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s. 1. 

2 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Haringbesluit 1933. 

Wij WILl:iELMINA, enz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van den 29sten December 
1933, n°. 17837, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling 11 ; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisiswet 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van 29 December 1933, n°. 145); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Artikel 4 van Ons Besluit van den 5den 

December 1933, Staatsblad n°. 656, (Crisis
Haringbeslni t 1933) te wijzigen en te doen 
luiden als volgt : ,,Dit besluit treedt in werking 
met ingang van den dag na dien zijner afkon
diging en is geldig tot den lsten October 1934". 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in hel Stna tsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 2den Januari 1934. 

s. 2. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J . V e rs c hu u r. 
(Uitgeg. 9 Jan. 1934.J 

2 J anuari 1934. BESLUIT, houdende regeling 
van de toelagen aan advocaten-raadslieden 
van beklaagden, wier zaak voor het Hoo~ 
Militair Gerechtshof of een krijgsraad biJ 
de landmacht moet dienen. 

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

Justitie van 28 December 1933, 2• Afdeeling A, 
no. 918; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
onder intrekking van Ons besluit van 10 Juni 

1915, Staatsblad n°. 239, de navolgende regeling 
te t reilen met betrekking tot toelagen aan 
advocaten -raadslieden van beklaagden, wier 
zaak voor het Hoog Militair Gerechtshof of een 
krijgsraad bij de landmacht moet dienen : 

Art. 1. Aan advoca•en, die door den president 
van het Hoog Militair Gerechtshof of van een 
krijgsraad bij de landmacht zijn toegevoegd aan 
beklaagden, wier zaak voor het Hof of dien 
krijgsraad moet dienen, wordt ter zake van hun 
verrfohtingen een toelage toegekend voor elke 

zaak, waarin zij ter terechtzitting de verdediging 
hebben gevoerd . 

2. De toelage bedraagt : 
indien de advocaat ter terechtzitt ing pleidooi 

hield in één zaak : voor deze zaak vijftien 
gulden (f 15,-); 

op dezelfde terechtzitting in twee of drie 
zaken : voor elke zaak tien gulden (f 10,-) ; 

in vier of meer zaken : voor elke zaak zeven 
gulden vijftig cents (f 7,50). 

3. De advocaten kunnen, terzake van de hun 
verschuldigde toelagen, op of na den eersten dag 
van ieder kwartaal van het kalenderjaar decla
ratiën over het voorafgegane kwartaal bij het 
Departement van Justitie indienen door 
tusschenkomst van den president van het 
college, waarvoor de zaak heeft gediend. 

Het model van die declaratiën en de ver
klaring, daarop door den president te stellen, 
worden door Onzen Minister van Justitie 
bepaald. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2den J anuari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister va,n Justitie, van Sc h a ik. 
( Uitgeg. 9 Jan. 1934.) 

s. 3. 

3 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107) tot "uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 3 Januari 1930 
(Staatsblad no. 2). 

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

Sociale Zaken van 27 December 1933, no. 2!?29, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 243 der Invaliditeitswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met wijziging van Ons besluit van 13 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 107), laatstelijk gewijzigd 
bij dat van 3 Januari 1930 (Staatsblad no. 2): 

I. het model der rentekaart vast te stellen 
overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde 
formulier A ; 

II. te bepalen, dat de rentekaarten, waarvan 
de modellen werden vastgesteld bij Ons besluit 
van 13 Maart 1919 (Staatsblad n°. 107), laatste
lijk gewijzigd bij dat van 3 J anuari 1930 
(Staatsblad n°. 2) geldig blijven. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

·s-Gravenhage, den 3den Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
.1. R. S l otemaker de Brnïne. 

(Uitgeg . 30 J anuari 1934.) 

FORMULIER A. 
• 

Voorzijde. 

INVALIDITEITSWET 

RENTEKAART 

RAAD VAN ARBEID TE 

Rentenummer 

1 

Volgnr. 

·······················•·········· ······ •• 

Alle adresveranderingen moeten onmiddelijk 
ter kennis gebracht worden van den Raad 

van Arbeid. it 
Opzenden per post kan alleen portvrij ge
schieden, indien gebruik wordt gemaakt van 
een daartoe door den Raad van Arbeid or 
het postkantoor kosteloos verstrekte enve-

loppe. 

Beroep van den verzekerde op den datum van 
inlevering der kaart (zoo nauwkeurig moge

lij k in te vullen): 

Achterzijde. 

De zegels moeten worden geplakt door den 
werkgever vóór of gelijktijdig met de betaling 
van het loon in geld (art. 199, l • lid I.W.). 

Bestaat het loon geheel in verstrekkingen in "" 
natura, dan zal de werkgever in den loop van ~ 
elke kalenderweek een zegel moeten plakken ;a 
(art. 199, 2• lid I.W.). ~ 

Op elk zegel worde onmiddellijk, nadat het .5 
door hem geplakt is, door den werkgever de i:i 
datum (dag, maand en jaar) waarop het plak- ~ 
ken geschiedde, met cijfers of met letters, duide- :; 
lijk met inkt geschreven, gedrukt of gestempeld ~ 
(artikel 272 I.W.). "" 

De werkgever is bevoegd de zegels te para- j 
feeren of ze vóór het plakken te perforeeren ... 
(Kon. bes!. 30 Juli 1920, Stbl. 627). < 

In de vakj es der rentekaart, waarin een zegel ; 
had geplakt moeten zijn, moet, indien de ver- > 
plichting tot premiebetaling niet was opge- ~ 
heven, de reden van het niet-plakken worden &! 
aangegeven door het stellen van het woord i:i 
,,ziek", ,,werkloos", ,,werkstaking" of "niet~ 11> 

gewerkt",(ditlaatsteteplaatsen dooreen vrouw,~ 
die een huishouding te verzorgen heeft, wanneer :ël 
ze niet heeft gewerkt tegen loon, of niet heeft ~ 
gewerkt als ondernemer ( (Kon. bes!. 30 Juli ~ 
1920, Stbl. 627). ~ 

De arbeider is verplicht zijn rentekaart zelf te·.: 
bewaren. Hij is bevoegd zijn rentekaart aan zijn ~ 
werkgever in bewaring te geven tegen een bewijs "' 
van ontvangst. Hij blijft te allen tijde bevoegd ~ 
de in bewaring gegeven rentekaart terug te .; 
vorderen (art. 265 I.W.). 9 

De arbeider, wiens loon geheel bestaat in 
verstrekkingen in natura en voor wien de werk- ~ 
gever zegels moet betalen, is verplicht zijn rente- 'bli 
kaart aan zijn werkgever ter hand te stellen, ,ä 
tegen bewijs van ontvangst(art. 271, l • lid I.W.) :;; 

De arbeider, die in de verzekering, geregeld > 
in de Invaliditeitswet, is opgenomen en zijn 'ö 
rentekaart niet aan zijn werkgever in bewaring bil 

heeft gegeven, kan geen loonbetaling vorderen i:i 
als hij niet zijn rentekaart aanbiedt aan den ~ 
werkgever voor het plakken Vl!tll. een zegel 'g 
(art. 268 I.W.). "' 

Op gedane vordering moet de rentekaart~ 
aan den Raad van Arbeid en aan de door den ~ 
Raad van Arbeid daartoe aangewezen ambte- bil 

naren van dien Raad worden vertoond. Zij zijn :g 
bevoegd de rentekaart tegen bewijs te behouden ::s 
(art. 266 I.W.) . ~ 

Het bezit van de rentekaart kan leiden tot : ~ 
1. Ouderdomsrente, na het bereiken van den ~ 

leeftijd van 65 jaar. bil 

2. Invaliditeitsrente; ~ 
3. Weduwenrente. (Krachtens rentekaart " 

van den man van 60 jaar af, bij vroeger intreden- 1= 
de blijvende invaliditeit eerder). ~ 

4. Weezenrente voor kinderen beneden S 
Mjaar: o 

a. als de verzekerde vader overlijdt ; ~ 
b. als de niet-verzekerde vader overlijdt, ~ 

mits de moeder een rentekaart bezit ; ~ 
c. als de verzekerde moeder overlijdt en de i:i 

kinderen oud3rloos zijn of de moeder hun kost- : 
winner was ; a> 

5. Kostelooze geneeskundige behandeling of i::;i 
verpleging, indien gevaar bestaat voor blijvende 
invaliditeit en dit gevaar is af te wenden. 
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(vervolg achterzijde.) 
Art. 394 der Invaliditeitswet. 

Hij, die de rentekaart van een arbeider, die 
niet ontheven is van de verplichting om premie 
te betalen, anders dan krachtens wettelijk voor
schrift tegen diens uitgedrukten wil onder zich 
behoudt of zonder diens toestemming aan een 

derde afgeeft, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van ten 
hoogste vijftig gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 3den 
Januari 1934 (Staatsblad n°. 3). 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 
.J. R. 8LOTEM AKER DE BRUÏNE. 

Binnenzijde. 

1 1 1 1 
1 I 2 I 3 1 4 1 5 

1 1 ! 1 
Plak volgens de nu=ering. Indien over een week 
dan in dat vakje de reden van het niet plakken 
belang van den arbeider, om zelf zegels te 

niet 
---1----1----1---1---1 

1 1 1 1 
ti I u I u I H ! u 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
slaan, doch dan in dat vakje de reden van het 
Het is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 
---1----1----1- --1----

21 
1 1 1 1 
1221 23 1 241 
1 1 1 1 

25 

Plak volgens de nummering. Indien over een 
doch dan in dat vakje de reden van het niet 
is in het belang van den arbeider, om zelf zegels 

niet 

: 1 1 1 
M I U 1 ~ 1 M I ~ 

1 1 1 1 
Plakvolgens de nummering. Indien over een week 
dan in dat vakje de reden van het niet plakken 
belang van den arbeider, om zelf zegels te 

niet 
----'1---- 1----1---1--- -1 

1 1 1 
41 42 1 43144 1 45 

! 1 1 
Plak volgens de nummering. Indien over een 
doch dan in dat vakje de reden van het niet 
is in het belang van den arbeider, om zelf 

gever 
---1---1--- 1- --1- ---1 

51 
1 1D11 vakje I Jaar, waarin 
1 52 1nret 53 iJ l de verzek. is 
1 

1 beplakken gJ .>: aangevangen. 
:;,-;á (zie i nstr .. ) 
~g-

Kaart inleveren op den ver- ~..c -
valdag. (Zie voorzijde). 

1 
Ä.~ 

1 

par. l c~~lr. 

_/_~:-~_~_d_., ,_ .. _/ ._.1_9_ .. -1-p_a_r_· ·_I g~:~~:n 1 . / .. 19 . .1 par. 
buiten 

b ik\ / 9 opge- , / 
ge ru .. . .. 1 .. J zonden 1 ·· .. 19 .. 1 
gesteld 

Vereffend door den R.V.A. te ______ 1 

num- Volgno. Weken Weken Rente- 1 

mer 373 o.g. ' 
I II III 

1 1 ! 

6 7 
1 
1 8 9 

1 1 1 ! 
10 

niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, doch 
te vermelden. (Zie achterzijde). Het is in het 
plakken over weken, waarover de werkgever 
plakt. 
----1----1----1----1,----

1 i 1 1 
16 ! 17 1 18 1 19 1 20 

week niet geplakt wordt, het vakje over te 
niet plakken te vermelden. (Zie achterzijde). 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 
----1----1---1----1----1 

1 1 1 1 
26 1 27 1 28 1 29 1 30 

1 1 1 1 
week niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, 
plakken te vermelden. (Zie achterzijde). Het 
te plakken over weken, waarover de werkgever 
plakt. 

1----1----1---1---1----1 
1 1 1 1 

M I § I ~ I ~ I W 
1 1 1 1 

niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, doch 
te vermelden. (Zie achterzijde). Het is in het 
plakken over weken, waarover de werkgever 
plakt. 
----1----1--- -1--- 1----1 

1 1 1 1 
46 1 47 1 48 1 49 1 50 

1 1 1 1 
week niet geplakt wordt, het vakje over te slaan, 
plakken te vermelden. (Zie achterzijde). Het 
zegels te plakken over weken, waarover de werk
niet plakt. 
---1---1---1---1---1 

Letter Inlegkaart uitgereikt dato __ 19 _ 
(z.ie instr. 

M. P. C. vereffend over .......... weken. 

1 par. 
par'lcontr. 

Aanteekeningen. (Voor den Raad 
van Arbeid openlaten!) 

niet vereffend werden de }van 
premiën over de weken : t/m 

(zie aangehechte strook) ----

jm
antal premiën tot e1 w 1 

V met vo~ig~ rentekaar Ka"i;t 
(zie mstr.) 

1 
par. 1 par. contr. : l 

1 1 1 

Totaal incl 
saldo 



1934 

s. 4. 

3 JANUARl (S. 4 ) 6 

3 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van den 6den December 1928, 
tot vaststelling van een Regeling van het 
RiJkstoezicht op de Luchtvaart (Staatsblad 
n°. 454), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 9den September 1933 
(Staatsblad n°. 469) . 

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

Waterstaat van 14 December 1933, La. H., 
Luchtvaartdienst ; 

Gelet op het zesde lid van artikel 19 der 
Luchtvaartwet, al mede op het eerst e en tweede 
lid van artikel 52 dier wet; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
22 December 1933, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1933, La. 
A.A., Luchtvaartdienst; 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
. Art. I. In hoofdstuk I der Regeling Toe

zwht Luchtvaart worden de volgende wijzi 
gingen aangebracht: 

1°. In het eerste lid van artikel l, onder a 
vervallen de woorden "binnen het aebied van 
het Rijk" . 

0 

2°. In het eerste lid van a rtikel 1, onder b 
wordt "en" tusschen " kabelballons" en "kabel
vliegers" vervangen door een komma, t erwijl 
achter _,, ka':>elvHegers" wordt ingevoegd: ,,en 
zweefvliegtuigen ; de laatste zinsnede van het 
gestelde onder b wordt gelezen als volgt: ,,onder 
luchtvaartuigen worden verstaan alle toestellen 
welke in d en dampkring kunnen worden ge: 
houden tengevolge van de krachten, welke d e 
lucht daarop uitoefent, met uitzondering van 
kabelballons,kabelvliegers enzweefvliegtuigen". 

3°. ln het eerste lid van artikel 1 worden 
in definitie II de woorden "door mechanische 
kracht voortbewogen luchtvaartuigen, zwaar
der dan _d e lucht" , vervangen door: ,, toestellen, 
welke zijn voorzien van een voortstuwingsin
richting en dynamisch in de lucht kunnen 
worden gehouden tengevolge van reactiekrach
ten op vlakken, welke zich verplaatsen ten 
opzichte van de omringende lucht;". 

4°. Na definitie II wordt ingevoegd: 
" Ilbis. zweefvliegtuigen : toestellen, welke 

niet, zijn voorzien van een voortstuwingsinrich 
ting en dynamisch in de lucht kunnen worden 
gehouden tengevolge van reactiekrachten op 
vlakken, welke zich verplaatsen ten opzichte 
van de omringende lucht; 

Ilter. kabelvliegers : toestellen, welke niet 
zij n voorzien van een voortstuwingsinrichting, 
noch van een besturingsinrichting en, bevestigd, 
aan een op d en grond vastgemaakten kabel 
dynamisch in de lucht kunnen worden gehoude~ 
tengevo_lge van reactiekrachten op vlakken, 
welke zwh verplaatsen ten opzichte van de om
ringende lucht;". 

5°. Na definitie IV wordt ingevoegd: 
,,IVbis. landingsterrein: het voor het op

stijgen en landen bestemde gedeelte van een 
luchtvaartterrein ; ". 

6°. In defi nitie VI en VII wordt "een vlieg
tuig" vervangen door: ,,een luchtvaartuig". 

Art. II. In hoofdstuk II der Regeling Toe
zicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. Het derde lid van artikel 3 wordt ge
lezen als volgt : 

"3 . Onze Minister is bevoegd de inschrijving 
toe t e laten van : 

a. luchtvaartuigen, behoorende aan Neder
landers, niet zijnde ingezetenen van het Rijk; 

b. luchtvaartuigen, behoorende aan inge
zetenen van het Rijk, niet zijnde Nederlanders; 

c. luchtvaartuigen, behoorende aan volgens 
de Nederlandsche wet opgerichte, in het Ko
ninkrijk gevestigde, rechtspersoonlijkh eid be
zittende vereenigingen en naamlooze vennoot
schappen, welke niet of niet geheel voldoen aan 
de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
eischen betreffende het bestuur. 

I s een luchtvaartuig, als hierboven onder 
a, b of c bedoeld, niet van Nederlandschen oor
sprong, dan kan Onze Minister van Financiën 
ten aanzien van dat luchtvaartuig vrijstelling 
verleenen van den eisch, betreffende de ver
vulling van douaneformaliteiten". 

2°. In het vierde lid van artikel 3 vervallen 
de woorden ,, , toebehoorende aan Nederlan
ders, die ingezetenen zijn van het Rijk, of aan 
lichamen, als bedoeld in het eerste lid onder c". 

3°. In het derde lid van artikel 5 worden 
onder "Ad l " de woorden "een bewij s van 
Nederlanderschap," vervangen door : 

"een bewijs van Nederlanderschap of een 
geldig ederlandsch paspoort," 

4°. In het eerste lid van artikel 8 wordt 
het bepaalde onder d als volgt gelezen : 

,,d. indien het luchtvaartuig in N ederlandsch
Indië, Suriname of Curaçao dan wel in het 
buitenland door of van wege het bevoegde ge
zag wordt ingeschreven in een luchtvaartre
gister en, voor zoover de inschrijving in het 
buitenland betreft, het luchtvaartuig door de 
inschrijving de nationaliteit van het betrokken 
land verkrijgt;" 

5°. In artikel 10 wordt het bepaaldeonderc 
als volgt gelezen : 

"c. in Nederlandsch-Indië, Suriname oI 
Curaçao dan wel in het buitenland op zijn ver
zoek of met zijn medewerking door het bevoegde 
gezag wordt ingeschreven in een luchtvaartuig
register en, voor zoover de inschrijving in het 
buitenland betreft, het luchtvaartuig door de 
inschrijving de nationaliteit van het betrokken 
land verkrijgt." 

Art. III. In Hoofdstuk III der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

In het eerste lid van artikel 12 wordt "Neder
landsche" vervangen door: ,,hier te lande inge
schre ven" e n d e woorden "de IJ" door: ,,de 
letter IJ". 

Vóór het laatste lid van artikel J. 2 wordt het 
cijfer "3" vervangen door : ,,2". 

De aanhef van artikel 17 wordt gelezen : 
"Behoudens door of vanwege Onzen Minist er 

te verleenen ontheffing, is het den gezagvoerder 
verboden .... " 

_ Art. IV. In hoofdstuk IV der Regeling Toe
zicht Luchtvaar t wordt de volgende wijziging 
aangebracht: 

De artikelen 50 en 51 worden gelezen als volgt: 
"Art. 50. 1. De eischen van bekwaamheid 

voor het b.v. g. als navigator der tweede klasse 
zijn de volgende : 

I. Practische eischen. 
a. Lichtseinen (systeem Morse) : 
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Het op den grond nauwkeurig kunnen seinen 
en opnemen van berichten, zoowel in verstaan
bare ta.a.l als in code of in cijfers, met een snel
heid van vier woorden per minuut. 1 

b. Semaphoorseinen : 
Het op den grond nauwkeurig kunnen seinen 

en opnemen van berichten in verstaanbare taal, 
met een snelheid van tien woorden per minuut. 1 

II. Theoretische eischen . 
a. Kaartlezen enz. ; koer en verheid . 
Vorm van de aarde: geographische coördi-

naten en hunne aanduiding. 
Land- en zeekaarten : het lezen en gebruik 

daarvan; bijzonderheden van de verschillende 
ten aanzien van de luchtvaart gebruikeliJke 
kaartprojecties. 

Gegist bestek met gebruikmaking van in
strumenten voor het bepalen en berekenen van 
de elementen van den snelheidsdriehoek. 

b. Berekening van koers en verheid met 
toepassing der vlakke driehoeksmeting. 

Beginselen van het aardmagnetisme. 
Eenige kennis omtrent de samenstelling, het 

gebruik en de compensatie van luchtvaart
kompassen; foutenbepaling. 

c. Radio en plaatsbepaling. 
Navigatie met behulp van radiotelefonie en 

radiotelegrafie, w. o. radiopeiling; wijzen van 
de bepaling van de plaats van een luchtvaartuig 
onder toepassing van de noodige correcties. 

Eenig begrip van radiobakens, alsmede van 
de radiotelefonie en -telegrafie, in verband met 
de toepassing op de navigatie. 

d. Meteorologie. 
Beginselen , waarop de verschillende meteoro

logische waarnemingen berusten. 
Organisatie van den weer berichtendienst voor 

de luchtvaart; beginselen van de weersverwach
ting ; samenstelling en beoordeeling van synop
tische weerkaarten. 

e. Voorschriften enz. 
Kennis van het Luchtverkeersreglement, van 

den Gids voor Luchtvarenden , zoomede van 
de Berichten aan Luchtvarenden, voor zoover 
de inhoud daarvan van blijvenden aard en voor 
de navigatie van belang is. 

Eenige kennis van de Nederlandsche en van 
de internationale luchtvaartwetgeving. 

/. Bepalingen ter voorkoming van aanvaring. 
Kennis van de bepalingen ter voorkoming 

van aanvaringen op zee en op de openbare 
wateren in het Rijk. 

_g. Seinen. 
Voldo nde kennis van de toepassing der in 

gebruik zijnde wijze van berichtenwisseling door 
middel van licht- en andere seinen; begrip om
trent de inrichting en het gebruik van het inter
nationale seinboek; kennis van de benaming 
en de kleuren van de internationale seinvlag
gen ; het lezen van vlaggeseinen. 

2. Van de eischen, gesteld in het vorige lid 
onder I, b, alsmede onder Il, /, kan door of 
vanwege Onzen Minister geheel of gedeeltelijk 
ontheffing worden verleend, indien de candidaat 
niet bestemd is om als navigator der tweede 
klasse deel uit te maken van de bemanning van ' 
een watervliegtuig of van een luchtschip. 

Ar/ .. 51. 1. De eischen van bekwaamheid 

1 De woorden, cijfergroepen enz. behooren 
zoodanig te worden gekozen, dat zij een gemid
delde van vijf letters, cijfers of teekens hebben. 

voor het b.v. g. als navigator der eerste klasse 
zijn de volgende : 

I. Practische eischen. 
a. Lichtseinen (systeem Morse) . 
Deze eischen zijn gelijk aan die, gesteld in 

het eerste lid van artikel 50, onder I, a. 
b. Semaphoorseinen . 
Deze eischen zijn gelijk aan die, gesteld in het 

eerste lid van artikel 50, onder I, b. 
II. Theoratische eischen . 
a. Kaartlezen enz. ; koers en verheid. 
Meergevorderde kennis ten aanzien van de 

onderdeelen, als vermeld in het eerste lid van 
artikel 50, onder Ifo, onder toevoeging van : 

berekenin~ van groot-cirkel-koers en -verheid 
met toepassrng van de bolvorminge driehoeks
meting; 

beginselen van de samenstelling der ten aan
zien van de luchtvaart gebruikelijke kaart-
projecties ; . 

geoefendheid in het kaartpassen. 
b. Kompasleer. 
Meergevorderde kennis ten aanzien van de 

onderdeelen, als vermeld in het eerste lid van 
artikel 50, onder II, b. 

c. Radio en plaatsbepaling. 
Meergevorderde kennis ten aanzien van de 

onderdeelen, als vermeld in het eerste lid van 
artikel 50, onder II, c. 

d. Meteorologie. 
Meer gevorderde kennis ten aanzien van de 

onderdeelen, als vermeld in h et eerste lid van 
artikel 50, onder II d, onder toevoeging van 
klimaatkunde, voor zoover voor de navigatie 
van belang. 

e. Voorschriften, enz. 
Deze eischen zjin gelijk aan die, gesteld in 

het eerste lid van artikel 50, onder II, e, be
houdens dat eenige meergevorderde kennis van 
de Nederlandsche en internationale luchtvaart
wetgeving wordt geëischt. 

/ · Bepalingen ter voorkoming van aanvaring. 
Deze eischen zijn gelijk aan die, gesteld in 

het eerste lid van artikel 50, onder II, /. 
g. Seinen. 
Deze eischen zijn gelijk aan die, gesteld in 

het eerste lid van artikel 50, onder II, g. 
h. Astronomische navigatie. 
Astronomisch bestek, bekendheid met de 

verschillende wijzen van de plaatsbepaling ten 
aanzien van een luchtvaartuig ; het gebruik van 
de tafels, diagrammen en instrumenten daar
voor ; kennis van het maken van de noodige 
becijferingen. 

i . Getijden. 
Elementaire theorie en voorspelling van het 

getijde door middel van getijtafels. 
2. Van de eischen, gesteld in het vorige lid 

onder I , b, alsmede onder II, / en i, kan door 
of vanwege Onzen Minister geheel of gedeeltelijk 
ontheffing worden verleend, indien de candidaat 
niet bestemd is om als navigator der eerste 
klasse deel uit te maken van de bemanning van 
een watervliegtuig of van een luchtschip." 

Art. V. In hoofdstuk V der Regeling Toe
zicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. In artikel 78 wordt aan de definitie van 
,,typevliegtuig" toegevoegd : 

,, , of hetwelk als eerste van een bepaald 
type hier te lande wordt ingevoerd;". 

Aan de definitie van "type motor" wordt toe-
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gevoegd : ,,of welke a.ls eerste va.n een bepaald 
type hier te lande wordt ingevoerd;". 
· 2°. Aa.n het opschrift va.n § 2 van Afdeeling I 

wordt toegevoegd : ,,tot het verkrijgen van een 
der in artikel 76 bedoelde b.v.l. en b.v.d." 

3°. Het opschrift va.n § 3 va.n Afdeeling I 
wordt gelezen als volgt : 
,,Beoordeeling van de luchtwaardigheid of deugde
lijkheid van vliegtuigen en van de deugdelijkheid 
van motoren, waarvoor een bewijs, als in artikel 76 
bedoeld, is aangevraa7d dan wel is afgegeven." 

4°. Aa.n het opschrift va.n § 4 van Afdeeling I 
wordt toegevoegd: ,,van bewijzen, als in artikel 
76 bedoeld". 

5°. a artikel 97 en vóór § 4bis van Afdee-
ling I wordt gelezen : 

"Uitoefening van toezicht buiten het Rijk in 
Europa." 

6°. Na. § 4bis va.n Afdeeling I wordt inge
voegd : , 

§ 4ter. 
Regeling betreffende de gelijkstelling van bewijzen 
van luchtwaardigheid, welke buiten het Rijk in 

Europa zijn afgegeven. 

Art. 97ter. 1. Tenzij met een vreemd land, 
da.n wel met Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Cura.ça.o een regeling is getroffen in zake de 
erkenning va.n bewijzen van luchtwa.a.rdigheid, 
welke door of vanwege het bevoegd gezag a.ldaa.r 
zijn afgegeven ten behoeve va.n vliegtuigen, 
welke hier te lande worden ingeschreven, zal 
tot gelijkstelling van bewijzen va.n luchtwaar
digheid, als bedoeld in artikel 17 der Lucht
vaartwet, slechts worden overgegaan, wanneer 
daartoe met inachtneming va.n het tweede lid 
va.n dit artikel een aanvraag is ingediend, tegen 
de gelijkstelling uit een technisch oogpunt ter 
beoordeeling van of vanwege Onzen Minister 
geen bezwaren besta.an en ook a.a.n de voor- , 
schriften va.n hoofdstuk XIII van dit reglement 
is voldaan. 

2. De in het vorig lid bedoelde aanvraag 
geschiedt door indiening bij het Departement 
van Waterstaat van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formulier, waarvan exemplaren 
kosteloos bij dat Departement verkrijgbaar 
zijn. 

3. Bij de aanvraag behooren te worden 
overgelegd : 

a. een door of vanwege het in het eerste lid 
bedoelde bevoegd gezag voor het betrokken 
vliegtuig afgegeven geldig bewijs van lucht
waardigheid, dan wel een door da.t gezag ge
waarmerkt duplicaat van zulk een bewijs; 

b. de voor de beoordeeling van de luoht
wa.a.rdigheid van het vliegtuig noodige gegevens. 

4. De gegevens, bedoeld in het vorig lid 
onder b, behoeven niet te worden overgelegd, 
wanneer het een vliegtuig betreft va.n een hier 
te lande in a.lgemeenen zin genoegzaam bekende 
constructie, zulks ter beoordeeling van of van
wege Onzen Minister. 

Art. 97quater. 1. De bepalingen, vervat in 
§ 3 van deze a.fdeeling, alsmede de artikelen 
124 en 125, vinden, voorzooverre mogelijk, 
overeenkomstige toepassing ten aanzien va.n 
vliegtuigen, wa.a.rva.n het bewijs va.n luchtwa.a.r
digheid ingevolge artikel 17 va.n de Luchtvaart
wet is gelijkgesteld, of ten behoeve waarvan 
een aanvraag tot gelijkstelling is ingediend. 

2. De bepalingen, vervat in § 4 va.n deze 

a.fdeeling, vinden, voorzooveel het in die pa.ra.
graaf gestelde betrekking heeft op een b. v.l., 
voorzooverre mogelijk, overeenkomstige toe
passing ten aanzien va.n een ingevolge artikel 17 
va.n de Luchtvaartwet verleende gelijkstelling, 
met dien ver&ta.nde, dat : 

a. indien ter gelegenheid va.n de gelijkstel
ling geen gegevens, als bedoeld in het derde 
lid va.n het vorig artikel onder b, zijn overge
legd en overlegging daarvan, alvorens tot ver
lenging van den geldigheidsduur der gelijk
stellibg wordt overgegaan, om bijzondere rede
nen wordt noodig geoordeeld, in den regel, in
dien de gevraagde gegevens niet worden over
gelegd, slechts da.n tot verlenging van den gel
digheidsduur der gelijkstelling wordt overge
gaan, wanneer hetzij wordt overgelegd een 
nieuw geldig bewijs van luchtwaardigheid, uit
gereikt door het bevoegde gezag va.n het land 
of het grondgebied va.n herkomst van het vlieg
tuig, hetzij eene verklaring van evenbedoeld 
gezag, dat het vroeger afgegeven bewijs van 
luchtwaardigheid opnieuw geldig is; 

b. indien ter geleaenheid van de gelijkstel
ling geen gegevens, a.~s bedoeld in het derde lid 
van het vorig artikel onder b, zijn overgelegd 
en de gelijkstelling wordt geschorst of inge
trokken wegens herstellingen, wijzigingen of 
scha.de va.n het vliegtuig, de schorsing in den 
regel eer~t da.n wordt opgeheven, onderscheiden
lijk de gelijkstelling o.iinienw wordt verleend, 
wanneer hetzij dezerzijds over voldoende ge
gevens wordt beschikt om de luchtwaardigheid 
van het vliegtuig te kunnen beoordeelen, hetzij 
wordt overgelegd een nieuw geldig bewijs van 
luchtwaardigheid of een verklaring, als hier
voren onder a bedoeld." 

7°. Vóór den eersten zin van artikel 137 
wordt het cijfer "l" geplaatst. 

Aa.n het slot van artikel 137 worden vier leden 
va.n den volgenden inhoud toegevoegd : 

"2 . Artikel 97ter vindt ten aanzien van een 
vrijen ballon overeenkomstige toepassing. 

3. De bepalingen, vervat in het tweede lid 
va.n artikel 86, in artikel 87 en in het eerste lid 
van artikel 89 vinden overeenkomstige toe
passing ten aanzien van een vrijen ballon, welks 
bewijs va.n luchtwaardigheid ingevolge artikel 
17 va.n de Luchtvaartwet is gelijkgesteld of ten 
behoeve wa.a.rva.n een aanvraag tot gelijkstelling 
is ingediend. 

4. De bepalingen, vervat in de artikelen 91 
en 93, in artikel 94, onder a, b, c en e en in .de 
artikelen 95, 96 en 97 vinden, voorzooverre het 
in die artikelen gestelde betrekking heeft op 
een b.v.l., overeenkomstige toefa.ssing ten a.a.n
zien va.n een ingevolge a.rtike 17 der Lucht
vaartwet verleende gelijkstelling va.n het bewijs 
van luchtwaardigheid van een vrijen ballon . 
Het bepaalde onder a en b va.n het tweede lid 
va.n artikel 97quater is van overeenkomstige 
toepassing." 

Art. VI. In hoofdstuk VI der Regeling Toe
zicht Luchtvaart wordPn de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. Artikel 146 wordt gelezen a.ls volgt, : 
"Art . 146. Zweefvliegtuigen mogen niet als 

zooàa.nig worden gebruikt dan met inacht
neming -va.n de door Onzen Minister te dien 
a.a.nzien te stellen bepalingen." 

2°. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 147 
van den volgenden inhoud : 
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"1. Behalve de bii of krachtens artikel 141 
, an het Wet boek van Strafvordering aange
ivezen personen, zijn door Onzen Minister aan 
te wijzen personen bevoegd er op toe te zien, 
dat de krachtens het vorig artikel gestelde be
palingen worden nagekomen. 

2. Zij zijn bevoegd in verband met de uit
oefening van hunne taak de opstijging van 
zweefvliegtuigen te verbieden en te beletten.'' 

Art. VII. In Hoofdstuk VIII der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. Het tweede lid van artikel 157 wordt 
gelezen als volgt : 

"2. De ondernemer ten aanzien van een 
luchtvaartterrein, waarvoor Onze Minister heeft 
bepaald, dat bij het gebruik bijzondere regelen 
moeten worden toegepast of afwijkingen van 
de in het Luchtverkeersreglement vastgestelde 
regelen zijn toegestaan, moet zorg dragen, dat 
op dat terrein ter plaatse, als door Onzen Mi
nister aan te geven, een rood vierkant bord 
wordt uitgelegd, waarvan de zijden tenminste 
drie m lang zijn. Des nachts dienen de zijden 
van het bord door roode lichten te worden 
aangeduid." 

2°. De artikelen 158 en J5fl worden gelezen 
als volgt: 

,,Art. 158. 1. Behoudens door Onzen Mi
nister te verleenen ontheffing, ·moet de onder
nemer zorg dragen, dat op het luchtvaartterrein 
ten genoegen van Onzen Minister : 

a. de richting van den wind bi.i dag duidelijk 
wordt aangegeven door een of meer van de 
volgende inrichtingen: landings-T, windzak, 
rookoven of een ander door Onzen Minister 
voor dat doel erkend middel ; 

b. in geval er bij dag windstilte heerscht, 
zulks, alsmede de richting, waarin alsdan moet 
worden geland en opgestegen, wordta.angegeven, 
met dien verstande, dat, indien op het lucht
vaartterrein een la.ndings-T aanwezig is, deze 
alsdan moet worden vastgezet in de richting, 
waarin moet worden geland en opgestegen ; 

c. seinen kunnen worden gegeven, als be
doeld in het Luchtverkeersreglement ; 

d. in geval er bij dag mist is, het veilig landen 
door daartoe geëigende inrichtingen wordt be
vorderd; 

e. bij dag behoorlijke teekens worden ge
plaatst op alle hindernissen, welke, doordat 
zii niet voldoende zichtbaar zijn, gevaar voor 
de luchtvaart kunnen opleveren. 

2. De verplichting, in het vorig lid onder e 
bedoelcl, geldt mede ten aanzien van alle hinder
nissen, welke zich binnen een afstand van 
500 m van het luchtvaartterrein bevinden en, 
doordat zij niet voldoende zichtbaar zijn, ge
vaar voor de luchtvaart kunnen opleveren . 

Art. 159. 1. Onverminderd, het bepaalde 
in het vorig a rtike l moet d e ondernemer ten 
aanzien van een voor het algemeene luchtver
keer aangewezen luchtvaartterrein, behoudens 
door Onzen Minister te verleenen ontheffing, 
zorg dragen, dat op het luchtvaartterrein ten 
genoegen van Onzen Minister : 

a. een bepaaldeliJk ten behoeve van het bij 
duisternis landen van vliegtuigen aangebrachte 
inrichting ter aanduiding, alsmede ter verlich
ting van het daartoe bestemde gedeelte van het 
luchtvaartterrein aanwezig is; 

b. lichten aanwezig zijn ter aanduiding van 

de grens van het landingsterrein; 
c. voldoende lichten worden geplaatst op 

alle hindernissen, welke, doordat zij niet vol
doende zichtbaar zijn, gevaar voor de lucht
vaart kunnen opleveren ; 

d. tusschen een half uur na zonsondergang 
en een half uur voor zonsopkomst de verplich
tingen, in het vorig artikel onder a, b en d 
bedoeld, mede worden na.gekomen ; 

r. een herkenningslicht aanwezig is, ten doel 
hebbende de ligging van het luchtvaartterrein 
bij duisternis kenbaar te maken . 

2. De verplichting, in het vorig lid onder c 
bedoeld, geldt mede ten aanzien van alle hinder
nissen, welke zich binnen een afstand van 
500 m van het luchtvaartterrein bevinden en, 
doordat zij niet voldoende zichtbaar zijn, ge
vaar voor de luchtvaart kunnen opleveren." 

30, Het eerste lid van artikel 160 vervalt. 
Het tweede lid van artikel 160 wordt ge

nummerd " l " . 
Het derde lid van artikel 160 verva1t . 
H et vierde lid van artikel 160 wordt genum

merd "2". De woorden "en in dit artikel" ver
vallen. 

Het vijfde lid van artikel 160 wordt genum
merd "3" en als volgt gelezen : 

"3. De inrichtingen en lichten, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 159 onder a, b, c en e, 
alsmede in het tweede lid van dat artikel, 
moeten van een half uur na zonsondergang tot 
een half uur voor zonsopkomst door de zorg 
van den ondernemer zijn ontstoken." 

Het zesde lid van artikel 160 wordt genum
merd "4". 

4°. In § 2 van hoofdstuk VIII worden de 
artikelen 164, 165, 166 en 167 vervangen door 
het volgende : 

"Art. 164. 1. T en aanzien van het gebruik 
van Rgksluchtvaartterreinen gelden, behoudens 
door· of vanwege Onzen Minister in bijzondere 
gevallen te verleenen ontheffing, de in de 
artikelen 165, 166, 167, 167bis, 167quater en 
167quinquies aangegeven tarieven. 

2. In de volgende artikelen van deze para
graaf wordt verstaan onder : 

a. etmaal: een tijdruimte van 24 uren, te 
rekenen van het tijdstip van aankomst van het 
v liegtuig op het luchtvaartterrein af ; 

b. nachturen: de uren tusschen zonsonder
gang en zonsopkomst ; 

c. oppervlakte : het product van de grootste 
lengte en breedte in m 2 van het vliegtuig in 
vliegva.ardigen toestand dan wel in een toe
otand, waarbij de vleugels zijn opgevouwen; 

d. terreinvlucht: een vlucht, na welke het 
vliegtuig landt op het luchtvaartterrein, van
waar het is opgestegen, zonder een tusschen
landing te hebben uitgevoerd op een andere 
plaats. 

Art. 165. Voor landing van een vliegtuig 
op het luchtvaartterrein is een landingsgeld 
verschuldigd, bedragende voor elke 50 m 2 

oppervlakte of gedeelte daarvan voor de eerste 
landing f 0.50 en voor de tweede tot en met 
de vijfde landing van datvliegtuig,op denzelfden 
datum uitgevoerd, f 0.25. 

Voor de zesde en volgende landingen, op 
denzelfden datum uitgevoerd, is geen landings
geld verschuldigd. 

A rt. 166. 1. Boven het ingevo)ge het vorig 
artikel verschuldigde landingsgeld is voor elke 
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landing, welke geschiedt tusschen een half uur 
na zonsondergang en een half uur vóór zons
opkomst, een bedrag van f 5 verschuldigd. Een 
zelfde bedrag is verschuldigd bij opstijging in 
den aangegeven tijd, tenzij de opstijging ge
schiedt door een doorga.and vliegtuig binnen 
30 minuten na een landing, voor welke de in 
dit artikel bedoelde vergoeding is verschuldigd. 

2. Het ingevolge het vorige lid verschuldigde 
bedrag kan voor een zelfde vliegtuig per nacht 
niet meer dan f 20 bedragen. 

Art. 167. 1. Voor het doen verblijven van 
een vliegtuig op het luchtvaartterrein is stal
lingsgeld verschuldigd, indien de tijdsduur van 
dat verblijf drie opeenvolgende nachturen of 
meer, dan wel twaalf opeenvolgende uren of 
meer bedraagt. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in 
het eerste lid bedraagt het sta.llingsgeld per 
etmaal: 

a . indien voor het onderbrengen van het 
vliegtuig gebruik is gemaakt van een vliegtuig
loods, een bedrag van f 1 voor elke 50 m 2 opper
vlakte of gedeelte daarvan ; 

b. indien het vliegtuig niet in een vlieg
tuigloods is ondergebracht, een bedrag van 
f 0.50 voor elke 50 m 2 oppervlakte of gedeelte 
daarvan. 

3. Indien het verblijf van een vliegtuig op 
het luchtvaartterrein door het uitvoeren van 
een terreinvlucht wordt onderbroken, zal dat 
verblijf voor de berekening van het stallings
geld als niet onderbroken worden beschouwd. 

Art. l 67bis. l. Het bepaalde bij de artikelen 
165 en 167 is niet van toepassing op vliegtuigen 
met een oppervlakte van niet meer dan 100 m 2, 

in gebruik bij een school voor de opleiding tot 
bestuurders van vliegtuigen, aan welke een 
vergunning, als bedoeld in artikel 72, is ver
leend. 

2. Voor het landen van de in het ·eerste lid 
bedoelde vliegtuigen op het luchtvaartterrein 
is, indien die vliegtuigen daarop niet tevens 
des nachts verblijven, door de betrokken school 
voor eiken dag een vergoeding van f 0.50 per 
vliegtuig verschuldigd, ongeacht het aantal 
landingen, dat daarmede is gemaakt. 

3. Voor het landen - ongeacht het aantal 
andingen - en doen verbljjven van de in het 
eerste lid bedoelde vliegtuigen op het lucht
vaartterrein is, indien die vliegtuigen daarop 
tevens des nachts verblijven, door de betrokken 
school een vergoeding van f 0.60 voor eiken 
nacht per vliegtuig verschuldigd. 

Art. 167ter. De in de artikelen 165, 166, 
167 en 167bis bedoelde vergoedingen zijn hoof
delijk verschuldigd door den eigenaar van het 
vliegtuig , den gebruiker daarvan en dengene, 
rlie a ls gemachtigde van dezen optreedt. 

A,t. l67quater. l. De eigenaar of gebruiker 
van een vliegtuig, waarvan de oppervlakte in 
vliegvaardigen toestand niet meer dan 100 m 2 

bedraagt, kan voor de betaling van landings
en stallingsgelden een maandcontract aanga.an. 

2. Een maandcontract kan worden aange
gaan op den dag van aankomst op het lucht
vaartterrein van een vliegtuig, als in het eerste 
lid bedoeld, of op den eersten tot en met den 
derden dag na dien, in welk geval het wordt 
geacht te zijn ingegaan op den dag van aan
komst . 

Behoudens in geval van verlenging, welke 

telkenmale voor een maand kan geschieden, 
eindigt een maandcontract een maand na den 
datum, waarop het is ingegaan, en wel op het 
tijdstip van zonsondergang. 

3. Bij afsluiting van een maandcontract is 
verschuldigd: 

a. voor vliegtuigen met een oppervlakte van 
niet meer dan 50 m 2 : f 25 per maand ; 

b. voor vliegtuigen met een oppervlakte 
boven 50 m 2 : f 30 per maand. 

4. Het ingevolge een maandcontract ver
schuldigde moet bij vooruitbetaüng worden 
voldaan. 

5. Gedurende het tijdvak, waarin een maand
contract geldt, is voor het betrokken vliegtuig 
van de in de artikelen 165, 166 en 167 bedoelde 
vergoedingen slechts verschuldigd die, genoemd 
in artikel 166. 

Art. l67quinquies. Op de ingevolge de ar
tikelen 165 en 167 over één kalenderjaar door 
eenzelfden eigenaar of onderneming betaalde 
bedragen, worden de volgende kortingen ver
leend: 

over het gedeelte van het bedrag boven 
f 1000 tot en met f 5000 : 5 % ; 

over het gedeelte van het bedrag boven 
f 5000 tot en met f 10,000 : 10 % ; 

over het gedeelte van het bedrag boven 
f 10,000 tot en met f 15,000 : 20 % ; 

over het gedeelte van het bedrag boven 
f 15,000 : 30 %-

Art. l67sexies. Degene die gebruik maakt 
van een luchtvaartterrein of de zich daarop 
bevindende vliegtuigloodsen, verbindt zich 
door die daad van rechtswege afstand te doen 
van eik recht op uitkeering wegens schade door 
of tijdens het verblijf op het luchtvaartterrein 
of in de vliegtuigloodsen ontstaan aan een vlieg
tuig of deszelfs uitrusting, bemanning, passa
giers of lading, zoo mede wegens ontvreem
dingen, welke tijdens dat verblijf mochten ge
schieden. 

Art. l67septies. Ten aanzien van vliegtuigen, 
toebehoorende aan of dienstdoende voor den 
Staat der Nederlanden of voor een buitenland
schen Sta.at, dan wel bestemd om op grond van 
een gedane bestelling te worden geleverrl aan 
den Staat der Nederlanden, kan van de in deze 
paragraaf vastgestelde tarieven door of van
wege Onzen Minister worden afgeweken." 

5°. In het tweede lid van artikel 168 worden 
de woorden "vijfde lid" vervangen door: ,,zesde 
lid" . 

a het derde lid van artikel 168 wordt een 
nieuw vierde lid van den volgenden inhoud 
ingevoegd: 

"4. De keuze van den ingevolge de beide 
vorige leden met het toezicht te belasten per
soon behoeft de goedkeuring van Onzen Mi
nister.'' 

Lid 4 en 5 oud van artikel 168 worden onder
scheidenlijk genummerd "5" en "6" . 

6°. Vóór den aanhef van artikel 169 wordt 
het cijfer " l" geplaatst. Toegevoegd wordt een 
lid van den volgenden inhoud: 

,,2. Het is den gezagvoerder van een vlieg
tuig verboden een luchtvaartterrein in verband 
met de luchtvaart te gebruiken op een wijze, 
welke strijdig is met bepalingen, welke inge
volge aanwijzing of goedkeuring van het terrein 
als luchtvaartterrem dan wel ingevolge gelijk
stelling met een aangewezen of goedgekeurd 
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luchtvaartterrein ten aanzien van dat vliegtuig 
gelden. " 

7°. Vóór den aanhef van artikel 171 wordt 
het cijfer "l" geplaatst. De tweede alinea wordt 
als volgt gelezen : 

"2. Op een luchtvaartterrein, aangewezen 
voor het algemeene luchtverkeer, wordt de in 
het eerste lid bedoelde strook tot het landings
terrein gerekend." 

8°. Aan artikel 173 wordt een derde lid 
van den volgenden inhoud toegevoegd : 

,,3. Wanneer de omstandigheid, welke aan
leiding heeft gegeven tot de mededeeling, onder
scheidenljjk bedoeld in het eerste en tweede lid, 
heeft opgehouden te bestaan, moet de onder
nemer daarvan eveneens zoo spoedig mogelijk 
aan het Departement van Waterstaat kennis 
geven." 

90_ Het eerste lid van artikel 175 wordt 
gelezen: 

,,1. Behoudens door of vanwege Onzen Mi
nister te verleenen ontheffing, moet de onder
nemer een register doen aanleggen en nauw
keurig doen b;ihouden." 

Art. VIII. In Hoofdstuk X der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. Het bepaalde onder e van artikel 184, 
lid één, vervalt. Aan het slot van het bepaalde 
onder d wordt de komma-punt vervangen door 
een punt. 

2°. In artikel 185 worden de woorden "en de 
cognossementen en" vervangen door : · 

,, , de luchtvrachtbrieven en de". 
Art. IX. In hoofdstuk XI der Regeling Toe

zicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

10. Het eerste lid van artikel 196 wordt 
vervangen door het volgende : 

"1. Onverminderd het bepaalde in de wet 
van den 9den Mei 1890, Staatsblad n°. 81 en 
het bepaalde in of krachtens de Vuurwapenwet 
1919 moeten wapenen of munitie, welke in een 
luchtvaartuig worden medegevoerd. zoodanig 
zijn verpakt of opgeborgen, dat de veiligheid 
van de opvarenden en van het luchtvaartuig 
niet in gevaar wordt gebracht. 

2. Het is verboden in een luchtvaartuig 
vergiftige gassen of ontplofbare stoffen, niet 
zijnde munitie, mede te voeren. 

3. Voorzooverre noodig in afwijking van het 
bepaalde in de vorige leden van dit artikel is 
het vervoer in een luchtvaartuig van startpa
tronen, waaronder worden verstaan patronen 
zonder kogel of hagel en uitsluitend bestemd 
tot het in werking brengen van vliegtui!,{mO
toren, toegelaten, mits de algemeene wetteljjke 
voorschriften worden nageleefd en met betrek
king tot de hoeveelheid, alsmede de verpakking 
en berging de door of vanwege Onzen Minister, 
zoo noodig na overleg m et de be trokken instan
ties, te stellen aanwijzingen worden nagekomen. 

Het vervoer van startpatronen in een lucht
vaartuig, zonder dat de evenbedoelde aanwij
zingen worden nagekomen, is verboden." 

Het tweede lid oud van artikel 196 wordt 
genummerd "4". 

Het derde lid oud van artikel 196 wordt ver
vangen door het volgende : 

,,5. Van de in het tweede en vierde lid ver
vatte bepalingen kan door of vanwege Onzen 
Minister ontheffing worden verleend." 

2°. Na artikel 196 wordt ingevoegd: 
"Art. 196bis. In geval van buitengewone 

omstandigheden kan het vervoer per lucht
vaartuig door Ons worden onderworpen aan 
andere beperkende bepalingen dan die, vervat 
in artikel 196." 

Art. X .. In hoofdstuk XII der Regeling Toe
zicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. Artikel 197 vervalt. 
2°. Artikel 198 wordt genummerd "197"; 

de eerste alinea van het eerste lid wordt gelezen : 
" 1. Voor het verkrijgen van toestemming 

tot het houden van een luchtvaartvertooning 
of luchtvaartwedstrijd, met uitzondering van 
die, bedoeld in het derde lid van artikel 9 der 
Luchtvaartwet, moet een daartoe strekkend 
verzoekschrift worden ingediend bij Onzen 
Minister, waarbij moet zijn gevoegd een opgaaf, 
vermeldende:" 

3°. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 198 
van den volgenden inhoud : 

" Art. 198. 1. Het verzoekschrift behoort 
Onzen Minister te bereiken : 

a. in geval het voornemen bestaat de ver
tooning of den wedstrijd op een luchtvaartter
rein te houden, tenminste tien dagen voor den 
dag der vertooning of van den wedstrijd ; 

b. in geval het voornemen bestaat de ver
tooning of den wedstrijd te houden op een ter
rein, niet zijnde een luchtvaartterrein, ten 
minste zeventien dagen voor den dag der ver
tooning of van rlen wedstrijd. 

2. Omtrent de wenschelijkheid van toelating 
van de vertooning of den wedstrijd en de aan 
de toestemming te verbinden voorwaarden zal 
de Minister in den regel den ra.ad inwinnen van 
den Burgemeester der gemeente, waar de ver
tooning of wedstrijd zal worden gehourlen, met 
dien verstande, dat indien de vertooning of de 
wedstrijd zich over meer dan één gemeente zal 
uitstrekken, althans de raad zal worden inge
wonnen van den Burgemeester der gemeente, 
waar de vertooning of de weclstriid zal eindigen. 

Art. XI. In hoofdstuk XIII der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. Artike-1 201 wordt gelezen: 
" Art. 201. De kosten, verschuldigd voor de 

door het Rijk te verrichten werkzaamheden 
voor de toepassing van de in artikel 203 ge
noemde bepalingen van de Luchtvaartwet, van 
dit regiement en van het Luchtverkeersregle
ment, alsmede voor de uitreiking, de verlen
ging, de wederuitreiking of de vernieuwing van 
de in artikel 203 genoemde bewijzen of gelijk
stellingen worden berekend naar de in dat ar
tikel bedoelde tarieven . 

2. In bijzondere gevallen kan door of van
wege Onzen Minister geheel of gede~lt<'liik ont
heffing worden verleend van d e v erpli c hting 
tot het betalen van de in het vorige lid bedoelde 
kosten." 

2°. Het eerst<' lid van artikel 202 wordt 
gelezen: 

" 1. De aanvraag voor de toepassing van een 
of meer der in het eerste lid van het vorige 
artikel bedoelde bepalingen, alsmerle de aan
vraag voor de uitreiking, de verlenging. de 
wederuitre.iking of de vernieuwing van een der 
in het eerste lid van het vorige artikel bedoelde 
bewij zen of gelijkstellingen wordt in den regel 
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niet in behandeling genomen, indien niet is 
gebleken, dat de ingevolge artikel 203 verschul
digde vergoeding is betaald." 

3°. In het tweede lid van artikel 202 wordt 
het gestelde onder a gelezen : 

"a. een ten na.me van den Directeur van den 
Luchtvaartdienst gestelden postwissel ;" 

Aan het bepaalde onder b wordt. toegevoegd : 
,, van den Directeur van den Luchtvaart

dienst te 's-Gravenhage." 
4°. Aan artikel 202 wordt een derde lid 

van den volgenden inhoud toegevoegd : 
,,3 . Wanneer na. de betaling van de inge

volge artikel 203 verschuldigde vergoeding 
degene die een aanvraag, als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, heeft ingediend, ver
zoekt die aanvraag als niet ingediend te be
schouwen, kan hem op zijn verzoek een na.der 
door of vanwege Onzen Minister in elk afzon
derlijk geval te bepalen bedrag worden terug
betaald." 

5°. In artikel 203 wordt het gestelde te be
ginnen bij "TARIEVEN VOOR DE VAN 
RIJKSWEGE IN VERBAND MET DE TOE
P AS ING VAN DE ARTIKELEN 20 TOT 
EN MET 32 DER LUCHTVAARTWET VER
RICHTE WERKZAAMHEDEN" en eindigen 
de met "TARIEF VOOR DE AANVRAAG 
VAN EEN DOOR OF VANWEGE ONZEN 
MINISTER INGEVOLGE HET TWEEDE 
LID VAN ARTIKEL 56 VAN HET LUCHT
VERKEERSREGLEMENT TE VERLEENEN 
ONTHEFFING . . . f 5.-" vervangen door : 

,,TARIEVE r. 
1. Tweede lid van artikel 6 der 

Luchtvaartwet ( ontheffing inschrijving 
en kenmerken luchtvaartuigen) . . . f 5.-

2. Tweede lid van artikel 15 der 
Luchtvaartwet, j0 • het eerste lid onder 
b van dat artikel (ontheffing bewijs van 
luchtwaardigheid luchtvaartuigen) . f 5.-

3. Tweede lid van artikel 18 der 
Luchtvaartwet ( ontheffing verbod 
dienstbaar maken en gebruiken lucht
vaartterrein) . . . . . . . . . . . f 10.-

4. Artikel 20 der Luchtvaartwet 
(aanwijzing luchtvaartterrein). . . . f 75.-

5. Artikel 21 der Luchtvaartwet 
(goedkeuring luchtvaartterrein) . . . f 25.-

6. Artikelen 22 tot en met 32 der 
Luchtvaartwet (bouwverbod in nabij-
heid luchtvaartterrein) . . . . . . . f 75.-

7. Artikel 53 der Luchtvaartwet 

l:e{!i~We~e~s)o~late_n . k~belba.llons. of f ö.- _ 

8. Artikel 144- der R.T.L. (toestem-
ming gebruik valschermen) . . . . . f 5.-

9. Artikel 155 der R.T.L. (onthef-
fing verbod bouwen op luchtvaartter-
rein) ............... f 5.-

10. Artikel 196, vijfde lid der R.T.L. 
(ontheffing verbod medevoeren ont
plofbare stof{en , vergiftige gassen en 
zieke of gevaarl(1ke dieren) . . . . f 5.-

11. Artikel 197 der R.T.L. (toe
stemming luchtvaartvertooning of 
luchtvaartwedstrijd) : 

a. indien de vertooning of de wed-
strijd op een luchtvaartterrein wordt 
gehouden . . . . . . . . . . . . . f 10.

b. indien de vertooning of de wed-

strijd op een terrein, niet zijnde een 
luchtvaartterrein, wordt gehouden . f 30.-

c. voor eiken dag, dat op verzoek 
van belanghebbende vliegtechnisch 
toezicht van Rijkswege zal worden uit
geoefend . . . . . . . . . . . . . f 25.-

12. Artikel 5b, tweede lid, van het 
Luchtverkeersreglement ( ontheffing 
verbod uitwerpen) . . . . . . . . . f 5.-" 

Het opschrift "TARIEVEN VOOR DE BE
WIJZEN VAN I SCHRIJVING VAN VLIEG
TUIGEN EN YRIJE BALLONS" wordt ver
vangen door: 

"13. Hoofdstuk II der R. T. L. (inschrijving 
en overschrijving van luchtvaartuigen)." 

Het opschrift "TARIEVEN VOOR DE BE
WIJZEN VAN GESCHIKTHEID" wordt ver
vangen door: 

" 14. Hoofdstuk IV der R. T. L. (bewijzen 
van geschiktheid)". 
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Het opschrift "TARIEVEN VOOR DE BE

WIJZEN VAN LUCHTWAARDIGHEID EN 
VAN DEUGDELIJKHEID VAN LUCHT
VAARTUIGEN EN DE BEWIJZEN VAN 
DEUGDELIJKHEID VAN MOTO RE r" wordt 
vervangen door : 

" 15. Hoofdstuk V, Afdeeling I, § 2, § 3 en 
§ 4 der R. T. L. (b.v.!. en b.v.d. van lucht
vaartuigen en motoren)." 

In de tabel I, voorkomende onder het even
genoemde opschrift, wordt "f 300.-" vervan-
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gen door: ,,f 500.- of zooveel minder al s door 
of vanwege Onzen Minister bepaald." 

In evengenoemde tabel wordt "50.-" ver
vangen door: ,,100.- of zooveel minder als 
door of vanwege Onzen Minister bepaald.", en 
,,f 15.-" op vier plaatsen vervangen door : 
,,f25.-" . 

In de tabel II voorkomende onder het even
genoemde opschrift wordt na "f 300.-" in
gevoegd : ,,of zooveel minder als door of van
wege Onzen Minister bepaald." 

Aan het slot van artikel 203 wordt inge
voegd: 

,,16. Artikel 97ter en quater, alsmede ar
tikel 137, tweede lid der R. T. L. (gelijkstelling 
bewijzen van luchtwaardigheid vliegtuigen en 
vrije ballons)." 

II. Vrije ballon.-. 

Verlenging Ver-Eerste der ge!ljk- nieuwlng gelijk• stelling of der ge!ljk-suelling. weder- stelling. uitrelklng. 

;}elijkstellingvan hetl 
bewijs van lucht-
waf.>rdigheid van 

f 10.- f 5.- f 1.-een vrjien ballon 

6°. In artikel 204 worden de woorden,, , van 
artikel 137," vervangen door: ,, , van artikel 
97quattuor en van het eerste, derde en vierde 
lid van artikel 137," en de woorden ,, , van 
de artikelen 162, 171 en 175," door : ,, , van 
artikel 162, het eerste lid van artikel 171, 
artikel 175,". 

7°. In artikel 205 wordt na de woorden 
,, , het achtste lid van artikel 90," ingevoegd : 
,, , het eerste lid van artikel 97quattuor, voor
zooverre betreft het overtreden van het achtste 
lid van artikel 90," ; de woorden,, . het tweede 
lid van artikel l 60," worden vervangen door : 
"het eerste lid van artikel 160," en de woorden 
,,en het eerste en het tweede lid van artikell96" 
door : ,,en het eerste, tweede, derde en vierde 
lid van artikel 196". 

8°. In artikel 206 wordt na de woorden "van 
artikel 89, " ingevoegd : ,, , van het, eerste lid 
van artikel 97quattuor, voorzooverre betreft het 
niet voldoen aan het derde lid van artikel 
89,"; de woorden ,, , het eerste lid van artikel 
146," worden vervangen door: ,, , van artikel 
146,", de woorden ,, , het derde en vijfde lid 
van artikel 160," door: ,, , het derde lid van 
artikel 160," en de woorden ,, , de artikelen 
l 69, 170, 172, 173, 180 en 181" door : ,, , het 
eerste en tweede lid van artikel 169, de artikelen 
170 en 172, het eerste, tweede en derde lid 
van artikel 17:l, de artikelen 180 en 181" . 

9°. Na artikel 206 wordt ingevoegd: 
"Art. 206bis. Overtreding van een door Ons 

ingevolge artikel 196bis uitgevaardigde bepaling 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
dertig dagen of geldhoete van ten hoogste 
f 250." 

Art. XII. Dit hesluit treedt in werking met 
ingang van den dertigsten dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl.ad, waarin dit be
sluit is geplaatst, met uitzondering van de 
wijzigingen, vervat in artikel VII, onder 4°., 
welke in werking treden op den tweeden dag 
na dien der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin dit besluit is gepfaatst. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit,, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1934. 
WILHELMINA. 

s. 5. 

De Minister van W atP.rstaat, K a I f t. 
( Uit,geg . 10 Jan. 1934.) 

3 Januari 1934. BESLUIT tot vervanging 
van de bijlage C van het besluit van 5 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 306), zooals dit is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 17 December 1924 (Staatsblad 
n°. 553) · en van 9 Mei 1928 (Staatsblad 
n°. 148), houdende vaststelling van de 
beschrijving van de uniform van de Ver
eeniging H et Nederlandsche Roede Kruis. 

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

Defensie van 23 December 1933, VIde Afd., 
n°. 9: 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen: 
A. Het gestelde in de Bijlage C, behoorende 

bij het Koninklijk besluit van den 5den Juli 1915 
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(Staatsblad n°. 306), zooals dit is gewijzigd en 
aangevuld bij het K oninklijk besluit van 
17 December 1924 (Staatsblad n°. 553) en van 
9 Mei 1928 (Staatsblad n°. 148) wordt door het 
volgende vervangen : 

Beschrij ving van de uniform van de Ver
eenlglng "Het Nederlandsche Roode Kru is". 

1. Pet. 
a. Helpers . 
Van gr ijs laken van fijne wol ; ronden bodem, 

middellijn ongeveer 26 cm. met bies van 
dezelfde stof; rechtopstaanden rand, hoogte 
± 5 cm. ; hoogte van de pet vóór ongeveer 
11 cm., achter ongeveer 10 cm. ; vallende klep , 
met omboorden rand en stormband van verlakt 
leder; op den rand aan de voorzijde een vierkant 
wit geëmailleerd Roode Kruis-embleem als op 
den kraag van de veldjas. 

b. Onderofficieren, uitgezonderd adiudanten
onderofficier (gediplomeerde hoofdverplegers, 
verplegers en ploegcommanda nten van t ran
sportcolonnes). 

Als de pet voor helpers, behoudens, om den 
rand een zwartzijden bewerkte band, breed 
4 cm., op dezen band aan de voorzijde het 
Roode Kruis -embleem als voor helpers. 

c. Officieren (artsen) en adjudanten-onder
officier (gediplomeerde hoofdverplegers van de 
transportcolonnes). 

Als de pet voor onderofficieren c.q. helpers 
behoudens, dat voor de adjudanten-onder
officier de zwarte band van onderen en voor de 
officieren de zwarte band van onderen en van 
boven goud is gebiesd en voorzien is van een 
geborduurd Roode Kruis-embleem, omgeven 
door een van goud geborduurden lauwertak. 

d. Hoofdofficieren. 
Als de pet voor officieren, behoudens dat de 

bol van de pet goud is gebiesd. 
e. Oppero fficieren. 
Als de pet voor hoofdofficieren, behoudens 

dat de benedenrand van den band bezet is met 
een geschulpt gouden borduursel en vier op
staande naden boven den rand voorzien zijn van 
een gouden bies. 

2. V e I d j as. 
a. Helpers . 
Van grij s laken, van dezelfde stof en kleur als 

het standstaal , dat bij het Hoofdbestuur van 
het Nederlandsche Roode Kruis aanwezig is; 
model veldjas bestaande uit pand, zijstuk en 
rug met split; van voren gesloten met gulp, 
met 5 à 6 hoornen knoopen, naar gelang van de 
lengte der taille; de jas ongeveer 30 à 32 cm. 
la nger dan de taille in den rug. Staande kraag 
hoog 3 à 5 om. van hetzelfde laken als de jas ; 
op elke voorzijde van den kraag een vierkant 
wit geëmailleerd Roocle Kruis -embleem. Op de 
schouders een passant van hetzelfde laken a ls 
de jas met een kleine Roode Kruis-knoop van 
verguld metaal. Op de borst aan beide zijden 
een opgenaaide, geplooide buitenzak, gesloten 
met klep en voorzien van een groote Roocle 
Kruis-knoop van verguld metaal. Daaronder 
aan iedere zijde een opgenaaide bui tenzijzak 
zonder sluiting. Op zij in de lendenen eveneens 
een koppelpassant met kleine Roode Kruis
knoop van verguld metaal. De mouwen zonder 
opslagen, doch voorzien van 2 kleine. Roode 
Kruis-knoopen van verguld metaal. 

b. Sergeanten-Maioor en Sergeanten. 
Als de veldjas voor helpers, de mouwen voor

zien van de onclerscheidingsteekenen aan hun 
rang verbonden. 

c. Ploegcommandanten. 
Als de veldjas voor helpers ongeveer 3 cm . 

boven de chevrons een geborduurd Roode
Kruis-teeken. 

d. Officieren en Adiudanten-Onderofficier. 
Als de veldjas voor helpers, desgewenscht 

van fijn laken. Op den kraag komen achter de 
onderscheidingsteekenen aan hun ra ng ver
bonden : 

voor de artsen een aesculaap met lauwer
krans (geborduurd), en voor de overigen een 
geborduurd Roode Kruis -embleem. De officieren 
geen koppelpassanten. 

3. P a n t a 1 o n. 
a. Helpers, sergeanten-maioor en sergeanten. 
Rijbroek van hetzelfde la ken als de veldjas; 

de buitennaden niet gebiesd ; de pijpen van 
ontleren aan de buitenzijden met een split, 
lang ongeveer 20 cm. , gesloten met 4 hoornen 
knoopen; een horlogezakj e rechts onder den 
ba nd . 

b. Officieren en Adiudanten-Onderofficier. 
Als de pantalon voor helpers enz. desge

wenscht van fijn laken. 

4. 0 ver j as. 
a. Helpers. 
Van hetzelfde laken als de veldjas, met één 

rij van 6 groote Roode Kruis-knoopen van 
verguld metaal, te plaatsen midden op de borst; 
een breede, liggende kraag 2½ cm. opstaande, 
van voren 10 om. en van achteren 8 à 9 om. met 
sluitlus. Aan de rugzijde twee slwtpatten, 
breed 5 cm . van hetzelfde laken als de jas, met 
twee groote Roode Kruis-knoopen van verguld 
metaal; lang achtersplit met beenen knoopjes; 
twee schuine zijzakken met klep in de schoot ; 
lengte van de jas 5 à 6 cm. onder de knie. Op 
elk der schouders een laken passant 4 cm. 
breed met kleine RoodeKrws-knoop van verguld 
metaal ter bevestiging aan de jas. In elk der 
lendenen een taillehaak van zwa rt verlakt 
metaal. 

b. Sergeanten-Maioor, Sergeanten en Ploeg
commandanten. 

Als de overjas voor helpers, de mouwen 
echter voorzien van de onclerscheidingsteekenen 
aan hun rang verbonden en voor de ploeg
commandanten tevens van het geborduurd 
Roode Kruis-embleem.. 

c. Officieren en Adiudanten-Onderoffic ier. 
Als de overjas voor helpers, doch desge

wenscht, van laken van fijne wol, grijze water
dichte stof of gummi. De officieren _g;een taille
haken. Op den kraag - de opperotttcieren ook 
op de mouwen - de onclersoheidingsteekenen 
aan hun rang verbonden. 

5. S c h o e i s e 1. 
Stevige hooge rijg~choenen van zwart leder 

met schachten van minstens 7 cm. boven het 
contrefort. Beenkappen van zwart leder ; van 
voren gesloten met een stalen veer ; van 
onderen gestoken in een metalen passant ; van 
boven gesloten tegen het been met lederen 
riempje en gesp. 
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6. Band. 
Voor kringcommissarissen, niet in uniform 

gekleed, een als kenteeken aan den rechterarm 
te dragen witlak,msche band, waarop in 
gouden letters : 

"MAJOOR 
Kringcommissaris 

Ned. Roode Kruis" 
Overigens het model vast te stellen door het 

Hoofdbestuur van het Nerlerlandsche Roode 
Kruis. 

B. De bij dit besluit gewijzigde pet, veldjas, 
pantalon en overjas, zooals deze kleeding
stukken in de sedert herhaaldelijk gewijzigde 
bijlage C van het Koninklijk besluit van 5 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 306) waren vastgesteld, 
mogen ongewijzigd tot nader door Onzen 
Minister van Defensie aan te geven tijdstippen 
worden afgedragen. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het · 
Staatsbla,f, zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze Mi
nisters van Koloniën, van Rinnenlandsche 
Zaken, aan den Chef van Ons Militaire Huis, 
alsmede aan de Algemeene R ekenkamer . 

's-Gravenhage, den 3den Januari 1934. 

s. 6. 

WILHELM! A. 
De Minister van Defensie, 

L. N. D e c k e r s. 
(Uitgf4 . 16 J an. 1934.) 

19 J anuari 1934. WET tot voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetredin~ tot het ont
werp-verdrag betreffende de invoering of 
de handhaving van methoden tot vast
stelling van minimumloonen (Genève 1928). 

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

dat het wenschelijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het in de elfde, van 30 Mei tot 16 Juni 1928 
te Genève gehou den, zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
leden van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende de invoering of de 
handhaving van methoden tot vaststelling van 
minimumloonen en daarbij gelet op de wet van 
den 6den Maart 1920, Staatsblad n°. 108, tot 
voorbehoud der bevoegdheid tot toetreding tot 
het Volkenbondverdrag en het Koninklijk 
besluit van den 26sten Maart 1920, Staatsblad 
n°. 127, houdende bekendmaking in het Staats
blad van de toetreding van Nederland tot het 
Volkenbondverdrag, op artikel 1 van het 
Volkenbondverdrag, de artikelen 387 en 405 
van het Vredesverdrag van Versailles van 28 
Juni 1919, zoomede op artikel 58 der Grondwet; 

Zoo is het, dat Wij . den Raad van State enz. : 
Eenig artikel. 

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor toe 
te treden tot het nevens deze wet in afdruk 
gevoegde in de elfde zitting der Algemeene 
Conferentie van de vertegenwoordigers der 
leden van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid van den Volkenbond aangenomen 
ontwerp-verdrag betreffende de invoering of de 
handhaving van methoden tot vaststelling van 
minimumloonen . 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven te Unterwasser, den 19den Januari 
1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. S 1 o tem aker de B r u ï n e. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

De Graeff. 
De Minister van Staat, Minister v. Kolon~èn, 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1934.) 

S o c i é t é d e s N a t i o n s. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL 

Projet de convention concernant l'institiäion de 
wthodes de fixation des salaires minima. 
La Conférence générale de l'Organisation 

internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Geneve par Ie Conseil d 'admi
nistration du Bureau international du Travail, 
et s'y étant réunie Ie 30 mai 1928, en sa onzieme 
session, 

Apres avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives aux méthodes de fixation des 
salaires minima, question constituant le premier 
point de l 'ordre du jour de la session, et 

Apres avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d 'un projet de convention 
internationale, 

adopte, ce seizieme jour de juin mil neuf cent 
vingt-huit, Ie projet de convention ci-apres à 
ratifier par les Membres de l'Organisation inter
nationale du Travail conformément au.x 
dispositions de la Partie XIII du Traité de 
Versailles et des Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix : 

Art. l. Tout Membre de l 'Organisation inte r
nationale du Travail qui ratifie la présente 
convention s'engage à instituer ou à conserver 
des méthodes permettant de fixer des taux 
minima de salaires pour les travailleurs em
ployés dans des industries ou parties d'industries 
(et en particulier dans les industries à domicile) 
ou il n'existe pas de régime efficace pour la 
fixation des salai res par voie de contrat collectif 
ou autrement et ou les salaires sont exception
nellement bas. 

Le mot "industries", aux fins de la présente 
convention, comprend les industries de trans
formation et Ie commerce. 

Art. 2. Chaque Membre qui ratifie la présente 
convention a la liberté de décider, apres con
sultation des organisations patronales et 
ouvri/lres, s'il en existe pour ~industrie ou partie 
d'industrie en question, à, quelles industries ou 
parties d 'industries, et en particulier à quelles 
industries à domicile ou parties de ces industries, 
seront appliquées les méthodes de fixa tion des 
salaires minima prévues à, l 'ar ticle 1. 

Art. 3. Chaque Membre qui ratifie la présente 
convention a la liberté de déterminer les 
méthodes de fixation des salaires minima ainsi 
que les modalités de leur application. 

Toutefois, 
1) Avant d'appliquer les méthodes à, une 

industrie ou partie d 'industrie déterminée, 
les représentaots des employeurs et travailleurs 
intéressés, y compris les représentants de leurs 
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organisations respectives si de telles organi
sations existent, devront être consultés, ainsi 
que toutes autres personnes, spécialement 
q ualifiées à eet égard par leur profession ou 
leurs fonctions, auxquelles l'autorité compétente 
jugerait opportun de s'adresser; 

2) Les employeurs et travailleurs intéressés 
devront partwiper à l'application des méthodes, 
sous la forme et dans la mesure qui pourront 
être déterminées par la législation nationale, 
mais, dans tous les cas, en nombre égal et sur 
un pied d'égalité; 

3) Les taux minima de salaires qui auront été 
fixés seront obli~atoires pour les employeurs et 
travailleurs intéressés : ils ne pourront être 
abaissé~ par eux ni par accord mdividuel, ni, 
sauf autorisation générale ou particulière de 
l'autorité compétente, par contrat collectif. 

Art. 4. Tout Membre qui ratifie la présente 
convention doit prendre les mesures nécessaires, 
au moyen d'un systèmè de controle et de 
sanctions, pour que, d'une part, les employeurs 
et travailleurs intéressés aient connaissance des 
taux minima des salaires en vigueur et que, 
d'autre part, les salaires effectivement versés 
ne soient pas inférieurs aux taux minima 
applicables. 

Tout travailleur auquel les taux minima sont 
applicables et qui a reçu des salaires inférieurs 
à ces taux doit avoir Ie droit, par voie j udiciaire 
ou autre voie légale, de recouvrer Ie montant 
de la so=e qui lui reste due, dans Ie délai 
qui pourra être fixé par la législation nationale. 

Art. 5. Tout Membre qui ratifie la présente 
convention doit communiquer chaque année 
au Bureau international du Travail nn exposé 
général donnant la liste des industries ou 
-parties d'industries dans lesquelles ont été 
appliquées des méthodes de fixation des salaires 
minima et faisant connaître les modalités 
d'application de ces méthodes ainsi que leurs 
résultats. Cet exposé comprendra des indications 
sommaires sur les nombres approximatifs de 
travailleurs soumis à cette réglementation, les 
taux de salaires minima fixés et, Ie cas échéant, 
les autres mesures les plus importantes relatives 
aux salaires minima. 

Art. 6. Les ratifications oflicielles de la 
présente convention, dans les conditions 
prévues à la Partie XIII du Traité de Ver, 
.sailles et aux Parties correspondantes des 
autres Traités de Paix, seront communiquées au 
Secrétaire général de la Société des Nations et 
par lui enregistrées. 

Art. 7. La présente conventio1.t ne liera 
que les Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail dont la ratification aura été 
enngistrée au Secrétariat. 

Elle entrera en vigueur douze mois après que 
leR ratifications de de.:ix Membres auron• été 
enregistrées par le Secrétaire général. 

Par la sJ.ite, cette convention entrera en 
viguenr pour chaqne Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été enre
gistrée. 

ft rt. 8. Aussitöt que les ratifications de deux 
Membres de l'Or~anisation internationale du 
Travail auront été enregistrées au Secrétariat, 
le Secrétaire général de la Sociéte des Nations 
notifiera ce fait à tous les Membres de l'Orga
nisation internationale du Travail. Il leur 
notifiera également 1 'enregistrement des rati-

fications qll.Î lui seront ultérieurement commu
niqnées par tons au'res Membres de l'Orga
nisation . 

Art. 9. Tout Membre aJant ratifié la présente 
convention peut la dénoncer à !'expiration d'une 
période de clix années après la date de la mise 
en vigueur initiale de la convention, par un acte 
communiqué _au Secrétaire gónéral d ) la Société 
des Nations, et par lui enregistré. La dénon
ciation ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée au Secrétariat. 

Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, dans Ie délai d'une année après 
l'expiration de la période de dix années men
tionnée au paragraphe J?récédent, ne fera pas 
usage de la faculté de denonciation prévue par 
Ie présent article, sera lié pour une nouvelle 
période de cinq années et, par la suite, pourra 
dénoncer la présente convention à l'expiration 
de chaque période de cinq années dans les 
conditions prévues au présent article. 

Art. 10. Au moins une fois tous les dix ans, 
le Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail devra présenter à la Confé
rence un rapport sur l'application de la présente 
convention et décider s'il y a lieu d'inscrire 
à l'ordre du jour de la Conférence la question 
de la revision ou de la modification de ladite 
convention. 

Art. 11. Les textes français et anglais de la 
présente convention feront foi l'un et l'autre. 

League of Nations 

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE 

Draft convention concerning the creation of 
minimum wage fixing machinery. 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

Having been convened at Geneva by the 
Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Eleventh Session 
on 30 May 1928, and 

Having decided upon the adoption of certains 
proposals with regard to minimum wage fixing 
machinery, which is the first item on the Agenda 
of the Session, and 

Having determined that these proposals shall 
take the form of a draft international con
vention, 

adopts, this sixteenth day of June of the year 
one thousand nine hundred and twenty eight, 
the following Draft Convention for ratification 
by the Members of the International Labour 
Organisation, in accordance with the provisions 
of Part XIII of the Treaty of Versailles and of 
the corresponding Parts of the other Treaties 
of Peace: 

Art. 1. Each Member of the I nternational 
Labour Organisation which ratifies this Con
vention undertakes . to create or maintain 
machinery whereby minimum rates of wages 
can be fixed for workers employed in certain of 
the trades or parts of trades ( and in particular 
in home working trades) in which no arrange
ments exist for the effective regulation of wages 
by collective agreement or otherwise and wages 
are exceptionally low. 

For the purpose of this Convention the term 
,,trades" includes manufacture and commerce. 
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Art. 2. Each Member which ratifies this 
Convention shall be free to decide, after con
sultation with the organisations, if any, of 
workers and employers in the trade or part of 
trade concerned, in which trades or parts of 
trades, and in particular in which home working 
trades or parts of such trades, the minimum 
wage fixing machinery referred to in Article 1 
shall be applied. 

Art . 3. Each Member which ratifies this 
Convention shall be free to decide the nature 
and form of the minimum wage fixing machi
nery, and the methods to be followed in its 
operation : 

Provided that 
(1) Before the machinery is applied in a trade 

or part of trade, representatives of the employers 
and workers concerned, including representati
ves of their respective organisations, if any, 
shall be consulted as wel! as any other persons, 
being specially qualified for the pnrpose by 
their trade or functions, whom the competent 
authority deerns it expedient to consult; 

(2) The employers and workers concerned 
shall be associated in the operation of the 
machinery, in such manner and to such extent, 
but in any case in equal numbers and on equal 
terms, as may be determined by national laws 
or regulations ; 

(3) Mininum rates of wages which have been 
fixed shall be binding on the employers and 
workers concerned so as not to be subject to 
abatement by them by individnal agreement, 
nor, except witb the genera! or partict.lar 
authorisation of th~ competent authority, by 
collective agreement. 

Art. 4. Each Member which ratifies this 
Convention shall take the necessary measures, 
by way of a system of supervision and sanctions, 
to ensure that the employers and workers 
concerned are informed of the minimum rates 
of wages in force and that wages are not paid 
at less than these rates in cases where they are 
applicable. 

A worker to whom the minimum rates are 
applicable and who bas been paid wa/!es at less 
than these rates shall be entitled to recover, by 
judicia! or other legalised proceedings, the 
amount by which he has been underpaid, 
subject to such limitation of time as may be 
determined by national laws or regulations. 

Art. 5. Each Member which ratifies this 
Convention shall communicate annually to the 
International Labour Office a genera! statement 
giving a list of the trades or parts of trades in 
which the minimum wage fixing machinery has 
been applied, indicating the methods as well as 
the results of the application of the macbinery 
and, in summary form, the approximate numb
ers of workers covered, the minimum rates of 
wages fixed, and the more important of the 
other conditions, if any, established relevant 
to the minimum rates. 

Art. 6. The formal ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
Part XIII of the Treaty of Versailles and in 
the corresponding Pa•ts of the ot,her Treaties 
of Peace sball be communicated to the Secre
tary-General of the League of Nations for 
registration. 

Art. 7. This Convention shall be bindin~ 
only upon those Members whose ratifications 

L. & S. 1934. 

have been registered with the Secretariat. 
It shall come into force twelve months after 

the date on wbich the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secretary
General. 

Thereafter, this Convention shall come into 
force for any Member twelve months after the 
date on which its ratification has been registered. 

Art. 8. As soon as the ratifications of two 
Members of the International Labour Orga
nisation have been registered with the Secre
tariat, the Secretary-General of the League 
of N ations shall so notify all the Members of the 
International Labour Organisation. He shall 
likewise notify them of the registration of 
ratifications which may be communicated 
subsequently by other Members of the Orga
nisation. 

Art. 9. A Member which has ratified this 
Convention may' denounce it af ter the expiration 
of ten years from the date on which the Con
vention first comes into force, by an act 
communicated to the Secretary -General of the 
League of Nations for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered 
with the Secretariat. 

Each Member which has ratified this Con
vention and which does not, within the year 
following the expiration of the period of ten 
years mentioned in the preceding paragraph, 
exercise the right of denunciation provided 
for in this Article, will be bound for another 
period of five years and, thereafter, may 
denounce this Convention at the expiration of 
each period of five years under the terms 
provided for in this Article. 

Art. 10. At least ouce in . ten years, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the General Conference 
a report on the working of this Convention 
and shall consider the desirability of placing 
on the Agenda of the Conference the question 
of its revision or modification. 

Art. ll. The French and English texts of 
tbis Convention shall both be authentic. 

s. 7. 

19 Januari 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het Oostenrijksche Protocol van 
.15 Juli 1932, alsmede voorzieningen ten 
aanzien van die goedkeuring. 

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

dat het wenschelijk is het Oostenrijksche 
Protocol van 15 Juli 1932, vanwege Ons op 
10 September 1932 ouderteekend, goed te 
keuren, hetgeen op grond van artikel 58, 3e lid, 
der Grondwet alleen kan geschieden krachtens 
de wet, en dat het voorts wenschelijk is ten 
aanzien van die goedkeuring voorzieningen te 
treffen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.; 
Art. 1. Het bij deze wet gevoegde Protocol 

wordt goedgekeurd. 
2. Onze Ministers van BuitenlaT1dscbe Zaken 

en van Financiën worden gemachtigd in de 
in art. 1 van bovengenoemd Protocol bedoelde 
garantie deel te nemen tot een netto -bedrag 
van ten hoo/!ste 3 millioen goudschillingen. 

2 
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3. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd tot onderpand voor de betaling van 
het in het vorig artikel gegarandeerde bedrag, 
schuldbekentenissen ten laste van het Rijk met 
daarbij behoorende coupons af te geven aan het 
in meergenoemd Protocol bedoelde Comité van 
Garandeerende Staten of aan een of meer door 
den Volkenbondsraad aan te wijzen gemachtig
den. De schuldbekentenissen luiden in dezelfde 
munt en vermelden deazelfden rentevoet als de 
leening of het deel der leening, waarvoor zij a ls 
onderpand strekken. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang van 
den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Unterwasser, den 19den Ja

nuari 1934. 
WILHEUUNA. 

De lrfinister van Buitenlandsche Za,ken, 
tl e G ra e ff. 

Bij Ia ge. 

De Minister van Financièn, 0 u tl . 
( Uitgeg. 6 Febr. 1934.) 

PROTOCOLE AUTRICHIEN. 

Préambule. 
Considérant 
Que Ie Gouvernement de la République 

fédérale d'Autriche a adressé une demande de 
secours à la Société des ations, à l'effet d 'être 
aidée à mainteair !'oeuvre de restauration 
économi9 ue et financière entreprise à la suite 
de la decision du Conseil de la Société des 
Nations du 4 octobre 1922 et de la signature 
des trois Protocoles de la même date; 

Que Ie Gouvernement autrichien affirme à 
nouveau sa volorité de faire face ponctuellement 
à toutes ses obligations extérieures; 

Que le3 Gouvernements de la Belgique, du 
Royaume-Uni de Grnnde:Bretagne et d'Irlande 
du Nord, de Ja France, de l 'Italie sont prêts à 
apporter une nouvelle aide à l 'Autriche à eet 
effet; 

Que les Gouvernements susdits, y compris Ie 
Gouvernement aurtrichien, déclarent fonder 
cette aide sur Ie Protocole N° I, signé à Genève 
Ie 4 octobre 1922, avec tous les engagements 
qu'il comporte; Protocole dont les dispositioas 
sont considérés comme étaat reproduites ici. 

Les Gouvernements de la Belgique, du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 'Irlande 
du 'ord, de la France, de l'Italie, des Pays-Bas, 
d 'une part, et Ie Gouvernement de Ja Républiq ue 
féclémle d 'Autriche, d'autre part, 

Ont arrêté, d'un commun accord les disposi
tions sui vantes : 

Art, premier. Afin de faciliter au Gouverne
ment .iutrichien l'obteation à l 'étranger d'une 
somme en monnaies étrangères librement et 
immédiatement disponibles, dont Ie montant 
net pourra atteindre la contre-valeur de trois 
cents millions de scl1illings autrichiens, calculés 
à la parité-or légale actuelle, les Gouvernements 
de la Belgique, du R oya.ume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, de la France, 
de l'Italie, de Pays-Bas s'engagent à demander 
sans délai les autorisations exigées éventuelle
ment par leur droit interne, soit pour pouvoir 

garantir, dans les conditions ei-après définies, 
en principal ou en intérêts, une part de eet 
emprunt, soit pour en fournir Ie montant au 
Gouvernement autrichien par une autre 
méthode, En cas d 'émission sur leur marché, 
ils faci literont l'émission du montant qu 'ils 
auront garanti , 

Art. 2. I) Aucune solidarité ne Jiera les 
gouvernements garants. L'engagement de cha
cun d'eux portera exclusivement sur la part à 
garantir ou à fournir par lui sur Ie total de 
l'opération, Aucun ~ouvernement garant ne 
ponrra être actionne pour Ie service ou Ie 
remboursement d'un t itre de l'emprunt non 
compris dans la tranche garant ie par lui. 

En ce qui concerne les tranches émises dans 
Ie public, Ie Gouvernement autrichien sera tenu 
d 'etablir, en représentation de chaque tranche 
nationale, des titres distincts portant nommé
ment la mention du gouvernement ga,·ant, 

Toutefois, les différentes tranches nationales 
ne constituent que les parties d 'un seul et même 
emprnnt. Il ne saurait y avoir aucune discri 
mination de Ja part du Gouvernement autl'ichien 
dans l'exécution de ses obligations au titre des 
diverses tranches. Le service et Ie rembourse
ment de !'ensemble de l'emprunt devront être 
ef:Iectuées dans des conditions à déterminer par 
l 'obligation générale, entre les mains d'un ou 
plusieurs mandataires désignés par Ie Conseil de 
la Société des Nations, et agissant solidairement. 

II) Les Gouvernements participants déclare
ront, au moment de signer Ie présent Protocole, 
les montants qu'ils s'engagent à garantir ou 
à fournir. 

III) Les frais afférents à l'émission, à la 
négociation et à la remise de chaque emprunt 
seron t ajoutés au capita[ de eet emprunt. 

IV) L 'emprunt sera conclu pour vingt années. 
Le Gouvernement autrichien se réserve la fa
culté de rembourser eet emprun t par antici 
pation, après dix ans, aux conditions qui 
seront déterminées par Ie Comité des Etati, 
garants au moment de la conclusion de l'op6-
ration. Abstraction faite des rangs de priorité 
attribués à l'emprunt de 1923- 1943, aux 
crédits de relèvement et à l'emprunt de 1930, 
Ie système de gages affectés à l'emprunt de 
1923-1943 est étendu au présent emprunt. 
Les modalités de cette extension seroat réglées 
dans l'obligation générale. Le service des 
intérêts du préseat empruT1t et soa rembourse
ment en principal seront exempts de tous. 
impöts, droits ou charges, présents ou futurs, 
institués an profit de l'Etat autrichien ou de 
toute autre autorité autricbieune. 

V) Les conditions del 'émission (taux d 'intérêt, 
frais, prix d 'émission, la forme que revêtira 
la garantie, etc.) seront soumises, pour appro
bation, au Comité des Etats garants institué 
par Je Protocole autrichien N°. II du 4 octobre 
1922 ou aux personnes désignées par ce Comité; 
Ie Président du Comité financier approu vera. 
de même les termes de tonte référence à la 
Société des Nations dans les prospectus 
d'émission. Les gouvernements qui out signé 
Ie préseat Protocole sans être parties au Pro
tocole autricbien N°. II du 4 octobre 1922 
seront invités à envoyer de repréeentants au 
Comité des Etats garants. 

Art. 3. Le produit de l 'opération sera utilisé 
par Ie Gouvernement autrichien aux fins 
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définies à i 'annexe I, d 'accord, suivant Ie cas, 
avec le représentant de la Société des Nations 
ou Ie conseiller auprès de la Banque nationale 
visés à l 'arti cle 7. 

Art. 4. Le Gouvernement autrichien s'engage 
à prendre les mesures nécessaires pour rétablir 
sans délai et maintenir un complet équ ilibre 
entre les recettes et les dépenses de l'Etat; 
il s'engage de m ême à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour · rétablir sans délai l 'équilibre 
financier des Chemins de fer de l 'Etat autrichien 
et, nota= ent, à exécuter Ie programrne de 
réformes budgétaires et financières arrêté à 
!'annexe IL 

Art. 5. La politique monétaire de l 'Autriche 
se proposera d'a bolir, dans un dé\ai aussi brnf 
que possible et sous les sau vegardes nécessaires, 
l'écart existant entre la valeur du schilling 
à l 'intérieur et à. l'étranger et sera, par consé
quent, orientée ver• la suppression pro~ressive 
du controle actuellement imposé aux operations 
de change et, partant, des entraves aux échanges 
inte~nationaux . 

Art. 6. I) Il est convenu que Ie règlement de 
la question de la Creditanstalt doit faire parti 
du programme de réformes financières qui font 
l 'obj et du présent Protocole. 

Il ) Le Gouvernement autrichien fera sans 
délai tous ses efforts pour conclure un accord 
avec les créancierq etrangers de la Credit
anstalt, accord qui devra tenir compte de la 
nécessité d 'éviter qu'une pression cxcessive 
ne q'exerce sur Ie schilling. 

III) Le Gouvernement autrichien s'engage 
à régler la dette de la Creditanstalt envers la 
Banque nationale et à, émettre dans un délai 
aussi href que possible un ou plusieurs emprunts 
intérieurs dont Ie produi• total ne sera pas 
inférieur à 200 millions de schillings et sera 
affecté au remboursement par tiel de la clet,te 
d1> l 'Etat à la Banque nationale. 

Art. 7. Le Gouvernement autrichien deman
dera au Conseil de la Société des Nations de 
aommer un revrésentant de la SociétP des 
Nations et de designer un conseiller auprès de 
la Banque nationale d 'Autriche, en vue de 
cont.inuer la collaboration enviqagée par les 
déclarations que Ie Chancelier fédéral d'Autriche 
a faites en septembre 1931, ainsi que par les 
dispositions du présent .Protocole et d e ses 
annexes. 

ratifié dès que les instruments de ratification 
de l 'Autriche, du Royaume-Uni, de la France et 
de l'Italie auront été déposés . Pour que Ie 
présent Protocole puisse ent rer en vigueur, les 
ratifications des Etats ci-dessus mentionnés 
devront être déposées au plus tard Ie 31 dé
cembre 1932. Il entrera en vigueur pour chacun 
des autres gouvernements signataires à la date 
du dépöt de la ratification. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés 
à eet effet, ont signé Ie présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie quinze juillet mil neuf cent 
trente-deux, en un seul exemplaire, qui sera dé
posé au Secrétariat de la Société des Nations. 

Autriche: 

Belgique: 

Royaume
Uni de Gran
de Bretagne 
et d' Irlande 
du Nord: 

France: 

!talie: 

I Pays-Bas 

Pour Ie Gouvernement autrichien : 
E. Pflügl. 

Pour Ie Gouvernement beige : 
Jules Je Jeune de Münsbach . 
Cinq m.illions de schillings 
autrichiens. 

For the Government of Great 
Britain and Northern Ireland: 

John Simon. One hundred 
million ( 100.000.000) Schillings. 

Pour Ie Gouvernement de la 
République fran çaise et en me 
réferant à la déclaration faite par 
moi au Conseil Ie 15 juillet 1932: 

R. Mass igli . Cent millions 
(100.000.000) de Schillings R. M. 

Pour Ie Gouvernement d'Ita lie: 
Vittorio Scialoj a. T rente mil 
lions (30.000.000) de schillings. 

Pour Ie Gouvernement des P ays
Bas : 

W. Doude van Troostwijk. 
Trois millions de schillings 
a utrichiens. 

Annexe L 

U tilisation du produit des opérations prévue,s 
par le Protocole. 

1. Le produit en devises étra ngères sera 
versé au crédit d'un ou plusieurs comptes 
spéciaux suivant les instructions du Gou
vernement autrichien données avec l'accord du 
représentant de la Société des N ations. 

Art. 8. Le Comité des Etats garants conti
nuera à exercer ses fonctions !usqu'au rem
boursement intégral de l 'emprunt prévu par Ie 
présent Protocole. 

Art,. 9. I ) ToutPs les décisions q ue Ie Conseil 
de la Société des Nations pourrait avoir à 
prendre en vertu du présent Protocole seront 

2. L 'avance de 100 millions de schillings , 
consentie par la Ba nq ue d 'Angleterre au 
Gouvernement autrichien , sera remboursée sur 

, Ie produit de l'opération. 
prises à la majorité des voix. . 

IL Tout différend portant su,· l 'int,erprétation 
du présent Protocole sera réglé par Ie Conseil 
statua nt à la majorité des voix. 

Art. 10. I) Le p résent Protocole, dont Ie 
texte fran<;ais et Ie texte anglais font égalernent 
foi, restera ouvert à la signature de tous les 

1 Gouvernemen·s qui voudront y adhérer. Le 
Protocole sera ratifié, et les instruments de 
ratification seront déposés au Secrétariat de la 
Société des Nations. 

II) Le présent Protocole sera approuvé par Ie 
Conseil de la Société des Nations. Il entrera en 
vigueur pour les gouvernements qui l 'auront 

3. Le Gouvernement a utrichien vendra à la 
Banque nationa le d 'Autr iche Ie reliquat des 
devises étran?ères dans des cond it ions qui 
seront fixées cl accord avec Je représentant de la 
Société des Nations . 

4. L'utilisation des dev ises étrangères que 
Ie Gouvernement autricbien aura ainsi vend ues 
à la Banque nationale d'Autriche sera déter
minée en ,wcord avec Ie conseiller auprès de la 
Banque. 

5. La contre-valeur en schillings sera portée 
au crédit d'un cornpte spéciaJ ouvert par la 
Banque nationale a u Gouvernement a utricb.ien; 
sauf, éventuellement, un mont.ant à déterrniner 
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d'accord avec Ie représentant de la Société des 
Nations, ces schillings serviront au rembourse
ment d'une partie de la dette flottante intérieure 
de l 'Etat et des Cbemins de fer, et ce, à la 
condition que les créanciers, ainsi remboursés, 
réduisent en même temps et pour un montant 
équivalent, leur dette envers la Banque natio
nale d'Autriche. Le Gouvernement ne pourra 
disposer des sommes inscrites à ce compte qu'en 
accord avec le représentant de la Société des 
Nations. 

Annexe II. 

Programme de ré.formes budgétaires et fi,nancières. 

1. Conformément à la déclaration que le 
Chancelier de la Confédération autrichienne a 
faite en septembre 1931 devant Je Comité 
financier, Ie Gouvernement autrichien prendra 
toutes mesures nécessaires pout· rétablir sans 
délai et pour mainterur l 'équilibre de ses recettes 
et ses dépenses. 

Afin d'assurer l 'application de ce principe dès 
1932, de nouvelles éconornies durables, suffi
santes pour obtenir l 'éq.iilibre du budget de 
l'exercice courant et dont Ie montant snr la 
base des chiffres actuels est évalué à 45 millions 
de schillings, devront être réalisées pendant Ie 
second semestre de l 'année courante, indépen
damment des économies prévues par le budget 
supplémentaire, qui à été soumis au Conseil 
des Ministres. 

Vu les circonstances spéciales et com pte 
tenu des arrangements envisagés à !'annexe I 
pour la réduction de la dette à court terme de 
l 'Etat, la marge de 100 millions de schillings 
qui avait été ménagée dans le présent budget en 
vue du remboursement des obligations à court 
terme, pourra être affectée à des besoins cou
rants tels que la couverture du déficit des 
Chemins de fer. 

2. Le Gouvernement autrichien s'engage 
à mettre à e,écution sans délai le programrne 
général d 'économies et de réorganisation con
tenu dans Ie rapport du Dr. Herold, !'expert 
ferroviaire qui a été chargé de procéder à une 
enquête sur l'administration et la politique des 
Chemins de fer conformément à la déclaration 
faite par le Chancelier en septembre dernier. 

Un expert désigné par le Conseil de la Société 
des Nations sera invité par Je Gouvernement 
autrichien à déterminer dans quelle mesure les 
dépenses d'établissement (,,Investitionen" ) des 
Chemins de fer sont réellement indispensables 
et dans quelle mesure elles pourraient être 
ajournées, étant donné les difficul tés financières 
du moment. 

3. Toutes les opérations d 'emprunt de l 'Etat 
autricbien, tant extérieures qu'intérieures (à 
l'exception des opérations visées par l'auto
risation permante d'émettre des bons du Trésor 
jusqu'à concurrence de 75 rnillions de schi llings) 
demeurent subordonnées à l'approbation du 
Comité des Etats garants. Les chemins de fer 
de l'Etat autrichien seront à eet effet considérés 
comme faisant partie de l'Etat autricb ien et ne 
devront être autorisés à cont racter aucun 
emprunt que si Ie Ministre des F inances certifie 
que l'opération a été dûment approuvée par 
Ie Comité des Etats garants. 

En ce qui concerne les marchés à crédit de 
ournitures on de travaux cornportant une 

charge importante pour les budgets futurs, y 
compris les budgets des Chemins de fer, Ie 
représentant de la Société des Nations jugera 
si ces opérations présentent un caractère 
exceptionnel justifiant Ie recours à la procédure 
prévue à l'alinéa précédent. 

Vu les dispositions de !'annexe I, le Gouver
nement autrichien ne procédera à aucune 
émission de bons du Trésor ni à d'autres 
opérations analogues à court terme sur Ie 
marché intérieur sans s'être assuré au préalable 
l'assentiment do représentant de la Société 
des Natiom. 

4. Conformément à la déclaration faite en 
septembre dernier par le Chancelier , le Gouver
nement aut richien fera usage des pouvoirs 
qu'il possède pour assurer l'équilibre des 
budgets des "Länder" et des communes. Il 
concl ura avec ces autorités locales un arrange
ment en vue de toute extension de ses pouvoirs 
de controle qui pourra être nécessaire, notam
ment en ce qui concerne les emprunts ; toutes 
ces opérations d'emprunt devront à l'avenir 
être approuvées par le Gouvernement autri
chien, qui donnera son assent iment sur la 
proposition du Ministre des Finances, qui aura 
consulté au préalable la Banque nationale 
et le représentant de la Société des Nations. 

5. Toute opération de crédit projetée, soit 
par un particulier, soit par une personne morale 
de droit public ou de droit privé, devra, avant 
d 'être réalisée, être portée à la connaissance de 
la Banque nationale d'Autriche, si elle comporte 
vis-à-vis de l 'étranger un endettement supérieur 
à un million de schillings . 

6. Le Gouvernement revisera la législation 
générale sur les banques conformément à la 
déclaration faite en septembre dernier. 

7. Conformément à la déclaration faite en 
septembre dernier, le Gouvernement, étant 
donné la responsabilité qu'il a assumée pour la 
Creditanstalt, prendre les mesures nécessaires 
pour obtenir une réduction des frais généraux 
de cette banque et des au t res banques travaillant 
en Autriche. 

Annexe III. 

Représentant de la Société des N ations et conseiller 
auprès de la banque. 

1. Le représentant de la Société des N ations 
et le conseiller auprès de Ja Banque nationale 
d'Autriche, nommés aux termes de l 'article 7 
du Protocole, s'acqnitteront des fonctions qui 
leur sont attribuées par Ie présent Protocole 
et ses annexes. Ils seront responsables vis-à-vis 
du Conseil et révocables par lui . 

2. Le Gouvernement autrichien s'enga~e 
à collaborer avec Ie représentant de la Société 
des Nations en ce qui concerne l'exécuti:m du 
programme de réformes contenu dans la décla
ration faite en septembre 1931 et dans le présent 
Protocole; il s'engage, en outre, à fournir à ce 
représentant toutes les informations dont il 
pourra avoir besoin pour remplir sa mission. 

3. Le représentant de Ja Société des Nations 
adressera tous les trois mois un rapport à la 
Société des Nations sur l'application du pro
gramme de réformes. Il adressera en outre à la 
Société des Nations des rapports supplémön
taires chaque fois qu'il jugera utile de porter 
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d'urgence à la connaissance de cette dernière. 
4. Les dispositions concernant les fonction,s 

du conseiller qui constituaient autrefois les 
articles 124 jusqu'à 129 des Statuts de la Banque 
nationale autrichienne tels qu'ils étaient 
arrêtés par la loi fédérale du 14 novembre 1922 
(,,Bundesgesetzblatt" n°. 823), seront réin
corporées à ces Statuts, sauf toutefois qu'aux 
mots "Commissaire général de la Société des 
Nations" il faudra substituer les mots "Conseil 
de la Société des Nations". 

5. Le représentant de la Société des Nations 
s' adj oindra Ie personnel nécessaire. Ces dépenses, 
a insi que celles de son service, seront approu vées 
par Ie Conseil et seront à la charge de l'Autriche. 
Le représentant de la Société des Nations jouira 
des privilèges diplomatiques; il jouira en outre 
de l'immunité fiscale, ainsi que son personnel. 

6. Le conseiller auprès de la Banque natio
nale d 'Autriche jouira de l'immunité fiscale. 

7. Si Ie Gouvernement autricbien estime 
que Ie représentant de !11, Société des Nations 
ou Je conseiller auprès de la Banque nationale 
ont abusé de leur autorité, il pourra adresser un 
recours au Conseil de la Société des Nations. 

8. Le Conseil mettra fin aux fonctions du 
représentant de la Société des Nations et du 
conseiller auprès de la Banque lorsqu'il jugera 
qi, ' il n 'est plus nécessaire de conserver les ser
vices de ces fonctionnaires. 

9. Le Conseil aura Ie droit, s'il Ie juge 
nécessaire, eu égard à la situation. financière, 
de rétablir les fonctions, soit du représentant de 
la Société des N ations, soit du conseiller auprès 
de la Banque, soit de ces deux fonctionnaires ; 
toutefois, une telle mesure ne pourra être prise 
que si les fonds empruntés, soit en vertu du 
présent Protocole, soit au moyen de l 'emprunt 
garanti 1923-1943, n'ont pas été intégralement 
remboursés. 

10. Après _ la cessation des fonctions du 
représentant de la Société des Nations, un 
contact sera maintenu entre Ie Gouvernement 
autrichien et l'Organisation finan cière de la 
Société des Nations, en ce sens que l'Organi
sation financière de la Société des Nations 
préparera périodiquement et publiera des 
relevés de la situation des finances publiques 
autrichiennes. Le Gouvernement autrichien 
convient d 'envoyer un représentant du l\1inistère 
des Finances pour discuter les relevés ainsi 
préparés avec l 'Organisation financière. 

.AUSTRIAN PROTOCOL. 

Preamble. 

Considering 
'l'bat the Government of the Austrian 

Federal Republic had addressed to the League 
of Nations a request to be assisted in maintain
ing the work of economie and financial recon
struction undertaken in consequence of the 
decision of the Council of the League of Nations 
of October 4th, 1922, and of the signature of 
the three Protocols of the same date : 

That the Austrian Government reaffirms 
its intention of meeting punctually all its 
foreign obligations : 

That the Governments of Belgium, the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

France, Italy are ready to grant further 
assistance to Austria for this purpose ; 

That the above Governments, including the 
Austrian Government, deciare that such 
assistance is given on the basis of Protocol N°. I 
signed at Geneva on October 4 tb, 1922, and of 
all the undertakings resulting therefrom; the 
provisions of which Protocol are to be considered 
as here reproduced; 

The Governments of Belgium, the United 
Kingdom of Great Britain and N orthern lreland, 
France, I taly, the Netherlands, on the one hand, 
and the Government of the Austrian Federal 
Republic, on the other, 

Have by common consent drawn up the 
following provisions : 

Art. 1. In order to assist the Austrian 
Government to borrow a sum in foreign cur
rencies, freely and immediately available, the 
net amount of which shall be equivalent to a 
maximum of approximately three hundred 
million Austrian schillings, at the present legal 
gold parity, the Governments of Belgium, the 
United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, France, Italy, the Netherlands under
take to apply without delay for such authority 
as may be required under their munici.pal Jaw 
to enable them either to guarantee, as herein
after provided, the principal and interest of part 
of such loan or to furnish the amount to the 
Austrian Government in another manner. 
In case of an issue on their markets, they will 
grant facilities for the issue of the amount 
which they have guaranteed. 

Art. 2. (1) There will be no joint guarantee 
as between the Governments. Each Government 
shall be responsible solely for the share in the 
total operation which it is to guarantee or to 
provide. No guarantor Government will be 
liable for the service or the repayment, of a bond 
of the loan not includecJ in the portion guaran
teed by it. 

As regards the public issues, the Austrian 
Government will prepare separate honds for the 
portions of the ]oan isPued in each country, 
specifically stating which Government is the 
guarantor. 

The various national issues shall, however, 
form parts of one single loan. No discrimination 
may be made by the Austrian Government 
in carrying out its obligations as regards these 
different issue~ of the loan. The service and the 
repayment of the whole of the loan shall be 
carried out on conditions to be laid down in the 
Genera! Bond, under the control of one or more 
trustees appointed by the Council of the League 
of Nations, acting jointly. 

(II) The participating Governments shall , 
at the moment of signing, state the amou nts 
which they undertake to guarantee or to 
provide . 

(111) The expenses of issue, negotiation and 
delivery of each issue shall be added to the 
capita! of the issue. 

(IV) The loan sha ll be for a term of twenty 
years. The Austrian Government reserves the 
right to repay the loan before the expiration 
of that period, after ten years, on conditions 
which will be fixed by the Committee of 
Guarantor States at the time the operation is 
concluded . Subject to the priorities attached to 
the Loan of 1923-1943, the Relief Credits and 
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the 1930 Loan, the system of pledged assets by 
which t he 1923-1943 Loan is secured shall be 
made t o apply to the present loan. The manner 
in which this shall be done shall be settled in 
detail in the Genera! Bond. The service of the 
interest a nd the repayment of the present loan 
shall be free of all t axes, dues or charges, pre
sent or future, for the benefi t of the Austrian 
St a te or of any other Austri a n authority. 

(V) The t erms of issue (rates of interest, 
expenses, issue prices, the fo rm of guarantee, 
etc. ) sha ll be submitted fo r approval to the 
Committee of Guarantor States created by the 
Austrian Protocol N°. II of Oct ober 4th, 1922, 
or to persons appoin ted by that Committee; 
and any reference to th e League of Nations in 
the prospectus of issue sba ll similarly be 
approved by th e Chairma n of the F inancia l 
Commi ttee. Those Governments wbich have 
signed th e present P rotocol without heing 
parties to the Aust rian Protocol No. II of 
October 4t h , 1922, shall be invited t o send 
representatives to t he Committee of the 
Guarantor Sta t es . 

Art . 3. The proceeds of the operation shall 
be utilised by the Austrian Government fo r t he 
obj ect s set out in Annex J. in agreement, as t he 
case may be. wit-h th e representative of t he 
Leagu e of Nations or the Adviser to t he National 
Ba nk referred t o in Article 7. 

Ar t. 4. The Austrian Government undertakes 
to take th e necessary steps to restore without 
delay and to maintain complet e equilibrium 
between t he revenue and expenditure of t he 
St a te ; it similarly nnder takes to take all steps 
necessary t o re-establisb wi t hout delay t he 
financial equilibrium of the Austrian Stat e 
R ailways a nd, in par t icular , to carry out t he 
programme of budgetary an d fi nancia l reforms 
set out in Annex II. 

Art. 5 . Austrian monetary policy will a im at 
the abolition as soon as possible, su bject t o the 
necessary safeguards, of the d ifference between 
t he internal and external value of the schilJing, 
and , in consequence, a t the progressive removal 
of the existing control over excha nge t rans 
act ions and the resu! t ing obstructions to 
internat ional trade. 

Art . 6. (I) It is agreed tbat t he settlement 
of the question of th e Creditanstal t must from 
part of the programme of financial reforms 
wbich are the object of t he present Protocol. 

(Il ) Tbe Austri an Government will t ake a ll 
possible steps without delay t o conclude a n 
al(reement with the fo reign creditors of th e 
Cred itanst alt. This agreement wil! t1tke account 
of t he necessity for avoiding excessive pressure 
on t he schilJing. 

(III ) The Austrian Government under takes 
to effect a settlement of the debt of the Credit 
a nstalt to t he N a tional Bank and t o issue as soon 
as p ossible one or more internal loans of a 
total amount of not less t han 200 million 
schillings for t he part ia l reimbursement of the 
debt due by t he Sta t e t o t he National Bank. 

Art. 7. The Austria n Government wil! 
request t he Council of the League of Nations to 
appoint a representati ve of th e League of 
Nations, and t o nominate a n Adviser t o t he 
Nationa l Bank of Austria, with the obj ect of 
cont inuing the collaboration contemplated in 
the declarations made in September 1931 by 

the Austrian Federal Chancellor a nd in t he 
provisions of th e present Protocol and its 
Annexes. 

Art. 8. The Committee of Guarantor States 
shall continue to p erform its functions until the 
loan provided for in the present Protocol has 
been entirely repaid. 

Art. 9. (I) All decisions to be t aken by the 
Council of the League of Nations in virtue 
of t he present Protocol shall be taken by a 
majority vote. 

(Il ) Any dispnte as to th e interpreta tion of 
the p resent Protocol shall be settled by the 
Council by a majority vote. 

Art. 10. (I ) The p resent Protocol , of wbich 
the English a nd French texts are eciually 
authent ic, sha ll r emain open t o signature by 
all Governments which desire t o accede thereto. 
The Protocol sball be ratified , and the ratifi
ca t ions shall be dep osi.ted witb the Secretariat 
of t he League of Nations. 

(II) The present Protocol sha ll be approved 
by the Council of t he League of Nations. It 
shall enter into fo rce as regards the Govern
ments wbich have ratified it as soon as the 
ratifications of Austria , the United Kingdom, 
France and Italy have been dep osited. In order 
to enable t he P rotocol to enter into force, 
t he ratifications of th e above-mentioned Sta t es 
must be deposited not later t han December 31st , 
1932. The P rotocol sball enter into force as 
regard s each of th e other signatory Govern
ments on t he date of deposit of that Govern
ment's ratification. 

In faith wh ereof, t he undersigned, duly 
a uthorised, have signed the present Protocol. 

Done at Geneva, t be fifteentb day of J uly, 
nineteen hundred a nd t birty-two, in a sin~le 
copy wbich sball be deposited at the Secretariat 
of t he League of Nations. 

( Z ie voor onderteekening de Fransche tekst. ) 

An n ex !. 

Utilisation of the proceeds of the operation provided 
/or by the Protocol. 

1. The proceed s in foreign exchange shall be 
credited to a sp ecia l account or accounts as 
di rected by t he Austria n Government in 
agreement with t h e representative of the 
League of Nations. 

2. The a dvance of 100 million schillings 
made by the Bank of E ngland t o the Austrian 
Government shall be repaid out of the proceeds 
of the loan. 

3. The Austrian Government shall se ll the 
remaining foreign exchange t o the Austria n 
National Bank on conditions to be fixed in 
agreement with the representative of the 
League of Nations. 

4. The use to be made of t be foreign excbange 
t hus sold b y the Austr ian Government t o the 
Austrian National Bank shall be decided in 
agreement wit h the Adviser to t h e Bank. 

5 . The a mount in schillings resulting from 
such sales shall be credited to a sp ecial account 
of t he Austria n Government at the National 
Bank ; t his a mount in scbillings-wit h the 
except ion, if necessary, of a sum to be deter
mined in agreement with the representa tive 



23 19 JANUARJ (S. 7) 1934 

of the League of Nations-shall be used to 
repay part of the internal ftoating debt of the 
State and of the Railways, on condition that the 
creditors who thus obtain repayment shall 
simultaneously reduce their indebtedness to 
the Austrian National Bank by corresponding 
amounts. The Government may only draw on 
the sums standing to the credit of this account 
in agreement with the representative of the 
League of Nations. 

Annex II. 

Proyramme of budyetary and fin xncinl re/orms. 

1. In conformity with the declaration made 
before the Financial Comm.ittee by •he Austrian 
Chancellor in September 1931, the Austrian 
Government wil! take every step nece sary 
to restore without delay and to maintain 
equilibrium het.ween its r evenue and expendi
t.ure. 

In order to ensure the application of this 
principle from 1932 onwards, further permanent 
econom.ies . sufficient to secure the balancing 
of the budget for the current financial year, 
estimated on the bas is of present figures at 
45 million schillings, must be made during the 
second half of the cu rrent year, in addition to 
those provided for in the supplementary 
budget which has been sublllltted to the 
Conncil of Ministers. 

In view of the special circumstances and 
having regard to the arrangements contem
plated in Annex I for reducing t he short-term 
debt of the State, the 100-llllllion-schilling 
surplus provided in the present budget for the 
repayment of short-term obligations may be 
applied to current needs such as the deficit on 
the Railways. 

2. The Austrian Government undertakes to 
carry out without delay the genera] programme 
of econolllles and re-organisation contained in 
the report of Dr. Herold, the railway expert who 
was entrusted with the enquiry into the admi
nistation and policy of the Railway system, 
in conorllllty with the declaration made by the 
Chancellor last September. 

An expert appointed by the Council of the 
League of ations sha ll be invited by the 
Austrian Government to decide to what extent 
the capita] outlays (,,Investitionen") of the 
Railways are really indispensable and to what 
extent they conld, in view' of the present 
finan cial difficulties, be postponed. 

3. All borrowing operations of the Austrian 
State, whether external or intern al ( other t han 
those under the standing authority to issue 
Treasury Bill up to 75 million schillings}, 
remain subject to the approval of the Committee 
of Guarantor States. The Austrian State Rail 
ways shall for tbis purpose be regarded as apart 
of the Austrian State and shall not be authorised 
to contract any loan unless the Minister of 
Finance certifies that the approval of the 
Comm.ittee of Guarantor States has been duly 
obtained. · 

As regards contracts on a credit basis for 
supplies or works which involve a suhstantial 
charge on futura budgets, including the budget 
of the Railways, the representative of the 
League of Nations sball determine whet~er 

these operations present an exceptional character 
warranting recourse to the procedure provided 
for in the preceding paragraph. 

Having regard to the provisions of Annex I, 
no issue of Treasury Bills or other similar 
shortterm operation shall be carr ied out by 
the Austrian Government on t he home market 
unl ess the prior consent of the representative 
of the League has been given . 

4. 1n conformity with the declaration of the 
Chancellor made last eptember, the Austrian 
Government will use its existing power in 
order to secure that the budgets of the "Länder" 
and of the Communes are balanced. It wil] come 
to an agreement with these local authorities 
with a view to obtaining such extension of its 
powers of control as may be necessary, particul
arly as regards borrowing; all such borrowing 
operatiöns must in future be approved by the 
Austrian Government, which will give its 
consent on the motion of the Minister of Finance 
after previous consultation with the National 
Bank and t he representative of t he League of 
Nations. · 

5. Every proposed credit operation, either by 
a private individua l or by a public or private 
corporation, which involves foreign indebtedness 
of more than one llllllion schillings, must be 
brought to the knowledge of the Austrian 
National Bank before being carried out. 

6. The Austrian Government will revise the 
genera] legislation on banks in conformity with 
the September declaration. 

7. In coniorllllty with the declaration made 
in September, and in view of the responsibility 
assumed by tbe Austrian Government in regard 
to the Creditanstalt, the Government will take 
the necessary steps to ecure a reduction in the 
administrative expenses of that bank and of the 
other banks operating in Austria. 

Annex III. 

L eague of N ations representative and bank adviser. 

1. The representative of the League of 
Nations and the Adviser to the Austrian 
National Bank appointed nnder Ai·ticle 7 
of the Protocol shall carry out the functions 
assigned to them in the present Protocol and 
its Annexes. They sha ll be responsible to the 
Council and removable by it. 

2. The Austrian Government undertakes 
to collaborate with the representative of the 
League of ations with regard to the execution 
of the programme of reforms contained in the 
declaration of September 1931 and in the 
present Protocol, and further to furnish him 
with all the information which he may require 
for t he execution of lus llllS ion. · 

3. The representative of the League of 
Kations wil] report to the League of ations 
every three months on the execution of the 
programme of reforms. He will further address 
supplementary reports to the League of ations 
whenever he thinks it desirable to bring any 
fact as a matter of urgency to the know]edge 
of the League. 

4. The provisions concerning the fün ctions 
of the Adviser, whioh formerly constituted 
Artic!es 124 to 129 of the Statutes of the 
Austrian National Bank as enacted by the 
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Federal Law of November 14th, 1922 (,,Bundes
gesetzblatt" No. 823), shall be re-incorporated 
in the Statutes, except that the words "Com
missioner-General of the League of rations" 
shall be replaced by the words "Council of the 
League of Nations". 

5. The representative of the League of 
Nations sball provide himself with the necessary 
staf'!. His expenses and those of his office shall 
be approved by the Council and defrayed by 
Austria. The representative of the League of 
Nations sball enjoy diplomatie privileges; he 
and his staff sha\l enjoy fiscal immunities. 

6. The Adviser to the Austrian ational 
Bank shall enjoy fiscal immunities. 

7. If the Austrian Government considers 
that the representative of the League of N ations, 
or the Adviser to the National Bank, bas 
abused his authority, it may appeal · to the 
Council of the League of Nations. 

8. The Council sball terminate the appoint
ment of the representative of the League of 
Nations and of the Adviser to the Bank when 
it decides that their services are no Jonger 
required. 

9. The Council shall have the right, if it 
considers it necessary having regard to the 
financial situation, to reappoint the represen
tative of the League of Nations or the Bank 
Adviser, or both; hut such a measure may 
only be taken if the funds borrowed either in 

. virtue of the present Protocol or through the 
Guaranteed Loan of 1923-1943 have not been 
entirely repaid. 

10. After the termination of the appoint
ment of the representative of the League of 
Nations, contact shall be maintained between 
the Austrian Government and the Financial 
Organisation of the League of Nations by the 
preparation and publication of periodical 
statements on Anstrian public finances by the 
Financial Organisation of the League of Nations. 
The Austrian Government a~rees to send a 
Treasurv representative to discuss the state
ments so prepared with the Financial Organ
isation. 

s. 8. 

19 Januari 1934. WET, houdende nat,uralisatie 
van Dr. B. L. van der Waerden. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Dr. Bartel Leendert van der J,Vaerden7 die aan 
Ons een verzoek daartoe heeft gedaan met 
overlegging van de bewijsstukken, bedoeld in 
art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
Wet van 31 December 1920 (Staatsblad N°. 955); 

Zoo is het dat Wij, den Raad van State enz. ; 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan Dr. Bartel Leendert 
van der Waerden, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 2 Februari 1903, Hoog
leeraar aan de Universiteit te Leipzig, wonende 
te Leipzig (Saksen) . 

2. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Unterwasser, den 19den Ja
nuari 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, van Scha ik. 

( Uitgeg. 30 Jan. 1934.) 

S. 9 en S. 10 worden, indien zij verschijnen. 
achte rin opgen )men. 

s. 11. 

19 Januari 1934.' BESLUIT tot toepassing 
van artikel 12 der Landbouw-Crisiswet 1933 
op ongesmolten rundvet. 

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

Economische Zaken van den 30 November 1933, 
no. 17232, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

Gezien artikel 12 van de Landbouw-Crisiswet 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 2 Dt cember 1933, n°. 126); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 22 December 1933, n°. 26) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 3 Januari 1934, 
n°. 15003, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Voor het tijdvak, aanvangende met 

ingang van den dag van het in werking treden 
van dit besluit en eindigende op 1 Januari 1935 
is de invoer van ongesmolten rundvet slechts 
toegestaan aan de Stichting Crisis-Zuivel
Centrale. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel "Crisis-Rundvetbeslwt 1933". 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn af
kondiging. 

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

Unterwasser, den 19den Januari 1934. 

s. 12. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J. Vers c huur. 
( Uitgeg. 16 Febr. 1934.) 

19 Januari 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van het Algemeen Ambtenarenreglement 
Staten-Generaal. . 

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

Justitie van 1 Mei 1933, 2de Afdeeling A, 
n°.835; -

Gelet op de art.ik'llen 125, eerste lid, en 133, 
eerste lid, van de Ambtenarenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Mei 1933, n°. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 2 Januari 
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1934, no. 16146, afdeeling Ambtenarenzaken; 
Hebben goedrrevonden en verstaan: 

vast te stellen de navolgende bepalingen. 

HOOFDSTUK I. 
Algemeen bepalingen. 

Art. 1. I. Ambtenaar in den zin van dit 
reglement is hij, die krachtens het bepaalde in 
artikel 100 der Grondwet, in het Reglement van 
Orde voor de Eerste Kamer der Staten-Gene
raal, in het Reglement van Ord~ voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal of m het Reglement 
voor de openbaarmaking van het verhandelde 
in de beide Kamers der Staten-Generaal, door 
middel der Stenographie, is aangesteld om 
hier te lande in b,irgerlijken openbaren dienst 
werkzaam te zijn. . . 

2. Niet is ambtenaar in den 1.m van dit 
re!!lement hij, met wien eene arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht is gesloten. 

2. De bepalingen van dit re~lem~nt vinden 
slechts toepassing vonr zoover mot b1J of krach
tens eenP wot anders is of wordt hepaald. 

3. l. In dit reglement w0rdt verst.arm on-
der: · 

" De Kamer" : de betrokken Kamer der 
Staten-Generaal, 

.. DP Gemengde Commissie" : de Commissie, 
bedoeld in het Reglement voor <le openbaar
making v11n het verhandelde in de beide Ka.
m~rs der Staten-Generan,J. door middel der 
Rtonographie: 

.,De Griffier•· : de Griffier van de betrokken 
Knmcr: 

De Directeur" : de Dirncteur, bedoeld in 
het Reglement voor de openbaarmaking van 
het. verhandelde in de beide Kamers der Staten
GPneraal, door middel der Stenogranhie. 

~- Waar in clit reglement spra'ke is van 
verrichtin~en of besliRsingen van de KRmer, 
kan deze ctie verrichtingen of bedltssingen, met 
mtzondering van die \->edoeld in de Rrtikelen 90 ' 
en 92, overlaten aan eeo door baar bAnoernde 
C.ommissie of aan haren Griffier. 

3. Waar in dit reglement Rpmke is ,an 
Yerrichtingen of beslissi!1gen v~n ~e Gemengde 
Commissie kan deze die vernchtmaen of be
slissingen. 'met uitzonderin ,!! van die bedoel_d in 
de artikelen 90 en 92. overlaten aan den Direc
tenr. 

4. De in dit reglement genoemde verrirh
tingeo of beslissinge_n van de Ge~engde Com
missie kunnen uitslmtend betrekkrng hebben op 
de ambtenaren, bedoeld in het Reglement. voor 
de openbaarmaking van het verhandelde i_n de 
beide Kamers der Staten-Generaal, door middel 
der Stenographie. . 

5. De in dit reglement genoemde verrich
tingen of beslissingen van de Kamer kuJU1en 
betrekking hebben op alle ambtenaren bu de 
betrokken Kamer, met uitzondering van de 
ambtenaren, bedoeld in het vierde lid. 

HOOFDSTUK H . 
Aan8telling en be,;ordering 

4. l. Aanstelling geschiedt in vastPn of 
ti jdelijken dienst. 

· 2. Aanstelling in tijdelijkendienstkan slechts 
plRats hebben : 

a. indien mag worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden, waarmede de ambtenaar zal 

worden belast, van afloopenden aard ziin en 
niet langer dan 10 jaren zullen dur~n. Wanne?r 
werkzaamheden. als in den vorigen volzrn 
bedoeld elkaar in eene aaneensluitenrle reel-s 
opvolge~, wordt de tijdel_ijke aanstelling va_n 
den ambtena-0.r, die met dte werkzaamheden 1s 
belast, na 5 jaren door eene va.~te aanstelling 
vervan!!en, indien mag worden aangenomen, 
dat dèze werkzaamheden ten minste nog 5 
jaren zullen voortduren. De tijdelijke aanstel
lina wordt in elk geval na 10 jaren dienst als 
zotdanig door eene vaste aanstelling Yer
vangen: 

b. indien eene wijziging van de taak van 
den betrokken dienst is voor~enomen: 

c. van personen, in dienst genomen ter 
vervanc,ing van afwezig personeel; 

d. ;'an personen beneden den leeftijd van 
18 jaren en personen in opleiding : 

e. van personen met ged&ltelijke dag-, 
week- of jaartaken; 

/. van personen, die niet voldoen a~n b~
paalde eiscben, welke voor de aanstelling m 
vasten dienst zijn ge. teld: 

(1. voor een proeftijd van niet langer dan 
één jaar, desnoods met nog één jaar te verlengen. 
Echter kan het tot aanstelling bevoegd gezag, 
op verzoek van den ambtenaar, den proeftijd 
na 2 jaren nog uiterlijk met één jaar ver
lengen ; 

h. van onbezolcligde ambtenaren. 
3. Aan de aanstelling in vasten dienst gaat 

in den regel eene aanstelling voor een proeftijd 
vooraf. 

4. Het bepaa lde in het derde lid is niet van 
toepassing ten aanzien van griffiers en com
miezen-griffier. 

5. 1. Voor aanstellini:i tot ambtenaar kan, 
met inachtnemin" van de voor de bekleeding 
van het ambt va~tgestelde bepalingen. slechts 
in aanmerking komen hij, die: 

a. van goed zedelijk gedrag is : 
b. bij een geneeskundig onderzoek, ingesteld 

door één of meer door de Kamer of de Gemengde 
Commissie aangewezen deskundigen, of bij 
een eventueele herkeuring, als bedoeld in artikel 
6, lichamelijk geschikt is bevonden voor de 
waarneming van het ambt. 

2. Een geneeskundig onderzoek behoeft 
niet te worden ingesteld, indien de ambtenaar 
in tijdelijken dienst wordt aangesteld en zijn 
dienst, naar mag worden aangenomen, niet 
langer dan 2 jaren zal duren. 

3. Door het tot aanstelling bevoegd gezag 
kan voorts in bijzondere gevallen aanstelling 
tot ambtenaar geschieden zonder voorafgaand 
geneeskundig onderzoek. 

4 . Gehuwde vrouwen kunnen voor aanstel
ling tot ambtenaar slechts in aanmerking ko
men in de gevallen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 88. 

6. 1. De uitslag van het geneeskundig 
onderzoek. bedoeld in het vorige artikel~ wordt 
aan den belanghebbende zoo spoedig mogelijk 
medegedeeld. 

2. Hij, die niet geschikt is bevonden, kan 
binnen 14 dagen na ontvangst der mededeeling 
van den uitslag van het geneeskundig onderzoek 
aan de Kamer of de Gemengde Commissie her
keuring vragen. 

3. Dit verzoek wordt ingewilligd, als daarbij 
wordt overgelegd eene gemotiveerde genees-
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kundige verklaring en bovendien door den aan• 
vrager een bedrag van f 5 wordt gestort, welk 
bedrag aan hem wordt teruggegeven, indien hij 
bij herkeuring geschikt wordt bevonden. 

4. De herkeuring geschiedt door een of meer 
daartoe door de Kamer of de Gemengde Com
missie aangewezen deskundigPn, welke niet 
aan het geneeskundig onderzoek, bedoeld in 
het eerste lid, hebben deelgenomen, eventueel 
btjgestaan door een, door den belanghebbende 
en voor zijne rekening aan te wijzen genees
kundige, aan wien adviseerende stem wordt 
toegekend. 

5. De kosten van het geneeskundig onder
zoek en van de herkeuring komen, behoudens 
hE t bepaalde in het vorige I id en behoudeng <le 
eventueele reis- en verblijfkosten van den 
belanghebbende, niet te zijnen laste. 

7. In bijzondere gevallen kan hij, die bij 
keuring of eventueele herkeuring niet geschikt 
bevonden is, desniettemin in het belang van 
den dienst tot ambtenaar worden aangesteld. 

8. 1. Bij overgang tot een ander ambt, 
wordt een ambtenaar, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid, niet opnieuw gekeurd, tenzij 
voor dat ambt keuringseischen zijn vastgesteld, 
of redelijkerwijze kunnen geacht worden te 
gelden. zwaarder dan die, welke zijn vastgesteld 
of redelijkerwijze kunnen geacht worden te 
geld,m voor het ambt, dat hij tevoren bekleed 
heeft. 

2. De ambtenaar, die bij aanstelling in 
tij delijken dienst vóór h elt bereiken van den 
21-jarigen leeftijd i.0 gekeurd, kan bij het be
reiken van dien leeftijd , clan wel bij eerdere aan
stelling in vasten dienst, opnieuw aan een ge
neeskundig onderzoek worden onderworpen. 

3. In de gevallen, bedoeld in het eerste en 
tweede Jid, vindt, het bepaalde in de artikelen 
5, 6 en 7 overeenkomstige toepassing. 

9. 1. De a mbtenaar ontvangt zoo spoed ig 
mogelijk eene schriftelijke altnstelling, die het 
ambt, algmede zijn naam, vooniamen en ge
boortedatum vermeldt. 

2. Die aanstelling vermeldt voorts , on
verminderd hetgeen in de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) omtrent den pensioens
grondslag is bepaald, in elk geval: 

a. of de ambtenaar in vasten of tijdelijken 
dienst• wordt aangesteld ; in het laatstbedoelde 
geval wordt tevens vermeld of de aanstelling 
voor een bepaalden tijd, voor een proeftijd, 
dan wel voor onbepaalden tijd geschiedt; 

b. zoo mogelijk, den dag van ingang van de 
benoeming; 

en, zoo de ambtenaar bezoldigd is : 
c. de bezoldiging en de andere voordeelen, 

in geld of anderszins, welke den ambtenaar 
worden toegekend, 

3. Alle wijzigingen, welke worden gebracht 
in de punten, in het tweede Jid vermeld, worden 
den ambtenaar schriftelijk medegedeeld. 

10. 1. De ambtenaar ontvangt voorts een 
exemplaar van dit reglement. Hetzelfde geldt 
voor de schriftelijk vastgestelde en voor hem 
geldende regelmgen, die hij bij de vervulling 
van zijn dienst heeft na te leven, tenzij laatst
bedoelde regelingen op eene voor hem gemakke
lijk toegankelijke plaats ter inzage liggen. 

2. Wanneer zoodanige regelingen niet schrif
telij k zijn vastgesteld, worden deze behoorlijk 
te zijner kennis gebracht. 

11. 1. De bevordering geschiedt door het 
gezag, dat bevoegd is tot de benoeming in den 
rang, waartoe bevorderd wordt. 

2. Bevordering geschiedt, voor zoover daar
omtrent regelen zijn vastgesteld, overeen
komstig deze regelen. 

HOOFDSTUK III. 
Bezoldiging. 

12. l. De bezoldiging van den ambtenaar 
geRchiedt overeenkomstig de daarvoor vast
gestelde regelen. 

2. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welk:m hij in strijd met zijne ver
plichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te 
verrichten, geen bezoldiging. 

13. 1. Omtrent de toekenning van bezoldi
ging of belooning voor de tijdelijke waarneming 
door een ambtenaar van een ander ambt gelden 
de door Ons of, met Onze machtiging, door 
Onzen Minister, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, vastgestelde regelen. 

2. Indien uit die waarneming voor den 
ambtenaar als zoodanig direct aanwijsbare en 
op geld waardeerbare schade voortvloeit, 
wordt hem de geleden schade vergoed. 

14. 1. Aan den ambtenaar, die met machti
ging van het gezag, dat hem heeft aangesteld 
of tot het door hem bekleede ambt heeft be
vorderd, eene functie als lid van Gedeputeerde 
Staten eener provincie of van wethouder eener 
gemeentP, heeft aanvaard, wordt, indien hij in 
verband daarmede van de waarneming van 
zijn ambt tijdelijk wordt ontheven, gedurende 
zijne non-activiteit eene non-activiteitswedde 
toegekend op den voet van het bepaalde in de 
artikelen 4, eerste lid, onder b, en tweede I id, 
en 5 van de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad 
no. 364). 

2. Onder "schadeloosstelling" als bedoeld 
in artikel 4, eerste lid, onder b, van genoemde 
wet, worden voor de toepassing van dit artikel 
verstaan alle inkomsten, aan de functie van 
lid van Gedeputeerde Staten of van wethouder 
verbonden. 

15. 1. De ambtenaar, die als militair in
gevolge eene uit de wet of uit eene verbintenis 
voortvloeiende verplichting in werkelijken 
dienst is, wordt geacht in zijne burgerlijke be
trekking met verlof te zijn. Hij behoudt over 
den tijd van dezen dienst het genot van de aan 
zijn ambt verbonden bezoldiging, voor zoover 
hij krachtens de artikelen 16 tot en met 18 
daarop aanspraak kan maken, dan wel voor 
zoover die werkelijke dienst wordt vervuld ge
durende het aan hem verleende vacantie-verlof. 

2. In alle andere gevallen wordt hem de be
zoldiging over den tijd van het verblijf in 
werkelijken dienst niet uitbetaald. 

16. 1. De ambtenaar, die voor herhalings
oefeningen in werkelijken dienst is, behoudt 
over den tijd van dezen dienst het volle genot 
van de E-an zijn ambt verbonden bezoldiging. 

2. Voor zoo,eel noodig, bepaalt Onze 
Minister van Defensie, welke dienst als her
hahngsoefening wordt beschouwd. 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtem : 

a. artikel 5, vijfde lid, onder a, der Wet voor 
het reservepersoneel der landmacht 1905 
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(zooals die sedert is gewijzigd), voor zooveel 
ziekte betreft ; 

b. artikel 36, eerste lid, onder a, der Dienst
plichtwet, of art-ikel 5, onder 30., sub a, der 
Wet voor de Koninklijke marine-reserve 1924 
(Staatsblad n°. 369), indien het niet tijdig be
reiken van den vereischten graad van geoefend 
heid het gevolg is van ziekte ; 

c artikel 36, eerste lid, onder c, der Dienst
plicbtwet, artikel 5, vijfde lid, onder b, der Wet 
voor het reserve-personeel der landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd) of artikel 5, 
onder 3°., sub c .. der Wet voor de Koninklijke 
marine-reserve 1924 (Staatsblad n°. 369), voor 
zoover betreft den tijd, doorgebracht tot het 
ondergaan van het daar bedoelde onderzoek, 
indien dat onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis ten gevolge heeft ; 

d. artikel 36, eerste lid, onder e en 1, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde Jid, onder c 
end, achtste en negende lid, der Wet voor het 
reserv~-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 3°., 
sub e en/, der Wet voor de Koninklijke marine
rPserve 1924 (Staatsblad n°. 369) ; 

e. artikel 36, tweede lid, der Dienstplicht
wet, artikel 5, zevende lid, der ,vet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 4°., 
der Wet voor de Koninklijke marine-reserve 
1924 (Staatsblad n°. 369), mits de oproeping 
in werkelijken dienst niet plaats heeft voor het 
ondergaan van straf en het bedoelde onderzoek 
geen krijgstuchtelijke straf of veroordeelend 
vonnis ten gevolge heeft. 

17. 1. De ambtenaar, die in verband met 
oorlog. oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden verplichten werke lijken dienst 
verricht, geniet gedurende 30 dagen de volle 
aan zijn ambt verbonden bezoldiging en daarna 
hetgeen deze meer bedraagt dan zijne militaire 
belooning. 

2. Het eerste lid is eerst van toepassing, 
nadat de militair, hetzij vóór, hetzij gedurende 
de buitengewone omstandigheden een werke
lijk.en dienst van 5½ maand of, indien hij eene 
eerste oefening van korteren duur te vervullen 
had, deze oefening heeft volbracht. 

3. Het bepaalde in het tweede lid geldt niet: 
a. ten aanzien van de buitengewone dienst 

plichtigen, die eerst in werkelijken dienst be
hoeven te komen na het jaar der lichting, waar
toe zij behooren of naar hun leeftijd gerekend 
kunnen worden te behooren : 

b. voor de vrijwilligers vàn den landstorm, 
die hetzij een rang bekleeden, hetzij het bewijs 
van voorgeoefendheid hebben verworven. 

18. Op den ambtenaar, die in t,ijdelijken 
dienst is aangesteld, zijn de bepalingen, vervat 
in de artikelen 15, 16 en 17, slechts van toe
passing tot en met den dag, waarop de burger
lijke betrekking zou zijn geëindigd, indien hij 
daaraan niet door den militairen dienst zou 
zijn onttrokken. 

HOOFDSTUK IV. 

Dienst- en werktijden. 
19. 1. Zooveel mogelijk wordt voor ieder 

onderdeel van den dienst door de Kamer of de 
Gemengde Commissie eene regeling van den 
werktijd vastgesteld en bekend gemaakt. On-

verminderd het bepaalde bij of krachtens wet
ten, houdende bepalingen tot beperking van den 
arbeidsduur, wordt daarbij tevens bepaald, of 
en op welke wijze bevolen dienst of arbeid, die 
buiten de gewone werktijden valt, bijzonder 
wordt beloond. 

2. Bij de regeling van den werktijd wordt 
in acht genomen, dat deze in verband met den 
aard der werkzaamheden niet overmatig zij 
en behoorlijk door rusttijd wordt onderbroken, 
alsmede, dat op Zondag alleen bij onvermijde
lijkheid dienst wordt geëischt. 

3. Bij de regeling van den werktijd en bij 
hare toepassing wordt voorts ten aanzien van 
iederen ambtenaar· zooveel mogelijk gezorgd, 
dat hij op Zondag en de voor hem geldende 
kerkelijke feestdagen zijne kerk kan bezoeken 
en dat hij in zijne Zondagrust zoo weinig moge
lijk wordt beperkt. Bij die regeling wordt er 
naar gestreefd, dat van den ambtenaar op 
al thans 26 Zondagen per jaar geen dienst wordt 
geëischt. 

4. Hetgeen in dit art.ikel t en aanzien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is bepaald, 
geldt mede voor het verrinhten van arbeid op 
den Nieuwjaarsdag, den tweeden Paaschdag,den 
Hemelvaartsdag, den tweeden Pinksterdag, 
de beide Kerstdagen en den dag, waarop de 
verjaardag van de Koningin wordt gevierd . 

5. Het bepaalde in dit artikel vindt voor 
hen, die tot een kerkgenootschap behooren, dat 
den wekelijkschen rustdag op den Sabbath of 
op den Zevendedag viert, overeenkomstige toe
passing onderscheidenlijk ten aanzien van den 
Sabbath of den Zevendedag, indien zij een 
daartoe strekkend verzoek tot den Griffier of 
den Directeur hebben gericht en voor zoover 
de belangen van den dienst of van de overige 
ambtenaren zich daartegen niet verzetten. · 

HOOFDSTUK V. 

Verlof en vacantie . 

20. In elk kalenderjaar wordt aan den ambte
naar, d ie tenminste 6 maanden in werkelijken 
dienst is, voor den in artikel 21 te bepalen 
tijdsduur, vacantie-verlof met behoud van be
zoldiging verleend, tenzij de belangen van den 
dienst zich daartegen verzetten of tenzij naar 
het oordeel van de autoriteit, die het verlof 
verleent, voor den ambtenaar geldige redenen 
van ·verhindering bestaan. 

21 . 1. De <luur van dit verlof bedraagt 
bij eene jaarwedde van den ambtenaar van: 

minder dan f 2300 12 dienstdagen ; 
f 2300-f 3000 ____ 15 dienstdagen ; 
f 3000- f 4800 ____ 18 dienstdagen ; 
f 4800 en meer _____ 24 dienstdagen. 
2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 

onder jaarwedde verstaan de wedde, zonder 
aftrek wegens emolumenten, met inbegrip van 
verhoogingen en toelagen, vervat in de alge
meene, voor den ambtenaar geldende wedde
regeling. De huwelijks- en kindertoelage, welke 
de ambtenaar eventueel geniet en de ongehuw
denaftrek worden hierbij niet in aanmerking 
genomen. 

3. Als maatstaf ter berekening geldt de 
wedde, welke de ambtenaar op 1 Januari van 
het kalenderjaar geniet, of, in geval van in
diensttreding in den loop van het jaar, de wedde 
op het tijdstip van indiensttreding. 
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22. Voor den ambtenaar, die niet gedurende 
het volle kalenderjaar werkelijk dienst zal 
hebben gedaan, wordt de duur van het vacantie
verlof, zoo mogelijk van het loopende en overi
gens van een volgend kalenderj aar, naar even
redigheid verminderd, met dien verstande, dat 
het resteerend gedeelte tot heele dagen naar 
boven wordt afgerond en dat zoodanige ver
mindering in geval van afwezigheid wegens 
ziekte of wegens verblijf onder de wapenen, an
ders dan voor eerste oefening, alleen zal worden 
toegepast, bijaldien de afwezigheid langer dan 
onderscheidenlijk 3 maanden en 6 weken heeft 
geduurd. 

23. I s aan den ambtenaar in eenig kalender
jaar het vacantie-verlof niet of niet geheel ver
leend, dan wordt hem dit nog niet genoten ver
lof zooveel. mogelijk verleend in een volgend 
kalenderjaar, met dien verstande, dat de ambte
naar nimmer in eenig kalenderjaar recht kan 
doen gelden op een langer vacantie-verlof dan 
1 ½ maal het hem volgens artikel 21 toekomend 
verlof. 

24. 1. De beslissing omtrent de tijdstippen, 
waarop het vacantieverlof zal inga1tn, alsmede 
die omtrent de tijdvakken, waarin het den 
ambtenaar toekomende verlof eventueel zal 
worden gesplitst, berust bij de autoriteit, die 
het verlof verleent. Daarbij wordt, voor zoover 
de belangen van den dienst en die van de andere 
ambtenaren dit toelaten, zooveel mogelijk 
rekening gehouden met de wenschen van den 
ambtenaar. 

2. Wanneer de ambtenaar dit verzoekt en 
de dienst het toelaat, wordt hem het, vacantie
verlof onafgebroken gegeven. Bij splitsing van 
dit verlof zal zooveel mogelijk tenminste de 
helft d1tarvan aaneensluitend worden verleend. 

25. Het vacantieverlof zal desverla,ngd 
zooveel mogelijk verleend worden in het tijdvak 
loopende van 1 Mei tot 1 October. 

26. 1. Verleend verlof kan worden inge
t.rokken. wanneer dringend e redenen van dienst
t,elang zulks noodzakelijk maken . In zoodanig 
geval komt een dag, waarop de ambtenaar 
dientengevolge slechts gedeeltelijk verlof ge
noot, niet. in aanmerking bij het berekenen van 
het aanta l genoten verlofdagen. 

2. Indien de ambtenaar tengevolge van de 
intrekking van het verlof geldelijke schade 
lijdt, wordt deze schade hem vergoed. 

27. Aan den ambtenaar, die tijdens •zijn 
vacantie-verlof bepaalde voordeelen, welke aan 
zijn ambt zijn verbonden en in de 11,kte van 
aanstelling zijn vermeld, derft, kan deswege 
eene vergoeding worden toegekend, 

28. l. Tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den ambte
naar buitengewoon verlof met behoud van volle 
bezoldigjng verleend : 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in vrijen tijd kan geschieden 
of omzetting van dienst niet mogelijk is ; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke 
verplichting, tenzij deze is ontstaan door schuld 
of nalatigheid van den ambtenaar en voor zoo
veel zulks niet in vrijen tijd kan geschieden of 
omzetting van dienst niet mogelijk is ; 

c. voor het bijwonen van vergaderingen of 
zittingen van of het verrichten van werkzaam
heden voor publiekrechtelijke colleges, waarin 
de ambtenaar is benoemd of verkozen, en voor 

zooveel zulks niet in vrijen tijd kan geschieden ; 
d. voor het bijwonen van algemeene ver

gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
ambtenaar lid van het hoofdbestuur, bestuurs
lid eener landelijke vakgroep of afgevaardigde 
van eene afdeeling is, met dien verstande, dat 
van elke afdeeling voor iedere 50 leden of ge
deel te daarvan aan ten hoogste 2 afgevaar
digden, tot een maximum van 10 afgevaardig
den, verlof wordt verleend; 

e. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraad vergadering aan leden van een 
bondsraad, van ten hoogste 6 hoofdbestuurs
vergaderingen aan leden van het hoofdbestuur 
en van ten hoogste 6 vakgroepsbestuurs 
vergaderingen aan bestuursleden van eene lan
delijke vakgroep, alles per kalenderjaar; 

/. voor het bijwonen van één 11,lgemeene 
vergadering van de centrale organisatie, waarbij 
de vakvereeniging van den ambtenaar is aan
gesloten, indien hij als vertegenwoordiger van 
zijne vakvereeniging aan die vergadering deel
neemt; 

g. voor het bijwonen van vergaderingen van 
commissiën voor georganiseerd overleg ; 

h. voor gehuwden of voor hen, die eene eige
ne huishouding hebben, bij verhuizing eenmaal 
per jaar voor één dag; 

i. bij ondertrouw van den ambtenaar voor 
één dag en bij zijn huwelijk voor 4 dagen; uit
gezonderd de huwende vrouwelijke ambtenaar, 
die in verband met haar huwelijk den Staats
dienst moet verlaten; 

j. bij huwel\jk van bloed- en aanverwanten 
van den eersten en den tweeden graad voor één 
dag, indien dit huwelijk wordt gesloten in en 
voor ten hoogste 2 dagen, indien het huwelijk 
wordt gesloten buiten de standplaats van den 
ambtenaar; 

k. bij ernstige ziekte van echtgenoot(e), 
ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en aanbebuwdkinderen; 

l. bij overlijden van echtgenoot(e), ouders 
of kinderen 4 dagen en van· overige bloed- en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten 
voor ten hoogste één dag, tenzij de ambtenaar 
belast is met de regeling der begrafenis of ( en) 
nalatenschap, in welk gev11.l eveneens verlof 
voor ten hoogste 4 dagen wordt verleend; 

ni. bij bevalling van de echtgenoote voor ten 
hoogste 2 dagen ; 

n . bij 25-, 40- en 50-jarig ambts- of huwe
lijksjubileum voor één dag; 

o. bij kerkelijke bevestiging en bij Eerste 
Communie van den ambtenaar, diens ecbt
genoote, kinderen en stiefkinderen voor één 
dag. 

2. Buitengewoon verlof, a l dan niet met 
behoud van bezoldiging, kan bovendien worden 
verleend in de gevallen, waarin hij, die tot 
verleening van dat verlof bevoegd is , oordeelt 
dat daartoe aanleiding bestaat. 

3. Indien het verleenen van buitengewoon 
verlof, als bedoeld in het eerste lid, onder c, 
voor den dienst kosten ten gevolge heeft, 
worden deze kosten voor de helft ten laste van 
den ambtenaar gebracht. 

29. Behoudens in dringende gevallen moet 
buitengewoon verlof ten minste 24 uren tevoren 
worden aangevraagd bij de autoriteit, die dat 
verlof moet verleenen. Indien de ambtenaar, die 
niet vooraf eene aanvraag daartoe heeft gedaan, 
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ten genoege van bedoelde autoriteit aantoont, 
dat hij daartoe geen gelegenheid heeft gehad 
en dat er voor zijne afwezigheid gegronde rede
nen bestonden, wordt deze beschouwd als bui
tengewoon verlof met behoud van volle bezol
diging. 

30. Het krachtens artikel 28 verleende ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantie-verlof, behoudens in het geval, bedoeld 
in het tweede lid van dat artikel, indien zulks, 
bij het verleenen van dat verlof, is bepaald. 

31. 1. Het gezag, dat den ambtenaar beeft 
aangesteld of tot het door hem bekleede ambt 
heeft bevorderd. kan, indien daartoe naar zijn 
oordeal termen bestaan, hem op zijn verzoek, 
al dan niet met behoud van bezoldiging en al 
dan niet onder bepaalde nadere voorwaarden, 
verlof verleenen. Verloven van langer dan een 
jaar worden in elk geval buiten genot van be
zolcliging verleend, tenzij het verlof in het open
baar belang gegeven wordt. 

2. Aan den ambtenaar, benoemd tot be
zoldigd bestuurder eener organisa.tie v&u 
ambtena.ren, kan op zijn verzoek verlof buiten 
genot van bezoldiging worden verleend voor 
den duur van de waarneming der functie, 
evenwel slPchts voor ten hoogste 2 jaren. 

HOOFDSTUK VI. 

Aanspraken in geval van ziekte. 
32. 1. Onverminderd het bepaalde in arti 

kel 33, geniet de ambtenaar, clie wegens ziekte 
of ongeval verhinderd is zijn dienst te ver
richten, gedurende de maand, waarin de arbeid 
is opgegeven, de volle bezolcliging en vervol
gens: 

a. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van 10 jaren of korter, gedurende 12 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 12 maanden 2/3 gedeelten · van zijne 
bezoldiging ; 

b. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in vasten dienst, met een werkelijken diensttijd 
van meer dan 10 jaren, gedurende 18 maanden 
de volle bezoldiging en gedurende de daarop
volgende 18 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging ; 

c. voor zoover het betreft een ambtenaar 
in tijdelijken dienst, gedurende 6 maanden de 
volle bezolcliging en gedurende de daarop
volgende 6 maanden 2/3 gedeelten van zijne 
bezoldiging. 

2. Na het verstrijken van den termijn, 
w11arover voor het laatst 2/3 gedeelten van de 
bezoldiging werden genoten, wordt de bezoldi
ging voor de helft uitbetaald. 

3. Wanneer de ziekte of het ongeval van 
den ambtenaar is ontstaan in verband met zjjne 
dienstbetrekking, geniet hij gedurende den tijd, 
dat bij verhinderd is zijn dienst te verrichten, 
de volle bezoldiging. 

4. Op de bezoldiging van den ambtenaar 
wordt de uitkeering, welke bij krachtens eene 
wettelijke verzekering ontvangt, in mindering 
gebracht. 

33. 1. Ter beantwoording van de vraag, of 
diensthervatting al dan niet is uitgesloten, kan 
een geneeskundig onderzoek worden ingesteld. 
Zoodanig onderzoek wordt in elk geval in
ge3teld, indien de betrokkene langer dan een 

jaar onafgebroken wegens ziekte of ongeval 
verhinderd is zijn dienst te verrichten of wan
neer de verhindering binnen een tijdvak van 
anderhalf jaar meer dan 365 kalenderdagen 
heeft geduurd. 

2. Blijkt bij het in het vorige lid bedoelde 
onderzoek, dat diensthervatting niet is uit
gesloten, dan wordt de uitbetaling van be
zoldiging volgens artikel 32 voortgezet en het 
geneeskundig onderzoek, telkens wanneer zulks 
gewenscht wordt geacht, herhaald. 

3. Blijkt bij het geneeskundig onderzoek, 
dat diensthervatting is uitgesloten, dan wordt 
de uitbetaling van bezoldiging volgens artikel 32 
voortgezet tot aan den dag van ingang van het 
ontslag. 

34. 1. Een ambtenaar, die op grond van 
Jen uitslag van een geneeskundig onderzoek, 
als bedoeld in artikel 33, niet reeds op last van 
het bevoegd gezag aan een geneeskunclig onder
zoek volgens de bepalingen van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240), wordt onderworper,, 
kan, indien hem op grond van den uitslag van 
het onderzoek eervol ontslag wordt aangezegd, 
binnen 14 dagen na de dagteekening van deze 
aanzegging aan het tot het verleenen van ont
slag bevoegd gezag verzoeken aan eene her
keuring te worden onderworpen. Van de moge
lijkheid daartoe wordt den ambtenaar bij de 
aanzegging mededeeling gedaan. 

2. Zoodanige herkeuring heeft in ieder 
geval plaats, indien, nadat een geneeskundig 
onderzoek volgens de bepalingen van de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), niet tot 
afkeuring heeft geleid, desondanks naar het 
oordeel van het tot het verleenen van ontslag 
bevoegd gezag de toestand van den ambtenaar 
tot ontslag aanleiding moet geven. 

3. De herkeuring geschiedt door een of meer 
daartoe door de Kamer of de Gemengde Com
missie aangewezen deskundigen, welke niet 
aan het voorafgegaan geneeskundig onderzoek 
van den ambi,enaar hebben deelgenomen, even
tueel bijgestaan door een, door den ambtenaar 
en voor zijne rekening aan te wijzen genees
kundige, aan wien adviseerende stem wordt 
toegekE>nd. 

35. Op grond van den uitslag van een ge
neeskundig onderzoek of eene herkeuring, als 
bedoeld in de artikelen 33 en 34, kan de ambte
naar binnen een jaar na het ontstaan van de 
verhindering niet worden ontslagen, tenzij hij 
aanspraak heeft op pensioen ten laste van het 
algemeen burgerlijk pensioenfonds of op eene 
uitkeering, als bedoeld in artikel 36 . 

36. 1. De ambtenaar, die op grond van de 
herkeuring, bedoeld in artikel 34, tweede lid, 
wordt ontslagen en die, indien ook de Pensioen
raad hem uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt zou hebben verklaard voor de 
verdere waarneming van zijne betrekking, op 
grond van de bepalingen van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240) zou zijn gepension
neerd, heeft na zijn ontslag aanspraak op eene 
uitkeering ten bedrage en op den voet als voor 
zijn pensioen zou gelden, indien hij op den dag, 
waarop hem ontslag werd verleend , gepension
neerd zou zijn geworden. Maakt in dit geval de 
ambtenaar gebruik van de hem bij genoemde 
wet gegeven gelegenheid om het 1:iehoud van 
uitzicht op pensioen voor z~jne na te laten be
trekkingen te verzekeren, dan wordt te zijnen 
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behoeve voorzien in de daarvoor vastgestelde 
bijdrage aan het algemeen burgerlijk pensioen
fond s. 

2. De op grond va n het vorige Jid toegekende 
ui tkeering verval t zoodra en voor zoover door 
den ambtenaar na zijn ontslag alsnog pensioen , 
op grond van de bepalingen van de Pensioenwet 
l!.l22 (Staa l.sb/,aà n°. 240), wordt genoten. 

3. De ambtenaar, aan wien eene uitkeer·ing, 
als in het eerste lid bedoeld , is toegekend, is 
verplich t zich ten aanzien van zij ne lichamelijk.e 
of geestelijke geschiktheid om arbeid te ver
rich ten t e onderwerpen aan eene cont role op 
de wijze, als door de K amer of de Gemengde 
Commissie te bepalen, en , desverlangd , bij den 
P ensioenraad een hernieuwd onderzoek naar 
zij ne lichamelijke of geestelij ke gesteldheid aan 
te vragen, hetwelk tot toekenning van een pen
sioen op grond van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) zou kunnen leiden. 

4. Bij niet nakomen van de verplichting, in 
het vorige lid genoemd, vervalt de aanspraak 
op de uitkeering in dit ar t ikel bedoeld . 

37. Voor de toepassing van ar tikel 32 wordt 
ten aanzien van den a mbtenaar, die na eene 
ziekte of een ongeval den d ienst heeft hervat 
en binnen 30 kalenderdagen daarna ten gevolge 
van dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval weder 
om verhinderd wordt zijn dienst te verrichten, 
de tweede verhindering a ls eene voor tzet t ing 
va n de eerste aangemerkt. 

38. Onverminderd het- bepaalde in artikel 
33, kan de ambtenaar , d ie wegens ziekte of 
ongeval verhinderd is zijn dienst te verrichten , 
geneeskundig worden onderzocht , t er beant
woord ing van de vraag, of de verhindering om 
den dienst te verrichten a l of niet bestaat, dan 
wel wat in het belang van eene goede behande
ling of genezing noodig is. 

39. 1. Indien een a mbtenaar, d ie wegens 
ziekte of ongeva l verhinderd is zijn d ienst te 
verrichten, bezwaar heeft hetzij tegen de voor
schriften, welke een door de K amer of de Ge
mengde Commissie aangewezen deskundige in 
het belang van eene goede behandeling of ge
nezing noodzakelijk acht, hetzij tegen de op
dracht om arbeid te verrichten, hem door de 
K a mer of de Gemengde Commissie, na overleg 
met zulk een geneeskund ige aegeven, is hij 
verplicht , dit schriftel ijk ter kennis van de 
K a mer of de Gemengde Commissie te brengen 
binnen 3 maal 24 uur na ontvangst van een 
zoodanig voorschrift of eene zoodanige op 
dracht. 

2. H ij kan daarbij den naam van een genees
kundige opgeven, die a lsdan door de K amer of _ 
de Gemengde Commissie met één of meer a ndere 
geneeskundigen wordt aangewezen voor een 
nieuw onderzoek. Maakt de ambtenaar van 
deze bevoegdheid geen gebruik of weigert 
de door den ambtenaar gewenschte genees
kundige aan het onderzoek deel t e nemen, dan 
wordt door de Kamer of de Gemengde Com
missie zoo spoedig mogelijk, in het laatste geval 
in overleg met den a mbtenaar, een andere 
geneeskundige aangewezen. 

3. Verklaren de geneeskundigen of de meer
derheid hunner de bezwaren van den ambtenaar 
ongegrond, dan wordt hem daarvan mededee
ling gedaan. 

4 . De kosten van d it onderzoek , de even 
tueele reis- en ,erhlijfkosten van den ambtenaar 

zelven inbegrepen, komen niet t e zijnen laste. 
H etzelfde geldt ten aanzien van de geneeskun 
d ige onderzoeken, bedoeld in de artikelen 33 
en 38, en va n de herkeuring, bedoeld in ar t ikel 
34, behoudens het bepaalde in het derde lid 
van dat a rtikel. 

40. Geen aanspraak op bezoldiging bestaat : 
a . indien de ambtenaar de ziekte of het 

ongeval, t en gevolge waarvan h ij verhinderd is 
zijn dienst t e verrichten, met opzet heeft ver
oorzaakt; 

b. indien de ambtenaar, bl ijkens door den 
Griffie r of den Directeur ingewonnen ~enees 
kundig advies, de ziekte of het ongeva l heeft 
gesimuleerd , a lthans zoo:la nig geaggraveerd, 
dat verhindering tot dienstverrichting niet kan 
worden aangenomen ; 

c. indien de ziekte of het ongeval het gevolg 
is van een misdrijf, door den ambtenaar begaa n, 
van misbruik van alcoholische dranken of 
bedwelmende middelen of, indien hij een be
kend onzedelijk gedrag leidt, van zijne onzede
lijkheid . 

41 . De aanspraak op bezoldiging verval t 
tijdens de verhindering om dienst t e verrichten 
met ingang van den dag, waarop : 

a. de ambtenaar weigert zich t e onder
werpen aan een onderzoek, als bedoeld in een 
der artikelen 33, 34, 38 en 39, of, na voor zulk 
eeq onderzoek te zijn opgeroepen , zonder geldige 
redenen n iet ve rschij nt ; 

b. de ambtenaar niet opvolgt voorschriften 
of opdrachten , a ls bedoeld in het eerste lid van 
ar tikel 39, nadat deze onherroepelijk zijn ge
worden ; 

c. de a mbtenaar voor zichzelf of voor derden 
arbeid verricht, tenzij hem zulks blijkens eene 
geneeskundige verklaring is toegestaan ; 

d. de ambtenaar zich schuld ig maakt aan 
gedragingen, waardoor zijne genezing wordt 
belemmerd. 

42. In bijzondere omstandigheden kan de 
K amer of de Gemengde Commissie gelasten, 
dat in de gevallen , bedoeld in de ar t ikelen 40 
en 41 , de uitbetaling van bezold iging geheel of 
i:i:edeel telij k aan anderen dan aan den ambtenaar 
zal geschieden. 

43. In geval van ziekte of ongeval , ontstaan 
in verband met zijne dienstbetrekking, heeft 
de ambtenaar aanspraak op vrij e genees- en 
heelkundige behandeling op den voet van de 
bepalingen der Ongevallenwet 1921. 

44. 1. Aan den ambtenaar , die aan t uber 
culose l ij dt, kunnen, indien na een geneeskundig 
onderzoek, ingesteld door een t uberculose-ar ts, 
blijkt, da t opneming in eene in.richting tot ver
pleging van lijders aan die ziekte genoegzaam 
uitzicht op herstel geeft , de kosten van ver
pleging in zoodanige inrichting geheel of ge
deel telij k worden vergoed, totdat herstel is 
ingetreden of zich verschijnselen voordoen, 
waarui t blijkt , dat verdere verpleging alda.ar 
van geen nnt mf'er is . 

2. Bij uitzondering kan ook voor andere 
ziek ten eene tegemoetkoming worden gegeven 
in de kosten van verpleging in eene zieken
inricht ing of van eene andere behandeling ; 
ook dan is vereischt, dl\t uit een geneeskundig 
onderzoek blijkt, dat verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzich t op herstel 
geeft. 

3. Tegemoetkoming in de kosten van ver-
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pleging in eene inrichting in het buitenland of 
van eene andere behandeling in het buitenland 
kan slechts worden gegeven, indien uit eene 
verklaring van een in Nederland gevestigden 
geneeskundige zonder eenig voorbehoud blijkt , 
dat alleen zoodanige verpleging of andere be
handeling genoegzaam uitzicht op herstel geeft . 

4. De a mbtenaar, die weigert zich te ge
dragen naar de voorschriften der inrichting, 
waarin hij is opgenomen, of bij andere behande
ling naar de daarvoor gegeven voorschriften , 
verliest zijn recht op de hem toegekende ver
goeding van kosten, ongeacht de mogelijkheid 
van toepassing van het bepaalde onder d van 
a r t ikel 41. 

45. 1. Met verhindering om dienst te ver
richten wegens ziekte wordt voor de toepassing 
van de voorafgaande artikelen van dit hoofd
stuk ten aa,nzien van gehuwde vrouwelijke 
ambtenaren gelijkgesteld verhindering wegens 
zwangerschap of bevalling. 

2. De verhindering wegens zwangerschap 
wordt geacht te bestaan van den eersten dag 
af, dat de betrokkene eene verklaring van een 
geneeskundige of vroedvrouw overle~t, inhou
dende, dat hare bevalling waarschijnlrjk binnen 
een tijdsverloop van 6 weken zal plaats hebben. 

3. De verhindering wegens bevalling wordt 
geacht te bestaan, zoolang de verhindering om 
dienst te 'Ç'errichten uit die oorzaak duurt en 
in elk geval gedurende ten minste 6 weken na 
den dag der bevalling. 

46. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn 
niet van toepassing op den ambtenaar, die 
valt onder de verplichte verzekering, neer
gelegd in de Ziektewet, of onder eene bijzondere 
ziekengeldregeling, vastgesteld of goedgekeurd 
krachtens artikel 21. derde lid, dier wet. 

HOOFDSTUK VII. 

Overige rechten en verplichtingen van 
den ambtenaar. 

47. 1. De ambtenaar is gehouden, de 
plichten uit zijn ambt voortvloeiende, nauw
gezet en ijverig te vervullen en zich te gedragen, 
zooals een goed ambtenaar betaamt. 

2. Hij behoort zich te onthouden van bet 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzedelijke 
taal. 

3. Het is den ambtenaar verboden om in 
dienst of bij gekleed gaan in uniform insignes 
of andere onderscbeidingsteekenen of in dienst 
tmi formkleedingstnkken te dragen, een en ander 
voor zoover die niet van wege de Regeering of 
van wei:1e het boven den ambtenaar gesteld 
gezag zijn verstrekt of voorgeschreven of tot 
het dragen daarvan niet door de Kamer of de 
Gemengde Commissie vergunning is verleend. 
Dit verbod is niet toepasselijk ten aanzien van 
vreemde ordeteekenen met Ons verlof aange
nomen. 

48. De ambtenaar is verplicht te voldoen 
aan hetgeen voor hem in zake het afleggen van 
een eed of eene belofte is bepaald. 

49. Ter zake van niet-naleving van be
palingen, welke redelijkerwijs niet kunnen wor
den geacht den ambten11.ar bekend te zijn , 
worden hem geen voordeelen onthouden of 
narleelen toegebracht. 

50. 1. In strijd met eene regeling, door het 
bevoegd gezag getroffen, worden den ambtenaar 

geen voordeelen onthouden of nadeelen toe
gebracht. 

2. Het gezag, dat eene algemeene regeling 
vaststelde, is niet bevoegd voor een bepaald 
geval ten nadeele van den ambtenaar daarvan 
af te wijken, tenzij de regeling afwijking voor
behoudt. 

51. Indien de a mbtenaar door ziekte of 
anderszins verhinderd is zijn dienst te ver
richten, is hij verplicht daarvan, onder opgave 
van redenen, zoo t ijdig mogelijk mededeeling 
te doen, ten einde vertraging of hinder in den 
dienst zooveel doenlijk te voorkomen. 

52. 1. De ambtenaar is verplicht te wonen 
in de gemeente 's-Gravenhage; hem kan door 
de K amer of de Gemengde Commissie de ver
plichting worden opgelegd, in een bepaald 
deel van die gemeente te wonen. 

2. Echter kan hem door de Kamer of de 
Gemengde Commissie vergunning worden ver
leend om buiten de gemeente 's-Gravenhage te 
wonen. Eene verleende vergunning kan, met 
inachtneming van redelijke overgangsbepalin
gen, worden ine;etrokken, wanneer het dienst
belang het wonen buiten die gemeente niet 
blijkt te gedongen of niet langer gedoogt. 

53. 1. De ambtenaar is verplicht, indien 
hem eene ambts- of dienstwoning ter bewoning 
is aangewezen, deze te betrekken en zich ter 
zake van de bewoning en het gebruik te ge
dragen naar de voorschriften, die daaromtrent 
zijn gesteld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebruik ge
meenlijk voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door de K amer ter zake eene afwijkende 
regeling is vastgesteld. 

3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hij schen van andere dan nationale of oranje 
vlaggen . Uit het uiterlijk aanzien van de ambts
of dienstwoning mag niet blijken van de poli
tieke gezindheid van den ambtenaar of zijne 
huisgenooten . 

54. 1. Wanneer het belang van den dienst 
zu lks vorder t . is de ambtenaar verplicht eene 
andere betrekking te aanvaarden, die hem, in 
verband met zijne persoonlijkheid, zijne om
standigheden en de voor hem bestaande voor
uitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedra
gen. 

2. Eene andere betrekking wordt hem, tenzij 
in spoedeischcnde gevallen, niet opgedragen , 
dan nadat hij is gehoord. 

55. 1. De a mbtenaar is verplicht, zoo 
noodig, andere ambtelijke werkzaamheden t-e 
verrichten dan die, welke hij gewoonlijk ver
richt. 

2. Hij kan echter niet worden verplicht, in 
plaats van stakers of uitgeslotenen in particu 
lieren dienst arbPid te ve rrichten , tenzij de hem 
opgedragen arbeid wordt verricht in d lenst 
van het lichaam, waarbij hij werkzaam is, en 
voor den openbarnn dienst tijdens de staking 
of uitsluitipg, dan wel a ls onmiddellijk gevolg 
daarvan redelijkerwijze dadelijk noodzakelijk 
is te achten. 

56. 1. De ambtenaar is verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen hem in zij n ambt is. 
ter kennis gekomen, voor zoover die verplich
ting uit den aard der zaak volgt of hem uit
drukkelijk is opgelegd. 

2. De in hi,t vorige lid bedoelde verplich -
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ting bestaat niet tegenover hen, aan wie de 
ambtenaar onmiddellijk of middellijk onder
geschikt is, noch in zoover hij door een boven 
hem gestelde van de verplichting tot geheim
houding is ontheven. 

57. 1. Het is den ambtenaar verboden een 
uit eene provinciale, gemeente- of andere open
bare kas bezoldigd ambt te gelijk met zijn 
ambt te bekleeden, anders dan met machtiging 
van het gezag, dat hem heeft aangesteld of 
tot het door hem bekleede ambt heeft bevor
derd. 

2. Deze machtiging wordt niet verleend, 
indien gelijkt,ijdige waarneming zonder ont
heffing van den dienst naar het oordeel van 
het in het eerste lid bedoelde gezag niet moge
lijk is en voor ontheffing van den dienst naar 
het oordeel van dat gezag geen voldoende 
g rond bestaat. Zij kan worden ingetrokken, 
indien gelijktijdige waarneming overwegend 
bezwaar blijkt op te leveren en voor ontheffing 
van den diPnst naar het oordeel van dat gezag 
geen voldoende grond bestaat. 

3. Bij aanvaarding van zoodanig ambt 
;,:onder machtiging van het in het eerste lid 
bedoelde gezag, of voortgezette bekleeding 
daarvan, nadat die machtiging is ingetrokken, 
wordt de ambtenaar geacht zijn onts lag te heb
ben gevraagd. 

58. 1. De ambtenaar is verplicht zich te 
gedragen naar hetgeen voor hem is bepaald 
ten aanzien van het aanvaarden van neven
betrekkingen of het verrichten van nevenwerk
zaamheden. 

2. Zijn regelen in het belang van den dienst 
gesteld voor het drijven van nering of handel, 
door de ambtenaren zelf of door leden van hun 
gezin, dan z(jn de ambtenaren verplicht zich 
naar die regelen te gedragen en te zorgen, dat 
deze door de leden van hun gezin worden 
nageleefd. 

3. In elk geval is het den ambtenaar ver 
boden, eene nevenbetrekking te aanvaarden of 
nevenwerkzaamheden te verrichten of nering 
en handel te drijven, indien dit : 

a. schadelijk kan zijn voor zijne dienst. 
vervulling ; 

b. niet in overeenstemming is met het aan
zien van zijn ambt. 

59. 1. Het is den ambtenaar verboden, 
middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
openbare diensten, tenzij daartoe door de Ka
mer of de gemengde Commissie schriftelijk 
vergunning is verleend. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem door de Kamer of de Ge
mengde Commissie is bepaald ten aanzien van 
het deelnemen, middellijk of onmiddellijk, aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
anderen. 

60. 1. Het is den ambtenaar in zijn ambt 
verboden , anders dan met goedvinden van de 
Kamer of de Gemengde Commissie, vergoe
<lingen, belooningen, giften of beloften van 
derden te vorderen, te verzoeken of aan te 
nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is 
onvoorwaardelijk en ten strengste verboden. 

61. 1. De ambtenaar is verplicht dienst
kleedine: en onderscheidin irstP.P.kenen te dragen, 

indien en voor zoover dit voor hem voor
geschreven is. 

2. Het buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd, behalve bij betoogingen en 
optochten, tenzij daarvoor door de Kamer bij
zondere vergunning- wordt gepeven. 

3. Het dragen van dienstkleeding of onder
scheidi;,ge~eekenen buiten mödel is verboden, 
behoudens door de Kamer te verleenen ont
heffing. 

4. De aftrek voor het genot van dienst
kleeding, de verstrekking, herstelling en reini
ging geschieden overeenkomstig de regelen, 
daarvoor door de Kamer vastgesteld. 

62. 1. De ambtenaar kan worden verplicht 
tot geheele of gedeel telijke vergoeding van de 
door den dienst geleden schade, voor zoovPr 
deze aan hem is te wijten. 

2. Het bedrag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgegteld , dan nadat de ambtenanr 
in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk 
of mondeling te verantwoorden. 

63. 1. De ambtenaar heeft recht op ver
goeding wegens reis- en verblijfkosten ter zake 
van dienst reizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen . 

64. Door Ons kan worden bepaald, in welke 
niet elders voorziene gevallen schadeloos -
stelling en vergoeding van kosten zal worden 
verleend. 

65. 1. Indien een p ersoon, die hetzelfde 
perceel bewoont al s de ambtenaar of ten hoogste 
14 dagen tevoren bewoond heef t, ljjdende is 
aan pest, cholera, gele koorts, vlektyphu~, 
febris recurrens of variola major. is het den 
ambtenaar verbod en aan den dienst deel te 
nemen . 

2. Indien een persoon, die hetzelfde perceel 
bewoont als de ambtenaar of ten hoogste 14 
dagen t evoren bewoond heeft, lijdende is aan 
eene besmettelijke ziekte van g roep B. bedoeld 
in het tweede lid van artikel 1 van de Besmette
lijke Ziektenwet 1928 (8taatshlad n°. 26/i), is 
het den ambtenaar verboden aan den dienst 
deel te nemen, tenzij uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, da t, gevaar voor overbrenging 
der ziekte niet bestaat. De ambtenaar is ver
plicht bij het waarnemen in het percPel van 
eene ziekte, al s in dit of in het vorige lid bedoeld, 
hiervan ten spoedigste kennis te geven aan den 
Griffier of den Directeur. 

3. Aan den ambtenaar kan door den Grif. 
lier of den Directeur in geval van ziekten, die 
voor de omgeving gevaar opleveren, de deel 
neming aan den dienst ,vorden ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den 
dienst houdt t evens in het verbod tot het be
treden van dienstlokalen. 

5. De ambtenaar ontvangt over den tijd, 
gedurende welken het hem, overeenkomstig 
het bepaalde in dit artikel, verboden i,s aan den 
clienst deel te nemen, zijn volle bezoldiging. 

66. Indien de Kamer of de Gemengde Com
missie voorschrijft beoordeelingslijsten ( con 
duite-staten) aan te houden, moet de ambtenaar 
in de _{;\elegenh_eid worden gesteld, zoo spoedig 
mogeliJk kennis te nemen van beoordeelingen, 
voor zoover deze niet gunstig luide-n, door een 
hooger geplaatste daarin over hem uitgebracht. 
De · ambtenaar is, desgevorderd, verplicht, 
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schriftelijk te verklaren, dat hij van de beoor
deeling heeft kennis genomen en is bevoegd, 
7.ijne bezwaren tegen de beoordeeling schriftelijk 
in te brengen. 

67. Verplichting tot zekerheidsstelling wordt 
den ambtenaar niet opgelegd. 

88. 1. De rekenplichtige ambtenaar wordt 
van de verplichting tot aimzuivering van een 
tekort geheel of gedeeltelijk ontheven, naarmate 
hij het beheer nauwgezet heeft gevoerd en de 
noodige voorzorgen heeft genomen voor de 
bewaring van gelden en geldswaardige papieren. 

2. Vloeit <le verplichting tot aanzuivering 
van een tekort voort uit aansprakelijkheid voor 
ondergeschikten, dan wordt bovendien in 
aanmerking genomen, in hoeverre hij op de 
handelingen van het personeel deugdelijk toe
zicht heeft gehouden. 

69. 1. De rekenplichtige ambtenaar is vsm 
zijne verantwoordelijkheid ontheven gedurende 
den tijd, dat hij door ziekte of wettige afwezig
heid zijn beheer niet persoonlijk heeft gevoerd, 
indien gedurende dien tijd zijne betrekking 
wordt waargenomen krachtens aanwijzing door 
de Kamer of de Gemengdb Commissie. 

2. De bepaling van dit en het vorige artikel 
vinden slechts toepassing voor zoover de 
Comptabiliteitswet 1927 (StaatHblad n°. 259) 
niet anders bepaalt. 

70. Aan ambtenaren beneden 20 jaren, die 
dit wenschen, wordt zoo mogelijk op de ge
vraagde uren, indien de belangen van den dienst 
zich daartegen niet verzetten, gedurende ten 
hoogste 8 uren per week van den normalen 
werktijd gelegenheid gegeven de lessen te 
volgen in inrichtingen van godsdienst-, voort
gezet, herhalings- of vakonderwijs. 

71. Aan de vrouwelijke ambtenaar, die een 
borstkind heeft . en hiervan aan den Griffier 
of den Directeur heeft kennis gegeven, behoort 
gelegenheid te worden gegeven haar kind te 
zoogen. 

72. 1. Aan den ambtenaar kan door de 
Kamer of de Gemengde Cominissie de toegang 
tot de dienstlokalen of dienstgebouwen, dan 
wel het verblijf aldaar, worden ontzegd. 

2. Hij is verplicht zich te gedragen naar de 
maatregelen van orde, die ten aanzien van het 
verblijf aldaar zijn vastgesteld. 

3. Hij is verplicht zich aldaar te onder
werpen aan een, door de Kamer of de Gemengde 
Cominissie gelast, onderzoek aan zijn lichaam 
of aan zjjne kleeding of van zijne aldaar aan
wezige goederen. Degene, op wiens last het 
onderzoek plaats heeft, neemt de noodige maat
regelen, ten einde daarbij niet redelijke en niet 
behoorlijke bejegening te voorkomen. 

73. Het is den ambtenaar verboden ge
durende den werktijd alcoholhoudenden dran
ken te gebruiken, bij zich te hebben of in de 
dienstlokalen te bewaren. 

74. 1. De ambtenaar kan wegens buiten
gewone toewijding of bijzonder loffelijke dienst
verrichting worden beloond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging ; 
b. extra verlof ; 
c. gratificatie ; 
d. buitengewone verhooging van bezoldi

ging, op den voet van de in artikel 12 bedoelde 
regeling; 

e. buitengewone bevordering. 
L . & S. 1934. 

HOOFD TUK VIII. 

Disciplinaire straffen. 
75. 1. De ambtenaar, die de hem opgelegde 

verplichtingen niet nakomt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege door de Kamer of de Gemengde Commissie 
disciplinair worden gestraft. 

2. Plichtsverzuim omvat zoowel het over
treden van eenig voorschrift als het doen of 
nalaten van iets, hetwelk een goed ambtenaar 
in gelijke omstandigheden behoort na te laten 
of te doen. 

76. 1. De disciplinaire straffen, welke kun
nen worden toegepast, zijn : 

a. schriftelijke berisping ; 
b. buitengewone dienst, op andere dagen 

dan Zondag en de voor den ambtenaar geldende 
kerkelijke feestdagen, zonder belooning of tegen 
eene lagere dan de normale belooning ; 

c. beperking van het recht op eene jaar
lijksche vacantie ; 

d. geldboete; 
e. inhouding van geheele of gedeeltelijke 

bezoldiging ; 
/. terugzetting in bezoldiging of stilstand 

van periodieke verhooging van bezoldi~ing ; 
g. uitsluiting van rangsverhooging, ctie vol

gens de geldende regeling alleen bij onvoldoende 
geschiktheid of plichtsbetrachting achterwege 
blïft; t terugzetting in rang, al of niet voor een 
bepaalden tijd en met of zonder verinindering 
van bezoldiging ; · 

i. schorsing voor een bepaalden tijd met 
inhouding van geheele of gedeeltelijke bezoldi
ging; 

j. ontslag. 
2. De toepassing van de in het eerste lid, 

onder b, c, d, e, f en g, genoemde straffen ge
schiedt met inachtneining van het navolgende: 

1°. buitengewone dienst wordt opgelegd 
voor ten hoogste 6 uren met een maximum van 
3 uren per dag ; 

2°. beperking van het recht op een jaar
lijksche vacantie geschiedt voor ten hoogste 
1/3 van het aantal dagen, waarop per kalender
jaar aanspraak bestaat; 

3°. geldboete bedraagt tenininste f 1 en t en 
hoogste f 50 ; 

4°. inhouding van geheele of gedeeltelij ke 
bezoldiging geschiedt tot een bedrag van ten 
hoogste eene maand bezoldiging. 

5°. terugzetting in bezoldiging geschied t 
voor ten hoogste het bedrag van de laatst e 
2 periodieke verhoogingen ; 

6°. stilstand van periodieke verhooging van 
bezoldiging geschiedt voor niet langer dan 
4 jaren; 

7°. uitsluiting van rangsverhooging word t 
voor niet langer dan 4 jaren uitgesproken. 

3. Bij het opleggen van eene straf kan wor
den bepaald, dat zij niet ten uitvoer zal worden 
gelegd, indien betrokkene zich gedurende den 
bji het opleggen van de straf te bepalen termijn 
niet schuldig maakt aan soortgel ijk plichts
verzuim, als waarvoor de bestraffing plaats 
vindt, noch aan eenig ander ernstig plichts
verzuim en zich houdt aan bij het opleggen van 
de straf eventueel te stellen bijzondere voor
waarden. 

77. 1. De straf wordt niet opgelegd, dan 
3 
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nadat de ambtenaar in de gelegenheid gesteld 
is zich, ter keuze van het bevoegd gezag, monde
ling of schriftelijk, binnen 4 maal 24 uur te 
verantwoorden. Bij zijne verantwoording mag 
hij van de hulp van anderen gebruik maken. 

2. Geschiedt de verantwoording mondeling, 
dan wordt daarvan aanstonds proces-verbaal 
opgemaakt, dat na voorlezing wordt geteekend 
door hem, te wiens overstaan de verantwoording 
plaats heeft, en door den ambtenaar. Weigert de 
ambtenaar de onderteekening, dan wordt 
daarvan in het proces-verbaal, zoo mogelijk 
met vermelding der redenen, melding gemaakt. 

3. Van de strafoplegging. die schriftelijk 
moet geschieden en met redenen omkleed moet 
zijn, wordt aanteekening gehouden. 

78. Van het opleggen van eene straf ont
van~_t de. gestrafte onverwijld kennis door toe
zencling van een afschrift var het besluit tot 
strafoplegging. Daarbij wordt tevens mede
gedeeld, binnen welken terl'.Illjn en bij wien 
beroep openstaat. 

79. De straf, behalve die van schriftelijke 
berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoo
lang zij niet onherroepelijk is geworden, tenzij 
bij de strafoplegging onmiddellijke tenuitvoer
legging is bevolen. 

HOOFDSTUK IX. 

Schorsing en ontslag. 
80. 1. Onverminderd het in artikel 76 

bepaalde, kan de ambtenaar worden geschorst 
in zijn ambt : 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hem wordt ingesteld ; 

b. wanneer hem door de daartoe bevoegde 
macht het voornemen tot bestraffing met on
voorwaardelijk ontslag is te kennen gegeven of 
hem van de oplegging van deze straf mede
deeling is gedaan; 

c. in andere gevallen, waarin schorsing naar 
het oordeel van het tot schorsing bevoegd gezag 
wnr<lt gevorderd door het belang van den dienst. 

2. Schorsing geschiedt door de Kamer of 
door de Gemengde Coml'.Illssie. 

81. Ds ambtenaar is van rechtswege in zijn 
ambt geschorst, indien hij : 

a. zich in verzekerde bewaring bevindt; 
b. in een krankzinnigengesticht wordt ver

pleegd. 
82. 1. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 

80, eerste lid , onder a, of ingevolge artikel Pl, 
onder a, wordt de bezoldiging voor één derde 
gedeelte ingehouden; na verloop van een termijn 
van zes ,veken kan eene verdere inhoudina. ook 
van het volle bedrag, plaats vinden. Het niet 
ingehouden gedeelte van de bezoldiging kan 
aan anderen dan aan den ambtenaar worden 
uitbetaald. 

2. Tijdens de schorsing ingevolge artikel 80, 
eerste lid. onder b, kan tot den in de straf
aanzegging of -oplegging genoemden datum van 
ingang van het ontslag de bezoldiging geheel of 
gedeeltelijk worden ingehouden. Van bedoelden 
datum van ingang van het ontslag af wordt de 
bezoldiging geheel ingehouden. Het niet in
gehouden gedeelte van de bezoldiging kan aan 
anderen dan aan den ambtenaar worden uit
betaald. 

3. De ingevolge het eerste lid ingehouden 
bezoldiging wordt a lsnog uitbetaald, indien de 

schorsing niet door een door den strafrP-chter 
opgelegde straf wordt gevolgd of ook indien en 
in zooverre op andere gronden alsnog tot uit
betaling wordt besloten . 

4. De ingevolge het tweede lid ingehouden 
bezoldiging wordt alsnog uitbetaald, indien op 
de schorsing bestraffing van den ambte!laar 
met onvoorwaardelijk ontslag niet volgt. 

83. 1. Ontslag wordt gegeven door het 
gezag, dat bevoegd is tot ben0eming of be
vordering tot het ambt, laatstelijk door den 
ambtenaar bekleed. Hót ontslag wor<lt schrifte
lijk verleend. 

2. Bij oncrevraagd ontslag wordt den ambte
naar, behoudens in de gevallen, bedoeld in de 
artikelen 85 en 92, de reden van het ontslag 
sc·hriftclijk medegedeeld. 

84. 1. Den ambt.enaar wordt op zijn verzoek 
eervol ontslag verleend. 

2. Tenzij overeenkomstig het verzoek van 
den ambtenaar zelf of om dringende redenen 
van openbaar belang, wordt het ,mtslag niet 
verleend met ingang van een dag, vroeger dan 
aene maand of latei· 1au 3 maanden na den dag. 
waarop het verzoek om ontslag is ingekomen. 

3. Is eene strafvervolging t{!gon den ambte
naar aanhangig of wordt overwogen hem in 
aanmerking te brengen voor eene disciplinaire 
straf, dan kan het nemen van eene beslissing 
op een verzoek om ontslag wo.·den aangehouden, 
totdat de uitspraak van den strafrechter of de 
beslissing in zake de disciplinaire straf onher
roepelijk is geworden. 

85.- 1. Aan den tijdelijken ambtenaar, die 
blijkens zijne aanstelling voor een bepaalden 
tijd of voor een proeftijd is aangesteld, wordt, 
tenzij het tegendeel blijkt, geacht eervol ontslag 
te zijn verleend, zoodra die tijd is verstreken. 

2. Aan den tijdelijken ambtenaar, die voor 
onbepaalden tijd is aangesteld, kan ontslag 
worden verleend, l'.Illts een opzeggingstermijn 
in acht wordt genomen : 

a. van 3 maanden, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laatste
lijk ten l'.Illnste 12 maanden onafgebroken in 
dienst was; 

b. van 2 maanden, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laatste
l ijk 6 maanden of langer, doch korter dan 
12 maanden onafgebroken in dienst was ; 

c. van ééne maand, ingeval de betrokkene 
bij het begin van den opzeggingstermijn laatste
lijk korter dan 6 maanden onafgebroken in 
dienst was. 

3. Over den tijd, die aan den in het tweede 
lid bedoelden opzeggingstermijn mocht ont
breken, beeft de betrokkene recht op door
betaling der bezoldiging. 

4. Op doorbetaling der bezoldiging bestaat 
niet langer aanspraak, indien de ambtenaar : 

a. gedurende den opzeggingstermijn uit 
eigen beweging den dienst verlaat ; 

b. gedurende den opzeggingstermijn eene 
andere betrekking aanvaardt. 

5. Aan den tijdelijken ambtenaar, als be
doeld in het eerste lid, kan ontslag worden ver
! eend met ingan~ van een dag, gelegen binnen 
den bepaalden tiJd of den proeftijd. In dat geval 
vindt het bepaalde in het tweede, derde en vier
de lid overeenkomstige toepassing. 

86. 1. Aan den ambtenaar kan eervol 
ontslag worden verleend wegens opheffing zijner 
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betrekking of wegens verandering in de in
richting van den dienst, waarbij hij werkzaam is. 

2. Bij ontslag wegens verandering in de 
inrichting van den dienst geschiedt, behoudens 
het bepaalde in het derde lid , het ontslag der 
in vasten dienst aangestelde ambtenaren in de 
volgende rangorde : 

a. zij, die zulks wenschen; 
b. de gehuwde vrouwelijke ambtenaren 

tenzij zij de kostwinster zijn van een gezin ; r 
c. zij, die 35 of meer voor pensioen geldige 

dienstjaren hebben, waarbij ongehuwden, die 
geen kostwinner van een gezin zijn, vóór de 
overigen en in beide groepen ouderen in leeftijd 
vóór jongeren gaan; 

d. zij, die den leeftijd van 35 jaren nog niet 
hebben overschreden en niet 6 maanden of 
langer hetzij gehuwd, hetzij kostwinner van een 
gezin zijn, te beginnen met hen, die de minste 
dienstjaren hebben; 

e. zij, die de minste dienstjaren hebben. 
3. Wanneer het dienstbelang zulks vordert, 

kan bij de verleening van ontslag, van de rang
orde, bedoeld in het vorige Jid, worden af
geweken, met dien verstande, dat indien de 
omvang van de voorgenomen afvloeiing daartoe 
aanleiding geeft. deze geschiedt naar een be
paald, vooraf vastgesteld en aan de betrokkenen 
kenbaar gemaakt plan. 

4. Wanneer krachtens het eerste Jid ontslag 
wordt verleend aan een tijdelijk ambtenaar, die 
daaraan geen aanspraak op wachtgeld ontleent, 
wordt een opzeggingstermijn in acht genomen 
als aangegeven in het tweede Jid van artikel 85. 
Het derde en vierde lid van artikel 85 zijn alsdan 
van toepassing. In alle andere gevallen, waarin 
krachtens het eerste Jid ontslag wordt verleend, 
wordt zoo mogelijk een opzeggingstermijn van 
drie maanden in acht genomen. 

87. Indien de ambtenaar, die met machtiging 
van het gezag, dat hem heeft aangesteld of tot 
het door hem bekleede ambt heeft bevorderd, 
eene functie als Jid van Gedeputeerde Staten 
eener provincie of van wethouder eener ge
meente heeft aanvaard en in verband daarmede 
van de waarneming van zijn ambt tijdelijk is 
ontheven, ophoudt lid van Gedeputeerde Staten 
of wethouder te zijn en hij naar het oordeel van 
het bevoegd gezag niet in actieven dienst kan 
worden hersteld, wordt hem eervol ontslag 
verleend. 

88. 1. De vrouwelijke ambtenaar, die . in 
het huwelijk treedt, wordt met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol ontslagen. 

2. De in het eerste Jid gestelde regel lijdt 
uitzondering : 

a. wanneer de betrokkene den 45-jarigen 
leeftijd heeft vervuld; 

b. wanneer de ambtelijke werkzaamheden 
worden verricht in de echtelijke woning of in 
eene localiteit, welke binnenshuis gemeenschap 
heeft met die woning. 

89. Voor de toepassing van artikel 88 wordt 
met de vrouwelijke ambtenaar, die in het huwe
lijk treedt, gelijkgesteld de vrouwelijke ambte
na-ar, die in concubinaat is gaan leven. 

90. 1. Aan den ambtenaar kan eervol ont
slag worden verleend op grond van revolution
naire gezindheid . 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid, kan voorts eervol ontslag worden verleend 
aan den ambtenaar, die Jid is van eene vereeni-

ging, waarvan Onze Minister, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, verklaard heeft, dat 
zij om de doeleinden, die zij nastreeft, of de 
middelen, die zij aanwendt, de behoorlijke ver
vulling van zijn plicht als ambtenaar kan in 
gevaar brengen of schaden, of die op eenigerlei 
wijze medewerking of steun verleent aan een 
zoodaruge vereeniging of aan van haar uit
gaande actie. 

3. Een ontslag als bedoeld in de beide vorige 
leden kan slechts worden gegeven : 

a. door de Kamer met inachtneming ,an 
door haar te stellen regelen ; 

b. door de Gemengde Commissie, nadat 
deze daartoe door elke van de beide Kamers 
der Staten-Generaal is gemachtigd. 

91. 1. Anders dan op eigen verzoek, bij 
wijze van straf of ingevolge het bepaalde bij 
artikel 7 van de wet van 17 Juli 1923 ( Staatsblad 
n°. 364) en bij de artikelen 85, 86, 87, 88, 89, 90 
en 92 van dit reglement, kan de ambtenaar 
slechts worden ontslagen op grond van: 

a. verlies van een vereischte voor de be
noembaarheid, door het bevoegd gezag gesteld 
bij eene regeling aan de benoeming vooraf
gegaan, tenzij het vereischte alleen voor den 
aanvang van het ambt geldt; 

b. aangaan van een graad van zwagerschap, 
die de benoembaarheid tot het ambt zou uit
sluiten; 

c. staat van curateele krachtens onherroepe
lijk geworden rechterlijke uitspraak; 

d. toepassing van lijfsdwang, wegens schul
den, krachtens onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak ; 

e. onherroepelijk geworden veroordeeling 
tot vr~jheidsstraf wegens misdrijf: 

/. bereiken van den penisoengerechtigden 
leeftijd, of het geraken op grond van ziekten of 
gebreken in een toestand van ongeschiktheid 
voor de verdere waarneming van zijn ambt, 
behoudens inachtneming van het bepaalde in 
artikel 35; 

g. onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door hem bekleede ambt, anders dan op 
grond van ziels - of lichaamsgebreken. 

2. Behalve in het geval, onder e van het 
eerste lid bedoeld, wordt een ontslag op grond 
van dit artikel steeds eervol verleend. Het kan, 
onverminderd het bepaalde onder / van het 
eerste Jid, niet vroeger ingaan dan den dag, 
volgende op dien, waarop de reden voor het 
ontslag voor het eerst aanwezig was. 

92. 1. Aan {len ambtenaar in vasten dienst 
kan ook op andere gronden dan in artikel 91 
zijn vermeld of waarnaar in dat artikel is ver
wezen, ontslag worden gegeven. Dat ontslag 
wordt dan eervol verleend. Het kan slechts 
worden gegeven : 

a. door de Kamer met inachtneming van 
door haar te stellen regelen ; 

b. door de Gemengde Commissie, nadat 
deze daartoe door elk van de beide Kamers der 
Staten-Generaal is gemachtigd . 

2. In geval van ontslag ingevolge dit artikel 
wordt door Ons, op voordracht van Onzen 
Minister, Voorzitter van den Raad van Minis
ters, eene regeling getroffen, waarbij den ambte
naar eene uitkeering verzekerd wordt, welke, 
naar Ons oordeel, met het oog op de omstandig
heden redelijk is te achten. Deze uitkeering 
zal in geen geval minder mogen zijn dan die, 
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welke den ambtenaar op grond van het bepaalde 
in het volgend artikel zou toekomen, in geval 
van een ontslag als daar bedoeld. 

93. Aan den ambtenaar, wien eervol ontslag 
is verleend krachtens artikel 86, eerste lid, of 
artikel 87, wordt een wachtgeld toegekend op 
den voet van de daarvoor vastgestelde be
palingen. 

94. De toekenning van pensioen aan de 
ambtenaren, alsmede aan hunne weduwen en 
weezen, geschiedt overeenkomstig de regelen, 
welke daarvoor zijn gesteld. 

95. 1. De bezoldiging van den ambtenaar 
wordt niet langer uitbetaald dan tot en met 
den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlijden 
van den ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de 
bezoldiging van den overledene over een tijdvak 
van 6 weken. Laat de overledene geen weduwe 
na, dan geschiedt de uitkeering ten behoeve 
van de minderjarige wettige of erkende natuur-
1 ijke kinderen van· den ambtenaar. Ontbreken 
ook zoodanige kinderen, dan geschiedt de uit
keering, indien de overledene kostwinner was 
van ouders, broeders, zusters of meerderjarige 
kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geen be
trekkingen, als bedoeld in het tweede lid, nalaat, 
kan het daarbedoelde bedrag door het bevoegd 
gezag geheel of ten deele worden uitgekeerd 
voor de betaling van de kosten der laatste 
ziekte en der begrafenis, zoo de nalatenschap 
van den overledene voor de betaling dier kosten 
ontoereikend is. 

96. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden de 
achterblijvende gezinsleden het gebruik der 
ambts- of dienstwoning, waarin zij met den 
ambtenaar woonden. Daarvan kan echter door 
de Kamer worden afgeweken, als dat in het 
belang van den dienst noodzakelijk wordt ge
acht. Alsdan wordt naar billijkheid eene schade
vergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de ambts - of 
dienstwoning binnen den termijn, gedurende 
welken de woning nog mag worden gebruikt, 
kan Onze Minister van Financiën te zijner be
oordeeling eene vergoeding geven. 

97. Indien door den ambtenaar voor het 
gebruik der ambts- of dienstwoning eene ver
goeding verschuldigd was, voldoen de achter
gebleven gezinsleden deze over den tijd, ge
durende welken zij het gebr11ik dier woning 
behouden. 

HOOFDSTUK X. 
Georganiseerd overleg. 

98. Voorstellen tot wijziging van dit.regle
ment worden behandeld in de centrale com
missie voor georganiseerd overleg in ambte
narenzaken, bedoeld in artikel 105 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement. De arti
kelen 105, tweede lid , 106, vierde Jid, 108, 109 
en lll. tweede lid , van het Algemeim Rijks
ambtenarenreglement zijn van toepagsing. 

HOOFDSTUK XI. 
Slot- en overgangsbepalingen. 

99. Op personen, die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit reglement in het genot 

zijn van een wachtgeld, toegekend krachtens 
het Koninklijk besluit van 24 Juli 1869 (Staats
blad n°. 142), zooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd, blijven de bepalingen van dat besluit 
van toepassing. 

100. 1. Voor zooveel voor de ambtenaren, 
op wie dit reglement van toepassing is, nadere 
algemeene voorschriften ter uitwerking van de 
bepalingen van dit reglement word9n vereischt, 
worden zoodanige voorschriften vastgesteld bij 
besluit van de Kamer of de Gemengde Commis
sie. 

2. Aan vereemgmgen van ambtenaren 
wordt op de door de Kamer of de Gemengde 
Commissie te bepalen wijze gelegenheid ge
geven ten aanzien van de in het eerste lid be
doelde voorschriften haar gevoelen te doen 
kennen. 

101. 1. Den ambtenaren, op wie dit regle
ment van toepassing is, staat van op hen be
trekking hebbende beslissingen, ingevolge of 
krachtens dit reglement genomen, administra
tief beroep open, indien dit door de Kamer of, 
voor zoover het betreft de ambtenaren, be
doeld in het derde lid van artikel 3, door de 
beide Kamers te zamen wordt bepaald. 

2. Bij een besluit als in het eerste lid be
doeld, worden tevens ten aanzien van het be
roep regelen gesteld. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het 
welk, met de inhoudsopgave, in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

Unterwasser, den 19den Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I de. 

( Uitgeg. 9 Februari 1934.) 

INHOUD. 
Artt. 

Hoofdst. I. Algemeene bepalingen 1 t/m 
II. Aanstelling en bevor-

dering 4 
III. Bezoldiging 12 
IV. Dienst- en werktijden 19 
v. Verlof en vacantie ___ 20 

" VI. Aanspraken in geval 

3 

11 
18 

31 

van ziekte 32 46 
VII. Overige rechten en 

verplichtingen van 
den ambtenaar __ 47 74 

VIII. Disciplinaire straffen 75 
" 

79 
IX. Schorsing en ontslag 80 

" 
97 

X. Georganiseerd overleg 98 
XI. Slot- en overgangsbe-

palingen 99 " 101 

s. 13. 

19 Januari 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 14 Maart 1933 
n°. 168, waarbij is goedgekeurd een besluit 
van den raad der gemeente Hoogvliet 
d.d. 30 December 1932, strekkende tot 
verleening van ontslag aan den plaatse
lijken geneesheer en vaccinateur C. H. 
Greup. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnen]andsche Zaken van 16 November 1933, 
n°. 16446 I , Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Ovenvegende, dat de raad der gemeente 
H oogvliet op 24 Mei 1924 een instructie, re
ge lende de bezoldiging, de schorsing en het 
ontslag van den plaatselijken geneesheer heeft 
vastgesteld, zulks ter uitvoering van artikel 
34, lid 1, onder 2° ., der Armenwet; 

dat de raad voormeld op 30 Mei 1924 den 
arts C. H. Greup te P oortugaal voor onbe
paalden tijd tot plaatselijk geneesheer en vac
cinateur heeft benoemd; 

dat de raad voormeld, op 30 December 1932 
heeft besloten aan voornoemden C. H. Greup, 
met ingang van 1 April 1933, op de meest 
eervolle wijze ontslag te verleenen, als plaat
selijk geneesheer en vaccinateur; 

Overwegende, dat de voormelde instructie 
geen ruimte laat voor een zoodanig onge
vraagd ontslag en dat dit ontslag derhalve is 
gesch ied in strijd met hetgeen in de instructie 
daaromtrent is bepaald; 

dat, nu zulks is geschied, Gedeputee1·de Sta
ten van Zuidholland hunne goedkeuring aan 
het besluit tot verleening van ontslag aan 
voornoemden geneesheer niet hadden behooren 
te verleenen; 

dat mitsdien bovenbedoeld besluit van Ge
deputeerde Staten van Zuidholland d.d . 14 
Maart 1933 11°. 168 in strijd is met artikel 
34 j 0

• artikel 37 van de Armenwet; 
Gelet op artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 December 1933, n°. 60); 
Gezien het nader rnpport van Onzen Minis

ter van Binnenlandsche Zaken van 4 J anuari 
1934, n°. 16446 III, Afdeeling Ambtenaren
zaken· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovenvermeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Zuidhollanil te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van BinnenJandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift aan den Raad van State 
zal worden gezonden. 

Unterwasser, den 19den Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i l d e. 1 

(Uitgeg . 9 Febmari 1934.) 

s. 14 . 

19 Jmmari 1934. BE LUIT, houdende beslis
sing op het door den Bond van Technische 
Ambtenaren in Overheids- en Semi-Over
heidsdienst te 's-Gravenha[je namens A. 
/(orteweg en J. Versluis , beiden gewezen 
ambtenaar in tijdelijken dienst bij den 
dienst der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting te 's-Gravenhage, op o-rond van 
artikel LXXXVII der wet van 28:Mei 1925 
(Staatsblad 11°. 216) ingesteld beroep. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Bond van Technische Ambtenaren in 
Overheicls- en Semi-Overheidsdienst te 's -°'ï_a
venhage, na mens A. Korteweg en J. Versluis, 

beiden gewezen ambtenaar in tijdelijken dienst 
bij den dienst der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting te 's-Gravenhage, betreffende hunne 
aanspraken op wachtgeld ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 October 1933, n°. 553 en 13 December 1933, 
no. 553/144; 

Op de voordracht van Onzen Minister rnn 
Binnenlandsche Zaken van 9 Januari 1934, 
n°. 1069, afdeeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Overwegende : dat aan A. Korteweg en 
J. Versluis met ingang van 1 April 1933 eervol 
ontslag is verleend als ambtenaar in tijdelijken 
dien t bij den dienst der Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting te 's-Gravenhage, op grond van 
vermindering van werkzaamheden, waa rna 
hun eene uitkeering, ten bedrage onderscheiden
lijk van f 962,81 en f 1036,87 is verstrekt 
geworden; 

dat de voornoemde Bond namens hen beiden 
te dezer zake Onze beslissing heeft ingeroepen, 
aanvoerende, dat Korteweg van 16 Mei 1913 
tot en met 31 December 1914 en van 1 Mei 1920 
tot 1 April 1933 onafgebroken in tijdelijken 
dienst biJ de gemeente 's-Gravenhage is geweest; 
dat Versluis van 1 Juli 1919 tot 1 April 1933 
in tijclelijken dienst der gemeente was ; dat 
beiden niet zijn belast geweest met werkzaam
heden, die een tijdelijk karakter dragen, als 
bécloeld in artikel 3, 2• lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), en dan ook over den ge
heelen hierboven genoemden onafgebroken 
diensttijd ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
zijn geweest ; 

dat door de gemeente 's:(havenhage geen 
wachtgeldregeling is getroffen voor tijdelijke 
ambtenaren, wier dienstverband op grond ,·an 
den duur en den aard der werkzaamheden 
geacht moet worden overeenkomstig te zijn 
aan dat van de vaste ambtenaren ; dat in de 
Rijkswachtgelclregeling (Ons besluit van 3 Au
gustus 1922, Staat,sblad n°. 479, zooals dit tot 
dusver is gewijzigd) clan ook o. m. is bepaald, 
dat voor de toepassing van deze regel ing in 
vaste,1 dienst mede geacht zijn de ambtenaren 
in tijdelijken dienst, die een niet wezenlijk 
onderbroken diensttijd als zoodanig van ten 
minste vijf jaren hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, die een tijdelijk 
karakter dragen ; dat aan de betrokkenen wel, 
bij wijze van uitzonderingsmaatregel, eene uit
keering ten bedrage van tien weken loon is 
ve rstrekt geworden ; dat deze uitkeering echter 
niet, zooals hierboven vermeld, als wachtgeld 
wordt aangemerkt, hetgeen ook zijne bevestiging 
vindt in het feit, dat blijkens een door hen ter 
zake ontvangen mededeeling zij zich het behoud 
van het uitzicht op gezinspensioen volgens 
artikel 95 der Pensioenwet alleen op den voet 
van a rtikel 43, l • lid , dier wet kunnen blijven 
verzekeren; dat, indien voor ben eene wacht
geldregeling ware getroffen, zij zich dit behoud 
zouden kunnen verzekernn tegen eene premie
betaling van maximum f 165.- pei· jaar, 
terwijl nu door hen een zooclanig bedrag aan 
premie moet worden betaald, dat - en dit na 
een zoo langdurig dienstverband - zelfs het 
behoud op genoemd uitzicht verloren dreigt 
te gaan ; dat, al ware de genoemde uitkeering als 
wachtgeld aan te merken, deze regeling zeer 
onvoldoende moet worden geacht ; 
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Overwegende, dat A. Korteweg en J. Versluis 
uit hunne betrekkingen van ambtenaa r in 
tijdelijken dienst bij den dienst der Stads
ontwikkeling en Volkshuisvesting zijn ontslagen 
wegens vermindering van werkzaamheden ; 

dat de tijdelijkheid van het dienstverband 
der beide ambtenaren u_itsluitend werd be
heerscht door de speciale t aak der afdeeling 
"\Vorungbouw, welke in omvang toeneemt telkens 
wanneer in den bouw ,-a n een bepaald soort 
woningen moet worden voorzien, en afneemt 
telkens wanneer die bouw is voltooid; 

dat naar gela ng van evengenoemcle ver
meerdering en vermindering van werkzaam
heden het pe rsoneel in dienst wordt genomen en 
ontslagen en dat in volkomen beantwoording 
hieraan belanghebbenden, blijkens hunne op 
artikel 6, letter b, van het Ambtenarenregle
ment steunende aanstelling, zij n aangesteld 
voor een bepaald werk, behoudens tusschen
t ijdsche opzegging, en zoolang hunne dien ten 
zu llen noodig zijn, een en ander met inacht
neming van een opzeggingste rmijn van een 
maand ingevolge artikel 52, eerste lid, van 
genoemd reglement ; 

dat in verband met het vorenstaande en 
gelet op de bedoeling van hunne detacheer ing 
bij den d ienst va n Gemeentewel'ken van het 
t ijdstip af, waarop het werk , waar voor zij waren 
aangesteld, was voltooid, moet worden aan
genomen, dat bela nghebbenden zijn ontslagèn 
wegens het geëindigd zijn der t ijdelijke werk
zaamheden, waar voor zij waren aangesteld, 
al thans wegens vermindering van werkzaa m
heden bij de afdeeling Woningbouw in verband 
met de vol tooiing der buitengewone werken, die 
aan deze a fdeeling wa ren opged ragen , en met 
het oog op de onzekere vooruitz ichten op 
nieuwe buitengewone we rken van t ijdelijken 
aard ; 

dat dit ont lag dus bezwaarlijk ka n worden 
beschouwd a ls te zijn geschied wegens "op
heffing hunner betrekking" of wegens .,reorga
nisatie va n hun dienstva k", zoodat bela ng
h ebbenden aan artikel LXXXVII der wet 
van 28 Mei 1925 {Staatsblad n°. 216), dat alleen 
betrekking heeft op a mbtenaren, die om even
genoemde redenen worden ontslagen , niet de 
bevoegc1J10id kunnen ontleenen terzake van het 
niet toekennen van wachtgeld Onze beslissing 
in te roepen ; 

Gez ien artikel LXXXVII der wet van 28 Mei 
192.3 {Staatsblad n°. 216); 

Rebben goedgevonden en verstaan : 
A. Korteweg en J . Versluis voornoemd 

niet-ontva nkelijk te verklaren in hun beroep. 
Onze Minister van Binuenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit , da t 
met het rapport van Onzen evengenoemden 
finister in het Staatsblad zal worden geplaatst 

en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van ta te, Afcleeling voor de Geschil
l en va n Bestuur. 

Unterwa-sser, den 19den J anuari 1934. 

WILHELl\1IN A. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J·. A. cl e "\,V i I d e. 

{Uitge,g. 13 Febr. 1934. ) 

N°. 1069. 
PE NSIOENEN EN WACHT

GELDEN. 

Commissoriaal dd . 3 Mei 1933. 
No. 31. 

Diverse bijlagen. 

's -Gravenhage, 9 J a nuari 1934. 

Aan de K oningin. 

Onder dagteekening van 4 October 1933, 
n°. 553, is door den R aad van State, afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, aan Uwe 
Majesteit advies uitgebracht omtrent het door 
den Bond van Technische Ambtenaren in 
Overheids- en Semi-Overheidsdienst t e '8-Gm 
venhage na mens A. K orteweg en J. Versluis, 
beiden gewezen ambtenaar in tijdelijken dienst 
bij den dienst der Stadsontwikkeling en Volks
huisvesting te 's-Gravenhage, ingesteld beroep 
betreffende bunne aanspraken op wachtgeld. 
Het advies der Afdeeling strekt er toe om te 
bepalen , dat aan bela nghebbenden een wacht 
geld behoort te worden toegekend. 

H et voorgedragen ontwerp -beslui t luidt als 
volgt : 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Bond van Techn ische Ambtenaren in 
Overheicls- en Semi-Overheidsdienst te 's-Gra
venhage, na mens A. K orteweg en J. Versluis, 
beiden gewezen ambtenaar in tijdelijken dienst 
bij den dienst der Stad ontwikkeling en Volks
huisvesting te 's-Gravenhage, betreffende hunne 
aanspraken op wachtgeld ; 

Den R aad van State, Afd eeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
4 October 1933, n°. 553 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken van 

Overwegende: dat aan A. K orteweg en 
J . Vers luis met ingang van l April 1933 eer vol 
onts lag is verleend als a mbtenaar in t ijdelijken 
dienst bij den dienst der Stadsontwikkeling en 
Volkshuisvesting t e 's-Gravenhage, op grnncl , 
dat wegens vermindering van de werkzaa m
heden hunne functies overbodig zijn geworden, 
waarna hun eene uit keering, ten bedrage 
onderscheidenlijk van f 962,81 en f 1036,87 
is verstrekt geworden ; 

dat de voornoemde Bond namens hen beiden 
te dezer zake Onze beslissing heeft ingeroepen, 
aanvoerende, dat K orteweg va n 16 Mei 1913 
tot en met 31 December 1914 en van 1 Mei 1920 
t ot 1 Apri 1 1933 onafgebroken in tij del ijken 
dienst bij de gemeente 's-Gravenhage is geweest; 

dat Versluis van 1 Juli 1919 tot 1 April 1933 
in t ijdelijken d ienst dier gemeente was; dat 
beiden niet zijn belast geweest met werkzaam
heden, d ie een t ijdelij k karakter dragen, a ls 
bedoeld in a r t ikel 3, 2e I id der P ensioenwet 1922 
(S taatsblad n°. 240), en da n ook over den 
geheelen hierboven genoemden onafgebrnken 
diensttijd a mbtenaa r in den zin der P ensioenwet 
zijn geweest; dat door de gemeente 's -Graven
hage geen wachtgeld regeling is get rnffen voor 
t ijdelijke a mbtenaren, wier dienstverband op 
grond van den clunr en den aard der werkl.aam-
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heden geacht moet worden overeenkomstig te 
zijn aan dat van de vaste ambtenaren; dat in 
de Rijkswachtgeldregeling (Ons besluit van 
3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479), zooals dit 
tot dusver is gewijzigd) dan ook o.m . is bepaald, 
dat voor de toepassing van deze regeling in 
vasten dienst mede geacht zijn de ambtenaren 
in tijdeljjken dienst, die een niet wezenlijk 
onderbroken diensttijd als zoodanig van ten 
minste vijf jaren hebben vervuld, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, die een tijdelijk 
karakter dragen; dat aau de betrokkenen wel, 
bij wijze van nitzonderingsmaatregel, eene 
uitkeering ten bedrage van tien weken loon is 
verstrekt geworden ; dat deze uitkeering 
echter niet, zooals hierboven vermeld, als 
wachtgeld wordt aangemerkt, hetgeen ook zijne 
bevestiging v indt in het fe it, dat blijkens een 
door hen ter zake ontvangen mededeeling zij 
zich het behoud van het uitzicht op gezins
pensioen volgens artikel 95 der Pensioenwet 
alleen op den voet van artikel 43, l • lid , dier 
wet kunnen blijven verzekeren; dat, indien 
yoor hen eene wachtgeldregeling ware getroffen , 
zij zich dit behoud zouden kunnen verzekeren 
teaen eene premiebetaling van maximum f 166-
per jaar, terwijl nu door hen een zoodanig 
bedrag aan premie moet worden betaald, dat -
en dit na een zoo langdurig dienstverband -
zelfs het behoud op genoemd nitzi.cht verlo~en 
dreigt te gaan ; dat, a l ware de genoemde 
uitkeering als wachtgeld aan te merken, deze 
regeling zeer onvoldoende moet worden geacht; 

Overwegende, dat A. Korteweg en J . Versluis 
uit hunne betrekkingen zijn ontslagen op grond , 
dat ,rngens vermindering van de werkzaam
heden bij den dienst der Stadsontwikkeling en 
Volk huisvesting der gemeente 's -G1-avenliage 
hunne werkzaamheden overbodig zullen worden, 
aldus wegens opheffing van die betrekkingen of 
we~ens eene nieuwe organisatie van hun dienst
Yak · 

d~t te bunnen aanzien van Rijkswege eene 
wacHgeldregeling niet is vastgesteld ; 

dat zij derhalve op grond van artikel 
LXXXVI[ der Wet van 28 Mei 1925, Staatsblad 
no. 216, ter zake van hunne aanspraak op 
wachtgeld Onze beslissing kunnen inroepen ; 

Overwegend e te dier zake, dat het in het 
genoemde artikel vervatte voorschrift vrijheid 
laat om in ied r r voorkomend geval naa r billijk
heid te beslissen of er termen zijn, den appellant 
een wachtgeld, of, indien reeds een wachtgeld 
is ,·erleend , een hooger wachtgeld toe te 
kennen; 

O,-erwegende dat. in aanme1·king genomen 
den diensttijd dezer beide ambtenaren, alsmede 
cle overige omstandigheden, zooals die zich in 
het onderhavige geval te hunnen aanzien 
voordoen, de hun door het gemeentebestuur 
.-an 's-Gravenhage bij hun ontslag verstrekte 
uitkeeringen naar billijkheid niet voldoende 
moeten worden geacht en aan hen wachtgelden 
behooren t e worden toegekend op den voet als 
l>ieronder is aangegeven ; 

Gezien cle Wet van 28 Mei 1!)25, Staatsblad 
no. :216): 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat aan A. Korteweg en J·. Ver

sluis voornoemd ten laste van de gemeente 
's-Gmvenhage behooren te worden toegekend 
wachtgelden, berekend gedurende de eerste drie 

maanden na hun ontslag naar hunne laatst
genoten jaarwedde ad f 3950.-, en gedurende 
de daarop volgende negen maanden naar 
50 % van die jaarwedde, met dien verstande, 
dat op deze wachtgelden de reeds door het 
gemee ntebe tuur van 's -G1-avenhage toegekende 
uitkeeringen in mindering worden gebracht. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

, den 
De Jllinister van B innenlandsche Zaken, 

Aangezien de ondergeteekende zich met dit 
ontwerp-besl.uit niet kon vereenigen, heeft bij 
de daartegen bij hem gerezen bedenkingen ter 
kennis gebracht, van den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestnur. 
Blijkens haar nader advies d.d. 13 December 
l 933, n°. 553/144, hebben die bedenkingen de 
Afdeeling echter geen aanleiding gegeven tot 
wijziging van het aan TJ we Majesteit aan. 
geboden ontwerp-besluit. 

In haar nader advies merkt de Afdeeling op, 
dat de beide ambtenaren , blijkens de des
betreffende besluiten van Burgemeester en 
Wethouders, zijn ontslagen, omdat de werk
zaamheden, waarmede zij als ambtenaren in 
tijdel~jken dienst bij den Dienst der Stads
ontwikkeling en Volkshuisvesting belast zijn, 
wegens vermindering van werkzaamheden 
overbodig zu llen worden, en spreekt de Afdee
ling als haar gevoelen uit, dat een ontslag, in 
deze bewoordingen vervat, al reeds om zijne 
redactie nauwelijks vrijheid laat, het aan te 
merken als verleend wegens aanwezigheid van 
eene andere omstand igheid, da n die, in artikel 
LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216) omschreven a ls opheffing van de 
betrekking of reorganisatie van het dienstvak. 
Doch ook, indien aangenomen zou mogen 
worden, dat er gevallen zijn, waarin niettemin 
een zoodanig gesteld ontslagbesluit anders 
behoort te worden opgevat, acht de Afdeeling 
de onderhavige ontslagen te vallen onder het 
ge'Joemde wetsartike l, en wel omdat zij hier 
een dergelijk geval niet aanwezig acht. Daartoe 
zou, naa r het inzicht der Afdeeling, op zijn 
minst hebben moeten blijken, dat de betrekking, 
waaruit ontslag werd verleend, steunde op 
een aanstelling voor den duur van bepaalde 
werkzaamheden, althans, dat die betrekking 
redelijkerwijze met een zoodanige mocht worden 
gelijkgesteld. Naar de meening van de Afdeeling 
is noch het een noch het ander hier aangetoond 
geworden. H et thans gegeven ontslag vindt niet 
zijn grond in de beëindiging van het werk, 
waarvoor de ambtenaren onderscheidenlijk zijn 
aangesteld, verm its deze beide werken al jaren 
geleden zijn. beëindigd geworden. Evenmin is 
het billijk, den tijd, dat zij daarna - zonder 
aanstelling - met allerhand werk belast zijn 
geweest, te beschouwen als doorgebracht op 
grond van een telkens bij herhaling voor den 
duur van bepaalde werken verleende aanstelling. 
Immers het gaat - zoo betoogt de Afdeeling 
verder - onder de omstandigheden, zooals die 
zich hier hebben voorgedaan, bezwaarlijk aan, 
het feitelijk 13 of 14 jaar lang bestaan hebbend 
dienstverband, ten aanzien van de beëindiging 
waarvan geener lei bepaling gold, ten nadeele 
van deze appelleerende ambtenaren door een 
fictie gebonden te achten aan den cl uur van de 
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werkzaamheden, die er voor hen in de latere 
jaren nog te doen vielen. Daarvoor ook verschilt 
een zoo langdurig dienst verband te zeer in aard 
van die, welke voor een bepaald werk worden 
aangegaan . En daarom doet naar het gevoelen 
der Afdeeling niet af, dat de omvang van de 
Afdeeling Woningbouw uiteraard wisselend is 
en deze ambtenaren konden weten, dat zij t e 
eeniger tijd gedaan zouden kunnen krijgen. 
In verband tot dit laatste, te weten het tijdelijk 
karakter van de betrekkingen, teekent de 
Afdeeling terloops nog aan, dat daarmede dan 
ook rekening is gebonden bij de bepaling van 
het wachtgeld op een hoogst bescheiden voet, 
welke zeer aanzienlijk blijft beneden de wacht
geldregeling, waarop ambtenaren in vasten 
dienst der gemeente 's-Gravenhwje aanspraak 
kunnen maken. 

De ondergeteekende heeft in het nader advies 
der Afdeeling geen aan leiding kunnen vinden 
zijn bedenkingen tegen het door de Afdeeling 
aan Uwe Majesteit rnorgedragen ontwerp
besluit terug te nemen . Hij acht de inter• 
pretatie, welke de Afdeeling aan de ontslag. 
besluiten meent te moeten geven, niet juist. 
In die besluiten wordt als reden van ontslag 
,,vermindering van werkzaamheden" genoemd. 
Een reden tot ontslag, in die bewoordingen 
gesteld, spreekt niet voor zich zelf. Voor de 
uitlegging daarvan dient men de daaraan ten 
grondslag liggende feiten te beoordeelen. En 
dan blijkt uit de overgelegde bescheiden, da t 
het van meet af aan in de bedoeling heeft 
gelegen de mogelijkheid tot een tijdelijk dienst
verband van belanghebbenden te doen af. 
hangen van den omvang van werken van 
tijdelijken aard behoorende tot de speciale taak 
dt-r Afdeeling Woningbouw. Naar gelang deze 
werken werden voltooid verminderden uiter
aard de tot die werken behoorende werkzaam
heden, waarmede belanghebbenden waren 
belast, en, waar ook de vooruitzichten op nieuwe 
zoodanige werken onzeker waren, werden hunne 
werkzaamheden ten slotte overbodig. Onder 
deze omstandigheden laat het naar de meening 
van den ondergeteekende geen twijfel over, 
dat hier noch van opheffing van de betrekking 
noch van reorganisatie van het dienstvak kan 
worden gesproken. 

Overigens steunde in wezen de betrekking, 
waaruit ontslag werd verleend, op de oor
spronkelijke aanstelling voor den duur van een 
bepaald werk. Immers, het tijdelijk dienst
verba nd, k!'ach tens aanstelling overeenkomstig 
artikel 6, letter b, van hetAmbtenarenreglement, 
werd na voltooiing van het aanvanke lijke werk 
niet beëindigd, doch stilzwijgend onder dezelfde 
beteekenis daarvan bestendigd. Had de ge
meente destijds den belanghebbenden ontslag 
verleend, dan was d it een natuurlijke zaak 
~eweest. De gemeente l1eeft dit niet gedaan , 
aoch in het belang van bela nghebbenden het 
ontslag, voor zoolang dit mogelijk was, ui t 
gesteld tot dat ten slotte langer uitstel van het 
ontslag niet mogelijk bleek. Naar het gevoelen 
van den ondergeteekende kan deze welwillende 
houding der gemeente ten opzichte van belang
hebbenden thans moeilijk in haar nadeel worden 
uitgelegd en moet het onts lag geacht worden 
zijn grond te vinden in den wisselenden omvang 
van de speciale taak rler Afdeeling Woning
bouw. 

Ten s lotte meent de ondergeteekende uit het 
nader rapport nog de conclusie te kunnen 
trekken, dat de Afdeeling zelve niet volkomen 
van bare opvatting doordrongen schijnt te zijn. 
Indien, zooals de Afdeeling meent, het dienst
verband te lang is geweest om het gebonden 
te achten aan den duur van bepaalde werken, 
en een zoo la ngdurig dienstverband te zeer in 
aard verschilt van die, welke voor een bepaald 
werk worden aangegaan, dan zullen ook de 
consequenties van deze stelling volledig moeten 
worden aanvaard, met andere woorden dan zal 
een wachtgeld moeten worden verleend op 
gelijken voet a ls voor een ambtenaar in vasten 
dienst bij wege van het onderhavige wetsar tikel 
zou zijn bepaald. Met het niet aanvaarden 
dezer conseq uentie, blijkens de voorlaatste 
alinea van het nader rapport, maakt de Af. 
deeling hare opvatting te meer aanvechtbaar. 

Op grond van het vorenstaande veroorlooft 
de ondergeteekende zich U wer Majesteit 
eerbiedig in overweging te geven zich niet 
te vereenigen met het door de Afdeeling voor 
noemd voorged1agen ontwerp-besluit, maar 
het daa rvan a hvijkende ontwerp-besluit te be
krachtigen, hetwelk Uwer Majeste.it hierbij, 
met cJe tot de zaak betrekkelijke bescheiden, 
,vordt aangeboden. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i I d e. 

s. 15. 

19 Januari 1934. BESLUIT betreffende bezol
diging van klerken bij den Dienst der 
Bela-stingen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht ran 

Onze Ministers van Financiën van 3 J anuari 
1934, n°. 89, Afdeeling Centrale Directie, en 
van Binnenlandsche Zaken van 8 Januari 1934, 
n°. 16883, Afd. Ambtenarenzaken; 

Gelet op artikel 22, tweecJe lid , van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934; 

Hebben goedgevonden en ver taan t e 
bepalen: 
Ar t . 1. l. De jaarlijksche bezoldiging van de 

klerken bij den Dienst der Bela-stingen bedraag t: 

'In gemeen-/ In de 
Bij een leeftijd van I ten der / overige 
----------~ 1 e klasse _gemeente1:. 

1 4 jaar C D jonger . 
15 " 
16 " 
17 
18 
19 " 
20 " en ouder 

f 180.
,. 270.
,, 360.
,, 450.
., 585.
,, 720.
,, 855.-

f 173.
,, 260.
,, 3-1-6.
,, 432.-
1' 562.
,, 692.
,, 82 1.-

2. H et genot van de bezoldiging vangt aa n 
op den dag van de in fun ctietreding. 

3. Als gemeenten van de eerste klasse, in dit 
bes luit bedoeld, worden aangemerkt de IJ:6· 
meenten of onderdeelen van gemeenten. welke 
onder het hoofd "Eerste klasse" in bijlage E 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ij ks
ambtenaren 1934 zijn vermeld. 

2. 1. Het bepaalde bij de artikelen l , ,·ijfde 
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lid, 8, eerste lid, 21 en 27, eerste lid, van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 vindt voor de in dit besluit bedoelde 
klerken overeenkomstige toepassing. 

2. Het bepaalde in artikel 1, vierde lid, van 
voornoemd besluit, vindt voor den diensttijd 
der klerken, bij benoeming tot tijdelijk rijksklerk 
of tot rijksklerk, overeenkomstige toepassing. 

3. Toekenning van bezoldiging of verhooging 
daarvan geschiedt met ingang van den eersten 
dag van de maand, waarin de voor de bezoldi
ging bepaalde leeftijd wordt bereikt. 

4. De klerken worden tot tijdelijk rijksklerk 
of tot rijksklerk benoemd, zoodra zij volgens de 
desbetreffende bepalingen tot dat ambt be
noembaar zijn. 

Overgangsbq1alingen. 
5. De jaarlijksche bezoldiging voor de 

klerken, die op 1 April 1929 bij den Dienst der 
Belastingen werkzaam waren en op dat tijdstip 
aan het examen voor rijksklerk hadden voldaan, 
bedraagt, indien een benoeming tot rijksklerk 
voor hen is uitgesloten , f 1080 in gemeenten der 
l • klasse en f 1037 in de overige gemeenten . 

Deze bedragen worden verhoogd : 

Na een diensttijd van: 
1 jaar 
3 
5 
7 
9 

11 " 

In gemeen-' In de 
ten der I overige 

1 e klasse gemeenten. 

tot f 1170 
" 1260 
" 1350 
" 1440 
·• 1530 
" 1620 

totf 1124 
" 1210 
" 1296 
" 1383 
" 1469 
" 1556 

Onder diensttijd , in dit artikel bedoeld, wordt 
verstaan de diensttijd a ls klerk doorgebracht 
na 1 April 1929. 

6. De jaarlijkscbe bezoldiging voor de klerken, 
die vóór of op 1 Augustus 1921 bij de admi
nistratie der directe belast.ingen, invoerrechten 
en accijnzen in dienst zijn getreden en voor de 
klerken, die vóór of op 1 Mei 1928 bij de ad 
ministratie der registratie in dienst zijn getreden, 
bedraagt, indien een benoeming tot rijksklerk 
voor hen op 1 Ap ril 1929 was uitgesloten, 
f 1080 in gemeenten van del" klasse en f 1037 
in de overige gemeenten. 

Deze bedragen worden verhoogd : 

Na een dien~ttijcl rnn: 
1 jaar . 
3 

I
In gemeen- 1 In de 

ten der overige 
1 e klasse 

1
gemeenten. 

1 tot f 1170 tot f 1124 

5 " 
" 1260 " 12]0 

• • • • • • 1 "1350 1 " 1296 
Onder diensttijd, in dit artikel bedoeld, 

wordt verstaan de diensttijd. als klerk door
gebracht na 1 April 1929. 

7. Op de ambtenaren, bedoeld in de artikelen 
5 en 6 van dit besluit, zijn de a rtikelen 10 en 20 
van het Bezoldigingsbeslui t Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 mede van toepassing. 

Slotbepaling . 
8. Dit besluit wordt gea.cht in werking te 

zijn getreden met ingang van 1 J anuari 1934. 

Onze besluiten van 28 Februari 1930 (Staats
blad n°. 57), 29 F ebruari 1932, n°. 24 en 13 Ja
nuari 1933, n°. 43, zijn van dien datum af 
vervallen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
St,a,a,tsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

Unterwasser, den 19clen J anuari 1934. 

s. 16. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financièn, 0 ud. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg. 9 Febr. 1934.) 

19 J anuari 1934. BESLUI'r tot vaststelling 
van het t ijdstip, waarop de wet van 29 
December 1933, Staatsblad 11° . 780, tot 
heffing van een couponbelasti ng, in wer
king t1·eedt. 

l nwerki11gtrcding 25 Februari 1934. 

s. 17. 

19 J anuari 1934. BESLUIT tot nadere wijzi 
ging van de Gewijzigde R echtspleging 
Landmacht 1925. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 25 No
vember 1933, 7de Afdeeling, n°. 1, en van Onzen 
Minister van Justitie van 25 November 1933, 
2de Afdeeling A, n°. 857 ; 

Gelet op de a rtikelen 48 en 128 van het 
R eglement op het beleid der R egering in de 
kolonie Suriname ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
12 December 1933, n°. 57) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 December 1933, 
7de Afdeeling, n°. 13, en van 6 Januari 1934, 
2de Afdeeling A, n°. 853; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel . 
In de bij Ons besluit van 3 Maart 1925 

(Staatsblad n°. 59, Gouvernementsbla.d n°. 27) 
voor Suriname vastgestelde Gewijzigde Rechts 
pleging Landmacht 1925, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 30 December 1931 (Staats
blad n°. 560, Gouvernementsblad 1932 n°. 42 ) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. In Artikel 5 wordt in plaats val\: ,,actief 
dienende", gelezen : ,,officieren" ; 

2°. In Artikel 13 vervallen de woorden: 
,,actie f dienende". 

Onze Ministers van Koloniën en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden . 

Unterwa-ssPr, den 19den Janua ri 1934. 
WILHELMINA. 

De Mini ter van Staat, Minister van K olonièn, 
H. Co 1 ij n. 

De JJinisler vcm J ustitie, van Sc h a ik. 
(Uitgeg. 2 Febr. 1934. ) 



1934 ]9 JANUARI {S. 18-1 9) 42 

s. 18. 

19 Jamtari 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 

Nederlandsch-Duitsche douaneverdrag, met 
bijlage en daarbij behoorend slotprotocol, 
a lsmede van de bij de onderteekening 
van dat verdrag gewisselde nota's, en van ' 
het verdrag tot wijziging van het Neder
land sch-Duitsche douane- en crediet
verdrag van 26 November 1925, met 
daarbij behoorend protocol, beide op 
27 Apri 1 1933 te Berlijn tu schen N ederland 
en Duit chland gesloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 17 Novembe r 1933 

(Staatsblad n°. 612), houdende goedkeuring van 
het Nederlandsch-Duitsche douaneverdrag, met 
bij lage en daarbij behoorend slotprotocol, en 
van het verdrag tot wijziging van het ~eder
landsch-Duitsche douane- en credietverdrag 
van 26 November 1925, met daarbij behoorend 
protocol, beide op 27 April 1933 te B erlijn 
tus chen :Vederland en Duit;ichland ges loten , 
waan-a n een afdruk bij clit be luit is gevoegd; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van deze verdragen, met b(jlage, protocollen 
en gewisselde nota's op 29 December 1933 te 
's-Gravenhage zijn uügewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 5den Januari 
1934, Directie van het Protocol, nr. 509 ; 

· H ebben goedgevonden en verstaan : 
genoemde verdragen, met bijlage, protocollen 

en gewisselde nota's te doen bekendmaken door 
de pl aatsing van dit beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Unterwa er, den 19den Januari 1934. 

s. 19. 

WILHELMINA. 
De Minister vcin Buitenlandsche Zaken, 

de G ra e f f. 
( Uitgeg. 30 Jan. 1934. 

19 Janiiari 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 9 December 1932 te 1lladrid op de 
Internationale Telegraafconferentie en de 
Internationale Radiotelegraafconferentie 
geteekend verdrag betreffende de verre
berichtgeving, alsmede van de op die 
Conferenties geteekende reglementen met 
de daarbij behoorende slotprotocollen . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 9 December 1932 te Madrid op 

de Internationale Telegraafconferentie en de 
Internationale Racliotelegraafconferentie ge
teekend verdrag betreffende de verrebericht
o-eving , alsmede de op die onierenties getee
kende reglementen, met de daarbij behoorende 
slotprotocollen , te weten : 

1 o. het telegraafreglement met slotprotocol; 
20. het telefoonreglement ; 
30_ het a lgemeen reglement betreffende de 

radioberichtgeving met slotpr~tocol ; 

1 Zie voor den tekst van de Verdragen, Bij
lagen en Prntocollen Staatsblad 1933, n°. 612. 

4°. het additioneel reglement betreffende 
de radioberichtgeving; 

van welk verdrag en van welke reglementen, 
met de daarbij behoorende slotprotocollen, 
een afdruk en eene vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat Wij bedoeld verdrag zoowel 
voor Nederland als voor Nederlandsch-lndië, 
Sitriname en Curaçao hebJ:ien bekrachtigd en 
dat Onze akte van bekrachtiging op 23 De
cember 1933 te llladrid is nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat Wij bovengenoemde 
reglementen, met slotprotocollen, zoowel voor 
Nederland a ls voor Nederlandsch-lndië, Suri
name en Guracao hebben goed0 ekenrd en 
dat Onze goedkeu ring op 15 December 1933 ter 
kennis van het Bureel van de Internationale 
Vereeniging betreffende de ve rreberi chtgeving 
te Bern is gebracht; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag 
en genoemde reglementen, met slotprotocollen , 
op 1 Januari 1934 zijn in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den Januari 
1934, Directie van het Protocol, n°. 21 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en meergenoemde 

reglementen , met s lotprotocollen, a lsmede de 
vertalingen daarvan te doen bekend maken 
door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoer ing van 
hetgeen ten deze wordt vereiscbt. 

Untenvasser, den 19clen Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

( Uitgeg. 22 Febr. 1934.) 

Ver t a 1 in g. 

INTEU ' ATION AAL VERDRAG 
betreffend e de verreberlchtgevln g·. 

gesloten t usschen de regeeringen der hierna 
genoemde landen : Unie van Zuid-Afrika; 
Duitschland ; Argentijnsche Republiek; Austra
lische Statenbond; Oostenrijk, België, Bolivia; 
Brazilië; Canada; Chili ; China; Vaticaansche 
Staat; Republiek Columbia; Fransche Kolo
niën en Protectoraten en Gebieden onder 
Fransch Mandaat; Portugeesche Koloniën; 
Zwitsersche Bondsstaat; Belgisch Congo; 
Costa-Rica; Cuba; Curaçao en Suriname; 
Cyrenaica; Denemarken; Vrije Stad Danzig; 
Dominicaansche Republiek ; Egypte ; Republiek 
Salvador ; Ecuador; Eritrea; Spanj e; Ver
eenigde Staten van Amerika ; Keizerrijk 
Ethiopië; Fin la nd ; Frankrijk; Vereenigd 
K oninkrijk van Groot-Britannië en Noord
Ierland; Griekenland; Guatemala; Republiek 
Honduras ; Hongarije; Italiaa nsche E ilanden 
in de Egeïsche Zee; Britsch-Indië; Neder
landsch-Indië; I ersche Vrijstaat; IJsland; 
Italië; Japan : Chosen , Taiwan , K a rafoeto, het 
pachtgebied Kwantoeng en de Zuidzee-Ei landen 
onder Japansch :Ma ndaat : Letland ; Liberia; 
Litauen; Luxemburg; Marokko ; Mexico; 

1 Van het verdrag en de reglementen is 
alleen de Nederlandsche tekst opgenomen. 
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Nicaragua ; Noorwegen ; Nieuw-Zeeland; R ~
publiek P anama; Nederland; P eru : Perzië; 
Polen; Portugal : Roemenië; Italiaanscb So
maliland ; Zweden ; Syrië en Libanon; Tsjecbo
slowakije; Tripoli ; Tunis; Turkije; Unie van 
Socialistische Sowj et-Republ ieken ; U ruguay; 
Venezuela ; Zuidslavië. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de regeeringen der biervoren genoemde landen 
hebben zich te Maclrid in conferentie vereenigd 
en in gemeen overleg en onder voorbehoud van 
bek rachtiging het volgende Verdrag vastgesteld: 

HOOFDSTüK I. INRICHT! 'G EN 
WERKING VA~ DE VEREENIGI~G. 

SamenstellJng· van de Yereenl gin g. 
Art. 1. § 1. De la nden , die partij zijn b(j dit 

Verdrag, vormen de Internationale Vereeniging 
betreffende de Verreberichtgeving, die de 
Telegraafvereeniging vervangt en die onder de 
volgende bepa lingen valt. 

§ 2. De ui tdrukkingen, die in dit Verdrag 
worden gebruikt, worden omschreven in de 
bijlage van dit document. 

Reg·le menten. 
Art. 2. § l . De bepalingen van dit Verdrag 

" ·orden aangevu ld door de volgende R egle
menten: 

het Telegraafreglement, 
het Telefoonreglement, 
de Reglementen betreffende de ,·adiobericht

gedng (Algemeen en Additioneel R eglement), 
die alleen die verdragsluiteoderegeeringen, 
binden, die zich ve rplicht hebben ze toe te 
passen en all een ten opzichte van de regeeringen 
die dezelfde ve rplichting op zich hebben 
genomen. 

§ 2. Alleen de onderteekenaars van het 
Verdrag of zij, die tot deze akte toetreden, zijn 
bevoegd tot het teekenen van of het toetreden 
tot de Reg lementen. Onderteekening van ten 
minste één der R eglementen is verpl icht voor 
de onderteekenaars van het Verdrag. Eveneens 
is de toetreding tot ten minste één der Regle
menten verplicht voor degenen, die toetreden 
tot het Verdrag. Echter kan men het additio
neele R eglement betreffende de radiobericht
gev:ing niet teekenen of tot dat R eglement toe
treden , zonder dat men het algemeene Reglement 
betreffende de radioberichtgeving teekent of tot 
dat Reglement toetreedt. 

§ 3. De bepalingen van dit Verdrag binden 
de verdragsluitende regeeringen slechts voor de 
diensten, die vallen onder de Reglementen , 
waarbij deze regeeringen par t ij zijn. 

Toetr.edln 1r der Reg·eerin1;-en tot het 
Verdrag·. 

• .\rt. 3. § l. De regeering van een land namens 
hetwelk dit Verdrag niet is geteekend , kan te 
allen tijde toetrede rJ. Deze toetreding moet 
betr ekking 1.(lbben op ten minste één der 
bijgevoegde "'Reglementen, onder voorbehoud 
van toepassing van § 2 van voormeld artikel 2. 

§ 2. De akte van toetreding van een regeering 
zal worden gedeponeerd in de archieven van de 
regeering, die de conferentie van gevolmachtig
den heeft ontvangen, die d it Verdrag heeft v~st
gesteld. De regeering, d ie de akte van toetreding 

in bewaring heeft ontvangen, geeft daarvan 
langs diplomatieken weg kennis aan alle a ndere 
verdrags Ju i tende regeeringen. 

§ 3. De toetreding brengt rechtens met zich 
alle verplichtingen en voordeelen, die door dit 
Verdrag worden bepaald ; bovendien brengt zij 
mede de verplichtingen en voordeelen, vast
gesteld in de Reglementen, die de regeeringen 
die tot het Verdrag toetreden, zich verplichten 
toe te passen. 

Toetreding· der Regeerln g·en tot de 
Reglementen. 

Art. 4. De regeering van een land, dat dit 
Verdrag heeft oncterteekend of tot het Verdrag 
is toegetreden, kan te allen tijde tot het R e!( le
ment of de R eglementen, waaraan zij zich niet 
heeft gebonden , toetreden, rekening houdende 
met de bepalingen van § 2 van a rtikel 2. Deze 
toetreding wordt medegedeeld aan het Bureel 
van de Vereeniging, dat daarvan kennis geeft 
aan de a ndere belanghebbende regeeringen . 

Toetreding· tot het Venlrag· en 1le Reg·le 
mente n van koloniën, protectoraten, over
zeesche g·ebieden or g·ebleden onder souve • 

re initelt, autoriteit of mandaat der 
verdrai:rslui tende Reg·eerln gen. 

Art. 5. § 1. Elke verdragsluitende regecring 
kan , hetzij op het oogenblik van onderteekening, 
bekrachtiging of toetred ing, hetzij dMrna, 
verklaren, dat haa r aanvaarding van dit Verdrag 
geldt voor het geheel of een groep of een enkele 
van haa r koloniën, protectoraten, overzeesche 
gebieden of gebieden onder souvereiniteit, 
autoriteit of ma ndaat. 

§ 2. H et geheel of een groep of een enkele 
van deze koloniën, protectoraten , overzeescbe 
gebieden of gebied en onder souvereiniteit, 
autoriteit of mandaat kan te a llen t(jde het 
onderwerp uitmaken van afzonderlijke toe
treding. 

§ 3. Dit Ve rdrag is niet toepasselijk op de 
koloniën, protectoraten, overzeesche gebieden of 
gebieden onder sou vereiniteit, autoriteit of 
mandaat van een verdragsluitend land, be
houdens in het geval, dat <ien verklaring daartoe 
is afge legd krachtens § 1 van dit artikel, of van 
afzonderlijke toetreding krachtens§ 2 voormeld. 

§ 4. De verklaringen van toetreding, die 
afgelegd zijn krachtens §§ 1 en 2 van dit a rtikel, 
zullen langs diplomatieken weg worden mede
gedee ld aan de regeering van het land op welks 
gebied de conferentie van gevolmachtigden is 
gehouden, waarop rlit Verdrag is vastgesteld en 
een afschrift er van zal door deze regeering 
aan elk der andere verdragsluitende regeeringen 
worden gezonden. 

§ 5. De bepalingen van §§ 1 en 3 van dit 
a rtikel zijn ool< toepasselijk hetzij bij de aan
vaarding van één of meer Reglementen, hetzij bij 
de toetreding tot één of meer Reglementen, 
rekening houdende met de voorschriften van 
§ 2 van a rtikel 2. Deze aanvaard ing of toe
treding wordt bekend gemaakt overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 4. 

§ 6. De bepalingen van de voo ra fgaande 
paragrafen zijn niet toepasselijk op de koloniën, 
protectoraten , overzeescbe gebieden of gebieden 
onder sou vereiniteit, a utoriteit of mandaat, die 
in cl e in leiding van dit Verdrag voorkomen. 
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Bekrachtig ing· van het Ver1lrag. 
Art . 6. § 1. Dit Verdrag moet door de regee-

1·ingen, die het hebben onderteekend, worden 
bekrachtigd en de bekrachtigingen zullen in 
den kortst mogelijken tijd langs diplomatieken 
weg worden neergelegd in de archieven van de 
regeering van het land, dat de conferentie van 
gevolmachtigden heeft ontvangen, die dit 
Verdrag heeft vastgesteld; deze regeering zal 
aan de andere regeeringen, die het Verdrag 
hebben onderteekend of tot het Verdrag zijn 
toegetreden, langs diplomatieken weg mede
deeling doen van de bekrachtigingen naar 
gelang van de ontvangst daarvan . 

§ 2. Indien een of meer der regeeringen, die 
het Verdrag hebben onderteekend, het Verdrag 
niet zouden bekrachtigen, is dit niettemin 
geldig voor de regeeringen die het wel bekrach
t igd hebben. 

Goedkeurin g· der Reglementen. 
Art. 7. § 1. De regeeringen moeten zich in 

den kortst mogelijken tij d uitspreken met 
betrekking tot de goedkeuring der Reglementen, 
die op de conferentie zijn vastgesteld. Deze 
goedkeuring wordt medegedeeld aan het Bureel 
van de Vereeniging, dat er mededeeling "an doet 
aan de leden van de Vereeniging. 

§ 2 . . Indien één of meer der belanghebbende 
regeeringen deze goedkeuring niet zouden 
berichten, zijn de nieuwe reglementaire bepa
lingen niettemin geldig voor de regeeringen, die 
ze wel goedgekeurd hebben. 

Buitenwerkin gstellin g va n de Verdragen 
en de Reglementen, die aan dit Verdrag· 

voorafgaan. 
Art. 8. Door dit Verdrag en de daaraan toe

gevoegde reg lementen worden in het verkeer 
tusschen de verdragsl ui tende regeeringen de 
internationale Telegraafverdragen van Parijs 
(1865), Weenen (1868), Rome (1872) en St. P e
tersburg (1875) en de daarbij gevoegde Regle
menten en eveneens de internationale Radio
telegraafverdragen van Berlijn (1906), Londen 
(1912) en Washington (1927) en de bijgevoegde 
R eglementen buiten werking gesteld en ver
vangen. 

UltYoerlng· van het Verd rag en tie 
Reglementen. 

Art. 9. § 1. De verdragsluitende regeeringen 
verbinden zich de bepalingen van dit Verdrag 
en van de Reglementen, die zij aanvaard 
hebben, toe te passen op a lle kantoren en op 
a lle stations voor verreberichtgeving, die door 
haa r zorgen zij n opgericht of geëxploiteerd 
worden en die zijn opengesteld voor den inter
nationalen dienst van het openbare verkeer, 
voor den dienst, van den radio-omroep of voor de 
bijzondere d iensten , die door de Reglementen 
worden bebeersch t . 

§ 2. Zij verbinden zich. ve rder om de noodige 
maatr-egelen t e nemen 0 111 de bepalingen van dit 
Verdrag en van de R eglementen, die zij aan
vaarden, te doen na leven door de particuliere 
ondernemingen, die zij erkend hebben en door 
de a ndere ondernemingen, d ie behoorlijk 
gemachtigd zijn tot het oprichten en het 
exploiteeren van verreverbindingen voor den 
internationalen dienst, a l of niet voor het 
openbare verkeer opengeste ld. 

Opzeg·glng Yan het Verdrag door de 
Rer,reerlngen. 

Art. 10. § 1. Elke verdragsluitende regeering 
heeft het recht dit Verdrag op te zeggen door 
een mededeeling, die langs diplomatieken weg 
wordt gericht tot de regeering van het land, 
waar de conferentie van gevolmachtigden is 
gehouden, die dit Verdrag heeft vastgesteld, en 
die daarna eveneens langs diplomatieken weg 
door deze reieering ter kennis wordt gebrach t 
van a lle anaere verdragsluitende regeeringen. 

§ 2. De opze~ging treedt in werking na ver
loop van een t iJdvak van een jaar, te rekenen 
van den dag van de ontvangst van het des 
betreffende bericht door de regeering van het 
land , waar de laatste conferentie van gevol
machtigden is o-ehouden. De opzegging heeft 
alleen betrekking op de regeering die haar doet : 
voor de andere verdragsluitende regeeringen 
blijft het Verdrag van kracht. 

011zegglng· ,,a n de R eglementen door de 
Reg·eerln gen. 

Art. 11. § 1. Elke regeeri.ng heeft het recht 
een einde te maken aan de aangegane verbinte
nis om een Reglement uit t e voeren door haar 
desbetreffend beslui t mede te deelen aan het 
Bureel van de Vereeniging, hetwelk daarvan 
kennis geeft aan de andere belanghebbende 
regeeringen. Deze mededeeling heeft gevolg na 
verloop van een tijdvak van een jaar, te rekenen 
van den dag van ontvangst door het Bmeel 
van de Vereeniging. De opzeggi ng heeft a lleen 
betrekking op de regeering, die haar doet ; voor 
de andere regeeringen blijft het bedoelde 
Reglement van kracht. 

§ 2. De bepalingen ,, an § 1 hierboven ont
heffen de verdragsluitende regeeringen niet van 
de verplichting om ten minste één der Regle
menten, bedoeld in artikel 2 van dit Verdrag, 
uit te voeren, rekening houdende met het voor
behoud, vermeld in § 2 van dat a rtikel. 

O1,zeg·gfo g van het Verdrag en de Reg'le 
menten door koloniën, 11rotectoraten, 0Yer 
zeesche g·ehleden of gebieden onder sou Ye -

relnltelt, antorltelt of mandaat der 
ver!lragslulte11 1le Regeerlng'en. 

Art. 12. § 1. De toepassing van di t Verdrag 
op een gebied , welke geschiedt krachtens de 
bepalingen van § 1 of § 2 van artikel 5, kan op 
elk tijdstip eindigen. 

§ 2. De verklaringen van opzegging, bedoeld 
in § 1 hierboven, worden gezonden en bekend 
gemaakt op de voorwaarden, va-stgesteld in § 1 
van artikel 10 ; zij vinden toepassing overeen
komst ig de bepalingen van § 2 van dat artike l. 

§ 3. De toepassing van een of meer Regle
menten op een gebied, welke geschiedt krach
tens de bepa lingen van § 5 van artikel 5, kan 
op elk tij dstip eindigen . 

§ 4. De verkla ringen van opzegging, bedoeld 
in § 3 hiervoor, worden gezonden en bekend 
gemaakt overeenkomstig de bepalingen van § 1 
van artikel 11 en vinden toepassi.Qg volgens de 
voorwaarden, vastgesteld in die paragraaf. 

Bijzondere overeenkomsten. 
Art. 13. De verdragsluitende regeeria11en 

behouden zich de bevoegdheid voor, zoo~vel 
voor zichzelf als voor de door haar erkende en 
voor andere te dien einde behoorlijk gemach-
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tigde particuliere ondernemingen, om bijzondere 
overeenkomsten te sluiten omtrent onder
werpen van den dienst, die niet in algemeenen 
zin de gezamenlijke regeeringen betreffen. Deze 
overeenkomsten moeten echter binnen de 
grenzen van het Verdrag en van de bijgevoegde 
Reglementen blijven, voor zoover betreft 
storingen, die de uitvoering van die overeen
komsten zou kunnen veroorzaken in de diensten 
van andere landen. 

Betrekkingen met niet toegetreden landen. 
Art. 14. § 1. Elk der verdragsluitende 

regeei·in<>en behoudt zich, voor zichzelf en voor 
de doo~ haar erkende particuliere onder
nemingen, de bevoegdheid voor, de voor
waarden te bepalen, waarnp zij verreberichten 
toelaat in het verkeer met een land, dat niet 
is toegetreden tot dit Verdrag of tot het Regle
ment, waarin de bepalingen, die op deze verre
berichten betrekking hebben, zijn opgenomen. 

§ 2. Indien een verrebericht, dat afkomstig is 
van een niet toegetreden land, ter overneming 
wordt toegelaten door een toegetreden land, 
moet het worden overgebracht en moeten 
daarnp, voor zoover het de wegen doorloopt 
van een land, dat tot het Verdrag en de betrek
kel~jke Reglementen is toegetreden, de ver
plichte bepalingen van het Verdrag en die 
Reglementen, alsmede de normale tarieven, 
worden toegepast. 

Scheidsrechterlijke ults1iraak. 
Art. 15. § 1. Ingeval van geschil tusschen 

twee of meer verdragsluitende regeeringen 
betreffende de uitvoering, hetzij van dit Ver
drag, hetzij van de Reglementen, bedoeld in 
artikel 12, wordt het geschil, als het niet langs 
diplomatieken weg wordt geregeld, op verzoek 
van een der regeeringen, die bij het geschil zijn 
betrokken, aan een scheidsrechterlijke uit
spraak onderworpen. 

§ 2. Tenzij de betrokken partijen tot overeen
stemming komen om gebruik te maken van een 
procedure alreeds vastgesteld door verdragen, 
die zij onderling hebben gesloten voor het 
regelen van internationale geschillen, of van die, 
bedoeld in § 7 van dit artikel, zal op de volgende 
manier tot aanwijzing van scheidsrechters 
worden overgegaan : 

§ 3. (1) De partijen beslissen, na onderling 
overleg, of de scheidsrechterlijke uitspraak zal 
worden toevertrouwd aan personen, regeerini:\en 
of administraties; bij gebrek aan overet'ln
stemming wordt een beroep op regeeringen 
gedaan. 

(2) Indien de uitspraak moet worden toe
vertrouwd aan personen, mogen de scheids
rechters niet van de nationaliteit zijn van eenige 
partij, die bij het geschil is betrokken. 

(3) In het geval, dat de uitspraak aan 
regeeringen of administraties moet worden 
toevertrouwd, moeten deze gekozen worden 
uit de partijen, die zijn toegetreden tot de 
overeenkomst, waarvan de toepassing tot het 
<>eschil heeft geleid. 
" § 4. De partij, die een beroep doet op scheids: 
rechterlijke rutspraak, wordt als eischende part1J 
beschouwd. Zij wijst een scheidsrechter aan en 
doet hiervan mededeeling aan de tegenpartij. 
De verwerende partij moet dan binnen een 
tijdvak van twee maanden, te rekenen van de 

ontvangst van de mededeeling van de eischende 
partij, een tweeden scheidsrechter aanwijzen. 

§ 5. Als er meer dan twee partijen zijn, gaat 
elke groep van eischers en verweerders tot 
aanwijzing van een scheidHechter over met 
inachtneming van de handelwijze, omschreven 
in§ 4. 

§ 6. De twee aldus aangewezen scheids
rechters moeten trachten tot overeenstemming 
te geraken omtrent de aanwijzing van een 
opperscheidsrechter, die, als de scheidsrechters 
personen en geen regeeringen of administraties 
zijn, niet van de nationaliteit van een van hen of 
van een der partijen mag zijn. Indien de scheids
rechters niet tot overeenstemming kunnen 
komen betreffende de keus van den opper
scheidsrechter, stelt elke scheidsrechter een 
opperscheidsrechter voor, die geen belang
hebbende is bij het geschilpunt. Tusschen de 
voorgestelde opperscheidsrechters beslist het 
lot; de trekking geschiedt door het Bureel van 
de Vereeniging. 

§ 7. Ten slotte hebben de betrokken partijen 
de bevoegdheid, haar geschil te laten beslechten 
door een enkelen scheidsrechter. In dit geval 
plegen zij overleg betreffende de keus van een 
scheidsrechter of deze wordt aangewezen op de 
wijze, aangegeven in § 6. 

§ 8. De scheidsrechters bepalen naar eigen 
goedvinden de te volgen procedure. 

§ 9. Elke partij draagt de kosten, die het 
onderzoek van het geschil voor haar mede
brengt. De kosten, aan de scheidsrechterlijke 
uitspraak verbonden, worden gelijkelijk tusschen 
de partijen verdeeld. 

Internationale raadgevende comités. 
Art. 16. § 1. Er kunnen raadgevende comité's 

worden ingesteld, teneinde vraagstukken, die 
betrekking hebben op de diensten van de 
verreberichtgeving, te bestudeeren. 

§ 2. Het aantal, de samenstelling, de bevoegd
heden en de wijze van werken van deze comité's 
worden in de Reglementen, die bij dit Verdrag 
gevoegd zijn, omschreven. 

Bureel van 1le Vereenlglng. 
Art. 17. § 1. Een centraal kantoor, genaamd 

Bureel van de Internationale Vereeniging 
betreffende de verreberichtgeving, werkt onder 
de hierna bepaalde voorwaarden ·: 

§ 2. (1) Behalve de werkzaamheden en 
handelingen, die in verschillende andere artike
len van het Verdrag en de Reglementen zijn 
voorzien, heeft het Bureel van de Vereeniging 
tot taak: 

a . de voorbereidende werkzaamheden voor 
conferenties en de werkzaamheden, die een 
uitvloeisel zijn van die conferenties, op welke het 
met raadgevende stem is vertegenwoordigd ; 

b. in overleg met de bijeenroepende admi
nistratie het secretariaat van de conferenties der 
Vereeniging te verzorgen, alsmede, indien het 
daartoe wordt uitgenoodigd, of de Reglementen, 
die bij dit Verdrag zijn gevoegd, aldus bepalen, 
het secretariaat te verzorgen van de bijeen
komsten der comioo's, die door de Vereeniging 
zijn ingesteld of onder haar toezicht zijn 
geplaatst; 

c. bekendmakingen te verspreiden waarvan 
het algemeene nut tusschen twee conferenties 
mocht blijken. 
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2. Het geeft periodiek, met behulp van te 
zijner beschikking gestelde bescheiden, en 
inlichtingen, die het zich kan verschaffen, een 
tijdschrift uit, dat inlichtingen en gegevens 
verstrekt betreffende de verreberichtgeving. 

3. Het moet zich overigens te allen tijde ter 
beschikking houden van de verdragsluitende 
regeeringen tot het geven van raad en inlich
tingen, die zij noodig mochten hebben omtrent 
vraagstukken, betrekking hebbende op de 
internationale verreberichtgeving en die het 
beter in de gelegenheid mocht zijn te zijner 
beschikking te hebben of zich te verschaffen 
dan die regeeringen. 

4. Het brengt omtrent zijn beheer een jaar
verslag uit, dat aan alle leden van de Vereeni
ging wordt medegedeeld. Het verslag van het 
beheer wordt onderworpen aan het onderzoek 
en de beoordeeling van de conferenties van 
gevolmachtigden of van administratieve con
ferenties, voorzien bij artikel 18 van dit Verdrag. 

§ 3. 1. De gemeenschappelijke kosten van 
het Bureel van de Vereeniging mogen per jaar 
de bedragen, die vastgesteld zijn in de Regle
menten, die aan dit Verdrag zijn toegevoegd, 
niet te boven gaan. In deze gemeenschappelijke 
kosten zijn niet begrepen : 

a. de kosten betreffende werkzaamheden 
van conferenties van gevolmachtigden of van 
administratieve conferenties ; 

b. de kosten betreffende werkzaamheden van 
comité's, die op regelmatige wijze tot stand 
zijn gekomen. 

2. De kosten betreffende conferenties van 
gevolmachtigden en administratieve confe
renties worden gedragen door alle regeeringen, 
die er aan deelnemen, in verhouding tot de 
bijdrage, die zij betalen voor de werking van 
het Bureel der Vereeniging, volgens de bepa
lingen van het hiernavolgende derde lid. 

De kosten betreffende vergaderingen van 
comité's, die op regelmatige wijze tot stand zijn 
gekomen, worden verdeeld volgens de bepalin
gen van de Reglementen, die bij dit Verdrag 
zijn gevoegd. 

3. De ontvangsten en uitgaven van het 
Bureel van de Vereeniging moeten het onder
werp uitmaken van twee afzonderlijke reke
ningen, één voor den telegraaf- en telefoon
dienst en de andere voor den radiodienst. De 
kosten, betrekking hebbende op elk van deze 
twee afdeelingen, worden gedragen door de 
regeeringen, die tot de betrekkelijke Regle
menten zjjn toegetreden. Voor de verdeeling 
van deze kosten worden de toegetreden regee
ringen in zes klassen verdeeld , die elk in ver
honding van een zeker aantal eenheden bij
dragen, n .1. : 

1 o klasse : 25 eenheden, 
2° klasse : 20 eenheden, 
3• klasse : 15 eenheden, 
4° klasse : 10 eenheden, 
50 klasse : 5 eenheden, 
6• klasse: 3 eenheden . 
4. Elke regeering bericht aan het Bureel der 

Vereeniging, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tusschenkomst van haar administratie, in welke 
klasse haar land moet worden gerangschikt. 
Deze indeeling wordt aan de leden der Ver
eeniging medegedeeld . 

5. De bedragen, die door de regeering, die 
toezicht houdt op het Bureel der Vereeniging, 

zijn voorgeschoten, moeten door de regeeringen, 
welke die bedragen verschuldigd zijn, zoo 
spoedig mogelijk en uiterlijk na het verstrijken 
van de vierde maand, die volgt op de maand, 
waarin de rekening verzonden is, worden 
terugbetaald. Na afloop van dezen termijn 
worden de verschuldigde bedragen rentegevend, 
ten voordeele van de regeering, die te vorderen 
heeft, naar reden van zes procent (6 %) per jaar, 
te rekenen van den dag. waarop bovengenoemde 
termijn eindigt. 

§ 4. Het Bureel der Vereeniging wordt 
geplaatst onder het hooge toezicht van de 
Regeering van den Zwitserschen Bondsstaat 
die de inrichting er van regelt, toezicht houdt 
op de financiën, de noodige voorschotten 
verstrekt en de jaarrekening naziet. 

HOOFDSTUK II. - CONFERENTIES. 

Conferenties van gevolmachtlg·den en 
a1lmln lstrat1e,•e co1iferentles . 

Art. 18. § 1. De bepalingen van dit Verdrag 
kunnen worden herzien door conferenties van 
gevolmachtigden der verdragsluitende regee
ringen. 

§ 2. Tot herziening van het Verdrag wordt 
overgegaan als daartoe door een voorafgaande 
conferentie van gevolmachtigden is besloten of 
als ten minste twintig verdragsluitende regee
ringen den wenscb daartoe te kennen hebben 
gegeven aan de regeering van het land, waar 
het, Bureel van de Vereeniging zetelt. 

§ 3. De bepalingen van de Reglementen, die 
aan dit Verdrag zijn toegevoegd, kunnen worden 
herzien door administratieve conferenties van 
vertegenwoordigers der verdragsluitende· regee
ringen, die de Reglementen, die aan herziening 
worden onderworpen, hebben goedgekeurd; 
elke conferentie bepaalt zelf de plaats en het 
t ijdstip van de volgende bijeenkomst. 

§ 4. Elke administratieve conferentie kan 
deelneming, met raadgevende bevoegdheid, 
toestaan van particuliere maatschappijen, die 
door de betreffende verdragsluitende regeeringen 
zijn erkend. 

Vera111lerln g· van den datum van een 
conferentie. 

Art. l!l. § 1. Het tijdstip, dat voor de bij een
komst, hetzij van een conferentie van gevol
machtigden, hetzij van een administratieve 
conferentie, is vastgesteld, kan worden ver
vroegd of uitgesteld, indien het verzoek daartoe 
door ten minste tien verdragsluitende regee
ringen wordt geclaan aan de regeering van het 
land, waar het Bureel der Vereeniging zijn zetel 
heeft en dit voorstel de instemming verkrjjgt 
van de meerderheid der verdragsluitende 
regeeringen, die haar meening binnen den vast
gestelden termijn hebben medegedeeld. 

§ 2. De conferentie heeft dan plaats in het 
land, dat daarvoor oorspronkelijk was aan
gewezen, indien de regeering van dit land 
daarin toestemt. In het tegenovergestelde geval 
worden de verdragsluitende regeeringen geraad
pleegd door de zorgen van de regeering van het 
land, waar het Bureel van de Vereeniging zijn 
zetel heeft. 
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Huishoudelijk Reg·lement der conferentles. 

Art. 20. § 1. Vóór elke andere beraadslaging 
stel t iedere conferentie een huishoudelijk 
reglement vast, dat de regelen bevat, volgens 
welke de besprekingen en werkzaamheden 
worden geregeld en geleid. 

§ 2. Te dien einde neemt de conferentie a ls 
uitgangspunt het huishoudelijke reglement van 
de vorige conferentie, dat zij wijzigt als zij dit 
nut tig oordeelt. 

Taal. 

Art. 21. § 1. De taa l, die wordt gebruikt voor 
het opstellen van de bescheiden van de confe 
renties en voor a lle geschriften van de Ver 
eeniging, is het Fransch. 

§ 2. 1. Bij de beraadslagingen der confe
renties zijn de F ransche en de Engelsche taal 
toegelaten . 

2. De redevoeringen, die in het F ransch 
worden uitgesproken, worden onmiddellijk in 
het Engelsch vertaald, en omgekeerd van het 
Engelsch in het F ransch, door officieele tolken 
van het Bureel van de Vereeniging. 

3. Bovendien kunnen bij de beraadslagingen 
der conferenties andere talen worden gebruikt, 
op voor waarde, dat de ver tegenwoordigers, die 
daarvan gebruik maken, zelf zorgen voor ver 
taling van hu n redevoering in het Fransch of 
in het E ngelsch. 

4. E veneens kunnen deze vertegenwoordigers, 
a ls zij dit wenschen, de redevoeringen, die in 
het Fransch of in het Engelsch worden gehouden, 
in hun eigen taal doen vertalen. 

HOOFDSTUK III. - BEPALI GEN VAN 
ALGE MEENEN AARD. 

De openbare verreberlchtgevlug·. 

Art. 22. De verdragsluitende regeeringen 
kennen aan het publiek het recht toe om door 
middel van den internationalen dienst van het 
openbare verkeer berichten te wisselen. De 
dienst, de tarieven en de waarborgen zijn gelijk 
voor alle afzenders, zonder eenigen voorrang 
of voorkeur, die niet voorzien is in het Verdrag 
of de bijgevoegde Reglementen. 

Verantwoordelijk heid. 

Art. 23. De verdragslui tende regeeringen 
verklaren geen verantwoordelijkheid op zich tie 
nemen ten opzichte van de gebruikers van den 
internationalen dienst der verreberichtgeving. 

Gehelm houtlln g rl er verreberlchten. 

Art. 24. § 1. De verdragslui tende regeeringen 
verbinden zich a lle mogelijke maatregelen te 
nemen, die vereenigbaar zij n met het gebruikte 
stelsel van verreberichtgeving, teneinde het 
geheim der internationale berichten te ver
zekeren. 

§ 2. Zij behouden zich evenwel het recht voor, 
de internationale berichten mede te deelen aan 
de bevoegde au toriteiten, teneinde hetzij de 
toepassing van haar binnenlandsche wetgeving, 
hetzij de uitvoering van internationale verdragen, 
waarbij de belanghebbende regeeringen partij 
zij n , te verzekeren. 

Vormin g·, exploitatie en beschermlug· van 
Inrichtingen e n verkeerswegen der 

verreberlchtgevlng. 

Ar t. 25. § 1. De verdragsluitende regee
ringen brengen, in overleg met de andere 
belanghebbende verdragsluitende regeeringen 
en onder de beste technische voorwaarden, de 
verkeerswegen en inl'ichtingen tot stand , die 
noodig zijn om de snelle en onafgebroken 
wisseling der verreberichten van den inter
nationalen dienst te verzekeren. 

§ 2. Deze verkeerswegen en inrichtingen 
moeten zooveel mogelijk worden geëxploiteerd 
op de beste wijze , die de praktijk van den dienst 
heeft doen kennen : zij moeten ia voortdurenden 
bedrijfswaardigen staat en op het peil der 
wetenschappelijke en technische ontwikkeling 
worden gehouden. 

§ 3. De verdragsluitende regeeringen ver
zekeren de beveiliging van de verkeerswegen en 
inricht ingen binnen haar werkingssfeer. 

§ 4. Elke verd ragsluitende regeering zorgt 
op haar kosten - tenzij bij bijzondere overeen
komst andere voorwaarden worden vastgesteld 
- voor het aanleggen en onderhouden van de 
gedeelten der internationale geleidingen, die 
zich binnen de grenzen van haar land bevinden. 

§ 5. In landen, waar bepaalde diensten der 
verreberichtgeving verzorgd worden door par
ticuliere ondernemingen, die door de regeeringen 
zijn erkend, worden bovenbedoelde verplich
tingen aanvaard door de particuliere onder
nen1ingen. 

Stuiting· van verreberlchten. 

Art. 26. § 1. De verdragsluitende regeeringen 
behouden zich het recht voor om de overseining 
te stuiten van elk pa rticulier telegram of radio
telegram , dat gevaarlijk mocht schijnen voor de 
veiligheid van den Sta.at of in strijd mocht zijn 
met de wetten van het land, de openbare orde 
of de goede zeden, onder verplichting, dadelijk 
aan het kantoor van afzending mededeeling 

, te doen van de stuiting van het bericht of een 
gedeelte daarvan, behoudens in het geval, dat 
de verzending van dit bericht gevaa rlij k mocht 
schijnen voor de veiligheid van den taat. 

§ 2. De verd ragsluitende regeeringen be
houden zich ook het recht voor elk par ticulier 
telefoongesprek te verbreken, dat gevaarlijk 
mocht schijnen voor de veiligheid van den 
Staat of in strijd mocht zijn met de wetten van 
het land, de openbare orde of de goede zeden. 

Schorsin g van <len dienst. 
Art. 27. Elke verdragsluitende regeering 

behoudt zich het recht voor, den internationalen 
dienst der verreberichtgeving, als zij di t noodig 
oordeelt, voor onbepaalden tijd te schorsen, 
h etzij geheel , hetz ij a ll een in b epaa ld verkeer 
en/of voor bepaa lde soorten van berichten onder 
verplichting om daarvan onmiddellijk aan 
ieder der overige verdragsluitende regeeringen 
door t usschenkomst van het Bureel der Ver 
eeniging kennis te geven. 

Onderzoek Inzake overtredln g·en. 
Art. 28. De verdragsluitende regeeringen 

verplichten zich elkander inlich tin aen te ver
schaffen met betrekking tot over tredingen der 
bepa lingen van d it Verd rag en de Reg lementen, 
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die zij aanvaarden, ten einde de in te stellen 
vervolgingen te vergemakkelijken . 

Tarieven en vrijdom. 
Art. 29. De bepalingen betreffende de ta

rieven der verreberich ten en de verschillende 
gevallen , waarin zij vrijdom genieten, worden 

·vastgesteld in de Reglementen, die bij dit Ver
drag zijn gevoegd. 

Yoorrang· van overselnlng· van regeerlng·s 
telegrammen en reg·eerlng·sradlo

telegrammen. 
Art. 30. Bij de overseining genieten regee

ringstelegrammen en regeeángsradiotelegram
men voorrang boven de addere telegrammen en 
radiotelegrammen, behalve in het geval, dat de 
afzender verklaart van dit recht van voorrang 
af te zien. 

Geheim schrift. 
Art. 31. § 1. Regeeringstelegrammen en 

regeeringsradiotelegrammen, alsmede dienst
telegrammen en dienstradiotelegrammen mogen 
in elk verkeer in geheim schrift worden gesteld. 

§ 2. Particuliere telec,rammen en radio
telegrammen mogen in geheim schrift worden 
gewisseld tusschen alle landen, behalve die, 
welke vooraf door tusschenkomst van het 
Bureel van de Vereeniging hebben bekend 
gemaakt, dat zij geheim schrift voor deze 
soorten van berichten niet toelaten. 

§ 3. De verdragsluitende regeeringen, die 
geen particuliere telegrammen en radiotele
grammen in geheim schrift ter verzending uit, 
of bestemd voor haar eigen gebied, toelaten, 
moeten die telegrammen in doorgaand verkeer 
toelaten, behoudens het geval van schorsing 
van den dienst, bepaald in artikel 27. 

Munteenheid. 
• Art. 32. De munteenheid, die wordt gebruikt 
voor de samenstelling van de tarieven der 
internationale verreberichten en voor het 
opstellen der internationale rekeningen, is de 
gouden frank van 100 centiemen met een 
gewicht van 10/31 gram en een gehalte van 
0.900. 

Afrekening. 
Art. 33. De verdragsluitende regeeringen 

zijn elkander rekening verschuldigd van de door 
haar diensten geheven kosten. 

HOOFD TUK IV. - AFZO DERLIJKE 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE 

RADIOBERICHTGEVING. 

Onderling verkeer. 
Art. 34. § 1. De stations, die de radio

berichtgeving in den mobielen dienst onder
houden, zijn verplicht, binnen de grenzen van 
hun normale bestemming, onderling radio
berichten te wisselen, ongeacht het radio
electrisch systeem, dat zij hebben aangenomen. 

§ 2. Ten einde echter de vorderingen der 
wetenschap niet te belemmeren, beletten de 
bepalingen van de vorige paragraaf niet het 
gebruik van een radio-electrisch systeem, dat 
ongeschikt is met andere systemen verbinding 
te onderhouden, mits deze ongeschiktheid aan 

. den aard van dit systeem eigen is en niet wordt 

teweeg gebracht door inrichtingen, toegepast 
1 met het uitsluitend doel onderling verkeer te 

verhinderen. 
Storingen. 

Art. 35. § 1. Alle stations, welke ook hun 
bestemming zij, behooren zooveel mogelijk 
zoodanig te worden ingericht en geëxploiteerd, 
dat zij niet storend zijn voor de radio-electrische 
verbindingen of diensten, hetzij der overige 
verdragsluitende regeeringen, hetzij der parti
culiere ondernemingen, welke door deze verdrag
sluitende regeeringen zijn erkend, en der 
overige behoorlijk gemachtigde ondernemingen, 
die een radioverkeersdienst onderhouden. 

§ 2. Elk der verdragsluitende regeeringen, 
die niet zelf de radioverkeersmiddelen exploi
teert, verbindt zich van de door haar erkende 
particnliere ondernemingen en van de andere 
daartoe behoorlijk gem.achtigde ondernemingen 
de inachtneming van het bepaalde in § 1 hier
boven te eischen. 

Noodoproepen en noodberlchten. 
Art. 36. De stations, die aan den mobielen 

dienst deelnemen, zijn verplicht noodoproepen 
en noodberichten, welke ook de herkomst 
daarvan zij, met volstrekten voorrang op te 
nemen, deze berichten evenzoo te beantwoorden 
en daaraan onmiddellijk het noodige gevolg 
te geven. 

Valsche of bedrieglijke noodseinen. 
Onregelmatig gebruJk van roepnamen. 
Art. 37. De verdragsluitende regeeringen 

verbinden zich de noodige maatregelen te 
nemen tot het tegengaan van de uitzending of 
verspreiding van valsche of bedriegelijke nood
seinen of noodoproepen en het gebruik, door 
een station, van roepnamen, welke daaraan 
niet op regelmatige wijze zijn toegewezen . 

Be1ierkte dienst. 
Art. 38. Ongeacht het bepaalde in § 1 van 

artikel 34 kan een station bestemd worden voor 
een beperkten internationalen dienst voor 
verreberichtgeving, bepaald door het doel van 
die verreberichtgeving of door andere van het 
gebezigde systeem onafhankelijke omstandig
heden. 

Inrichtingen van diensten der nationale 
defensie. 

Art. 39. § 1. De verdragsluitende regeeringen 
behouden volle vrijheid met betrekking tot de 
radio-electrische inrichtingen, niet bedoeld 
in artikel 9 en, in het bijzonder, met betrekking 
tot de militaire stations van de land-, zee- of 
luchtmacht. 

§ 2 1. Deze inrichtin$en en stations moeten 
echter, zooveel mogelijk, de reglementaire 
bepalingen in acht nemen, die betrekking 
hebben op de in gevallen van nood te verleenen 
hulp en op de te nemen maatregelen ter voor
komin$ van storing. Zij moeten ook, zooveel 
mogeliJk, de reglementaire bepalingen in acht 
nemen betreffende de golftypen en frequenties, 
die moeten worden gebezigd naar gelang van de 
soort van dienst, dien genoemde stations 
onderhouden. 

2. Wanneer deze inrichtingen en stations 
in het openbaar verkeer werken of deelnemen 
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aan de bijzondere diensten, welke vallen onder 
de bepalingen van de bij dit verdrag behoorende 
reglementen, moeten zij zich bovendien , in het 
algemeen, houden aan de reglementaire voor
schriften voor de uitoefening van deze diensten. 

HOOFDSTUK V. - SLOTBEPALI NG. 

Inwerkin gtreding van het Verdrag·. 

Art. -!0. Dit verdrag treedt den l sten Ja
nuari 1934 in werking. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden het verdrag hebben onder
teekend in een enkel exemplaar, hetwelk be
waard zal blijven in de arch.ieven van de Re
geering van Spanje en waarvan een afschrift 
aan elke regeering zal worden toegezonden. 

Gedaan te Madrid, den 9d en December 1932. 
( Volgen de onderteekeningen.) 

Bij 1 age. 
(Zie artikel 1, § 2.) 

Omschrijving van de in het internationale 
verdrag betreffende de verreberichtgeving 

gebruikte uitdrukkingen. 

Verreberichtgeving 1 : Elke telegrafische of 
telefonische overbrenging van teekens, seinen, 
schrift, beelden en klanken van allerlei aard, 
door middel van draden, radio of andere stelsels 
of wijzen van electrische of optische (kustsein
post) seingeving. 

Radioberichtgeving 1 : E lke verreberichtgeving 
door middel van Her tzsche golven. 

Radiotelegram : Een telegram, dat afkomstig 
is van of bestemd is voor een mobiel station en 
dat over zij n geheelen weg of over een deel 
daarvan over de verbindingen voor radio
berichtgeving van den mobielen dienst wordt 
overgebracht. 

Regeeringstelegrammen en regeeringsradio-
telegrammen : Die welke uitgaan : 

a. van een staatshoofd ; 
b. van een minister, lid van een regeering; 
c. van een hoofd van een kolonie, protec

toraat, qverzeesch gebied of een gebied onder 
souvereiniteit, autoriteit of mandaat der 
verdragsluitende regeeringen; 

d. van de opperbevelliebbers der land-, zee
en luchtmachten; 

e. van de diplomatieke of consulaire ambte-
naren der verdragsluitende regeeringen ; 1 

/. van den secretaris-generaal van fen 
Volkenbond, 
alsmede de antwoorden op deze berichten. 

Diensttelegrammen en dienstradiotelegrammen : 
Die welke uitgaan van de verreberichtgevings
administraties der verdragsluitende regeeringen 
of van elke door een van deze regeeringen 
erkende particuliere onderneming en welke 
betrekking hebben op de internationale verre
berichtgeving of op onderwerpen van algemeen 
belang door de genoemde administraties in 
gemeen overleg overeengekomen. 

Particuliere telegrammen en 'J)Urticuliere radio
telegrammen : Andere telegrammen en radio
telegrammen dan dienst- of regeeringstele
grammen en dienst- of regeeringsradiotele
grammen. 

L . & S. 1934. 

Openbaar verkeer : E lke overbrenging van 
berichten, die de kantoren en stations, uit 
hoofde van hun beschikbaarstelling voor het 
publiek, moeten aannemen voor overbrenging. 

Particuliere onderneming : Elke particulier 
of elke door de betrokken regee ring erkende 
maatschappij die, of elk zoodanig erkend 
lichaam dat geen rijksinstelling of -kantoor is en, 
voor openbaar verkeer, inrichtingen voor verre
ber ichtgeving exploiteert. 

Administratie : Een r ijksadministratie. 
Openbare dienst : Een dienst ten behoeve van 

het publiek in het a lgemeen. 
Internationale dienst : Een dienst voor verre

berichtgeving tusschen kantoren of stations, 
welke tot versch.illende landen behooren of 
t usschen stations van den mobielen dienst, 
behalve wanneer deze van dezelfde nationaliteit 
zijn en zich bevinden binnen de grenzen van 
het land, waartoe zij behooren. 

Een dienst voor binnenlandsche of nationale 
verreberichtgeving, die storing kan veroorzaken 
met andere diensten buiten de grenzen van het 
land waar hij wordt uitgeoefend, wordt, uit een 
oogpunt van storing, als een internationale 
dienst beschouwd. 

Beperkte dienst: Een dienst, d ie slechts door 
bepaalde personen of voor bijzondere doel
einden kan worden gebruikt. 

Mobiele dienst : Een dienst voor radio
berichtgeving, uitgeoefend tusschen mobiele 
stations en landstations en tusschen mobiele 
stations onderling, met uitsluit ing van de 
bijzondere d iensten. 

1 Noot. De in den Franschen tekst voor
komende uitdrukkingen "téléco=unication" 
en "radiocommunication" kunnen ook betee
kenen "verrebericht" of "verreverbinding" en 
"radiobericht" of "radioverbinding". I n de 
Nederlandsche uitgave is uiteraard de in het 
verband passende vertaling gebezigd. 

TELEGRAAFREGLEMENT 
behoorende bij het internationale verdrag 

betreffende de verreberichtgeving, 

HOOFDSTUK I . - I VLOED OP DE 
EXPLOITATIE VAN DE RADIO

VERBINDINGEN. 

Toepassing van het telegraafreglement op 
de radioverbindingen. 

Art. 1. Voor zoover dit Reglement niet anders 
bepaalt, zijn de voorschriften, welke van 
toepassing zijn op de verbindin~en per draad, 
eveneens op de draadlooze veroindingen van 
toepassing. 

HOOFDSTUK II. - INTERNATIONAAL 
NET. 

Samenstelling van het net. 
Art. 2. § 1. De kantoren, tusschen welke de 

wisseling van telegra=en onafgebroken of 
zeer druk is, worden zooveel mogelijk door 
rechtstreeksche verkeerswegen verbonden, die 
tot een zoodanig aantal worden tot stand 
gebracht, dat zij voldoen aan alle behoeften 

4 
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van den dienst. Zij moeten bovendien voldoende 
waarborgen van mechanischen, electrischen en 
technischen aard bieden, waarbij zooveel moge
lijk rekening wordt gehouden met de adviezen 
van het internationale raadgevende telegraaf . 
comité (C.C.I.T.). 

§ 2. Indien over den geheelen weg of alleen 
over bepaalde gedeelten daarvan interlocale 
kabels beschikbaar zijn, behooren deze zooveel 
mogelijk eveneens te worden gebruikt voor de 
vorming van internationale telegraafverkeers
wegen. De belanghebbende administraties 
plegen daartoe overleg over de te volgen werk
wijze. Met betrekking tot de technische bijzon
derheden worden zooveel mogelijk de aan
bevelingen van het internationale raadgevende 
telegraafcomité (C.C.I.T.) en het internationale 
raadgevende tele'fooncomité (C.C.I.F.) toege
past. 

Gebr uik van verkeersweg·en. 

Art. 3. § 1. De dienstuitvoering op de inter
nationale verkeerswe&en geschiedt in overleg 
tusschen de belangheobende administraties. 

§ 2. De overseininrt van telegrammen langs 
de internationale vecl-:eerswegen geschiedt in 
het algemeen alleen door de eindkantoren. De 
administraties nemen, elk voor zooveel haar 
betreft, maatregelen, dat op eiken belangrijken 
internationalen verkeersweg, een of meer kan
toren van het traject in de plaats kunnen treden 
van het als eindpunt aangewezen kantoor, 
indien het rechtstreeksch werken t usschen de 
l,eide eindkantoren onmogelijk wordt. 

§ 3. Indien internationale verkeerswegen 
gestoord of .buiten gebruik zijn, kunnen zij op 
de nationale gedeelten geheel of gedeeltelijk aan 
hun gewone bestemm.ino worden onttrokken, 
op voorwaarde, dat de belanghebbende admi
nistraties ze aan die bestemming teruggeven 
zoodra de storing is geëindigd of het verzoek 
daartoe wordt gedaan. 

Onderhoud van verkeerswegen. 

Art. 4 . § 1. De administraties nemen ten 
aanzien van eiken intemationalen verkeersweg 
zoodanige maatregelen, dat daarvan het beste 
partij kan worden getrokken. 

§ 2. 1. D e eindkantoren der internationale 
draden met druk verkeer onderzoeken den 
e lectrischen toestand (isolatie, weerstand enz.) 
van deze draden telkens, wanneer zij zulks 
nuttig achten. Zij treden met elkaar in overleg 
omtrent dag en uur van deze metingen, deelen 
elkaar den uitslag daarvan mede en gaan zoo 
spoedig mogelijk over tot opheffing van de 
waargenomen gebreken. 

2. Indien interlocale kabels worden gebruikt 
voor de vorming van internationale telegraaf. 
verkeerswegen met druk verkeer, worden 
metingen gedaan overeenkomstig de bijzondere 
bepalingen van het T elefoonreglement. 

§ 3. In geval van storing van internationale 
verkeerswegen, deelen de betrokken kantoren 
elkaar den uitslag van hunne onderzoekingen 
mede, ten einde de plaats en den aard der 
storing te kunnen bepalen; de belanghebbende 
administraties verbinden zich, zooveel in haar 
vermogen ligt, het gestoorde gedeelte zoo 
spoedig mogelijk te herstellen of te vervangen. 

HOOFDSTUK III. - AARD EN OMVAXG 
VAN DEN Dl;ENST VAN DE KANT OREN. 

Opening, duur en sluiting van den dienst. 
Wettelijke tijd. 

Art. 5. § l. Elke administratie stelt de uren 
vast, waarop de kantoren voor het publiek 
geopend moeten zijn. 

§ 2. Belangrijke kantoren, welke rechtstreeks 
met e lkaar werken, zijn zooveel mogelijk dag en . 
nacht geopend, zonder onderbreking. 

§ 3. Op kantoren met doorloopenclen dienst 
eindigen ae dagdiensten op een tijdstip, dat in 
overleg tusschen de kantoren in verbindin1s is 
vastgesteld. 

§ 4. Kantoren, welke geen onafgebroken 
Jiensttijd hebben, mogen niet sluiten vóór zij al 
hunne internationale telegrammen hebben 
overgeseind naar een kantoor, dat langer ge
opend blijft en vóór zij van het kantoor in ver
binding de internationale telegrammen hebben 
ontvangen, die op het oogenblik van sluiting 
voorhanden zijn. 

§ 5. Tusschen twee kantoren van versch illende 
landen, welke rechtstreeks met elkaar ver
bonden zijn, wordt het sluitsein door het 
kantoor, dat sluit, aan het kantoor, dat geopend 
blijft, gevraagd en door dit laatste kantoor 
oegeven. Wanneer de beide met elkaar in ver
~inding staande kantoren op hetzelfde tijdstip 
sluiten, wordt het sluitsein door het kantoor 
van het land, welks hoofdstad het meest oostelijk 
ligt, gevraagd en door het andere kantoor 
gegeven. 

§ 6. Met uitzondering van de landen, die voor 
de tijdregeling in twee of meer gebieden zijn 
verdeeld, wordt dezelfde tijd aangenomen voor 
alle kantoren van hetzelfde land. De wettelijke 
tijd (of tijden), welke door een administratie is 
(zijn) aangenomen, wordt (worden) aan de 
andere administraties medegedeeld door tus
schenkomst van het Bureel van de Vereeniging. 

'.l'eekens, · aangevende aard ·en omvang van 
<len dienst der kantoren. 

Art. 6. 1. De volgende teekèns zijn aan
genomen om den aard van den dienst en de 
openstellingsuren der kantoren aan te geven : 
N kantoor met onafgebrcken dag- en nacht

dienst; 
R 
s 
K 

landstation voor radioberichtgeving ; 
kustseinpost ; 
kantoor, waar telegrammen van elke 
klasse worden aangenomen, doch dat voor 
de ontvangst a lleen is opengesteld voor die 
telegrammen, welke van de aanwijzing 
"telegraafrestant" zijn voorzien, of welke 
op het stationsterrein moeten worden 
afgeleverd ; 

VK kantoor, waar telegrammen van elke klasse 
worden aangenomen, of a lleen die van 
reizigers of van het personeel in het 
station verblijf houdende, doch dat niet 
is opengesteld voor ontvangst van tele-

E 
grammen; 
kantoor a ll een open tijdens het verblijf 
van het Hoofd van den Staat of van het 
Hof· 

B kant~or alleen open tijdens het bads Jizoen; 
H kantoor alleen open tijdens het winter

seizoen; 
tijdelijk gesloten kantoor. 
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2. De bovenvermelde teekens kunnen 0'1der
ling worden samengevoegd. 

3. De teekens B en H worden zooveel mogelijk 
aangevuld met de 'vermelding der da•a van 
opens'elling en sluiting der betrokken t ijdelijke 
kantoren. 

HOOFDSTUK IV. - ALGEMEENE REGE
LE 1 BETREFFENDE HET VERKEER. 

Yaststellln g· van de illentltelt van den 
arzender or <len 1;-eadresseerde. 

Art. 7. De afzender of de geadresseerde van 
een particulier telegram is sehouden zijn 
identiteit te bewijzen, indien hi.J daartoe door 
het kantoor van afzending resp. het kantoor van 
bestemming wordt uitgenoodigd. 

HOOFDSTUK V. - 'AMEN TELLING EN 
AANBIEDING VAN TELEGRAMMEN. 

Verstaanbare taal en geheim scllrlrt. 
Toelating van deze talen. 

Art. 8. § 1. De inhoud van telegrammen kan 
worden gesteld in verstaanbare taal of in geheim 
schrift ; dit laatste wordt onderscheiden in 
overeengekomen taal en cijferschrift. Elk dezer 
talen kan afzonderlijk of gezamenlijk met de 
andere in eenzelfde telegram worden gebruikt. 

§ 2. Alle administraties I aten op al haar 
verbinclinsen telegrammen in verstaanbare taal 
toe. Zij zijn bevoegd particuliere telegrammen, 
geheel of gedeeltelijk in· geheim schrift gesteld, 
niet toe te laten, zoowel voor uitgaand als 
inkomend verkeer, maar zij moetiin deze tele
gra=en in doorgaand verkeer toelaten, 
behoudens in geval van schorsing, bedoeld in 
artikel 27 van het Verdrag. 

Verstaanbare taal. 
Art. 9. § 1. Verstaanbare taal is die, welke een 

verstaanharen zin oplevert in één of meer der 
voor het internationale telegraafverkeer toege
laten talen, waarbij alle woorden en uitdruk
kingen de beteekenis hebben, die daaraan 
normaal wordt toegekend in de taal waartoe zij 
behooren. 

§ 2. Onder telegrammen in verstaanbare taal 
verstaat men clie, welker inhoud geheel in 
verstaanbare taal is gesteld. Evenwel wordt het 
karakter van een telegram in verstaanbare taal 
niet gewijzigd door de aanwezigheid van 
getallen, hetz~j in letters, hetzij in cijfers ge
schreven, die geen geheime beteekenis hebben, 
overeengekomen adressen, handelsmerken, 
beurskoersen, seinletters van het internationale 
seinboek, gebezigd in kustsein- en radio
telegra=en, in gewone of handelscorrespon
dentie gebruikelijke verkortingen als : fob, cif, 
caf, svp, en elke andere soortgelijke, ter beoor
deeling van het land, dat het telegram verzendt, 
of van een contrölewoord of -getal, geplaatst als 
eerste woord in den inhoud van banktele
gra=en en der~elijke berichten. 

§ 3. Elke adminJstratie bepaalt, welke van de 
talen, die binnen het gebied van het land, 
waartoe zij behoort, gebruikt worden, door haar 
worden toegelaten voor het internationale 
telegraafverkeer in verstaanbare taal. Het 
gebruik van Latijn en Esperanto is eveneens 
toegelaten. 

Overeengekomen taal. 

Art. 10. § 1. Overeengekomen taal is die, 
welke bestaat, hetzij uit kunstmatig gevormde 
woorden, hetzij uit bestaande woorden, welke 
niet de beteekenis hebben, die daaraan normaal 
wordt toegekend in de taal, waartoe zij be
hooren en daardoor geen verstaanbare zinnen 
vormen in één of meer der voor het inter
nationale telegraafverkeer in verstaanbare taal 
toegelaten talen, hetzij ten slotte uit een samen
stel van bestaande woorden als bovenom
schreven en van kunstmatig gevormde woorden. 

§ 2. 1. Onder telegrammen in overeenge
komen taal worden verstaan telegrammen 
waarvan de inhoud woorden bevat, die tot die 
taal behooren. 

2. Overeengekomen woorden, hetzij zij 
bestaande woorden zijn of kunstmatig gevormd 
zijn, mogen niet meer dan 5 letters bevatten; 
zij kunnen naar verkiezing worden samengesteld. 
Deze woorden mogen niet de van een accent 
yoorziene letter é bevatten. 

§ 3. De ambtenaar, die een telegram in 
overeengekomen taal aanneemt, schrijft op de 
Jn.inuut de dienstaanwijzing "CDE", die aan het 
begin van de ambtelijke inleiding van het 
telegram wordt overgeseind tot de plaats van 
bestemJn.ing. 

§ 4. CDE-telegrammen worden berekend 
tegen 6/10 van het volle tarief als zij tot het 
buiten-Europeesche verkeer en tegen 7/10 van 
het volle tarief, als zij tot het Europeesche 
verkeer behooren. 

§ 5. 1. Telegrammen, waarvan de inhoud 
woorden in overeengekomen taal en woorden in 
verstaanbare taal en/of cijfers en cijfergroepen 
bevat, worden voor de prijsberekening be
schouwd te behooren tot de overeengekomen 
taal. Evenwel : 

a. mag het aantal cijfers en cijfergroepen de 
helft van het aantal berekende woorden van 
den inhoud en de onderteekening niet te boven 
gaan; 

b. worden voor de prijsberekeniug niet a ls 
overeengekomen telegrammen beschouwd bank
telegrammen en dergelijke in verstaanbare taal 
gesteld, die aan het begin van den inhoud een 
contrölewoord of -getal bevatten (art. 9 § 2). 

2. Telegra=en, waarvan de inhoud woorden 
van de overeengekomen taal, alsmede cijfer. 
groepen tot een grooter aantal dan de helft van 
het aantal berekende woorden van den inhoud 
en de onderteekening bevat, worden voor de 
prijsberekening beschouwd als telegra=en in 
cijferschrift. 

§ 6. De afzender van een telegram, dat geheel 
of gedeeltelijk in overeengekomen taal is gesteld, 
is ~ehouden den gebezigden code te toonen, 
indien het kantoor van afzendiug of de admi
nistratie waartoe dit kantoor behoort, dit vraagt. 

Cljferscllrlft. 
Art. ll. § 1. Cijferschrift bestaat uit : 
1 °. Arabische cijfers, groepen of reeksen 

Arabische cijfers met eene geheime beteekenis ; 
2°. woorden, namen , uitdrnkkingen of 

samenvoegingen van letters, met uitsluiting 
van de letter é, welke niet voldoen aan de voor
waarden voor verstaanbare taal (art. 9) of voor 
overeengekomen taal (art. 10) gesteld. 

§ 2. Het gemengde gebruik van cijfers en 
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etters met geheime beteekenis in eenzelfde 

groep is niet toegelaten. 
§ 3. De groepen, bedoeld in artikel 9, § 2, 

worden niet geacht eene geheime beteekenis te 
hebben. 

Samenstelling· van telegrammen. '.reekens, 
welke kunnen word en g·ebrulkt. 

Art. 12. § 1. De minuut van het telegram 
moet leesbaar geschreven zijn in teekens, 
welke hun aequivalent hebben in de hieronder 
volgende lijst van seinteekens en welke in 
gebruik zijn in het land, waar het telegram 
wordt aangeboden. 

§ 2. Deze teekens zijn de volgende : 
Letters : A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, J;,, 

M,N,O, P,Q,R,S,T, U,V,W,X,Y,Z,E. 
Cij fers: l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 . 
.Le.esteekens: Punt (.), ko=a (,), dubbele 

punt (:), vraagteeken (?), afkappingsteeken (') 
koppelteeken of streepje (·). 

Andere teekens : haakjes ( ), ·breukstreep (/), 
onderstreping (-). 

§ 3. Elke verwijzing, tusschenvoeging, uit. 
schrapping, doorhaling of overschrijving moet 
door den afzender of zijn vertegenwoordiger 
worden goedgekeurd. . 

§ 4. 1. Romeinsche cijfers zijn als zoodan1g 
toegelaten, maar zij worden als Arabische over
gebracht. 

2. Indien de afzender van een telegram 
evenwel verlangt, dat den geadresseerde wordt 
medegedeeld dat Romeinsche cijfers bedoeld 
worden, schrijft hij vóór het (de) Arabische 
cijfer(s) het woord "Romeinsch". 

§ 5. Ofschoon het vermenigvuldigingsteeken 
( x) niet zijn aequivalent heeft in de lijst van 
seinteekens, is het toch toegelaten. De letter X 
treedt er bij de overseining voor in de pl aats; 
deze wordt als een woord geteld. 

§ 6. 1. Uitdrukkingen a ls 30a, 30me, 30ne, 

10, 2°,~)1' (minuut), l " (seconde) enz. kunnen 

niet door de toestellen worden overgebracht ; 
de afzenders moeten er een omschrijving, welke 
kan worden overgeseind, voor in de plaats 
stellen , zoo bij voorbeeld voor de bovenaange. 
haalde uitdrukkingen : 30 exposant (exponent) 
a (of 30 a), trentième (dertigste), trentaine 
(dertigtal ), primo (ten eerste), secundo (ten 
tweede) , B dans losange (B in ruit), 1 minute 
(minuut), 1 seconde (seconde), enz. 

2. Indien echter uitdrukkingen als 30a, 30b 
enz., 30bis, 30ter, enz., 30 I , 30 II, enz., 301, 302 
enz., welke het huisnummer aanduiden, in een 
adres voorkomen, scheidt de aannemende 
ambtenaar het nummer van zijn exponent, of 
van de bijbehoorende letters of cij fers door een 
breukstreep. Hetzelfde geldt bij de overseining 
van huisnummers als 30 A, 30 B, enz. De 
bedoelde uitdrukkingen worden bijgevolg in den 
volgenden vorm overgebracht : 30/A, 30/B, 
enz., 30/bis, 30/ter, enz., 30/1, 30/2, enz., 
30/1, 30/2, enz., 30/A, 30/B , enz. 
Rangschikking van de verscblllende deelen 

van een telegram. 
Art. 13. De verschillende deelen, waaruit een 

telearam kan bestaan. moeten in onderstaande 
volgorde zijn gerangschikt: 1° de ~etaalde 
dienstaanwijzingen ; 2° het adres ; 3° de inhoud ; 
40 de onderteekening. 

Het 011stellen van betaalde tllenst-
aanwijzing·en. · 

Art. 14. § 1. B etaalde dienstaanwijzingen en 
vorm voor de overseining daarvan. 
Urgent (Dringend) . . . . . . . = D = 
Partiellement urgent (Gedeel telijk 

dringend) . . . . . . . . . . = PU = 
Réponse payée x (Antwoord be-

taald x) . . . . . . . . . . = RPx = 
Collationnement (Collationneering) = TC= 
Accusé de réception télégraphique 

(t~légramme avec) (Kennisge-
ving van ontvangst per tele-

' graaf) (telegram met) . . . . = PC= 
Accusé de réception postal (télé

gramme avec) (Kennisgeving van 
ontvangst per post) (telegram 
met) .. .... . . 

Faire suivre (Naseinen) 
Poste (Post) . . . . . 

= PCP = 
= FS = 
= P oste = 

Poste recommandée (Post aange
teekend) . . . . . . . . . . = PR = 

Poste restante (Poste restante) . . = GP = 
Poste restante reco=andée 

(Poste restante aangeteekend) = GPR = 
Poste-avion (Luchtpost) . . . . = PAV = 
Télégraphe restant (Telegraaf 

restant) . . . . . ... 
Exprès (Bode) . . . . . . 
Exprès payé (Bode betaald) 
Mains propres (Eigenhandig) 
Ouvert (Open) . . . . . . 
Jour (Dag) ... .... . 
Nuit (r acht) . . . . . . . 
X adresses (X adressen) .... 
Communiquer toutes adresses 

= TR= 
= Exprès = 

= XP= 
= MP= 

= Ouvert= 
= Jour= 
= Nuit= 
= TMx= 

(Alle adressen mededeelen) . . = CTA= 
X jours (X dagen) . . . . . . = Jx = 
Télégramme de presse (Perstele-

gram) . . . . . . . . . . . = Presse = 
Télégramme différé (Uitgesteld 

telegram) . . . . . . . . . . = LC = 
Télégramme sémaphorique (Kust

seintele~ram) . . . . . . . . = SEM= 
Lettre-télegramme du régime euro-

péen ( brieftelegram in het Euro-
peesche verkeer) . . . . . . . = ELT = 

Lettre-télégramme du régime 
extra-européen (brieftelegram 
in het buiten-E uropeesche ver-
keer) . . . . . . . . . . . . = NLT= 
ou suivant la relation (of naar 
gelang van de bestemming) . = DLT = 

Télégramme à remettre sur formu-
laire de luxe (geluktelegram) = LX = 

Télégramme de félicitations (Kerst-
en ieuwj aarstelegram) . . . = XLT = 

Télégramme à transmettre obli
gatoirement par t éléphone (te]e. 
gram met verplichte aflevering 
per telefoon) . . . . . . . . = TF ... = 

Télégramme réexpédié sur l 'ordre 
du destinataire (telegram nage-
seind op verzoek van den ge
adresseerde) . . . . = Réexpédié de . .. = 

Télégramme météoroloaique à 
taril réduit (weerbericht tegen 
verlaagd tarief) . . . . . . . = OBS= 

ST auquel Ia réponse est donnée 
par lettre ordinaire (St waarop 
het antwoord per gewonen brief 
gegeven wordt) . . . . . . . = Lettre= 
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ST auquel la réponse est donnée 
par Jette recommandée (St waar
op het antwoord per aangetee-
kenden brief gegeven wordt) = Lettre R CM= 

Retransmission d 'un radiotélé
gramme par les stations de bord 
(overneming van een radiotele -
gram door boordstations) . . = Rl\f = 
§ 2. 1. Elke in het Reglement voorgeschreven 

betaalde dienstaanwijzing, waarvan de afzender 
wenscht gebruik te maken, moet op de minuut 
onmiddellijk boven het adres worden ge
schreven. 

2. Wat meervoudige telegrammen betreft , 
moet de afzender deze aanwijzingen schrijven 
boven het adres van iederen geadresseerde, 
waarvoor zij kunnen gelden. Evenwel kan bij een 
dringend meervoudig, een gedeeltelijk dringend 
meervoudig, een meervoudig pers-, een uitge
steld meervoudig en een meervoudig telegram 
met collationneering worden volstaan met het 
slechts eenmaal vermelden van de overeen 
komstige aanwijzing en wel boven het eerste 
adres . 

§ 3. De betaalde dienstaanwijzingen kunnen 
in eiken vorm worden geschreven, maar zij 
worden voor de prijsberekening slechts geteld 
en overgeseind in den door het reglement aange
geven verkorten vorm. De aannemende ambte
naar haalt de door den af7 Jnder geschreven aan
wijzing, wanneer deze is gescbreven in een 
anderen clan den voorgeschreven verkorten 
vorm, door en stelt er de overeenkomstige 
verkorting tusschen twee dubbele liggende 
strepen voor in de plaats (voorbeeld : = TC = ). 

Het opstellen van het adres. 
Art. 15. § 1. Het adres moet alle aanwijzingen 

bevatten, welke noodig zijn om de aflevering 
van het telegram aan den geadresseerde zond er 
zoeken of navt·agen te verzekeren. 

§ 2. 1. Elk adres moet, om te worden toege
laten, t enminste twee woorden bevatten, 
waarvan het eerste den geadresseerde, het 
tweede den naam van het telegraafkantoor van 
de plaats van bestemming aanduidt. 

2. Inclien deze plaats niet met de inter
nationale verkeerswegen is verbonden, worden 
de bepal ingen van artikel 62 toegepast . 

3 . H et adres moet voor groote steden de 
straat en het huisnummer vermelden, of, bij 
gebreke daarvan, het beroep van den geadres
seerde aanduiden, of andere nooclige inlichtingen 
geven. 

4. Zelfs voor kleine plaatsen moet de aan
duid ing van den geadresseerde zooveel mogelijk 
vergezeld gaan van een aanvullende aanwijzing, 
welke het kantoor van bestemming als leidraad 
kan dienen. 

§ 3. Voor telegrammen, bestemd voor China, 
is het gebruik van groepen van vier cijfers, om 
den naam en de woonplaats van den geadres
seerde aan te duiden, toegelaten. 

§ 4. De adresaanwijzingen moeten in de taal 
van het land van bestemming of in het Fransch 
worden geschreven; de aanduidingen, die 
betrekking hebben op den naam, de voor
namen, den firmanaam en de woning worden 
evenwel aangenomen, zooals de afzender deze 
heeft opgesteld. 

§ 5. 1. Het adres kan worden samengesteld 
uit den naam van den geadresseerde, gevolgd 

door het woord "télépb.one" (telefoon) en het 
nummer of de let ter van zijn t elefoonaan slui
ting. In dit geval wordt het adres als volgt 
opgesteld : ,,Pauli téléphone (telefoon) Passy 
5074 Paris" en is t elefonische overbrenging van 
het telegram aan den geadresseerde niet nood
zakelijk . 

2. Indien de afzender wenscht, dat telefo 
nische aflevering van zijn telegram aan den 
geadresseerde verplicht is, schrijft hij boven het 
adres de betaalde clienstaanwUzing= TF = 
gevolgd door het nummer of de letter van de 
telefoonaansluiting van den geadresseerde ; 
bijvoorbeeld: = TF Pa ssy 5074 = P auli P aris . 
Het kantoor van bestemming is dan gehouden 
het telegram per t elefoon af te leveren , tenzij de 
voorschriften van de administratie, waartoe dit 
kantoor behoort, zich er tegen verzetten. 

§ 6. H et adres kan ook bestaan uit den naam 
van den geadresseerde en het nummer van zijn 
postbus . H et adres wordt in dit geval als volgt 
vermeld : ,,P auli boîte post ale (postbus) 275 
P a1·is" . 

§ 7. Inclien een t elegram is gericht aan 
iemand, die bij een ander verblijf houdt, moet 
het adres, onmiddellijk na de aanduiding van 
den werkelijken geadresseerde, een der aan
wijzingen: ,,chez" (bij), ,, aux soins de" (per 
adres), of een andere gelijkwaardige uitdrukking 
bevatten. 

§ 8. H et adres van telegrammen met "poste 
restante" of "telegraaf restant" moet den naam 
van den geadresseerde aangeven ; het gebruik 
van enkele letters, cijfers, alleen voornamen en 
gefingeerde namen is voor deze t elegrammen 
niet toegelaten . 

§ 9. H et adres kan in een overeengekomen of 
verkorten vorm worden geschreven. De be
voegdheid van een geadresseerde om zich tele
grammen met een aldus samengesteld adres te 
doen afleveren, is echter afhankelijk van een 
tnsschen den geadresseerde en het telegraaf
kantoor van bestemming getroffen regeling. 

§ 10. Indien in de plaats van hestemming de 
bestelling van telegrammen verzorgd wordt 
door meer kantoren, die beheerd worden door 
verschillende administraties of particuliere 
ondernemingen, verstrekken deze kantoren aan 
het kantoor, dat daartoe het verzoek doet, de 
inlichtingen , die noodig zijn om een telegram 
af te leveren met een t elegramadres, dat op dat 
kantoor onbekend is, doch dat toegelaten is door 
een andere admü1istratie of particuliere onder
neming dan die waartoe het behoort. 

§ ll. De naam van het telegraafkantoor van 
bestemming moet worden geplaatst nà de adres
wijzigingen, welke dienen om den geach-esseerde 
en eventueel zijn woonplaats aan te duiden; 
deze naam moet geschreven worden, zooals hij 
voorkomt in de eerste kolom van de officieele 
naamlijst der kantoren. Hij mag slechts worden 
gevolgd door den naam van het onderdeel van 
het land of door dien van het land zelf of 
wel door deze beide namen. In dit laatste 
geval moet de naam van het ondC'rdeel on
middellijk op dien van het kantoor van be
stemming volgen. 

§ 12. 1. Indien de als plaats van bestemming 
opgegeven naam of die van het landstation, 
aangewezen voor de overbrenging van een 
radiotelegram, niet staat vermeld in de betrek 
kelijke officieele naamlij st, is de afzender ver-



1934 19 JANUARI (S. 19) 54 

plicht achter dien naam, hetzij den naam van 
het onderdeel van het land, of dien van het land 
van bestemming, of deze beide aanwijzingen 
te schrijven, dan wel een andere aanwijzin,g, 
welke hij voor de juiste verzending van ziJn 
telegram voldoe11de acht. Dit moet eveneens 
geschieden, wanneer er m eer kantoren van den 
aangegeven naam bestaan en de afzender niet 
in staat is, stellige inlichtingen te verschaffen, 
welke het mogelijk maken om de officieele 
benaming van de plaats vast te stellen. 

2. In beide gevallen wordt het telegram 
slechts op verantwoordelijkheid van den af
zender aangenomen. 

§ 13. Telegrammen, waarvan het adres niet 
voldoet aan de voorwaarden, neergelegd in 
§§ 2 (1), 8 en 12 (1) van dit artikel, worden 
geweigerd. 

§ 14. In alle gevallen, waarin het adres 
onvoldoende is, worden de telegrammen slechts 
op verantwoordelijkheid van den afzender aan
genomen, indien deze op verzending blijft aan 
dringen ; de gevolgen van een onvoldoend adres 
komen steed voor rekening van den afzender. 

Het opstellen van den Inhoud. 
Art. 16. § 1. De inhoud van telegrammen 

moet worden opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 12 
van dit Reglement. 

§ 2. TeTegrammen, die alleen een adres 
bevatten, zijn niet toegelaten. 

H et OJ>stellen van de onderteekenlng·. 
Verklaring van echtheid. 

Art. 17. § 1. De onderteekening is niet ver
plicht; z ij kan door den afzender in een wille
keurigen vorm worden gesteld. 

§ 2. De afzender heeft de bevoegdheid in zijn 
t elegram de verklaring van echtheid zijner 
onderteekening te doen opnemen, indien deze 
verklaring is afgelegd door een bevoegde 
autoriteit, overeenkomstig de wetten van het 
land van afzending. Hij kan deze verklaring doen 
overseinen, hetzij woordelijk, hetzij in dezen 
vorm : ,,s ignature légalisée par .. . .. " (onder-
t eckcning echt verklaard door ..... ). De ver -
klaring komt na de onderteekening van het 
telegram te staan. 

§ 3. H et kantoor van aanneming onderzoekt 
de deugdelijkheid van de verklaring van echt
heid. Het moet de aanneming en overseining 
van de verklaring wei~eren, indien zij niet is 
geschied overeenkomstig de wetgeving van het 
land van afzending. 

HOOFDSTUK VI. - WOORDENTELLING. 

Bepallu g·en, die Yau toe1>ass lng zijn OJ> alle 
onder1Ieelen van een telegram . 

.Art. 18. § 1. 1. Alles , wat de afzender op 
zijn minuut schrijft om overgeseind te worden, 
wordt in de prijsberekening begrepen en bijge
volg in de woordentelling opgenomen, met 
uitzondering van de aanduiding van den 
verzendingsweg. 

2. Strepen, die alleen dienen om op de 
minuut de verschillende woorden of groepen 
van een telegram van elkaar te scheiden, 
worden echter noch medegeteld, noch mede
geseind, en lee teekens, afkappings- en koppel-

teekens worden !echts overgebracht en der
halve medegeteld op uitdrukkelijk verzoek van 
den afzender. 

3. Wanneer leesteekens, in plaats van 
afzonderlijk gebruikt te worden, groepsgewijze 
voorkomen, worden zij als cijfergroepen bere
kend (§§ 7 en 8). 

§ 2. 1. De klas e van het telegram, de naam 
van het kantoor van afzending, het volgnummer 
van het telegram, de dagteekening en de tijd van 
aanneming, de dienstaanwijzingen (b.v. ,,Etat" 
(Re~eerings) ,,Percevoir" (te heffen)) , de aan
wijzmg van den verzendingsweg en de woorden, 
getallen of teekens, welke de ambtelijke inleiding 
vormen, worden niet in de prijsberekening 
begrepen. De aanwijzingen, welke het kantoor 
van bestemming bereiken, in elk geval de dag
teekening en de tijd van aanneming, waarvan 
de overseining verplicht is, worden over
genomen op het formulier, dat aan den geadres
seerde wordt afgeleverd . 

2. De afzender kan diezelfde aanwijzingen 
geheel of gedeeltelijk in den inhoud van zijn 
telegram opnemen. Zij worden dan bij de telling 
der te betalen woorden medegerekend . 

§ 3. De verklaring van echtheid van de 
onderteekening wordt, zooals zij wordt over
geseind, in de woordentellü1g begrepen. 

§ 4. Bij het aannemen van een telegram met 
meer dan vijftig woorden merkt de aannemende 
ambtenaar het laatste woord van iedere reeks 
van vij ftig werkelijke woorden (de regelen van 
de prijsberekening buiten beschouwing ~elaten) 
met een kruis 1 ; de betaalde dienstaanwijzingen 
en de woorden van het adres worden in de eerste 
reeks begrepen. 

§ 5. In alle talen worden voor éé 11 woord 
geteld: 

a. elke betaalde dienstaanwijzing, zooals deze 
in artikel 14, § 1, in de tweede kolom voor.komt; 

b. in telegrafische postwissels, de naam van 
het postkantoor van storting, de naam van het 
postkantoor van uitbetaling, alsmede die van 
de woonplaats van den geadresseerde. De aan
nemende ambtenaar · moet de bepaling van 
artikel 19, § 2, opvolgen, voor zoover deze op 
telegrafische postwissels van toepassing is; 

c. elk teeken, elke letter, elk op zich zelf 
staand cijfer, alsmede elk lee -, afkappings-, 
koppelteeken of elke breukstreep, die (dat) op 
verzoek van den afzender wordt overgebracht 
(§ 1) ; 

cl. de onderstreping, ongeacht de lengte ; 
e. de haakj es (de beide teekens, waaruit zij 

bestaan). 
§ 6. Woorden, welke. gescheiden of verbonden 

zijn door een afkappingsteeken, een koppel
teeken of een breukstreep, worden onder
scheidenlijk als op zich zelf staande woorden 
geteld. .. 

§ 7. Groepen van cijfers, groepen van letters, 
ranggetallen, welke uit cijfers en letters zijn 
amengesteld, worden voor zooveel woorden ge

teld, als zij ma len vijf c ij fers of letters bevatten; 
de overschietende letters of cijfers, minder dan 
vijf, worden ook voor één woord geteld. 

§ 8. Punten, komma's, dubbele punten, 
strepen en breukstrepen worden in de groep, 
waarin zij voorkomen, als een cijfer of -letter 

1 Ove · te seinen a l ; ,, dub:iele stree;i" [a·ti
kel 37, ~ 8 ( l )7. 
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geteld. Hetzelfde is van toepassin~ op letters of 
cijfers, welke in een adres, zelfs aJ komt dat in 
den inhoud of de onderteekening van een 
telegram voor, bij een huisnummer zijn gevoegd. 

§ 9. 1. Samenvoegingen of veranderingen van 
woorden in _strijd met het gebruik der taal, 
waartoe zij behooren, zijn niet toegelaten . 

2. Familienamen aan eenzelfden persoon 
toebehoorend, volledige benamingen van plaat
sen , pleinen, boulevards, straten en andere 
openbare wegen, namen van schepen, aan
duidingen van vliegtuigen, samengestelde woor
den, waarvan zoo noodig moet kunnen worden 
aangetoond, dat zij toegelaten zijn, voluit in 
letter s ~eschreven geheele getallen , breuken, 
tiendeelige of gebroken getallen kunnen evenwel 
als één woord aaneengeschreven worden, dat 
geteld wordt overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 20, § l. 

3. Hetzelfde geldt voor voluit in letters 
geschreven getallen, wa-arbij de cijfers afzonder
lijk of in groepen zijn aangeduid, b.v. dertig
dertig in plaats van drieduizendd ertig of zes
vierzes in plaats van zeshonderdzesenveertig. 

§ 10. De woordentelling van het kantoor of 
h et mobiele station van afzending is beslissend, 
zoowel bij de overseini ng als bij de internatio
n ale rekeningen. 

,v oordentellln g in het adres. 
Art. 19. § 1. In het adres worden voor één 

woord geteld : 
a. de naam van het telegraafkantoor of het 

landstation of het mobiele station van bestem
ming, geschreven zooals deze voorkomt in de 
eerste kolom van de officieele naamlijsten en 
aangevuld met alle aanwijzingen, welke in deze 
kolom voorkomen ; 

b. de naam van het telegraafkantoor van 
bestemming of het landstation, aangevuld hetzij 
met de aanwijzing van het land of het onderdeel 
daarvan of met beide, hetzij met eenige andere 
aanwijzing, indien deze naam nog niet in de 
officieele naamlij sten voorkomt (art. 15, § 12) ; 

c. onderscheidenlijk de namen van landen 
of van onderdeelen van landen, indien deze 
geschreven zijn in overeenstemming met de 
aanwijzingen van de genoemde naamlijsten, of 
met hunne andere benamingen, zooals deze in de 
i nleiding van die lij sten worden aangegeven. 

§ 2. Indien de verschillende deelen van elk der 
uitdrukkingen, bedoeld onderscheidenlijk onder 
a , b en c van § 1, welke voor één woord worden 
geteld niet als één woord geschreven zijn, 
worden zij door den aannemenden ambtenaar 
aaneengevoegd. 

§ 3. Aanduidingen van straten en huis
nnmmers, welk e uit cijfers en letters zijn samen
gesteld, worden voor zooveel woorden geteld, 
als zij malen vijf cijfer. of letters bevatten ; de 
overschietende letters of cijfers, minder dan vijf, 
worden ook voor een woord geteld. 

§ 4. De breukstreep wordt niet voor een 
teeken medegeteld in de groep van cijfers of 
c ijfers en letters, waaruit een huisnu=er 
be taa,t zelfs niet wanneer de afzender deze 
breukstreep op zijn minuut heeft geschreven 
f art. 12, § 6 (2)). 

§ 5. E lk ander woord van het ad res wordt 
voor zoovcel woorden geteld als het malen 
Tijft ien letters bevat ; de eventueel overschie
t cnde letters, minder dan vijftien, tellen ook 

voor een woord. Deze t elling geldt ook als het 
een telegram betreft, waarvan de inhoud in 
geheime taal of gedeeltelijk in verst aan bare taal 
en gedeeltelijk in geheime taal is gesteld. 

WoordentelUn g in den Inhoud. 
Art. 20 . § 1. 1. In telegrammen, waarvan de 

inhoud ui tsluitend in verstaanbare taal is 
gesteld, wordt elk woord en elke toegelaten 
samenvoeging van woorden onderscheidenlijk 
voor zooveeT woorden geteld als zij malen 
vijftien letters bevatten ; de eventueel over
schietende letters, minder dan vijftien, worden 
ook _ voor een woord geteld. Handelsmerken 
worden voor zooveel woorden geteld als zij 
malen vijf letters bevatten ; de overschietende 
letters, minder dan vijf, worden ook voor een 
woord geteld. 

2. In weerberichten wordt d e letter x voor een 
cijfer geteld in de cijfergroep, waarin zij voor
komt. 

3. Banktelegrammen en dergelijke, welker 
inhoud in verstaan bare taal is gesteld en waarin 
als eerste woord van den inhoud een contröle
woord of -getal voorkomt, worden behandeld op 
d e wijze als in lid 1 is aangegeven. De lengte van 
het cont rölewoord of -getal mag echter vijf 
letters of vijf cijfers niet te boven gaan. 

§ 2. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in artikel 19 § l, namen van steden , landen en 
onderdeelen van landen mogen echter als één 
woord aaneengeschreven worden, dat geteld 
wordt overeenkomstig de bepalingen van § 1. 

§ 3. 1. In overeengekomen taal, zooals deze 
i omschreven in artikel 10, is de maximum
lengte van een woord vastgesteld op vijf letters. 

2. Woorden in verstaanbare taal, voorko
mende in den inhoud van een gemengd t ele
gram, dat bestaat uit woorden in verstaanbare 
taal en woorden in overeengekomen taal, 
worden tot een aantal van vijf letters voor één 
woord geteld ; bij langere woorden geldt elk 
vijftal letters, alsmede de overschietende 
letters, mind er dan vijf, voor een woord. 

3. Indien het gemengde telegram bovendien 
cijferschrift bevat, worden de gedeelten in 
cijferschrift tot een aantal van vij! cjjfe rs of 
letters voor één woord ~eteld ; bij la ngere 
woorden geldt elk vijftal cijfers of letters, als
mede de overschietende cijfers of letters, mi nder 
dan vijf, voor een woord. 

4. Woorden, die noch aan de bepalingen van 
verstaanbare taal, noch aan die voor overeen
gekomen taal voldoen, worden voor zooveel 
woorden geteld als zij malen vijf letters be
vatten ; de overschietende letters, minder dan 
vijf, worden ook voor een woord get eld. 

§ 4. Indien het gemengde telegram alleen 
bestaat uit gedeelten in verstaanbare taal en 
gedeelten in cijferschrift, wordt het telegram 
tegen vol tarief berekend ; de gedeelten in 
verstaan bare taal worden geteld volgens de 
bepalingen van § 1 van dit a rtikel en die in 
cijferschrift volgens het bepaalde in artikel 18, 
§§ 7 en 8. 

"\\' oordentellhag· In de on derteekenln g·. 
Art. 21. § 1. E lk woord van de onderteekening 

wordt voor zooveel woorden geteld als het 
malen v ijftien letters bevat ; de overschiet ende 
letters, minder clan vijftien, tellen ook voor een 



1934 19 J ANU A Rl (S. 19) 56 

woord. Deze telling geldt ook als het een 
telegram betreft, waarvan de inhoud in geheime 
taal of gedeeltelijk in verstaanbare taal en 
gedeeltelijk in geheime taal is gesteld. 

§ 2. Namen van telegraafkantoren en van 
landstations en mobiele stations, omschreven 
in artikel 19, § 1, namen van steden, landen en 
onderdeelen van landen mogen echter als één 
woord aaneengeschreven worden, dat geteld 
wordt overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 20, § l. 

Aandulilht g· van het woordental ln rte 
lnleldln g. 

Art. 22. § 1. Bij verschil tusschen het aantal 
woorden vastgesteld volgens de regelen der 
prijsberekening en het aantal werkelijke 
woorden (met inbegrip van de alleenstaande 
letters en cijfers, de letter- en cijfergroepen en 
de leesteekens en andere teekens) gebruikt men, 
behalve voor zooveel diensttelegrammen en 
niet betaalde nota's betreft, een breuk, waarvan 
de teller het aantal woorden, vastgesteld volgens 
de regelen der prij sberekening en de noemer 
het werkelijke woordental aangeeft. 

§ 2. Dit voorschrift is in het bijzonder van 
toepassing : 

1°. indien een telegram in verstaanbare taal 
woorden bevat van meer dan 15 letters ; 

2°. indien een telegram, waarvan de inhoud 
in overeengekomen taal is gesteld, verstaanbare 
woorden van meer dan 5 letters bevat ; 

3°. bij groepen van cij fers of letters uit meer 
dan 5 teekens bestaande . 

Onregehnatlgheden In de woordentelllng. 
Herstel , ,an fouten. 

Art. 23. § 1. Indien een telegram in ver taan
bare taal of het gedeelte in verstaanbare taal 
van een gem engd t elegram met het taalgebruik 
strijdige samenvoegingen of veranderingen van 
woorden bevat in een andere taal dan die van 
het land van afzending, hebben de administra
ties in afwijking van den algemeenen regel, 
gesteld in artikel 18, § 10, het rech t te bepalen , 
dat het kantoor van best emming het te min 
geheven bedrag op den geadresseerde verhaalt. 
Wanneer van dit recht gebruik gemaakt wordt, 
is het kantoor van bestemming bevoegd het 
telegram niet af te leveren, indien de geadres-
eerde weigert te betalen. 

§ 2. De administraties, welke van bo,·en
staande bepaling gebruik maken, lichten de 
a ndere administraties in door t usschenkomst 
van het Bureel van de Vereeniging. 

§ 3. Word t betaling geweigerd, dan wordt een 
als volgt samengestelde nota aan het kantoor 
van afzending gezonden : ,,A Wien Paris 18 1710 
(dagteekening en tijd van aanbieding) = 456 
dixhuit (achttien) Lemoine (nummer van het 
telegram, dagteekening voluit in letters, naam 
van den geadresseerde) . . . . . (de woorden 
herhalen, welke foutief zijn samengevoegd of 
veranderd) ..... mots (woorden) (aanduiden 
voor hoeveel woorden zij hadden moeten worden 
geteld)." Indien de afzender, na behoorlijk te 
zijn ingelicht omtrent de reden der niet -afle
vering, er in toestemt het ontbrekende te 
betalen, wordt een als volgt samengestelde nota 
aan het kantoor van bestemming gezonden : 
"A Paris Wien 18 1940 (dagteekening en tijd 
van aanbieding) = 456 dixhuit (achttien) Le-

moine (nummer van het telegram, dagteekening 
voluit in letters, naam van den geadresseerde) 
complément perçu (ontbrekende bedrag inge
vorderd)". Terstond na ontvangst dezer nota, 
levert het kantoor van aankomst het telegram, 
indien dit is opgehouden, af. 

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel, 
alsmede van artikel 18, §§ 5, 6, 7, 8 en 10, 
artikel 19, § 2 en a rtikel 20, wordt een schip 
beschouwd deel uit te maken van het grond
gebied van de Regeering, waartoe het behoort. 

§ 5. Wanneer de administratie van afzending 
bemerkt, dat voor een telegram een ontoereikend 
bedrag is geheven, kan zij het te weinig be
taalde op den afzender verhalen; op dezelfde 
wijze gaat zij te werk, wanneer de onregel. 
matigheden te harer kennis worden gebracht 
door een tusschengelegen administratie of door 
de administratie van bestemm ing. In dit laatste 
geval zijn, wanneer de inning der verschuldigde 
gelden kan plaats hebben, aan d e verschuldigde 
belanghebbend e administraties de tarief
aandeelen verschuldigd. 

§ 6. De tusschengelegen kantoren en het kan
toor van bestemming mogen de verderseining 
resp. de aflevering van het telegram niet op
schorten, behalve in het geval, bedoeld in§ 1. 

§ 7. Indien het kantoor vàn bestemming 
bemerkt, dat een uitgesteld telegram , dat in 
een andere taal dan die van het land van 
afzending is gesteld, niet aan de bij § 2 van 
artikel 75 gestelde voorwaarden voldoet of dat 
een uitgesteld telegram niet voldoet aan de 
voorwaarden, vastgesteld in §§ 4, 5 ( 1) en (2) 
van artikel 75, kan het van den geadresseerde 
bijbetaling heffen tot een bedrag, gelijk aan het 
verschil tusschen den prijs voor een telegram 
tegen vol tarief en dien van een uitgesteld 
telegram. 

§ 8. Dezelfde bepalingen zijn van toepassing 
op brieftelegrammen en K erst- en Nieuwjaars
telegrammen. 

§ 9. Als de geadresseerde weigert b1J te 
betalen, worden de bepalingen van §§ en 3 
toegepast. 

Voorbeehl eu van woord ente llin g. 
Art. 24. De volgende voorbeelden verdu ide

lijken de toepassing van de regelen, welke bij 
de woordentelling moeten worden ge,·olgd : 

New York 1 

Newyork .. 
Frankfurt Main 1 

Frankfurtmain 
Sanct Pölten 1 

Sanctpölten . . 
Emmingen, Kr Solta u 1 2 

Emmingenkrsoltau (16 letters) 
Emmingen, Württ' 2 

•••• 

Aantal woorden 
in het in den 
adres inhond 

en de 
onder-

teekening 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 2 
1 1 
1 3 
1 2 
1 2 

1 In het adres worden deze verschillende 
uitdrukkingen door den aannemenden ambte• 
naar aaneengevoegd. 

2 Namen van kantoren overeenkomstig de 
aanwijzingen in de eerste kolom van de officieele 
naamlijst der telegraafkantoren. 
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Aantal woorden 
in het in den 
adres in boud 

en de 
onder-

Emmingenwürtt . . . . . . . . 
New Sonth Wales 1 . . • . . • 

Newsouthwales . . . . . . . . 
= Rp 2,50 = (betaalde dienst-

aanwijzin~) . . . . . . . . . 
= Réexpédie de Tokio = (= Na

geseind uit Tokio= ) (betaalde 
dienstaanwijzing) . . . . . . l 

teekening 
1 
3 
1 

Aantal 
woorden 

Van de Brande . 3 
Van debrande. . 2 
Vandebrande . . 1 
Du Bois . . . . 2 
Dubois (eigennaam) 1 
Belgrave square. 2 
Belgravesquare . . 1 
Hyde Park . . . . 2 
Hydepark . . . . l 
Hydepark square . 2 
Hydeparksquare . 1 

aint James street 3 
Saintjames street . . . . . 2 
Saintjamesstreet (16 letters) 2 
Stjames treet . 1 
5th Avenue. . 2 
332nd Street . 2 
East 36 street . . 3 
East thritysix Street 3 
East thirtysixstreet 2 
Rue de la Paix . 4 
Rue dela paix 3 
Rue de lapaix . . 3 
Rue delapai_x . . . 2 
Ruedelapaix . . . . . . . 1 
Boulevarditaliens (17 letters) . . 2 
Boulevardde italiens (20 letters) 2 
Bditaliens 1 
Corso Umberto . . 2 
Corsoumberto . . . 1 
Corso Carlo Felice . 3 
Corso Carlofelice . . . 2 
Corsocarlofelice (16 letters) . 2 

Huisnummers . 
5bis (in het adres overseinen als 5/ bis) 1 
15A of 15a (in het adres overseinen als 

15/a) . .......... : . . . 1 
15-3 of 153 (in het adres oversemen als 

15/3) . . . . . . . . . . . . . . . 1 
15 bpr (in het adres overseinen als 15/ bpr) 

(5 teekens) . . . . . . . . . . . . 1 
15/3 h 1 (in het adres overseinen als 

15/3/h/1) (5 teekens). . . . . . . . . 1 
15bis/4 (in het adres oversemen als 

15/bis/4) (6 teekens) . . . . . . . . 2 
A 15 (in het adres overseinen als a/15) 1 
1021 A/5 (in het adres oversemen als 

1021/a/5) (6 teekens) . . . _. . . . 2 
19 B/4 ög (in het adres oversemen als 

19/b/4/og) (6 teekens) . . . . . . . 2 

1 In het adres worden deze verschillende 
uitdrukkingen door den aannemenden ambte
naar aaneengevoegd. 

Two hundred and thirty four . . . 
Twohundredandthirtyfour (23 letters) 
Trois deuxtiers . . . . . . . 
Troisdeuxtiers . . . . . . . . 

.Aantal 
woorden 

5 
2 
2 
l 
2 Troi neufdixièmes (17 letters) . 

Sixfoursix (in plaats van 646) . . l 
Quatorzevingt (in plaats van 1420) 1 
E eutweezes (in plaats van 126) . . l 
Einzweivier (in plaats van 124) . . . l 

n deux quatre (3 verschillende cijfers) 3 
Deux mille cent quatre-vrngt-quatorze ö 
Deuxmillecentquatrevingtquatorze (32 

letters) . . . . . . . . . . 
R esponsabilité (14 letters) .. 
Incompréhensible (16 letters) . 

Wie geht's 1 

Wie geht's . 
Wie gehts 2 • 

a-t-iJ 1 .. 

a-:-t-il . . . 
e'est-à-dire 
e'est-à=ëlire 
aujourd'hui 
aujourdhui . 
porte-monnaie . 
portemonnaie . . 
Prince of Wales. 
Princeofwales (schip) ... 
3/4 8 (een groep, 4 teekens) 
44½ teekens) . ... . 

+ 
3 
2 
5 
3 
ï 

+ 
:2 
l 
2 
1 
3 
l 
l 
l 
2 
1 

444 ½ (6 teekens) . 
444,5 (5 teekens) . 
444,55 (6 teekens) . 2 
44/2 (4 teekens) . l 

~{1?. ~ ~e~s! ." i 
17me. . . . . . 1 
233rd . . . . . 1 

i f¾,(4 -~e~e~s)_ ½ 

~ ;%~5. ~~e~s)_ . . . . ~ 
54-58 (5 teekens) . . . . . . . . . l 
10 francs 50 centimes (of) 10 fr. 50 c. + 
10 fr. 50 . . 3 
fr. 10,50 . . 2 
dixcinquante 1 
11 h. 30 . . 3 
11,30. . . . ~ 
huit/10 . . . 
5/douzièmes 
May/August 

2 
3 

15 X 6 (overseinen al 15 X 6) 3 
E . . . . . . . . . . l 
Emvchf (handelsmerk of lettergroep) 2 
GHF. . . . . . . . . . 1 
GHF....... . .. 3 
G.H.F. (drie groepen van 2 teekens) :3 
AP - -
M (4 teekens) . . . . . . . . . 

1 De aannemende ambtenaar onderstreept 
met een klein streepje het lee teeken of de 
leesteekens, enz. waarvan overseining gevraagd 
wordt, ten einde de aandacht van den einenden 
ambtenaar daarop te vestigen. 

2 Door het gebruik geijkte verbinding. 
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Aantal 
woorden 

GHF45 (handelsmerk) (5 teekens). 1 
GHF 45.. . . . . . . . . . . 4 
G.H.F . 45 . . . . . . . . . . 4-

197a 
199a (handelsmerk) (9 t eekens) . 2 

3 
i\f (handelsmerk) . . . . . 1 

21070A(l} (handelsmerk) (een groep van 
6 teekens, haakjes en een getal) . . 4 

D 1003 (aanduiding van een luchtvaar
tuig) . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Dotausendclrei(aanduiding van een lucht
vaartuig) . . . . . . . . . . . . . 1 

L 'afl'aire est ur ente, partir sans retard 
(7 woorden, 2 onderstrepingen ) . . . 9 

L'affaire est urgente, partir sans retard 
(7 woorden~ onderstrepingen, 1 lees
teeken) . . . . . . . . . . . . . . 10 

Reçu indirectement de vos nouvelles 
(A.ssez mauvaises) télégraphiez directe-
ment (9 woorden en haakj es . . . 10 

HOOFDSTUK VIL - TARIEVEN EN 
PRIJSBEREKENING. 

E uropeesch verkeer en bulten-Europeesch 
verkeer. 

Art. 25. § 1. De telegrammen zijn voor de 
toepassing van de tarieven en van sommige 
dienstvoorschriften onderworpen aan d bepa
lingen van het Europeeschc of van het buiten
Europeesche verkeer. 

§ 2. Het Europeesche verkeer omvat alle 
landen van Europa, alsmede Algerië en de land 
streken buiten Europa, waarvan door de ad
ministraties verklaard is, dat zij tot dit verkeer 
behooren . 

§ 3. Het buiten-Europeesche verkeer omvat 
alle andere landen da n die, in de voorafgaande 
paragraaf bedoeld. 

§ 4- . Een telegram is onderworpen aan de 
r egelen van het Europeesche verkeer, indien het 
uitsluitend verkeerswegen van landen, welke tot 
dat verkeer behooren, doorloopt. 

§ 5. De regeeringen, welke buiten Europa 
verkeerswegen bezitten, waarvoor zij tot het 
Verdrag zijn toegetreden, verklaren of zij deze 
tot het Europeesche of wel tot het buiten
Europeesche verkeer rekenen . Deze verklaring 
blijkt uit de opneming in de tariefstabellen, of 
wordt later door tusschenkomst van het Bureel 
der Vereeniging bekend gemaakt . 

Samenstelling van het tarief. 
Art. 26. § 1. Het tarief voor telegrafi sche of 

radio-electrische overbrenging van inter
nationale telegrammen bestaat uit : 

a. de eindtaksen der administraties van· af
zending en van bestemming ; 

b. de t ransittaksen van de administraties, 
welke hare tusschenkomst verleenen, ingeval 
voor de overbrenging van telegrammen gebruik 
wordt gemaakt van het grondgebied, de inrich
tingen, of de verkeerswegen van die admi
nistraties ; 

c. eventueel de transittaksen, welke toe
komen aan elk der beide stations die een radio
electrische overbrenging bewerkstelligen , of aan 

de kabels die een onderzeesche overbrenging 
bewerkstelligen. 

§ 2. De tarieven, die volgen uit de toepassing 
van de bepalingen van § 1 op de berich ten, die 
gewisseld worden tusschen kantoren van twee 
willekeurige landen van de V ereeniging, moeten 
gelijk zijn langs denzelfden weg en in beide 
richtingen. 

§ 3. H et tarief wordt uitslui tend per woord 
vastgesteld. Evenwel : 

a . wordt voor telegrammen in overeen
gekomen taal een verplichte minimum prijs van 
vijf woorden geheven ; 

b. heeft voor het Europeesche verkeer elke 
administratie het recht een minimum prijs vast 
te stellen, welke een frank vijftig (1 fr. 50) per 
telegram niet mag te boven gaan of, in overeen
stemming met artikelen 30 en 31 den prijs t e 
heffen in den vorm welke haar geschikt voor
komt. 

§ 4. Elke administratie, die een rechtstreek
schen internationalen verkeersweg voor door
gaand verkeer ter beschikking stelt, kan van de 
administraties der eindlanden de waarborging 
van een minimum-opbrengst der transittaksen 
eischen. 

VaststellJn g van g·rondtaksen In het 
Euro1>eescb verkeer. 

A.rt. 27. § 1. 1. In het Europeesche verkeer 
worden de taksen vastgesteld overeenkomstig 
de tabel Adie door het Bureel van de Vereeni
ging wordt ui tgegeven. Deze taksen mogen 
echter niet hooger zijn dan : 

a. twaalf centiemen (0 fr . 12) eindtaks, en 
zeven centiemen (0 fr . 07), transittaks, voor de 
volgende landen : Duitschland, Spanje, Frank
rijk , Groot-Britannië, Italië; 

b. vijf en dertig centiemen (0 fr. 35), eindtaks, 
en dertig centiemen (0 fr. 30), transittaks, voor 
de Unie van ocialistische Sowjet-Republieken; 

c. twintig centiemen (0 fr. 20), eindtaks, en 
vijftien centiemen (0 fr. 15), transittaks, voor 
Turkij e; 

d. negen centiemen (0 fr. 09), eindtaks, en 
zeven centiemen (0 fr . 07), transittaks, voor de 
andere Enropeesche landen . 

2. Bij wijze van uitzondering en a ls over
gangsmaatregel wordt de eind taks voor Finland 
IJsland, oorwegen, Polen en Zweden op tien 
centiemen (0 fr. 10) vastgesteld. De transittaks 
voor deze landen wordt vastgesteld op zeven 
centiemen (0 fr. 07) . 

§ 2. 1. Voor de langs radio-electrischen weg 
tusschen landen van het Europeesche verkeer 
gewisselde telegrammen mag de radiotaks, 
bedoeld in artikel 26, § l, c, niet lager zijn dan 
het bedrag der telegraaftaksen, welke aan de 
tusschengelegen administraties verschuldigd 
zouden zijn voor hetzelfde verkeer la ngs den 
minst kostbaren weg per t elegraaf. 

2 . Wanneer de t elegrammea worden gewis
seld tusschen twee Rijks-radio-electrische sta
tions, ontvangen de beide landen van het 
gezamenlijke bedrag der transittaksen elk de 
helft. Indien ee11 of meer op den minst kost
baren telegraafweg gelegen Rijk -radio-electri
sche stations hunne tusschenkomst verleenen, 
worden de transittaksen voor elk gedeelte van 
den weg op dezelfde wijze verdeeld. 

§ 3. Indien de stations van overneming, 
waarvan gebruik wordt gemaakt, niet gelegen 
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zijn op den minst kostbaren t elegraafweg, 
wordt het van den afzender t e heffen tarief,dat 
niet lager mag zijn dan het tarief voor de over
brenging langs den minst kostbaren weg per 
telegraaf, in gemeen overleg tnsschen de be
t rokken administraties vastgesteld en verdeeld, 
met dien verstande, dat de eindtaksen gelijk 
blijven aan die, welke normaal worden toe
gepast. 

§ -!. 1. In het Europeesche verkeer zijn alle 
a dministraties bevoegd hare eind - of transit
taksen te verminderen. Deze wijzigingen moeten 
evenwel niet ten doel en tot uitwerking hebben, 
dat een tarievenstrijd in het leven wordt 
geroepen tusschen bestaande wegen, maar wel, 
dat voor het publiek zooveel wegen als mogelijk 
is, tegen gelijke prijzen worden opengesteld. 

2. .De tariefsregelingen moeten zoodanig zijn , 
dat de eindtaks van het land van afzending 
steeds dezelfde is, onverschillig welke weg 
gevolgd wordt en dat hetzelfde geldt voor de 
eindtaks van het land van bestemming. 

3. De tarieven, welke uit deze wijzigingen 
voortkomen, moeten aan het Bureel van de 
Vereeniging worden medegedeeld, met het oog 
op de opneming daarvan in t abel A. 

§ 5. H et tarief tusschen twee landen van het 
Europeesche verkeer is altijd en langs alle wegen 
gelijk aan dat van den in gebruik zijnden weg, 
die door toepassing der grondtaksen en even 
tueel der kabel- of radio-electrische taksen, 
voortvloeiend e uit tabel A, den laagsten prijs 
oplevert, behalve de gevallen, bedoeld in §§ 3 
en 6. 

§ 6. Indien echter de afzender, gebruik 
makend van de bevoegdheid, welke hem bij 
artikel 47 verleend is, den verzendingsweg 
heeft aangegeven, moet hij den bij dezen weg 
behoorenden prijs betalen. 

Ya8tstelllng Yan grondtaksen Jn het 
bulten-Europeesch Yerkeer. 

Art. 28. § 1. In het buiten-Europeesche 
Yerkeer worden de eind- en transittaksen vast
gesteld overeenkomstig de tabel B, die door 
het Bureel van de Vereeniging wordt uitgegeven. 
De taksen van de landen, welke tot het Euro
peesche verkeer behooren, met uitzondering van 
de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken, 
mogen echter niet hooger zijn dan : 

a. twintig centiemen (0 fr. 20) , eindtaks, en 
v ijftien centiemen (0 fr. 15), t ransittaks, voor 
Duitschland, Spanje, Frankrijk, Groot-Bri
tan nië, Italië en Turkij e 1 ; 

b. Yijftien centiemen (0 fr. 15), eindtaks, en 
twaalf centiemen (0 fr . 12) , transittaks, voor alle 
andere landen. 

§ 2 . In het buiten-Europeesche verkeer 
hebben alle administraties het recht (de Euro
peesche echter alleen binnen de toegelaten 
maxima), haar eind- en transittaksen voor haar 
geheele verkeer of een gedeelte daarvan te 
wijzigen, op voorwaarde, dat de aldus vast-

1 Toegestaan is, dat Duitschland, Frankrijk en 
Ita.lië voorloopig en bij wijze van overgangs
maatregel hun eindtak s tot twee en twintig 
centiemen (0 fr . 22) kunnen opvoeren en dat 
Dui tschland en Spanje voorloopig en bij wijze 
van overgangsmaatregel hun transittaksen, die 
op den dag der onderteekening van dit Regle
ment van kracht zijn, kunnen handhaven. 

gestelde eindtaksen van toepassing zijn op alle 
te volgen wegen tusschen twee zelfde landen. 

§ 3. 1. In het buiten-Europeesche verkeer 
schrijft elke administratie aan haar eigen 
kantoren de wegen voor, waarvan de tarieven 
van toepassing zijn op telegrammen, welke door 
de afzenders zonder aanduiding van den ver
zendingsweg zijn aangeboden. Indien de door de 
administratie aangewezen weg niet de minst 
kostbare is, is de administratie van afzending 
verplicht dezen verzendingsweg in de inleiding 
der telegrammen te doen vermelden, wanneer 
zulks noodzakelijk is, om de regelmatige ver
zending van deze telegrammen te verzekeren. 

2. Voor telegrammen, die aangeboden 
worden met aanduiding van den verzendings
weg zijn de bepalingen van artikel 27, § 6, van 
toepassing. 

Tijdstip, waaro1i nleuwe tarleYen Jn 
werklng treden. 

Art. 29. § 1. Elk nieuw tarief en alle alge
meene of gedeeltelijke wijzigingen der tarieven 
worden eerst geldig na verloop van 15 dagen , 
nadat zij door het Bureel der Vereeniging ter 
kennis zijn gebracht 1 , den dag waarop de 
kennisgeving is verzonden, niet medegerekend, 
en worden eerst ingevoerd met ingang van den 
1 en of den 16•n, volgende op den dag, waarop 
dit tijdvak verstreken is. 

§ 2 . 1. Het tijdvak van vijftien dagen wordt 
tot tien dagen teruggebracht voor wijzigingen, 
die tot doel hebben, tarieven gelijk te maken 
aan reeds bekend gemaakte tarieven van 
concurreerende wegen. 

2. Echter worden de wijzigingen in telegraaf
tarieven voor radiotelegrammen, afkom stig van 
mobiele stations, eerst geldig een maand na de 
t ijdvakken, vastgesteld in § 1. 

§ 3. De bepalingen van bovenstaande para
grafen laten geen enkele uitzondering toe. 

BeYoeg·1Jheld tot afronding der bedrag·en. 
Art. 30. § 1. De bedragen, welke op grond 

van de artikelen 25 t /m 29 worden geheven, 
kunnen naar boven of naar beneden worden 
afgerond, hetzij na toepassing der normale 
woordprijzen, die vastgesteld zijn volgens de 
door het Bureel van de Vereeniging uitgegeven 
tabellen, hetzij door deze normale prijzen te 
verhoogen of te verlagen, volg!lns de eischen 
van het muntstelsel of andere eischen van het 
land van afzending. 

§ 2. De wijzigingen, welke ter uitvoering van 
de vorige paragraaf worden aangebracht, zijn 
alleen van toepassing op het ten kantore van 
afzending geheven bedrag en brengen geen 
wijziging in de verdeeling der bedragen, welke 
aan de andere belanghebbende administraties 
toekomen. Zij moeten in dier voege worden 
vastgesteld, dat het verschil tusschen de te 
heffen kosten voor een telegram van vijftien 
woorden en den volgens de tabellen nauwkeurig 
berekenden prijs, door middel van de aequi
valenten van den gouden frank, vastgesteld in 
overeenstemming met de bepalingen van het 
volgende artikel, het v ijftiende deel van dezen 

1 Indien er meer dan een mededeeling is, 
wordt voor de berekening van het tijdvak alleen 
rekening gehouden met de dagteekening van de 
eerste mededeeling. 
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laatsten prijs, d.w.z. den reglementairen prij s 
van één woord, niet te boven gaat. 

Vaststelling van muntae((ulvalenten. 
Art. 31. § 1. Ten einde de door artikel 26, § 2, 

voorgeschreven eenheid van prijs te verzekeren, 
stellen de landen der V ereeniging voor de 
heffing hunner telegramkosten een aequivalent 
in hunne eigen munt vast, dat de waarde van 
den gouden frank zooveel mogelijk nabij komt. 

§ 2. Elk land deelt het aequivalent, dat het 
gekozen heeft , rechtstreeks aan het Bureel van 
de Vereeniging mede. H et Bureel van de 
Vereeniging maakt een lij st der aequivalenten 
op en zendt deze aan alle administraties der 
Vereeniging toe. 

§ 3. Het aequivalent van den gouden frank 
kan in elk land wijzigingen ondergaan , welke 
verband houden met de stijgingen of de dalingen 
van de waarde van de munt van dit land. De 
administratie, welke haar aequivalent wijzigt, 
stelt den dag vast, met ingang waarvan zij de 
telegramkosten volgens haar nieuwe aeq ui valent 
zal heffen ; zij geeft daarvan kennis aan het 
Bureel van de Vereeniging, dat alle administra
ties der Vereeniging inlicht. 

HOOFDSTUK VIII. - HEFFING VAN 
TELEGRAMKOSTEN. 

Heffing· bij aanbieding; heffin g bij 
ontvangst. 

Art. 32. § 1. De heffing van telegramkosten 
geschiedt bij de aanbieding, behoudens de uit
zonderingen, bij dit Reglement voorzien, 
waarin heffing van den geadresseerde plaats 
heeft. 

§ 2. De afzender van een internationaal 
telegram heeft het recht daarvan een ontvang
bewijs te vragen, waarop het bedrag der 
betaalde kosten is vermeld. De administratie 
van afzending is bevoegd uit dien hoofde een 
recht t e haren voordeele, tot een maximum 
van vijftig centiemen (0 fr. 50), te heffen. 

§ 3. Indien er betaling bij aankomst moet 
plaats hebben, wordt het telegram slechts tegen 
betaling der verschuldigde kosten aan den 
geadresseerde afgeleverd, behalve wanneer in 
het Reglement anders bepaald wordt (artt . 59, 
60 en 62). 

§ 4. Als de bij aankomst te heffen kosten niet 
geïnd word en; draagt de administratie van 
bestemming het verlies, behoudens bijzondere 
regelingen, welke in overeenstemming met 
artikel 13 van het Verdrag worden getroffen. 

§ 5. De telegraafadministraties nemen echter 
zooveel mogelijk de noodige maatregelen, zoo 
noodig door den afzender een borgstelling t e 
doen storten, t en einde de kosten, welke bij 
aankomst moeten worden geheven en niet door 
den geadresseerde worden betaald, tengevolge 
van diens weigering, of omdat het niet mogelijk 
is, hem te vinden, op den afzender t e verhalen, 
behalve wanneer het R eglement anders bepaalt 
(artikel 60, § 4) . 

Verbod ,·an toekenning· nu, kortln g·en. 
Strafmaatreg·elen. 

Art. 33. De administraties van de Vereeniging 
behouden zich het recht voor om strafmaat
regelen te nemen tegen particuliere onder
nemingen, die rechtstreeks of door tusschen-

komst van haar agenten of sub-agenten aan 
afzenders of geadresseerden op eenige wijze (per 
woord, per telegram, in den vorm van premies, 
enz.) kortingen toekennen, die tot gevolg 
hebben, dat de tarieven, die aan het Bureel van 
de Vereeniging zijn bekend gemaakt, worden 
verlaagd. Deze strafmaatregelen kunnen schor
sing van den dienst met deze ondernem ingen 
inhouden. 

Yerg·lssln gen bij lle prij sberekenin g·. 
Art. 34. § l. De b\j vergissing te weinig 

geheven telegramkosten moeten door den 
afzender worden bij betaald . 

§ 2. De bij vergis ing te veel gehm-_ n tele
gramkosten worden, evenals de waarde van de 
t e veel aan de telegrammen gehechte zegels, 
aan den afzender terngbeta.ald op zijn verzoek, 
indien dit gedaan wordt binnen den termijn , 
gesteld in artikel 82, § 1. 

HOOFDSTUK IX. - SEINTEEKEXS. 

Selnteekens van de internationale tele 1rraaf 
alphabette11 11rs 1 en 2, teekens Yan den 

Morsecode, van den Hug·hes - en den 
Siemens toestel. 

Art . 35. § 1. Onderstaande lijsten vermelden 
de teekens van de internationale t elegraaf
al,Phabetten nrs 1 en 2, de teeken s van den 
Morsecode en van de Hughes- en Siemens
toestellen. 

§ 2. T eekens van de multipel-toestellen volgens 
het internationale alphabet nr l. 

Letters. 
AB C DEFGHIJKLMNO PQRS 

TUVWXYZ 
Cijfers. 

1 23456 7 890 
L eesteekens en andere teekens. 

Punt . .. . . 
Komma . .. . 
Dubbele p unt . 
Vraagteeken 
Afkappingsteeken 
Kruis . . . . . + 
Koppelteeken of streepj e . 
Breukstreep . . 
Dubbele streep 
Percent. . . . % 
Haakj e (links) ( 
Haakj e (rechts) ) 
Vergissingsteeken * 

De • afstand tusschen twee woorden, twee 
getallen of tusschen een woord en een getal 
wordt door een " blank" aangegeven. Eveneens 
wordt een geta l door een " blank" van een 
teeken gescheiden, dat niet bij dat getal be
hoort. Een groep, die gevormd word t door 
cijfers en letters , moet door twee " blanken" 
worden gescheiden van de uitdrukking (woord 
of getal), die voorafgaat en die volgt. Een breuk 
of een getal, waarin een breuk voorkomt, 
wordt door twee " blanken " gescheiden van de 
letter- of cijfergroep, die voorafgaat of volgt, 
terwijl de breuk door één " blank" wordt ge
scheiden van het geheele getal, waarop zij 
betrekking heeft . 

Voorbeelden : l 3/4 en niet 13/4 ; 3/4 8 en niet 
3/48; 363 1/2 4 5642 en niet 363 l /2 4 5642. 
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Onderstreepte woorden en zinsdeelen worden 
voorafgegaan en gevolgd door twee liggende 
strepen (voorbeeld: - - zonder verwijl - -
en door den ambtenaar van het kantoor van 
ontvangst met de hand onderstreept. 

De teekens op de E worden, als ziJ van belang 
zijn voor de beteekenis, met de hand aan
gebracht (voorbeekl : achète acheté). In dit 
laatste geval herhaalt de seinende ambtenaar 
het woord na d e onderteekening en plaatst 
daarbij de E met het t eeken tusschen twee 
"blanken" om de aandacht van het kantoor 
van ontvangst er op te vestigen. 

Teneinde het kantoor te roepen, wordt het 
woord .,ohe" geseind, gevolgd door de aandui
ding van het geroepen kantoor, terwijl men 
eindjgt met verschillende wisselingen (benrte
lings neerdrnkken van de toetsen, die de teekens 
,, letterblank" en "cijferblank" vormen). 

teneinde een vergissing aan te duiden: 
het teeken * 

om wachten te geven : de samenvoeging ATT 
om het einde van een telegram aan t e duiden 

het teeken + 
om het einde van een overseining aan te 

duiden : de twee teekens + ? 
om aan te dniden, dat de correspondentie 

is afgeloopen: de twee teekens + +, die 
gegeven worden door het kantoor dat het laatste 
telegram heeft geseind. 

De onderstaande lij st geeft de stroom
combinaties aan, welke worden gebruikt voor 
de overseining der letters en teekens, met aan
duiding van de polariteit der verschillende 
impulsen: (Zie Internationaal telegraafalpha
bet nr. 1 op blz. 62.) 

§ 3. T ee/eens van de arythmische toestellen 
volgens het internationale al phabet nr 2. 

Letters . 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

TUVWXYZ 
Cijfers. 

1234567890 
Leesteekens en andere tee/eens. 

Punt . . . .. . 
Komma .... . 
Dubbele punt . . 
Vraagteeken . . 
_iyk~ppingsteeken 
Krws . . . . . . . . . + 
Koppelteeken of streepje. 
Brenkstreep . . . . . . . 
Dubbele streep 
Haakj e (links) 
Haakje (rechts) 

De voorschriften betreffende de overseining 
van woorden, geheele getallen, gebroken ge
tallen, onderstreepte woord en of zinsdeelen en 
de letters é en è, die bij de multipeltoestellen 
van toepassing zijn (§ 2), zijn zulks eveneens 
bij de arythmische toestellen. 

Om een "blank" te geven, drnkt men den 
toets "Tusschenruimte" neer. 

Om een vergissing bij de overseining aan te 
duiden, seint men twee letters X achter elkaar, 
zonder eenig leesteeken. 

Bij automatische overseining gebruikt men 
het teeken "Letters" om onjuist geponste 
teekens uit den band te verwijderen. 

Om wachten te geven, om het einde van een 
telegram, het einde van een overseining en het 
einde van de correspondentie aan te duiden, 
seint men dezelfde teekens als bij de multipel
toestellen (§ 2). 

De onderstaande lij st geeft de stroom
combinaties aan, welke worden gebruikt voor 
de overseining d er lett ers en teekens, met aan
~uiding van de polariteit der verschillende 
impulsen : (Zie Internationaal telegraafalpha
bet nr. 2 op blz. 63.) 

§ 4. T ee/eens van den Morsecode. 
Afstand en lengte der teekens : 
a. Een streep is gelijk aan drie punten. 
b. De afstand tusschen de t eekens van een 

zelfde letter is gelijk aan één punt. 
c. De afstand tusschen twee letters is gelijk 

aan drie punten. 
d. De afstand tusschen twee woorden is 

gelijk aan vijf punten. 
e. Bij den Wheatstone toestel is, wanneer 

gebruik wordt gemaakt van perforators, de 
afstand tusschen twee letters gelijk aan een 
" blank" en de afstand tusschen twee woorden 
gelijk aan drie "blanken". 

a 
b 

h 

C j 
ch ----k 
d 1 

m 
n 

Letters. 

e 
'Il 
f 
g 

0 - -

p 

l 
2 
3 
4 
5 

Cijfers. 

- - -- - Q 
7 
8 
9 
0 

q ---
r 
s 
t 
u -- 
v 
w 
X -- --

J ----
z ----

Bij de ambtelijke herhaling moeten de cijfers, 
indien er geen misverstand kan ontstaan door 
het tegelijk aanwezig zijn van cijfers en letters 
of lettergroepen, worden geseind door middel 
van de volgende t eekens : 

l 6 
2 7 
3 8 
4 9 
5 0 

Behoudens wanneer het opnemende kantoor 
het tegendeel verzoekt, kan het seinende 
kantoor deze teekens ook gebruiken in de 
inleiding van t elegrammen, doch niet voor de 
onderscheidende nummers van het kantoor van 
afzending, en eveneens in den inhoud van tele
grammen, die alleen c\jfers bevatten. In het 
laatste geval moeten de t elegrammen de dienst
aanwijzing "en chiffres" (in cijfers) dragen. 

Leesteekens en andere teekens. 

Punt . 
Komma .. . 
Dubbele punt . 

[.] 
[,] 
[:] 



1934 19 J A NU <\R 1 (S. 19) 62 

Internationaal telegraafalphabet nr 1. 

1 

Nr. 1 -- 1 nr der impulsen f 
der 1 .. 1 1 1 1 1 

combi-! Letters C1J fers 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 
naties 1 1 1 1 1 1 \ 

1 1 1 1 1 1 1 
1 1 A 1 1-l+l+l+l+J 

--1------1- 1- ,-~1-1 
2 I B 8 1+1+1-1 - 1+ 1 

--1- - ----1- 1- 1- 1- 1- 1 
3 I C 9 l-l+l-1 - 1+1 

- - l---l---1- 1- 1- 1- l- 1 
4 I D O 1-1 - 1-1 - 1+1 

--1------1-1- 1-1-1-1 
5 1 E 2 l+l - 1+1+1+1 

--1---1---1- 1- 1-1-1-1 
6 I F 1 1

) I + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 
- 1---1---1-1-1- 1-1-1 
7 1 G 1 7 l+l - 1+1 - 1+1 

1--1---1---1- 1- 1-1-1- 1 
8 1 H 1 + 1- 1- 1+1 - l+I 
-1---1---1- 1- 1- 1- 1- 1 
9 l=R 

1
) 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 1---1- 1- 1-1-1-1 

10 1 J 6 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 
1- -1 ---1 1- 1- 1- 1- 1 

11 1 K ( 1-1+1+1 - 1-1 
- 1---1 1- 1- 1- 1-1-1 
12 I L 1 = 1 - 1 - 1 + 1 - 1 - 1 
--1---1---1- 1- 1- 1- 1- 1 

13 1 M 1 ) 1 + - 1 + 1 - 1 - 1 
-1-----l----1--1-1-1- 1 

~

4 1 N 1 1
) 1 + - 1 - 1 - 1 - 1 

1---1---1--1- ·1-1-1 
15 1 0 1 5 1 - - 1 - 1 + 1 + 1 

1--1---1---1- 1- 1- 1- 1- 1 
1 16 1 p 1 % 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

- 1---1---1- 1- 1- 1- 1- 1 
17 1 Q 1 / 1 - 1 + 1 - 1 - 1 - 1 
- 1- - -1- --1- 1- 1- 1- 1- 1 
18 I R 1 - 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 
- 1--- 1---1- 1- 1- 1- 1-1 
19 1 S 1 1 + 1 + 1 - 1 + 1 - 1 
-1---1---1- 1- 1-1-1- 1 
20 1 T 1 1 ) 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 
- 1----l----1- 1- 1- 1- 1- 1 
21 1 U 1 4 1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 
- l- - - l---1- 1- 1- I-I-I 
22 I V 1 -1 - 1- 1 + 1- 1 

1 1 1-1- 1- 1- 1 
23 1 w 1 ? +1 - 1- 1+1 - I 

1 1 1- 1-1- 1- 1 
24 1 X 1 +l- 1+1 +1-1 

1 1 1-1-1-1-1-1 
25 1 Y 1 3 1+1+1 - 1+1+1 
- 1- --1 1- 1- 1- 1-1- 1 
26 1 z 1 1- 1- 1+1+1 - I 
- 1- - - 1- --1-1- 1- 1- 1- 1 
27 1 Terugloop wagen 2

) 1 - 1 - 1 + 1 + 1 + 1 
1--1- ------1 1- 1- 1-1-1 

28 lû verg.opnieuwenregel2
1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 

- 1 1- 1- 1-1- 1-1 
29 1 Letterblank 1 + 1 + 1 + 1 + 1 - 1 

~ 1--- -- - -1- 1- 1-1- 1- 1 
30 1 Cijferblank 1 + 1 + 1 + 1 - 1 + 1 

'- - 1---- --1- 1- 1- 1- 1- 1 
31 l*(vergissing)l •(vergissing)I + 1 + 1 + 1 - 1 - 1 
--1- - - --- 1-1-1- 1-1- 1 
1 32 l Rust 1 + 1 + 1 + I_ +_J + 1 

- Negatieve stroom 

+ Positieve stroom 

1
) Ter beschikking van de admini- 1 

straties voor haar binnenland
schen dienst. 

2) Voor bladdrukkers 
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Internationaal t elegraafalphabet nr 2. 

1 

Nr 
I 

nr der impulsen i 
der I Letters Cijfers 1 1 1 1 1 1 

combi-! 1 1 2 1 3 1 4 1 5 JStop l 
naties 1 1 1 1 j 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 A 1 1 0 1 0 1 1 1 i 0 J 

- - 1- ------1-1-1-1- 1- 1- 1- 1 
2 I B I 1 0 1 I 1 0 1 0 1 0 1 

- - 1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
3 I C 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

--1 D l- 1- 1- 1- l- l- l- 1 
4 1 1) 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 

--1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
5 I E 3 I 1 0 1 1 I 1 1 0 1 

- - 1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
6 I F 1

) 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
--1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

7 I G 1
) I I I 0 I I 0 1 0 1 0 1 

--1 1 1-1- 1- 1- 1- 1-1 
8 1 H 1

) 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
- - 1 I 1 1- 1- 1- 1- 1-l- 1 

9 1 8 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
- - 1 1---- 1 1- 1-1-1-1-1- 1 

10 1 J I Geluidsignaal! 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
--1 1- - - - 1 1- 1-1-1- 1-1-1 

11 I K 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 
- - 1 1- ---1 1- 1- 1-1- 1- 1- 1 

12 1 L I 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
--1 1----1 1-1--1- 1- 1- 1 

13 I M I I 1 0 I 0 I 0 I 0 1 
--1 1 1- 1--1- 1-1-1 

14 1 N 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 
--1 1 1- 1- 1- 1-1-1- 1 

15 1 0 9 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
- - 1 P 1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

16 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
--1 Q 1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

17 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 
--1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

18 I R 4 I I I 0 I I 0 I I 0 1 
--1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
1
_~ 11 S 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

-------1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
20 I T 5 I 1 1 1 I I 0 1 0 1 

- - 1 1-1-1- 1- 1- 1-1- 1 
21 1 U 7 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
--1 1-1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

22 1 V 1 1 1 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I 
--1 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-1 

23 1 W 2 1 1 0 1 01 1 1 0 1 01 
--1 l- 1- 1- 1- 1- 1- 1- ! 

24 1 X 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
f----- --1 1-1- 1- 1-1- 1-1 

25 1 Y 6 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 01 
--1-------1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

26 1 Z + 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
--1-------1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 

27 1 Terugloop wagen 2
) 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

--1--------1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
28 Jüvergangopnieuwenregel 2)1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 

--1-------- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1 
29 1 Letters 3

) 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 
--1---- ----1- 1-1- 1- 1- 1- 1-1 

30 !Cijfers 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
--l------ --l-1- 1- 1- 1- l- 1- I 

31 1 Tusschenruimte 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
--1------ --1- 1- l- l- l- l- 1- I 

32 1 Ongebruikt 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

1934 

1 Aan- Bij werken ~~t 1 

·wij- enkel l dubbel 
zing stroom stroom 

geen i nega-
stroom / tieve 

stroom 

1 posi- 1 posi-
0 tieve tieve 

stroom I stroom / l 
1

) Ter beschikking van 1 
de administraties voor 
haar binnenlandschen 
dienst. 1 

2) Voor bladdrukkers . , 

3) Bij automatisch seinen 1 
ook voor het uit den 
band verwijderen van 1 
onjuist geponste t ee- f 

keus. t 

Voor automatisch seinen 
moet de geperforeerde f 
strook gaten hebben op 1 
de plaatsen, in de 
kolommen l t /m 5 aan
geduid door O. 

Om een vergissing aan 
te duiden seint men 
twee letters "x" achter 
elkaar zonder eenig 
leesteeken. 
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Vraagteeken of verzoek om 
herhaling van een niet 
begrepen teeken . . . . [?] 

Afkappingsteeken . . . . ['] 
Koppelteeken of streepje . [-] 
Breukstreep . . . . . . . [/] 
Haakjes (voor en achter de 

woorden) . . . . . . . [( )] 
-Onderstreping (voor en 

achter de woorden of 
zinsnede) . . . . . 

Dubbele streep . . . [ = ] 
Begrepenteeken . . 
V ergissingsteeken . . 
Kruis of slui tteeken . . . 
Uitnoocliging om te seinen 
Wachttteeken . . . . . . 
Einde van de correspon-

dentie (kwij tingsteeken) 
·Oproepingsteeken (begin 

van elke overseining) 
Scheiteeken voor de over

seining van gebroken 
getallen ( tusschen de 
over te seinen gewone 
breuk en het geheele 
getal) ....... . 
Ten einde elke mogelijke verwarring te 

vermijden, moet bij de overseining van getallen, 
waarin een breuk voorkomt, de breuk worden 
,overgeseind door haar, naar omstandigheden, te 
,doen voorafgaan of te doen volgen door het 
.daarvoor aangewezen scheiteeken. 

Bijvoorbeeld: Voor 1 1/16 warde over
geseind 1 - - - - - 1/16, opdat men niet zal 
1ezen 11/ 16 ; voor 3/4 8, warde overgeseind 
3/4 - - - - - 8, opdat niet 3/48 zal worden 
gelezen ; voor 2 1/2 2 warde overgeseind 
2 - - - - 1/2 - - - - - 2, opdat niet 21/22 
zal worden gelezen. 

De volgende facultatieve letters kunnen, 
bij wijze van uitzondering, worden gebruikt 
in het verkeer tusschen landen die ze toelaten : 

ä 
á of ä 

n 
ö 
ü 

§ 5. Teekens van den Hughestoestel. 

L etters. 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 

'TUVWXYZ 
Cij fers. 

1234567890 

Leesteelcens en andere teelcens. 
Puut ... . . 
Komma .... . 
Dubbele punt . . 
Vraagteeken . . 
Afkappingsteeken 
Kruis . . . . . . . . + 
Koppelteeken of streepje. 
Breukstreep . . . . . 
Dubbele streep . . . . . 
Haakje (links) . . . . . ( 
Haakje (rechts) . . . . . . . . . . . . ) 

De bepalingen betreffende de overseining van 
woorden, geheele getallen, gebroken getallen, 
onderstreepte woorden of zinsdeelen en de 

letters é en è, die van toepassing zijn bij de 
multipel-toestellen (§ 2), zijn zulks eveneens bij 
den Hughes-toestel. 

Om het kantoor, waarmede men verbonden is, 
te roepen, of om te antwoorden seint men een 
klein aantal malen afwisselend letterblank en N . 

Om voortdurend hetzelfde teeken te vragen, 
ten einde d e snelheid te regelen : eene samen
voeging van letterblank, I en T, zooveel malen 
herhaald, als noodig is . 

Om regeling van den electro-magneet te 
vragen, of daartoe in staat te stellen: eene 
samenvoeging van letterblank, I, N en T, 
zooveel malen herhaald , als noodig is. 

Om een vergissing aan te duiden: tweemaal N 
achtereen, zonder eenig leesteeken. 

Om wachten te geven, om het einde van een 
telegram, een overseining of de correspondentie 
aan te duiden, seint meu dezelfde teekens als 
bij de multipeltoestellen (§ 2). 

Indien de teekens: puntkomma (;), uitroep
teeken (!), aanhalingsteekens (,, "), §, & en de 
letter é nog op den toestel voorkomen, worden 
zij niet meer geseind. 

§ 6. Teelcens van den Siem,enstoestel. 
Letters. 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS 
TUVWXYZ 

Cijfers. 
1234567890 

L eesteelcens en andere teelcens. 
Punt .... . 
Komma ... . 
Dubbele punt .. 
Vraagteeken . . 
Afkappingsteeken 
Kruis . . . . . . . . . + 
Koppelteeken of streepje . 
Breukstreep . . . 
Dubbele streep . 
Haakje (links) . ( 
Haakje (rechts) . ) 
V ergissingsteeken * 

De bepalingen betreffende de overseining van 
woorden, geheele getallen, gebroken getallen, 
onderstreepte woorden of zinsdeelen en de 
letters é en è, die van toepassing zijn bij de 
multipeltoestellen (§ 2), zijn zulks eveneens bij 
den Siemenstoestel. 

Om een vergissing, het einde van een telegram 
en van een overseining aan t e duiden seint men 
dezelfde teekens als bij de multipeltoestellen 
(§ 2). 

Indien de teekens: puntkomma (;), uitroep
teeken (!), aanhalingsteekens (,, "), §, & nog op 
den toestel voorkomen, worden zij niet meer 
geseind. 

§ 7. Overbrenging per telefoon. 
In het verkeer tusschen kantoren, die door 

korte verkeerswegen verbonden zijn, op grens
verbindingen met gering verkeer, en eveneens 
in uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld, wanneer 
de gewone wegen gestoord zijn en geen omweg 
beschikbaar is) kan telefonische overbrenging 
van telegrammen plaats hebben, waarbij de 
wijze van spelling, die door het C.C.I.F. aan
genomen is, in acht wordt genomen. 

Van deze wijze van overbrenging wordt 
alleen gebruik gemaakt na overleg tusschen de 
belanghebbende administraties. 



65 19 J .A NU ARI (S. 19) 1934 

HOOFDSTUK X. OVERSEINING VA.i."\T 
/ TELEGRAMMEN. 

Volgorde van overselnlng. 
Art. 36. § 1. De overseining van telegrammen 

geschiedt in onderstaande volgorde: 
a. telegrammen betrefl;ende de beveiliging 

van menschenlevens bij de zee- en luchtvaart 1 ; 

b. regeeringstelegrammen ; 
c. weerberichten ; 
d. diensttelegrammen en nota's betrekking 

hebbend op storing van verkeerswegen; 
e. dringende diensttelegrammen en nota's 

en betaalde nota's; 
/. dringende particuliere telegrammen en 

dringende perstelegrammen ; 
g. niet-dringende diensttelegrammen en 

nota's; 
h. regeeringstelegrammen, waarvoor de af

zender heeft afgezien van den voorrang bij de 

1 Voorbeelden van telegrammen betrefl;ende 
de beveiliging van menschenlevens bij de lucht
vaart, waarvoor volstrekte voorrang bij de 
overseining gerechtvaardigd is : 

a. SVH Bale de Londres= Envoyez d'urgence 
sondage Saverne pour départ avion G E A B C = 
(signature). 

[SVH Basel van Londen= Zendt met spoed 
aerologische· waarneming Zabern voor vertrek 
vliegtuig GEA B 0= (onderteekening)]. 

De bij dit t elegram gevraagde weerkunilige 
inlichtingen zijn onontbeerlijk voor de veiligheid 
-van het vliegtuig, in verband met de omstanilig
heid, dat het op zijn weg mist, of wolken, welke 
een hindernis verbergen, zou kunnen ont
moeten, waardoor een ongeval zou kunnen 
worden teweeggebracht. 

b. SV H Cologne de Zurich = Allumez pro
jecteur s et Jeux de balisage pour atterrissage 
avion H C KL M. 

(SVH Keiûen van Zurich= Ontsteek landings
en verkenningslichten voor landing vliegtuig 
HCKLM). 

Het doel van dit t elegram is : met het oog op 
de landing van een vliegtuig des nachts, een 
terrein te doen verlichten, teneinde een ongeval 
bij de landing te voorkomen. 

c. SVH Marseille de Naples= Hydroavion 
F A G C K amerri 50 mi/1,es Tunis attend 
secours. 

(SVJJ Marseille van Napels= watervliegtuig 
· F A G C K op 50 mijlen van Tunis op zee 
gedaald wacht op hulp). 

Dit telegram is het gevolg van een noodsein, 
dat door een watervliegtuig, genoodzaakt om 
op zee te dalen, is verzonden; door een kust
station ontvangen, wordt het vervolgens naar 
de door het watervliegtuig aangegeven bestem
ming verder geseind. 

d. SVH Bruxelles de Prague= Informez avion 
FA B D Q qu'il a perdu roue droite au départ 
et qu'il atterrisse avec précaution. 

(SVJJ Brussel van Praag = Deel vliegtuig 
F A B D Q mede, dat het rechterwiel verloren 
heeft bij het vertrek en dat het voorzichtig landt). 

Dit telegram is bestemd om door het station 
Brussel aan het vliegtuig te worden mede
gedeeld, teneinde het te waarschuwen voor het 
gevaar, dat aan de laniling is verbonden, 
-0pdat het zijn bewegingen dusdanig zal maken, 
.dat een ongeval wordt vermeden. 

L. 1934. 

oversemmg, gewone particuliere telegrammen 
en gewone perstelegrammen ; 

i. uitgestelde telegrammen en andere soorten 
telegrammen tegen verlaagd tarief. 

§ 2. Elk kantoor, dat langs een internatio
nalen verkeersweg een telegram ontvangt, dat 
is a.angekondigd als telegram betreffende bevei
liging van menschenlevens bij de zee- en lucht
vaart, als regeerings- of diensttelegram, of als 
weerbericht, seint het als zoodanig verder. 

§ 3. Telegrammen van denzelfden rang 
worden door de kantoren van afzeniling in 
volgorde van den tijd van aanneming, en door de 
kantoren van overneming in volgorde van den 
tijd van ontvangst overgeseind. 

§ 4. Op de kantoren van overneming worden 
de aldaar aangenomen en overgenomen tele
grammen, welke langs denzelfden verkeersweg 
moeten worden verzonden, bij elkaar gevoegd 
en overgeseind in onderlinge volgorde van den 
tijd van aanneming of van ontvangst, met 
inachtneming van de in dit artikel bepaalde 
volgorde. 

Algerneene bepallng·en voor overselnlng. 
Art. 37. § 1. De overseining van een tele

gram, welke eenmaal begonnen is, mag slechts 
in geval van volstrekte noodzakelijkheid worden 
onderbroken voor een bericht van hoogeren 
rang (artikel 36). 

§ 2. 1 Elke wisseling van telegrammen 
tusschen twee kantoren begint met den oproep. 
De arythmische toestel moet, behoudens wan
neer de kantoren in verbiniling anders zijn 
overeengekomen, zoodanig geschakeld zijn, 
dat het seinende kantoor den toestel in werking 
kan stellen en de overseining der telegrammen 
kan beginnen zonder afzonderlijke oproeping, en 
zonder dat het ontvangende kantoor eerst 
waarschuwt. 

2. Als oproep seint het roepende kantoor 
driemaal de verkorting van het kantoor, dat 
geroepen wordt, en het woord "de" (van), 
gevolgd door zijn eigen verkorting, tenzij er 
voor de soort van toestel, die gebruikt wordt, 
afzonderlijke voorschriften zijn gegeven (art. 35). 
Tn den dienst tusschen vaste stations geschiedt 
de oproeping met handsnellieid. 

3. Het geroepen kantoor moet onmiddellijk 
antwoorden, behalve indien er bij het werken 
met den arythmischen toestel een overeenkomst 
tusschen de kantoren in verbinding is gemaakt. 

4 . Bij het werken met den Morsetoestel ant
woordt het geroepen kantoor door zijn ver
korting, gevolgd door het teeken - - - te 
seinen . 

5. Wanneer een geroepen kantoor niet ant
woordt, kan de oproep met behoorlijke tusschen
ruimten herhaald worden. 

6. Indien het geroepen kantoor verhinderd 
is op te ne_men, geeft het "wachten". Inilien_de 
vermoedeliJke duur van het wachten t1eri 
minuten te boven gaat, moet de reden en de 
waarschjjnlijke duur worden opgegeven. 

§ 3. De dubbele streep (- - - - - op den 
Morsetoestel en= op de typendruktoestellen) 
wordt geseind tusschen de inleiding en de 
betaalde dienstaanwijzingen, tusschen de be
taalde dienstaanwijzingen onderling, tusschen 
de betaalde dienstaanwijzingen en het adres, 
tusschen de verschillende adressen in een meer
voudig telegram onderling, tusschen het adres 

5 
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en den inhoud, tusschen den inhoud en de 
onderteekening en, als het geval zich voordoet, 
tusschen de onderteekening en de verklaring van 
echtheid der onderteekening. Elk telegram, of 
elke serie eindigt met het kruis (- - . - - op 
den Morsetoestel of op de toestellen voor op
nemen op het gehoor). Op de typendruktoe
stellen moet het kruis steeds worden vooraf
gegaan door een blank. 

§ 4. , -vanneer de seinend e ambtenaar be
merkt, dat hij zich vergist heeft, geeft hij het 
"vergissingsteeken", herhaalt het laatste goed 
geseinde woord en zet de verbeterde overseining 
voort. 

§ 5. Wanneer de opnemende ambtenaar 
waarneemt, dat de ontvangst onbegrijpelijk 
wordt, onderbreekt hij zijn correspondent, of 
laat hem onderbreken overeenkomstig de bepa
lingen van § 12, 2°, en herhaalt hij het laatste 
goed ontvangen woord, of laat dit herhalen, 
gevolgd door een vraagteeken . De correspon
dent hervat alsdan de overseining te beginnen 
met dit woord. Als herhaling wordt gevraagd na 
een langdurige onderbreking van de berichten
wisseling, moet het telegram, waarover het 
gaat, nauwkeurig worden aangeduid. 

§ 6. Elk telegram moet worden overgeseind, 
zooals de afzender het geschreven heeft en 
overeenkomstig zijn minuut, behoudens de uit
zonderingen, bedoeld in artikel 42, § 2, en in 
artikelen 12, §§ 4, 5 en 6 (2), 14, § 3, 18, § 1 (2) en 
77, § 4 (2). Met uitzondering van de betaalde 
dienstaanwijzingen, welke steeds in den ver
korten vorm moeten worden overgeseind en 
behalve in de gevallen, welke tusschen de ver
schillende administraties in gemeen overleg 
zijn bepaald, is het verboden van eenige ver
korting gebruik te maken bij de overseining van 
een telegram, of dit op een of andere wijze te 
veranderen. 

§ 7. 1. Wanneer een kantoor aan een zelfden 
correspondent meer dan vijf telegrammen met 
gelijken inhoud en meer dan 30 woorden 
bevattende, heeft over te seinen, behoeft het 
dezen inhoud slechts eenmaal over te seinen. De 
overseining van den inhoud heeft dan slechts bij 
het eerste telegram plaats, terwijl de inhoud van 
a lle volgende telegrammen met denzelfden 
inbond wordt vervangen door de woorden: 
texte no ..... (inhoud nr ..... ) (nummer van 
het eerste telegram). Op dezelfde wijze kan 
worden gehandeld als het aantal telegrammen 
met denzelfden inhoud vijf of minder is en de 
inhoud meer dan 50 woorden bevat. 

2. Bij deze handelwijze is het noodig, dat alle 
telegrammen met denzelfden inhoud onmiddel
lijk na elkander worden overgeseind. 

3. Het kantoor in verbinding moet voor de 
overseining van telegrammen met denzelfden 
inhoud worden gewaarschuwd door middel van 
een mededeeling overeenkomstig het volgende 
voorbeeld : ,,Attention voici cinq mêmes 
textes" ( Opgelet hier vijf zelf den inhoud). 

4. Wanneer op het kantoor in verbinding 
de ontvangst op geperforeerde strook kan plaats 
vinden, moet dit kantoor tijdig omtrent de 
overseining der telegrammen met gelijken 
inhoud worden ingelicht, opdat de ontvangst 
door middel van perforatie kan geschieden. 

§ 8. 1. Bij de overseining van een telegram 
met meer dan 50 woorden, wordt de dubbele 
streep, die het laatste woord van elke reeks van 

50 woorden aangeeft, nà dat woord o,·er
geseind. 

2. Bij het werken met Morsetoestellen en met 
toestellen voor opnemen op het gehoor, schrijft 
de opnemende am btenaar, wanneer het een 
verder te seinen telegram betreft. de dubbele 
streep neer, maar wanneer het telegram door 
het kantoor van bestemming wordt ontvangen, 
geeft de opnemende ambtenaar enkel met een 
klein merkstreepje hot vijftigste woord van de 
reeks aan. 

3. Bij het werken met typendruktoestellen 
laat de opnemende ambtenaar op het kantoor 
van overneming de dubbele streep staan; de 
ambtenaar van het kantoor van best emming 
verwijdert dit teeken en geeft met een klein 
merkstreepje het vijftigste woord van de reeks 
aan . 

4. De dubbele streep, die de reeks aanduidt, 
mag niet op het aan den geadresseerde af te 
leveren formulier voorkomen. 

§ 9. Met uitzondering van mobiele radio
eleotrische stations mag geen enkel kantoor de 
opneming weigeren van telegrammen, welke 
men aan dit kantoor wil brengen, onverschillig 
welke de bestemming dezer telegrammen is . 
Alleen in geval van klaarblijkelijke vergissing bij 
de verzending, of andere in het oog loopende 
onregelmatigheden, maakt de opnemende ambte
naar het seinende kantoor daarop opmerkzaam. 
Wanneer dit laatste geen rekening houdt met de 
opmerking, wordt na de ontvangst van het 
telegram aan het seinende kantoor een nota 
gezonden, waarna dit verplicht is, eveneens per 
nota, de begane vergissing te herstellen. 

§ 10. Men mag een telegram niet weigeren of 
ophouden, als de betaalde of onbetaalde dienst
aanwijzingen, of sommige deelen van het adres 
of den inhoud niet in orde zijn. Men moet der
gelijke telegrammen opnemen en daarna zoo 
noodig per nota verbetering vragen aan het 
kantoor van afzending, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 79. 

§ 11. In het dienstverkeer betreffende de 
exploitatie van de verbindingen moeten bij 
voorkeur de verkortingen van bijlage nr 1 van 
dit Reglement worden gebruikt . 

§ 12. 1. De dienstmededeelingen en -op
merkingen, die tussohen de telegrammen door 
worden geseind, worden, indien in series gewerkt 
wordt, op de volgende wijze van de telegrammen 
gescheiden : 

a . Morse en Wheatstone. Tweemaal de letters 
,,AY" voor en na de mededeeling of de op
merking. 

Voorbeeld: A Y A Yin 187 herhaal .. . .... . 
AYAY. 

b. Typendruktoestellen. Dubbele haakjes ,oor 
en na de mededeeling of de opmerking. 

Voorbeeld: ((in 187 herhaal .. ...... )). 
2. Indien men genoodzaakt is het seinen van 

den correspondent, of aan de multipeltoestellen, 
van het bijbehoorende klavier, te doen staken, 
wordt als volgt gehandeld : 

a .. Morse simplex. Een reeks punten seinen, 
tot de correspondent ophoudt. 

b. .!.l1orse duplex en Wheatstone duplex. De 
letters "STP" seinen, tot de correspondent 
ophoudt . 

c. Hughes simplex. Twee of drie willekeurige 
letters seinen, op behoorlijken afstand van 
elkaar. 
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d. Hughes ditplex. Afwisselend de teekens 
"cijferblank" en " vraagteek en " seinen, tot de 
correspondent ophoudt. ' 

e. lrfultipeltoestellen siinplex en duplex. Een 
serie letters "P" of teekens ,,%" seinen, tot de 
correspondent ophoudt. 

f. A rythinische toestellen. H et "geluid signaal" 
geven, tot de correspondent ophoudt. 

g. Sie,nens. H et bijzondere "stop"-teeken 
seinen, tot de correspondent ophoudt. 

Overselnlng In beurtorde, per telegram. 

Art. 38. § 1. Twee kantoren, welke in recht
streeksche gemeenschap staan met een Morse
toestel, of met een toestel voor opnemen op 
het gehoor, wisselen de telegrammen in beurt
orde, telegram voor telegram, met inachtneming 
van de bepalingen van artikel 36. 

§ 2. Wanneer de overseining in beurtorde 
geschiedt, telt een telegram van hoogeren rang, 
wat vo lgorde van overseining betreft, niet in de 
beurtelingsche volgorde mede. 

§ 3. Het kantoor, dat heeft geseind, heeft het 
recht om door te gaan, wanneer h et telegrammen 
voorhanden heeft of krijgt, waaraan voorrang is 
verleend boven die, welke zijn correspondent 
heeft over te brengen, tenzij deze laatste reeds 
met zijn overseining begonnen is. Deze moet 
echter onderbroken worden als het een SVH
telegram of een telegram van volstrekt dringend 
karakter betreft . 

§ 4. Wanneer in beurtorde gewerkt wordt, 
begint, zoodra de overseining geëindigd is, het 
kantoor, dat ontving, op zijn beurt te seinen; 
indien het niets voorhanden heeft, gaat h et 
andere door. ,vanneer wederzij ds geen tele
grammen voorhanden zjjn, wordt het kwijtings
teeken gegeven. 

Overselnlng In beurtor1le, in serl.es en on 
afgebroken overselnlng In series. 

Art. 39. ~ 1. Bij het werken met snelwerkende 
toest ellen geschiedt de wisseling van tele
grammen in series, wanneer op de in verbinding 
staande kantoren verscheidene telegrammen ter 
overseining aanwezig zijn . Dit zelfde is, na 
overleg tusschen de met elkander werkende 
kantoren, van toepassing bij de overseining 
met den Morsetoestel en met toestellen voor 
opnemen op h et gehoor, indien het verkeer zulks 
wettigt. 

§ 2. Telegrammen van eenzelfde serie worden 
a ls één enkele overseining beschouwd. De ont
vangen telegrammen worden echter niet aan den 
toestel bewaard tot het einde der serie, maar men 
laat elk regelmatig ontvangen telegram zijn 
loop vervolgen, zoodra met de overseining van 
h et tweede, op dit tele~ram volgend, bericht 
is begonnen, of na een tijd gelijk aan den duur 
van de overseining van een telegram van 
middelmatige lengte. 

§ 3. Wanneer twee kantoren met elkaar in 
verbinding staan door twee verbindingen, 
waarvan de een e voor de overseining en de 
andere voor de ontvangst wordt gebruikt, of 
wanneer gelijktijdig wordt geseind en ont
vangen, heeft de overseining onafgebroken 
plaats, doch het einde van een serie wordt aan
geduid na elk t iental telegrammen, tenzij de 
betrokken kantoren, overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 40, een bijzondere doorloo-

pende nummering bezigen voor de telegram
wisseling op eiken toestel. 

§ 4. 1. Elke serie bevat hoogstens vilf _ tele
grammen, indien de overseining per Morse
toestel of met toestellen voor opnemen op het 
gehoor en hoogstens tien telegrammen, indien 
de overseining met sn elwerkende toestellen 
plaats heeft. Wanneer de overseining in beurt
orde geschiedt, telt op den Morsetoestel elk 
telegram, dat m eer dan 100, op de toestellen 
voor opnemen op het gehoor elk telegram, 
dat meer dan 150 en op sn elwerkende toestellen, 
elk telegram, dat meer dan 200 woorden bevat, 
voor een serie, of maakt zulk een telegram een 
einde aan een in gang zijnde serie. 

2. Eveneens beëindigt bij de overseining in 
series, in beurtorde, het seinende kantoor een 
aan den gang zijnde serie , zoodra het nog slechts 
uitgestelde telegrammen of andere telegrammen 
van !ageren rang te seinen heeft ; het hervat de 
overseining eerst dan, wanneer het kantoor in 
verbind ing geen telegrammen van hoogeren 
rang meer voorhanden h eeft . 

Overselnlng· met 1loorloopen1le nummering·. 
Art. 40. § 1. 1. Elke administratie heeft de 

bevoegdheid, de op internationale verbindingen 
over te seinen telegrammen door serienummers 
aan te duiden. Zij geeft in voorkomend geval 
van haar voornemen daartoe kennis aan de 
belanghebbende administraties. 

2 . H et gebruik van deze bevoegdheid legt 
echter aan de administratie, waartoe het ont
vangende kantoor behoort, niet de verplichting 
op, de bijzondere bepalingen, gest eld in §§ 7, 
8 en 9, betreffende de wisseling van het reçu, 
toe te passen. In deze gevallen blijven op 
verzoek van de belanghebbende administratie 
de bepalingen van artikel 45 van toepassing. 

§ 2. Het serienummer wordt geseind of aan 
h et begin van de inleiding, waarbij het nummer 
van het kantoor van afzending behouden blijft, 
of in de plaats van dit laatste nummer. De 
administraties beslissen, elk voor zoover haar 
betreft, wat haar in dit opzicht het beste schikt; 
doch zij zijn verplicht, aan de andere belang
hebbende administraties mede te deelen, welk 
systeem zij besloten hebben te gebruiken. 

§ 3. 1. Wanneer van serienummers gebruik 
wordt gemaakt, worden alle telegrammen in 
een enkele doorloopende serie genummerd. Bij 
de multipeltoestellen gebruikt men voor elk 
klavier een afzonderlijke serie, die van de series, 
welke voor de andere klavieren worden ge
bruikt, alleen verschilt door kenmerkende 
cijfers en niet door letter s. 

2. Alleen de telegrammen, die met behulp 
van geperforeerde strooken worden ontvangen 
en verder geseind, worden, om ze van andere 
series te onderscheiden, van kenmerkende 
letters voorzien. , 

3. Telegrammen met voorrang worden van 
de kenmerkende letter "X" voorzien, die aan 
het begin van de inleiding wordt geplaatst. 

§ 4. 1. Dagelijks wordt op een door de kan
toren in verbinding overeengekomen tijdstip 
met een nieuwe serie nummers begonnen. 

2. De kantoren in verbinding overleggen of 
zij dagelijks de nieuwe series met nummers l, 
2001 enz. zullen beginnen of met een ander 
nummer, dat dagelijks door het ontvangende 
kantoor aan het seinende kantoor wordt op-
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gegeven, voordat de nieuwe serie wordt be
gonnen. 

§ 5. 1. Indien telegrammen moeten worden 
omgeleid en hun serienummers niet meer 
gewijzigd kunnen worden, omdat zij reeds 
geponst zijn, licht het kantoor, dat omleidt, 
het kantoor, waaraan de telegrammen hadden 
moeten worden geseind en dat, waaraan zij 
geseind worden, per nota in. Het ontvangende 
kantoor, waaraan de telegrammen hadden 
moeten worden geseind, haalt op zijn lijst de 
nummers van de telegrammen, waarvan de 
omleiding is medegedeeld, · door. 

2. In alle andere gevallen ontvangen tele
grammen, die moeten worden omgeleid, nieuwe 
serienummers. 

§ 6. Indien het ontvangende kantoor bemerkt, 
dat een serienummer ontbreekt, moet het 
dadelijk het seinende kantoor inlichten, voor 
eventueele nasporingen. 

§ 7. Behoudens het geval, voorzien in§ l, (2), 
wordt, indien de telegrammen door serie
nummers worden aangeduid, alleen op verzoek 
van den seinenden ambtenaar reçu gegeven. 
Dit reçu wordt alsdan in den volgenden vorm 
geseind: 

"LR 683 manque (ontbreekt) 680 en dépöt 
(opgehouden) 665". (Dit reçu bevat het laatst 
ontvangen nummer [683], het ontbrekende 
nummer 680 en nummer 665, dat opgehouden is). 

§ 8. 1. De seinende ambtenaar moet echter 
na overseining van een telegrafischen postwissel 
of een serie telegrafische postwissels onmiddellijk 
reçu vragen. 

2. In deze gevallen wordt het reçu in den 
volgenden vorm gegeven: 

,,LR 683 mdts (pws) 681, 682, 683" . .. 
§ 9. Het reçu, bedoeld in § 7, wordt b1J 

sluiting van den dienst gegeven en, indien de 
dienst onafgebroken is, in elk geval te 24 uur. 
De seinende ambtenaar voegt alsdan bij zijn 
verzoek "LR" het woord "clöture" (sluiting). 

Overselnlng van de lnleldlng. 
Art. 41. § 1. Wanneer het geroepen kantoor 

geantwoord heeft (wat betreft den arythmischen 
toestel, zie artikel 37, § 2), seint het kantoor 
dat geroepen heeft, in onderstaande volgorde 
de dienstaanwijzingen, welke de inleiding van 
een telegram vormen : 

a. de letter B, maar alleen in het verkeer per 
Morse-toestel en met toestellen voor opnemen 
op het gehoor, wanneer het seinende kantoor 
rechtstreeks telegrammen met het kantoor 
van bestemming wisselt; 

b. serienummer van het telegram, als het 
dient om het telegram aan te duiden en het 
niet de plaats inneemt van het nummer van 
het kantoor van afzending ; 

c. 1. klasse van het telegram, door middel 
van een der hieronder aangeduide verkortingen : 
SVH Telegram betreffende de beveiliging 

van menschenlevens bij de zee- of lucht
vaart. 

S Regeeringstelegram. 
SCDE Regeeringstelegram in overeengekomen 

taal. 
F Regeeringstelegram, waarvoor de af

zender heeft afgezien van den voorrang 
bij de overseining. 

FCDE Regeeringstelegram in overeengekomen 
taal, waarvoor de afzender heeft afge-

zien van den voorrang bij de overseining. 
A Gewoon diensttelegram of gewone nota. 
AD Dringend diensttelegram of dringende 

nota. 
ADG Diensttelegram of nota betreffende 

storing op de verkeerswegen. 
ST Betaalde nota. 
R T Antwoord op een betaalde nota. 
MDT Telegrafische postwissel. 
OBS Weerbericht. 
D Dringend particuliel'. telegram. 
PU Gedeeltelijk dringend telegram. 
CR Kennisgeving van ontvangst. 
CDE Telegram in overeengekomen taal. 

2. De klasse van het telegram wordt bij de 
overseining van telegrammen, die niet in het 
voorafgaande lid c (1) zijn vermeld, niet aan
gegeven. 

3. Indien een kantoor van overneming of 
het kantoor van bestemming bemerkt, dat een 
telegram in overeengekomen taal niet de 
aanwijzing "CDE" draagt, zorgt het voor d e 
opneming daarvan, eventueel in overleg met 
het kantoor van afzending. 

d. de naam van het kantoor van bestemming, 
maar alleen, wanneer het een telegram, betrek
king hebbende op de beveiliging van menschen
levens, een nota, een betaalde nota of een 
kennisgeving van ontvangst betreft; 

e. 1. de naam van het kantoor van afzending, 
eventueel gevolgd door de toevoegingen, welke 
moeten dienen om het van andere kantoren in 
dezelfde plaats te onderscheiden (bijvoorbeeld: 
Berlin Fd.). De naam van het kantoor moet 
worden overgeseind, zooals deze in de eerste 
kolom van de officieele :aaamlijst der voor den 
internationalen dienst opengestelde kantoren 
voorkomt en mag niet worden afgekort . 
Wanneer de naam uit verschillende woorden is 
samengesteld, mogen deze woorden slechts dan 
samengevoegd worden, als deze samenvoeging 
geen verminking van den naam te weeg brengt. 

Voorbeeld: La Union en n iet Launion, 
S. Albans d'Ay en niet Salbansday. 

2. Indien het kantoor van afzending, behalve 
door den naam van de plaats, door een getal 
wordt aangeduid, b.v. : Berlin 19, wordt de 
naam van het kantoor bij de overseining van dit 
getal gescheiden door een breukstreep (Voor
beeld : Berlin/19). Op den Morsetoestel en op 
toestellen voor opnemen op het gehoor wordt 
dit getal, onverkort, onmiddellijk na den 
naam van het kantoor geseind, zonder daarvan 
door een breukstreep te worden gescheiden. 

3. Indien de openstelling van het kantoor 
van afzending nog niet door het Bureel van de 
Vereeniging is ter kennis gebracht, bestaat er 
aanleiding, na den naam van het kantoor van 
afzending dien van het onderdeel van het land 
en dien van het land zelf, waarin het gelegen is, 
aan te duiden. 

f. nummer van het telegram (nummer van 
het kantoor van afzending of serienummer); 

g. aantal woorden (art. 22); 
h. 1. tijd van aanneming van het t elegram 

door twee groepen van cijfers, waarvan de eerste 
den hoeveelsten dag der maand en d e tweede 
het uur en de minuten door middel van een 
groep van 4 cijfers (0001 tot 2400) aanduidt. 

2. In landen, die niet de 24-urige tijdindeeling 
toepassen, kunnen de uren door middel van de 
cijfers O tot 12 worden overgeseind. In dit geval 
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wordt aan den tijd van aanneming de letter m 
of s (matin ou soir) (voor- of namiddag) toe
gevoegd . 

i . verzendingsweg, als deze aangegeven is. 
Voor ontvangen telegrammen is echter over
seining van deze aanwijzing facultatief bij de 
verderseining binnen het land van bestemming. 

i- andere dienstaanwijzingen. 

Overselnlng· van de andere 1leelen van 
het telegram. 

Art. 42. § 1. Na de ambtelijke inleiding, zooals 
deze hierboven is aangegeven, worden aphtereen
volgens de betaalde dienstaanwijzingen, het 
adres, de inhoud, de onderteekening en, even
tueel, de verklaring van echtheid der onder
teekening van het telegram geseind. De als één 
woord getelde en door den aannemenden 
ambtenaar aaneengevoegde uitdrukkingen (ar
tikel 19, § 2) moeten als één woord worden 
overgeseind. 

§ 2. 1. Bij de overseining van telegrammen 
tusschen twee landen, die door een recht
streeksche verbinding zijn verbonden, kan de 
naam van het kantoor van bestemming worden 
verkort volgens een regeling tusschen de belang
hebbende administraties, indien het een alge
meen bekende plaats betreft, die tot een van 
die landen behoort. 

2. De gekozen verkortingen mogen niet 
overeenkomen met een kantoornaam, die in de 
officieele naamlijst voorkomt. Zij mogen niet 
bij overseining van telegrafische postwissels 
worden gebruikt. 

Controle Yan het aantal g·eselnde woor1len. 
Art. 43. § 1. Zoodra de overseining is afge

loopen, vergelijkt de opnemende ambtenaar 
voor elk telegram het aantal ontvangen woorden 
met het aangekondigde woordental. Wanneer 
het aantal woorden in den vorm van een breuk 
is gegeven, wordt slechts het aantal werkelijk 
bestaande woorden of groepen vergeleken, 
tenzij er duidelijk een vergissing in het spel is. 

§ 2. 1. Wanneer de ambtenaar een verschil 
ontdekt tusschen het aangekondigde en het 
ontvangen woordental, meldt hij dit aan zijn 
correspondent, door het aantal ontvangen 
woorden aan te duiden en herhaalt hij de eerste 
letter van elk woord en het eerste cijfer van 
elk getal (Voorbeeld: 17 j c r b 2 d ... enz.). 
Wanneer de seinende ambtenaar zich enkel 
vergist heeft in de aankondiging van het 
woordental, antwoordt hij : ,,Admis" (goed) en 
geeft hij het werkelijke aantal woorden op 
[Voorbeeld: 17 admis (goed)]; anders ver
betert hij het volgens de ontvangen letters 
verkeerd gebleken gedeelte. In beide gevallen 
valt hij zoo noodig zijn correspondent bij de 
overseining der beginletters in de rede, zoodra 
h(j in staat is het aantal woorden te verbet;eren 
of t e bevestigen . 

2. Bij lange telegrammen, waarin elke reeks 
van 50 woorden gevolgd wordt door een dnb hele 
streep, geeft de opnemende ambtenaar alleen de 
beginletters van de reeks, waarin de vergissing 
zich bevindt. 

3. Wanneer het verschil niet is ontstaan door 
een vergissing bij de overseining, kan ver
betering van het aangekondigde woorden tal niet 
anders geschieden dan in onderling overleg, 
zoo noodig per nota, tusschen het kantoor van 

afzending en dat in verbinding. Indien geen 
overeenstemming wordt verkregen, geldt het 
door het kantoor van afzending opgegeven 
woordental, terwijl intusschen het telegram 
met het dienst bijvoegsel "Rectification sui vra 
constaté . . . mots" (Verbetering volgt be
vonden . . . woorden), overgeseind in den 
verkorten vorm "C T F ... mots" (CT F ... 
woorden) wordt verder gezonden; de beteekenis 
dezer verkorting wordt door het kantoor van 
bestemming op het aan den geadresseerde af te 
leveren formulier vermeld. 

§ 3. De herhalingen worden in korten en 
duidelijken vorm gevraagd en gegeven. 

Ambtelijke herhaling·. Collatlonuement. 
A1:t. 44. § 1. De ambtenaren kunnen, 

wanneer zij twijfelen aan de juiste overseining 
of ontvangst, gedeeltelijke of geheele herhalin~ 
geven of eischen van telegrammen, welke ZIJ 

geseind of ontvangen hebben. Gedeeltelijke 
herhaling is verplicht voor regeeringstele
grammen in verstaanbare taal en telegrafische 
postwissels; zij omvat voor deze telegrammen 
alle cijfers, alsmede de eigennamen en eventueel 
de twijfelachtige woorden. Geheele herhaling is 
verplicht voor regeerings- en diensttelegram
men, die in geheimschrift zijn gesteld (artikel 57, 
§ 3). 

§ 2. 1. Bij het werken per Morsetoestel en met 
toestellen voor opnemen op het gehoor, wordt, 
wanneer in beurtorde, telegram voor telegram 
wordt gewerkt, de ambtelijke herhaling, evenals 
eventueel het collationnement, door den op
nemenden ambtenaar gegeven. Indien de 
ambtelijke herhaling of het collationnement door 
den seinenden ambtenaar wordt verbeterd, 
worden de verbeterde woorden of C\jfers door 
den opnemenden ambtenaar herhaald. Zoo dit 
wordt nagelaten, moet deze tweede herhaling 
door den seinen den ambtenaar geëischt worden. 
Wanneer bij deze toestellen in series en ook, 
wanneer met snelwerkende toestellen wordt 
gewerkt, wordt de ambtelijke herhaling of het 
collation nement door den seinenden ambtenaar 
onmiddellijk na het telegram gegeven. Indien 
de ontvangende ambtenaar verschillen ontdekt 
tnsschen de overseining en de ambtelijke her
haling of het collationnement, maakt hij zijn 
correspondent hierop opmerkzaam door de 
twijfelachtige gedeelten weer te geven, gevolgd 
door een vraagteeken ; hij herhaalt zoo noodig 
eveneens het voorafgaande en het volgende 
woord. 

2. Op verbindingen, waarop duplex wordt 
gewerkt, of met toestellen, waarmede gelijk
tijdig in beide ri chtingen berichten kunnen 
worden gewisseld, wordt het volledige colla
tionnement van telegrammen met meer dan 
100 woorden door den ontvangen den ambtenaar 
gegeven. Dit voorschrift is niet verplicht op 
verbindingen, waarop met Wheatstonetoestellen 
wordt gewerkt. Bij de toestellen, waarmede de 
overseining met behulp van geperforeerde 
strooken kan geschieden, moet het collationne
ment, wanneer de seinen de ambtenaar het geeft, 
ook geperforeerd worden. 

§ 3. Bij het werken per Morsetoestel of met 
toestellen voor opnemen op het gehoor, omvat 
de verplichte ambtelijke herhaling alle cijfers 
van het adres, den inhond en de onderteekening. 

§ 4. Wanneer men de herhaling geeft van 
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getallen, waarin een breuk voorkomt, moet, ten 
einde __ elke mogelijkheid van eene vergissing te 
verm1Jden, de breuk worden herhaald, door er 
op den Morsetoestel het daarvoor aangewezen 
teeken (- - - - -), of op de typendrnktoestellen 
de dubbele streep (= ), aan t e doen voorafgaan 
of er op t e doen volgen. Voorbeelden : voor 
1 1/16 seine men 1 - - - - - 1/16 of l = 1/16, 
opdat men n iet 11/ 16 zal lezen; voor 3/4 8 seine 
men 3/4 - - - - - 8 of 3/4 = 8, opdat men niet 
3/48 zal lezen ; voor 2 1/2 2 seine men 2 - - - - -
1/2 - - - - - 2 of 2 = 1/2= 2, opdat men niet 
21/22 zal lezen. 

§ 5. De ambtelijkEl herhaling mag onder geen 
voorwendsel uitgesteld of onderbroken worden . 

Reçu. 
Art. 45. § 1. Nada t het woordental vergeleken 

is, mogeLijke ver~issingen zijn verbeterd en even
tueel de ambteli.Jke herhaling heeft plaats gehad, 
geeft het ontvangende ka ntoor aan het seinende 
het reçu van het telegra m of van de tele
grammen, welke de serie uitmaken. 

§ 2. 1. H et reçu wordt voor een enkel t ele
gra m gegeven door R, gevolgd door de aa n -
duiding va n het nummer van het ontvangen 
t elegram, b.v. ,,R 436". 

2. Wa nneer het een telegrafischen postwissel 
betreft , wordt het reçu in den vorm " R 436 
mdt (pw) " gegeven. 

§ 3. 1. Bij een serie t elegrammen geeft men R 
met aandniding va n het aantal ontvangen 
telegrammen, beneven van het eerst e en laatst e 
nummer van de serie : bijvoorbeeld " R 5 157 980". 

2. Wanneer in de serie t elegrafi sche post
wissels zijn begrepen , wordt het reçu met de 
aanduiding der nummers van de t elegrafische 
postwissels aangevuld, a ldus : R 5 157 980 y 
compris 13 mdt 290 mdt (R 5 157 980 pw 13 pw 
290 inbegrepen) . 

§ 4. ·wanneer de overseining geschiedt met 
doorloopende nummering, wordt het reçu 
gegeven in den vorm en op de voorwaarden, 
bepaald in§§ 7, 8 en 9 va n artikel 40, m et het 
voorbehoud, opgenomen in § 1 (2) van genoemd 
artikel. 

BehantleUng· van verminkte telegramm en. 
Art. 46 . § 1. Verbeteringen en verzoeken om 

inlichtingen betreffende telegra mmen, welke 
het kantoor in verbinding reeds heeft door
gegeven, worden bij dringende nota (AD) 
gedaan. 

§ 2. 1. Telegra mmen, welke klaarblijkelijk 
vernrinkt zijn, mogen 1l.Îet worden opgehouden, 
wanneer de verbetering niet op korten termijn 
kan plaats hebben. Zij moeten zonder vertraging 
met het dienstbij voegsel "CTF" aan het eind 
van de in leiding worden verder geseind; deze 
aanduiding wordt aangevuld met een inlichting 
betreffende den aard van de verbetering, 
bijvoorbeeld : ,,CTF 4•" hetgeen beteekent, dat 
het -!• woord zal worden verbeterd. Dadelijk na 
de verderseining va n het telegram word t 
daarvan verbetering per dringende nota (AD) 
gevraagd. 

2. De latere verbeteringen moeten na 
drukkelijk als dringende nota's (AD) worden 
aangednid. 

§ 3. Indien ten gevolge van storing, of wegens 
eenige andere oorzaak, de herhaling of het reçu 
niet ka n worden gegeve11 of ontva ngen, mag 

deze omstandigheid voor het ontvangende 
kantoor geen beletsel zijn, om de telegrammen 
hun loop te laten vervolgen, behoudens cl e 
verplichting, om een verbetering later er op t e 
doen volgen, en de dienstaanwijzing "CTF" aan 
het einde va n de inleiding t e vermelden, indien 
daar toe aanleiding is . 

§ 4. In geval van storing geeft het ontvan
gende kantoor onmiddellijk reçu en vraagt 
eventueel aanvulling van een telegra m, dat niet 
af is, hetzij langs een anderen rechtstreekschen 
draad, als er een in dien st is, hetzij in het tegen
gestelde geval door nriddel van een dringende 
nota (AD) langs den besten beschikbaren weg 
v erzond en. 

§ 5. Annuleering van een t elegram, waarvan 
de overseining is begonnen, moet steeds per 
dringende nota (AD) worden gevraagd of mede
gedeeld. 

§ 6. 1. W'anneer de ovcrseining van een 
t eleg ra m niet binnen redelijken tijd kan worden 
afgemaakt , of een reçn niet binnen redelijken 
tijd is ontvangen, wordt het telegram opnieuw 
met het dienst bij voegsel ,.Ampliation" (Dupli
caa t ) overgesei'ld, behalve wanneer het een 
telegrafischen postwissel betreft [ artikel 48, 
§ 3 (2) ). 

2. Voor het geval, dat deze tweede overseining 
la ngs een anderen da n den oorspronkeLijk voor 
de verzending van het telegram gebrnikten weg 
gesclued t , moet a lleen de duplicaat overseining 
in de interna tiona le rekeningen word en op
genomen . H et seinen.de kantoor verricht dan 
per nota het noodige bij de betrokken kantoren 

1 voor de annuleering van het oorspronkelijke 
telegram in de internationale rekeningen . 

HOOF DSTUK XI. - VERZENDING VAN 
TELEGRAMME N . 

Door de telegrammen te volg·en weg. 
Art. 47 . § 1. De afzender kan aanwijzingen 

geven met betrekking tot de verzending van 
zijn telegra m, met inachtneming va n de bepa
lingen van de a rtikelen 27, § 6, 28, § 3, alsmede 
die van §§ 2 tot 7 hierna. 

§ 2. De verschillende wegen, welke de tele
grammen kunnen volgen, worden door beknopte 
of verkorte aanwijzingen aangeduid, welke in 
gemeen overleg tusschen de belanghebbende 
adnrinistraties worden vastgesteld. Alleen aldus 
vastgest elde aanwijzingen mogen worden ge
bruikt ; willekeurige afkortingen zijn niet toe
gela ten . 

§ 3. De afzender, die den verzendingsweg wil 
voorschrijven , st elt de overeenkomstige uit
drukking op zij n minuut. Ook kan hij slechts 
een gedeelte van den af te leggen weg aangeven . 

§ 4. Wanneer de a fzender den verzendingsweg 
heeft voorgeschreven, zijn de kantoren gehouden 
zich. naar zij n aanwijzingen te gedragen, tenzij 
op den voorgeschreven weg storing of klaar
blijkelijke ophooping bestaat, in welke gevallen 
de afzender geen bezwaar kan maken tegen het 
gebruik van een anderen weg. 

§ 5. Indien daarentegen de afzender geen 
enkelen verzendingsweg heeft voorgeschreven, 
beslist elk kantoor, waar verschillende wegen 
openstaan, over de richting, welke aan het 
telegra m moet worden gegeven. 

§ 6. Indien de verzending van een telegram 
t egen denzelfden prij s kan worden uitgevoerd 
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langs verschillende wegen, welke door een 
zelfde administratie worden geëxploiteerd, 
beslist deze administratie omtrent den voor 
particuliere telegrammen te volgen weg, 
zooveel mogelijk in het belang van de afzenders, 
die in dit geval niet in het bijzonder het gebruik 
van een dezer wegen kunnen verzoeken. 

§ ï. 1. Indien de verzending van een tele
gram , zoowel per draad als per draadlooze kan 
geschieden, heeft de afzender het recht t e 
verzoeken, dat het telegram per cl.raad of per 
draad looze wordt verzonden onverschillig of de 
daarvoor gebrujkte wegen al of niet door 
dezelfde administratie worden geëxploiteerd; 
op de minuut wordt dan door hem een des 
betreffende duid elijke aanwijzing gesteld. Deze 
aanwijzing wordt door den telegraafdienst al
een aanduiding van den verzendingsweg bes 
schouwd [artikel 41, letter i)]. Zij wordt aan het 
einde van de inleiding door een van de volgende 
uitdrukkingen overgebracht: ,,Fil", wanneer de 
afzender overseining "per draad" verzoekt; 
"Anten", wanneer de afzender overseining 
langs een draadloozen weg verzoekt; 

de aannemende ambtenaar schrijft deze aan
wijzingen op de minuut van het telegram. Zij 
worden tot het kantoor van bestemming mede
geseind. 

2. In geen geval worden regeeringstele
grammen, waarvan overseining per draad 
verlangd is, per draadlooze verzonden, behalve 
wanneer de afzender; nadat met hem behoorlijk 
overleg is gepleegd, tot overseining langs een 
draadloozen weg machtiging heeft gegeven. 

3. In geen geval worden regeeringstele
~rammen, waarvan overseining langs een draad
Loozen weg is verzocht, per draad verzonden, 
behalve wanneer de afzender, nadat met hem 
behoorlijk overleg is gepleegd, tot overseining 
per draad machtiging heeft gegeven. 

4. De overige t elegrammen, waarvan over
seining per draad verlangd is, worden slechts 
dan langs een draadloozen weg verzonden, 
wanneer de draadweg gestoord is, zonder 
uitzicht op een spoedig herstel. 

5. Omgekeerd worden de overige t elegram
men, waarvan overseining langs een clraaclloozen 
weg is verlangd, slecht dan per draad ver
zonden, wanneer de racLioweg gestoord is, 
zonder uitzicht op een spoedig herstel. 

HOOFDSTUK XII. STORING DER 
TELEGRAFISCHE VERBINDINGEN. 

Yerzendln g lang·s een anderen weg. 
Algeme·ene be1Jallnge11. 

. .\rt. 4 . § 1. 1. Wanneer tijdens de over
sei ning van een telegram, storing invalt op de 
gewone telegraafverbinilingen, verzendt het 
kantoor, waar de storing zich vo01·doet, of een 
meer achterwaarts gelegen kantoor, dat over een 
telegrafischen omweg beschikt, het telegram 
onmiddellijk langs dezen weg (artikel 86, 
§§ 5 (3) en 6), of bij gebreke daarvan, per post 
(zoornel mogelijk per aangeteekenden brief) of 
per bode. De kosten der doorzending op andere 
wijze dan per telegraaf, komen ten laste van het 
kantoor, dat deze doorzending bewerkstelligt. 
De per post verzonden brief, moet het opschrift 
,,Télégramme-exprès" (Telegram per expresse) 
dragen. 

2. In uitzonderingsgevallen is telefonische 
overbrenging vai1 telegrammen eveneens toe
gelaten. Hiervan kan echter alleen worden 
gebruik gemaakt na overleg tusschen de belang
hebbende administraties. 

3. De telegrammen, welke overeenkomstig 
het bepaalde in deze paragraaf per telegraaf 
worden verzonden, moeten van de aanwijzing 
"dévié" (langs. een omweg verzonden) worden 
voorz ien, gevolgd door den naam van het 
kantoor, dat voor de afwijkende verzending 
zorgt. Deze aanwijzing wordt aan het einde van 
de inleiding, na de aanduiding van den ver
zendingsweg, als deze aanwezig is, overgeseind. 

§ 2. 1. De telegrammen worden echter slechts 
dan langs een duurderen weg doorgezonden, 
wanneer zij uiterlijk binnen 24 uren na de kennis
geving van de storing, aan het kantoor, dat voor 
de verder eining moet zorgen, worden aange
boden of toegezonden. 

2. De overseining van het eerste telegram, 
dat de aanwijzing "dévié" (langs een omweg 
verzonden) draagt (artikel 86, § 5), zal als 
officieele kennisgeving van de storing worden 
beschouwd. 

§ 3. 1. Het kantoor, dat tot een andere wijze 
van doorzending clan per telegraaf overgaat, 
richt het telegram, naar omstandigheden, aan 
het eerste telegraafkantoor, dat in staat is, het 
verder te seinen, of aan het kantoor van 
bestemming, of aan den geadresseerde zelf, 
voor zoover deze doorzending binnen de 
grenzen van het land van bestemming geschiedt. 
Zoodra de gemeenschap hersteld is, wordt het 
telegram opnieuw per t elegraaf overgebracht, 
tenzij van te voren bericht van aankomst is 
ontvangen, of deze overseining, wegens buiten
gewone ophooping, beslist schadelijk zou zijn 
voor den gang van den dienst (artikel 49, § 7). 

2. Wanneer het een telegrafischen postwissel 
betreft, geschiedt de duplicaat-overseining 
door middel van een nota, waarin wordt mede
gedeeld, dat de postwissel reeds eerder is ver
zonden en wordt aangeduid, welken weg hij 
gevolgd heeft. 

Verzendin g per l)OSt. 
Art. 49. § 1. Telegrammen, welke om een of 

andere reden per post aan een telegraafkantoor 
worden ver-~onden, gaan vergezeld van een 
genummei·d borderel. Tevens geeft het kantoor, 
dat op deze wijze doorzendt, aan dat, waaraan 
de zending gericht is, per nota bericht, indien de 
telegrafische verbindingen zulks toelaten, om
trent het aantal verzonden telegrammen en het 
vertrekum· der post. 

§ 2. Bij aankomst der post onderzoekt het 
correspondeerende kantoor, of het aantal ont
vangen telegrammen overeenstemt met dat, 
hetwelk op het borderel is vermeld. Zoo ja, 
clan stelt het een bewijs van ontvangst op het 
borderel, dat dadeljjk teruggezonden wordt aan 
het kantoor van afzending. Na herstel der 
telegrafische gemeenschap zendt het kantoor 
opnieuw bericht van ontvangst per nota in 
dezen vorm : ,,Reçu 63 télégrammes conformé
ment au borclerau n°. 18 du 30 mars". (Ont
vangen 63 telegrammen, volgens borderel nr. 18 
van 30 Maart). 

§ 3. De bepalingen der vorige paragraaf zijn 
eveneens van toepassing, wanneer een telegraaf
kantoor een zending telegrammen per post 
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ontvangt, zonder dat daarvan vooraf is kennis
gegeven. 

§ 4. Wanneer een aangekondigde zending 
telegrammen niet met de aangeduide post aan
komt, moet daarvan onmiddellijk worden 
kennisgegeven aan het kantoor van afzending. 
Naar omstandigheden m<1et dit kantoor, of de 
telegrammen onmiddellijk overseinen, wanneer 
de telegrafische gemeenschap is hersteld, of 
met een of ander middel van vervoer een nieuwe 
verzending uitvoeren. 

§ 5. Wanneer, in het in art. 48, § 3, (1), 
bedoelde geval, een telegram rechtstreeks aan 
den geadresseerde wordt toegezonden, wordt er 
een kennisgeving bijgevoegd, waarin mede
deeling wordt gedaan van de storing op de 
verb indingen. 

§ 6. Het kantoor, dat telegrammen per 
telegraaf doorzendt, welke reeds per post zijn 
overgebracht, licht het kantoor, waaraan deze 
zijn gericht, per nota in dezen vorm in : 

,,Berlin Pari s 15 1045 (dagteekeni ng en tijd= ) 
Télégrammes nos .. . .. réexpédiés par amplia
tion". (Telegrammen nrs . . . . . als duplicaat 
verzonden). 

§ 7. De duplicaat-verzending per telegraaf, 
bedoeld in artikel 48, § 3 en dit a rtikel, § 6, 
moet door het dienstbijvoegsel "Ampliation" 
( duplicaat) worden aangeduid, dat aan het einde 
der in leiding wordt overgeseind. 

§ 8. H etzelfde dienstbijvoegsel wordt op• 
genomen in de inleiding van telegrammen, 
welke een tweeden keer worden overgeseind. 

HOOFDSTUK XIII. - INTREKKING VAN 
EEN TELEGRAM. 

Intrekking vóór of tijdens de overse inlng. 

Art. 50. § 1. De afzender van een telegram, 
of zijn gemachtigde, kan, indien hij zijn hoe
danigheid als zoodanig bewijst, de overseining 
en de aflevering van dat telegram stuiten, 
wanneer daartoe nog gelegenheid bestaat. 

§ 2. Wanneer een afzender zijn telegram 
intrekt, vóór de overseining er van is begonnen, 
worden de kosten terugbetaald, na aftrek van 
een recht van hoogstens een frank (1 fr.), 
ten voord eele van de administratie van af. 
zending. 

§ 3. Indien het telegram door het kantoor 
van afzending is overgeseind , kan de afzender 
de intrekking alleen verzoeken per betaalde 
nota, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 80 en gericht aan het kantoor van 
bestemming. De afzender moet, naar keuze, den 
prijs betalen van een antwoord per telegraaf of 
per post op de nota van intrekking. Zooveel 
mogelijk wordt deze nota ach tereenvolgens 
overgeseind naar . de kantoren, waarover het 
oorspronkelijke telegram is verzonden, totdat 
dit laatste achterhaald is. Indien het telegram 
aan den geadresseerde is afgeleverd, wordt deze, 
behalve wanneer in de ST een tegengestelde 
aanwijzing voorkomt, omtrent de intrekking 
van het t elegram ingelicht. 

§ 4. Het ka ntoor, dat het telegram intrekt, 
of de nota van intrekking aan den geadresseerde 
aflevert, licht het kantoor van afzending in. Deze 
mededeeling geeft aan, door het woord "Annulé" 
(ingetrokken) of "remis" (afgeleverd), dat het 
telegram vóór de bestelling ingetrokken kon 
worden, of dat het reeds afgeleverd was. Zij 

geschiedt per telegraaf, als de afzender de kosten 
van een antwoord per t elegraaf op de nota tot 
intrekking heeft betaald ; in het tegengestelde 
geval wordt het antwoord per post, als gefran• 
keerde brief, verzonden. 

§ 5. Wanneer het telegram wordt ingetrokken, 
vóór dit het kantoor van be temmin~ heeft 
bereikt, betaalt het kantoor va n afzendmg aan 
den afzender de kosten van het oorspronkelijke 
telegram, de nota tot intrekking en eventueel 
het vooruitbetaalde telegrafiscbe antwoord 
daarop terug, na aftrek van de kosten van het 
oorspronkelijke telegram, de nota tot intrekking 
en eventueel het vooruitbetaalde telegrafi sche 
antwoord daarop voor zooveel den door
loopen afstand betreft. 

HOOFDSTUK XIV. - STUITING VAN 
TELEGRAMMEN. 

Be voe1nle kan tor e n. Me!ledeelln g· der 
stui ting. 

Art. 51. § l. De controle, ir, artikel 2(i van 
het Verdrag bedoeld, wordt door de eind
telegraafkantoren of telegraafka ntoren van 
overneming uitgeoefend, behoudens beroep op 
de hoofdadministratie, welker uitspraak bin
dend is. 

§ 2. De overseining van regeeringstf'le
grammen, telegrammen betrefl;ende de beveili
ging van menschenlevens en diensttelegrammen 
geschiedt van r echtswege. De telegraafkantoren 
mogen op deze telegrammen geen enkele 
controle uitoefenen. 

§ 3. Telegrammen, bestemd voor een tele
graafagentschap voor nazending, dat kennelijk 
is opgericht met het doe l om te1egrammen van 
derden te onttrekken aan algeheele betaling 
der kosten, versC'huldigj voor hunne over
seining, zonder nazending, tusschen het kantoor 
van afzending en dat van eigenlijke bestemming, 
moet en door het kantoor van ontvangst worden 
gestuit onder verplichting evenwel, het kantoor 
van afzending hieromtrent onmiddellijk in te 
lichten. 

§ 4. 1. De administratie en particuliere onder
nemingen nemen de verplichting op zich, in 
haar kantoren de telegrammen te stuiten, welke 
die kantoren uit het buitenland ontvangen, 
onverschillig langs welken post ( post, telegraaf, 
telefoon of andere), om per telegraaf te worden 
verdergezonclen, met het doel deze berichten 
te onttrekken aan de volledige betaling van 
de kosten, verschuldigd voor den geheelen weg. 

2. De stuiting moet worden bericht aan de 
adminitratie van het land van a fzending van 
deze telegra mmen. 

HOOFDSTUK XV. - AFLEVERING TER 
PLAAT E VAN BESTEMMING. 

Verschlll e11 1le geyallen van afleYerlng. 
Art. 52. § 1. De telegrammen worden, volgens 

hun adres, aan huis (particuliere woning, 
kantoor, inrichting, enz.), poste restante 
(= GP = ) of telegraaf restant (= TR= ) 
afgeleverd . Zij worden , in de gevallen, voorzien 
in artikel 15, § 5, ook per telefoon aan den 
geadres eerde afgeleverd , of langs parti culiere 
telegraaflijnen , op de voorwaarden, vastgesteld 
door de administraties, welke deze wij ze- ·van 
overbrenging toelaten . 
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§ 2. Zij worden in volgorde van den tijd van 
opneming, rekening houdende met hunnen 
voorrang, afgeleverd of naar hunne bestemming 
overgebracht, behoudens in de gevallen, 
genoemd in § 9 van artikel 76 en § 12 van 
artikel 77. 

§ 3. 1. Telegrammen, gericht aan een adres 
in de plaats, waar het telegraafkantoor bestelt, 
worden onmiddellijk aan hun adres bezorgd. 
Telegrammen welke de betaalde dienst
aanwijzing "J·our" (Dag) dragen, worden even
wel niet des nachts besteld; voor de in den 
nacht ontvangen telegrammen is onmiddellijke 
bestelling binnen de openstellingsuren der 
kantoren slechts dan verplicht, wanneer deze 
telegrammen de betaalde dienstaanwijzing 
,,Nuit" (Nacht) dragen . 

2. De administraties zijn gehouden tele
grammen betreffende de beveiliging van 
menschenlevens bij de zee- en luchtvaart, als
mede regeeringstelegrammen onmiddellijk te 
doen bestellen ; zij zijn eveneens verplicht, 
binnen de openstellingsuren der kantoren, 
particuliere telegrammen, welke niet de aan
wijzing "Nuit" (Nacht) dragen, onmiddellijk te 
doen bestellen, indien het dringende karakter 
van het telegram door het kantoor van bestem
ming wordt opgemerkt. 

§ 4. 1. E en aan huis bezorgd telegram kan 
worden afgeleverd aan den geadresseerde, de 
voh.-assen leden van zijn gezin, aan ieder, die 
in zijn dienst is, aan personen, die bij hem 
inwonen of verblijven, of aan den concierge 
van het hotel of het huis , tenzij de geadresseerde 
schriftelijk een bjjzonderen gemachtigde heeft 
aangewezen, of de afzender, door boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing " Mains 
propres" (Eigenhandig) of= MP = te plaatsen, 
heeft verzocht, de aflevering uitsluitend aan 
den geadresseerde zelf te doen plaat s hebben. 
In dit laatste geval is elke andere wijze van 
aflevering (post, telefoon, particuliere telegraaf
lijn) uitgesloten . 

2. De aanwijzing "Mains propres" (Eigen
handig) wordt door het kantoor van bestem
ming volu it boven het adres geschreven, terwijl 
aan den besteller de noodige inlichtingen 
worden gegeven. l 

§ 5. De afzender kan eveneen verzoeken, 
dat het telegram open wordt afgeleverd, door 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing= 
Ouvert= (Open) te plaatsen. 

§ 6. De wijzen van aflevering "eigenhandig" 
en "open " zijn niet verplicht voor de admi
nistraties, welke verklaren, dat ze deze niet 
aanvaarden. 

§ 7. Telegrammen, welke "po te restante" 
moeten worden afgeleverd of per post moeten 
worden verzonden, worden door het telegraaf
kantoor van bestemming onmiddellijk aan de 
post afgeleverd, overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 62. 

§ 8. Telegrammen, met adres "poste restante" 
of welke per post worden afgeleverd, zijn, 
wat de aflevering en de termijnen van bewaring 
betreft, aan dezelfde regels onderworpen als de 
poststukken. 

§ 9. De administratie, waartoe het kantoor 
van bestemming behoort, heeft de bevoegdheid 
voor telegrammen, die "poste restante" of 
"telegraaf re tant" worden afgeleverd, van 
den geadresseerde een bijzonder afleveringsrecht 

t e heffen. Indien de geadresseerde weigert dit 
recht te betalen, deelt het postkantoor dit aan 
het telegraafkantoor mede en dit laatste kantoor 
licht het kantoor van afzending in, met het oog 
op de invordering van het recht van den 
afzender. 

§ 10. Een telegram met adres "telegraaf 
restant" wordt aan het t elegraafloket aan den 
geadresseerde of zijn vertegenwoordiger, indien 
deze daartoe behoorlijk gemachtigd is, uitge
reikt; zij zijn gehouden hun identiteit te be
wijzen, indien dit van hen geëischt wordt. 

§ ll. Telegrammen, welke aan passagiers 
van een schip moeten worden afgeleverd, zoodra 
het de haven binnenkomt, worden zooveel 
mogelijk vóór de ontscheping afgeleverd. Indien 
zulks niet mogelijk is, of indien deze aflevering 
kosten met zich medebrengt (b.v. vaarloon}, 
worden zij aan den vertegenwoordiger van de 
scheepsreederij afgeleverd. 

On bes telba a rh eid e n vertraagde aflevering·. 

Art. 53. § 1. 1. Indien een telegram niet kan 
worden afgeleverd, zendt het kantoor Yan 
bestemming, zonder uitstel, aan dat van 
afzending een nota, welke de oorzaak van d e 
onbestelbaarheid aangeeft en in dezen vorm 
wordt opgesteld := 425 quinze (vijftien ) De
lorme 212 rue Nain (nummer, dagteekening 
voluit in letters en adres van het telegram 
letterlijk overeenstemmende met d e ontvangen 
aanwijzingen ) refusé, (geweigerd), destinataire 
inconnu (gead1·esseerde onbekend}, parti (,-er
trokken) [met eventueele aanvulling " réexpédié 
poste à . ... "(per po t doorgezonden naar . . .. ) 
(artikel 60, § 3)), décédé (overleden), pa · arrivé 
( niet aangekomen), adresse plus enregist rée 
(geen telegramadres meer) (ou adresse non 
enregistrée) (of geen telegramadres) enz . Het 
adres, dat in de nota wordt herhaald, moet ook 
den naam van het kantoor van bestelnming 
bevatten, als deze aanwijzing noodig wordt 
geoordeeld. Deze nota wordt eventueel tian
gevuld met de vermelding van de reden der 
weigering (artikel 23. § 1), of van het bedrag der 
kosten, waarvan de inning bij den afzender 
moet worden beproefd (artikelen 59 en ö2). 

2. Voor telegrammen met adres .,poste 
restante" of "telegraaf restant" , welke na afloop 
van den termijn voor bewaring van deze tele
grammen gesteld, niet door den geadresseerde 
zijn · afgehaald, wordt geen nota van on bes tel
baarheid verzonden. Alleen die, waar,oor 
kosten moeten worden ingevorderd, geven 
aan leiding tot de verzending, als gewonen 
gefrankeerden brief, van een nota van onbestel
baarheid, overeenkom tig de bepalingen van 
lid 1 hiervoor. 

§ 2. 1. Het kantoor van afzending vergewist 
zich van de juistheid van het adres en, indien 
dit laatste verminkt is, wordt het dadelijk per 
nota in dezen vorm verbeterd: ,,425 quinze 
(vijftien) (nummer, en dagteekening voluit in 
letters, van het telegram) pour (voor) ..... . 
(verbeterd adres)". 

2. Naar omstandigheden bevat deze nota de 
noodige aamvijzingen, om begane feilen te 
herstellen, zooals: ,,faites suivre à destinatiou" 
(wil naar bestemming verder seinen}, ,,annulez 
télégramme" (annuleer telegram) enz. In dit 
laatste geval moet het kantoor, dat de annu-
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leering heeft voorgeschreven, zelf het telegram 
naar zijn juiste bestemming overseinen. 

3. Indien het kantoor van bestemming 
gesloten is op het oogenblik, waarop de nota 
van onbestelbaarheid op het laatste kantoor 
vàn overneming aankomt, verge,vist dit kantoor 
zich van de juistheid van het adres volgens het 
overneem-formulier van het oorspronkelijke 
telegram en, indien het een vergissing bemerkt, 
seint het zelf aan het kantoor van bestemming 
de verbetering, in den vorm, aangegeven in 
lid 1. In dit geval licht het zoo spoedig mogelijk 
het kantoor van afzending in en deelt het aan 
dit kantoor den inhoud van de nota tot ver
betering mede. 

§ 3. 1. Indien het adre niet verminkt is, 
geeft het kantoor van afzending, zoo mogelijk, 
van het ber icht van onbestelbaarheid kenn is 
aan den afzender . 

2. Het niet mededeelen van het bericht heeft 
niet tot gevolg, dat recht wordt verkregen op 
terugbetaling van de voor het telegram betaalde 
kosten. 

§ 4. 1. E en nota van onbe. telbaarheid wordt 
slechts dan nageseind, als de afzender van het 
oorspronkelijke telegram verzocht heeft, dat 
zijn telegrammen aan hem worden nageseind 
(artikel 60). Als de afzender bekend is, geschiedt 
in alle andere gevallen de nazending per post 
als gefrankeerde brief. 

2. De nota van onbestelbaarheid kan even
eens per post aan den afzender worden over
gebracht, indien aflevering per bijzonder 
vei voermiddel (wanneer het bijvoorbeeld be
stelling ten plattelande betreft) kosten met zich 
zon medebrengen, waarvan de inning niet 
verzekerd is. 

§ ó. De geadresseerde van een nota van 
onbestelbaarheid kan het adres van het oor
spronkelijke telegram slechts overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 80 aanvullen, verbeteren 
of bevestigen. 

§ 6. 1. Indien het telegram, na afzending der 
nota van onbestelbaarheid, door den geadres
seerde wordt afgehaald, of indien het kantoor 
van bestemming het telegram kan afleveren, 
zonder een der nota's ter verbetering, als in de 
§§ 2 en ó hierboven bedoeld, te hebben ont
vangen, zendt het aan het kantoor van afzending 
een tweede nota in dezen vorm : ,,29 onze 
(elf) (nummer en dagteekening voluit in letters) 
Mirane (naam van den geadresseerde) réc lamé 
ou remis (afgehaald of afgeleverd)". · 

2. Deze tweede nota wordt niet overgeseind, 
wanneer de aflevering door middel van een 
kennisgeving van ontvangst per telegraaf 
wordt bericht. 

3. De nota betreffende de aflevering wordt 
den afzender medegedeeld, indien hij kennis 
heeft gekregen van de onbestelbaarheid. 

§ 7. Indien aan het aangegeven adres niet 
wordt opengedaan, of de besteller niemand 
vindt, die het telegram voor den geadresseerde 
wenscht aan te nemen, wordt een kennisgeving 
aan het aangewezen adres achtergelaten en het 
telegram naar het kantoor teruggebracht, ten 
einde aan den geadresseerde of zijn gemachtigde 
op aanvraag van een van beiden te worden 
, 1 geleverd. Telegrammen, waarbij geen bij
z 011 dere voorzorgen inzake de aflevering 
heb oeven in acht te worden genomen, worden 
echter in de brievenbus van den geadresseerde 

geworpen, wanneer overigens geen twijfel 
omtrent de woonplaats van dezen bestaat. 

§ 8. Wanneer de geadresseerde, nadat hij 
overeenkomstig het bepaalde in § 7 omtrent 
de aankomst van een telegram is ingelicht, dit 
niet binnen een tijdsverloop van 48 uur in 
ontvangst neemt, wordt gehandeld overeen
komstig de bepalingen van § 1 van dit artikel. 

§ 9. Elk telegram, dat niet binnen 42 dagen, 
volgende op de dagteeken i11g van ontvangst 
ten kantore van besternrning, aan den geadres
eerde is kunnen worden afg~leve rd, wordt 

vernietigd, met inachtneming van het bepaalde 
bij artikelen 52, § 8, en 65, § 10 en ll. 

§ 10. .Aanbevolen wo,·dt, voot· de opstellillg 
van nota's van onbestelbaarheid en nota's be
treffende te legrnm men, die hun bestemming 
nog niet hebben bereikt, gebruik te maken van 
de verkortingen van bij lage 1 van dit Reglement. 

HOOFDSTUK XVI. - TELEGRAMMEX 
MET BIJZONDERE AANWIJZINGEN. 

Alge meene bepaUn gen. 

Art. 54. § 1. De bepalingen, vervat in andere 
hoofdstukken , zijn geheel van toepas ing op 
telegrammen met bijzondere aanwijzingen, 
onder voorbehoud van de in dit hoofdstuk 
aangegeven wijzigingen. 

§ 2. Bij de toepassing van de artikelen van 
dit hoofdstuk kan men de aan het publiek 
verleende bevoegdheden met betrekking tot 
dringende telegrammen, vooruitbetaalde ant
woorden, telegrammen met collationneering, 
kenn isgevingen van ontvang, naseining, meer
voudige telegrammen en telegrammen met 
bezorging buiten den bestellingskring, geza
menlijk toepassen. 

Driugen,le particuliere teleg-rammen. 

Art. 5ó. § 1. 1. De afzender van een particu
lier telegram kan voorrang bij de overseining 
en de a fl evering ter plaatse van bestemming 
verkrijgen, door de betaalde dienstaanwijzing 
"Urgent" (Dringend) of= D = boven het adres 
te schrijven en het tweevoud van den prijs van 
een gewoon telegram van hetzelfde woordental 
over denzelfden afstand te betalen. 

2. Eveneens is de prijs van een dringend 
CDE-telegram het tweevoud van den prijs van 
een gewoon CDE-telegram van dezelfde lengte 
over denzelfden afstand. 

§ 2. Dringende particuliere telegrammen 
hebben voorrang boven andere particuliere 
telegrammen, terwijl hun voorrang onderling 
wordt geregeld volgens de bepalingen van 
artikel 36, § 3. 

§ 3. De bepalingen der voorafgaande para
grafen zijn niet verplicht voor de administraties, 
welke verklaren, dat ze deze niet kunnen toe
passen, hetzij op een gedeelte van het verkeer, 
hetzij op het geheele verkeer, dat over hare 
verkeerswegen gaat. 

§ 4. De administraties, welke dringende 
telegrammen slechts in doorgaand verkeer 
toelaten, moeten deze zoowel op draden, 
waarop over haar grondgebied rechtstreeks 
wordt geseind, als op hare kantoren van over
neming, tusschen telegrammen van dezelfde 
herkomst en dezelfde bestemming toelaten. 
De aan haar toekomende trans ittaks wordt 
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vertweevoudigd, evenals voor de overige 
gedeelten van den weg. 

§ 5. 1. In het buiten-Europeesche verkeer is 
dringende overbrenging over gedeelten van den 
af te leggen weg toegelaten, wanneer tusschen de 
belanghebbende administraties te dien opzichte 
overeenstemming bestaat. De afzender, die 
gebruik wil maken van deze bevoegdheid, 
vermeldt boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing= PU = , en betaalt voor het gedeelte 
van den weg, waarover het telegram als dringend 
moet worden geseind, den tweevoudjgen prijs. 

2. De prij s van een gedeeltelijk dringend 
CDE-telegram is gelijk aan 6/10 van dien van 
een particulier gedeeltelijk dringend tele~_ram 
van hetzelfd e woordental over denzeuden 
af tand, onder voorbehoud van de bepalingen 
van artikel 26, § 3 ei. 

'l'eleirra mm en met a ntwoord hetaahl . 
Gebruik of teru g·betalln g· van het 

antwoordbewijs. 
Art. 56. § 1. De afzender van een telegram 

kan het antwoord, dat hij van zijn correspondent 
vraagt, voonüt betalen, door boven het adres 
de betaalde dienstaanw(izing "Répon e payée" 
(Antwoord betaald) of = RP ='= te plaatsen, 
aangevuld met de vermelding in franken en 
centiemen van het voor het antwoord betaalde 
bedrag: ,,Réponse payée x ..... " (Antwoord 
betaald x . . ... ) of= RPx = (Voorbeelden: = 
RP 3,00= , = RP 3,05= , = RP 3,40= ). 

§ 2. Ter plaatse van bestemming levert het 
kantoor aan den geadresseerde een antwoord
bewijs af van gelijke waarde a ls in het vraag
telegram aangegeven. Dit antwoordbewijs geeft 
de bevoegdheid, om binnen de grens zijner 
waarde, een telegram, met of zonder bijzondere 
diensten, met willekeurige bestemming te ver
zenden, van een willekeurig kantoor u it van de 
administratie, waartoe het kantoor behoort, 
dat het bewijs heeft afgegeven, of, wanneer het 
een radiotelegram voor een mobiel station 
betreft, van het station uit, dat het antwoord
bewijs heeft afgegeven. 

§ 3. l. Indien de prijs van een met een ant
woord bewijs gefrankeerd telegram de waarde 
van dat bewijs te boven gaat, moet het meerdere 
door den afzender, die van het bewijs gebruik 
maakt, worden bijbetaald. In het tegengestelde 
geval wordt het verschil tusschen de waarde 
van het bewij s en het bedrag van de werkelijk 
verschuldigde kosten aan den afzender van 
het oorspronkelijke t elegram terugbetaald, 
indien het verzoek daartoe binnen zes maanden 
na de dagteekening van afgifte van het ant
woord bewij s gedaan wordt en dit verschil ten 
minste twee franken (2 fr.) bedraagt. 

2. Deze terugbetaling geschiedt voor rekening 
,an de administratie van bestemming van het 
oor pronkelijke telegram, tenzij op grond van 
a rtikel 3 een vereenvoudigde ha ndelwijze kan 
worden toegepast. 

3. Indien de waarde van het antwoordbewijs 
la"er is dan het minimum-tarief voor een 
teÎegram, dat eventueel door de adm inistratie, 
die het bewijs heeft afge"even, krachtens 
artikel 26, § 3b) wordt geëischt en de prijs van 
het antwoord-telegram dit minimum niet 
bereikt, moet de afzender van het antwoord het 
, erschil bijbetalen. 

§ J. H et antwoordbewij s kan slechts gedu-

rende drie maanden, gerekend van den dag, 
volgende op dien van afgifte, voor de fran
keering van een telegram gebruikt worden. 

§ 5. Indien de geadresseerde het antwoord
bewijs geweigerd heeft, of er om een of andere 
reden geen gebruik van heeft gemaakt en het 
bewijs aan het kantoor teruggegeven is, wordt 
het bedrag van het antwoordbewijs aan den 
afzender van het telegram terugbetaald, indien 
znlks, binnen den termijn van geldigheid van 
het antwoordbewijs, door den afzender of door 
den geadresseerde gevraagd wordt. 

§ 6. Wanneer het antwoordbewij s niet aan 
den geadresseerde is kunnen worden u itgereikt, 
omdat het niet mogelijk was dezen te vinden, 
wordt het bedrag aan den afzender terug
betaald, indien deze, voordat de termijn van 
geldigheid is verstreken, hiertoe het verzoek 
doet. Het kantoor van bestemmin~ maakt in 
dit geval het bewijs ongeldig, terwijl het· tele 
gram, van een desbetreffende aanteekening 
voorzien, gedurende den voorgeschreven termijn 
wordt bewaard. 

'.l'elegrammen met collatlonneerln g·. 

Art. 57. § 1. De collationneering heeft ten 
doel meer waarborgen te geven voor een j ujste 
overbrenging der telegrammen. Zij bestaat in de 
geheele herhaling van het telegram (de ambte
lijke inleiding inbegrepen) en in de vergelijking 
van deze herhaling met de ambtelijke inleiding 
en wat het telegram verder inhoudt. 

§ 2. 1. De afzender van een telegram is 
bevoegd, daarvan collationneering te vragen. 
:ffij betaalt daarvoor, boven de gewone kosten, 
een bedrag gelijkstaande met de helft van 
den prijs van een gewoon telegram van het
zelfde aantal woorden, voor dezelfde bestem
ming langs denzelfden weg, terwijl hij boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing "CoUa
tionnement" (Collationneering) of= TC= 
schrijft. 

2. De toeslag voor collationneering van 
CDE-telegrammen is de helft van den prijs 
van een gewoon CDE-telegram. 

§ 3. In geheim schrift gestelde regeerings- en 
diensttelegrammen worden ambtshalve en 
kosteloos gecollationneerd (artik,elen 78, § 8 
en 79, § 10). 

§ 4. H et collationnement wordt door het 
ontvangende of door het seinende kantoor 
gegeven naar gelang van het voor de over
seining gebruikte systeem ( ar tikel 44, §§ 1, 
2 en 3) . 

§ 5. H et collationnement telt niet in de 
beurtelingsche volgorde van overseini ng mede. 

Telegra mmen met kennisgevin g , ·an 
ontvangst. 

I. Behandeling ten kantore van afzending. 
Art. 58. § 1. 1. De afzender van een tele

gram kan verzoeken, dat hem de dagteekening 
en de tijd, waarop zijn telegram aan zijn cor
respondent i afgeleverd, dadelijk na de af
levering per telegraaf of per post, worden mede
gedeeld. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat de mede
deeling hem per telegraaf word t gedaan, moet 
h ij daarvoor een bedrag betalen, gelijkstaande 
met den prijs van een gewoon telegram van zes
woorden voor dezelfde bestemming langs den 
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zelfden weg. Hij schrijft dan boven het adres 
de betaalde dienstaanwijzing : ,,Accusé de 
réception" (Kennisgeving van ontvangst) of 
= PC= . De kennisgeving van ontvangst van 
een ODE-telegram is in elk geval aan het volle 
tarief onderworpen. 

3. Indien de afzender verzoekt, dat deze 
mededeeling hem per post wordt gedaan, 
betaalt hij een bedrag van veertig centiemen 
(0 fr. 40), terwijl hij boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing "Accusé de réception postal" 
(Kennisgeving van ontvangst per post) of 
= PCP = schrijft. 

§ 2. De kennisgeving van ontvangst, per 
telegraaf of per post, wordt onmiddellijk na 
aankomst op het kantoor van afzending van het 
telegram ter kennis van den afzender van het 
telegram gebracht. 

II . Behandeling ten kantore van bestemming · 

§ 3. Kennisgevingen van ontvangst worden 
als gewone diensttelegrammen beschouwd, 
onverschillig de klasse van het telegram, 
waarop zij betrekking hebben. 

§ 4. In de inleiding wordt geen nummer van 
het kantoor van afzending, geen woordental en 
geen tijd van aanneming vermeld. De kellnis
geving van ontvangst wordt in dezen vorm 
overgeseind: 

CR Paris Berne= 469 vingtdeux (twee
entwintig) Brown (nummer, dagteekening voluit 
in letters van het oorspronkelijke telegram, 
naam van den geadresseerd e van dit telegram) 
remis vingtcinq 1025 (afgeleverd vijfentwintig 
1025), (dagteekening voluit in letters, uur en 
minuten). 

§ 5 . 1. Wanneer het telegram aan de post, 
of aan een of ander tussehenpersoon is afge
geven, buiten de personen , die zich aan het 
gewone verblijf van den geadresseerde bevinden, 
maakt de kennisgeving van ontvangst er 
melding van, bijvoorbeeld : 

" Remis poste ou hötel on gare etc., vingtcinq 
1025." 

(Afgeleverd post of hotel, of station, enz. 
vijfentwintig 1025). 

2. Wanneer het telegram per post na-ar zijn 
eindbestemming wordt overgebracht, als poste
restante wordt afgegeven aan het postkantoor, 
of per telefoon of langs een particuliere telegraaf
lijn, of aan een of ander tusschenpersoon wordt 
afgeleverd, bevat boven bedoelde mededeeling 
dagteekening en tijd van die postverzending, 
afgifte of aflevering. 

:1. Wanneer het een radio- of een kustsein
telegram betreft, verzendt het landstation of de 
kustseinpost de kennisgeving van ontvangst en 
geeft de dagteekening en het tijdstip aan van 
overbrenging aan het mobiele station (in geval 
van een radio-telegram) of aan het schip (in 
geval van een kustseintelegram), bijvoorbeeld : 

,,transmis station mobile (ou navire) vingt
cinq 1025" 

[naar mobiel station (of schip) overgebracht 
vijfentwintig 1025). 

§ 6. De kennisgeving van ontvangst per post 
bevat dezelfde inlichtingen als de kennisgeving 
van ontvangst per telegraaf. Zij wordt per 
gefrankeerden brief, met opschrift "Accusé de 
réception" (Kennisgeving van ontvangst) door 
het kantoor van bestemming van het telegram 
aan dat van afzending ge,;onden. 

§ 7. 1. Indien een telegram met kennisgeving 
van ontvangst niet afgeleverd kan worden, 
wordt een nota van onbestelbaarheid aan het 
kantoor van afzending gezonden, alsof het 
een gewoon telegram betrof, terwijl de kennis
geving van ontvangst niet wordt opgemaakt. 

2. Indien later, gedurende den termijn van 
bewaring van het telegram (artikel 53, § 9), 
het telegram aan den geadresseerde kan worden 
afgeleverd, wordt de kennisgeving van ont 
vangst terstond opgemaakt en verzonden. 

3. De kosten van de kennisgeving van ont
vangst per telegraaf kunnen, na afloop van den 
termijn van bewaring, wanneer het telegram 
niet afgeleverd is, aan den afzender "op z•Jn 
verzoek worden terugbetaald. 

4 . De kosten van de kennisgeving van ont
vangst per post worden nooit terugbetaald. 

Naselnlng· Yan telegrammen op verzoek 
van den afzender. 

Art. 59. § 1. l eder afzender kan, door bornn 
het adres de betaalde dienstaanwijzing "Faire 
suivre" (Naseinen) of= FS = te schrijven, 
verzoeken, dat zijn telegram door het kantoor 
van bestemming wordt nageseind. 

§ 2. 1. De afzender van een na te seinen 
telegram moet worden gewaarschuwd, dat, 
indien het telegram wordt nageseind, hij de 
naseiningskosten moet betalen, welke niet bij 
aankomst zijn geïnd. 

2. Indien een na te seinen telegram, hetwelk 
een der betaalde dienstaanwijzingen= RPx= 
of= PC = bevat, moet worden nageseind, past 
het naseinende kantoor de bepalingen van 
artikel 60, § 5, toe. 

§ 3. Indien een telegram van de betaalde 
dienstaanwijzing= F = , is voorzien, _wnder 
vermelding van andere adressen, schruft het 
kantoor van bestemming, overeenkomstig het 
bepaalde in § 5 hierna, in voorkomende gevallen 
het nieuwe adres, dat ten huize van den ge
adresseerde is opgegeven op het telegram en 
seint het naar de nieuwe bestemming na. Op 
dezelfde wijze gaat men door, totdat het tele
gram wordt afgeleverd, of geen nieuw adres 
meer wordt opgegeven. 

§ 4. Indien de betaalde dienstaanwijzing 
= FS = vergezeld gaat van achtereenvolgende 
adressen, wordt het telegram eventueel aan elk 
der opgegeven bestemmingen, tot aan de 
laatste, overgeseind ; het laatste kantoor Yan 
bestemming handelt in voorkomende gernllen, 
overeenkomstig de bepalingen van § 6. 

§ 5. 1. De plaats van afzending, de _dag
teekening en de tijd van aanneming, welke 111 de 
inleiding der nageseinde telegrammen moeten 
worden aangegeven, zijn de plaats van afzen
ding, de dagteekening en de t~d van aannemmg 
van het oorspronkelijke telegram ; de plaats van 
bestemming is die, waarheen het te1egram het 
eerst geseind moet worden. 

2. De aanwijzingen omtrent de bestelling op 
de voorafgegane bestemmingen worden in het 
adres weggelaten; na de aanwijzing= FS= 
wordt alleen vermeld de naam van elk der 
bestemmingen, waar het telegram reeds is 
geweest. 

Bijvoorbeeld het adres van een telegram, 
hetwelk bij afzending luidde : 
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= FS= H aggis chez (per adres) Dekeysers 
Londres 

= Hotel Tarbet Tarbet= 
:N"orth British Hotel Edimbourg, 

zou bij naseining uit Tarbet, plaats van tweede 
naseining, dezen vorm verkrijgen: 

= F '= de Londres, Tarbet= Haggis North 
British Hotel Edimbourg. 

3. Bij elke naseining wo,·dt het aantal 
woorden opnieuw vastgesteld en de inleiding 
dienovereenkomstig gewijzigd. 

§ 6. 1. Indien aflevering niet kan geschieden 
en geen nieuw adres wordt opgegeven, verzendt 
het laatste kantoor van bestemming de nota 
van onbestelbaarheid, bedoeld in artikel 53, 
§ 1. Deze nota moet het bedrag der naseinings
kosten, welke niet van den geadresseerde 
kondeu worden geïnd, vermelden. Zij verkrijgt 
dezen vorm : ,,435 vingtneuf (negenentwintig) 
Paris Julien (nummer, dagteekening voluit 
in letters, naam van het oorspronkelijke kantoor 
van afzending, naam van den geadresseerde) 
réexpédié à (nageseind naar). . . . . (nieuw 
adres), inconnu (onbekend), refusé (geweigerd) 
enz. (reden van de niet-aflevering), percevoir 
(te heffen) ..... (bedrag van de niet ingevor
derde kosten)". 

2. Deze nota wordt gericht aan het kantoor, 
dat de laatste naseining heeft verricht, opdat 
dit eventueel de noodige verbeteringen kan 
aanbrengen. Indien de overseining juist heeft 
plaats gehad, seint dit kantoor de nota aan het 
kantoor van afzending, dat het bedrag der 
naseiningskosten van den afzender van het 
telegram invordert en hem de nota van on
bestelbaarheid mededeelt . 

3. Voorts bewaart het laatste kantoor van 
bestemming het telegram, overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 53, § 9. 

§ 7. 1. De kosten, welke bij aanbieding van 
na te seinen telegrammen geheven worden, 
zijn enkel die voor de eerste bestemming ver
schuldigd, waarbij het volledige adres bij 
de woordentelling in rekening wordt gebracht. 
De bij te betalen kosten worden van den 
geadresseerde geheven. Deze worden berekend 
naar het aantal woorden, dat bij iedere naseining 
wordt overgeseind. 

2. Indien een na te seinen telegram de 
betaalde dienstaanwijzing= TC = bevat, wor
den bij elke naseining de kosten voor de colla
tionneering bij de andere naseiningskosten 
geToegd. 

3. Indien de geadresseerde weigert de kosten 
van de naseining te betalen, wordt het telegram 
toch afgeleverd. Per nota wordt de weigering 
tot betaling ter kennis van het kantoor van 
afzending gebracht en wordt mededeeling 
gedaan van het bedrag van de van den afzender 
in te vorderen kosten. 

§ 8. T e beginnen bij het eerste in liet adres 
aangewezen kantoor moeten voor elke naseining 
de van den geadresseerde te heffen kosten voor 
den verder af t e leggen weg worden bijgevoegd. 
Het totaal wordt ambtshalve in de inleiding 
vermeld. 

§ 9. 1. Dit dienstbijvoegsel luidt: ,,P erce-
voir . ..... " (te heffen ..... . ). Indien de 
naseining geschiedt binnen de grenzen van het 
land, waartoe het kantoor van bestemming 
behoort, worden de van den geadresseerde te 

heffen kosten voor elke naseining berekend naar 
het binnenlandsche tarief van dat land . Indien 
de naseining ge chiedt buiten deze grenzen, 
worden de bij te betalen kosten berekend do?r 
elke internationale naseining als een afzonderhJk 
telegram te beschouwen. Het tarief voor elke 
naseining is gelijk aan dat voor telegrammen, 
gewisseld tusschcn het land dat naseint en dat, 
waarheen het telegram wordt nageseind. 

2. De naseiningskosten van CDE-telegram
men worden berekend op den grondslag van de 
verlaagde tarieven (artikel 10, § 4) . Na.geseinde 
CDE-telegrammen behQuden de dienstaan
wijzing "CDE". 

Naseln ln g van telegrammen op verzoek 
van cl en geadresseerde. 

Art. 60 . § 1. Ieder, die zijn bevoegd heid 
daartoe aantoont, kan verlangen, dat tele
grammen, welke aan zijn adres op een telegraaf
kantoor aankomen, aan hem zullen worden 
nageseind aan een door hem opgegeven nieuw 
adres. Er wordt dan gehandeld overeenkomstig 
het bepaalde in het voorgaande artikel, maar in 
plaats dat boven het adres de aanwijzing= FS = 
wordt geschreven, vermeldt men de betaalde 
dienstaanwijzing "Réexpédié de ... ... " (Na.-
geseind uit . . .... ) (naam van het naseinende 
kantoor of van de naseinende kantoren) . 

§ 2. Verzoeken om naseining moeten schrif
telijk, per betaalde nota of per post ( artikel 80, 
§ 9) worden gedaan. Zij gaan of van den ge
adresseerde zelf uit, of namens hem, van een 
der in artikel 52, § 4, (1), genoemde personen, 
welke de t elegrammen in plaats van den 
geadresseerde in ontvangst kunnen nemen. Hij, 
die een zoodanig verzoek indient, verbindt zich 
de kosten te betalen, welke niet door het 
kantoor, dat met de bestelling belast is, kunnen 
worden ingevorderd. 

§ 3. 1. Elke administratie behoudt zich de 
bevoegdheid voor, om overeenkomstig de inlich
tingen, welke aan de woning van den geadres
seerde worden gegeven, telegrammen, waarvoor 
geen bijzondere aanwijzing is gedaan, te doen 
naseinen. 

2. Indien ten huize van den geadresseerde 
van een telegram, dat niet de aanwijzing = FS= 
draagt, het nieuwe adres wordt medegedeeld, 
zonder dat opdracht tot naseining wordt 
gegeven, zijn de administraties gehouden een 
afschrift van dat telegram per post na te zenden, 
tenzij verzocht is, het telegram t en kantore t e 
bewaren, of ambtshalve naseining geschiedt . 

3. Nazending per post geschiedt overeen
komstig het bepaalde in artikel 62. Betreffende 
telegrammen, waarvan een afschrift per post 
wordt nagezonden, wordt een gewone nota van 
onbestelbaarheid verzonden (artikel 53). De 
telegrafische nota van onbestelbaarheid wordt 
in dit geval aangevuld met de aanwijzing 
,,Réexpédié poste à (per post nagezonden naar ) 
....... (nieuwe bestemming)". 

§ 4. 1. Indien de geadresseerde weigert, de 
naseiningskosten van een na.geseind telegram 
te betalen of indien het t elegram om een andere 
reden niet kan worden afgeleverd, zendt het 
laatste kantoor van bestemming de in artikel 53, 
§ 1, bedoelde nota van onbestelbaarheid. Deze 
nota luidt als volgt: ,,435 vingtneuf (negenen
twintig) Paris Julien (nummer, dagteekening 
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voluit in letters, naam van het oorspronkelijke 
kantoor van afzending, naam van den geadres-
seerde) réexpédié à (nageseind naar) ..... . 
(nieuw adres), inconnu (onbekend), rHusé 
(geweigerd) enz. (reden van de niet aflevering), 
percevoir (te heffen) .. , .... ( bedrag van de niet 
ingevorderde kosten )". 

2. Deze nota wordt eerst gericht aan het 
kantoor, dat de laatste naseining verrichtte, 
daarna aan het vorige en zoo achtereenvolgens 
aan elk kantoor, dat heeft nageseind, opdat 
elk van deze kantoren, in voorkomende gevallen, 
de noodige verbeteringen kan aanbrengen en het 
adres kan toevoegen, waaronder het telegram 
aldaar is ontvangen. 

3. De betrokken kantoren verhalen eventueel 
de niet ingevorderde kosten op hen, die last tot 
naseining hebben gegeven en respectievelijk 
verantwoordelijk zijn. 

4. De nota wordt ten slotte aan het kantoor 
van afzending overge eind, ter inlichting van 
den afzender, van wien geen naseiningskosten 
worden gevorderd. 

§ 5. 1. Indien een kantoor van bestemming 
een telegram met antwoord betaald moet na
seinen, blijft de aanwijzing= RPx = , zooals 
deze ontvangen is, boven het adres staan, terwij l 
het antwoordbewijs, indien dit gereed gemaakt 
is, ongeldig gemaakt wordt. 

2. H et voor het antwoord betaalde bedrag 
wordt door de administratie, welke naseint, ten 
voordeelegeboekt van de admi nistratie, waar
heen het telegram is nageseind. 

3. ,vanneer een kantoor van bestemming 
een afschrift van een telegram met antwoord 
betaald per post moet nazenden, wordt het 
antwoordbewij s aan het afschrift gehecht(§ 3, 
(2), van dit artikel) . 

4. Indien een telegram, waarvan kennis
geving van ontvangst is gevraagd, moet worden 
nageseind, dan wordt het vooruitbetaalde 
bedrag gebruikt voor een kennisgeving van 
ontvangst, waarin mededeeling van de na
seining van het telegram wordt gedaan. Deze 
nota wordt als volgt opgesteld: ,,CR Madrid 
Paris= 524 onze (elf) R egel Paris réexpédié 
(nageseind naar) Londres donze (twaalf) 0840". 

§ 6. In de gevallen, bedoeld hij §§ 1 en 2, en 
ook bij § 7, (2), van dit artikel, heeft degene, die 
een telegram laat naseinen, de bevoegdheid, 
zelf de naseiningskosten vooruit te betalen, 
mits het telegram slechts naar één plaats wordt 
nageseind zonder aanwijzingen omtrent even
tueele naseini ng naar andere plaatsen . 

§ 7. 1. Indien een t elegram naar een bepaalde 
plaats moet worden nageseind, zonder aan
wijzingen omtrent eventueele naseining naar 
andere plaatsen, kan degene, die de opdracht tot 
naseining van dit telegram geeft, zelfs ver
zoeken, dat dit dringend wordt nageseind, maar 
hij is dan verplicht, zelf de tweevoudige kosten 
te betalen. H et kantoor, dat aan dit verzoek 
voldoet, voegt aan het adres van het na te 
seinen telegram de betaalde dienstaanwijzing 
= D = toe. 

2. Omgekeerd kunnen dringende tele
grammen, op verzoek van den geadresseerde, 
of zijn vertegenwoordiger, als gewone tele
grammen worden nageseind, nadat de aan
wijzing = D = is doorgehaald . 

§ 8. In het geval, bedoeld in § 7 (1) en 
eveneens, wanneer gebruik wordt gemaakt van , 

de bevoegdheid, verleend bij § 6, wordt de 
aanwijzing "Percevoir (te heffen) ..... :· voor
geschreven bij artikel 59, § 9, vervangen door de 
aanwijzing "Taxe perçue" (kosten betaald). 

MPer vou,llg·e telegram me n. 

Art. 61. § 1. l. E lk t elegram kan worden 
gericht è>f aan verschillende geadresseerden in 
een zelfde plaats of in verschillende plaatsen, 
welke door een zelfde telegraafkantoor bediend 
worden, è>f aan een zelfden geadresseerde aan 
verschillende adressen in dezelfde plaats of in 
verschillende plaatsen, welke door een zelfde 
telegraafkantoor worden bediend. De afzender 
schrijft dan boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing "xadresses" (x adressen)of= TMx = . 
De naam van het kantoor van bestemming 
komt slerhts eenmaal, aan het eind van het 
adres, voor. 

2. Bij telegrammen, aan verschillende 
geadresseerden gericht, moeten de aanwijzingen 
omtrent het adres voor de bestelling zooals 
beurs, station, markt, enz., achter den naam 
van iederen geadresseerde voorkomen. Even
een s moet in telegrammen, gericht aan een
zelfden geadresseerde aan verschillende adressen 
de naam van den geadresseerd e voor elke aan
wijzing van het adres voor de bestelling voor
komen. 

§ 2. Het gebruik ,an betaalde dienstaan
wijzingen is geregeld overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 14, § 2. 

§ 3. l. Een meervoudig telegram wordt voor 
de prijsberekening als één enkel telegram geteld, 
waarbij alle adressen in de woordentelling 
worden begrepen. 

2. Bovendien wordt voor meervoudige 
telegrammen van alle klassen, behalve het tarief 
per woord, een recht van een frank (1 fr.) 
geheven voor de vervaardiging van elk af
schrift, dat niet meer dan vijftig betaalde 
woorden bevat. 

3. Voor afschriften, welke meer dan vijftig 
betaalde woorden bevatten, bedraagt het recht 
een frank (1 fr.) voor de eerste vijftig woorden 
en vijftig centiemen (0 fr . 50) voor elke volgende 
vijftig woorden of gedeelte daarvan. 

4. De kosten voor elk afschrift worden 
afzonderlijk berekend, waarbij rekening wordt 
gehouden met het aantal woorden, dat het moet 
bevatten. Het aantal gereed te maken afschrif
ten is gelijk aan het aantal adressen . 

§ 4. 1. Elk exemplaar van een meervoudig 
telegram mag alleen het adres bevatten dat 
daarbij behoort en de dienstaanwijzing= Tl\fx = 
mag er niet op voorkomen, tenzij de afzender 
het tegendeel heeft verzocht. Dit verzoek moet 
in het betaalde woordental worden opgenomen 
en als volgt luiden : = CTA=. 

2. Indien een afschrift, dat de betaalde dienst
aanwijzing= CTA= draagt, moet worden na
geseind, wordt in het adres alleen het eigen adres 
vermeld ; de andere adressen worden na de 
onderteekening, of, indien deze ontbreekt, na 
den inhoud geseind, voorafgegaan door de 
aanduiding "reçu avec . . . . . . adres e(s)" 
ontvangen met ...... adres(sen)]. 

§ 5. In de afschriften wordt het woordental, 
dat in de inleiding van het telegram staat, 
gewijzigd, overeenkomstig het aantal woorden, 
dat in elk afschrift voorkomt. 
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Teleg·ramm en met bezorg·l 11 g· 1rnr bo<le 
of )}er )}ost. 

I. Alge,neene bepalingen. 
Art. 62. § 1. Telegrammen, bestemd voor 

plaatsen, die aan het internationale net voor 
verreberichtgeving zijn aangesloten, kunnen 
daarheen per post worden gezonden, doen alleen 
van een telegraafkantoor nit van het land, 
waartoe die plaatsen behooren . 

§ 2. 1. Telegrammen, bestemd voor plaatsen, 
welke n iet aan het internationale net voor 
verreberichtgeving zijn aanges loten, kunnen 
van een telegraafkantoor uit van het land 
waartoe de plaats van bestemming behoort, 
hetzij per post worden afgeleverd, hetzij, indien 
deze diensten bestaan, per bode of per luchtpost. 

2. Zoodanige aflevering kan echter plaats 
hebben van een telegraafkantoor uit van een 
ander land, indien het land van bestemming 
niet aan het internationale net voor verre
berichtgeving is aangesloten of de plaats niet 
kan worden bereikt van een kantoor van het 
land van bestemming uit. 

II. T elegra,n,nen ,net bezorging per bode. 

§ 3. Onder bodebezorging verstaat men elke 
wijze van aflevering, welke vlugger is dan de 
post, wanneer deze bezorging plaats heeft 
buiten den kosteloozen bestellingskring der 
telegrammen . 

§ 4. De admini ·traties , welke een dienst voor 
bezorging van telegrammen per bode hebben 
ingericht, deelen, door tusschenkomst van het 
Bureel van de Vereeniging, het bedrag der bode
kosten m ede, dat bij afzending van een tele
gram moet worden betaald. Dit moet voor elk 
land een eenvormig vast bedrag zijn. Evenwel 
kunnen ten behoeve van admini traties, welke 
hiertoe het verzoek doen, voor sommige kan
toren bijzondere bodekosten bij den naam van 
de betrokken kantoren worden aangegeven in de 
officieele naamlijst van het Bureel van de 
Vereeniging. 

§ 5 . 1. De afzender, die het opgegeven vaste 
bedrag voor de bezorging per bode wenscht te 
betalen , schr ijft boven het adres van het tele
gram de betaalde dienstaanwijzing "Exprès 
payé" (Bode betaald) of= XP = . 

2. Indien hij verlangt, dat d e geadresseerde 
de bodekosten betaalt, schrijft hij boven zijn 
telegram de betaalde dienstaanwijzing = Exprès 
= (Bode). 

§ 6. Indien een telegram met de betaalde 
dienstaanwijzing= Exprès= (Bode), waarvoor 
een bodeloop is uitgevoerd, niet is afgeleverd 
voegt het kantoor van bestemming aan de 
nota van onbestelbaarheid, bedoeld in artikel 53, 
§ 1, de aanwijzing "P ercevoir XP" (te heffen 
XP), (tl. i . het vaste bedrag der bodekosten, 
dat door de betrokken administratie is op
gegeven), toe. 

III. '1.'elegra,n,nen ,net bezorging per post. 

§ 7. De afzender, die zijn telegram, bestemd 
voor een plaats die niet aan het internationale 
verkeersnet is aangesloten, per post wil ver
zenden, moet boven het adres van het telegram 
een der volgende betaalde dienstaanwijzingen 
schrijven : 

= Poste= (Post), als het telegram als 
gewone bL"ief moet worden verzonden ; 

= PR = als het telegram als aangeteekende 
brief moet worden verzonden ; 

= PA V = als het telegram per luchtpost 
moet worden verzonden. 

§ 8. De naam van het telegraafkantoor, van 
waaruit het t elegram per post moet worden 
verzonden, wordt geplaatst onmiddellijk na 
den naam van de plaats van uiteindelijke 
bestemming; bijvoorbeeld het adres: ,,Poste 
(Pot) (of= PR = ) Lorenzini Poggiovalle Te
ramo" duidt aan, dat het telegram per post 
moet worden gezonden van Teramo naar den 
geadresseerde te Poggiovalle, welke plaats niet 
met het telegraafn et is verbonden. 

§ 9. Voor telegrammen, welke per post 
moeten worden afgeleverd, behooren de vol
gende nevenkosten te worden betaald : 

a. Telegrammen , welke binnen d e grenzen 
van het land van bestemming moeten wo1·den 
bezorgd: 

1° di e met de betaalde dienstaanwijzing 
= Poste= (Post) : geen nevenkosten; 

2° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= PR = : veertig centiemen (0 fr. 40); 

3° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= PAV = : de extra-kosten voor het vervoer 
van een gewonen brief per luchtpost; 

4° die met de betaalde dienstaanwijzingen 
= PR = en = PA V = : veertig centiemen 
(0 fr. 40) en de extra-kosten voor het vervoer 
van een gewonen brief per luchtpost; 

b. Telegrammen, welke naar een ander 
land dan dat van telegrafische bestemming 
moeten worden overgebracht (artikel 62) : 

1 ° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= Poste= (Post) : veertig centiemen (0 fr. 40) ; 

2° die met de betaalde dienstaanwijzing 
= PR = : tachtig centiemen (0 fr. 0) ; 

3° die met de betaalde dienstaanwij zing 
= PAV= : veertig centiemen (0 fr. 40) en de 
extra-kosten voor het vervoer van een gewonen 
brief per luchtpost ; 

4° die met de betaalde dienstaanwijzingen 
= PR = en= PAV= : tachtig centiemen 
(0 fr. 80) en de extra-kosten voor het vervoer 
van een gewonen brief per luchtpost. 

§ 10. H et telegraafkantoor van bestemming 
heeft het recht per post te verzenden : 

et. bij gebreke van eenige aanwijzing in het 
telegram omtrent de wijze van bezorging ; 

b. indien het aangegeven middel van bezor
ging niet in overeenstemming is met de door de 
administratie van bestemming aangenomen en 
ter kennis gebrachte wijze van vervoer; 

c. Indien het bezorging per bode betreft , voor 
rekening van een geadresseerde, die vroeger 
geweigerd heeft dergelijke kosten te betalen. 

§ ll. Het kantoor van bestemming is ver
plicht per post te verzenden : 

(t. 1. indien de afzender (§ 7) of de geadres
seerde (artikel 60) dit uitdrukkelijk gevraagd 
heeft. 

2. H et kantoor van bestemming kan echter 
bodebezorging toepassen, zelfs voor een t ele
gram met de aanwijzing= Poste= (Post) als de 
geadresseerde den wensch heeft t e kennen 
gegeven zijne telegrammen per bode te ont
vangen; 

b. indien geen sneller middel van vervoer ter 
beschikking staat van het kantoor van be
stemming. 

§ 12. Telegrammen, welke per post naar 
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hunne bestemming moeten worden overgebracht 
en door het telegraafkantoor van bestemming 
ter post worden bezorgd, worden als volgt 
behandeld : 

a . T elegrammen, welke binnen de grenzen 
van het land van bestemming moeten worden 
bezorgd: 

1°. Telegrammen, welke de betaalde dienst
aanwijzing= Poste= (Post) of= GP = dragen, 
of welke geen enkele aanwijzing betrefl;ende de 
verzending per post bevatten, worden als 
gewone brieven, zonder kosten voor den af
zender of voor den geadresseerde, t er post 
bezorgd ; de telegrammen, die poste restante 
zijn geadresseerd, kunnen echter aan een 
bijzonder afleveringsrecht (artikel 52, § 9) 
worden onderworpen ; 

2° Telegrammen, welke met de betaalde 
-dienstaanwijzing= PR = of= GPR = aan• 
komen, worden als aangeteekende, eventueel 
behoorlijk gefrankeerde brieven, ter post 
bezorgd; 

3° Telegrammen, welke met de betaalde 
dienstaanwijzing= PAV = worden ontvangen, 
worden aan den luchtpostdienst afgeleverd, 
nadat zij van frankeerzegels zijn voorzien, 
welke de waarde vertegenwoordigen van het 

• extra-port, dat voor een gewonen brief, die per 
luchtpost moet worden overgebracht, is ver
schuldigd. 

b. Telegrammen, welke per post naar een 
ander land dan dat, waarin het kantoor van 
telegrafische bestemming is gelegen, moeten 
worden verzonden : 

1° Indien de kosten voor de verzending per 
post behoorlijk vooruit betaald zijn, worden de 
telegrammen naar omstandigheden, als gewone 
r>f aangeteekende gefrankeerde brieven ter 
post bezorgd ; voor telegrammen, welke de 

·betaalde dienstaanwijzing = PAV = dragen, 
moet de frankeering tevens het extra-port voor 
de verzending per luchtpost omvatten; 

2°. Indien geen kusten voor verzending per 
post geheven zijn, worden de telegrammen als 
gewone ongefrankeerde brieven ter ~ost be
zorgd; het briefport komt dan ten lasta van den 
geadresseerde. 

§ 13. Wanneer een telegram, dat als aan
geteekende briPf moet worden verzonden, niet 
dadelijk ten postkantore kan worden • aan
geteekend, terwijl inmiddels een post vertrekt, 
verzendt men het eerst als ~ewoDen brief; een 
duplicaat wordt, zoodra dit mogelijk is, als 
aangeteekende brief verzonden. 

Geluktelegrammen. 

Art. 63. § l. l. Tusschen landen van de 
Vereeniging is de facultatieve dienst der geluk
telegrammen toegelaten. 

2. De r egeling van dezen dienst maakt het 
. onderwerp uit van bijzondere overeenkomsten 
tusschen de belanghebbende administraties; 
de toeslag, die eventueel voor c'ezen dienst 
wordt geheven, wordt niet in de internationale 
afrekenirg opgenomen. 

§ 2. Voor geluktelegrammen moet de afzender 
boven het adres de betaalde dienstaanwijzing 

. = LX= schrijven. 

HOOFDSTUK XVII. B EELDTELE-
GRAMMEN. 

Beeld telegramm en. 

§ l. Een facultatieve dienst der beeld
telegrammen is toegelaten tusschen admi
nistraties, die verklaard hebben dien te willen 
instellen. 

§ 2. De tarieven en bepalingen, die op beeld
telegrammen van toepassing zijn, worden bij 
rechtstreeksche overeenkomst tusschen de 
belanghebbende administraties vastgesteld. 

HOOFDSTUK XVIII. - KUSTSEINTELE
GRAMMEN. 

l{ustse lntelegrammen. 

Art. 65. § l. Telegrammen, gewisseld door 
middel van kustseinposten, dragen den naam 
van kustseintelegrammen. 

§ 2. Kustseintelegrammen moeten boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing= SEM = 
dragen. 

§ 3. Het, adres van kustseintelegrammen, 
bestemd voor schepen op zee moet bevatten : 

a. den naam van den geadresseerde met de 
aanwijzingen, welke verder noodig mochten 
zijn; 

b. den naam, alsmede de nationaliteit van 
het schip en, zoo noodig, het ondersobeidings
teeken , an het internationale seinboek, ingeval 
er verschillende schepen van denzelfden naam 
zijn; 

r,. deu naam van den kustseinpost, zooals 
deze in de officieele naamlijst der kantoren 
voorkomt. 

§ 4. Knstseintelegrammen moeten zijn 
gesteld in de taal van het land, wa<tr de kust
seinpost is gevestigd, welke ze moet over
brengen, of in groepen van letters van het 
internationale sein boek. 

§ 5. Voor regeerings-kustseintelegrammen, 
door een schip op zee verzonden, wordt het 
zegel vervangen door het onderscheidingsteeken 
van de bevelvoering. 

§ 6. Voor kustseintelegrammen, afkomstig 
vaa schepen op zee, bestaat de aanduiding van 
het kantoor van afzending in de inleiding uit 
den naam van den post van ontvangst, ~evolgd 
door den naam van het schip. De tijd van 
aanneming is de tijd van ontvangst van het 
telegram door den ontvangenden post, welke 
met het schip in verhinding is. 

§ 7. De kosten van door tusschenkomst van 
kustseinposten met schepen op zee te wisselen 
telegrammen worden vastgesteld op twintig 
centiemen (0 fr. 20) per woord. Deze kosten 
komen bij den prijs voor den landweg, naar de 
algemeene regelen berekend. Het totale bedrag 
wordt voor telegrammen, gericht aan schepen op 
zee, van den afzender en voor telegrammen, 
afkomstig van die schepen, van den geadres
seerde geheven (artikel 32, § l). In dit laatste 
geval moet in de inleiding de aanwijzing 
,,Percevoir (te heffen) .. .... " voorkomen. 

§ 8. T elegrammen, afkomstig van een schip 
op zee, worden naar hunne bestemming over
gebracht in de teekens van het internationale 
seinboek, wanneer het schip, dat het telegram 
afzendt, zulks verzoekt. 
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§ 9. Indien dit verzoek niet is gedaan, 
worden ze door den ambtenaar van den kust
seinpost in gewone taal overgebracht en naar 
hunne bestemming overgeseind . 

§ 10. l. De afzender van een kustseintele
gram, bestemd voor een schip op zee, kan het 
aantal dagen aangeven, gedurende welke dat 
telegram door den kustseinpost ter beschikking 
van het schip moet worden gehouden. 

2. Hij schrijft dan boven het adres de be
taalcl.e dienstaanwijzing " x jours" (x dagen), 
of= Jx = , welke dat aantal dagen, daaronder 
begrepen dien van aanbieding van het t elegram, 
aangeeft. 

§ ll. l. Indien een telegram, bestemd voor 
een schip op zee, niet binnen den door den 
afzender aangegeven termijn, of, bij gebreke van 
een dergelijke aanwijzing, niet vóór of op den 
morgen van den 29en dag na dien van aanbieding 
aan dat schip kan worden overgebracht, geeft 
de kustseinpost hiervan kennis aan het kantoor 
van afzencling, dat deze kennisgeving aan den 
afzender mededeelt. 

2. Deze heeft de bevoegdheid, per betaalde 
nota, per telegraaf of per post, aan den kust
seinpost te verzoeken, dat zijn telegram op
nieuw dertig dagen beschikbaar zal worden 
gehouden, om aan het schip te worden over
gebracht, en zoo vervolgens. Bij gebreke van een 
dergelijk verzoek, wordt het t elegram aan het 
einde van den 30•0 dag (dag van aanbieding 
niet inbegrepen) als onbestelbaar ter zijde 
gelegd. 

3. Inclien echter de kustseinpost zekerheid 
heeft, dat het schip zijn werkingsgebied heeft 
verlaten, vóór het telegram kon worden over
gebracht, wordt het kantoor van afzending 
hieromtrent ingelicht en dit kantoor geeft 
hiervan kennis aan den afzender. 

§ 12. Als kustseintelegram zijn niet toe
gelaten: 

a. telegrammen met antwoord-betaald, be-
halve voor telegrammen naar schepen op zee ; 

b. telegrafische postwissels; 
c. telegrammen met collationneering ; 
d. telegrammen met kennisgeving van 

ontvangst per telegraaf of per post, behalve 
voor telegrammen bestemd voor schepen op zee, 
voor zoover betreft den langs de verkeerswegen 
van het t elegraafnet te doorloopen afstand ; 

e. na te seinen telegrammen ; 
/. betaalde nota's, behalve voor zooveel den 

langs de verkeerswegen van het telegraafnet 
te doorloopen afstand betreft ; 

g. dringende telegrammen, behalve voor 
zooveel den langs de verkeerswegen van het 
telegraafnet te doorloopen afstand betreft ; 

h. telegrammen met bezorging per bode of 
per post; 

i. uitgestelde telegrammen; 
j. brieftelegrammen; 
k. K erst- en Jieuwjaarstelegrammen. 

HOOFDSTUK XIX. - RADIOTELE
GRAMMEN. 

Radiotelegrammen. 

Art. 6t.. De dien st der rad iotelegiammen 
wmdt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
der Reglementen betreffende de radiobericht
geving. 

L. & S . 1934. 

HOOl!' D TUK XX. - TELEGRAFISCHE 
POSTWISSELS. 

Telegrafische 11ostwlssels. 
Art. 67. § l. De verzending, samenstelling 

van den inhoud en de uitbetaling van tele
grafische postwissels worden door bijzondere 
internationale verdragen geregeld. 

§ 2. In die~, in de plaats, waar het postkantoor 
van uitbetaling zich bevindt, geen telegraaf
kantoor is gevestigd, moeten in den telegra
fischen postwissel het postkantoor van uit
betaling en het telegraafkantoor, met de bestel
ling belast, worden aangeduid. 

§ 3. l. Telegrafische postwissels zijn tegen het 
tarief van uitgestelde telegrammen toegelaten, 
onder voorbehoud, dat de bepalingen van 
artikel 75 worden toegepast. Zij dragen de 
betaald e dienstaanwijzing= LC=. 

2. De voorwaarden. vastgesteld voor het 
o,>stellen van uitgestelde telegrammen, be
hoeven voor uitgestelde t elegrafische postwissels 
alleen te wordeo in acht genomen, voor zoover 
betreft de mededeelingen die voor den geadres
seerde van den wissel ziJn bestemd. 

§ 4 . De overseining van telegrafische post
wissels is, wanneer deze tusschen de betrokken 
administraties is toegelaten, aan dezelfde 
regelen onderworpen als die van de andere 
klassen van telegrammen, behoudens cle bepa
lingen, opgenomen in de a rtikelen 40, § 8, 44, 
§§ 1, 2 en 3, en 45, § 3, (2). 

HOOFDSTUK XXI. - PERS
TELEGRAMMEN. 

Voorwaarden, waarop 1iersteleg·rammen 
zijn toeg·elaten. 

Art. 68 . § 1. Telegrammen, waarvan de 
inhoud bestaat uit berichten en nieuwstijdingen 
van staatkundigen aard, of den handel betref
fende, enz., welke bestemd zijn om in nieuws
bladen en andere tijdschriften te worden 
opgenomen, zijn als perstelegrammen tegen 
verlaagd tarief toegelaten. Deze t elegrammen 
moeten boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing "Presse" (Pers) dragen, welke door 
den afzender moet zijn aangegeven. 

§ 2. Perstelegrammen worden slechts ter 
verzending aangenomen op vertoon van 
bijzondere kaarten, welke de administratie van 
het land, waar deze kaarten gebruikt moeten 
worden, laat vervaardigen en aan correspon
denten van nieuwsbladen, tijdschriften of 
erkende nieuwsagentschappen laat uitreiken. 
Vertoon van kaarten is echter niet verplicht, 
als de administratie van afzencling anders 
beslist heeft . 

§ 3. Perstelegrammen moeten zijn gericht 
aan nieuwsbladen, tijdschriften of nieuws
agentschappen, maar uitsluitend aan het 
nieuwsblad, tijdschrift of agentschap zelf en 
niet aan een persoon, die op een of andere wijze 
aan de directie van het nieuwsblad, tijdschrift 
of agentschap is verbonden. Zij mogen alleen 
stof bevatten, welke bestemd is om openbaar 
gemaakt te worden, alsmede aanwijzingen, 
betreffende de openbaarmaking van het t ele
gram. Elk gedeelte, bestaande uit mede
deelingen van deze laatste soort,moet aan het 
begin of aan het einde van den inhoud geschre
ven en tusschen haakjes geplaatst worden. 

6 
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Het aantal woorden, waarin alle aanwijzingen 
betreffende eenzelfde telegram zijn vervat, mag 
hoogstens 5 ten 100 bedragen van het aantal 
woorden van den inhoud, dat voor de prijs
berekening telt, met dien verstande, dat het 
tien woorden niet mag te boven gaan. De 
haakjes worden in de prijsberekening begrepen. 
De administraties, welke een lijst hebben 
opgemaakt van nieuwsbladen, tijdschriften of 
nieuwsagentschappen, welke gerechtigd zijn tot 
het ontvangen van perstelegrammen, na zich 
verbonden te hebben alle door het Reglement 
vastgestelde bepalingen te zullen naleven, 
moeten deze lijst door tusschenkomst van het 
Bureel van de Vereeniging aan de andere 
administraties mededeelen. 

§ 4. Het gebruik van telegramadressen is 
toegelaten. 

§ 5. Behalve de betaalde dienstaanwijzing 
" Presse" (Pers) , ku.nnen perstelegrammen geen 
andere betaalde dienstaanwijzing dragen dan 
d ie betreffende dringende en meervoudige 
telegrammen. 

§ 6. De eind- en transittaksen, welke op 
tusschen de administraties van de V ereeniging 
gewisselde gewone perstelegrammen van toe
passing zijn, zijn die welke gelden voor gewone 
particuliere t elegrammen, met een verlaging in 
het Europeesche verkeer van 50 ten 100 en in 
het overige verkeer van ten minste 50 ten 100. 

§ 7. H et tarief per woord, dat geheven moet 
worden voor een dringend perstelegram, is 
gelijk aan dat voor gewone particuliere tele
grammen over denzelfden afstand. 

§ 8. Het recht voor afschriften van meer
voudige perstelegrammen is hetzelfde als voor 
gewone particuliere meervoudige telegrammen. 

§ 9. De administraties, welke een minimum
bedrag voor gewone telegrammen heffen 
[artikel 26, § 3b)] hellen datzelfde minimum 
voor perstelegrammen. 

§ 10. 1. De administraties, welke geen pers
telegrammen (hetzij gewone, hetzij dringende) 
tegen verlaagd tarief toelaten, moeten deze in 
doorgaand verkeer toelaten. 

2. De transittaks, die aan deze administraties 
toekomt, is, naar gelang het gewone of drin
gende perstelegrammen betreft, die, welke volgt 
uit de toepassing van de bepalingen van § 6 
of § 7 van dit artikel. 

Samenstelling van 1,erstelegrammen. 

Art. 69. § 1. 1. Perstelegrammen moeten 
gesteld zijn in verstaanbare taal, in een der 
talen, die voor het internationale telegraaf
verkeer zijn toegelaten en welke gekozen is uit 
de volgende talen : 

a. de Fransche taal; 
b. de taal, waarin het nieuwsblad, waaraan 

het telegram is gericht, is gesteld ; 
c. de landstaal of -talen van het land van 

afzending of het land van bestemming, die door 
de belanghebbende administraties is (zijn) 
aangewezen ; 

d. een of meer andere talen, eventueel door de 
administratie van afzending of van bestemming 
aangewezen, die eveneens in het land, waartoe 
die administraties behooren, worden gebruikt. 

2. De afzender van een perstelegram, dat 
nngesteld is overeenkomstig het bepaalde bij 

letter b. hierboven, kan verplicht worden te 
bewijzen, dat in het land van bestemming van 
het telegram een nieuwsblad bestaat, dat uit
gegeven wordt in de taal die hij heeft gekozen. 

§ 2. De in § 1 hierboven vermelde talen 
kunnen, bij wijze van aanhalingen, gezamenl~jk 
worden gebruikt met die, waarin het telegram 
is gesteld. 

§ 3. Perstelegrammen mogen, behoudens de 
in artikel 68, § 3, bedoelde uitzondering, geen 
gedeelte, aankondiging of mededeeling bevatten, 
welke het karakter van particuliere cones
pondentie draagt, noch eenige kennisgeving, 
of mededeeling, welke tegen betaling in het blad 
wordt opgenomen; evenmin mogen· z.ij een aan
kondiging bevatten, die gratis wordt opge
nomen. 

§ 4. Be\lrS- en marktkoersen, sportuitslagen, 
met of zonder verklarenden tekst, zijn in pers
telegrammen tegen verlaagd tarief toegelaten. 
De kantoren van afzending moeten, in geval van 
twijfel, zich bij den afzender zekerheid ver
schaffen, dat de cijfergroepen, welke in deze 
telegrammen voorkomen, inderdaad beurs- en 
marktkoersen of sportuitslagen voorstellen ; 
de a,fzender is gehouden zulks te bewijzen. 

Toepassing van het normale tarief op 
pers telegrammen. 

Art. 70. § 1. Indien telegrammen, welke als 
perstelegram worden aangeboden, niet aan de 
in het vorige artikel aangegeven voorwaarden 
voldoen, wordt de aanwijzing "Presse" (Pers) 
doorgehaald en worden zij berekend naar het 
tarief van de soort van telegrammen (gewone 
of dringende) waartoe zij behooren. 

§ 2. H et normale tarief voor particuliere 
telegrammen (gewone of dringende) wordt 
eveneens toegepast op elk perstelegram, waar
van voor een ander doel wordt gebruik gemaakt, 
dan de opneming in de kolommen van het 
nieuwsblad of ti.Jdschrift, waarvoor het bestemd 
is , d.w.z. 

a. op telegrammen, welke niet door het 
nieuwsblad of tijdschrift, waarvoor zij bestemd 
zijn. worden openbaar gemaakt (tenzij een 
afdoende verklaring wordt gegeven) of welke 
door den geadresseerde vóór openbaarmaking 
aan particulieren of inrichtiagen, als societeiten, 
koffiehuizen, hotels, beurzen, enz. , bekend 
gemaakt zijn; 

b. op telegrammen, welke nog niet openbaar 
gemaakt zijn en welke het nieuwsblad of tijd
schrift, waarvoor zij bestemd zijn, voordat zulks 
geschiec! is, aan andere bladen verkocht, uit
gereikt of bekend gemaakt heeft ten einde ze in 
de kolommen van deze bladen te doen op
nemen ; perstelegrammen mogen echter ter 
gelijktijdige openbaarmaking verkocht, uit
gereikt of bekend gemaakt worden : 

c. op aan nieuwsagentschappen gerichte 
telegrammen, welke niet in een nieuwsblad 
worden openbaar gemaakt (tenzij een afdoende 
verklaring wordt gegeven), of weÏke aan derden 
worden medegedeeld, vóór zij door de pers . 
worden openbaar gemaakt. 

§ 3. In de in § 2 bedoelde gevallen wordt het 
te weinig betaalde van den geadresseerde 
geheven, ten voordeele van de administratie 
van bestemming. 



83 1 9 JANUARI (S. 19) 1934 

Overselnln g en af levering van pers 
telegra mmen. 

Art. 71. P erstelegrammen worden, na;i,r 
gelang van de soort van telegrammen (gewone 
of dringende) waartoe zij behooren, zoowel wat 
overseining, als aflevering betreft, in gelij ke 
volgorde met gewone of dringende pa rticuliere 
telegrammen behandeld. 

Bepalin gen vnn verschlllen1len anrd. 
Art. 72. § 1. Perstelegrammen zijn voor nlles, 

wat niet in de artikelen 68 tot 71 en in dit 
artikel omschreven is, onderworpen aan de 
bepalingen van dit Reglement en van bijzon
dere tusschen de administraties gesloten over
eenkomsten. 

§ 2. De bepalingen betreffende perstelegram
men zijn voor de administraties, welke verklaren 
ze niet te kunnen toepassen, alleen verplicht 
voor zooveel de toelating van perstelegrammen 
in doorgaand verkeer betreft. De voorwaarden 
betreflende de overseining kunnen in gemeen 
overleg tusschen de betrokken administraties 
worden gewijzigd. 

HOOFDSTUK XXII. - WEERBERICHTEN. 

w ·eerberlchten. 
Art. 73. § 1. 1. De term "weerbericht" 

duidt een telegram aan, dat verzonden wordt 
door een officieelen weerkundigen dienst of door 
een station dat officieel in verbinding staat met 
zulk een dienst en dat gericht is aan zulk een 
dienst of station en dat uitsluitend weerkundige 
waarnemingen of weersverwachtingen bevat. 

2. Deze telegrammen moeten boven het 
adres de betaalde dienstaanwijzing= OBS = 
dragen. 

§ 2. De eind- en transittaksen worden voor 
weerberichten als bedoeld in de vorige paragraaf, 
voor elk verkeer met ten minste 50 ten 100 
verminderd. 

§ 3. De afzender moet, als de loketambtenaar 
het verzoekt, verklaren, dat de inhoud van zijn 
telegram voldoet aan de bepalingen, vast
gesteld in § 1, (1). 

HOOFDSTUK XXIII. -RADIOBERICHTEN 
VOOR MEERVOUDIGE BESTEMMINGEN. 

Radioberichten voor meervo udige 
bestemmin gen. 

Art. 74. § 1. 1. De administraties behouden 
zich de bevoegdheid voor, diensten te orga
niseeren voor de uitseining van radioberichten 
voor meervoudige bestemmingen, per draad
looze telegrafie of per draadlooze telefonie. 

2. Slechts afzenders en geadresseerden, die 
voldoen aan de voorschriften en voorwaarden 
hiervoor vastgesteld door de betrokken ad
ministraties, worden tot deelneming aan ge
noemde diensten toegelaten. 

3. Deze radioberichten moeten bestaan uit 
inlichtingen en nieuwstijdingen van staat
kundigen aard, of den handel betreflende, enz. 
en mogen geen enkele zinsnede, aankondiging 
of mededeeling bevatten, welke een particulier 
karakter dragen . 

§ 2. 1. De afzender is gehouden de adressen 
van de geadresseerden aan de administratie van 
het land van uitsein.ing mede te deelen. Deze 

maakt aan de andere administraties het adres 
van de geadresseerden, die op haar grondgebied 
z.ijn gevestigd, bekend. Zij deelt bovendien voor 
iederen geadresseerde den datum mede, welke 
voor de eerste ontvangst is bepaald, alsmede 
den naam van het station van uitseinin~ en het 
adres van den afzender. De admi111straties 
geven elkaar wederkeerig kennis van de ver
anderingen, welke in het aantal afzenders en 
geadresseerden en in hunne adressen hebben 
plaats gevonden . 

2. Aan de administratie van het land van 
ontvangst wordt overgelaten, om de door den 
afzender aangewezen geadresseerden al of niet 
te machtigen de radioberichten te ontvangen. 
Zij doet hiervan aan de administratie van het 
land van uitseining de noodige mededeelingen. 

3. Elke administratie neemt, zooveel moge
lijk, de passende maatregelen, ten einde zich er 
van te verzekeren, dat alleen de tot dezen 
bijzonderen dienst van berichtgeving gemach
tigde stations van de bedoelde radioberichten 
en uitsluitend van die, welke voor hen bestemd 
zijn, gebruik maken. De bepalingen van artikel 
24 van het Verdrag, op het geheim der verre
berichten betrekking hebbende, zijn op deze 
radioberichten van toepassing. 

§ 3. 1. Deze radioberichten worden op vaste 
tijdstippen overgeseind en hebben als adres een 
overeengekomen woord, dat onmiddellijk vóór 
den inhoud staat. 

2. Zij mogen of in verstaanbare taal of in 
geheim schrift gesteld zijn volgens de be lissing 
van de administraties van de landen van uit
seiuing en van ontvangst. Behoudens bijzondere 
regelingen tusschen de betrokken administraties, 
zijn de een.ige talen, welke voor verstaanbare 
taal zijn toegelaten, het Fransch, één der talen, 
door het land van uitseining aangewezen, of één 
der talen van een der landen van ontvangst. De 
administraties van de landen van uitseining en 
van ontvangst behouden zich het recht voor, de 
overlegging van de gebruikte codes te vragen. 

§ 4. 1. Het van den afzender te heffen bedrag 
wordt door de administratie van het land van 
uitseining vastgesteld. 

2. De geadresseerden van deze radioberichten 
kunnen door de administratie van hun land, 
behalve met de heffingen voor eventueele 
oprichting en exploitatie van particuliere ont
vangstations, met een telegraaf- of telefoontaks 
worden belast, waarvan het bedrag en de verdere 
bijzonderheden door deze administratie worden 
bepaald. 

3. De taksen voor deze radioberichten 
worden n.iet in de internationale rekeningen 
opgenomen. 

HOOFDSTUK XXIV. - TELEGRAMMEN 
TEGEN VERLAAGD TARIEF. 

Uitgestelde telegramm en. 
Art. 75. § 1. De afzender van een particulier 

telegram kan in het verkeer tusschen landen van 
het Europeesche verkeer eenerzijds en landen 
van het buiten-Europeesche verkeer ander
zijds, een korting van 50 ten 100 verkrijgen , 
onder voorbehoud, dat het telegram eerst na 
gewone particuliere telegrammen en gewone 
perstelegrammen wordt overgeseind. Voor tele
grammen, gewisseld tussohen twee landen van 

, het buiten-Europeesche verkeer wordt op 
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dezelfde voorwaarde dezelfd e korting verleend, 
indien h et tarief voor gewone particnliere tele
grammen niet lager is dan een frank (1 fr .) per 
woord. 

§ 2. 1. D e inhoud van uitgeste lde telegram
men moet geheel in verstaanbare taal zijn 
gesteld, in een en d ezelfde taal, welke gekozen 
is uit de voor verstaanbare taal toegela ten talen 
(a r tik el 9) . 

2 . De uitdrukkingen, genoemd in § 2 van 
art ikel 9, die niet het 1:arakter van een telegram 
in verstaanbare taal wijzigen , zijn in uitgestelde 
t elegrammen toegelaten. 

3 . Bovendien zijn, bij wijze van uitzondering , 
in den inhoud voorkomende eigennamen, firma
namen en ui tdru kkingen, die l<oopwaar of een 
soort koopwaar aanduiden, toegela ten in een 
a ndere taal dan die, waarin h et telegra m is 
gesteld . 

4. Eveneens kan in een uitgestelden t elegra
fi schen postwissel het bedrag van den wissel 
ambtshalve worden vervangen door overeen
gekomen uitdrukkingen . 

5. Voor uitgestelde telegra mmen moet de 
afzender boven het adres de betaalde dienst
aanwijzing = LC = schrij ven . 

§ 3. R adio- en kustseintelegrammen worden 
n iet als uitgesteld telegram toegelaten. 

§ 4. E lk telegram, da t geta llen, namen of 
woorden zonder samenhang bevat en in het 
a lgemeen elk t elegram, dat op zichzelf voor den 
telegraafdien st geen verstaanbare beteekenis 
h eeft, valt niet onder het genot van het ver 
laagde tarief. 

§ 5 . 1. Overeengekomen a dressen worden 
toegelaten, wanneer zij in een zinsverba nd 
v oorkomen, da t duidelijk den aard er van doet 
blijken. 

2 . Indien in cijfers geschreven getallen , 
ha ndelsmerken en verkorte uitdrukkingen in 
den inhoud worden gebruikt, maa het aanta l 
van deze woorden en groep en, getefd volgens de 
regelen van de prij sberekening, niet meer 
bedragen dan h et derde gedeelte van h et aanta l 
woorden van den inhoud en de onderteekening, 
dat in de prijsberekening is begrepen . Indien de 
berekenin~ va n h et derde gedeelte een gebroken 
geta l tot uitkomst geeft, wordt het tot het n aast 
hoogere geheele getal afgerond. 

3. Voor uitgestelde telegrafische postwissels 
wordt deze beperking echter alleen toegepast op 
de mededeelingen van particulieren aard, die 
eventueel op den inhoud van den eigenlijken 
postwissel volgen . 

4. Bij wijze van uitzondering mag in uit
gestelde telegrammen , afkomstig uit of bestemd 
voor China, d e inhoud geheel bestaan uit g roe
pen van vier cij fers , welke ontleen d zijn aa n het 
officieele telegrafi sche woordenboek van d e 
Chineesche Administratie. 

§ 6. 1. De afzender moet op de minuut van 
h et telegram een verklaring onderteekenen, 
waarin uitdrukkelijk wordt geze~d, dat de 
inhoud geheel in verst aan bare taal 1s gest eld en 
geen andere beteekenis heeft dan die, welke uit 
zijne redactie is op t e maken. De verklaring 
moet de taal aangeven, waarin het telegram 
is gesteld. 

2 . Voor uitgest elde telegrafi sche postwissels 
wordt de verklaring alleen geëisch t , als de 
officieele inhoud wordt gevolgd door een m ede
deeling van particulieren aard . 

§ 7. 1. Uitgestelde tel egrammen kunnen a lle 
betaa lde dienstaanwijzingen dragen, behalve die' 
betreffende dri ngende en gedeeltelijk dringende 
overseining. 

2. De kosten, welke van toepassing zijn op de 
verschillende bijzondere diensten, welke door 
den afzender met bet rekking tot een uitiesteld 
telegra m zijn verzocht (betaalde nota, wiJze va n 
aflevering, TC, enz.) zijn dezelfde a ls voor een 
gewoon telegram ; na t e seinen t elegrammen 
kunnen echter tegen het verlaagde tarief van 
uitge telde telegrammen worden na.geseind a ls 
deze telegrammen tusschen d e administratie 
welke na.seint en die van nieuwe bestemming 
zijn toegelaten. D e daarop betrekking he bbende 
betaalde dienstaanwij zingen worden tegen h et 
verlaagde tarief berekend. 

§ 8 . Uitgestelde telegrammen kunnen na de 
gewone telegra mmen worden afgeleverd. 

§ 9. De t aksen van alle administraties en 
particuliere ondernemingen (afzending, over
neming en ontva ngst), welke aan d e overseining 
van uitgestelde telegrammen deelnemen, worden 
eenvormig met 50 ten 100 verminderd. 

§ 10. De dien st d er uitgestelde telegrammen 
is faculta tief. De administra ties en particuliere 
ondernemingen, welke verklaren, dat zij nit
gestelde telegra mmen t oelaten, moeten a lle 
voorgaande bepalingen toepassen bij het 
wisselen van deze telegra mmen met a lle a ndere 
administra ties en particuliere ondernemingen, 
welke een gelijke verklaring hebben afgelegd. 

Brieftelegrammen. 

Art. 76 . § 1. In het verkeer tusschen landen 
van het Europeesche verkeer zijn brieftele
grammen toegelaten , waarvan de prij s p er woord 
gelijk is aan 50 ten 100 van die voor gewone 
telegrammen tegen vol tarief. Deze berichten, 
die aan~eduid worden door d e betaa lde dienst
aanwijzm g= ELT = welke voor het adres 
wordt geplaatst, z ijn, wat betreft de aanneming, 
de overseining en de a flevering, onderworpen 
aan de bepalingen van §§ 3 en volgende van dit 
artikel. 

§ 2. 1. I n het verkeer tusschen landen va n 
het E uropeesche verkeer eenerzijds en landen 
va n het buiten-E uropeesche verkeer a nderzijds 
en in het verkeer t usschen landen van het 
buiten-Europeesche verkeer onderling zijn 
brieftelegra mmen toegelaten, die vóór h et adres 
worden aangeduid door een der volgende 
betaalde dien staanwijzingen : 

= NLT = 
= DLT = 

2. Deze berich ten genieten een reductie va n 
t wee derden (2/3) op den p rij s per woord va n 
gewone t elegrammen tegen vol tarief. 

3. Zij zijn voor de aanneming, de overseining 
en d e aflevering onderworpen aan de bep er
kingen , volgende uit §§ 3 en volgende va n dit 
a rtikel. 

§ 3. 1. H et toelaten van brieftelegra mmen, 
ELT, N L'l' en DL'l is facultatief. Elke a dmi
nistra t ie is v rij een of meer soorten van brief
t elegrammen al of niet toe te laten . 

2. De administraties en d i> particuliere maat
schappijen, die, de brieftelegra mmen of eenige 
soorten daarvan niet ter verzending en voor 
ontva ngst toelaten, moeten ze in doorgaand 
verkeer toelaten; zij he bben voor brieftele-
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grammen ELT reeht op het tarief voor gewone 
telegrammen tegen vol tarief en voor brief
t ~legrammen NLT en DLT op het t9,rief voor 
mtgestelde telegrammen, indien zij deze toe
laten of anders op het tarief van gewone 
telegrammen tegen vol tarief. 

§ 4. De aanneming op Zondag van brief
telegrammen ELT, NLT en DLT is facultatief. 

§ 5. Radiotelegrammen, kustseintelegram
men en telegrafische postwissels zijn niet toe-
gelaten als brieftelegram. · 

§ 6. Het gebruik van verkorte of overeen
gekomen adressen in het adres van brief
telegrammen is toegelaten op d e voorwaarden 
genoemd in artikel 15, § 9. ' 

§ 7. 1. I_n brieftelegrammen zijn a lleen de 
volgende b1Jzondere diensten toegelaten : ant
woord betaald, po te restante, telegraaf restant, 
geluktelegram en na eining op verzoek van 
den geadresseerde. De daarop betrekking 
hebbende betaalde dienstaanwijzingen ( = RPx 
"".' ' = GP= , = TR=, = LX = en = Nageseind 
wt . . . . . . = ) worden tegen verlaagd tarief 
berekend. 

2_. aseuting_ geschiedt, zoo nood.ig na door-
haling of w1Jz1gmg van de aanwijzing= ELT= , 
= NLT = of = DLT = , volgens de in het 
verkeer tusschen het land van na eining en 
het_ land van bestemming van toepas ing zijnde 
taneven en de soorten van diensten, die in dat 
verkeer z(in toe~elaten. 

§ 8. H et mmimum aantal te berekenen 
woorden wordt voor brieftelegrammen op 25 
bepaald. 

§ 9. l. De aflevering van brieftelegrammen 
moet plaats he bben: 

voor de brieftelegra mmen ELT en NLT : den 
morgen, volgende op den daa van aanbieding · 

voor de brieftelegrammen DLT : d en morge1~ 
v~n ~en tweeden dag volgende op dien van aan 
bieding. 

2. De afle;ering op Zondag :van brieftele
grammen ELr, NLT en DLT IS facultatief. 

§ 10. De aflevering van brieftelegrammen 
kan geschieden per post, p er bijzonderen 
besteller, per telefoon of o_p ande~e wijze volgens 
de besb smg van de admm1strat1e, waartoe het 
ka ntoor van bestemming behoort. 

§ ll. 1. Voor brieftelegrammen van het 
Europee che verkeer wordt terugbetaling van 
kosten a lleen toegestaan in de gevallen be
doeld in artikel 81, § 1, letters a, k en n. ' 

2. Voor brieftelegrammen van het buiten
Europee che verkeer wordt terugbetaling van 
~ostel!- alleen toegestaan in de gevallen, bedoeld 
m artikel 81, § l, letters a, d, (1) , 30, k en n. 

§ 12. Op brieftelegrammen zijn van toepassing 
de bepalingen van artikelen 23, § 8 ; 36, § 1 ; 
75, §§ 2 (J ), (2) en (3) , 4, 5 (1), (2) en (4) en 6, 
al mede di e van artikel 80. 

§ 13. Met betrekking tot de bepaling van het 
toegelaten aanta l getallen in cijfers geschreven, 
ha n~elsmerken en verkorte uitdrukkingen 
a r_t1kel 75, § 5 (2)], wordt een brieftelegram 

alt!]d geacht ten minste 25 woorden te bevatten 
zelfs al is het werkelijke aantal woorden minde; 
dan 25. 

§ 14. De afrekening der brieftelegrammen is 
onden-:orpen aan de reglementaire bepalingen, 
w~rbu rekerung __ wordt gehouden met het 
mm1mum voor pr1J berekening, bepaald in § . 

Kerst- eu Je u wjaarstelegrammen. 

Art. 77 . § l. E en facultatieve dienst van 
K erst- en Nieuwjaarstelegrammen is toegelaten 
gedurende het tijdvak van 14 December tot en 
met 6 Januari. 

§ 2. De afzender van een Kerst- en Nieuw
jaarstelegram moet boven het adres de betaalde 
dienstaanwijzing = XLT = schrijven. 

§ 3. H et gebruik van verkorte of overeen
gekomen adressen is voor K erst- en Nieuwjaars
telegrammen toegela.ten op de voorwaarden 
bepaa.ld in artikel 15, § 9. ' 

§ 4 . 1. De inhoud van K erst- en Nieuwjaars
telegrammen mag a.lleen gelukwenschen be
vatten. 

2 . . D_e a.fzender kan .<:ten inhoud volgens zijn 
verkiezmg opstellen (vrue inhoud) of wel volgens 
bew?ording~n, ~ e door de bela.nghebbende 
adrmmstraties ZIJD vastgesteld (vaste inhoud). 

3. In het Europcesche verkeer is alleen de 
vrije inhoud toegelaten. 

4. In het buiten-Europeesche verkeer 
kunnen de administraties ook telegrammen met 
vasten inhoud toelaten. 

5. Met betrekking tot het opstellen van 
telegrammen m et vr.ijen inhoud moet men zich 
houden aan de bepalingen van artikd 75 
§§ 2 (1), 4 en 5 (1), (2) en (4) en aan den geest 
van artikel 76, § 13. 

§ 5. Voor K erst- en Nieuwjaar ·telegra.mmen 
met vrijen inhoud moet de afzender de ver
klaring, bedoeld in artikel 75, § 6 (1) onder
teekenen en bovendien vermelden, dat de 
inhoud alleen gelukwen chen bevat. 

§ 6. In Kerst- . en Nïeuwja.arstelegrammen 
met vasten inhoud in het buiten-Europeesche 
verkeer mag de onderteekening niet meer dan 
drie woorden bevatten. 

§ 7. 1. De K erst- en Ni euwjaa r telegrammen 
van . het Europeesohe verkeer genieten een 
kortmg van 50 ten 100 op het tarief van 
gewone particuliere telegrammen. 
r·2 . De _tariefsverlagingen voor Ker t- en 

N1euwiaarstelegramrnen in het buiten-Euro
peesche verkeer maken het onderwerp uit van 
overeenkom_sten tus chen de belanghebbende 
adm1mstraties en particuliere ondernemingen . 

§ 8. Het minimum aantal te berekenen 
woorden wordt voor K erst- . en ~ieuwjaars
telegra mmen, zoowel in het Europecsche als 
het buiten-Europeesche verkeer op 10 bepaald . 

.. § 9. 1. Voor Kerst- en Nieuwjaarstelegrammen 
zun alleen de volgende bijzondere djensten toe
gela.ten : antwoord betaald, poste resta.nte, 
telegra~f restant en geluktelegram. De bijzon
dere dienst der gc luk telegrammen is echter 
a.lleen toegelaten in het verkeer tusschen la nden 
die dezen dien st hebben ingesteld. 

2. De betrekkelijke di enstaanwijzingen 
= RPx = , = GP = , = TR = en = LX = 
worden tegen verla.a.gd ta.rief berekend. 

§ 1~. Kus~ ein~elegramrnen en telegrafische 
postwissels z1Jn met als K erst- en Nieuwjaars
telegram toegelaten. Radiotelegrammen zijn als 
K erst- en Nieuwjaarstelegram alleen toege
laten na bijzondere overeenkomst tusschen de 
belanghebbende admini traties en particuliere 
ondernemingen. 

§ ll. K erst; en Nieuwjaarstelegrammen 
wo~d en overgesemd 111 de volgorde, vermeld in 
a.rt1kcl 36, § l. 
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§ 12. Aflevering van Kerst- en Nieuwjaars
t elegrammen ge cbiedt volgens de voorwaarden, 
vastgesteld door de administratie van het land 
van bestemming. 

§ 13. Terugbetaling van kosten vindt voor 
Kerst- en Nienwjaarstelegrammen plaats in de 
gevallen, genoemd in artikel 76 § ll. H et tijdvak, 
genoemd in artikel 81, § l , l etter d (l), 30, 
wordt echter berekend : 

voor telegrammen, aangeboden va n 14 tot 
24 December : 

van 24 December af; 
voor telegrammen, aange boden van 25 tot 

31 December: . 
van 31 December af; 
voor telegrnmrnen, aangeboden na 31 De

cember: 
van den dag van aanbieding af. 
§ 14. 1. De afrekening van K erst- en Nieuw

jaarstelegrammen met vrijen inhoud in het 
Europeesche en het buiten-Europeesche verkeer 
is onderworpen aan de reglementa ire bepa
lingen, waarbij rekening wordt gehouden met 
het minimum, bepaald in § 8. 

2. De afrekening van Kerst- en Nieuwjaars
t elegrammen met vasten inhoud in het buiten
Europeesche verkeer maakt het onderwerp uit 
van overeenkomsten tusschen de belang
he bbende administraties en particuliere onder
nemingen. 

HOOFDSTUK XXV. REGEERINGS-
TELEGRAMMEN. 

Bijzondere bepallug·en voor Regeerln gs 
telegrarnm en. 

Art. 78 . § 1. R egeeringstelegra mmen moeten 
voorzien zijn van het zegel of den stempel van 
de autoriteit, welke deze verzendt. Deze for
maliteit wordt niet vereischt, wanneer de echt
heid van het telegram aan geen twijfel onder
hevig is. 

§ 2. H et rech t om een a ntwoord als r egee
ringstelegram te verzenden wordt • verkregen 
door de overlegging van het oor pronkelijke 
regt'eringstelegram. 

§ 3. Telegrammen van consulaire ambte
na ren, die handel drijven , worden slechts als 
regeeringstelegram beschouwd, indien ze aan 
officieele personen zijn gericht en over dienst
zaken handelen. Echter worden telegrammen, 
welke aan deze laatste voorwaarden niet 
voldoen, wel door de kantoren aangenomen en 
als regeeringstelegram overgeseind, maar deze 
kantoren vestigen er onmiddellijk de aandacht 
op van de administratie, waartoe zij behooren. 

§ 4. Bij wijze va n uitzondering genieten 
telegrammen betreffende de toepassing van 
artikelen 15 en 16 van het pact van den Volken
bond, die in geval van oorlogsgevaar worden 
gewisseld tusschcn den voorzitter van den 
Volkenbondsraad of den secretaris-generaal 
eenerzijds en een minister, lid van een regeering, 
een lid van den Volken bondsraad of een lid van 
een zending, door den raad uitgezonden, ander
zijds, voorrang, boven clie, welke aa n regeerings
t elegrammen met voorrang wordt toegekend. 
Die telegrammen dragen in de inleiding de 
aanduicling "S Priorité Nations" (S Voorrang 
Volkenbond) en de afzender moet boven het 
adres ,,= Priorité Nations=" (Voorra ng Vol
kenbond) schrijven, welke aanwijzing voor 

-·--

twee woorden wordt geteld. Zij worden alleen 
aangenomen inclien zij zijn voorzien van de 
persoonlijke machtiging van een der boven
genoemde autoriteiten. 

§ 5. De afzender van een regeeringstelegram 
kan afzien van den bij artikel 30 van het Verdrag 
vastgestelden voorrang bij de overseining ; in 
dit geval moet op de minuut van het telegram 
door den afzender de aanwijzing "sans priorité" 
(zonder voorrang) worden gesteld ; dat tele
gram wordt, wat de volgorde van overseining 
betreft, als een gewoon particulier telegram 
behandeld. 

§ 6. Regeeringstelegrammen, welke niet 
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in de 
artikelen 9, 10 en 11 worden niet geweigerd, 
maar door het kantoor, dat de onregelmatig 
heden opmerkt, onder de aandacht gebracht 
van de administratie, waartoe dat kantoor 
behoort. 

§ 7. 1. Regeeringstelegrammen dragen de 
dienstaanwijzing "Etat " (Regeerings) ; deze 
aanwijzing wordt door het kantoor van af
zending ambtshalve opgenomen aan het einde 
van de inleiding. 

2. Regeeringstelegrammen, die de aanwijzing 
" CDE" dragen, zijn tegen het verlaagde tarief 
toegelaten, met behoud van het genot van 
voorrang bij de overseining. 

§ 8. Voor regeeringstelegrammen in verstaan
bare taal is gedeeltelijke herhaling verplicht; 
regeeringstelegrammen, welke geheel of gedeel
t elijk in geheim schrift zijn gesteld (artikel 31 
van het Verdrag) moeten ambtshalve geheel 
worden herhaald door het ontvangende of het 
seinende kantoor, na.ar gelang van het stelsel, 
dat voor de overbrenging gebruikt wordt 
(artikel 44). 

HOOFDSTUK XX.VI. DIENSTTELE-
GRAMMEN EN DIENSTNOTA'S. 

Jllenstteleg·ram men en dienstnota's. 

I. A lge1neene bepalingen. 

Art. 79. § 1. Diensttelegrammen worden onder
scheiden in eigenlijke diensttelegrammen en 
clienstnota's . 1 

§ 2. Zij moeten worden beperkt tot de 
gevallen van dringenden aard en in den meest 
beknopten vorm zijn gesteld. De administraties 
en de telegraafkantoren nemen de nooclige maat
regelen, om het aantal en de uitgebreidheid der 
clienstberichten zooveel mogelijk t e vermin
deren. 

§ 3. Zij worden in het Fransch gesteld, tenzij 
de betrokken administraties omtrent het 
gebruik van een andere taal zijn overeen
gekomen. Dit geldt ook voor de ambtelijke 
opmerkingen, welke bij de overseining aan de 
t elegrammen worden toegevoegd. 

§ 4. Zij worden in elk verkeer kosteloos over
gebracht, uitgezonderd in de gevallen omschre
ven in § 7 en a rtikel 0 . , 

§ 5. De klasse wordt aangeduid door een der 
dienstaanwijzingen die in artikel 41, onder c (1), 
zijn bepaald. 

§ 6. Ingeval zulks volstrekt noodzakelijk is, 
kunnen cliensttelegrammen en nota's per 
telefoon worden overgebracht. 

1 Verder nota's genoemd. 
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§ 7. De bepalingen van dit artikel mogen niet 
zoodanig worden opgevat, dat daardoor recht 
wordt verleend op kostelooze.overbrenging door 
mobiele radiotelegraafstations van dienst
telegrammen, uitsluitend betrekking hebbende 
op den telegraafdienst, of kostelooze over
brenging over het telegraafnet van dienst
telegrammen uitsluitend betrekking hebbende 
op den dienst van mobiele stations, of koste
looze overbrenging door een of andere particu
liere onderneming van diensttelegrammen , 
welke een concurreerende particuliere onder
neming betreffen. 

II. DiemUelegrammen. 

1. De eigenlijke diensttelegrammen 
worden gewisseld t usschen de administraties 
en de daartoe gemachtigde ambtenaren. 

2. Deze telegrammen moeten in de inleiding 
de dagteekening van aanbieding vermelden, 
doch zij dragen geen onderteekening. H et 
adres verkrijgt den volgenden vorm : ,, .... . . 
(afzender) à (aan) . . . . . . (geadresseerde en 
bestemming) ; voorbeeld : Gentel à Burinterna 
Berne". 

§ 9. De telegraafadministraties moeten voor 
de tusschen elkaar gewisselde diensttelegram
men een verkort adres gebrniken. 

§ 10. De inhond van diensttelegrammen mag 
in elk verkeer in geheim schrift worden gesteld . 
Diensttelegrammen, welke geheel of gedeeltelijk 
in geheim schrift zijn gesteld, worden geheel en 
ambtshalve herhaald, hetzij door het ont
vangende, hetzij door het seinende kantoor, 
naar gelang van de toestellen, waarmede de 
overseining plaats heeft (artikel 44, §§ l, 2 en 3) . 

III. Notas . 
§ 11. 1. Nota's heb ben betrekkin g op hetgeen 

in den dienst voorvalt, of betreffen den dienst 
der lijnen, der radio-electrische stations en der 
overseining. Zij worden tusschen de telegraaf
kantoren gewisseld en hebben geen adres noch 
onderteekening. 

2. Voor de opstelling worden bij voorkeur 
de verkortingen van bijlage nr 1 van dit Regle
ment gebruikt (artikel 37 § 11). 

3. ·De plaats van bestemJlling en die van 
afzending dezer nota's worden uitsluitend in de 
inleiding aangegeven ; deze wordt als volgt 
opgesteld: ,,A Lyon Lilienfeld 15 1045 (dag
teekening en tijd van aanneming) ; volgt de 
inhoud van het kantoor van afzending" . 

4. Belangrijke kantoren kunnen aan den 
naam van de plaats van afzending, in een 
verkorten vorm , den naam van de afdeeling, 
waan-an de nota uitgaat, toevoegen, bijvoor
b eld : ,.A Paris Berlin Nf (Nachforschungs
stelle-Service des recherches) 15 1045 ( dag
teekening en tijd van aanneming)". Deze toe
voeging moet in het antwoord voorkomen, 
rnorbeeld : ,,A Berlin Nf Pa ris 15 1345" . 

§ 12. 1. Tota's omtrent een vroeger over
geseind telegram moeten alle aanwijzingen 
bevatten om het opzoeken van dit telegram 
te Yergemakkelijken , in het bijzonder het 
nummer van het kantoor van aanbieding of 
het serienummer, of beide, indien zij beide in de 
inleiding van het oor pronkelijke telegram 
voorkomen, de dagteekening volui t in letter · 
geschreven (de naam van de maand wordt 
alleen vermeld in geval van twijfel), den in het 

oorspronkelijke telegram aangegeven verzen
d.ingsweg, den naam van den geadresseerde en 
voor zooveel noodig, het volledige adres . Indien 
het oorspronkelijke telegram alleen een serie
nummer draagt, moet het betrokken kantoor 
er voor zorgen, dat dit nummer bij aankomst 
van de nota in het land van bestemming wordt 
vervangen door het nummer van het kantoor 
van aanbieding. • 

2. Indien er verschillende rechtstreeksche 
verzendingswegen tusschen twee telegraaf
kantoren bestaan, is er aanleiding zooveel 
mogelijk aan te geven, wanneer en langs 
welken weg het oorspronkelijke telegram is 
overgeseind, terwijl de nota's zooveel mogelijk 
langs denzelfden we~ verzonden worden. 

3. Wanneer er stormg is ontstaan op den door 
het oorspronkelijke telegram gevolgden weg, 
vermeldt het kantoor, dat voor de verder
seining moet zorgen, in de nota de aanwijzing 
,,dévié" (langs een omweg verzonden). Boven
dien wordt de nota aangevuld met een aan
duiding, welke de gegevens betreft:ende de over
seining van het oorspronkelijke telegram bevat. 
In dit geval moet de antwoordnota denzelfden 
weg volgen als de vraagnota. 

4. Indien de kantoren van overneming zich 
niet terstond de nood ige gegevens kunnen 
verscha.fl;en, om gevolg te geven aan de nota's, 
moeten zii deze onmiddellijk verderseinen. 

5. De kantoren van overneming zijn echter 
gehoud en , na de onmiddellijke verderseining 
van deze nota's, een ond erzoek in te stellen, 
wanneer dit zijn nut kan hebben en wanneer 
hiertoe aanleiding bestaat, het nood.ige te 
verrichten . 

§ 13. K an een t usschengelegen kantoor, 
zonder moeite of vertraging, de noodige ge
gevens verzamelen om gevolg t e geven aan een 
nota, dan neemt het de nood.ige maatregelen om 
een noodelooze verderseining te voorkomen ; 
in elk ander geval zendt het de nota door naar 
haar bestemming. 

Betaallle nota's. 
Art. 80. § 1. 1. De afzender en de geadres

seerde van elk telegram, dat reeds overgeseind 
is, of waarvan de overseining nog aan den gang 
is, of de gemachtigde van een hunner, kunnen 
gedurende den minimum-termijn vop~ bewaring 
van telegrambescheiden, zooals deze in artikel 
89 is vastgelegd, langs telegrafischen weg inlich
tingen doen vragen of aanwijzingen geven 
omtrent dat telegram, na vooraf, indien nooclig, 
hun hoedanigheid en hunne identiteit te heb ben 
aangetoond. 

2. Zij moeten de volgende bedragen storten : 
1° den prijs van het telegram (tegen vol 

tarief), .dat de vraag bevat; 
2° indien hiertoe aanleiding is (§ 4), den prijs 

van een telegram ( tegen vol tarief) voor het 
antwoord. 

3. Zij kunnen ook, met het oog op een ver
betering, een telegram, dat zij verzonden of 
ontvangen hebben, geheel of gedeeltelijk laten 
herhalen, hetzij door het kantoor van bestem
ming, of door dat van afzending, hetzij door een 
tusschengelegen kantoor. 

4. Deze telegrammen (vraag en antwoord) 
worden "betaald e nota's" genoemd. 

§ 2. 1. Geldt het eene door den geadresseerde 
gevraagde herhaling, dan behoeft deze slechts 



1934 

voor elk te herhalen woord den vastgestelden 
prijs te betalen ; deze prijs is in alle gevallen die 
volgens het volle tarief, rekening houdende met 
de bepalingen betreffende de woordentelling 
(ar t ikel 19), onverschillig tot welke klasse het 
telegram behoort (CDE, D, PU, enz.). 

2. In dien prijs zijn de totale kosten voor de 
vraag en het antwoord begrepen. Het minimum, 
tlat geheven wordt, bedraagt een frank vijftig 
centiemen (1 fr. 50). 

3. De administraties zijn echter bevoegd 
geen kosten , of een lager bedrag dan dat hetwelk 
is vastgesteld, te heffen. 

§ 3. Telegrammen tot verbetering, aanvulling 
of intrekking en a lle andere mededeelingen, 
welke betrekking hebben op reeds overgeseinde 
of nog in behandeling zijnde telegrammen, 
moeten, indien zij aan een telegraafkantoor zijn 
gericht, uitsluitend tusschen de kantoren in den 
vorm van betaalde nota's voor rekening van den 
afzend er of van den geadresseerde worden 
gewisseld. 

§ 4. l. Betaalde nota's worden aangeduid 
door de a.anwijzing ST ; zij worden zooveel 
mogelijk langs denzelfden weg geseind al 
het telegram waarop zij betrekking hebben. 
Zij , die op verzoek van den geadresseerde 
worden verzonden, om herhaling te verkrijgen 
van een vermoedelijk onjnist overgebracht 
telegram, brengen steeds een telegrafisch ant
woord met zich, zonder dat het noodig is, er de 
aanwijzing= RPx = in op te nemen. In andere 
gevallen, waarin een telegrafisch a ntwoord 
wordt gevraagd, moet deze aanwijzing wel 
worden gebruikt en worden de kosten voor een 
antwoord van zes woorden geheven. 

2. Indien de afzender verzoekt, dat het 
antwoord per post zal worden verzonden, moet 
de nota, in plaats van= RPx = de betaalde 
c1ienstaanwijzing = Lettre= (Brief) dragen. 
Voor het antwoord wordt een bedrag van 
veertig centiemen (0 fr. 40) geheven. Indien de 
afzender wenscht, dat het a ntwoord als aan
geteekende brief wordt gezonden, betaalt hij 
daarvoor een bedrag van tachtig cent iemen 
(0 fr. 80). In dit geval wordt de betaalde dienst
aanwijzing = Lettre RCM: = inde nota vermeld. 

~ 5. l. Deze betaalde nota·s verkrijgen 
bijvoorbeeld den volgenden vorm : 

a. indien het verbetering of aanvulling van 
het adres betreft : 

"ST Paris Bruxelles 365 (nummer van de 
betaalde nota) 5 ( aantal woorden) 17 ( dag
teekening) = 315 douze (twaalf) François 
(nummer, dagteekening voluit in letters~ naam 
van den geadresseerde van het oorspronkelijk 
telegram) remettez ( ou lisez) [bestellen ( of 
lees)] . . .... (aan:lniding der verbetering)" ; 

b. indien het verbetering of aanvulling van 
den inhoud betreft : 

,,ST Paris Vienn e 26 (nummer van de be
taalde nota) 8 (aantal woorden) 17 (dagteeke
ning)= 235 treize (dertien) Kri echbaum (num 
mer, dagteekening voluit in lett ers, naamvan 
den geadresseerde van het telegram, dat ver
beterd moet worden) remplacez trois (mot du 
texte) 20 par 2000. (verander derde woord van 
den inhoud 20 in 2000)" ; 

c. indien het betreft een verzoek om ge
deeltelijke of geheele herhaling van den inhoud: 

"ST Calcutta Londres 86 (nummer van de 
betaalde nota) 6 (aantal woorden) 17 (dag-
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teekening) via Empiradio = 439 quinze (vijftien) 
Brown (nummer, dagteekening voluit in letters, 
naam van den geadresseerde van het telegram, 
dat gedeeltelijk of geheel herhaald moet 
worden), un , quatre, neuf (een, vier, negen)" 
(woorden van den inhoud van het oorspronke
lijke telegram, welke herhaald moeten worden, 
uitgedrukt in hoofdtelwoorden, in letters 
ge chreven) of: ,, mot (ou . ..... mots) après 
. . .... " (woord of . . .... woorden na ...... ) 
dan wel "tex te" (inhoud) ; 

d. indien het intrekking van een telegram 
betreft en antwoord per telegraaf is gevraagd : 

,, T Paris Berlin 126 (nummer van de be
taalde nota) 5 (aantal woorden) 17 (dagteeke
ning) = RPx = 285 seize (zestien) Grunewald 
(nummer, dagteekening voluit in letters, naam 
van den geadresseerde van het betrekkelijke 
telegram) annu lez (intrekken)" ; 

e. indien het een verzoek om inlichtingen 
betreft, welke per telegraaf moeten worden 
gegeven: 

"ST Londres Berlin Nf 40 (nummer rnn de 
betaalde nota) 11 (aantal woorden) 17 (dag
teekening)= RPx = 750 vingtsix (zesent"·intig) 
Robinson (nummer, dagteekening van aan
bieding voluit in letters, naam van den geadres
seerde van het betrekkelijke telegram) confirmez 
remise expéditeur sans réponse informez 
destinataire(beve tig aflevering afzender zonder 
a ntwoord licht geadresseerde in)"; 

/ . indien het een verzoek om inlichtingen 
betreft, welke per brief moeten worden gege,·en : 

" T Londres Lisbonne 50 (nummer Yan de 
betaalde nota), 6 (aantal woorden), 17 (dag
teekening)= Lettre= (Brief) 645 treize(dertien) 
Emile (nummer, dagteekening van aanbieding 
voluit in letters, naam van den geadresseerde 
van het betrekkelijke telegram) confirmez 
remise (bevestig aflevering)". 

2. H et antwoord op een betaalde nota wordt 
aangeduid door de dienstaanwijzing RST. De 
inhoud van het antwoord bevat : het nummer 
van de betaalde nota, wa.arbij de vraag gedaan 
wordt, de dagteekening van de vraag-nota 
(voluit in letter ), den naam van den geadres
seerde van het oorspronkelijke telegram, 
gevolgd door de a.an hem te richten mede
deeling. Zoo zullen bijvoorbeeld de a ntwoorden 
op de betaalde nota's, bedoeld in de mor
beelden c en d den volgenden vorm verkrijgen : 

"R T Londres Calcutta 40 (nummer rnn de 
a ntwoord-nota) 6 (aantal woorden), 17 (dag
teekening) via Empiradio = 86 (nummer van 
de betaalde nota, waarbij de vraag gedaan is) 
dixsept (zeventien) (dagteekening van de vraag
nota voluit in letters) Brown (naam van den 
geadresseerde) Albatros, scrutiny, commune 
(de drie woorden van het oorspronkelijke 
telegram, waarvan herhaling gevraagd is)". 

"RST Berljn Paris 53 (1wmmer rnn de 
antwoord -nota) 4 (aantal woorden) 17 (dag
teekening) = 126 (nummer van de vraagnota) 
dixsept (zeventien) (dagteekening voluit in 
letters) Grunewald (naam van den geadres
seerde) annulé (geannuleerd)". 

"RST Berlin Paris 53 (nummer van de 
antwoord-nota) 5 (aantal woorden) 17 (dag
teekening) = 126 (nummer van de vraagnota) 
dixsept (zeventien) (dagteekening voluit in 
letters) Grunewald (naam van den ~eadres
seerde) déjà remis (reeds afgeleverd) ' . 
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§ 6. De in een telegram te herhalen of te 
verbeteren woorden worden aangeduid, in 
voluit in letters geschreven hoofdtelwoorden, 
door de volgorde, welke zij in den inhoud van 
dat telegram innemen, zonder dat rekening 
wordt gehouden met de regelen voor de woorden
telling. 

§ 7. Wanneer de woorden, waarvan herhaling 
wordt gevraagd, onduidelijk zijn geschreven, 
raadpleegt het kantoor van afzending vooraf 
den afzender. Indien deze niet te vinden is, 
voegt het kantoOI" van afzending aan de her
haling een aanteekening toe in dezen vorm: 
,,Ecriture douteuse" (twijfelachtig schrift). 

§ 8. 1. Wanneer de herhaling een telegram 
betreft, hetwelk per telefoon of langs een 
particuliere telegrafische verbinding aan het 
kantoor van afzending is aangeboden, vraagt 
dit kantoor eerst aan den afzender herhaling 
van de betrekkelijke woorden. Indien de af
zender niet dadelijk kan worden geraadpleegd, 
wordt een voorloopige herhaling gegeven 
volgens het telegramformulier op het kantoor 
van afzending. Deze herhaling bevat aan het 
einde van den inhoud de bijzondere vermelding 
,,OTFSN" (rectification snit, si nécessaire) 
(zoo noodig volgt verbetering). 

2. Blijkt bij het raadplegen van den afzender 
dat een of meer woorden, welke aldus herhaald 
worden, anders behooren te luiden, clan zooals 
zij in het telegram voorkomen, clan geeft het 
kantoor de gevraagde herhaling, rekening 
houdende met de aangebrachte verbeteringen, 
maar het kan op den inhoud van de betaalde 
nota de aanwijzing OTP (conserver taxe payée) 
(geheven kosten behouden) laten volgen, met 
de aanwijzing voluit in letters van het aantal 
door den afzender verbeterde woorden, waar
van de geheven kosten niet moeten worden 
teruggegeven. Voorbeelden: ,,OTP un (een)", 
,,OTP deux (twee)", enz. 

§ 9. 1. De verschillende mededeelingen 
omtrent reeds overo-ebrachte telegrammen, 
waarvan in dit a rt ikcl sprake is, kunnen per 
post, door tusschenkomst van de telegraaf
kantoren van afzending en bestemming, wor
den verzonden . 

2. Deze mededeelingen worden steeds voor
. zien van het stempel van het kantoor dat ze 
heeft opgesteld. Zij worden, overeenkomstig den 
wensch van den verzoeker, als gewonen of 
als aangeteekenden brief, op zijn kosten ver
zonden . De verzoeker moet tevens de kosten van 
het antwoord per post, indien hü dit antwoord 
verlangt, voldoen; in dit geval frankeert de 
administratie van bestemming het antwoord. 

§ 10. De kosten van de betaalde nota's, in dit 
artikel bedoeld, worden terugbetaald overeen
komstig het bepaalde bij artikel 81. 

HOOFDSTUK XXVII. - ONTHEFFING 
VAN KOSTEN EN TERUGBETALINGEN. 

Vaststelling tier gevallen, waarin terug·-
betaHn g van kosten g·eschletlt. 

Art. 81. § 1. Onder voorbehoud van de bepa
lingen van artikel 76, § 11 en 77, § 13, worden 
naar aanleiding van een verzoek om terugbe
taling, of van een klacht, betreffende de uit
voering van den dienst, terugbetaald aan hen, 
die ze gestort hebben: 

a. de volle kosten van elk telegram, dat door 

toedoen van den telegraafdienst niet ter be
stemming is gekomen ; 

b. de kosten van:elk telegram, dat ten gevolge 
van verminking of verandering van den naam 
van het kantoor van afzending tijdens de over
seining, zijn doel heeft gemist ; 

c. de volle kosten van elk telegram, dat door 
storing in zijn loop is gestuit en waarvan de 
afzender, op grond daarvan, intrekking heeft 
gevraagd; 

cl. 1. de volle kosten van elk telegram, dat 
door de schuld van den t elegraafdienst later is 
aangekomen dan bij verzending per post 
mogelijk zou zjjn geweest en in alle gevallen, 
dat het eerst bij den geadrnsseerde is besteld na 
verloop van : 

l O • 8 uren , indien het een telegram betreft, 
gewisseld tusschen twee landen binnen Europa, 
die aan elkander grenzen, of door een recht
streekschen verkeersweg per draad met elkaar 
verbonden zijn; 

2° 18 uren, indien het een telegram betreft, 
dat tusschen twee andere landen binnen Europa 
is gewisseld, hieronder begrepen Algerië en de 
landstreken, welke onder het Europeesche 
verkeer worden gerangschikt, of tusschen twee 
landen buiten Europa, die aan elkander grenzen 
of door een rechtstreekschen verkeersweg per 
draad met elkaar verbonden zijn, of wel 
tusschen een land binnen Europa en een land 
buite11 Europa, die door een rechtstreekschen 
verkeersweg per draad met elkander verbonden 
zijn, indien het tegen vol tarief aangenomen 
telegrammen betreft, met inbegrip van ODE
telegrammen en perstelegrammen ; 

3°. 72 uren, indien het een uitgesteld tele
gram, of een brieftelegram of een Kerst- en 
Nieuwjaarstelegram in het buiten-Europeesche 
verkeer betreft. Voor brieftelegrammen wordt 
het bedoelde tijdvak berekend van het tijdstip 
af, waarop het brieftelegram normaal zou 
moeten zijn afgeleverd krachtens de bepalingen 
van artikel 76, § 9. Voor Kerst- en Nieuwjaars
telegrammen worden de tijdvakken berekend 
op de wijze als aangegeven in artikel 77, § 13; 

4°. 36 uren in alle andere gevalJen; 
2. in de hierboven vermelde termijnen 

worden niet medegeteld de sluitingsduur van de 
kantoren, indien deze de oorzaak van de ,er
traging is, de tijd, benoodigd voor de bezorging 
per bode en die, besteed voor de overbrenging 
van radiotelegrammen naar schepen op zee 
en luchtvaartuigen en de overbrenging OYer zee 
van kustseintelegrammen, alsmede de tijd, 
gedurende welke deze telegrammen op een land
station, aan boord van een mobiel station of op 
een kustseinpost hebben berust ; 

3. de hierboven sub 2° en 4° vermelde tet·
mijnen worden voor regeeringstelegrammen, 
waarvoor niet is afgezien van het voorrecht der 
bepalingen van artikel 30 van het Verdrag, 
alsmede voor dringende telegrammen en 
betaalde nota's tot de helft teruggebracht ; 

e. de kosten van een of meer onovergeseinde 
woorden in een telegram, wanneer zij t ,rne 
franken (2 fr . ) of meer bedragen, tenzij t erug
betaling voor een gedeelte van den inhoud 
wordt toegestaan door toepassing van letter g 
of de feil door middel van een betaalde nota is 
hersteld ; 

/. de volle kosten van een telegram in rnr
staanbare taal, indien door weglating van een 
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of meer woorden de zin van het t elegram is 
gewijzigd of het telegram door deze fout 
on begrijpelijk is geworden ; 

g. de kosten van elk gedeelte van den inhoud 
van een telegram in geheim schrift met colla
tionneering, of van een telegram in verstaanbare 
taal, dat tengevolge van onjuiste overbrenging 
of weglating van woorden blijkbaar zijn doel 
heeft gemist, wanneer de kosten twee franken 
(2 fr.) of meer bedragen, t enzij de vergissingen 
of weglatingen per betaalde nota hersteld zijn; 

h. de nevenkosten van een niet uitgevoerden 
bijzonderen dienst, alsmede de kosten voor de 
overbrenging van de betrekkelijke betaalde 
dienstaanwijzing; 

i . 1. de bedragen gestort voor betaalde 
nota's, welke herhaling vragen van. een ver
moedelijk onjuist overgekomen gedeelte van een 
telegram, wanneer de herhaling niet gelijk
luidend is met de eerste overseining, maar 
onder voorbehoud, dat, indien in het oorspron
kelijke telegram enkele woorden juist en andere 
onjuist waren overgebracht, de kosten van de 
woorden, welke de eerste maal juist zijn over
gekomen, niet terugbetaald worden. Indien een 
minimum-bedrag van 1 fr. 50 geheven wordt 
[artikel 80, § 2 (2)] of een afwijkende wijze van 
heffing voor betaalde nota's wordt toegepast 
[artikel 80, § 2 (3)], wordt de terugbetaling 
berekend naar den grondslag van de geheven 
kosten, in verhouding van het aantal woorden, 
dat juist is overgeseind ; 

2. echter moeten, onverschillig in welke taal 
het telegram gesteld is, de kosten van de juist 
overgeseinde woorden worden terugbetaald, 
wanneer de betrokken administratie erkent, 
dat de gemaakte verminkingen verhinderden, 
om de beteekenis van de niet verminkte woorden 
t e vatten; 

j. de volle kosten van elke andere betaalde 
nota, per telegraaf of per post verzonden, 
waarvan de verzending noodig was tengevolge 
van een dienstfeil ; 

k. de volle kosten van elk vooruit betaald 
antwoord, indien de geadresseerde geen gebruik 
heeft gemaakt van het antwoordbewijs of dit 
geweigerd heeft en het bewijs zich in handen 
bevindt van den dienst, die het heeft afge
leverd, of dat binnen een termijn van drie 
maanden, na den datum van afgifte, weder bij 
genoemden dienst wordt ingeleverd; 

1. de kosten van den niet per telegraaf door
loopen afstand, wanneer het telegram wegens 
storing van een telegrafischen weg, per post of 
op andere wijze naar. zijne bestemming is door
gezonden. De kosten, welke zijn uitgegeven 
voor de vervanging van den oorspronkelijken 
telegraafweg door eenig ander middel van 
vervoer, worden echter in mindering gebracht 
van het bedrag, dat terugbetaald moet worden -; 

m. de volle kosten van elk t elegram met 
antwoord betaald, dat ten gevolge van een 
dienstfeil, welke de terugbetaling van de 
gestorte antwoordkosten wettigt, klaar bl\jkelijk 
zijn doel heeft gemist, alsmede de volle kosten 
van elk vooruitbetaald antwoord, dat ten 
ge,olge van een dienstfeil, welke de terugbeta
ling van de kosten van het vraag-telegram 
wettigt, klaarblijkelijk zijn doel heeft gemist; 

n. het verschil tusschen de waarde van een 
antwoordbewijs en het bedrag der kosten van 

het t elegram, dat met dit bewijs gefrankeerd is, 
indien dit verschil ten minste twee franken 
(2 fr.) bedraagt (artikel 56, § 3) ; 

o. de volle kosten van elk telegram, dat op 
grond van de bepalingen van de artikelen 26 
en 27 van het Verdrag in zijn Joop is gestuit; 

p. het gedeelte der telegramkosten voor elk 
ingetrokken telegram (artikel 50, §§ 2, 3, 4 en 5). 

§ 2. In de onder a, b, c, d, e, f, g en l van§ 1 
bedoelde gevallen geldt de t erugbetaling alleen 
voor de telegrammen zelf, welke niet ter be
stemming z\jn gekomen, of welke ingetrokken, 
vertraagd of verminkt zijn, met inbegrip van 
de nevenkosten der niet uitgevoerde bijzondere 
behandelingen, doch niet voor de telegrammen, 
waarvan de verzending door de niet-aflevering, 
de vertraging of verminking noodig is geworden, 
of daardoor nutteloos is geworden. 

§ 3. 1. Wanneer een landstation aan het 
kantoor van afzending kennis geeft, dat een 
radiotelegram niet naar het mobiele station, 
waarvoor het bestemd is, kan worden over
gebracht, bewerkstelligt de administratie van 
het land van afzending terstond de terugbetaling 
aan den afzender van de land- en boordtaksen 
betreffende dit radiotelegram. 

2. Indien het landstation het radiotelegram 
door andere verkeersmiddelen dan de radio 
aan het mobiele station heeft doen toekomen 
(volgens de bepalingen van het Reglement be
treffende d,e radioberichtgeving), wordt de 
landtaks door de administratie, waartoe het 
landstation behoort, behouden en wordt alleen 
de boordtaks aan den afzender terugbetaald 
door de administratie, waartoe het kantoor van 
afzending behoort. 

3. Indien het reçu van een radiotelegram 
niet is ontvangen door het station, dat het 
radiotelegram heeft overgebracht, worden de 
kosten alleen terugbetaald, indien is vast
gesteld, dat het radiotelegram aanleiding tot 
terugbetaling geeft. 

§ 4. Bij gedeeltelijke terugbetaling der 
kosten van een meervoudig telegram, wordt 
het bedrag voor elk afschrift bE!paald door het 
volle bedrag der kosten te deelen door het aan
tal adressen. 

§ 5. Indien feilen, welke ten laste van den 
telegraafdienst komen, per betaalde nota zijn 
verbeterd binnen de termijnen, welke voort
vloeien uit de toepassing van § 1, letter d, 
gerekend van den tijd van aanbieding van het 
oorspronkelijke telegram af, bepaalt de terug
betaling zich slechts tot de kosten van deze 
nota's. Voor de telegrammen, waarop deze 
nota's betrekking hebben, is geen terugbetaling 
verschuldigd. 

§ 6. Geen terugbetaling wordt toegestaan 
voor telegrammen ter verbetering, welke recht
streeks tusschen den afzender en den geadres
seerde zijn gewisseld, in plaats van als betaalde 
nota van kantoor tot kantoor (artikel 80) te 
zijn verzonden. 

§ 7. 1. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op t elegrammen, welke over de 
lijnen van een niet-toegetreden administratie 
worden gewisseld, voor zoover deze zou wei
geren zich aan de verplichting tot terugbetaling 
te onderwerpen. 

2. De toegetreden administraties, welke aan 
de overseining hebben deelgenomen, laten 

1 

1 

1 
. 1 
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echter haar aandeel vallen , wanneer het recht 
tot terugbetaling vaststaat, behalve in de 
gevallen , voorzien in artikel 83, § 1, (1 ). 

Behandeling van terugbetalingen. 
Art. 82 . § l. Elke aanvraag om terugbetaling 

van kosten moet, op strafl'e van ongeldigheid, 
worden ingediend binnen een t ermijn van zes 
maanden, volgende op den dag van aanbieding 
van het telegram, behouden s in het geval, 
bedoeld in artikel 81, § 1, letter k. 

§ Z. I. Elke aanvraag moet bij de admi
nistratie van afzending worden ingediend en 
moet vergezeld zijn van bewijsstukken, na melijk: 
een schriftelijke verklaring van het kantoor 
van bestemming of van den geadresseerde, 
indien het t elegram is vertraagd, of niet t er 
bestemming is gekomen; het aan den geadres
seerde afgeleverde telegram, in geval van 
verminking of wegla ting. In geval va n vertra
ging kan, in plaats van de verklaring, het aan 
den geadresseerde afgeleverde t elegram worden 
overgelegd, indien hieruit de vertraging blijkt . 

2. De aanvraag kan echter door den geadres
seerde bij de administratie van bestemming 
worden ingediend, welke beoordeelt, of zij er 
aan moet voldoen, dan wel, of de aanvraag bij de 
administratie van afzending zal worden over
gebracht. 

§ 3. Bjj de indiening van een aanvraag om 
terugbetaling kan van den klager een een
vormig recht voor indiening van klachten va n 
t en hoogste een frank (1 fr.) worden geheven. 

§ 4 . Wanneer een klacht door de betrokken 
a dministraties gegrond is bevonden, worden de 
kosten van het t elegram door de administratie 
van afzending terugbetaald, t erwijl het recht 
voor indiening van klachten, indien dit geheven 
is, aan den klager wordt teruggegeven. 

§ 5. H et recht op terugbetaling ver valt na 
zes maanden, t e rekenen van de dagteekening 
van het schrijven, waarbij den afzender wordt 
bericht, dat de t erugbetaling toegestaan is . 

§ ö. Indien de afzender niet woont in het land, 
waar hij zijn telegram heeft aangeboden, kan 
hij zij n klacht doen indienen bij de administratie 
van afzending, door tusschenkomst van een 
andere administra tie. In dit geval is de admi
nistra tie, welke de klacht in ontva ngst nam, 
eventueel belast met de t erugbetaling. 

§ 7. De klachten worden van administratie 
t ot administratie overgebracht, vergezeld van 
een ,,olledig stel bescheiden, dat wil zeggen, 
zij moeten (in originali, in uittreksel of in 
a fschrift) alle daarop betrekking hebbende 
bescheiden of brieven bevatten. Van deze 
stukken moet een overzicht in het Fra nsch 
worden gemaakt , indien zij niet in deze taal of 
in een taal , welke door alle betrokken admi
nistraties wordt verstaan, zijn gesteld. 

§ 8. De administratie, welke een verzoek om 
terugbetaling van vooruitbetaalde a ntwoord
kosten ontvangt, kan dit verzoek rechtstreeks 
overbrengen bij de administratie, welke het 
a nt ,rnord bewijs heeft afgegeven . Deze laat ste 
bewerkstelligt de terugbetaling va n die kosten, 
door of machtiging te geven, het bedrag t e 
haren Jast e t e brengen door tusschenkomst van 
de verschillende tusschengelegen administraties, 
of door het bedrag, dat terugbetaald moet 
worden, rechtstreeks per postwissel t e doen 
toekomen aan de administratie van afzending. 

Vaststellin g· van de administratie, welke 
in de verschillende gevallen de terug

betaling moet dragen. 

Art. 83. § I. l. Terugbetaling van kosten , 
welke een gevolg is van een feil van den t ele
graafdienst, komt steeds t en laste van de 
administratie van afzending, wanneer het 
bedrag, dat t erugbetaald moet worden, voor 
telegrammen tegen vol tarief, vijf franken 
(5 fr.) en voor telegrammen tegen verlaagd 
tarief, twee franken (2 fr.) niet t e boven gaat. 

2. In alle gevallen, dat het bedrag, dat terug
betaald moet worden, naar omstandigheden, 
vijf franken (5 fr.) of twee franken (2 fr.) te 
boven gaat, geschiedt de terugbetaling ten 
laste van de verschillende administraties , welke 
aan de verzending van het telegram hebben 
deelgenomen, waarbij elke administratie afstand 
doet van de kosten, of een gedeelte van de 
kosten, welke haar waren toegekend. 

3. Bij de berekening van de grenzen van 
respectieveliik 5 en 2 franken wordt alleen 
rekening gehouden met het tarief per woord 
van het oorspronkelijke telegram , met uit
sluiting van de kosten, die betrekking hebben 
op bijzondere dienst en ( = RPx = , = XP = , 
enz.) . 

§ 2. l. De administratie van afzending 
betaalt zonde!' voorafgaand onderzoek de 
kosten t erug, indien : 

a. de afzender, bij niet-aflevering, een ver
klaring van het kantoor van bestemming 
overlegt, waarin bevestigd wordt, da t het 
t elegram niet is aangekomen ; 

b. de afzender, in geval van vertraging of 
verminking, deze vertraging of verminking 
onwederlegbaar bewijst door het aan den 
geadresseerde afgeleverde t elegram, dan wel een 
deugd elijk verklaa rd afschrift of een fotografie 
van het t elegram over te leggen ; 

c. de afzender, wanneer van het antwoord
bewij s geen gebruik is gemaakt, dit bewij s 
overlegt. 

2. De beslissing va n de administ ratie, welke 
t erugbetaalt, is bindend, wanneer de terug
betaling overeenkomstig het R eglement heeft 
plaa t s gehad. 

§ 3. Indien terugbetaling moet geschieden ten 
laste van de verschillende admimstraties, welke 
aan de overseining hebben medegew.erkt, 
brengt de administratie van afzending de klacht 
bij de daarbij betrokken administraties over, 
met het oog op toepassing van het bepaalde 
in § 1 (2). Overigen s heeft de administratie van 
afzending, de bevoegdheid, elke klacht door 
t e zenden, wanneer zij, in het belang va n den 
dienst, een onderzoek noodig oordeelt. 

§ 4. Terugbetaling van neven kosten voor een 
niet uitgevoerden bijzonderen dienst komt ten 
laste van de administratie, aan welke deze 
nevenkosten zijn ten deel gevallen , behalve in 
het geval, bedoeld in § 1 (1) . 

§ 5. Indien een antwoordbewij s niet is ge
bruikt, wordt de terugbetaling van de ant
woordkosten gedragen door de administratie 
van afzending, indien het bedrag dat terug
betaald moet worden, vijf franken (5 fr. ) niet 
t e boven gaat. 

§ 6. Indien in de in§ l, (2) bedoelde gevallen 
een klacht is ingediend en doorgezonden binnen 
de in artikel 82, § 1, vastgestelde t ermijnen en de 
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afdoening niet heeft plaats gehad binnen den 
minimumtermijn, welke voor de bewaring der 
bescheiden is vastgesteld, betaalt de admi
nistratie, bij welke de klacht is ingediend, het 
gevraagde bedrag terug ; de terugbetaling wordt 
gedragen door de verschillende administraties, 
die aan de ove1·seining van het telegram he bben 
deelgenomen. 

§ 7. Terugbetaling van kosten van betaalde 
nota's komt ten laste van de administratie, 
welke deze ko ten heeft geheven . 

Vaststelling van de adminis tratie, welke 
de terugbetaling moet drag·en bij s tuitin g· 

van teleg·rammen. 

Art. 84. 1. Terugbetaling der kosten van elk 
telegram, dat op grond van de a rtikelen 26 en 27 
van het Verdrag in zijn loop is gestuit, komt 
ten last e van de administratie, welke het t ele
gram heeft gestuit . 

2. Wanneer deze administratie echter, 
overeenkomstig artikel 27 van het Verdrag, de 
schorsing van sommige soorten telegrammen 
heeft ter kennis gebracht, wordt de terugbetaling 
der kosten van t elegrammen van deze soort 
door de administratie van afzending gedragen, 
t e rekenen van den dag volgende op dien, 
waarop de mededeeling door haar i ontvangen . 

HOOFDSTUK XXVIII . - AFREKENING. 

Admlulstratles, welke de rekenln g·eu 
samenstellen. 

Art. 85. § 1. Bij de samenstelling der i11ter• 
nationale rekeningen dient de goudenfrank, 
zooals deze bij artikel 32 van het Verdrag is 
omschreven, als munteenheid. 

§ 2. 1. T enzij anders is overeengekomen, 
brengt elk e administratie voor alle telegram men, 
welke zij heeft ontvangen van de administratie, 
wa.armede zij rechtstreek~ verkeer onderhoudt, 
het haar toekomende aandeel in de kosten en 
<>ventueel het aandeel in de kosten betreffende 
den voorbij haar grondgebied af t e leggen weg, ' 
ten laste van deze ad ministratie, zonder 
rekening t e houden met de voor regeerings
telegrammen op sommige lijnen toegestane 
kortingen ; deze kortingen maken het onderwerp 
uit van een bijzondere regeling t usschen de 
betrokkeo administraties . 

2. Wat de verbindingen langs rechtstreeksche 
draden tusschen twee niet-aangrenzende landen 
betreft, maakt de adruini tratie, welke de tele
grammen heeft ontvangen , de rekening der 
verschuldigde kosten op, voor den geheelen weg 
tot aan de bestemming toe, waarbij afzonder
lijk wordt aangegeven, welk aandeel aan elke 
betrokken administratie toekomt. Nadat de 
administratie, welke de telegrammen beeft 
overgeseind, hare rekening accoord heeft 
bevonden, zendt de administratie, welke deze 
rekening heeft opgemaakt, er een afschrift van 
toe aa11 elk van de tu schenliggende admi
nistraties . 

:i . E lke administrati e brengt het aan haar 
zelf toekomende aandeel en het aandeel der 
kosten, dat betrekking heeft op den voorbij haar 
grondgebied afgelegden weg ten laste van de 
voorafgaande administratie. 

§ 3. De eindtaksen ktmnen, na overeenkomst 
tu schen de eind- en tusschenliggende ad mi-

nistratie , rechtstreeks tusschen de eind
ad ministraties worden afgerekend. 

§ 4. Voor het geval artikel 97 toepassing 
vindt, is de verdragsluitende administratie, 
welke in rechtstreeksch verkeer met de niet
toegetreden administratie is, belast met de 
afwikkeling der rekeningen tusschen laatst
genoemde en de andere verdragsluitende 
administraties, voor welke zij bij de overseining 
hare tusschenkom st beeft verleend. 

Samenstelllu g· van rekenin gen. 
Art. 86. § 1. 1. De rekeningen worden samen

gesteld naar het aantal woorden , dat gedurende 
een maand is overge eind, waarbij onderscheid 
wordt gemaakt tusschen de verschillende 
soorten telegrammen en rekening wordt ge
·houden met: 

a . sommige nevenkosten ; 
b. de minimum-heffing, toegepast, op CD"8-

te legrammen in het buiten-Europeeschc ver
keer; 

c. de minimum-heffing, toegepast op brief
telegra mmen en op K erst- en Nieuwjaarstele
grammen in het Europeesche en buiten
Europeesche verkeer. 

2. Bij de CDE-telegrammen worden de bij 
artikel 10, § 4, vastgestelde coëfficienten toe
gepast op de taksen van het volle tarief, nadat 
deze zijn vermenigvuldigd met het totale aantal 
der woorden. 

§ 2. De kosten, welke tot grondslag dienen 
voor de verdeeling tusschen de administraties, 
zijn die, welke verkregen worden door de reoel
matige toepassing van de tusschen de betrokken 
administraties vastgestelde tarieven , zonder 
dat rekening wordt gehouden met onj tti ste 
tariefsberekeningen, welke zich hebben kunnen 
voordoen. 

§ 3. H et aantal woorden, dat door het kantoor 
van afzending is opgegeven, dient tot grondslag 
voor de berekening der kosten, behouden in 
het geval, dat het, tengevolge van een onjuiste 
overseining, in gemeen overleg t usschen het 
kantoor van afzending en het daarmede in 
verbinding taande kantoor zou zijn verbeterd . 

§ 4. :'{evenkosten , met uitzondering Yan d ie, 
welke in het volgende lid zijn genoemd, a l mede 
de kosten, welke niet door het kantoor van 
bestemming, doch door een ander kantoor 
zijn geïnd, worden niet in de rekeningen op
genomen. Evenmin worden in de rekeningen 
opgenomen de kosten betreffende betaalde 
nota's en die betreffende telegrammen, waarvan 
de kosten , overeenkomstig de bepalingen van 
het R eglement , niet door het kantoor van 
afzending, of dat van nazending zijn geïnd. 
Op dezen regel bestaan in het E uropeesche en 
het buit en-Europeesche verkeer de volgende 
uitzonderingen : 

a. de bijzondere kosten wegen s collation
neering van telegrammen worden in de reke
ningen opgenomen en tusschen de betrokken 
administraties naar verhouding van ieders 
normale aandeel ve rdeeld ; 

b. de vooruitbetaalde kosten voor een ant
woord worden in de rekeningen opgenomen en 
komen geheel ten goede aan de administratie 
van bestemming van het telegram met betaald 
antwoord; de kosten van een telegram , welke 
geheel of ~edeeltelijk door middel van een ant
woordbewij s betaald zijn, worden in de reke-
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ningen opgenomen en tusschen de betrokken 
administraties verdeeld, alsof deze kosten in 
gereed geld waren betaald. De kosten van de 
betaalde antwoorden worden echter, als deze 
antwoorden zijn gevraagd bij betaalde nota 
( = ST = }, niet in de internationale rekeningen 
opgenomen; zij komen, zooals in het algemeen 
met de kosten van nota's het geval is, geheel ten 
goede aan de administratie, die ze heeft ge
heven; 

c. de kosten wegens bezorging per bode en 
per luchtpost worden in de rekeningen op
genomen en komen geheel ten goede aan de 
administratie, waartoe het telegraafkantoor 
van bestemming behoort. 

~ 5. 1. Wannen de overseining plaats heeft 
langs een anderen weg dan dien, welke tot 
grondslag heeft gediend voor de vaststelling 
van het tarief, worden de overblijvende kosten, 
te rekenen van het punt, waar deze laatste weg 
is verlaten, verdeeld tnsschen de administraties, 
welke aan de overseining van het telegram 
hebben medegewerkt, zulks met inbegrip van 
de administratie, welke de afwijking in de ver
zending heeft uitgevoerd en de betrokken 
particuliere ondernemingen. Deze verdeeling 
moet op de volgende wijze geschieden : 

a. de eindtaksen blijven zooals ze zijn; 
b. de transittaksen der administraties en der 

particuliere ondernemingen, die niet van de 
afwijking op de hoogte zijn , blijven eveneens 
onveranderd; 

c. de transittaksen der administraties en der 
particuliere ondernemingen, die van de afwijking 
op de hoogte zijn, worden naar evenredigheid 
verminderd, zoodat het totaal dier verminderde 
taksen gelijk is aan het totaal der transittaksen 
voor dit gedeelte van den normalen weg. 

2. De telegrammen, welke bij uitzondering 
langs telefonischen weg zijn overgebracht, 
worden in de telegraafafrekening opgenomen. 

3. De voorafgaande bepalingen zijn eveneens 
van toepqssing op telegrammen, welke langs 
een duurderen weg worden verzonden, overeen
komstig het bepaalde in artikel 48, § 2. 

4. In dit laatste geval kan geen enkele 
administratie op grond van de verzending langs 
een omweg, een hoogerP. taks ontvangen dan die, 
welke zij ontvangen zou hebben, indien het 
telegram langs den gestoorden weg was over
geseind. Indien de taks voor den werkelijk 
gevolgden weg hooger is, moet de taks, welke 
normaal geheven zou zijn, opgenomen worden 
in het totaal der taksen, welke evenredig moeten 
worden verdeeld, zooals hierboven is aan
gegeven . 

§ 6. Wanneer telegrammen, welke tusschen 
aangrenzende landen worden gewisseld, langs 
een omweg verzonden worden, brengt de ad
ministratie, welke de telegrammen ontvangt, 
behouden s bijzondere overeenkomsten, het 
bedrag van de normale taksen, overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 85 ten laste van de 
administratie, welke deze telegrammen aan haar 
heeft overgebracht. 

Samenstelllng· der rekenlng·en naar gel!l
ml1Mele11 In het Europeesche verkeer. 
Art. 87. § 1. In het Europeesche verkeer 

kunnen de administraties in gemeen overleg 
afrekenen volgens het aantal telegrammen, dat 
over de grenzen is verzonden, waarbij elk 

telegram geacht wordt een aantal woorden te 
bevatten, dat, overeenkomt met een uit weder
zijds opgemaakte statistieken volgend gemid
delde. 

§ 2. In het in§ 1 bedoelde geval wordt alleen 
rekening gehouden met gewone en dringende 
telegrammen (waarbij elk dringend telegram 
voor twee telegrammen wordt geteld), benevens 
met betaalde antwoorden . 

§ 3. De statistieken, welke bestemd zijn om 
het gemiddelde aantal woorden per t elegram 
vast te stellen, hebben betrekking op een tijd
vak van tweemaal achtentwintig dagen, te 
weten : de eerste achtentwintig dagen van de 
maand Februari en de eerste achtentwintig 
dagen van de maand Augustus, Wanneer zich 
in een der beide bovengenoemde tijdvakken een 
buitengewone gebeurtenis voordoet, kunnen de 
betrokken administraties met elkaar in overleg 
treden omtrent het houden van een nieuwe 
telling op een ander tijdstip. 

§ 4. 1. Ten einde het gemiddeld aantal woor
den per telegram vast te stellen, wordt het totaal 
aantal woorden, dat in elk verkeer gewisseld is, 
gedeeld door het aantal telegrammen, dat 
gedurende bovengenoemd tijdvak in dat ver
keer gewisseld is. Op dezelfde wijze wordt te 
werk gegaan om de gemiddelde waarde van de 
betaalde antwoorden vast t e stellen. 

2. Deze gemiddelden worden tot twee deci
malen afgerond. Zij kunnen voor de in beide 
richtingen gewisselde telegrammen of voor die 
in elke richting afzonderlijk worden vastgesteld. 

§ 5. De aldus verkregen gemiddelden dienen, 
totdat herziening plaats heeft, voor de samen
stelling der rekeningen ; deze herziening mag 
niet eerder dan na een tijdsverloop van ten 
minste twee jaar geschieden. 

§ 6. De kantoren, welke in rechtstreeksche 
verbinding met elkander staan, brengen eiken 
dag het aantal gewisselde telegrammen in 
rekening, waarbij het verkeer volgens de ver
schillende landen gesplitst wordt. 

§ 7. Men verkrijgt het totale aantal woorden 
voor een bepaalde maand, door het aantal 
telegrammen te vermenigvuldigen met het cijfer 
voor het gemiddelde woorden.tal ; dit totaal 
moet worden vermenigvuldigd met het cijfer 
van de betrekkelijke eind• of transittaks . 
Insgelijks wordt gehandeld voor de vaststelling 
van het bedrag, dat wegens vooruitbetaalde 
antwoordkosten moet worden tegoed geschreven. 

§ 8. De kantoren, welke met elkaar telegram
men wisselen, doen elkaar eventueel eiken dag 
opgaaf van het aantal telegrammen van elke 
soort, dat den vorigen dag is verzonden, terwijl 
eveneens het aantal telegrammen, dat de 
betaalde dienstaanwijzing= RPx = draagt, 
wordt opgegeven. 

§ 9. Alleen verschillen, boven een tusschen de 
beide betrokken administraties vastgesteld 
maximum, worden onderzocht. Dit maximum 
wordt bepaald naar het aantal telegrammen, 
dat gewoonlijk gedurende een maand wordt 
gewisseld. 

Uitwisseling en onderzoek van rekeningen, 
betaling van salcl l. 

Art. 88. § 1. De wederzijdsche rekeningen 
worden maandelijks opgemaakt en de maand
rekeningen moeten worden uitgewisseld vóór 
het verstrijken van de derde maand, volgende 
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op die, waarop deze rekeningen betrekking 
hebben. 

§ 2. De mededeeling van accoordbevinding 
van een rekening of van de daarmede verband 
houdende opmerkingen moet vóór het verstrij
ken van de zesde maand, welke volgt op de 
maand, waarop deze rekening betrekking 
heeft, plaats hebben. De administratie, welke 
in dit tijdsverloop geen enkele opmerking 
omtrent verbeteringen heeft ontvangen, be
schouwt de maandrekening als rechtens goed
gekeurd. 

§ 3. 1. De maandrekeningen worden zonder 
herziening goedgekeurd, wanneer het verschil 
tusschen de door de beide betrokken admi-
1iistraties opgemaakte rekeningen niet hooger 
is dan vijfentwintig franken (25 fr.) of niet meer 
dan 1 ten 100 bedraagt van de rekening, welke 
is opgemaakt door de administratie, welke te 
vorderen heeft, mits het bedrag dezer rekening 
niet hooger is dan honderdduizend franken 
(100,000 tr.); wanneer het bedrag van de 
rekening, welke is opgemaakt door de ad
ministratie, welke te vorderen heeft, hooger 
dan honderdduizend franken (100,000 fr.) is, 
mag het verschil een totaalbedrag van: 

1°. 1 t en 100 voor de eerste honderdduizend 
franken (100,000 fr.); 

2° 0.5 ten 100 van het overschietende bedrag 
der rekening niet te boven gaan. 

2. Een aangevangen herziening wordt 
gestaakt, zoodra ten gevolge van de tusschen 
beide betrokken administraties ge,visselde 
opmerkingen, het verschil is teruggebracht tot 
een bedrag, dat niet hooger is dan het in het 
eerste lid vastgestelde maximum. 

§ 4. 1. Onmiddellijk na accoordbevinding 
van de rekeningen, betrekking hebbend op d_e 
laatste maa nd van een kwartaal. wordt, tenz1J 
tusschen de beide betrokken administraties 
anders is overeengekomen, door de administra
tie, welke te vorderen heeft, een driemaande
lijksche rekening opgemaakt, waarin het saldo 
voor de gezamenlijke drie maanden van het 
kwartaal tot uiting komt; deze rekening wordt 
in twee exemplaren toegezonden aan de admi
nistratie, welke te betalen heeft en welke na 
onderzoek een dezer exemplaren, voorzien van 
hare accoordbevinding, terugzendt. 

2. Wanneer de accoordbevinding van een of 
andere maandrekening van eenzelfde kwartaal 
vóór het verstrijken van de zesde maand, welke 
op het kwartaal volgt, waarop deze reke1)ingen 
betrekking hebben, niet is ontvangen, kan de 
driemaandelijksche rekening niettemin door de 
administratie, welke te vorderen heeft, worden 
opgemaakt ten behoeve van een voorloopige 
afrekening, welke op de voorwaarden, vast
gesteld in § 5, voor de administratie, welke te 
betalen heeft, verplicht wordt . .. . 

3. Verbeteringen, welke later noodzakehJk. 
zijn gebleken, worden in een volgende drie
maandelijksche afrekening opgenomen. 

§ 5. De driemaandelijksche rekening moet 
binnen een termijn van zes ,veken, te rekenen 
van den dag, waarop de administratie, wel_ke 
te betalen heeft, haar heeft ontvangen, z1Jn 
onderzocht, terwijl het bedrag er van binnen 
dien termijn moet zijn betaa ld. Na het verstriJ
ken van dien termijn is wegens de door de eene 
administratie aan de andere te betalen sommen 
een rente verschuldigd van 6 ten 100 per jaar, 

te rekenen van den dag, volgende . op dien, 
waarop bovengenoemde termijn verstreken is. 

§ 6. 1. Tenzij anders is overeengekomen , 
wordt het saldo der driemaandelijksche rekening 
door de administratie, welke te betalen heeft , 
aan de administratie, welke te vorderen heeft , 
in goud of door middel van chèques of wissels 
betaalbaar op vertoon en opgemaakt tot een 
bedrag, dat gelijk is aan de waarde van het in 
gouden franken uitgedrukte saldo, voldaan. 

2. Ingeval betaling door middel van chèques 
of wissels plaats heeft, worden deze opgemaakt 
in de munt van een land, waar de centrale 
emissiebank of een andere officieele emissie
instelling goud of goud-deviezen koopt en ,·ei·
koopt tegen nationale munt, tegen vaste bij de 
wet of krachtens een overeenkomst met de 
regeering bepaalde koersen. 

3. Indien de munten van verschillende landen 
aan deze voorwaarden voldoen, komt aan de 
administratie, welke te vorderen heeft, het recht 
toe, de munt aan te wijzen, welke zij geschikt 
acht. De herleiding geschiedt volgens de pariteit 
der gouden munten. 

4. Ingeval de munt van een land, dat te 
vorderen heeft, niet voldoet aan de voor
waarden, genoemd in lid 2, kunnen de chèques 
of wissels ook worden uitgedrukt in de munt van 
het land, dat te vorderen heeft, indien beide 
landen zulks zijn overeengekomen. In dit geval 
wordt het saldo, volgens de pariteit der gouden 
munten, herleid in de munt van een land, welke 
aan bovenbedoelde voorwaarden voldoet. Het 
verkregen bedrag wordt vervolgens herleid in 
de munt van het land, dat te betalen heeft en 
van deze munt in die van het land, dat te 
vorderen heeft, naar den beurskoers van de 
hoofdstad of van een handelsstad van het land, 
dat te betalen heeft, op den dag van afgifte 
van de order tot aankoop van de chèque of den 
wissel. 

§ 7. De op de betaling vallende kosten worden 
gedragen door de administratie, welke te 
betalen heeft. 

HOOFDSTUK XXIX. - BEWARING VAN 
BESCHEIDEN. 

'fermijneu voor bewaring van bescheiden. 

Art. 89. De minuten der telegrammen en 
de daarop betrekking hebbende bescheiden, 
welke bij de administraties aanwezig zijn, 
worden, totdat de vereffening van de daarop 
betrekking hebbende rekeningen heeft plaats 
gehad en in elk geval, ten minste tien maanden, 
te rekenen van de maand, welke volgt op die, 
waarin het telegram is aangeboden, met alle 
noodige voorzorgen ter verzekering van de 
geheimhouding, bewaard. 

Inzage verleenlng van minuten van tele
grammen. Uitreiking van afschriften 

van telegrammen. 
Art. 90. § 1. 1. Behoudens de uitzonderingen, 

voorzien bij artikel 24, § 2, van het Verdrag, 
kan alleen aan den afzender of aan den geadres
seerde, die hunne identiteit aantoonen, of wel 
aan den gemachtigde van een van beiden , 
inzage worden gegeven van de minuten of de 
afschriften van telegrammen. 

2. Een maximum-bedrag van een frank 
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(1 fr.) kan voor deze inzageverleening worden 
geheven. 

§ 2. Gedurende den minimum-term\jn voor de 
bewaring van bescheiden vastgesteld, hebben de 
afzender en de geadresseerde van een telegram, 
of hunne gemachtigden, het recht zich deugde
lijk verklaarde afschriften of fotografieën te doen 
verstrekken : 

a. van het aangeboden telegram ; 
b. van het afgeleverde telegram, indien dat, 

of een afschrift daarvan, door de administratie 
van bestemming bewaard is. 

§ 3. 1. Voor elk overeenkomstig dit artikel 
verstrekt afschrift wordt een vast recht van een 
frank viiftig ~entiemen (1 fr. ó0) per telegram 
van niet meer dan 100 woorden geheven. Boven 
100 woorden wordt dit recht met vijftig cen
tiemen (0 fr. ó0) verhoogd voor elke reeks of 
gedeelte eener reeks van ó0 woorden. 

2. De prijs van de fotografieën der minuten, 
of van de afschriften, wordt bepaald door de 
administratie, welke deze fotografieën verstrekt. 

§ 4. De administraties zijn slechts gehouden 
inzage te verleenen, afschriften of fotografieën 
te verstrekken van de hierboven bedoelde 
bescheiden, indien de afzenders, geadresseerden 
of hunne gemachtigden de noodige aanwijzingen 
verstrekken om de telegrammen, waarop hunne 
verzoeken betrekking hebben, te vinden. 

HOOFDSTUK XXX. - BUREEL VAN DE 
VEREENIGING. WEDERKEERIGE IN
LICHTINGEN. INTERNATIONAAL RAAD
GEVEND TELEGRAAFCOMITÉ (O.O.I.T.). 

J(osten van het Bureel van 1le Vereenlg·lng. 

. \.rt. 91. 1. De gemeenschappelijke kosten 
van het Bureel van de Vereeniging voor den 
tele raaf- en den telefoondienst mogen per jaar 
het bedrag van tweehonderdduizend gouden 
fra ken (200,000 fr.) niet te boven gaan. 

2. Indien echter in den loop van een jaar 
b itengewoon hooge uitgaven moeten worden 
gedaan voor drukwerken of bescheiden, terwijl 
de daarop betrekking hebbende ontvangsten 
niet gedurende hetzelfde jaar worden geïnd, 
is het Bureel, uitsluitend in dit geval , gemach
t igd het vastgestelde maximumcrediet te over
schrijden, met het voorbehoud, dat het maxi
mumcrediet voor het volgende jaar wordt 
verminderd met een bedrag, gelijk aan dat van 
de bedoelde overschrijding. 

3. Het bedrag van tweehonderdduizend 
gouden franken (200,000 fr.) kan tusschen twee 
conferenties met toestemming van alle verdrag
sluitende partijen gewijzigd worden. 

Betrekklng·en tusschen de administraties 
onderling door tusschenkom st van het 

Bureel van de Vereenlglng. 

Art. 92. § 1. De administraties van de Ver
eeniging verstrekken elkander wederkeerig de 
voornaamste bescheiden omtrent haar binnen
landschen dienst en houden elkaar op de hoogte 
van de ingevoerde belangrijke verbeteringen. 

§ 2. In het algemeen worden deze mede
deelingen gedaan door tusschenkomst van het 
Bureel van de Vereeniging. 

§ 3. De genoemde administraties doen, per 
post, als gefrankeerden brief, of in dringende · 
gevallen per telegram, a.an het Bureel van de 

Vereeniging mededeeling van a lle maatregelen, 
betreffende de samenstelling en verandering 
in de binnen- en buitenlandsche tarieven, de 
instelling van nieuwe en het vervallen van 
bestaande verkeerswegen, voor zooveel de 
internationale dienst daarbij betrokken is, 
alsmede betreffende opening, sluiting en dienst 
wijziging der kantoren . De ter dezer zake door 
de administratie gedrukte of geautografeerde 
bescheiden worden aan het Bureel van de Ver
eeniging gezonden op den dag hunner ver
schij1üng, of uiterlijk op den eersten dag der 
maand, volgende op dezen datum. 

§ 4. De genoemde administraties geven 
bovendien per telegra.af kennis aan het .Bureel 
van de Vereeniging van alle storingen of herstel 
van verbindingen, waarbij het internationale 
verkeer betrokken is. 

§ ó. Bij het begin van elk jaar doen zij aan 
het Bureel van de Vereeniging statistische 
overzichten toekomen, die zoo volledig mogel\jk 
worden opgemaakt volgens de aanwijzingen 
van het Bureel van de Vereeniging, dat hiertoe 
geheel gereed gemaakte staten verstrekt. 

§ 6. Zij doen aan het Bureel van de Vereeni
ging eveneens twee exemplaren toekomen van 
de verschillende tütgaven, welke zij laten ver 
schijnen en die zij van belang achten voor de 
andere administraties van de Vereeniging. 

,verkzaamheden van het Bureel van 
de Vereenlgln g. 

Art. 93. § 1. Het Bureel van de Vereeniging 
ordent de tariefsopgaven en brengt deze ter 
algemeene kennis . H et deelt aan de admini
straties t ijdig alle daarop betrekking hebbende . 
inlichtingen mede, in het bijzonder die, welke 
in artikel 92, § 3, genoemd zijn . In spoed
eischende gevallen en in het bijzonder in die, 
voorzien in artikel 92, § 4, worden deze mede
deelingen per telegraaf overgebracht. De mede
deelingen betreffende tariefswijzi~ingen worden 
zoodanig ingericht, dat deze wrjzigingen ter
stond kunnen worden opgenomen in de tariefs
tabellen. 

§ 2. Het Bureel van de Vereeniging stelt een 
algemeene statistiek samen. 

§ 3. Het maakt officieele kaarten van de 
verkeerswegen der internationale verrebericht
geving en zorgt voor de uitgaaf, alsmede voor de 
herziening op geregelde tijdstippen. 

§ 4. 1. Het stelt een naamlijst der voor den 
internationalen dienst opengestelde telegraaf
kantoren, daàronder begrepen de radio-tele
grafische landstations, samen en zorgt voor 
de uitgaaf daarvan, alsmede voor de geregeld 
verschijnende aanvullingsbladen op dit boek
werk, waarin de daarin aan te brengen aanvul 
lingen en wijzigingen worden medegedeeld. 

2. Ten einde de nauwkeurigheid der gegeven& 
van deze naamlijst te verzekeren, zijn de ad
ministraties verplicht, tegelijk met de namen 
van hare kantoren, aan het Bureel van de Ver
eeniging den naam van het onderdeel van het 
land (departement, comitaat, bondsstaat, kan
ton, enz.) mede te deelen om te worden op
genomen in de tweede kolom van de naamlijst. 
achter den naam van het land. Alleen de ad
ministraties van kleine landen zijn van deze 
verplichting vrijgesteld. 

§ ó. Het Bureel van de Vereeniging geeft 
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·(l\-eneens een naamlijst van de wegen voor 
radiober ichtgeving tnsschen vaste punten uit. 

§ 6. De gedrnkte bescheiden van het Bureel 
van de Vereeniging worden aan de administra
t ies der Vereeniging verstrekt in verhouding van 
het in a rtikel 17 van het Verdrag bepaa lde 
-aantal eenheden. De bescheiden, welke de 
administraties daarboven verlangen, worden 
.afzonderlijk betaald tegen den kostenden prijs. 
Dit laatste geldt ook voor bescheiden, welke 
door administraties van landen, welke geen deel 
uitmaken van de Vereeniging, a lsmede door 
particul iere ondernemingen worden verlangd. 

§ 7. De vorenbedoelde aanvragen blijven 
geldig, tot het tegendeel bericht wordt ; zij 
moeten zóó tij d ig worden ingediend, dat h et 
Bureel van de Vereeniging de gelegenheid heeft, 
-de oplaag dienovereenkomstig te regelen. 

Intern ationaal raad gevend telegraar 
comlté (C.C.I.T.) . 

Art. 94. § 1. Een internationaal ra~dgevend 
-telegraafcomité (C.C.I.T.) is belast met de be
studeering van de voor den internationalen 
telegraafdienst van belang zijnde technische 
vraagstukken en die betreffende de wijze van 
-exploitatie der verkeerswegen, die het worden 
voorgelegd door administraties en particuliere 
-ondernemingen. 

§ 2. 1. Het wordt samengesteld uit deskun
digen van de administraties en particuliere 
ondernemingen, welke verklaren aan zijne werk
zaamheden te willen deelnemen en zich er toe 
verbinden in de gemeenschappelijke kosten van 
·zijne bijeenkomsten, elk voor een gelijk deel, 
bij te dragen. Deze verklaring wordt gericht aan 
de administratie van het land, waar de laatste 

.administratieve conferentie is gehouden. 
2. De persoonlijke uitgaven der deskundigen 

van elke administratie of particuliere onder
neming worden door deze betaald. 

§ 3. In beginsel hebben de bijeenkomsten van 
het C.C.I.T. om de twee jaar plaats. Een vast
gestelde bijeenkomst kan evenwel op verzoek 
van tien deelnemende administraties door de 
administratie, die haar bijeengeroepen heeft , 
worden vervroegd of uitgesteld,jindien het aantal 
en de aard der te behandelen vraagstukken het 
rechtvaardigen. 

§ 4. 1. De gebruikte talen en de wijze van 
stemming, die toegepast wordt in de voltallige 
vergaderingen, commissies en subcommissies, 
zijn dezelfde als die, welke door de laatste 
conferentie van gevolmachtigden of admi
nfatratieve conferentie zijn aangenomen. 

2. Indien echter een land niet door een 
administratie is vertegenwoordigd, zijn de 
deskundigen van de particuliere ondernemingen 
van dat land stemgerechtigd en beschikken zij 
gezamenlijk , ongeacht hun aantal, over een 
-enkele stem. 

§ 5. De directeur van het Bureel van de 
Vereeniging, of zijn vertegenwoordiger en de 
vertegenwoordigers van de andere inter
nationale raadgevende comités, C.C.I.F. en 
C.C.I.R., hebben het recht, met raadgevende 
stem aan de bijeenkomsten van het C".C.I.T. 
deel te nemen. 

§ 6. De inwendige inrichting van het C.C.I.T. 
wordt geregeld door de bepalingen van bijlage 2 
van dit R eglement. 

HOOFDSTUK XXXI. - TOETREDING. 
BETREKKINGEN MET NIET TOEGE

TREDEN ADMI NISTRATIES. 

Weigering· om de overeeng·ekorn en tarieven 
toe te J>assen. 

Art. 95. Bij toetreding, als bedoeld in artikel 4 
van het Verdrag, kan door de administra ties der 
verdragsluitende regeeringen het voordeel der 
door deze administraties overeengekomen ta
rieven geweigerd worden aan administraties, 
welke zouden willen toetreden, zonder zelf hare 
tarieven in overeenstemming te brengen met die 
der betrokken landen. 

Bepalingen betr e ffende 1rnrtlc 11 Ue re 
ondernemin gen. 

Art. 96. § 1. De particuliere ondernemingen, 
welke binnen de grenzen van één of meer 
verdragsluitende landen deelnemen aan den 
internationalen telegraafdienst, worden ui t het 
oogpunt van dezen dienst beschouwd a ls wezen
lijk deel uit te maken van het telegraafnet 
dezer landen . 

§ 2. Na kennisgeving door het land, dat de 
vergunning verleend heeft, of macht iging tot de 
exploitatie gegeven heeft, worden de overige 
particuliere ondernemingen toegelaten tot de 
in het Verdrag en dit Reglement aangegeven 
voordeelen, indien zij zich onderwerprn aan alle 
daarin vervatte verplichte bepalingen. Deze 
kennisgeving geschiedt op de Wijze a ls bepaald 
in artikelen 3 en 4 van het Verdrag. 

§ 3. H et aanvaarden der verplichte bepalingen 
moet worden opgelegd aan ondernemingen, 
welke twee of meer verdragsluitende landen met 
elkander verbinden, voor zooveel die onder
nemingen volgens hare verbintenis , waarbij de 
vergunning is verleend, verplicht zijn, zich in 
dit opzicht te onderwerpen aan dç voor 
schriften, uitgevaardigd door het land, dat de 
vergunning verleend heeft. 

§ 4. P articuliere ondernemingen , welke aan 
een of ander verdragsluitend land machtiging 
verzoeken, hare verkeerswegen voor verre
berichtgeving aan het net van dat land te 
mogen aanslui ten, ontvangen deze machtiging 
slechts als zij zich stellig er toe verbinden, dat 
zij hare tarieven zullen onderwerpen aan de 
goedkeuring van het land, dat de vergunning 
verleent en dat zij geen wijziging van het tarief 
zullen invoeren, dan na een kennisgeving van 
het Bureel van de Vereeniging, waarop eerst 
inwerkingtreding volgt na het verstrijken van 
den in artikel 29 bepaalden termijn . 

§ 5. Het voorbehoud van artikel 95 is ook 
van toepassing op bovengenoemde onder
nemingen. 

Betrekkin gen met niet toegetreden landen. 
Art. 97. § 1. In het telegrafische verkeer met 

niet toegetreden landen of met particuliere 
ondernemingen, welke de verplichte bepalingen 
van dit R eglement niet hebben aanvaard, 
worden die bepalingen toch onveranderd 
toegepast op telegrammen voor dat gedeelte 
van hun af te leggen weg, dat over het grond
gebied van verdragsluitende of toegetreden 
landen loopt. 

§ 2. De betrokken administraties stellen het 
·tarief vast, dat voor dit gedeelte van den weg 
verschuldigd is. Dit tarief, dat binnen de grenzen 
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van artikel 28 wordt vastgesteld, wordt bij dat 
van de met toegetreden administraties gevoegd. 

HOOFDSTUK XXXII. - SLOTBEPALING. 

lnwerkJngtredlng van het Reglem'ent. 
Art. 98. Dit Reglement treedt den eersten 

Januari negentienhonderd vierendertia in wer-
king. 

0 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden dit Reglement hebben onder
teekend in een enkel exemplaar, hetwelk be
'".aard zal blijv~n in de archieven van de Regee
rmg van SpanJe en waarvan een afschrift aan 
elke regeering zal worden toegezonden. 

Gedaan te Madrid, den l 0den December 1932. 
( Vo/,gen de onderteekeningen.) 

Bij Ia ge Nr 1. 

[Zie artikelen 37, § 11, en 79, § 11 (2)) . 

Lijst van codewoorden, te gebruiken In 
not.a's en verkortingen, te gebruiken bij 

de dienstuitvoering. . 

Nr Verkorting Vertaling. 

1 RAFIS 
2 RAFUJ 

3 RAFYZ 

4 RAHOT 

5 RAJAJ 

6 RAJEV 

7 RAJFU 

8 RAJGO 

9 RAJIF 

10 REGAD 

11 REJAB 

I. Nota's van onbestelbaarheid. 
Onbestelbaar, niet opgevraagd. 
Onbestelbaar, geadresseerde af
wezig. 
Onbestelbaar, geadresseerde ver
trokken. 
Onbestelbaar, geadresseerde ver
trokken, per post nagezonden 
naar . ....... . 
Onbestelbaar, geadresseerde on
bekend. 
Onbestelbaar, geadresseerde ver-
trokken naar ... . .... . 
Onbestelbaar, geadresseerde ver
trokken zonder adres achter te 
laten. 
Onbestelbaar, geadresseerde niet 
aangekomen. 
Onbestelbaar, geadresseerde niet 
in het hotel. 
Onbestelbaar, meer personen 
van denzelfden naam. 
Onbestelbaar, schip buiten be
reik. 

12 REKEG Onbestelbaar, onvolledig adres. 
13 RESIN Onbestelbaar, adres onvolledig 

14 RICOD 

15 RIHUB 
16 RIJAG 

17 RIKEN 
18 RISOB 

19 ROCOG 

20 ROFER 

21 ROFJO 

zonder aanduiding van huis
nummer. 
Onbestelbaar, geen telegram
adres meer. 
Onbestelbaar, hotel onbekend. 

Onbestelbaar, geen telegram
adres. 
Onbestelbaar, plaats onbekend. 
Onbestelbaar, huisnummer be
staat niet. 
Onbestelbaar, straat (plein) on
bekend. 
Onbestelbaar, schip reeds ver
trokken. 
Onbestelbaar, schip heeft zich 
niet gemeld. 

22 RUCMU Onbestelbaar, in het adres aan
gegeven telefoonnummer komt 

L. & S. 1934. 

r Verkorting 

23 RUCOS 

24 RUCXO 

25 RUCYD 

26 RUCZA 

27 RUFAJ 

28 RUFKU 

29 RUFMO 

30 RACYB 

31 DADRO 

32 TIBOH 

33 NEDIB 

34 NEKLO 

35 NEMYD 

36 NIGYC 

37 OHBI N 

38 PASCA 

39 PYSAT 

40 WEJYV 

41 WEFXU 
42 WEJOD 

43 XESCU 

44 XESLA 

45 RQ 
46 BQ 
47 AL 
48 LR 

1934 

Vertaling 

niet overeen met naam geadres
seerde. 
Onbestelbaar, hotel, huis, firma, 
enz., bestaat niet meer. 
Onbestelbaar, geweigerd, tele
gram niet voor geadresseerde 
bestemd. 
Onbestelbaar, afroep langs trein 
zonder gevolg. 
Onbestelbaar, trein reeds ver
trokken. 
Onbestelbaar, schip reeds ver
trokken. Nazending mogelijk 
per radio. 
Onbestelbaar, schip nog niet 
aangekomen. 
Onbestelbaar, geadresseerde 
reeds ontscheept. 
Blijft onbestelbaar. 

II. Nota's betreffende de dienst-
uitvoering. 

Op draad. . . . . . . . . (of sec-
tor .... . .... ) antwoorden; 
hier ophooping. 
Kunnen wij brengen voor ..... 

III. Nota's van verschillenden 
aard. 

Plaats van bestemming onvol
ledig, meer van dien naam ; 
verzoeke inlichtingen. 
Plaats van afzending niet in 
naamlijst; verzoeke inlichtingen. 
Plaats van bestemming on
bekend ; wij zenden het telegram 
naar ......... , verzoeke zoo 
noodig verbetering 
Tweemaal ontvangen ; hebben 
één overseining geannuleerd. 
K ennisgeving van ontvang (CR) 
ontbreekt. 
Tweemaal geseind ; annuleer 
tweede overseining. 
Alsnog afgeleverd of afgehaald. 
Annuleer nota van onbestel
baarheid. 
Verw~jzing onjuist; geef num
mer, datum, tijd van aanneming 
en vermeld langs welken draad 
overgeseind. 
Wachten antwoord op onze nota. 
Plaats van bestemming niet in 
naamlijst; verzoeke inlichtingen . 
Wanneer en langs welken draad 
hebt U bedoeld telegram ont
vangen? 
Wanneer en langs welken draad 
hebt U bedoeld telegram ge
seind? 

IV. Verkortingen, te gebruiken 
bij de dienstuitvoering. 

Aanduiding van een vraag. 
Antwoord op RQ. 
Herhaal alles wat U geseind hebt. 
Tot welk punt (woord of telef ram) hebt U ontvangen? Wij 

ebben ontvangen tot ...... . 
7 
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Nr 
49 
50 
51 
52 
53 

Verkorting 

OK 
sx 
DX 
DF 

ANH 

Vertaling. 
Accoord · alles is in orde. 
Simplex.' 
Duplex. 
Ik breng verbinding tot stand. 
Ophooping. 

Bijlage Nr 2. 
(Zie artikel 94). 

Huishoudelijk reg·lement van het in terna
tionale raadgevende telegraafcomité 

(C.C.I.T.). 

Beheerende a<lministratle. 
Art. 1. Onder "beheerende administratie" 

wordt verstaan de administratie, die belast is 
met het organiseeren van een bijeenkomst van 
het C.C.I.T. De beheerende administratie begint 
vijf maanden na sluiting van de vorige bijeen
komst zich niet de zaken van het C.C.I.T. 
bezig te houden ; haar taak eindigt vijf maanden 
na sluiting van de bijeenkomst, die zij georga
niseerd heeft. 

Bijeenkomsten. 
Art. 2. De beheerende administratie bepaalt 

de plaats en den definitieven datum van de 
bijeenkomst, waarvan zij de organisatie op 
zich genomen heeft. Ten minste zes maanden 
voor dezen datum richt zij de uitnoodigingen 
voor bedoelde bijeenkomst alleen aan de ad
ministraties, die ze aan de particuliere onder
nemingen en andere organisaties, die er belang 
bij kunnen hebben, mededeelen (artikel 10). 
De antwoorden of wenschen van de hooger
genoemde particuliere ondernemingen en orga
nisaties moeten aan de beheerende admi
nistratie worden medegedeeld door tusschen
komst van de bevoegde administraties . 

Plenaire vergadering. Commissies. 
Art. 3. § 1. De plenaire vergadering, bij een

geroepen door de beheerende administratie, 
wij st den voorzitter en de onder-voorzitters aan. 

§ 2. De voorzitter leidt de openings- en slot
zitting en heeft bovendien de a lgemeene leiding 
van de plenaire vergadering. 

§ 3. De te behandelen vraagstukken worden 
in soorten verdeeld en in zittingen van com
missies besproken ; elk van deze commissies 
wordt in normale gevallen geleid door den 
onder-voorzitter, die door de plenaire verga
dering is aangewezen. 

Secretariaat. 
Art. 4. Het secretariaat van de bijeenkomst 

wordt verzorgd door de beh eerende admini
stratie met medewerking van het Bureel van de 
Vereeniging. 

Processen-verbaal en verslagen. 
Art. 5. In beginsel maken de processen

verbaal en de verslagen slechts melding van de 
voornaamste punten van de uiteenzettingen van 
de afgevaardigden. Elke afgevaardigde heeft 
echter het recht in het proces-verbaal of het 
verslag opneming in uittreksel of in haar geheel 
te vragen van elke verklaring, die hij heeft 
afgelegd, op voorwaarde, dat hij den inhoud 
daarvan uiterlijk den morgen, die op het slot 
van de zitting volgt, verstrekt. 

Stemmin g. 

Art. 6. § 1. Bij ernstige verhindering kan een 
delegatie haar stem schriftelijk aan een andere 
delegatie overdragen. Geen enkele delegatie 
kan echter over meer dan twee stemmen 
beschikken. 

§ 2. Een voorstel is alleen dan aangenomen, 
wanneer het de volstrekte meerderheid der 
uitgebrachte stemmen behaalt, bij staking van 
stemmen wordt het a ls verworpen beschomvd. 
In de processen-verbaal wordt het aantal 
delegaties, die vóór en het aantal , die tegen het 
voorstel hebben gestemd, vermeld. 

§ 3. De stemmingen hebben plaats, hetzij bij 
handopsteken, h etzij, op verzoek van een 
delegatie, bij hoofdelijke stemming , in alpha
betische volgorde van de namen der landen in de 
Fransche taal. In dit laatste geval vermelden de 
processen-verbaal de delegaties, die vóór en die, 
welke tegen het voorstel hebben gestemd. 

Werking van de commissies. 

Art. 7. § 1. De commissies , die door de ple
naire vergadering zijn ingesteld, kunnen onder
verdeeld ,vorden in sub-commissies en de sub
commissies in sub-sub-commissies. 

§ 2. De voorzitters van de commissies stellen 
aan de betrekkelijke commissie bekrachtiging 
voor van de keuze van den voorzitter van elke 
sub-commissie en sub-sub-commissie. De com
missies, sub-commissies en sub-sub-commissies 
benoemen zelf haar verslaggevers. 

§ 3. De adviezen, die door de commissies 
worden uitgebracht, moeten de formule "à l'una
nimité" (met a lgemeene stemmen) bevatten, 
indien het advies met a lgemeene stemmen is 
uitgebracht, of de formule "à la majorité" (met 
meerderheid van stemmen), indien het advies 
met meerderheid van stemmen is aangenomen. 

Deelneming van het Bureel van de 
Vereeniging. 

Art. 8. § 1. Het Bureel van de Vereeniging 
neemt aan de verschillende werkzaamheden van 
het C.C.I.T. deel met het oog op het bijeen
brengen en het uitgeven van algemeene be-

' scheiden ten gebruike van de administraties. 
§ 2. Het uitgeven van de bescheiden betref

fende bijeenkomsten van het C.C.I.T. moet 
vooraf door de plenaire vergadering worden 
goedgekeurd. 

Te behandelen vraagstukken. 

Art. 9. Bij de plenaire vergadering van het 
C.C.I.T. kunnen alleen vraagstukken aan
hangig worden gemaakt, die grondig bestudeerd 
zijn en reeds ten minste drie maanden voor de 
bijeenkomst door tusschenkomst van het 
Bureel van de Vereeniging aan de administraties 
zijn voorgelegd . 

Toelating van vertegenwoordigers van 
groepen of organisaties. 

Art. 10. § 1. De vertegenwoordigers van 
constructeurs van materieel zijn niet bevoegd de 
plenaire vergaderingen bij te wonen. 

§ 2. Vertegenwoordigers van groepen of 
organisaties van anderen aard wier raadpleging 
of medewerking nuttig schijnt, kunnen, bij 
besluit van den voorzitter van de bevoegde 
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commissie, worden uitgenoodigd deel te nemen 
aan de werkzaamheden van sommige commissies 
of zittingen. Deze vertegenwoordigers worden 
echter niet tot de zittingen van de plenaire 
vergadering toegelaten . 

Commissie van rapporteurs. 

Art. ll. § 1. Er worden commissies van rap
porteurs ingesteld, die gevormd worden door 
deskundigen van de administraties en die belast 
zijn met het bestudeeren van de vraagstukken 
tusschen de zittingen in en met het gereed
maken van de adviezen, die aan het C.C.I.T. 
worden voorgelegd. Elke rapporteurscommissie 
kiest een hoofdrapporteur, die de leiding van de 
werkzaamheden van de rapporteurscommissie 
op zich n,eemt en de bevoegdheid heeft, met 
machtiging van zijn administratie de rappor
teurs van zijn commissie bijeen te roepen. 

§ 2. De vraagstukken moeten zooveel moge
lijk schriftelijk worden opgelost ; de hoofd
rapporteur kan daartoe rechtstreeks · brief
wisseling voeren met de andere leden van zijn 
commissie. Doch indien volledige oplossing van 
een vraagstuk niet langs dezen weg kan.worden 
verkregen, heeft hij het recht bijeenkomsten op 
geschikte plaatsen voor te stellen, opdat over 
het te bestudeeren vraagstuk mondeling kan 
worden beraadslaagd. 

§ 3. De rapporteurscommissies kunnen ver
tegenwoordigers van particuliere onderne
mingen en deskundigen van de particuliere 
nijverheid uitnoodigen aan sommige studies en 
besprekingen deel te nemen, indien blijkt, dat 
hun medewerking van nut kan zijn. 

§ 4. De hoofdrapporteur doet aan het hoofd 
van het secretariaat, dat door de beheerende 
administratie is ingesteld, mededeeling van den 
datum en de plaats van die bijeenkomst, opdat 
deze er aan kan deelnemen. 

§ 5. ])e verslagen van de rapporteurs 
commissies worden met de ontwerp-adviezen 
aan het Bureel van de Vereeniging over
gebracht, die ze doet vermenigvuldigen en aan 
de deelnemers van het C.C.I.T. en de andere 
belanghebbenden toezendt. 

Slotzitting. 

Art. 12. § 1. Op de slotzitting worden door 
de plenaire vergadering de in de commissies 
goedgekeurde adviezen aangenomen, verworpen 
of opnieuw in studie gegeven en wordt de lijst 
van nieuwe of onbeslist gebleven vraagstukken 
opgesteld . De plenaire vergadering wijst de 
rapporteurscommissies aan, die ze tot de 
volgende bijeenkomst zullen bestudeeren en 
stelt de lijst van administraties op, die in elke 
rapporteurscommissie wenschen te worden 
vertegenwoordigd. 

§ 2. Het secretariaat van de bijeenkomst 
brengt de adviezen aan het Bureel van de 
Vereeniging over, dat ze mededeelt aan de 
administraties van de Vereeniging. 

§ 3. In dezelfde zitting stelt het C.C.I.T. bij 
benadering den datum vast, waarop de volgende 
bijeenkomst kan worden gehouden en wijst het 
de beheerende administratie van de volgende 
bijeenkomst aan. Het wijst de nieuwe en de nog 
in behandeling gebleven vraagstukken aan; deze 
worden gezamenlijk op de agenda van de vol
gende bijeenkomst gebracht. 

Bestudeerlng van nieuwe ,•raagstukken. 

Art. 13. § 1. Na het einde van een bijeen
komst worden alle nieuwe aan het C.C.I.T. 
voor te leggen vraagstukken, die niet door de 
vergadering zijn voorzien, aan de nieuwe 
beheerende administratie gericht. Deze admi
nistratie vermeldt de vraagstukken op de agenda 
van de volgende bij eenkomst, met voorbehoud 
van de bepalingen van artikel 9. 

§ 2. Voor het vermenigvuldigen en het rond
zenden van de nieuwe voorstellen kan de 
beheerende administratie zich wenden tot het 
Bureel van de Vereeniging (artikel 11, § 5). 

Beheer Yan het C.C.I.T. In liet tijdvak 
tnsschen twee bijeenkomsten. 

Art. 14. § 1. Gedurende vijf maanden, vol 
gende op de sluiting van een bijeenkomst van 
het C.C.I.T., blijft het secretariaat van de 
vorige beheerende administratie - de admi-
1ustratie van het land, waar de laatste bijeen
komst is gehouden - in verbinding met de 
administraties, particuliere ondernemingen en 
constructeurs en onderhoudt het de loopende 
briefwisseling. 

§ 2. De administratie, die laatstelijk belast 
is geweest met het beheer, zendt alle in behan
deling zijnde aangelegenheden aan het nieuwe 
secretariaat .. 

Betrekkingen tusschen de beheerende acl• 
mlnlstratle en de andere administraties, 
particuliere ondernemingen en organlsat.les. 

Art. 15. De beheerende administratie kan 
rechtstreeks briefwisseling voeren met admi
nistraties, particuliere ondernemingen en orga
nisaties, die kunnen medewerken aan de werk
zaamheden van het C.C.I.T. Zij zendt tenminste 
één exemplaar van de bescheiden aan het 
Bureel van de Vereeniging. 

SLOTPROTOCOL 
van het alg·emeen teleg·raafreg·lement be
hoorende bij het Internationaal verdrag· 

betreffende de verrebericbtgevlng. 

Bij het onderteekenen van het Telegraaf
reglement, behoorende bij het Internationale 
Verdrag betreffende de verreberichtgeving, 
zijn de onderteekenende gevolmachtigden over
eengekomen, dat de bepalingen betreffende 
dringende telegrammen (art. 55) en brieftele
grammen (art. 76) van genoemd Reglement op 
1 April 1933 in werking zullen treden. 

De onderteekenende gevolmachtigden nemen 
kennis van de volgende verklaringen : 

1. De gevolmachtigden van het Vereenigde 
Koninkrijk Groot-Britannië en Noord-Ierland 
verklaren uitdrukkelijk, dat het Vereenigde 
Koninkrijk Groot-Britannië en Noord-Ierland 
door hun onderteekening van het Telegraaf
reglement, behoorende bij het Internationale 
Verdrag betreffende de verreberichtgeving, geen 
enkele verplichting aanvaardt met betrekking 
tot§ 2 van art. 26 (samenstelling van het tarief) 
en art. 31 (vaststelling van muntaequivalenten) 
van genoemd Reglement. 

2. De gevolmachtigde van den Australischen 
Statenbond verklaart uitdrukkelijk, dat de 
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Australische Statenbond door zijn onder
teekeninz van het Telegraafreglement, behoo
rende biJ het Internationale Verdrag betref
fende de verreberichtgeving, geen enkele ver
plichting aanvaardt met betrekking tot § 2 
van art. 26 (samenstelling van het tarief) en 
art. 31 (vaststelling van muntaequivalenten) 
van genoemd Reglement. 

3. De gevolmachtigde van Nieuw-Zeeland 
verklaart uitdrukkelijk, dat Nieuw-Zeeland door 
zijn onderteekening van het Telegraafreglement, 
behoorende bij het Internationale Verdrag 
betreffende de verreberichtgeving, geen enkele 
verplichting aanvaardt met betrekking tot 
§ 2 van ar t. 26 (samenstelling van het tarief) en 
art . 31 (vaststelling van muntaequivalenten) 
van genoemd Reglement. 

4. De gevolmachtigden van de hieronder 
aangegeven landen verklaren uitdrukkelijk, 
dat hun regeeringen door hun onderteekening 
van het Telegraafreglement, behoorende bij het 
Internationale Verdrag betreffende de verre
berichtgeving, geen enkele verplichting aan
vaarden met betrekking tot § 2 van art. 26 
(samenstelling van het tarief) en art. 31 (vast
stelling van muntaequivalenten) van genoemd 
Reglement. 

Zuid-Afrikaansche Unie. 
Duitschland. 
Argentijnsche Republiek. 
Oostenrijk. 
België. 
Brazilië. 
China. 
Republiek Columbia. 
Belgisch Congo. 
Cuba. 
Dominicaansche Republiek. 
Egypte. 
Spanje. 
Finland. 
Frankrijk. 
Fransche Koloniën. 
Hongarije. 
Britsch-Indië. 
Italië, Italiaansche Koloniën en Italiaansche 

Eilanden in de Egeïsche Zee. 
Japan, Chosen, Taiwan, Karafoeto, het 

pachtgebied Kwantoeng en de Zuidzee-Eilanden 
onder Japansch Mandaat. 

Litauen. 
Luxemburg. 
Marokko. 
Polen 
Portugal 
Portugeesche Koloniën 
Roemenië. 
Tsj echoslowakij e. 
Tunis. 
Venezuela. 

Zuidslavië . 
Ter oorkonde waarvan de hieronder vermelde 

gevolmachtigden dit Protocol hebben op
gesteld, dat zij hebben onderteekend in een 
enkel exemplaar, hetwelk bewaard zal blijven 
in de archieven van de Regeering van Spanje 
en waarvan een afschrift zal worden toege
zonden aan elke regeering, die genoemd Regle
ment heeft onderteekend. 

Gedaan te Madrid, den lOden December 1932. 

( V algen de onde:rteekeningen). 

De landen, die het Slotprotocol hebben onder
teekend, zijn dezelfde als die, welke het Tele
graafreglement hebben onderteekend, met uit
zondering van Perzië. Voorts is het Slotprotocol 
voor Curaçao en Suriname en voor Neder
landsch-Indië niet onderteekend door den heer 
Schotel. 

TELEFOON REGLE MENT 
behoorende bij het internatlonale verdrag· 

betreffende verreberlchtgevlng. 

HOOFDSTUK I. - TOEPASSING VAN HET 
REGLEMENT. 

Toepassing· van het reglement. Verkeer. 
Art. 1. § 1. 1. De bepalingen van dit Regle

ment zijn alleen van toepassing op de inter
nationale telefoondiensten in het Europeesche 
verkeer. 

2. Het Europeesche verkeersgebied omvat 
alle landen van Europa en die landen gelegen 
buiten Europa, welke volgens verklaring van 
hun onderscheidene administratiën tot dit 
gebied behooren. 

§ 2. Voor een telefoonverbinding gelden de 
voorschriften van het Europeesche verkeer, 
wanneer hiervoor uitsluitend gebruik gemaakt 
wordt van geleidingen van tot dit verkeer 
behoorende landen. 

§ 3. De voorschriften, welke in iederen 
buiten-Europeeschen telefoondienst van kracht 
zullen zijn, worden in onderling overleg tusschen 
de betrokken administratiën en/of particuliere 
ondernemingen vastgesteld. 

§ 4. De bepalingen van het Telegraaf
r_eglement, w_elke niet strijdig zijn met de bepa
hngen van dit Reglement en " 'elke op dezelfde 
onderwerpen als dit betrekking hebben, zijn op 
den telefoondienst van toepassing. 

HOOFDSTUK II. - OMSCHRIJVINGEN. 

0 mschrijvingen. 
Art. 2. De volgende OlllSchrijvingen vullen die, 

welkein het Verdrag opgenomen zijn, aan: 
Telefooncentraalbureel : Inrichting door middel 

waarvan telefoonverbindingen tot stand kunnen 
worden gebracht. 

T elefoongeleiding : Electrische verbinding, 
met welke een telefoonverbinding in beide 
richtingen tusschen twee telefooncentraal
bureelen tot stand gebracht kan worden. 

Internationale telefoongeleiding : Telefoon
geleiding, die twee in twee verschillende landen 
gelegen telefooncentraalbureelen verbindt. 

Eindkantoren : Door een internationale ge
leiding rechtstreeks verbonden kantoren. 

R e.chtstreeksche transitverbinding : Internatio
nale telefoongeleiding, die door een of meer 
transitlanden loopt en waarbij geen transit 
telefoonkantoor tusschenkolllSt verleent. 

Re.chtstreeksche verbinding: Telefoonverbin
ding tot stand gebracht door middel van één 
internationale telefoongeleiding. 

Transitverbinding: Telefoonverbinding tot 
stand gebracht door middel van meer dan één 
internationale telefoongeleiding. 

Gesp eksaanvraag : Eerste door den gebruiker 
ingediend verzoek tot het verkrijgen van een 
internationale telefoonverbinding. 
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Gesprek : Gevolg, dat aan een gespreks
aanvraag gegeven wordt, wanneer de ver
binding tot stand gebracht is tusschen het 
toestel van den aanvrager en dat van den 
opgeroepene. , 

Weigering van een gesprek : Gesprek, dat 
geweigerd wordt, wanneer op het oogenblik, 
dat het aangeboden wordt, _een of andere 
persoon aan het toestel van den aanvrager of aan 
dat van den opgeroepene onmiddellijk verklaart, 
dat men het gesprek niet kan of wil voeren. 

Normale weg: Weg, die in de eerste plaats 
gekozen moet worden voor de afwikkeling van 
het telefoonverkeer in een bepaalde gemeen
schap. 

Hulpweg : Andere weg dan de normale weg, 
maar via dezelfde landen als de normale weg. 

Noodweg: Weg, welke via andere landen loopt 
dan die, welke door den normalen weg door
loopen worden. 

Gespreksdiiur voor de prijsberekening : Tijds
duur, welke tot grondslag dient voor de bere
kening van den prijs van dit gesprek. 

Tariefseenheid in een bepaalde internationale 
gemeenschap: Prijs voor een gewoon gesprek van 
drie minuten gevoerd in de drukke uren. 

HOOFDSTUK III. - INTERNATIONAAL 
NET. 

SamensteUJu g en gebruik van het net. 
Art. 3. § 1. 1. De betrokken administratiën 

en/of particuliere ondernemingen leggen, na 
onderling overleg, de geleidingen aan, welke 
noodig zijn om de afwikkeling van het inter
nationale telefoonverkeer te verzekeren. 

2. Elke aáministratie of particuliere onder
neming, welke haar tusschenkomst verleent, 
zorgt voor de gedeelten van de internationale 
geleidingen, welke loopen over het grondgebied, 
waar zij den telefoondienst verzorgt. 

3. Elk gedeel te, dat aangelegd moet worden 
op het grondgebied, waar de haar tusschen
komst verleenende administratie of particuliere 
onderneming den telefoondienst verzorgt, wordt 
zooveel mogelijk, en rekening houdende met 
moeilijkheden van allerlei aard, tot stand 
gebracht langs den kortsten weg tusscben het 
punt, waar de internationale geleiding het 
gebied binnenkomt, en dat, waar zij het verlaat. 

§ 2. 1. De voor de afwikkeling van het 
internationale telefoonverkeer bestemde gelei
dingen en de daarbij benoodigde technische 
inrichtingen worden zoodanig aangelegd en 
onderhouden, dat een goede geluidsoverkomst, 
a lsmede een zekere en vlugge dienst verzekerd 
zijn. 

2. Te dien aanzien houden de administratiën 
en particuliere ondernemingen zich zooveel 
mogelijk aan de door het C.C.I.F. uitgebraçhte 
principiëele adviezen voor zooveel betreft de 
samenstelling en het onderhouden van de lijnen 
en de inrichtingen. 

§ 3. 1. De betrokken administratiën en/of 
particuliere ondernemingen bepalen in gemeen 
overleg welk verkeer geopend wordt, waarbij 
gestreefd moet worden dit verkeer uit te breiden 
tot groote aardrijkskundige gebieden en niet 
slechts tot bepaalde netten. 

2. D e betrokken administratiën en/of particu
liere ondernemingen stellen in gemeen overleg 
voor elk verkeer vast : 

a. een of meer normale wegen ; 
b. eventueel hulpwegen, waarvan gebruik 

gemaakt moet worden iederen keer, dat zulks 
voor een snelle verkeersafwikkeling van belang 
is; 

c. in voorkomende gevallen, noodwegen, 
waarvan gebruik gemaakt moet worden bij 
a lgeheele of belangrijke storing van de normale 
wegen. 

3. Bij de vaststelling van de normale wegen 
wordt rekening gehouden met de hoedanigheid 
van de geluidsovereenkomst, het aantal tus
schenkantoren, de lengte en bet verkeer der 
geleidingen , welke gebruikt moeten worden ; 
vóór alles moet echter worden gelet op de 
hoedanigheid van de geluidsoverkomst. 

§ 4. De bestemming van een internationale 
geleiding kan slechts gewijzigd worden in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen. 

§ 5. In geval van storing, moet elke gestoorde 
internationale geleiding (of gedeelte van een 
internationale geleiding) met bekwamen spoed 
hersteld worden, en, in afwachting van die 
herstelling, zooveel mogelijk en binnen den 
kortsten tijd vervangen worden. 

§ 6 . 1. De betrokken administrátiën en /of 
particuliere ondernemingen verstrekken elkan
der een opgaaf van de samenstelling van de 
internationale lijngedeelten, welke op haar 
onderscheidene grondgebieden zijn aangelegd en 
geven elkander kennis van elke belangrijke 
wijziging daarin. 

2. Het Bureel van de Vereeniging houdt een 
naamlijst bij van de internationale telefoon
geleidingen. 

On1lerhoud der g·eleldlngen. 
Art. 4. § 1. Dagelijks, op een in gemeen 

overleg vastgesteld tijdstip, overtuigen zich de 
eindkantoren door proefoproepen en -gesprek
ken van den toestand der internationale gelei
dingen. Van toringen wordt aanteekening 
gehouden. 

§ 2. De betrokken administratiën en/of 
particuliere ondernemingen stellen in gemeen 
overleg een programma op, volgens hetwelk de 
periodieke onderhoudsmetingen op de inter
nationale lijnen door de eindkantoren en ver
sterkersstations verricht moeten worden. Deze 
metingen moeten worden uitgevoerd op zoo
danige tijdstippen, dat zij de afwikkeling van 
het telefoonverkeer niet hinderen. 

HOOFDSTUK IV. - OPENSTELLINGS-
UREN. WETTELIJKE TIJD. 

0 penstellJngsuren. 
Art. 5. § 1. 1. Elke administratie of particu

liere onderneming bepaalt de uren van open
stelling van haar kantoren. 

2. De betrokken administratiën en particu
liere ondernemingen zorgen, dat de uren van 
openstelling van de kantoren, welke aan weers
kanten van de grens gelegen zijn en welke ge
regeld verkeer met elkander hebben, zooveel 
mogelijk samenvallen. 

§ 2. De kantoren, welke niet onafgebroken 
geopend zijn, moeten den dienst met twaalf 
minuten na de vastgestelde uren verlengen ten 
behoeve van aan den gang zijnde en van reeds 
voorbereide gesprekken. 
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Wettelijke tijd. 
Art. 6. 1. De tijd der kantoren moet altijd de 

wettelijke tijd van hun land zijn. 
2. Elke wijziging van den wettelijken tijd van 

een land wordt vooraf doo r de administratie of 
particuliere onderneming van dat land aan de 
andere betrokken administratiën en particuliere 
ondernemingen medegedeeld. 

HOOFDSTUK V. - LIJST DER AAN
GESLOTEr EX. 

Samenstellin g der lijsten. 
Art. 7. § 1. Elke administratie of particuliere 

onderneming geef t netsgewijze de officiëele 
lijsten van de aangeslotenen uit. 

§ 2. Indien de netten niet in alphabetische 
volgorde gerangschikt zijn, bevat elke lijst een 
overzicht der netten in alphabetische volgorde, 
ten einde het raadplegen te vergemakkelijken. 

§ 3. De uren van openstelling worden in deze 
lijsten, ten minste voor de cent raalbureelen, 
welke niet doorloopend geopend zijn, in Ara
bische cijfers aangegeven. 

Levering· der lijsten. 
Art . 8. § 1. ll: lke administratie of particuliere 

onderneming zendt kosteloos aan de admi
nistratiën of particuliere ondernemingen der 
landen, waarmede telefoongemeenschap ge
opend is, een voldoend aantal exemplaren van 
haar officiëele lijsten. Zoodra een nieuwe lijst 
ontvangen is, wordt de vervallen lijst vernietigd. 

§ 2. De administratiën en particuliere onder
nemingen nemen de noodige maatregelen voo,· 
den verkoop van de buitenlandsche officiëele 
lijsten aan het publiek van haar onderscheidene 
landen. 

HOOFD TUK VI. - ONDERSCHEIDING 
DER GESPREKKEN. 

Gewone particuliere gesprekken. 
A,·t. 9. Men verstaat onder gewone particu

liere gesprekken de gesprekken, waarvoor kosten 
verschuldigd zijn en welke geen voorrang 
gen ieten. 

Dringende particuliere gesprekken. 
Art. 10. Dringende particuliere gesprekken, 

welke voor ra ng hebben boven gewone particu
liere, kunnen in gemeen overleg tusschen de 
betrokken admiuistratiën en/of particuliere 
ondernemingen toegelaten worden. 

IJlgesprekken. 
Art . ll. IJlgesprekken , welke voorrang 

hebben boven alle andere gesprekken, behalve 
dringende Regeeringsgesprekken, kunnen in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen 
worden toegelaten. 

Abonnementsgesprekken. 
Art. 12. § l. 1. Abonnementsgesprekken zijn 

gesprekken , welke iederen dag, of iedere.tl 
werkdag, t usschen dezelfde aanges lotenen, op 
hetzelfde vooraf overeengekomen tijdstip, voor 
denzelfden duur, gevoerd moeten " 'orden, en 
welke ten minste ,,oor een geheele maand aan
gevraagd zijn. 

2. Aan den houder van een abonnement kan 
echter bij uitzondering worden toegestaan zijn 
gesprek te voeren met of in een ander perceel 
dan in de abonnementsovereenkomst is ver
meld, mits het aan hetzelfde net aangesloten is. 

§ 2. Abonnementsgesprekken worden bij 
afzonderlijke overeenkomst tusschen de be
trokken administratiën en/of particuliere onder
nemingen toegelaten. 

§ 3. Abonnementsgesprekken mogen uit 
sluitend betrekking hebben op de persoonlijke 
aangelegenheden der correspondenten of op die 
hunner instellingen. 

§ 4. 1. Voor abonnementsgesprekken moet de 
aanvrager een abonnementsovereenkomst on
derteekenen. Het abonnement kan worden aan
gegaan met ingang van een willekeurigen datum, 
maar het maandelijksche tijdvak begint eerst 
te loopen den eersten van elke maand. Het 
bedrag van het abonnement, ,·erschuldigd voor 
het eerste maandelijksche tijdvak wordt, zoo 
noodia, verhoogd met het bedrag, dat ver
schuldigd is over het t ijdvak beginnende met 
den dag, waarop het abonnement ingegaan is, 
tot aan het einde der maand. 

2. H et abonnement wordt van maand tot 
maand verlengd, tenzij het door een van beide 
partijen, ten minste acht dagen vóór het einde 
van het loopende maandel ijksche tijdvak 
opgezegd is. Bij afzonderlijke overeenkomst 
tusschen de betrokken administratiën en/of 
particuliere ondernemingen kan echter een 
vervroegde opzeiging toegestaan worden nà 
het eerste maan<1elijksche tijdvak en vóór het 
einde van een nieuw maandelijksch tijdvak, 
mits de opzegging acht dagen te voren geschiedt. 

§ 5. Het tijdstip van aanvang en de duur van 
abonnementsgesprekken worden vas tgesteld 
door de betrokken kantoren, daarbij rekening 
houdende met het verzoek van den gebruiker 
en de mogelijkheden van den dienst. De be
trokken kantoren bevestigen elkander schrifte
lijk het tijdstip van aanvang en den duur der 
gesprekken vermeld in de abonnementsovereen
komst. 

§ 6. Indien op het tijdstip vermeld in de 
abonnementsovereenkomst een geleiding tus
schen de betrokken eindkanto ren vrij is en voor 
die geleiding geen aanvraag van een dringend 
Regeeringsgesprek of van een ijlgesprek (of, 
in het verkeer, waarin geen dringende Regee
ringsgesprekken toegelaten zijn, geen aanvraag 
van een.gewoon Regeeringsgesprek) voorhanden 
is, wordt de verbinding tot stand gebracht op 
het aangegeven tijdstip. In het tegengestelde 
geval wordt zij zoodra mogelijk tot stand 
gebracht op de eerste geleiding, welke na het 
aangegeven t ijdstip aan deze voorwaarden 
voldoet. 

§ 7. Een abonnementsverbinding wordt voor 
goed verbroken, a ls de aanvrager het teeken 
van beëindiging van het gesprek geeft vóór het 
einde van den tij d , welke voor elk abonnements
gesprek is toegestaan. Indien bij het verstrijken 
van d ien tijd, de aanvrager nog niet het teeken 
van beëindiging van het gesprek gegeven heeft, 
wordt de verbinding ambtshalve verbroken, 
tenzij de aanvrager verklaart het gesprek te 
willen voortzetten ; in dat geval kan hem worden 
toegestaan het gesprek voort te zetten onder het 
voorbehoud gemaakt met betrekking tot de 
beperking van den duur van gesprekken. 
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Gesprekken OIJ vastgesteld tijdstip. 
Art . 13. § 1. Een gesprek op een va-stgesteld 

t ijdstip _is ee~ gesprek, waa-rvoor de aanvraag de 
aamv1Jzmg inhoudt van een bepaald tijdstip, 
waarop het moet worden tot stand gebracht. 

§ 2. Gesprekken op vastgesteld tijdstip 
worden in gemeen overleg tusschen de betrokken 
administratiën en/of particuliere ondernemingen 
toegelaten . 

§ 3. Indien op het oogenblik, waarop het 
gesprek op een va-stgesteld tijdstip tot stand 
gebracht moet worden, tusschen de betrokken 
eindkantoren een geleiding vrij is, waarvoor geen 
aanvraag v<>or een dringe_nd R egeeringsgesprek 
of van een tJlgesprek (of, m het verkeer, waarin 
geen d!_ingende Regeeringsgesprekken toege
laten ~IJn , geen aanvraag voor een gewoon 
Regeenngsgesprek) voorhanden is, wordt de 
verbinding tot stand gebracht op het door den 
aanvrager aangegeven tijdstip. In het teaen
gestelde geva l , wordt zij zoodra mogelijk

0 

tot 
stand gebracht op de eerste geleiding, welke na 
het aa ngegeven tijdstip aan deze voorwaarden 
voldoet. 

Uegeerln gsg·es1irekken. 
Art . 14. § 1. 1. R egeeringsgesprekken zijn ; 

gesprekken, welke a ls zoodanig aangevraagd 
worden door : 

a . Staatshoofden ; 
b. Ministers leden van een R egeering; 
c. H oofden yan koloniën, protectoraten, 

overzeesche gebieden of gebieden onder sou
vereiniteit, gezag of mandaat van de R egee
nngen, die tot het verdrag toegetreden zijn: 

d. Opperbevelhebbers van land-, zee- of 
luchtmacht; 

e. d iplomat ieke of beroepsconsulaire ver 
tegenwoordigers van de Regeeringen, die tot het 
verd rag toegetreden zijn; 

/. den secretaris-generaal van den Volken
bond . 

2. ~esprekken, aangevraagd door andere 
consulan-e vertegenwoordigers dan die bedoeld 
onder litt . e, worden als R egeeringsgesprekken 
be_schouwd ,_ als zij worden gewis eld met de in 
almea 1 hierboven opgegeven autoriteiten. 

§ 2• De aanvrager van een R egeerings
gesprek is verplic~t , indien hij .?-aartoe ui t 
genood1gd wordt, z1Jn _naam en z1Jn hoedani~
he1d op te geven en, 1n het geval bedoeld !Il 
§ 1 (2) , den naam en de hoedanigheid van den 
opgeroepene. 

_§ 3. . R ege~ringsgesprekken omvatten 
drmgende R egeermgs- en gewone R egeerings 
gesprekken. 

§ . 4 .. I n het verkeer, waarin d ringende 
partwuhere gesprekken niet toeaelaten zij n 
kunnen dringende R egeeringsgesp~ekken voor '. 
k omen. 

Dlenstges1irekken. 
Art. 15. § 1. 1. Dienstgesprekken zijn 

gesprekken, w·elke uitsluitend betrekking heb
ben op de uitoefening van den internationalen 
telefoondien t en welke kosteloos gevoerd 
mogen worden tusschen de bij dien dienst 
betrokken administratiën en/of pa rticuliere 
ondernemingen. 

2. Wanneer zij van deze bevoegdheid 
gebruik willen maken, zijn de daartoe door hun 
onder cheidene administratiën of pa,rticuliere 

o~dernemingen gemacht igde ambtenaren ver
plwht hun naam en hun hoedanigheid op te 
geven. · 

§ ~: Dienstgesprekken moeten zooveel 
mogeluk_ worden aangevraagd buiten de drukste 
uren_; ZIJ worden gerangschikt onder de gewone 
partwuhere gesprekken. In belangrijke en 
dpng~nde gevallen evenwel m?gen zij op elk 
t1Jdst1p aangevraagd en als dr!Ilgende dienst
gesprèkken beschouwd worden, welke voor rang 
hel:iben boven dringende particuliere gesprekken. 

Beursg·esJJrekken. 
Art. 16. § 1. 1. Beursgesprekken zijn ge

sprekken, aangevraagd op of bestemd voor een 
beurs, waar zich spreekcellen bevinden, welke 
voo: alle beursbezoekers toegankelijk zijn en 
bediend worden door de administ ratie of de 
particuliere onderneming van het betrokken 
land. 

2. Deze spreekcellen en, in voorkomende 
gevallen, de telefoonposten van waaruit zij 
bediend worden , vormen te zamen het beurs
kantoor. 

§ 2. Op beursgesprekken zijn , tenzij in dit 
R eglement anders bepaald is, de algemeene 
bepalingen van toepassing, welke gelden voor 
internationale telefoongesprekken. 

§ 3. Gespreksaanvragen bestemd voor een 
beurska~toor mogen niet vergezeld zijn van een 
voorberwht of van een oproepbericht. 

Gilsprekken met voorbericht. 
Art . 17. § 1. 1. EI ke gespreksaanvraag kan 

vergezeld gaan van een voorbericht, dat ten 
doel heeft den betrokken aangeslotene mede 
te_ deelen, dat de aanvrager van de verbinding 
z1Jn gesprek wensch t t e voeren, hetzij met een 
me_t name of op eenige andere wijze aange
dmden correspondent, hetzij met een bepaald 
toestel. 

2. Oproepberichten worden toegelaten in 
gemeen overleg t usschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen. 

§ 2. Voor gesprekken, welke op voorberichten 
volgen en "gesprekken met voorbericht" 
worden genoemd, gelden, t enzij in dit Regle
ment anders is bepaald, de algemeene bepa 
lmgen, welke van toepassing zijn op inter 
nationale telefoongesprekken. 

§ 3. De geldigheid van een gespreksaanvraag 
met voorberich t eindigt bij sluiting van een der 
betrokken kantoren. De geldigheidsduur van 
het voorbericht kan evenwel op verzoek van den 
aanvrager met 24 uur verlengd worden wan
neer hem is medegedeeld, dat het gespr~k den 
v_olge~den dag op een ten naaste bij bepaald 
t 1Jdst1p zou kunnen plaats hebben. 

GesJ)rekken met oproeJJberlcht. 
Ar t 18. § 1. 1. E lke gespreksaanvraag kan 

vergezeld gaan van een oproepbericht, dat ten 
doel heeft een correspondent of d iens ver
vang~r , die hetzelfde perceel bewoont, uit t e 
nood1gen tot het voeren van een gesprek in een 
openbare spreekgelegenheid. 

2. Oproepberichten worden toec,elaten in 
gemeen overleg t usschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen. 

§ 2. Voor gesprekken, welke op oproep
berichten volgen en "gesprekken met oproep
bericht" worden genoemd, gelden, t enzij in dit 
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Reglement anders is bepaald, de algemeene 
bepalingen, welke van toepassing zijn op inter
nationale teléfoongesprekken. 

§ 3. Een gespreksaanvraag met oproep
bericht blijft geldig gedurende den geheelen dag 
volgende op dien, waarop de aanvra.ag ingediend 
is. 

§ 4. Indien om een of andere reden de bestel
ling van een oproepbericht niet heeft kunnen 
plaats vinden, wordt de aanvrager daarmee 
in kennis gesteld en vervalt de gespreksaan
vraag. 

Verzoeken om inllchtlngen. 

Art. 19. § 1. Een verzoek om inlichting is een 
verzoek, dat niet vergezeld is van een gespreks
aanvraag en dat door een gebruiker gedaan 
wordt om te weten: 

a. of een met naam en volledig adres aan 
geduide persoon een telefoonaansluiting heeft, 
en, zoo ja, onder welk nummer; 

b. wie onder een gegeven telefoonnummer 
aan een bepaald telefoonnet aangesloten is. 

§ 2. Verzoeken om inlichtingen worden in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen 
toegelaten . 

HOOFDSTUK VIL - GESPREKS
AANVRAGE r_ 

Vorm van de aanvraag. 
Art. 20. § 1. In een gespreksaanvraag wordt 

de opgeroepen aangeslotene kenbaar gemaakt 
door den naam van het net van bestemming en 
door zijn telefoonaanduiding zooals die voor
komt in de officiëele lijst der aangeslotenen van 
zijn land. Aanvragen, welke slechts den naam 
van den opgeroepene bevatten en de inlich
tingen, welke verder noodig zijn om diens 
identiteit vast te stellen, zijn evenwel toegelaten. 

§ 2. In een gespreksaanvraag afkomstig van 
of bestemd voor een beurskantoor geeft men 
aan de(n) na(a)m(en) van de betrokken beurs 
(beurzen), de(n) na(a)m(en) van de(n) gevraag
de(n) beursbezoeker(s), en, in voorkomende 
gevallen, den naam of den titel van den gevol 
machtigde van den gevraagden beursbezoeker. 

Geldigheid van aan vragen. 
Art. 21. 1. De geldigheid van voor één dag 

ingeschreven gespreksaanvragen, aan welke 
geen gevolg gegeven is , eindigt : 

a. op het oogenblik van sluiting van den 
dienst aan het einde van den dag op de kan
toren, welke niet onafgebroken geopend zijn ; 

b. te middernacht op de kantoren, welke 
onafgebroken geopend zijn, indien de ver
binding gevraagd is vóór twee en twintig uur 
van denzelfden dag. 

2. De geldigheid van verbindingen aan
gevraagd tusschen twee en twintig en vier en 
twintig uur eindigt den volgenden dag om 
acht uur. 

Beperkin g van aan ,·ragen. 
Art. 22. Het aantal gespreksaanvragen van 

denze!fden aanvrager met hetzelfde net kan, 
in gemeen overleg tusschen de betrokken ad
ministratiën en/of particuliere ondernemingen , 
worden beperkt. 

Bepallng· van het tijdstlJJ van tot
standbrenging. 

Art. 23. Op het oogenblik, waarop een 
gespreksaanvraag ingediend wordt, heeft de 
aanvrager de bevoegdheid te bepalen, dat de 
verbinding eerst na een door hem aangegeven 
tijdstip tot stand gebracht wordt, of wel, dat 
de verbinding gedurende een bepaa ld door 
hem aangegeven t ijdvak niet tot stand gebracht 
wordt, onder voorbehoud van de hierboven 
vermelde bepaling betreffende de geldigheid van 
gespreksaanvragen (art. 21). 

Wijziging van aanvragen. 
Art. 24. § 1. Voor elke gespreksaanvraag en 

onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 21 
betreffende de geldigheid van gespreksaan
vragen is de aanvrager, zoolang hij niet door zijn 
kantoor opgeroepen is voor het voeren van het 
gesprek , bevoegd : 

a. op te geven, dat de verbinding gedurende 
een bepaald t ijdvak niet tot stand gebracht 
wordt; 

b. op te geven, dat de verbinding eerst na een 
bepaald tijdstip tot stand gebracht wordt; 

c. het nummer te wijzigen, hetzij van het 
toestel van den aanvrager, hetzij van dat van 
den opgeroepene, binnen de grenzen van de 
onderscheidene netten, waartoe deze toestellen 
behooren; 

d. een aanvraag voor een gewoon gesprek te 
wijzigen in een aanvraag voor een dringend 
gesprek en omgekeerd ; 

aa ·3n aanvraag voor een gewoon gesprek te 
wijzigen in een aanvraag voor een gesprek met 
voorbericht of met oproepbericht ; 

/. een aanvraag voor een gesprek met voor
bericht te wijzigen in een aanvraag ,-oor een 
gesprek met oproepbericht of omgekeerd; 

g. de aanduiding te wijzigen van den op
geroepene van een aanvraag voor een gesprek 
met oproepbericht of van een aanvraag voor een 
beursgesprek, binnen de grenzen van hetzelfde 
net. 

§ 2. 1. Wijzigingen in gespreksaanvrngen 
worden kosteloos toegestaan ; de administratie 
of particuliere onderneming van aanvraag is 
echter bevoegd een bijzonder recht te heffen 
als vergoeding voor den extra arbeid van 
inschrijving, welk recht niet in de internationale 
rekeningen opgenomen wordt. 

2. Wat betreft de wijziging van een aanvraag 
voor een gesprek met voorbericht in een aan
vraag voor een gesprek met oproepbericht, en 
omgekeerd, of de wijziging van een gespreks
aanvraag in een aanvraag voor een gesprek met 
oproepbericht, of wel de verandering van de 
aanduiding van den opgeroepene van een 
aanvraag voor een gesprek met oproepbericht 
of van een aanvraag voor een beursgesprek, 
ontvangt de administratie of particuliere onder
neming van bestemming de kosten wegens bode
bezorging, indien deze door de gevraagde wij
ziging noodig geworden is. 

HOOFDSTUK VIII. - VOORRANG VAN 
GESPREKKE r_ TOT TANDBRENGING EN 
VERBREKING VAN VERBINDINGEN; 

BEPERKING VAN HUN D UR. 
Voorrang van gesprekken. 

Art. 25. § 1. Internationale gesprekken (met 
uitzondering van die, welke uitsluitend afge-



105 19 J .A NU ARJ (S. 19) 1934-

wikkeld worden over een internationale ge
leiding, die nabij de grens gelegen netten ver
bindt) hebben voorrang boven binnenlandsche 
gesprekken van dezelfde klasse. 

§ 2. Gewone internationale gesprekken 
hebben voorra ng boven dringende particuliere 
binnenlandsche gesprekken der eindlanden ; 
de betrokken administratiën en/of particuliere 
ondernemingen kunnen evenwel over eenkomen 
dezen voorrang te beperken tot internationale 
gesprekken, welke afgewikkeld worden over een 
internationa le geleiding, die een bepaalde lengte 
overschrijdt. 

§ 3. 1. De gesprekken worden gewisseld in de 
onderstaande vo lgorde : 

a. dringende R egeeringsgesprekken ; 
b. ii lgesprekken ; 
c. dringende dienstgesprekkep ; 
d. dringende particuliere gesprekken ; 
e. gewone Regeeringsgesprekken ; 
/ . gewone particuliere gesprekken en ge

wone dienstgesprekken . 
2. In het verkeer evenwel, waarin dringende 

R egeeringsgesprekken niet toegelaten zijn , 
hebben gewone R egeeringsgesprekken voorrang 
boven dringende dienstgesprekken. 

§ 4. 1. In een verkeer, waarin de verbindingen 
tot stand gebracht worden over één enkele 
internationale geleiding, worden op deze 
geleiding de gespreksaanvragen gerangschikt 
op het eindkantoor, aanvraagzijde. 

2. In een verkeer, waarin de verbindingen 
over meer dan één internationale geleiding tot 
stand gebracht worden, bepalen de betrokken 
administratiën en/of particuliere ondernemingen 
in gemeen overleg op welke geleiding de ge
spreksaanvragen gerangschikt worden en welk 
eindkantoor belast is deze aanvragen te rang
schikken ; in beginsel worden de gespreks
aanvragen gera ngschikt op de geleiding, welke 
wat betreft lengte en belasting de belangrijkste 
is. 

3. Op het internationale eindkantoor belast 
met de rangschikking van de gespreksaan
vragen, worden d eze aanvragen gerangschikt 
naar de klasse, waart oe zij behooren en naar het 
tijdstip, waai-op zij doo r dit kantoor ontvangen 
zij n . 

Totstandbren g·ln g e n verbreking· Yan 
verbindingen. 

Art . 26. § 1. Alle gespreksaanvragen , wijzi
gingen va n aanvragen en berichten, dat een 
aanvraag vervalt, worden zoo spoedig mogelijk 
overgebracht naar het eindka ntoor, dat belast 
is met de rangschikking van de gespreks
aanvragen . 

§ 2. Gesprekken van dezelfde klasse worden 
in beurtorde tot st and gebracht; de betrokken 
eindkantoren k unnen, in gemeen overleg, 
tijdelijk d e voorwaarden van de beo/torde 
wijzigen, indien zulks in het belang is van de 
afwikkeling van het verkeer. Met hetzelfde 
doel kunnen eindkantoren, welke onderling door 
verscheidene internationale geleidingen ver 
bonden zijn, in gemeen overleg, eenige van deze 
geleidingen aanwijzen voor het tot stand 
brengen van transit verbindingen of voor de 
afwikk eling van het verkeer in ééne r ichting. 

§ 3. 1. Ten minste één verbinding moet 
worden voorbereid vóór het einde van het aan 
den gang zij nde gesprek . 

2. De voorbereiding bestaat in de uitvoering 
van alle handelingen, welke :noodig zijn om de 

1 
beide toestellen (van den aanvra~er en van den_ 
opgeroepene) zonder eenig tiJdverlies met 
elkander in verbinding te brengen. 

§ 4. R eeds voorbereide gespreklrnn ma<> men. 
niet laten vertragen ten voordeele van ge
sprekken van hoogeren ra ng. 

§ 5. Op de internationale geleidingen moeten_ 
de oproepen onmiddellijk worden beantwoord. 
Indien n a een behoorlijken tijd van oproepen , 
het opgeroepen kantoor niet ant woordt, wordt 
het over een andere telefoongeleiding of, 
eventueel, per telegraaf, uitgenoodigd den 
dienst op de desbetreffende geleiding te her
vatten . 

§ 6. 1. De eindka ntoren gaan na, of de 
geluidsoverkomst tusschen de belanghebbenden 
voldoende is ; zij t eekenen het t ijdst ip aan, 
waarop de verbinding tot stand gebracht is, 
alsmede het t ijdstip, waarop het gesprek 
geëindigd is of den duur van dit gesprek . 

In voorkomende gevallen teekenen zij boven
dien den tijd aan, gedurende welken de geluids
overkomst onvoldoende is geweest. 

2. Wanneer van den aan,;ang va n een ver
binding af de betrokken eindka ntoren vast
stellen, dat de geluidsoverkomst niet voldoende 
zal kunnen zijn, wordt de verbinding verbroken, 
ten einde elke vertraging bij het tot stand 
b rengen van andere verbindingen te vermijden. 

§ 7. De eindka nto ren van de internationale 
gefeiding houden aanteekening van a lle afwij
kingen van den gewonen gang van zaken en van 
de gegevens, welke noodig zijn voor bet op
maken van de internationale rekeningen . 

§ 8. Tusschen administratiën en/of par t icu
liere ondernemingen met verschillende talen 
wordt voor de voorbereiding, de totsta nd
brenging en de verbreking van verbindingen 
gebruik gemaakt van de F ransche taal, tenzij 
bijzondere schikkingen t usschen haar getroffen 
zijn voor het gebruik van andere t alen. 

Be1>erkln g van den gespreksduur. 
Art. 27. § 1. 1. In het algemeen is de d uur 

van particuliere gesprekken niet beperkt. 
2. De betrokken administra tiën en/of 

particuliere ondernemingen kunnen evenwel 
overeenkomen den duur van een particulier 
gesprek in een bepaald aangewezen verkeer tot 
twaalf of zelfs tot zes minuten te beperken . 

3. Anderzijds kunnen de betrokken eind
kantoren overeenkomen, in geval van ophooping 
of van storing, den duur van een parti culier 
gesprek , in elk verkeer tijdelijk te beperken tot 
twaalf of zelfs tot zes minuten. 

4. 1n elk verkeer kan de duur van een parti
culier gesprek tot twaalf mumten beperkt 
worden, indien dat noodig is om aan een voor
handen zijnde aanvraag voor een gesprek van 
een hoogere klasse te kunnen voldoen . 

§ 2. 1. De duur van Regeeringsgesprekken is 
niet beperkt. · 

2. E venwel hebben de administratiën of 
bijzondere ondernemingen, die tusschenko rnst 
verleenen , het recht den duur van Regeerings
gesprekken tot t waalf minuten te beperken, 
wanneer deze gesprekken met medewerking 
van een van haar kantoren afgewikkeld worden . 

§ 3. Ingeval van beperking van den gespreks
duur wordt de aanvrager gewaarschuwd , zoo 
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mogelijk op het oogenblik, waarop de ver
binding tot stand gebracht zal worden; boven
dien worden de correspondenten gewaar
schuwd eenige seconden voordat de verbinding 
ambtshalve verbroken wordt. 

HOOFDSTUK IX. - TARIEVEN EN PRIJS
BEREKENING. ONTHEFFINGEN EN 

TERUGBETALINGEN. 

Vaststellln1r van den gespreksduur voor 
de prijsberekening. 

Art. 28. § 1. Voor de prijsberekening gaat de 
duur van een gesprek tusscben aangeslotenen in 
op het oogenblik, waarop de verbinding 
tusschen het toestel van den aanvrager en dat 
vim den opgeroepene tot stand gebracht is, 
nadat op beide toestellen de oproep beant
woord is. 

§ 2. Indien de verbinding van een openbare 
spreekgelegenheid uit met een aangeslotene 
aangevraagd is, gaat voor de prijsberekening de 
duur van het gesprek in op het oogenblik, 
waarop de verbinding tusscben den aanvrager 
en het toestel van den opgeroepene tot stand 
gebracht is, nadat op dat toestel de oproep 
beantwoord is. 

§ 3. Indien de verbinding is aangevraagd met 
een openbare spreekgelegenheid, gaat voor de 
prijsberekening de duur van het gesprek in op 
het oogenblik, waarop hetzij de aanvrager in de 
open bare spreekgelegenheid, hetz ij het toestel 
van den aangesloten aanvrager, in verbinding 
met den opgeroepene of diens gevolmachtigde 
is gebracht, nadat op de beide betrokken toe
stellen de oproep beantwoord is. 

§ 4. In alle gevallen gaat voor de prijs
berekening de duur van het gesprek in, wanneer 
de oproep uit het aangesloten perceel of uit de 
aangesloten perceelen beantwoord is, nadat de 
verbinding behoorlijk tot stand gebracht is, 
onverschillig welke persoon den oproep be
antwoordt . 

§ 5. Voor de prijsberekening eindigt het 
gesprek op het oogenblik, waarop de aan
vrager het teeken geeft, dat het gesprek 
geëindigd is. 

§ 6. 1. Na elk gesprek bepalen de telefonisten 
van de betrokken eindkantoren in gemeen 
overleg, voor de prijsberekening, den duur van 
dat gesprek, en bevestigen, behalve in geval van 
een gewoon particulier gesprek, tot welke klasse 
dat gesprek behoort. 

2. W'anneer zich tijdens het voeren van een 
gesprek moeilijkheden in de geluidsoverkomst 
of afwijkingen van den gewonen gang van zaken 
hebben voorgedaan, bepalen de telefonisten van 
de betrokken eindkantoren in gemeen overleg, 
voor de prijsberekening, den duur van dat 
gesprek. 

3. In geval van ver chi! van meerring 
tusschen de eindkantoren over de vaststelling 
van den duur van een gesprek voor de prijs
berekening er van, geldt de meening van het 
eind.kantoor aanvraagzijde. 

Tarieven. Alg·emeene regels. 
Art. 29. § 1. Het bedrag van de tarief eenheid , 

wordt, op den grondslag van den gouden frank, 
in gemeen overleg tusschen de betrokken 
administratiën en/of particuliere ondernemingen 
bepaald. 

§ 2. De tarieven der gesprekken zijn samen
gesteld uit eindtaksen en, in voorkomende 
gevallen, transittaks(en). 

§ 3. 1. Voor de bepaling van de eindtaksen 
kan het grondgebied van de administratiën 
en particuliere ondernemingen in zonen ver
deeld worden. 

2. Elke administratie of particuliere onder
neming stelt het aantal en den omvang der 
zonen vast voor haar verkeer met elke der 
andere administratiën of particuliere onder
nemingen. 

3. Voor een zelfde zone geldt een zelfde 
eindtaks. 

§ 4. Elke administratie of particuliere onder
neming, welke haar tusschenkomst verleent, 
stelt haar transittaks vast. Onder dezelfde 
transitvoorwaarden past een administratie .of 
particuliere onderneming dezelfde transittaksen 
toe. 

§ 5. Een administratie of particuliere onder
neming, die een eerste recbtstreeksche transit
geleiding ter beschikking stelt, is bevoegd voor 
een bepaald verkeer haar trans ittaks te ver
hoogen met de exploitatiekosten van een 
transitkantoor, zoolang het gemiddelde aantal 
minuten, voor welke betaald wordt, van de 
over deze rechtstreeksche geleiding per werkdag 
gewisselde gesprekken een bepaald minimum 
aantal niet overschrijdt; dit minimum aantal 
wordt in gemeen overleg tusscben de betrokken 
administratiën en/of particuliere onderne
mingen vastgesteld. 

§ 6. De tariefseenheid in een bepaald verkeer 
is steeds dezelfde, onverschillig van welken weg 
(normale weg, hulpweg, noodweg) voor de 
totstandbrenging van een verbinding in dat 
verkeer gebruik gemaakt wordt. 

§ 7. 1. Elk gesprek, dat drie minuten of 
minder duu.rt, wordt berekend voor drie 
minuten. 

2. Wanneer een gesprek langer duurt dan 
drie minuten, heeft de berekening voor den tijd 
boven de eerste drie minuten per minuut plaats. 
Een gedeelte van een minuut wordt voor een 
minuut berekend. Het tarief per minuut is het 
derde deel van dat, geheven voor drie minuten. 

3. Evenwel wordt in het verkeer tusschen 
nabij de grens gelegen netten het tarief geheven 
per eenheid van drie minuten. De betrokken 
administratiën en/of particuliere ondernemingen 
stellen in gemeen overleg dit verkeer vast. 

§ 8. Voor gesprekken, welke gedeeltelijk in de 
drukke en gedeeltelijk in de slappe uren worden 
gewisseld, is de prijsberekening als volgt : 

a. het gesprek duurt ten hoogste drie 
minuten: 

geheven wordt het bij de administratie of 
particuliere ondernemingen van oorsprong 
geldende tarief voor de drukke of voor de slappe 
uren, naar gelang het gesprek is aangevangen 
in de drukke, dan wel in de slappe uren ; 

b. het gesprek duurt langer dan drie minuten : 
de eerste drie' minuten worden berekend naar 

het tarief, dat bij de administratie of particu
liere onderneming van oorsprong geldt op het 
oogenblik, waarop het gesprek begint, en de 
overige minuten naar het tarief, dat bij die 
administratie of particu.liere onderneming geldt 
op het tijdstip, waarop elk van die minuten 
beetint. 

§ 9. Elke bedienster van een eindkantoor 



107 19 JANUARI IS. 19) 1934 

deelt, Yoor wat betreft haar uitgaand verkeel', 
aan haa,r correspondente mede, wanneer van de 
drukke naar de slappe uren wordt overgegaan, 
of omgekeerd. 

§ 10. De gesprekkosten worden geheven of 
Yan den aangeslotene, uit wiens perceel het 
gesprek aangevraagd is, of van den persoon, 
die het gesprek in een openbal'e spreekgelegen
heid aangevraagd heeft. 

Tarieven voor 1le verschille nde klassen 
van gesprekken. 

Art. 30. § l. l. Het tarief in de slappe uren 
is voor elk gesprek gelijk aan ten hoogste 
drie vijfden (3/5) van het tarief, dat voor dit 
gesprek in de drukke uren geheven zou zijn. 

2. De slappe uren worden vastgesteld in 
gemeen overleg tusschen de betrokken admi
nistratiën en/of particuliere ondernemingen. 

§ 2. De prijs van een dringend gesprek 
bedraagt het tweevoud van dien van een gewoon 
gesprek van denzelfden tl uur, gevoerd in dezelfde 
tariefsuren. 

§ 3. De prijs van een ij lgesprek bedraagt het 
tienvoud van dien van een gewoon gesprek 
van denzelfden duur, gevoerd in dezelfde 
tariefsuren. 

§ 4. Voor Regeeringsgesprekken gelden 
dezelfde tarieven als voor particuliere gesprek
ken van dezelfde klasse. 

§ ri . l. Voor abonnementsgesprekken gelden 
de volgende tarieven : · 

a. in de drukke uren : het tweevoud van den 
prijs van een gewoon gesprek van denzelfden 
duur, gevoerd in dezelfde uren; 

b. in de slappe uren : ten hoogste de helft van 
den prijs van een gewoon. gesprek van den
zelfden duur, gevoerd in de drukke uren. 

2. In de drukke uren - behalve in de drukste 
- kunnen in gemeen overleg tusschen de 
betrokken administratiën en/of particuliere 
ondernemingen abonnementsgesprekken worden 
toegelaten tegen het tarief van gewone ge
sprekken. 

§ 6. H et aanvullingsgespl'ek volgend op een 
abonnementsgesprek wordt per minnut be
rekend, tegen het tarief geldend voor abonne
mentsgesprekken gedurende de tariefsuren, 
waarin dit aanvullingsgesprek gevoerd wordt. 

§ 7. 1. Het maandbedrag van het abonnement 
wordt berekend op den grondslag van del'ig 
dagen. 

2. .Het maandbedrag van het abonnement 
kan eYemvel worden berekend op den grondslag 
van vijf en twintig dagen, indien de houder 
afziet ,-an het gebruik van zijn abonnement op 
Zon- en feestdagen in zijn eigen land. 

§ 8. De prijs van een gesprek op een vast
gesteld tijdstip, gevoerd in de drukke uren, 
bedraagt het tweevoud van dien van een gewoon 
gesprek van gelijken duur, gewisseld in dezelfde 
tariefsnren, met een toeslag gelijk aan den prijs 
voor een minuut van een gewoon gesprek in de 
drukke uren, welke toeslag ten minste vijftig 
centiemen (0 fr. 50) bedraagt. 

§ 9. De prijs van een gesprek op een vast
gesteld tijdstip gevoerd in de slappe uren is 
gelijk aan dien voor een gewoon gesprek van 
denzelfdcn duur, gevoerd in de slappe uren, 
met een toeslag gelijk aan den prijs voor eene 
minuut van een gewoon gesprek in de slappe 
iuen 

§ 10. l. De pL'ijs van een gespl'ek mot voor
bericht is gelijk aan dien van een gesprek van 
dezelfde klasse en van denzelfden duur, gevoerd 
in dezelfde tariefsuren, met een toeslag gelijk aan 
den prijs voor een minuut van een gewoon 
gesprek, gevoerd in dezelfde tariefsuren als het 
begin van het door dit voorbericht bedoelde 
gespl'ek, welke toeslag ten minste vijftig cen
tiemen (0 fr. 50) bedraagt. 

2. Tenzij in dit Reglement met betrekking 
tot zekere bijzondere omstandigheden anders 
is bepaald, wordt, indien op een voorbericht 
geen gesprek volgt, een recht geheven ten 
bedrage van een derde (1/3) van den prijs 
van een gewoo 11 gesprek van drie minuten 
gevoerd in de tariefsuren, waarin het voor
bericht door het eindkantoor, aanvraagzijde, 
overgebracht is, met een minimum van vijftig 
centiemen (0 fr. 50). 

§ ll. 1. De prijs van een gesprek met oproep
bericht is gelijk aan dien van een gesprek van 
dezelfde klasse en van denzelfden duur, gevoerd 
in dezelfde tariefsuren, verhoogd met een bedrag 
gelijk aan den prijs voor een minuut van een 
gewoon gesprek, gevoerd in dezelfde tariefsuren 
als het begin van het door het oproepbericht 
bedoelde gesprek, welke toeslag ten minste 
vijftig centiemen (0 fr. 50) bedraagt. 

2. Tenzij in dit Reglement met betrekking tot 
zekere bijzondere omstandigheden anders is 
bepaald, wordt, indien op een oproepbericht 
geen gesprek volgt, een recht geheven ten be
drage van een derde (1 /3) van den prij van een 
gewoon gesprek van drie minuten, gevoerd in de 
tariefsuren, waarin het oproepbericht door het 
eindkantoor, aanvraagzijde, overgebracht is, 
met een minimum van vijftig centiemen 
(0 fr. 50). · 

3. Indien het oproepbericht afgeleverd wel'd 
aan een geadresseerde wonende buiten den 
kosteloozen bestelkl'ing van telegrammen, is 
verschuldigd een extra toeslag, bodekosten 
genaamd, gelijk aan het recht voor bode
bezorging in den telegraafdienst. Deze bode
kosten worden in de internationale rekeningen 
geheel tegoed geschreven aan de administratie 
of bijzondere onderneming van bestemming. 

§ 12. Dienstgesprekken worden kosteloos 
gevoerd. 

§ 13. Voor een verzoek om inlichting zijn 
in den internationalen dienst alleen dan kosten 
verschuldigd, wanneer daaraan slechts kan 
worden voldaan door gebruikmaking van een 
internationale telefoongeleiding. In dat geval is 
de prijs van het verzoek om inlichting gelijk aan 
het derde deel (1 /3) van dien vool' een gewoon 
gesprek van drie minuten, dat zou zijn gewisseld 
tusschen den per oon, die de inlichting vraagt 
en dengenen omtrent wien de inlichting ge
vraagd is, in de tariefsuren, waarin het verzoek 
om inlichting door het eindkantoor, aanvraag
zijde, overgebracht werd, met een minimum 
van vijftig centiemen (0 fr. 50) . 

§ 14. De prijs van een beursgesprek is gelijk 
aan dien van een gesprek van dezelfde klasse 
en van denzelfden duur, vermeerderd in gemeen 
overleg tusschen de betrokken administratiën 
en/of particuliere ondernemingen, met een 
toeslag ten bedrage van het derde (1 /3) van de 
tariefseenheid. 
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Prij sberekening in bij zon dere ge,•allen. 
Onthe ffin gen en terugbetalingen. 

Art. 31. § 1. Wanneer uit hoofde van den 
telefoondienst een gespreksaanvraag niet is 
gevolgd door de totstandbrenging van de 
verbinding tusschen - de toestellen van den 
aanvrager en van den opgeroepene, worden geen 
kosten geheven. Indien het bedrag vooruit
betaald is, wordt het teruggegeven. 

§ 2. Wanneer dadelijk bij het tot stand 
brengen van een verbinding vastgesteld wordt, 
dat de geluidsoverkomst niet voldoende is, 
worden geen kosten geheven. 

§ 3. 1. Wanneer de belanghebbenden tijdens 
een gesprek uit hoofde van den telefoondienst 
moeilijkheden ondervinden, wordt voor de prijs
berekening de duur van het gesprek terugge
bracht tot den totalen tijd, gedurende welken 
de geluidsoverkomst voldoende is geweest ; 
indien deze totale tijd minder dan drie minuten 
is, worden geen kosten geheven . 

2. De aanvrager van een verbinding kan 
toepassing van deze bepaling slechts dan 
vorderen, wanneer de betrokken kantoren, of 
in voorkomende gevallen, de openbare spreek
gelegenheden, tijdens het gesprek uitgenoodigd 
zijn, de moeilijkheden, welke zich voordoen, 
vast te stellen. 

§ 4. 1. Elke klacht, welke ingediend wordt, 
nadat de betrokken kantoren tot overeen
stemming gekomen zijn omtrent de vastst elling 
van den duur der gesprekken voor de prijs
berekening, wordt door het kantoor van aan
vraag onderzocht. De eindkantoren houden 
rechtstreeks briefwisseling met elkander, ten 
einde de inlichtingen t e verzamelen, welke voor 
het onderzoek noodig kunnen zijn. 

2. De ontheffingen worden verleend door de 
administratie of particuliere onderneming van 
aanvraag en komen te haren laste. 

§ 5. 1. Een gespreksaanvraag kan worden 
ingetrokken, zonder heffing van eenige kosten, 
tot op het oogenblik, waarop de aanvrager tot 
het voeren van het gesprek opgeroepen wordt. 

2. Indien het evenwel betreft een aanvraag 
voor een gesprek met voorbericht, of een aan
vraag voor een gesprek met oproepbericht, of 
een aanvraag voor een gesprek op een vast
gesteld tijdstip, en indien op het oogenblik van 
de intrekking reeds begonnen is met de over
brenging, door het eindkantoor, aanvraagzijde, 
van het voorbericht, of van het oproepbericht, 
of van de aanduidingen betreffende het gesprek 
op een vastgesteld tijdstip, wordt de t oeslag 
voor het voorbericht, het oproepbericht of de 
aanvraag voor een gesprek op een vastgesteld 
tijdstip geheven. 

3. Evenzeer , wanneer het betreft de intrek
king van een aanvraag voor een gesprek met 
een beurskantoor, in een verkeer, waarin voor 
beursgesprekken een toeslag wordt gevraagd , 
wordt d eze toeslag geheven, indien op het 
oogenblik der intrekking, de overbrenging door 
het eindkantoor, aanvraagzijde, van de aan
duidingen betreffende den gevraagden beurs
bezoeker reeds aangevangen is. 

4. Indien, in geval van een aanvraag voor 
een gesprek met oproepbericht, de aanvrager 
wenscht, dat de geadresseerde te zijnen huize 
ingelicht wordt omtrent de intrekking, heft men 
opnieuw den toeslag voor een oproepbericht en, 
eventueel, het bodeloon. 

5. Indien, in geval van een aanvraag voor een 
gesprek met oproeJ;lb~richt en bode betaald, de 
bode op het oogenblik van ontvangst van het 
bericht van intrekking door het k antoor van 
bestemming nog niet vertrokken is, worden 
geen bodekosten geheven. 

§ 6. 1. Indien door toedoen der correspon
denten een abonnementsgesprek niet heeft 
kunnen plaats vinden of niet den toegestanen 
duur heeft gehad , . wordt geen vergoeding 
gegeven ~n g~schiedt er geen terugbeta ling. 

2. Indien mt h oofde van den telefoondienst 
een abonnementsgesprek niet heeft kunnen 
plaats vinden of niet den toegestanen duur heeft 
gehad, wordt, 'LOO mogelijk, dit gesprek ver
vangen of vergoed door een gesprek, waarvan 
de duur overeenkomt met den ongebruikten tijd 
en dat gevoerd moet worden vóór het einde 
van dezelfde tariefsuren. 

Indien het gesprek niet is kunnen worden 
vervangen of vergoed in dezelfde ta riefsttren, 
wordt a lleen het tarief voor den gebruikten tijd 
in de internationale rekeningen opgenomen ; 
indien de gebruikte t ijd minder dan drie mi
nuten is, worden geen kosten in rekeninrr 
gebracht. Voor de berekening van de voor de~ 
gebruikten tijd verschuldigde kosten wordt als 
grondslag genomen de prijs van een onverkort 
abonnementsgesprek van den toegestanen duur, 
welke prijs gelijk is aan het vijf en twintiaste 
of aan het dertigste gedeelte van het ma:nd
bedrag van het abonnement, onverschillig 
welke maand het betreft. 

§ 7. 1. Voor elk ander gesprek dan een 
abonnementsgesprek, wordt, in geval van 
weigering door den aanvrager of de_n opge
roepene, het bedrag geheven verschuldigd voor 
een minuut van een gewoon gesprek gevoerd 
tusschen de beide betrokken toestellen in de 
tariefsuren, waarin de weigering h eeft plaats 
gehad, met een minimum van vijftig centiemen 
(0 fr. 50). • 
.. 2. ~ndien het een gesprek op een vastgesteld · 

tJJdst1p betreft, wordt, in geval van weigering 
door den aanvrager of den opgeroepene, alleen 
geheven het bedrag verschuldigd voor een 
minuut van een gewoon gesprek gevoerd 
tusschen de beide betrokken toestellen in de 
tariefsuren, waarin de weigering heeft plaats 
gehad, met een minimum van vijftig centiemen 
(0 fr. 50). 

3. Indien een gesprek met voorbericht of 
oproepbericht niet heeft kunnen plaats vinden 
t engevolge van weigering door den aanvrager 
of den opgeroepene of diens gevolmachtigde, 
worden alleen de toeslag voor het voorbericht 
of het oproepbericht en, in voorkomende 
gevallen, de bodekosten geheven . 

4. Indien een gesprek met een beursk&ntoor, 
in een verkeer waarin voor beursgesprekken een 
toeslag gevorderd wordt, niet heeft kunnen 
plaats hebben tengevolge van de weigering door 
of de afwezigheid van den aanvrager of den 
opgeroepene op het oogenblik, waarop zij 
worden uitgenoodigd het gesprek te voeren, 
wordt alleen de toeslag voor een aanvraag van 
een beursgesprek geheven . 

5. In gemeen overleg tusschen de betrokken 
administratiën en /of particuliere onderne
mi~gen, kan een bedr:3-g worden gevorderd 
gehJk aan dat, hetwelk 111 geval van weigering 
geheven wordt voor elk ander gesprek dan een 
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abonnementsgesprek , in geval van geen gehoor 
van den aanvrager op het oogenblik, waarop 
ruj uitgenoodigd wordt het gesprek te voeren, 
of in geval van geen gehoor van den opge_: 
roepene, wanneer mj opgeroepen w~>rdt hetz!~ 
tot het ontvangen van een voorbericht, hetz1J 
tot het voeren van een gesprek met voorbericht. 

HOOFDSTUK X. - AFREKENING. 

Samenstelling van rekeningen. 

Art. 32. § 1. 1. Tenzij de betrokken ~dmi
nistratiën en/of particuliere ondernem.m$.en 
besloten hebben niet over te gaan tot dage)uk
sche vergelijking van de minuten van gewisselde 
rresprekken, stellen de eindkantoren van elke 
~roep aeleidingen dagelijks onderling, per 
telefoon~ het aantal minuten vast, waarvan het 
tarief in de internationale rekeningen moet 
worden opgenomen. 

2. De dagelijksche vergeHjking moet doen 
bHjken, voor elke groep geleidinge!'.1- tuss~hen 
twee eindkantoren, en voor elke tar1efspenode, 
de aantallen betaalde minuten van elke klasse, 
met afzonderlijke vermelding van de gesprekken, 
welke over noodwegen afgewikkeld ziJn. Voor 
elke tariefsperiode worden de minuten samen
o-evoegd naar de landen en na.ar de tariefszonen. 
" 3. De dagelijksche vergelijking van het aantal 
minuten moet worden uitgevoerd na. onderzoek 
van de dienstbescheiden; zij moet uiterlijk 
den tweeden dag na den betrok½en a.rbeidsd~g 
zijn afgeloopen en moet zoodarug worden mt
g<;voerd, dat de afwikkeling van het verkeer 
met belemmerd wordt. 

§ 2. Van de kosten wegens telefoongesprekken 
enz. worden door de administratie of particu
Here onderneming van het land van besteID:ming 
maandrekeningen opgemaakt. Deze reke~rng~n 
worden zoodanig opgemaakt, dat dmdeHJk 
worden aangegeven, voor elke tariefsperiode, 
de aantallen betaalde minuten van elke klasse, 
gerangschikt naar de zonen van bestemming. 
Indien het verkeer over verschillende wegen 
afgewikkeld is, wordt bovendien het __ over eiken 
weg afgewikkelde verkeer afzonderhJk vermeld 
met aanwijzing, eventueel, of het een noodweg 
betreft. 

§ 3. 1. In de maandrekeninge':1 worde!'.1- alle 
tarieven en toeslagen voor rnternat10nale 
telefoongesprekken opgenomen, met uitzonde
ring van die, waaromtrent dit Reglement anders 
bepaalt. 

2. De toesla.gen, welke in de internationale 
rekeningen opgenomen worden, worden tusschen 
de betrokken administratiën en/of particuHere 
ondernemingen verdeeld in dezelfde verhouding 
als gesprekkosten. 

Uitwisseling en goedkeuring van 
rekeningen. 

Art. 33. § 1. De administratie of particuliere 
onderneming van bestemming zendt aan de 
administratie of particuHere onderneming van 
aanvraag de maandrekeningen in even zooveel 
afschriften als er landen, het land van bestem
ming inbegrepen, bij be~rokken zijn. Na goe~
keuring van de rekenmg, zendt de admi
nistratie of particuHere onderneming van aan
vraag al die afschriften op één na terug aan de 
administratie of particuliere onderneming van 

bestemming, die aan elk der betrokken transit
landen een afschrift toezendt. 

§ 2. Elke maandrekening moet vóór den 
afloop van de derde maand volgende op die, 
waarop deze rekening betrekking heeft, worden 
toegezonden. 

§ 3. Het bericht van de goedkeuring van een 
rekening of van de opmerkingen, tot welke deze 
aanleiding gegeven heeft, moet worden toe
gezonden vóór den afloop van de zesde maand 
volgende op die, waarop dez<; rekening ?et,:ek
king heeft. De administratie of particuliere 
ondernemi_ng, welke in dit tijdsve~loop geen 
enkele opmerking omtrent verbetermgen ont
vangen heeft, beschouwt de maandrekening als 
rechtens goedgekeurd. 

§ 4. 1. De maandrekeningen worden zond e_r 
herziening goedgekeurd, wanneer het versch!l 
tusschen de door de beide betrokken adm1-
nistratiën of particuHere ondernemingen opge
maakte rekeningen niet meer dan 1 ten l~O 
bedraagt van de rekening, welke opgemaakt 1s 
door de administratie of particuHere onder
neming, welke te vorderen heeft, mits het bedra~ 
dezer rekening niet hooger is dan honderddm
zend franken (100,000 fr.); wanneer het bedrag 
van de rekening, welke is opgemaakt door_ de 
administratie of particuliere ondernemrng, 
welke te vorderen heeft, hooger dan honderd
duizendfranken (100 000 fr.)is, mag het verschil 
een totaalbedrag van: 

10 1 ten 100 voor de eerste honderdduizend 
franken (100,000 fr.), 

20 0.5 ten 100 van het overschietende bedrag 
der rekening, 
niet te boven gaan. 

2. Wanneer evenwel het verschil niet meer 
bedraagt dan vijf en twintig franken (2/i fr.), 
moet de afrekening worden goedgekeurd. 

3. Een aangevangen herziening wordt 
gestaakt, zoodra ten gevolge van de tuss~he~ de 
betrokken administratiën en/of particuliere 
ondernemingen gewisselde opmerkingen, het 
verschil teruggebracht is tot een bedrag, dat het 
in het eerste 1 lid van deze paragraaf vast
gestelde maximum niet te boven gaat. 

§ 5. 1. Oruniddellijk na de goedkeuring van de 
rekeningen betrekking hebbende op de laatste 
maand van een kwartaal wordt, tenzij tusschen 
de betrokken administratiën en/of particuliere 
ondernemingen anders overeengekomen is, door 
de administratie of particuHere onderneming, 
welke te vorderen heeft, eeri driemaandelijksche 
rekening opgemaakt, waarin het saldo voor de 
gezamenlijke drie maanden van het k~artaal 
tot uitino- komt· deze rekening wordt m twee 
exemplar"en toegezonden aan de administratie 
of particuliere onderneming, welke te betalen 
heeft en welke, na onderzoek, een der beide 
exemplaren, voorzien van haar goedkeuring, 
terugzendt. 

2. Wanneer de goedkeuring van een of andere 
maandrekening van eenzelfde kwartaal vóór het 
verstrijken van de zesde maand volgende op ~et 
kwartaal, waarop deze rekeningen ~etrekking 
hebben, niet is ontvangen, kan de dnemaand~
lijksche rekening niett emin door de admi
nistratie of de partict1liere ondernemmg, welke 

1 Bljjkens nader ontvangen inlichting van het 
Internationale Bureel moet vo?,r " eerste" 
worden gelezen " eerste en tweede . 
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te vorderen heeft, worden opgemaakt, ten 
behoeve van een voorloopige afrekening, welke 
op de voorwaarden van artikel 3.5, § 1, voor de 
administratie of particuliere onderneming, 
welke te betalen heeft, bindend wordt. Ver
beteringen, welke later noodzakelijk zijn 
gebleken, worden in een volgende driemaaode
lijksche afrekening opgenomen. 

Bewarin g van beschel!len. 

Art. 34. De bescheiden, welke gediend 
hebben voor de vaststelling van internationale 
telefoonrekeningen, worden bewaard, totdat de 
vereffening van de daarop betrekking hebbende 
rekeningen heeft plaats gehad, en, in alle 
gevallen, gedurende ten minste tien maanden. 

Vereffening· van rekeningen. 

Art. 35. § 1. De driemaandelijksche rekening 
moet binnen een termijn van zes weken te 
rekenen van den dag, waarop de administratie 
of par ticuliere onderneming, welke te betalen 
heeft, haar heeft ontvangen, onderzocht en 
betaald zijn. Na het verstrijken van dien termijn 
is wegens de door de eene administratie of 
particuliere onderneming aan de andere te 
betalen sommen een rente verschuldigd van 6 
ten 100 per jaar, te rekenen van den dag 
volgende op dien, waarop bovengenoemde 
termijn verstreken is. 

§ 2. 1. Tenzij anders overeengekomen is, 
wordt het saldo der driemaandelijksche rekening 
voldaan door de administratie of particuliere 
onderneming, welke te betalen heeft, aan de 
administratie of particuliere onderneming, 
welke te vorderen heeft, in goud of door middel 
van chèques of wissels betaalbaar op zicht en 
opgemaakt tot een bedrag, dat gelijk is aan de 
waarde van het in gouden franken uitgedrukte 
saldo. 

2. In geval van betaling door middel van 
chèques of wissel•, worden deze titels gesteld in 
de munt van een land, waar de centrale emissie
bank of een andere officiëele emissie-instelling 
goud of gouddeviezen koopt en verkoopt tegen 
nationale munt, tegen vaste bij de wet of krach
tens een overeenkomst met de Regeering be
paalde koersen. 

3. Indien de munten van verschillende landen 
aan deze voorwaarden beantwoorden, komt aan 
de admiru tratie of particuliere onderneming, 
welke te vorderen heeft, het recht toe, de munt 
aan te wij zen, welke z\j geschikt acht.. De her
leiding geschiedt volgens de pariteit der gouden 
munten. 

4 . I ngeval de munt van een land, dat te 
vorderen heeft, niet beantwoordt aan de hier
boven, onder (2), genoemde voorwaarden, 
en indien beide landen zulks overeengekomen 
zijn, kunnen de chèques of wissels ook worden 
uitgedrukt in de munt van het land, dat te 
vorderen heeft. In dat geval wordt het saldo, 
volgens de pariteit der gouden munten, herleid 
in de munt van een land, dat aan boven
bedoelde voorwaarden beantwoordt. Het ver
kregen bedrag wordt vervolgens herleid in de 
munt van het land, dat te betalen heeft en van 
deze munt in de munt van het land, dat te 
vorderen heeft, naar den beurskoers van de 
hoofdstad of van een handelsstad van het 
land, dat te betalen heeft, op den dag van 

afgifte van de order tot aankoop van de chèqne 
of van den wils e. 

§ 3. De op de betaling vallende kosten worden 
gedragen door de administratie of particuliere 
onderneming, welke te betalen heeft. 

HOOFDSTUK XI.- BUREEL VAN DE VER-
EENIGING. INTERNATIONAAL RAAD
GEVEND TEL~FOONCOMITlt (C.C.1.F.). 

UltgaYen van het Bureel van de 
Vereenlgln g·. 

Art. 36. Het Bureel van de Vereeniging geeft 
de volgende documenten uit betreffende de 
internationale telefonie, waarbij het zich laat 
leiden door de ter zake uitgebrachte adviezen 
van het C.C.I.F. : 

algerneene telefoonstatistiek; 
naamlijst der internationale telefoongelei

dingen: 
officiëele kaarten betreffende het inter

nationale net. 

Internationaal raadgevend telefoonco mité 
(C.C.I.F .). 

Art. 37. § J. E en internationaal raadgevend 
telefooncomité (C.C.I.F.) is belast met de 
bestudeering van technische vraagstukk'en be
treffende exploitatie en tarifeering, welke van 
belang zijn voor de internationale telefonie en 
welke aan het comité voorgelegd worden door de 
administratiën en particuliere ondernemingen. 

§ 2. 1. Het is samengesteld uit deskundigen 
van de administratiën en particuliere onder
nemingen, die verklaren aan zijn werkzaamheden 
te willen deelnemen. Deze verklaring wordt 
toegezonden aan de administratie van het land, 
waar de laatste administratie,-e conferentie 
gehouden is. 
~ 2. De kosten van het C.C.I.F. worden geheel 
gedragen door de deelnemende land en en over 
hen omgeslagen volgens een stelsel overeen
komende met dat, hetwelk aangenomen is voor 
de verdeeling der kosten van het Bureel van 
de Vereeniging. 

3. Wanneer een land niet door een admi
nistratie, maar door een of meer particuliere 
ondernemingen vertegenwoordigd wordt, komt 
het aandeel van dit land ten laste van de par
ticuliere onderneming(en), welke dit land 
vertegenwoordigt ( vertegenwoordigen). 

.De particuliere ondernemingen worden uit
genoodigd zich met elkander te verstaan om
trent de verdeeling tusschen hen van de bijdrage 
van dat land ; bij gebrek aan overeenstemming 
wordt deze bijdrage in gelijke deelen verdeeld, 
welke ten laste van deze ondernemingen worden 
gebracht. 

4. De persoonlijke uitgaven van de des
kundigen van elke administratie of particuliere 
onderneming worden door deze laatste ge
dragen. 

§ 3. In beginsel hebben de bijeenkomsten 
van het C.C.I.F. om de twee jaren plaats. Een 
vastgestelde bij eenkomst kan evenwel . op 
verzoek van t ien deelnemende administratiën, 
worden vervroegd of uitgesteld door de admi
nistratie, die haar bijeengeroepen heeft, indien 
het aantal en de aard der te onderzoeken vraag
stukken zulks wettigen. 

§ 4. 1. De t alen, van welke men in de alge
meene vergaderingen, commissiën en sub-
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comrn 1ssien gebruik maakt en de wijze van 
stemming, welke daar gevolgd wordt, zijn 
dezelfde a ls aangenomen door de laatste con
ferentie van gevolmachtigden of door de laatste 
administratieve conferentie. 

2. Wanneer even wel een land niet door een 
administratie vertegenwoordigd is, zijn de 
deskundigen van de particuliere ondernemingen 
van dat la nd stemgerechtigd en beschikken zij 
te zamen, onverschillig hun aantal, over één 
enkele stern. 

§ il. .De directeur van het Bureel van de 
Vereeniging of zij n vertegenwoordiger en de 
vertegenwoordigers van de 11,ndere internatio
nale raadgevende comité's, C.C.I.R. en C.C.I.T., 
hebben het recht met raadgevende stern deel 
te nemen aan de bijeenkomsten van het C.C'.I.F. 

§ 6. De voorafgaande bepalingen betreffende 
de inrichting en de werkwij ze van het C.C.I.F. 
worden aangevulcl door een reglement van 
huishoudelijken dienst, waarvan de voor 
naamste bepal ingen weergegeven zijn als bijlage 
van dit Reglement. 

HOOFD, TUK XII. AANVULLINGS-
BEPALINGEN . 

AanvulUn gsbepallng·en. 
Art. 38. De administratiën en/of particu liere 

ondernemingen stellen in gemeen overleg elke 
bepaling betreffende den internationalen tele
foondienst vast, we lke in dit Reglement niet 
voorkomt en laten zich daarbij leiden door de 
door het C.C.I.F. uitgebrachte adviezen. 

HOOFD TUK XIII. - SLOTBEPALI G. 

InwerkJngt redlng van h et Reglement. 
Art. 39. Dit Reglement treedt in werking op 

1 Januari negentienhonderd vier en dertig. 
T er oorkonde waarvan de onderscheidene 

gevolmachtigden dit Reglement hebben onder
teekend in een enkel exemplaar, hetwelk be
waard zal blijven in de archieven van de 
R egeering van Spanje en waarvan een afschrift 
zal worden toegezonden aan elke Regeer ing. 

Gedaan te Madrid, den 10 December 1932. 
( Volgen de onderleekeningen.) 

BIJLAGE. 
(Zie art. 37.) 

Huishoudelijk reglement 
van het Internationaal raadgevend 

telefooncomlté (C.C.I.F.) 
Voornaamste bepalingen. 

Inrlchtlng. 
Art. 1. Het internationaal raadgevend 

telefoon cornité (C.C.I.F.) omvat vier organen: 
a. de algemeene vergadering (A.P.); 
b. de comrnissiën van rapporteurs (C.R.); 
c. het laboratorium van het Europeesche 

standaard ijksysteem voor telefonische trans
missie (S.F.E.R.T.); 

d. het algerneene secretariaat. 

Algemeene vergadering. 
Art . 2. § 1. De taak van de a lgemeene ver

gadering is de door de commi siën van rap-

porteurs aangeboden rapporten en ontwerp
adviezen goed te keuren , te verwerpen of te 
wijzigen en te beslissen over het in studie nemen 
van nieuwe vragen, welke haar worden voor
gelegd dooi· de tot het C.C.I.F. toegetreden 
administratiën en pa rticuliere ondernemingen. 

§ 2. Iedere a lgemeene vergadering komt 
bijeen in een stad en op een tijdstip, welke door 
de vorige a lgemeene vergaderi ng bepaald zijn. 

§ 3. De eerste zitting van de algerneene 
vergadering word t geopend door den vertegen
woordiger van het land, waar zij plaats heeft . 
In deze zitting worden gekozen de voorzitter, de 
onder-voorzitters en de secretarissen. 

§ 4. Groepen van personen of instellingen, 
welke vraagstukken behandelen, die van 
belang kunnen zijn voor de internationale 
telefonie, kannen worden uitgenoodigd aan 
zekere bijeenkomsten met raadgevende stem 
deel te nemen. Vertegenwoordigers van fa
brikanten van materialen zijn niet gemachtigd 
tot bijwoning van de zittingen van d e a lgerneene 
vergadering. D e a lgemeene vergadering beslist 
over de vertegenwoordiging van het C.C. I .F. 
in de b\jeenkornsten van instellingen , welke 
vraagstnkken behandelen, die van belang 
kunnen zij n voor de inter nationale telefoniP. 

§ 5. D e a lgemeene vergadering stelt de 
commissiën van rapporteurs samen, die noodig 
zijn om de door haar in studie genomen vraag
punten te behandelen. 

§ 6. De algemeene vergadering wijst drie 
rekeningopnemers aan voor het onderzoek van 
de door den secretaris-generaal gereedgemaakte 
ontwerp-jaarbegrooting, alsmede van de reke
ningen van het afgeloopen jaar. Zij gaat nauw
keurig het verslag na, dat de rekeningopnemers 
opgesteld hebben voor het sedert de laatste 
algemeene vergadering verloopen t ijdvak. 

§ 7. De door de a lgemeene vergadering aan
genomen adviezen moeten de formule: ,,à l ' una
nimité" (met a lgemeene stemmen) inhouden, 
indien het advies is aangenom en met a lgemeene 
stemmen, of de formule : ,,à la majorité" (bij 
meerderheid van stemmen), indien het advies 
bij meerderheid van stemmen aangenomen is. 

§ 8. Het C.C.I.F. zendt de adviezen, welke het 
uitbrengt, aan het Bureel van de Vereeniging, 
daarbij aangevende welke adviezen of ~edeelten 
van adviezen van het meeste belang zijn om te 
worden opgenomen in het door dit Bureau 
ui tgegeven tijdschrift . 

Commlsslën van rapporteurs. 

Art. 3. § 1. De taak der commissiën van_ 
rapporteurs is een diepgaand e studie te maken 
van nieuwe vraagpunten en aan de volgende 
algemeene vergadering, over elk vraagpunt, 
een omstandig rapport, aangevuld door ont
werp-adviezen , aan te bieden. 

§ 2. 1. Elke commissie van rapporteurs. 
kiest een hoofdrapporteur, die de leiding der 
werkzaamheden van d e commissie van rap
p orteurs op zich neemt, en, met machtiging van 
zijn administratie, bevoegd is de rapporteurs. 
van zijn commissie bijeen te roepen. 

2. De vragen moeten zooveel mogelijk door 
briefwisseling worden opgelost; de hoofd
rapportenr mag te dien einde in rechtstreeksche
briefwisseling staan met de andere leden van 
zijn commissie. Maar indien de volledige-



1934 19 JANUARI (S. 19) 

•oplossing van een vraag langs dezen weg niet 
kan worden verkregen, heeft hij het recht 
bijeenkomsten op geschikte plaatsen voor te 

.stellen, ten einde over de in studie zijnde vraag 
te kunnen beraadslagen. 
_ 3. Ten einde herhaalde reizen en langdurige 

verblijven te voorkomen, houden de commissiën 
van eenzelfde groep haar bij eenkomsten in 

-eenzelfde stad en op eenzelfde tijdstip volgens 
-een door den secretaris-generaal opgesteld en 
door de betrokken administratiëu goedgekeurd 
_gezamenlijk plan . 

§ 3. De commissiën van rapporteurs kunnen 
vertegenwoordiger~ van fabrikanten van mate
rialen nitnoodigen aan bepaalde punten van 
onderzoek en beraadslagingen deel te nemen, 

·indien blijkt, dat hnn medewerking nuttig 
.kan zijn. 

Laboratorium van het E uropeesche stan
tlaard ljksysteem voor telefonische 

tran smissie (S.F.E.R.T.). 
Art. 4. § 1. Het S.F.E.R.T. dient tot grond

,slag voor de transmissie metingen en voor het 
toetsen van de transmissie gegevens betreffende 
de in alleEuropeesche landengebruiktetelefoon

·systemen. 
& 2. 1. Het laboratorium van het S.F.E.R.T. 

vo'ert op verzoek en voor rekening van de 
.administratiën en particuliere ondernemingen, 
. al dan niet tot het C.C.I.F. toegetreden, ijkingen 
uit van telefoontoestellen. 

2. Op verzoek van de algemeene vergadering 
of van de commissiën van rappo, teurs, neemt 
het proeven en stel t onderzoeken in, welke 
bestemd zijn om de oplossing van de nieuwe door 
de algemeene vergadering in studie genomen 
vraagpunten te vergemakkelijken. 

Algeme·en Secretariaat. 

Art. 5. § 1. 1. De secretaris-generaal wordt 
-gekozen door de algemeene vergadering. Zijn 
bezoldiging wordt op de begrooting van het 

·C.C.I.F. gebracht en door de algemeene ver
· gadering vastgesteld. 

2. De secretaris-generaal voert de geheele 
briefwisseling van het 0.0.I.F. 

3. Voor het beheer der zaken beschikt hij 
over een bureel, waarvan de kosten op de 
begrooting van het 0.0.I.F. gebracht worden. 
H ij is belast met de aanneming van en het 
toezicht op het personeel van dat bureel en het 
personeel van het laboratorium. 

§ 2. I. De secretaris-generaal neemt deel aan 
de zittingen van de a lgemeene vergadering en 
aan de bijeenkomsten van de commissiën van 
rapporteurs, met raadgevende stem. 

2. Hij bereidt de volgende zitting van de 
. algemeene vergadering voor ; hij stelt de agenda 
van die zitting vast volgens den staat van de 
door de commissiën van rapporteurs aange
boden rapporten. 

3. Hij brengt aan de algemeene vergadering 
verslag uit van de werkzaamheden van het 

•C.C.I.F. sedert de laatste algemeene vergade
_ ring. 

ALGEMEEN RE GLEME T 
betreffende de radloberlchtgevlng behoo
rende bij het Internationaal verdrag be

treffende de verreberlchtgevlng. 

Definities. 

Art. I. De navolgende definities vullen de 
in het Verdrag vermelde aan : 

Vast station : Een station, dat zich niet kan 
verplaatsen en dat per radio verbinding onder
houdt met een of meer stations die op dezelfde 
wijze zijn opgericht. 

Landstation : Een station, dat zich niet kan 
verplaatsen en een mobielen dienst nitoefent. 

.Kuststation : Een landstation, dat een dienst 
uitoefent met scheepsstations. Dit kan een vast 
station zijn, dat ook bestemd is voor het verkeer 
met scheepsstations; het wordt dan alleen 
tijdens den duur van zijn dienst met scheeps
stations als kuststation beschouwd. 

Luchtvaartstation : Een landstation, dat een 
dienst uitoefent met luchtvaartuigstations. Dit 
kan een vast station zijn, dat ook bestemd is 
voor het verkeer met luchtvaartuigstations; 
het wordt dan alleen tijdens den duur van zijn 
dienst met luchtvaartuigstations als luchtvaart
station beschouwd. 

Mobiel station: Een station, dat zich ver
plaatsen kan en zich gewoonlijk verplaatst . 

Boordstation : Een station aan boord hetz~j 
van een schip, dat niet blijvend js gemeerd of 
niet blijvend voor anker ligt, hetzij van een 
luchtvaartuig. 

Scheepsstation : Een station aan boord van 
een schip, dat niet bHjvend is gemeerd of niet 
blijvend voor anker ligt. 

Luchtvaartuigstation : Een station aan boord 
van onverschillig welk luchtvaartuig. 

Radiobaken-station : Een bijzonder station, 
welks uitzendingen bestemd zijn om een boord
station in staat te stellen zijn peiling of een 
richting ten opzichte van het radiobaken
station te bepalen en eventueel ook den afstand, 
die het van dit laatste scheidt. 

Radiopeilstation : Een station voorzien van 
bijzondere toestellen, welke bestemd zijn om de 
richting der uitzendingen van andere stations 
te bepalen. 

T elefonisch radio-01nroepstati011-: Een station, 
dat een telefonischen omroepdienst uitoefent. 

Radio-omroepstation voor televisie: Eenstat,ion, 
dat een omroepdienst voor televisie uitoefent. 

Amateurstation : Een station, dat gebruikt 
wordt door een "amateur", d . w.z. door een 
behoorlijk gemachtigd pe,rsoon, die voor een 
louter persoonlijk doel en niet uit geldelijke 
overwegingen belang stelt in de radiotechniek. 

Particulier station voor 1,roefnemingen : Een 
particulier station voor proeven welke de ont
wikkeling der radiotechniek of radiowetenschap 
beoogen. 

Particulier station voor radioberichtgeving : 
Een particulier station, niet opengesteld voor 
het openbaar verkeer, dat uitsluitend gemach
tigd is met andere "particuliere stations voor 
radioberichtgeving" berichten te wisselen be
treffende de persoonlijke aangelegenheden van 
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den machtiginghouder of van de machtiging
houders. 

~Frequentie aan een station toegekend : De 
frequentie aan een station toegekend is de 
frequentie die het midden inneemt van den 
frequentieband, waarin het station gemachtigd 
is te werken. In het algemeen is deze frequentie 
die van de draaggolf . 

.Frequentieband van een i,itzending : De fre
quentieband van een uitzending is de fre
quentieband werkelijk ingenomen door die 
uitzending, voor het gebruikte type van over
brenging en de gebruikte snelheid van sein
geving. 

Toelc,atbare afwijking van de frequentie : 
De toelaatbare afwijking van de frequentie is de 
maximum toelaatbare afwijking tusschen de 
aan een station toegekende frequentie en 
de werkelijke frequentie van de uitzending. 

Vermogen van een radioëlectrischen zender ._. 
Het ve rmogen van een radioëlectrischen zender 
is het vermogen aan de antenne toegevoerd. 

Bij een zender met gemoduleerde golven 
wordt het vermogen in de antenne uitgedrukt 
dom· twee getallen, waarvan het eene de grootte 
van het vermogen van de aan de antenne 
toegevoerde draaggolf en het andere het ge
bruikte werkelijke maximum-percentage va.n 
de modulatie-diepte aanduidt. 

T elegrafie : Verreberichtgeving door middel 
van elk willekeurig systeem van tele7rafisc1'e 
seingeving. Met het woord "telegram ' wordt 
ook bedoeld " radiotelegram", behalve wanneer 
de tekst uitdrukkelijk een zoodanige beteekenis 
uitsluit. 

Telefoni e : Verreberichtgeving door middel 
van elk wi llekeurig systeem van telefonische 
seingeving. 

Algemeen net van de wegen voor verrebericht
r,eviny: De gezamenlij ke bestaande wegen voor 
de verreberich tgeving, die voor den openbaren 
d ienst zijn opengesteld, met uitsluiting van 
de wegen voor radioberichtgeving van den 
mobielen dienst. 

vuchtvaartdienst : Een dienst voor radio
berichtgevi ng, uitgeoefend tusschen lucht
vaartuigstations en landstations en door lucht
vaartuigstations onderling. Deze benaming 
geldt ook voor vaste en bijzondere diensten voor 
radioberichtgeving, bestemd om de veiligheid 
van de luchtvaart te verzekeren. 

Vaste dienst : Een dienst voor radioëlec
t rische berichtgeving van eiken aard tusschen 
vaste punten, met uitsluiting van de radio
omroepdiensten en van de bijzondere diensten_ 

Bijzondere dienst : Een dienst voor verre
berichtgeving in het bijzonder werkende ten 
behoeve van een dienst van bepaald algemeen 
belang die niet opengesteld is voor het openbaar 
verkeer, zooals: een dienst voor radiobakens, 
voor radiopeilingen, voor tijdseinen, voor 
geregelde weerberichten, voor berichten aan 
zeevarenden, voor persberichten voor allen 
bestemd, voor medische berichten (radio
medische consulten), voor ijkfrequenties, voor 
uitzendin1;en bestemd voor wetenschappelijke 
doeleinden, enz. 

Telefoni che radio-omroepdienst : Een dienst 
tot verspreiding van radiotelefonische ,üt-
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zendingen, wezenlijk bestemd om door het 
publiek in het algemeen te worden ontvangen. 

Radio-omroepdienst voor televisie : Een dienst 
tot verspreiding van stilstaande of levende 
beelden, wezenlijk bestemd om door het publiek 
in het, algemeen te worden ontvangen. 

Geheimhoudin g der radioberichten. 

Art. 2. De administraties verbinden zich de 
noodige maatregelen te nemen tot het doen 
verbieden en tegengaan van : 

a. het opvangen, zonder machtiging, van 
radioberichten , die niet bestemd zijn voor 
algemeen gebruik door het publiek; 

b. het rnchtbaar maken van den inhoud of 
eenvoudig van het bestaan, de openbaar
making of het gebruik , zonder machtiging, van 
radioberichten die al of niet opzettelijk zouden 
zijn opgevangen. 

Vergunn ing. 
Art. 3. § l. l. Geen ,endstaLion mag worden 

opgericht of geëxploiteerd door een particulier 
of eenige onderneming zonder een speciale 
vergunning, afgegeven door de regeering van 
het land, waartoe bedoeld station behoort. 

2. De mobiele stations, die in een haven van 
een kolonie, een gebied onder souvereiniteit of 
mandaat, een overzeesch gebied of een protec
toraat thuis behooren kunnen beschouwd wor
den te behooren onder het gezag van die kolonie, 
van die gebieden of van dat protectoraat, voor 
zooveel betreft het verleenen van de vergun
ningen. 

§ 2. De houder van een vergunning is ver
plicht het geheim van de verreberichten te 
bewaren, zooals bepaald is bij artikel 24 van het 
Verdrag. Voo1·ts moet uit de vergunning blijken 
dat het verboden is andere radiocorrespon
dentie op te vangen dan die welke het station 
gemachtigd is te ontvangen en dat, ingeval 
zulke correspondentie onopzettelijk wordt ont
vangen, zij noch weergegeven, noch aan derden 
medegedeeld , noch voor eenig doeleinde gebruikt 
mag worden en dat zelfs aan het bestaan er van 
geen bekendheid mag worden gegeven. 

§ 3. Ten einde het nazien der aan mobiele 
stations afgegeven vergunningen te verge
makkelijken, wordt aanbevolen, aan den tekst 
in de landstaal, indien daartoe aanleiding 
bestaat, een vertaling van dien tekst toe te 
voegen in een taal die in het internationaal 
verkeer veel gebruikt wordt . 

§ ~- De r e~eering, die de vergunning aan een 
mobiel station afgeeft, vermeldt daarin de 
categorie, waarin dit station met betrekking tot, 
het internationaal openbaar verkeer is inge 
deeld . 

Keuze der toestellen. 
Art. 4. § l. De keuze der op een station te 

gebruiken radioëlectrische toestellen en inrich
tingen is vrij , op voorwaarde dat de uitgezonden 
golven voldoen aan de bepalingen van dit 
Reglement. 

§ 2. Echter moet men zich binnen de grenzen, 
welke vereenigbaar zijn met de economische 
eischen, bjj de keuze der zend-, ontvang- en 
meettoestellen laten leiden <loor de jongste 
vorderingen der techniek. met name die welke 
in de adviezen van het C.C.I.R. zijn aangegeven. 

8 
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Klasse-Indeellng· van uitzendin gen. 

Art. 5 . § 1. De uitzendingen worden in twee 
k lassen ve rdeeld : ~ 

A. Ongedempte ~olven, 
B. Gedempte i:ro1ven, 

die als volgt gedefinieerd worden : 
_Klasse A: ~Golven, welker opeenvolgende 

trillingen aan elkaar gelijk zijn, zoodra een 
blijvende toestand is ingetreden. 

Klasse B: Golven, samengesteld uit opeen
volgende series van trillingen, weiker amplit udo, 
na een ma,x imum bereikt te hebben, geleidelijb 
a fneemt . 

§ 2. Van de golven van klasse Azijn de hierna
vol~ende typen afgt'leid : 

Type A 1. Ongedempte golven, welker 
amplitudo of frequentie verandert tengevolge 
van een telegrafische seingeving. 

Type A 2. Ongedempte golven, welker 
amplitudo of frequentie periodiek verandert 
met een hoorbare frequentie gecombineerd met 
een telegrafische seingeving. 

Type A 3. On~edempte golven, welker 
amplitudo of frequentie verandert met hoorbare 
frequenties, welke een samengesteld en ver
anderlijk verloop hebben. E en voorbeeld van 
dit type is de radiotelefonie. 

Type A 4. Ongedempte golven, welker 
a mplitudo of frequentie op een of andere wijze 
verandert met een frequentie grooter dan de 
hoorbare frequenties. Een voorbeeld van dit 
type is de televisie. 

§ 3. Vorenstaande klasse-indeeling, in golven 
Al, A 2, A 3 en A4 verhindert niet het gebruik, 
in door de betrokken administraties bepaalde 
gevallen, van golven, op niet onde1· de definities 
der typen A l, A 2, A 3 en A4 valJende wijzen 
gemoduleerd of gemanipuleerd . 

§ 4. Deze definities hebben geen betrekking 
op de systemen van de zendtoestellen. 

§ 5. De golven zullen in de eerste plaats 
worden aangeduid dom: haar frequentie in 
kiloperioden per seconde (kp/s). a deze aan 
wijzing zal, tusschen haakj E'.s, de benaderde 
lengte in meters worden opgegeven. In dit 
reglement is de benaderde waarde van de golf
lengtie in meters het quoti~nt van de deeling 
van het getal 300.000 door de frequentie 
uitgedrukt in kiloperioden per seconde. 

Hoeilanlgheld der uitzendin gen. 
Art. 6. § 1. De door een station uitgezonden 

golven moeten zoo nauwkeurig, als de stand der 
techniek dit mogelijk maakt, op de toegestane 
frequentie worden gehouden en de uitzending er 
van moet, zooveel als practisch mogelijk is, vrij 
zijn van iedere uitstraling welke niet behoort tot 
het type van de toegepaste uitzending. 

§ 2. 1. De administraties bepalen, voor de 
verscliillende gevallen van exploitatie, de ken
merkende eigenschappen die betrekking hebben 
op de hoedanigheid van de uitzendingen, in 
het bijzonder de nauwkeurigheid er, de constant, 
heid van de frequentie der uitgezonden golf, 
het niveau der harmonischen, de breedte van 
den totalen frequentieband die ingenomen 
wordt, enz. , zoodat zij beantwoorden aau de 
vorderingen van de techniek. 

2. De administraties stemmen er mede in de 
tabellen (b~j lage 1 : tabel der toelaatbare 

.afwijkingen van de frequentie en der toelaat-bare 

inconstantheid, bijlage 2 : tabel van de breedten 
der frequentiebanden door de uitzendingen 
ingenomen) te beschouwen als een leid raad cl.ie 
voor de verschillende geval.ten de grenzen 
opgeeft welke zooveel mogelijk in acht genomen 
moeten worden. 

3. Wat betreft de breedte der frequentie
banden, welke de uitzendingen innemen, moet 
in de praktijk met de volgende voorwaarden 
rekening gehouden worden : 

1°. Bandbreedte opgegeven in bijlage 2. 
2°. Verandering van de frequentie van de 

draaggolf. 
3°. Aanvull ende technische voorwaarden, 

zooals de technische mogelijkheden met betrek
king tot den vorm der karakteristieken van de 
zeefkringen. zoowel voor de zenders als voor 
de ontvangtoestellen. 

§ 3. l. De administrat ies moeten , eelvu ldig 
nagaan of de golven , uitgezonden door de 
stations, waarover zij zeggenschap hebt-en, 
beantwoorden aan de voorschriften ,•an 'd it 
R eglement . 

2. Men zal trachten in dit opzicht een inter
nationale samenwerking te verkrijgen. 

§ 4. Ten einde de storingen in den frequentie
band boven 6000 kp/s (golflengten beneden 
50 m) te beperken wordt aanbevolen, indien de 
aard van den dienst zulks toelaat, van gerichte 
antenne-systemen gebruik te maken. 

Verdeellng en gebruJk van frequenties 
(golflengten) en van typen van uitzending. 

Art. 7. § 1. Onder voorbehoud van de bepa
lingen van a linea 5 van § 5 hierna kunnen de 
administraties van de verdragsluitende landen 
een willekeurige frequentie en een willekeurig 
golftype toekennen aan ieder radiostation onder 
baar gezag. alleen onder deze voorwaarde dat 
daaruit geen storingen met eenigen dienst van 
een ander land voortvloeien . 

§ 2. E chter stemmen de administl'atiE"s er 
mede in aan stations die, in verrand met hun 
aard alleen reeds, ernstige internatior,ale 
storingen kunnen veroorzaken, frequenties en 
golftypen toe te kennen overeenkomstig de 
regelen voor de verdeeling en het gebruik der 
golven, zooals zij hierna zijn aangegeven. 

§ 3. De administraties verbinden zich ook 
aan die stations, naar den aard van hun dienst, 
frequenties toe te kennen in overeenstemming 
met de tabel van verdeeling der frequenties 
(zie de tabel hierna). 

§ 4. Voor het geval dat frequentiebanden 
toegekend zijn aan een bepaalden dienst, moeten 
de stations van dezen dienst gebruik maken van 
frequenties voldoende verwijderd van de 
grenzen van deze banden, ten einde geen 
nadeelige st-oring te ve10orzaken bij het werken 
van de stations, behoorende tot de diensten 
waaraan de onmiddellijk aangrenzende fre 
quentiebanden toegekend zijn. 

§ 5. 1. De frequenties door de administraties 
aan alle vaste stations, landstations en radio
omroepstations toegewezen moeten, evenals de 
hoogste grens van het toe te kennen vermogen, 
ter bekendmaking aan het Bureel van de 
Vereeniging worden op"egeven, indien de 
bedoelde stations een geregelden dienst zullen 
uitoefenen en internationale storingen zullen 
kunnen veroorzal•en. Eveneens moeten aan het 
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Bureel van de Vereeniging ter bekendmaking 
worden opgegeven de frequenties waarop een 
kuststation ontvangt voor de uitoefening van 
een bijzonderen dienst met scheepsstations, 
die gebruik maken van gestabiliseerde zenders. 
De frequenties moeten zoodanig gekozen 
worden, dat zooveel mogelijk wordt voorkomen 
dat storing veroorzaakt wordt van inter
nationaJe diensten behoorende tot de ,erdrag- , 
sluitende landen en uitgeoefend door bestaande 
stations, waarvan de frequenties reeds aan het 
Bureel van de Vereeniging zijn opgegeven. 
De vorenbedoelde opgave moet gedaan worden 
overeenkomstig de bepaliniren van artikel 15, 
§ 1, b) en van bijlage 6 vóór het in gebruik 
nemen van de frequentie en zoo tijdig dat de 
administraties in staat zijn eiken maatregel te 
nemen die haar noodig mocht voorkomen om 
een goeqe uitoefening van haar diensten te 
verzekeren. 

2. a. Indien echter de frequentie, die een 
administratie voornemens is aan een station toe 
te kennen een frequentie is, gelegen buiten de 
banden door dit Reglement voor den betref
fenden dienst toegestaan, dan moet die ad
ministratie de in het vorige lid bedoelde opgave 
doen bij afzonderlijk bericht, ten minste zes 
maanden vóór de ingebruikneming van die 
frequentie en, in dringende geval len, ten minste 
drie maanden vóór dien datum. 

b. De wjjze van kennisgeven, hiervoren 
aangegeven, moet eveneens in acht genomen 
worden indien een administratie het voornemen 
heeft het vermogen te verhoogen of machtiging 
te geven voor verhooging van het vermogen 
of voor een verandering in de wijze van uit
straling van een station dat reeds buiten de 
toegestane banden werkt, zelfs indien de 
gebruikte frequentie dezelfde blijft. 

c. Wat betreft de stations, die bij het in 
werking treden van dit Reglement reeds werken 
buiten de daarin toegewezen banden, moeten de 
gebezigde frequentie en het gebruikte ver
mogen onmiddellijk aan het Bureel van de 
Vereeniging ter bekendmaking worden op
gegeven, voor zooveel een dergelijke opgave 
niet reeds eerder gedaan is. 

3. a. De belanghebbende administraties 
plegen, zoo noodig, overleg voor de vaststelling 
van de aan de bedoelde stations toe te wijzen 
golven; alsmede voor de bepaling van de 
gebruiksvoorwaarden van de aldus toegewezen 
golven. 

b. De administraties van eenig gebied 
kunnen , overeenkomstig artikel 13 van het 
Verdrag, regionale overeenkomsten sluiten 
betreffende de toekenning hetzij van frequentie
banden aan de diensten van de deelnemende 
landen, hetzij van frequenties aan de stations 
van die landen en betreffende de gebruiks
voorwaarden van de aldus toegewezen golven. 
De bepalingen van§ l en die van § 5 (1) en (2) 
zijn eveneens van toepassing op elke overeen
komst van dezen aard. 

4. De belanghebbende administraties treffen 
de noodige schikkingen om storingen te voor
komen en doen te dien einde, zoo noodig, 

beroep op organen voor deskundig onder1.0ek 
of voor deskundig onderzoek en bemiddeling, op 
de wijze overeengekomen bij wederzjjdsche of 
regionale schikkingen. Indien geen overeen
komst ter yoorkoming van storingen tot stand 
kan komen, kunnen de bepalingen van a rtikel 15 
van het Verdrng toegepast worden. 

5. n. Met betrekking tot den Europeeschen 
radioomroep moeten, onder voorbehoud van 
alle rechten welke op grond van dit Reglement 
a.an buiten-Europeesche administraties toe 
komen, de volgende regelen in acht genomen 
worden bij de toepassing van het in § 1 om
schreven beginsel, welke regelen in overleg 
tusschen de Europeesche administraties kunnen 
worden ingetrokken of gewijzigd en die in geen 
enkel opzicht de bepalingen van lid 2 hiervoren 
wijzigen. 

b. Bij gebreke van voorafgaande overeen
stemming t usschen de administraties van de 
verdragsluitende Europeesche landen zal, binnen 
de grenzen van het Europeesch gebied, van 
de in § 1 bedoelde bevoegdheid geen gebruik 
kunnen worden gemaakt voor de uitoefening 
van een radio-omroepdienst buiten de banden 
door dit Reglement toegelaten op frequenties 
beneden 1500 kp/s (golflengten boven 200 m). 

c. De administratie, die een dergelijken dienst 
wenscht in te stellen of een wijziging wenscht 
te verkrijgen van de voorwaarden door een 
vroegere overeenkomst met betrekking tot een 
dergelijken dienst vastgesteld (frequentie, ver
mogen, geografi sche ligging enz.) , maakt deze 
aangelegenheid aanh angig bij de Europeesche 
administraties door tusschenkomst van het 
Bureel der Vereeniging. Elke administratie; 
die niet binnen een termijn van 6 weken na de 
ontvangst van de bedoelde mededeeling heeft 
geantwoord, zal beschouwd worden haar toe
stemming te hebben gegeven. 

d. Uiteraard is een dergelijke voorafgaande 
overeenstemming eveneens noodig telkens 
waneer in een Europeesch radio-omroepstation, 
werkende buiten de toegelaten frequentie
banden, een wijziging aangebracht wordt in de 
reeds eerder aan het Bureel der Vereeniging 
opgegeven kenmerkende eigenschappen en die 
wijziging van invloed kan zijn op de inte r
nationale storingsmogelijkheden. 

§ 6. J. In beginsel mag het vermogen van de 
radio-omroepstations niet grooter zijn dan 
noodig is om op economische wijze een doel
treffenden nationalen dienst van goede hoedanig
heid binnen de grenzen van het betrokken land 
te verzekeren. 

2. In beginsel moet de plaats van vestiging 
van de krachtige radio-omroepstations en meer 
in het bijzonder van die welke werken dicht bij 
de grenzen van de frequentiebanden voor den 
radio-omroep bestemd, zoodanig gekozen worden 
dat hinder veroorzaakt aan de radio-omroep
d;ensten van de andere landen of aan de andere 
diensten welke met aangrenzende frequenties 
werken, zooveel mogelijk wordt voorkomen. 

§ 7. De volgende tabel geeft de verdeeling 
van de frequenties (benaderde golflengten) 
tusschen de verschillende diensten. 
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Ver1leellng· van de frequentiebanden tusschen 10 en 60,000 k1i/s (30,000 en ó m). 

1 · Diensten 
Frequenties Golflengten 

1 

R egionale overeenkomsten kp/s Ill Algemeene 
toewijzing Europeesch gebied* 

1 
Andere gebieden 

1 

10-100 1 30000-3000 1 Vaste diensten 
100-110 

1 
3000- 2727 1 a. Vaste diensten 

1 

b. Mobiele diensten 
110-125 1 2727- 2400 1 Mobiele diensten 

1 125-150 1 1 2400- 2000 1 Mobiele diensten voor de zeevaart (geopend uitsluitend voor i openbaar verkeer) 
1 150-160 1 2000- 1875 1 Mobiele diensten 
1 160- 285 4 1875- 1053 160-240 (1875-1250) 160-194 (1875- 1546) 
1 Radio-omroep 3 a. Vaste diensten 

240-255 (1250-1176) b. Mobiele diensten 
a. niet geopend voor 
openbaar verkeer 

194-285 (1546--1053) 
a. Luchtvaart 

b. Radio-omroep • • b. Vaste diensten niet 
255-265 (1176--1132) geokend voor openbaar 
a. Luchtvaart ver eer 

1 

b. Radio-omroep • a c. Mobiele diensten uitge-
265-285 (1132-1053) 1 zonderd stations aan boord 
Luchtvaart van koopvaardijschepen 

258-290 5 1 1053- 1034 1 1 Luchtvaart f R adiobakens 
290-315 5 I 1034-952 1 Radiobakens !Radiobakens v. d . zeevaart 1 

315-320 5 1 952- 938 1 1 R adiobakens v. d. zeevaart I Luchtvaart 
320-325 

1 

938- 923 

1 

1 Luchtvaart 1 a. Luchtvaart 
b. Mobiele diensten niet ge-
opend voor openb. verkeer 

325-345 6 I 923- 870 1 Luchtvaart 
345-365 

1 

870-822 

1 

Luchtvaart 1 a. Luchtvaart 
b. Mobiele diensten niet ge-
opend voor openb. verkeer 

365-385 

1 

822-779 1 a. Radiopeidienst 
b. Mobiele diensten, mits zij den radiopeildienst niet storen. 
Kuststations die golven B gebruiken uitgesloten 

385-400 
1 

779-750 
1 

Niet geopend voor open-
baar verkeer 

Mobiele diensten 

400-460 1 750-652 1 Mobiele diensten 
460-485 1 652-619 f Alleen mobiele diensten A 1 en A 2 

- 485-515 , 1 619-583 1 Mobiele diensten (noodseinen, oproep, enz.) 
515-550 ° 1 583- 545 1 Niet geopend voor openbaar verkeer . Alleen A 1 en A 2 

5 50-1500 l 545-200 1 a. Radio-omroep 
b. Golf van 1364 kp/s (220 m) A 1, A 2 en B uitsluitend voor de 
mobiele diensten 10 

1500-1715 200-174,9 11500-1530 (200-196,1) a. Vaste diensten 
11 a. Vaste diensten b. Mobiele diensten 
14 b. Alleen mobiele diensten 

A 1 en A 2 
1530-1630 (196,1- } 
184,0) Mobiele dien- 12 

sten A 1, A 2en A3 
l 630---1670 ( 184. 0---l 
179,6) oproepgolf van 

18 

1 

den mobielen dienst 
voor de zeevaart (al-
leen A 3) 
1670-1715 (179,6--174,9) 
Mobiele diensten voor de 
zeevaart (alleen A 3) 1 

1715-2000 174,9-150 1715- 1925 (174,9-155,8)1 a. Amateurs 
a. Amateurs b. Vaste diensten 
b. Vaste diensten c. Mobiele diensten 
c. Mobiele diensten 
1925-2000 (155,8- 150) 
a. Amateurs 
b. Mobiele diensten voor 
de zeevaart (alleen A 3) 1 

* Zie noten op pag. 117. 
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* Omschrijving van het Europeesche gebied . 
H et Europeesche gebied wordt in het Noorden 
en in het Westen bepaald door de natuurlijke 
grenzen van Europa, in het Oosten door den 
meridiaan 400 oostelijk van Greenwich en in het 
Zuiden door den breedtecirkel 30° Noord, met 
dien verstande dat ingesloten worden het 
westelijke gedeelte van de U.S.S.R. en de 
gebieden grenzende aan de Middellandsche Zee, 
met uitzondering van de gedeelten van Arabië 
en Hedjaz, die binnen dezen sector vallen. 

1 De golf van 143 kp/s (2100 m) is de roepgolf 
van de mobiele stations die lange ongedempte 
golven bezigen. 

2 De Europeesche administraties zullen met 
elkaar overleg plegen om in den band 240-265 
kp/s (1250- 1132 m) de radio-omroepsta tions 
te plaatsen, die door hun geografische ligging de 
diensten, \\ lke niet geopend zijn voor openbaar 
verkeer, en de luchtvaartdiensten niet hinderen . 
Anderzijds moeten deze diensten zood anig 
ingericht worden dat zij de ontvangst van de 
a ldus gekozen radio-omroepstations binnen de 
grenzen van de nationale gebieden van deze 
stations niet storen. 

3 De diensten, welke geopend zijn voor 
openbaar verkeer, worden niet toegelaten in de 
banden bestemd voor den radio-omroep, 
begrepen tnsschen 160 en 265 kp/s (1875 en 
1132 m), zelfs niet met toepassing van artikel 7, 
§ 1. 

4 De frequentieband 160-265 kp/s (1875-
1132 m) wordt eveneens als regionale verdeeling 
toegewezen aan Australië en Nienw-Zeeland 
voor den radio-omroep. De administraties van 
deze beide landen zijn overeengekomen de 
stations, die in dezen band zu llen uitzenden, 
zoodanig t e plaatsen, dat storingen met andere 
diensten in de andere gebieden worden ver
meden. 

• Een ba nd van 30 kp/s breedte, begrepen 
tusschen de grenzen van 285 kp/s en 320 kp/s 
(1053 en 938 m) wordt in elk gebied toegewezen 
aan den dienst der radiobakens. In het Euro
peesche gebied is deze band alleen gereserveerd 
voor radiobakens voor den zeedienst. 

6 De golf van 333 kp/s (900 m ) is een in te r
nationale roepgolf der luchtvaartdiensten. 

; De golf van 500 kp/s (600 m) is de inter
nationale roep- en noodseingolf. H et gebruik 
van deze golf is omschreven in de a rtikelen Hl , 
22 en 30. 

8 De Europeesche administraties zullen met 
elkaar overl eg pl egen om in den band 540-550 
kp/s (556- 545 m) radio-omrnepstations te 
plaatsen die door hun geogrnfische ligging noch 
de mobiele diensten in den band 485-515 kp/s 
(619-583 m), noch de diensten welke niet 
geopend zijn voor openbaar verkeer, in den band 
515- 550 kp/s (583-545 m) storen. 

Anderzij ds moeten de diensten, welke niet 
geopend zijn voor openbaar verkeer, zoodanig 
ingericht worden, dat zij de ontvangst va,n aldus 
gekozen radio-omrnepstations binnen de grenzen 
van de nationale gebieden van deze stations 
niet storen. 

• De mobiele diensten kunnen den band 
550--1300 kp/s (545--230.8 · m) bezigen, op 
voorwaarde dat zij de diensten van een land, 
dat deze zelfde band uitsluitend voo r den radio
omroep bezigt, niet ·storen . 

10 Op de frequentie van 1364 kp/s (220 m) 

zijn de golven van het type B verboden tus chen 
1800 en 2300 uur, plaatselijke tijd, in alle 
gebieden waar haar gebruik den radio-omroep 
kan storen. Echter zijn in het gebied van Noord
Amerika.gedurende deze uren alleen golven van 
het type A 1 toegelaten. 

11 De frequenti e van 1650 kp/s ( 182 m) is een 
roepgolf voor den mobielen radiotelefoondienst 
met scheepsstations van zwak vermogen. Deze 
roepgolf is niet verplichtend en de datum , 
waarop zij voor elk land verplichtend zal worden, 
zal va.stgesteld worden bij een binnenlandsche 
regeling. 

12 In beginsel wordt deze frequentieband 
gereserveerd voor den telefoondienst met 
scheepsstations va n zwak vermogen. De Euro
peesche landen welker schepen van deze wijze 
van berichtgeving geen gebruik maken, moeten 
zooveel mogelijk het gebruik van de telegrafi e 
in dezen band vermijden in de gebieden gelegen 
nabij di e waar deze telefoondienst get'xploiteerd 
wordt. 

13 In den band 1630- 1670 kp/s (184.0- 179.6 
m) mag geen enkel verkeer afgewikkeld worden. 

De oproep op de golf van 1650 kp/s (182 m) 
is niet verplichtend ; de inwerkingstelling er van 
zal voor elk land bij binnenlandsche regeling 
vastgesteld worden . 

14 Binnen Europa mogen de frequentie
banden 1530- 1630 kp/s en 1670- 1715 kp/s 
(196.1-184.0 m en 179.6- 174.9 m) gebezigd 
worden voor vaste diensten op korten afstand 
op voorwaarde dat de mobiele diensten niet 
gestoord worden . 

Opmerking. E en Europeesche Co nferentie, 
die zal plaats hebben voor het in werking trede!l 
van dit Reglement , zal bij wijze van uitzon
dering kunnen besluiten aan haar protocol 
sommige van de bijzondere afwijkingen toe te 
voegen , welke zij mogelijk zal vaststell en in de 
regiona/P. banden. en welke zij meent er in te 
moeten opnemen. Deze afwijkingen zullen 
gevoegd worden bij die, welke voorzien zijn 
in de noten, betreffende de vorenstaande tabel. 

1 

Frnquenties 1 Golflengten 
kp/s m 

2000- 3500 150 - 85. 71 

3500-- 4000 85.71- 75 

4000- 5500 75 - 54.55 
1 
1 

5500- .5700 1 54.55- 52.63 
1 

5700- 6000 1 52.63- 50 
1 

6000- 6150 1 50 --48. 78 
1 

1 
1 Die nsten 
1 

1 
1 

A!<Yem 
"'wij z 

eene toe
,ing 

1 
1 

i a. Vas 
1 b.Mobi 

t e diensten 
ele diensten 

1 
1 a. Am 
' b. Vas 
, c. Mobi 
1 

ateurs 
te d iensten 
ele diensten 

1 a. Va~t e diensten 
ele diensten 1 b. Mobi 

1 
1 Mobiel e diensten 
1 
1 liensten Vaste c 
1 
1 Radio-omroep 
1 

6150- 6675 / 48.78--44.94 1 Mobiel e diensten 

6675:...... 7000 / 44.94--42.86 / Vaste diensten 
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! 
Frequent ies Golflengten Diensten 

kp/s m Algemeene toe-
wijzing 

7000- 7300 42.86- 41.10 Amateurs 

7300- 8200 
1 1 41.10- 36.59 Vaste diensten 

8200- 85;;0 
1 1 
1 36.59- 35.09 1 Mobiele d iensten 
1 

8550- 8900 1 35.09- 33.71 a. Vaste diensten 
1 b. Mobiele diensten 
1 

8900- 9500 1 33.71- 31.58 Vaste diensten 
1 

9500- 9600 j 31.58- 31.25 Radio-omroep 
1 

9600- 11000 31 .25-27.27 1 Vaste diensten 

11000- 11400 27.27- 26.32 1 Mobiele diensten 

11400-11700 26.32- 25.64 Vaste diensten 

11700- ll900 1 2/i.64- 25.21 Radio-omroep 
1 

11900- 12300 1 25.21- 24.39 Vaste d iensten 

12300- 12825 1 24.39- 23.39 Mobiele dienst en 
1 

12825- 13350 I 23.39- 22.47 a . Vaste diensten 
1 b. Mobiele diensten 

13350-14000 
1 

22.47- 21.43 Vaste d ienst en 
1 

14000- 14400 21.43- 20.83 1 A mateurs 

14400- 15100 20.83- 19.87 Vaste diensten 
1 

15100- 15350 19.87- 19.54 1 Radio-omroep 

15350- 16400 19.54- 18.29 Vaste dienst en 

16400- 17100 18. 29- 17.54 Mobiele diensten 

17100- 17750 17.54- 16.90 a. Vaste diensten 
b. Mobiele diensten 

17750-17800 16.90-16.85 1 R adio-omroep 
1 

17800- 214/iO 16.85- 13.99 1 Vaste d iensten 
1 

21450- 21550 13.99- 13.92 1 R adio-omroep 
1 1 

Mobiele dienst en 21550- 22300 1 13.92- 13.45 I 

1 1 
22300-24600 1 13.45- 12.20 1 a. Va.ste diensten 

1 1 b. Mobiele diensten 
- - ----1------1-------I 
124600- 25600 1 12.20- 11.72 1 Mobiele diensten 

25600-,-26600 11.72- 11.28 R adio-omroep 

26600- 28000 11.28-,-10.71 Vaste diensten 

28000-30000 10.71- 10 ei. Amateurs 
I b. Proefnemingen 1 

30000- 56000 10 -5.357 1 Niet gereserveerd 
1 

56000- 60000 5.357- 5 1 a. Amateurs 
1 b. Proefnemingen 

§ 8. 1. H et gebruik van go! ven van het type R 
is verboden voor alle frequent ies met uit,.onde-
ring van de volgende : · 

375 kp /s (800 m) 
410 kp/s (730 m) 
425 kp/s (705 m) 
4:'i4 kp/s (660 m) · 
500 kp/s (600 m ) 

1364 kp/s (220 m) • 
2. Geen nieuwe zenclinrich tingen met golven 

van het type B mogen worden aangebracht op 
schepen of in luchtvaar t uigen, beha! ve als deze 
zendinrichtingen, wanneer zij met vol vermogen 
werken, minder cla n 300 watt verbruiken , 
9en1eten aan de primaire zijde van d en laag. 
rreq uent-voedingstransforma tor . 

3. H et gebruik van golven va n het type· B 
van all e frequenties is verboden met ingang 
van · den ls ten J anuari 1940, behalve voor 
zenders, die voldoen aan de voorwaarden betref
fende het vermogen opgegeven in lid 2 hier 
voren. 

4 . Geen nieuwe zendinrichtin,gen voor gol ven 
van het type B mogen worden aangebracht op 
een landstation of vast st a tion. Gol ven van dit 
type zijn op a lle landstations met ingang van 
den l at en Januari 1935 verboden. 

5. De administra ties moeten t rachten andere 
golven van het type B da n de golf van 500 kp/s 
(600 m) zoo spoedig mogelijk t e verlat en. 

§ 9. Tusschen 100 en 160 kp/s (3000 en 1875m) 
i8 alleen het gebruik van golven van het type A l 
toegelaten ; de eenige uitzondering op dezen 
r egel heeft betrekking op golven van het 
type A 2, die gebruikt kunnen worden in den 
band 100- 125 kp/s (3000- 2400 m ) uitsluitend 
voor t ijdseinen. 

§ 10. In den ba nd 460- 550 kp/s (652- 545 m) 
is geen enkel type van uitzending toegelat en , 
dat nood- , alar m-, veiligheids- of spoedseinen, 
uitgezonden op 500 kp/s (600 m), hun uit
werkin~ zou kunnen doen missen . 

§ ll . 1. In den band 325-345 kp/s (923- 870 
m) is geen enkel type van uit zending toegelat en , 
dat nood -. veiligheids- of spoedseinen hun ui t 
we rking zou kunnen doen missen . 

2. Deze regel is niet van toepassing op 
gebieden, waar bijzondere overeenkomsten 
a nders bepa len . 

i § 12. 1. In beginsel moet ieder station, dat een 
d ienst tusschen vaste p unten met een golf van 
een frequentie beneden 110 kp/s (golflengt e 
boven 2727 m) onderhoudt, voor elk van de tot 
dat station behoorende zenders, die t egelijk 
kunnen werken, een eukele frequentie gebruiken, 
gekozen uit de aan dien dienst toegewezen 
banden (§ 7 hiervoren). 

2. Een stat ion mag voor een d ienst tus chen 
vaste punten geen a ndere frequent ie bezigen 
dan die welke is toegewezen als hier voren aan
gegeven. 

§ 13. In beginsel gebruiken de stations 
dezelfde frequenties eu dezelfde typen van 
uitzending voor de overseining van berichten 
in eenzijdig verkeer, als voor hun normalen 
d ienst. E chter kunnen regional e regelingen 
worden getroffen , teneinde de betrokken 
stations van naleving van dezen r·egel vrij te 
stellen . 

§ 14. E en vast station mag op z(jn normale 

• Zie noot 10 van c)e ta bel van vordeeling der 
requent es. ' 
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wel'li.frequentie, als bijkomstigen dienst, uit. 
zendingen doen best emd voor mobiele stat ions, 
op voorwaarde : 

" · da t de belanghebbende administraties 
deze uitzonderlijke wijze van werken nood. 
zakelijk oordeelen ; 

b. dat er geen enkele verm eerdering van 
storingen uit voortvloeit. 

§ 15. Ten einde de wisseling van synoptische 
weer berichten in het gebied van Europa te 
vergemakkelijken, worden de frequenties 41.6 
kp/s en 89.5 kp /s (7210 m en 3352 m ) aan 
dezen d ienst toegekend . 

§ Hl. Om de snelle overseining en verspreiding 
van inlichtingen, die van nu t zij n voor het 
ontdekken van misdrij ven en de vervolging va n 
misd adigers, te vergemakkelijken, zal bij 
r eg ionale regelingen een frequentie tusschen 
37.,5 en 100 kp/s (tnsschen 8000 en 3000 m ) 
, oor di t d oel worden opengehouden . 

§ 17. Elke ad ministratie ka n aan d e a mateur . 
s tations frequentiebanden toewijzen overeen• 
komstig d e verdeelingst a bel (§ 7 hiervoren ). 

§ 18. Met het oog op de ve rmindering van 
storingen in de frequen tiebanden boven 
4000 kp/s (golflengten bened en 7,5 m }, gebezigd 
door den mobielen dienst , en in het bijzond er 
om te voorkomen dat de telefoonverbindingen 
op langen afstand van dezen dienst gest oord 
worden , zijn d e administrat ies o,7 ereengekom en 
zoo,eel mogelij k de vo lgende regelen t oe t e 
passen, waarbij rekening zal worden gehouden 
met de ont wikkeling van de p ractische techniek : 

1. a . In d e frequ ent ieba nden boven 5500 kp/s 
(golfl engt en bened en 54.55 m ), welke uitsluitend 
aan den mobielen dienst toegewezen zijn, moet en 
de frequenties (golflengten}, die gebruikt moet en 
worden door de scheepsstations, welke deel . 
nemen aan den commercieelen dienst , aan de 
zijde van de lage freq uenties (langer e golven) 
zijn en in het bij zonder binnen de i; renzen van 
de haTmoni che banden hierna opgenoemd : 

:'i500- 5550 kp/s (54.55- 54.05 m ) 
6170- 6250 kp/s (48.62-48.00 m ) 
8230- 8330 kp/s (36.45- 36.01 m ) 

11 000- 11100 kp/s (27.27- 27.03 m ) 
12340- 12500 kp/s (24 .31- 24.00 m ) 
16460- 16660 kp/s (18.23- 18.01 m) 
22000- 22200 kp/s (13.64- 13.51 m ) 
Noot. De frequen"ieba nden 4115-4165 kp/s 

(72.90- 72.03 m ) mogen eveneens door de 
bovengenoemde stations gebruikt worden [zie 
ook 2, c hierna]. 

b. E chter mag elk commerciee l scheeps• 
station. wel_ks_ uitzending blijft binnen d e toe. 
~estane afwgkrngen van de frequentie in § 2, (2 ) 
van a r t ikel 6 vereisch t voor la ndst ation~, 
uitzenden op dezelfde frequentie als het kust. 
s ta t ion waarmede het in verbind ing staat. 

ó- [ndien een verbinding, waarvoor geen 
e nkele bijzondere regeling gemaak t is; t usschen 
een • cheepsstation . eenerzijds en een a nder 
scheepsst a tion of een kustst a tion a nderzijds 
tot st a nd gebracht moet worden, moet het 
mobiele station gebruik maken van een der 
na rnl~ende frequenties welke bij benadering 
i n het midden van de ba nden gelegen zijn : 

4-140 kp/s (72.46 m ) 
. ').520 kp/s (54.35 m ) 
6210 kp/s /48.31 m l 
8280 kp/s (36.23 m ) 

11040 kp/8 (27.17 m ) 

12420 kp/s (24.15 m) 
16560 kp/s (18.12 m ) 
22080 kp/s (13.59 m ) 
Noot. De administraties zijn overeengekomen 

bij het opgeven van de frequentie van een kust. 
station t e vermelden op welke van de in lid 1, c 
genoemde golven zal worden geluisterd. 

2. a. De scheepsstations, welke deelnemen 
aan den commercieelen dienst mogen alleen 
gebruik maken van de gemeenschappelijke 
banden boven 4000 kp/s (golflengt en oeneden 
75 m) voor 1.0over hun uitzendingen blijven 
binnen de toegestane afwijkingen van de 
frequentie in§ 2, (2 ) van artikel 6 opgenoemd 
voor de landstations . In die gevallen moeten de 
gebruikte frequenti es gekozen worden aan de 
zijde van de hoogst e frequenties (kortste golven) 
van den gemeenschappelijken band en , meer in 
't b\jzonder, binnen de grenzen va n d e ha r. 
monische ba nden hierna opgenoemd : 

4400- 4450 kp/s (68 .18- 67.42 m ) 
8800- 8900 kp/s (34.09- 33.71 m) 

13200- 13350 kp/s (22.73- 22.47 m ) 
17600-17750 kp/s (17 .05- 16.90 m ) . 
22900- 23000 kp/s ( 13.10- 13.04 m). 
b. Men mag eveneens gebruik ma ken va n 

frequenties , gekozen in het gedeelte van den 
band gereserveerd voor d e mobiele diensten van 
6600-6675 kp/s (45.45-44.94 m) in har
monisch verba nd met de vorengenoemde 
ba nden . 

c. De voorschriften van lid 2, a zijn niet van 
toepassing op het gedeelte van den gemeen• 
schappelijken ba nd tusschen 4115 en 4165 kp/s 
(72.90 en 72.03 m }, hetwelk door elk scheeps• 
st ation dat deelneemt aan den commercieelen 
dienst gebruikt ka n worden. 

3. Bij het kiezen van frequenties voor nieuwe 
vaste en kuststation moeten d e administraties 
het gebruik van de frequenties van de ba nden 
genoemd in de alinea's 1, litt " 2, lit t a, 2, 
litt b en 2, litt c vermijden. 

§ 19. 1. H et wordt als juist erkend, dat de 
frequent ies t usschen 6000 en 30000 kp/s (50 en 
10 m) zeer doeltreffend zijn voor de verbin• 
dingen op langen afstand. 

2. De administra ties moeten , zooveel maar 
eenigszins mogelijk is, t rachten d e frequ enties 
van dezen ba nd voor dit doel t e reserveeren, 
uitgezonderd wanneer het gebruik er van voor 
verbindingen op korten of middelma tig langen 
afstand de verbindingen op langen afst a nd niet 
kan storen. 

§ 20. In Europa , Afrika en Azië mogen de 
gerichte radiobakens van zwak vermogen, 
welker reikwijdte ongeveer 50 km niet t e boven 
gaat, gebruik maken van elke frequent ie in den 
band 1500- 3500 kp/s (200- 8.5.71 m ) met uit. 
zondering van den beschermingsband 1630-
1670 kp/s (184- 180 m ) onder voorbehoud van 
overeenstemming t usschen d e la nden welker 
diensten gestoord kunnen worden. 

Amateurstations en 1mrtlcullere · stations 
voor J)roefnemlng·en. 

Ar t . 8. S 1. De wisseling va n berichten 
t usschen ama teurstations en tusschen particu• 
liere stations voor proefnemingen van ver . 
chillende landen is verboden, indien de ad. 

ministratie van een der belanghebbende landen 
heeft bekend gemaak t dat zij zich tegen deze 
b eri chtenwisseling verzet. 
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§ 2. 1. Wanneer deze berichtenwisseling is 1 

toegestaan, moet de berichtgeving. in verstaan
bare taal worden afgewikkeld en zich beperken 
tot berichten betreffende de proefnemingen en 
tot opmerkingen van een persoonlijk karakter, 
waarvoor, uit hoofde van haar onbelangrijkheid, 
gebruikmaking van den openbaren telegraaf
dienst niet in aanmerking zou komen. H et is aan 
houders van amateurstations strikt verboden 
internationale berichten over te brengen die 
afkomstig zijn van derden . 

2. De vorenstaande bepalingen kunnen door 
bijzondere regelingen tusschen de betrokken 
landen gewijzigd worden. 

§ _3. Op amateurstations of op particuliere 
st~t1ons voor proefnemingen, die gemachtigd 
Z\}n tot het doen van Uitzendingen, moet ieder, 
die ~e toestep_en hetzij voor eigen rekening, 
hetzu voor di e van derden bedient, bewezen 
hebben , dat hij t eksten in morseteekens kan 
overseinen en aldus overgeseinde teksten op het 
gehoor kan nemen. Hij kan zich alleen door 
daartoe gemachtigde personen, die dezelfde 
bekwaamheden bezitten, laten vervangen. 

§ 4. De administraties nemen zoodanige 
maatregelen als zij noodig achten om de be
kwaamheid, uit technisch oogpunt, van ieder 
die de toestellen bedient te onderzoeken. 

§ 5. 1. H et maximum vermogen dat de 
amateurstations en de particuliere stations voor 
proefnemingen mogen gebruiken wordt door 
de betrokken administraties vastgesteld, reke
ning houdende met de techni che bekwaamhe
den van de gebruikers en de omstandigheden 
waaronder de genoemde stations moeten werken. 

2. Alle algemeene regelen in het Verdrag en 
dit Reglement vastgesteld zijn van toepassing 
op amateurstations en pa rti culiere stations voor 
proefnemingen. In het bijzonder moet de 
frequentie van de uitgezonden golven zoo 
constant en vrij van harmonischen zijn a ls de 
stand van de techniek mogelijk maakt. 

3. Tijdens hun uitzendingen moeten deze 
stations met korte tusschenpoozen hun roep
naam geven of hun naam a ls het betreft stations 
voor proefn emingen aan welke nog geen roep
naam is toegekend. 

Yoorwaarden waaraan door mobiele 
station s moet word en voldaan. 

A. A lgem.eene bepaling,n. 
A.rt. 9. § l. 1. De mobiele stations moeten 

zoodanig ingericht worden, dat zij, wat betreft 
de frequenties en de golftypen, voldoen aan de 
algemeene bepalingen opgenomen in artikel 7. 

2. Bovendien mogen geen nieuwe zend
inrichtingen met golven van het type B op 
mobiele stations worden aangebracht, behalve 
wanneer deze zendinrichtingen, als zij met vol 
vermogen werken, minder dan 300 watt ver
bruiken, gemeten aan de primai re zijde van den 
laagfrequent-voed ingstransformator. 

3. Ten slotte is het gebruik van golven van 
het type B van alle frequenties met ingang van 
den l sten Janua ri 1940 verboden, behalve voor 
de zenders die aan dezelfde voorwaarden , 
betreffende het vermogen, a ls hiervoren bedoeld, 
voldoen . 

§ 2. De zendfrequentie van mobiele stations 
moet zoo dikwijls mogelijk door de11 inspectie
dienst, waartoe zij behooren, worden geveri
fiëerd . 

§ 3. De ontvangtoestellen moeten zoodanig 
zijn, dat de stroom, dien zij in de antenne 
induceeren, zoo gering mogelijk is en de in de 
nabijheid zijnde stations niet hindert. 

§ 4. Wijziging van de freq uentie der zend- en 
ontvangtoestellen van elk mobiel station moet 
zoo vlug mogelijk kunnen geschieden . Alle· 
inrichtingen moeten zoodanig zijn, dat, wan
neer eenmaal verbinding is verkregen, de tijd, 
noodig voor het overgaan van zenden op ont
vangen , en omgekeerd, zoo kort mogelijk is . 

B. Scheepsstations. 
§ 5. 1. De zendtoestellen gebruikt op scheeps

stations werkende op golven van het type A2 
of B in de toegelaten banden tusschen 365 en 
515 kp/s (822 en 583 m) moeten voorzien zijn 
van inrichtingen, welke op gemakkelijke wijze 
mogelijk maken dat het vermogen aanzienlijk 
wordt verminderd. 

2. Deze bepaling is niet van toepa sing op 
zenders waarvan het vermogen, gemeten bij 
volle belasting. 300 watt aan de plaat van de 
zendlampen (uitzending van het type A2) 
of aan de primaire zijde van de laagfrequent
voedingstransformatoren (uitzending van het 
type B) niet overschrijdt. 

3. Alle scheepsstations die uitzenden op 
freq uenties in de banden 100-160 kp/s 
(3000-1875 m) en op frequenties boven 
4000 kp/s (golflengten beneden 75 m) moeten 
van een golfmeter, welke een na uwkeurigheid 
heeft van ten minste 5/1000 of van een gelijk
waardige in.richting voorzien zijn. 

§ 6. Elk station aan boord van een schip dat, 
ingevolge een in ternationale overeenkomst, 
verplicht met radiotoestellen is uitgeru t, moet 
in staat zijn op de golf van 500 kp/s (600 m) 
van het type A2 of B te zenden en te ontvangen 
en bovendien ten minste op één andere golf, 
van het type A2 of B, in de toegelaten ban den 
tusschen 365 en 485 kp/s (822 en 619 m). 

§ 7. l. Behalve van de hiervoren bedoelde 
golven kunnen scheepsstations, uitgerust voor 
het uitzenden van golven van de typen Ai. A2 
of A3, van de golven toegestaan in a rtikel 7 
gebruik ma ken . 

2. H et gebruik van golven van het type B 
is verboden voor a lle frequenti es met uit
zondering van de navolgende : 

375 kp/s (800 m) 
410 kp/s (730 m) 
425 kp/s (705 m) 
454 kp/s (660 m) 
500 kp/s (600 m) 

1364 kp/s (220 m) • 
§ 8. Alle toestellen op scheepsstations, 

ingericht voor het uitzenden met golven van 
het type Al in de toegestane ba nden tussclten 
100 en 160 kp/s (3000 en 1875 m) moeten het 
gebruik, behalve van de frequent ie 143 kp ls 
(2100 m), van min stens twee uit deze banden 
gekozen frequenties toelaten . 

§ 9. 1. Alle stations aan boord van verpl icht 
met radiotoestellen uitgeruste schepen moeten 
in staat zijn de golf van 500 kp/s (600 m) te ont
vangen en voorts a lle golven, d ie 110odig zijn 
voor de uitvoering van den dienst, dien zij 
verzorgen . 

* Zie noot '" van de tabel voor ve rdeeling 
der frequenties . 



121 19 JANUARI (S. 19) 1934 

2. Deze stations moeten in staat zijn op 
dezelfde frequenties golven van de typen A 1 en 
A2 gemakkelijk en doeltreffend te ontvangen. 

C. LucNvaartuigstations. 

§ 10. 1. a . Elk station aan boord van een 
lnchtvaartuig, dat een zeeroute volgt en dat, 
ingevolge een internationale overeenkomst ver
plicht met radiotoestellen is uitgerust, moet in 
staat zijn om op de golf van 500 kp/s (600 m), 
van het type A2 of B, te zenden en te ont
vangen. 

b. Wat betreft de beperking in het gebruik 
van golven van het type B , zie onder B, § 7, (2) 
hiervoren. 

2. a. Elk luchtvaartnigstation moet op de 
golf van 333 kp/s (900 m) van het type A 2 of A 3 
kunnen zenden en ontvangen. 

b. Deze regel is niet van toepassing op 
luchtvaartuigstations die boven gebieden vlie
gen waar plaatselijke overeenkomsten, die 
daaromtrent anders bepalen, van kracht zijn. 

Certificaten voor radiotelegrafist 
(ratl lotelefonlst) . 

A. Algem.eene bepalingen. 

Art. 10. § 1. 1. De dienst van ieder mobiel 
radiotelegraaf- of radiotelefoonstation moet 
worden uitgeoefend door een radiotelegrafist 
die houder is van een certificaat, uitgereikt door 
de regeering, waartoe dat station behoort. 
Echter kan de dienst op mobiele stations, die 
voorzien zijn van een radioinrichting van een 
zwak vermogen [met een antennevermogen van 
de draaggolf, dat 100 watt ni et t e boven gaat, 
behoudens in het geval van de regionale over
eenkomsten bedoeld in § 7 (4)J, wanneer die 
inrichting alleen gebruikt wordt voor telefonie, 
worden uitgeoefend door iemand, die houder is 
van .een certificaat voor radiotelefonist . 

2. Als tijdens een overtocht, vlucht of reis 
in het geheel niet over den radiotelegrafist 
(radiotelefonist) beschikt kan worden, kan de 
gezagvoerder of de voor het mobiele station 
verantwoordelijke persoon een radiotelegrafist 
(radiotelefonist), die houder is van een door een 
andere verdragsluitende regeering uitgereikt 
certificaat, machtigen, doch slechts t ijdelijk, 
den radiodienst uit te oefenen. Wanneer het 
noodig is voor de voorloopige bediening van 
de toestellen beroep te doen op een persoon, 
die niet in het bezit is van een voldoend certi
ficaat, dan moet zijn tusschenkomst zich tot 

' dringende gevallen beperken. In elk geval moet 
de bovenbedoelde radiotelegrafist (radiotele
fonist) of persoon zoo spoedig mogelijk worden 
vervangen door iemand, die houder is van het 
certifi.caat, bedoeld in § l (1) hiervoren . 

§ 2. I edere admini stratie treft de noodige 
maatregelen om aan de radiotelegrafisten 
(radiotelefonisten) de verplichting tot geheim
houding der correspondentie op te leggen en om, 
zooveel doenlijk, het bedrieglijk gebruik van de 
certificaten te voorkomen. 

§ 3. 1. Er zijn twee klassen van certificaten 
alsmede een bijzonder certificaat voor radio
telegrafist en twee certificaten voor radio
telefonist (algemeen en beperkt) . 

2. De eischen voor het behalen van deze 
certificaten zijn opgenomen in d e volgende 
paragrafen; deze eischen zijn minima. 

:1. I edere regeering blijft vrij om het aantal 
examens te bepalen, dat zij noodig oordeelt 
voor het behalen van de genoemde certificaten . 

4. De houder van een certificaat voor rad io
telegrafist der l ste klasse, alsmede de houder 
van een certificaat voor radiotelegrafist der-
2• klasse voorzien van het algemeen certi fi caat 
voor radiotelefonist, mogen den radiotelefoon
dienst op ieder mobiel station uitoefenen. In het 
laatste geval k unnen de beide certificaten voor 
radiotelegrafist der 2e klasse en voor radio
telefonist samengevat worden. 

B. Certifi,caat voor radiotelegrafi,st der I ste klas.,,. 

§ .J . Het certificaat l ste klasse wordt uit
gereikt aan telegrafisten die blijk gegeven 
hebben van de technische kennis en vakkennis, 
a lsmede van de technische en vakknndige 
bekwaamheid hierna opgenoemd : 

a. Kennis van de algemeene beginselen der 
electriciteit en van de theorie der radiotele
grafie en radiotelefonie, alsmede kennis van de 
afregeling en van de practische werking ,·an 
de toesteltypen in gebruik bij den mobielen 
dienst. 

b. Theoretische en practische ken nis va n de 
werking van de bijbehoorende deelen, zooals 
machines voor levering van electriscb en troom, 
accnmulatoren, enz., die gebruikt worden voor 
het in werking stellen en regelen der toestellen, 
aangeduid onder lette r ,, . 

c. Practische kennis, noodig om met de aan 
boord aanwezige middelen averij, welke tijdens 
de reis aan de toestellen kan ontstaan, te 
herstellen . 

d. Bedrevenheid in het zuiver sei_nen en het 
zuive r op het gehoor ontvangen van groepen 
codetaal (letters , cijfers en leesteeken door 
elkaar) met een snelheid van 20 (twintig) 
groepen per minuut, en van een tekst in ver
staan bare taal, met een s nelheid van 25 (vijf en 
twintig) woorden per minuut . Iedere groep 
codetaal moet vijf tcekens bevatten , waarbij elk 
cij fe r of leesteeken voor twee teekens telt. H et 
gemiddeld e woord van den tekst in verstaan
bare taal moet vijf teekens bevatten. 

•. Geschiktheid voor het zuiver overbrengen 
en het zuiver opnemen per telefoon. 

/. Kennis in bijzonderheden van de regle
menten die gelden voor de wisseling van de 
radioberichten, kennis van d e bescheiden 
betreffende de prijsberekening van radio
berichten, kennis van dat gedeelte van het 
Verdrag voor de beveiliging van menschen
levens op zee, dat op de radiotelegrafie betrek
king heeft, en, voor de luchtvaart, kenni s van 
de bijzondere bepalingen, waaraan de radio
dienst voor de Jnchtvaart onderworpen is. 
In dit geval moet het certificaat aangeven da.t 
de houder met goed gevolg het onderzoek, 
op de,e bepalingen betrekking hebbende, 
heeft ondergaan. 

g. K ennis van de a lgemeene aardrijkskunde 
der wereld, met name van de voornaamste 
verbindingen (zeevaart- of luchtvaartver
bindingen, overeenkomstig de categorie van 
het certificaat) en van de meest belangrijke 
wegen voor verreberichtgeving. 

C. Certifi,caat voor radiotelegrafi,st der 2° k/a .. ,e. 

§ 5. Het certificaat 2• klasse wordt uitgereikt 
aan telegrafisten die blijk gegeven hebben van 
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de technische kennis en vakkennis, alsmede 
van de technische en vakkundige bekwaam
heid hierna opgenoemd. 

ei. Elementaire theoretische en practische 
kennis van de electriciteit en de radiotelegrafie, 
alsmede kennis van de afregeling en praktische 
werking van de toesteltypen in gebruik bij den 
mobielen radiotelegraafdierist . 

li. Elementaire theoretische en practische 
kennis van de werking van de bijbehoorende 
deelen, zooals machines voor levering van 
electrischen stroom, accumulatoren, enz., die 
gebruikt worden voor het in werking stellen en 
regelen van de toestellen, vermeld onder 
letter a. 

r. Voldoende practische kennis om kleine 
herstellingen te kunnen uitvoeren, in geval van 
averij aan de toestellen. · 

d. Bedrevenheid in het zuiver seinen en het 
zuiver op het gehoor ontvangen van groepen 
codetaal (letters, cijfers en Ieesteekens door 
elkaar) met een snelheid van 16 (zestien ) 
groepen per minuut. I edere groep codetaal moet 
vijf teekens bevatten, waarbij elk cijfer of 
leesteeken voo r twee teekens telt. 

· P. Kennis van de Reglementen, die gelden 
voor de wisse ling van radioberichten, kennis 
van de bescheiden betreffende de pr(jsberekening 
van rad ioberichten, kennis van dat gedeelte 
van het Verdrag voor de beveiliging van 
menschenlevens op zee, dat op de radiotele
grafie betrekking heeft en, voor de luchtvaart, 
kennis van de bijzondere bepaline;en, waaraan 
de radiodienst voor de luchtvaart onderworpen 
is. In dit geval moet het certificaat aangeven 
dat de bouder met goed gevolg het onderzoek 
op deze bepalingen betrekking hebbende, 
heeft ondergaan . 

f. K ennis van de algemeene aardrijkskunde 
der wereld, met name van de voornaamste 
verbindingen (zeevaart- of luchtvaartverbin
dingen, overeenkomstig de categorie van het 
certificaat) en van de meest belangrijke wegen 
voor verreberichtgeving. 

D. Bijzonder certificaat voor radiotelegrafi,st. 

§ 6. 1. ei. De radiotelegraafdienst op schepen, 
luchtvaartuigen en alle andere vervoermidde
len die niet ingevolge internationale over
eenkomsten verplicht zijn een radiotelegraaf
inrichting te hebben kan worden uitgeoefend 
door telegrafisten die houd er zijn van een 
bijzonder certificaat voor radiotelegrafist. Dit 
certificaat wordt uitgereikt aan telegrafisten 
die in staat zijn de radioberichtgeving af te 
wikkelen met de sein- en ontvangsnelheid, 
vereischt voor het behalen van het certificaat 
der 2° klasse. 

b. Elke betrokken regeering behoort de 
andere voorwaarden voor het behalen van dit 
certificaat vast te stellen . 

2. Bij wijze van uitzondering wordt voor
loopig aan de Regeering van Nieuw-Zeeland 
toegestaan, een bijzonder certificaat, voor het 
behalen waarvan zij de eischen vaststelt, uit t e 
reiken aan de telegrafisten van kleine vaartuigen 
van haar nationaliteit die zich niet van de 
kusten van genoemd land verwijderen en slechts 
in beperkte mate deelnemen aan den inter
nationalen dienst van het openbaar verkeer en 
aan de algemeene berichtenwisseling der 
mobiele stations. 

E. Gertifi,caten voor radiotele/oni8t . 

§ 7. l. H et algemeen certificaat voo,· radio
telefonist wordt uitgereikt aan telefonisten, 
die blijk gegeven hebben van de vakkennis en 
vakkundige bekwaamheid hierna opgenoemd 
[zie ook § 3, (4)) : 

,,,_ Practische kennis van de radiotelefonie, 
vooral met het oog op het vermijden van 
storingen ; ~ 

/J. K ennis van de regeling en de werk ing van 
de bij de radiotelefonie gebruikte toe tel1en; 

c. Bedrevenheid in het zuiver overbrengen 
en het zuiver opnemen per telefoon ; 

cl. K ennis van de reglementen die van toe
passing zijn op de wisseling van radiotelefo
nische berichten en van dat gedeelte der 
reglementen betreffende de radioberichtgeving 
hetwelk betrekking heeft op de veiligheid va , 
men schenlevens. 

2. Voor radiotelefoonstations, waarvan I et 
vermogen van de draaggolf in de antenne 
50 watt niet overschrijdt, is toegestaan, dat 
elke betrokken regeering zelf de voorwaarden 
voor het verkrijgen van het certificaat voor 
radiotelefonist va tstelt (beperkt certificaat 
voor radiotelefonist). 

3. In een certificaat voor radiotelefonist, 
moet word en vermeld of het een algemeen 
dan wel een beperkt certificaat is. 

4. T er voldoening aan bijzondere behoeften 
kunnen regionale overeenkomsten de voor
waarden vaststellen, waaraan moet worden 
voldaan voor het verkrijgen van een certificaat 
voor radiotelefonist dat bestemd is om te 
worden gebruikt op radiotelefoonstations die 
aan bepaalde technische en exploitatie-voor
waarden voldoen. Op de aan deze telefonisten 
uitgereikte diploma's moet van die voorwaarden 
en overeenkomsten melding gemaakt worden. 
Deze overeenkomsten zijn toegestaan onder 
voorbehoud dat de internationale diensten niet 
gestoord worden. 

5. Certificaten voor radiotelefonist, • welke 
reeds aan telefonisten uit!(ereikt zijn en voldoen 
aan de door het Algemeen R eglement van 
Washington (1927) vastgestelde voorwaarden 
blijven van kracht en worden beschouwd als 
algemeene certifi caten voor radiotelefonist. 

F . Practiscne lee,·tijden. 

§ 8. 1. Alvorens chef van een scheepsstation 
der eerste categorie (artikel 23, § 3) te worden, 
moet een telegrafist der l • klasse ten minste één 
jaar practijk h ebben als telegrafist aan boord 
van een schip of op een kuststation. · 

2. Om chef van een scheepsstation der tweede 
categorie (artikel 23, § 3) te worden, moet een 
telegrafist der l O klasse ten minste zes maanden 
practijk hebben als telegrafist aan boord van 
een schip of op een kuststation. 

3. a. Telegrafisten in het bezit van een 
certificaat der 2• klasse hebben de bevoegdheid 
als chef op te treden op schepen waarvan het 
station ingedeeld is in de derde categorie 
(artikel 23, § 3). 

b. Nadat zij hebben aangetoond zes maanden 
aan boord van een schip te hebben gediend, 
kunnen zij als chef optreden op schepen waarvan 
het station ingedeeld is in de tweede categorie. 

4. De rngeering, die een certificaat uitreikt, 
zal kunnen bepalen dat een radiotelegrafist 
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{radiotelefonist) alleen dan de bevoegdheid 
heeft den dienst uit te oefenen aan boord van 
een Juchtvaartuig, indien die ra<;!.iotelegrafist 
(radiotelefonist) aan andere voorwaarden vol
daan heeft (bijvoorbeeld: een bepaald aantal 
uren in den mobielen luchtvaartdienst heeft 
gevlogen, enz. ). · 

Gezag· van 1len g-ezag·voerder. 
.Art. ll. § 1. De radiodie nst van een mobiel 

station is geplaatst onder het oppergezag van 
den gezagvoerder of van den verantwoorde
lijken persoon van het schip, van het lucht
,aartuig of van iedei· ander middel van vervoer, 
waarop het mobiele station zich bevindt. 

§ 2. De gezagvoerder of de verantwoordelijke 
persoon, evenals alle personen, die kennis 
kunnen nemen van den inhoud of zelfs van het 
bestaan van de radiotelegrammen, of van eenig 
be,·icht, dat door middel van den radiodienst 
verkregen is, worden onderworpen aan de 
verplichting om het geheim der correspondentie 
te bewaren en te verzekeren. 

Inspectie van de station s. 
Art. 12. § l. l. De bevoegde regeeringen of 

administratil)S van de landen welke een mobiel 
station aandoet kunnen overlegging van de 
ver-gunning eischen. De radiotelegrafist (radio
telefonist) van het mobiele station of de ver
antwoordelijke persoon van het station · moet 
hiertoe zijn medewerking verleenen. De ver
gunning moet zoodanig bewaard worden dat zij 
onverwijld kan worden getoond. H et over
leggen van de vergunning kan echter worden 
vervangen doo . het blijvend ophangen in het 
station van een afschrift van de vergunning, 
voor eensluidend verklaard door de autoriteit 
die het hee.ft uitgereikt. 

2. Indien de vergunning niet kan word en 
getoond, of indien klaarblijkelijke afwijkingen 
vastgesteld worden, kunnen de regeeringen of 
administraties laten overgaan tot de inspectie 
van de radio-inrich tingen, ten einde zich er van 
te overtuigen dat deze aan de bepalingen van 
dit Reglement voldoen . 

3. Bovendien hebben de inspecteurs het 
rech t overlegging van de certificat en der radio
telegrafisten (radiotelefonisten) te eischen, 
zonder dat eenig blijk van vakkenis mag worden 
gevraagd. 

§ 2. l. Wanneer een regeering of een .admi
nistratie zich verplicht heeft gezien om .tot den 
in vorenstaande § l. bedoelden maatregel over 
te gaan, of wanneer de certificaten voor radio
telegrafi st (rad;otelefonist) niet konden worden 
overgelegd, bestaat er aanleiding daarvan on
middellijk mededeeling te doen aan de regee
ring of de administratie waartoe het betrokken 
mobiele station behoor.t . Overigens wordt, in 
voorkomende gevallen, gehandeld als in artikel 
13 voorgeschreven is. 

2. De gemachtigde van de regeering of van 
de administratie die het station inspecteerde 
moet, alvorens dit te verlaten , van zijn bevin
dingen mededeeling doen aan den gezagvoerder 
of aan den veraatwoordelij ken persoon ( artikel 
11) of aan hun plaatsvervanger. 

§ 3. i\Iet betrekking tot de technische voor
waa rden en die betreffende de exploitatie waar
aan de van een vergunning voorziene mobiele 
stations voor den internationalen dienst voor 

radioberichtgeving moeten voldoen, verbinden 
de verdragsluitende regeeringen zich om aan 
vreemde mobiele stations die zich tijdelijk in haar 
territoriale wateren bevinden of zich t ijdelijk 
op haar grondgebied ophouden geen strengere 
voorwaarden op te leggen dan die welke in dit 
reglement -zijn voorzien. Deze voorschriften 
doen in niets afbreuk aan de bepalingen die, als 
behoorende tot het gebied van internationale 
overeenkoms ten betre ffe nde de zee- of lucht
vaart, niet in dit reglement zijn vastgesteld. 

Rapporteeren 1'an overtreding-en. 
Art. 13. § l. Overtredingen van het verdrag 

en van de reglementen betreffende de, radio
berichtgeving worden door de stations die ze 
vaststellen ter kennis gebracht van hun ad
ministratie en wel door middel van staten die 
overeenkomen met het in bijlage 3 aangegeven 
model. 

§ 2. In geval van ernstige overtredingen, door 
een station begaan, moeten stappen worden 
gedaan bij de administratie van het land waartoe 
dit station behoort. . 

§ 3. Indien een administratie kennis krijgt 
van een overtreding van het verdrag of van de 
reglementen, begaan op een van de stations 
waarvoor zij machtiging verleende, moet zij de 
feiten en de verantwoordelijkheid vaststellen 
en de noodige maatregelen nemen. 

ltoe1mamen. 
Art . 14. § l. l. Alle stations, welke geopend 

zijn voor den internationalen dienst voor open
baar verkeer, alsmede particuliere stations 
voor proefnemingen, amateurstations en parti
cnliere stations voor radioberichtgeviPg, moeten 
roepnamen hebben uit de internationale serie, 
die in de hiernavolgend e tabel van verdeeling 
aan elk land is toegekend. In deze tabel wordt 
de nationaliteit. van de station s door de eerste 
letter of de twee eerste ]etters, bestemd voor de 
roepnamen, aangeduid. 

2. Indien een vast station in den inter
nationalen dien st meer dan een frequentie 
gebruikt, wordt elke frequentie aangeduid door 
een afzonderlijken roepnaam, die uitsluitend 
voor die frequentie wordt gebezigd. 

'l'abel van verdeeUn g· der roepnamen. 

Landen. 

Chili 
Cana rla. 
Cuba . . 
Marokko 
Cuba . . 
Bolivia. 
Port ugeesche Koloniën . 
Portugal . . 
Urnguay .. 
Canada . .. 
Duitschland . 
Spanj e . . . . . 
Vrijstaat I erland. 
Republiek Liberia . 
Perzië . 
Estland 
Ethiopië 
Saargebied 
Frankrijk en Koloniën en Pro

tectoraten . . . . . . . . . 

Roepnamen. 
CAA-CEZ 
CFA-CKZ 
CLA- CMZ 
CNA-CNZ 
COA-COZ 
CPA- CPZ 
CQ.A- CRZ 
OSA-CUZ , 
CVA-CXZ. 
CYA- CZZ 
D 
EAA-EHZ 
EIA-EIZ 
ELA-ELZ 
EPA- EQZ 
ESA- ESZ , 
ETA-.ETZ 
E ZA- EZZ 

F 
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Landen. 
Groot -Britannië . . . . 
Hongarije . .... . . 
Zwitsersche bondsstaat. 
E cuador .. . ... . 
Republiek Haïti . . . . . . 
Dominicaansche Republiek . 
Republiek Columbia . . . . 
Republiek Panama .. 
~epubliek Honduras. 
S,am ...... . 
Vaticaansche staat . 
Hedjaz . .. ... . 
Italië en ".Koloniën. . 
Jap a n . .. .. ... .. . 
Vereenigde Staten van Amerika 
Noorwegen . .... 
Republiek Argentinië. 
Luxemburg .. . . . 
Litauen ... . . . 
Bulgarije . .... . 
Groot-Britannië . . . . . . . 
~ ereenigd e Staten van Amerika 
I eru .. .... ... .. . 
Oostenrijk. . . . . 
Finland ..... 
Tsjechoslowakij e . . 
België en Koloniën 
Denemarken. 
Nederland .. 
Curaçao .. 
Nederl.-Indië 
Brazilië ... 
Suriname .. 
(Verkor tingen) . . . . . . 
U nie van Socialistisch e Sowjet. 

R epubliek en 
Zweden. . 
Polen . . . 
Egypte .. . 
Griekenland . 
Turkije .. 
IJsland .. 
Guatemala 
Costa-Rica . . 
F ra nkrijk en K oloniën en Pro-

tectoraten . . . . . . . . 
U nie van Socialistisch e Sowjet. 

R epublieken . . . . 
Canada ...... . . 
Australische Statenbond 
New Foundland . .. 
Britsch e Koloniën en Protec-

toraten . . . . . . 
Britsch-Indië . . . . 
Canada ...... . 
Vereenigde Staten van Amerika 
Mexico . ......... . 
China . .. . 
Britsch-Indië 
Afghanistan . 
Nederl. -Indië 
Irak . .... . 
N ieuwe H ebr iden 
Letland 
Vrije Stad Danzig . 
Nicaragua ... . 
Roemenië .. .. . 
R epubliek Salvador 
Zuidslavië 
Venezuela 
Albanië . . 
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Roepnamen. 
G 
HAA- HAZ 
HBA- HBZ 
H CA- H CZ 
HHA-HHZ 
HIA- HIZ 
HJA - HKZ 
HPA- HPZ 
HRA-HRZ 
H SA- HSZ 
HVA- HVZ 
HZA- HZZ 
I 
J 
K 
LAA- LNZ 
LOA- LWZ 
L XA- LXZ 
LYA- LYZ 
LZA- LZZ 
~1 
N 
OAA- OCZ 
OEA- OEZ 
OFA- OHZ 
OKA- OKZ 
ONA- OTZ 
OUA- OZZ 
PAA- PIZ 
PJA- PJZ 
PKA- POZ 
PPA- PYZ 
PZA- P ZZ 
Q 

R 
SAA- SMZ 
SOA-SRZ 
STA- SUZ 
SVA- SZZ 
TAA- TCZ 
TFA- TFZ 
TGA- TGZ 
TIA- TIZ 

TKA- TZZ 

u 
VAA- VGZ 
VHA- VMZ 
VOA- VOZ 

VPA- VSZ 
VTA- VWZ 
VXA- VYZ 
w 
XAA- XFZ 
XGA- XUZ 
XYA- XZZ 
YAA- YAZ 
YBA- YHZ 
YIA-YIZ 
YJA- YJZ 
YLA- YLZ 
YMA- YMZ 
YNA- YNZ 
YOA- YRZ 
YSA- YSZ 
YTA- YUZ 
YVA- YWZ 
ZAA- ZAZ 

La nden. 
Britsche Koloniën en Protec-

toraten. . . 
Nieuw-Zeeland . . . . 
Nieuw-Zeeland . . . . 
Paraguay . .. . . . 
Zuid -Afrikaansche U nie 

Roepnamen. 

ZBA- ZJZ 
ZKA- ZMZ 
ZKA- ZMZ 
ZPA- ZPZ 
ZSA- ZUZ 

§ 2. De l'Oepnamen bestaan uit: 
a. dr ie letters voor de la ndstations; 
b. dl' ie letters of drie letters gevolgd dom· 

een en kel cij fer (een ander dan O of 1 ) Yoor 
de vaste stations; 

,.. viel' letters voor de scheepsstations : 
cl. v ij f lette rs voor de l uchtvaartu igstations; 
e. vij f letters, voorafgegaan en gevolgd 

door het morseteeken de "onderstl'eping" voor. 
ste ll ende ( • • - - • - ), vool' de luchtvaar
tu igstations die een transpol't u itvoeren op de 
we rking van den Volkenbond betrekking heb
bende; 

/. vier letters, gevolgd dool' een enkel cijfer 
( een ander dan O of 1) voo r de a ndere mo
bie le stations; 

(J. een of twee letters en een enkel cijfer 
(een ancle l' clan O of 1) , gevolgd door een 
groep van hoogstens drie letters, voor par
t iculiere stations vOOl' p roefneming, a mateur
stations en particuliere stations voor rad io
bel'ichtgeving ; het ve l'bod om de cij fe rs O en 
1 te ·gebruiken is ech te r niet van toepassing 
op amateurstations. 

§ 3. 1. In den radiodienst voOl' de I ucht
vaart kan het luchtvaartuigstation, nadat de 
vel'binding door middel van den volledigen 
roepnaam (zie § 2, d en e) tot stand is ge
brncht, een verkorten roepnaam gebn1iken, 
welke als volgt is samengesteld: 

. a" voor rad iote legrafie, uit de eerste en de 
1 aatste letter van den vo l ledigen roepnaa m 
va n vij f letters; 

b. voor radiotelefonie, uit den geheelen of 
geclee ltelijken naam van den e igenaar van het 
1 uchtvaartuig (maatschappij of particulier), 
gevolgd door de twee laatste letters van het 
inschrijvingskenmerk. 

2. Voor een luchtvaartu ig dat een dienst 
uitoefent betrekking hebbende op de werking 
van den Volkenbond, vervangen de woorden 
"Société des Nations" den naam van den 
e igenaar van het luch tvaa rt ui g. 

§ 4 . 1. De 26 letters van het a l phabet, 
a lsmede de cij fers , in de gevallen, bedoeld in 
§ 2, kunnen voor de samenstelling van roep
n.::unen gebruikt worden; de van accenten 
vool'ziene lette ,·s zijn niet toege laten. 

2. Noch tans mogen de hiernavolgende sa
menstelli ngen van letters niet a ls roepnamen 
gebruikt worden : 

a . samenstellingen d ie beginnen met A of 
B, welke twee I etters bestemd zijn voor het 
aardrijkskundige gedeelte van het Interna
t ionaal sei nboek; 

b. samenstellingen die gebruikt worden in 
het Internationaal se inboek, tweede deel ; 

c. samenstel I ingen die met noodseinen of 
andere se inen van clenzel fden aa rel zouden 
ku nnen worden ver\'vard: 

d. samenstellingen welke bestemd zijn Yoor 
in de diensten voor radioberi chtgeving te ge
bruiken ve rkortingen. 

§ 5. 1. Elk I and kiest de roepnamen van 
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zij n stations ui t de inte rna tionale se ri e di e 
aan d\t land is toegewezen ; he t deelt aan het 
Bnreel va n de Vereenig ing de roe pnamen 
mede welke het aan zijn stations heeft toege
kend . 

2. H et Bureel van de Vereenig ing ziet er 
op toe dat eenzelfde roepnaam niet meer dan 
één kee r verleend wordt en dat roepnamen 
die met noodse inen of a ndere se inen van den
zelfden aard zouden kunnen ,vorden verwal'd 
niet worden toegekend . 

D ienstbesche id en. 
Art. 15. § 1. H et B ureel van de Ve reen i

g ing stel t de volgende d ienstbesche iden samen 
en geeft deze ui t: 

a. naamlijsten van all e l a nd-, mobiele en 
vaste stations, di e een roepnaam ui t ~e inter 
nationale seri e hebben en al dan niet voor 
het openbaa r ve rkee r zijn geopend ; naamlijs
ten van de stations die bijzondere d iensten u it
oefenen, van de radioomroepstations en van 
de stations voor radioberich tgeving tusschen 
vaste punten; , 

b. de lijst van frequent ies. Deze lij st ve r
mel dt all e frequent ies welke toegekend zijn 
aan sta tions bestemd voor de ui toe fening va n 
een geregelden di enst en die inte rnat ionale 
sto1· ingen ku nnen veroo ,·zaken ; 

r . een naamlijst van de telegraa fkantoren 
en Yan de landstations, d ie geopend zij n voor 
den international en di enst; 

à. een kaa rt van de kuststations, di e ge
opend zijn voor het openbaar ve rkeer ; 

e. een t abel en een kaa rt, bestemd voor 
opneming in de naamlijst der kust- en scheeps
stations en welke de zonen en de diensturen 
aan boord van de in de tweede categorie in
gedeelde scheepsstations ve rmelden (z ie bij 
laiten 4 en 5); 

/. een a lph abeti che lijst. van roepnamen 
van de stations bedoeld onder a en voorzien 
van een roepnaam ui t de internationale serie. 
Deze lij st wordt opgemaakt zonde r de na tio
·nal iteit in aanmerking te nemen. Zij wordt 
voo ra fgegaan door de tabel van verdee ling 
der roepnamen, o pgenomen in arti kel 14; 

g. een a lgemeene statist iek betreffende de 
Tadioverbindi ngen . 

§ 2. 1. De naam] ij sten van de stations 
(§ 1 , a ) worden in a fzonderlijke deelen ui t
gegeven en wel als vol gt : 

I . N aamlij st van de kust- en scheepsstations. 
II . N aamlijst va n de luchtvaart- en luch t

v a artuigstations. 
III. N aamlijst van de stations voor de 

u itoefening van bijzondere di ensten. 
IV. N aamlijst van de vaste stations (Klap

per op de lijst van frequent ies voo ,· in di enst 
zijnde vaste stations) . 

V. Naamlijst van de radio-omrnepstations. 
2. In de naamlij sten I , II en III word t 

elke categorie van stations in een a fzonder
l ijke afdeeling opgenomen. 

§ 3. H et model voor de inrich t ing van de 
verschi llende naamlijsten en van de lij st van 
frequenties is in bijl age 6 aangegeven. U it
voe ri ge inl ich t ingen omt rent de inr ich t ing van 
d ie besche iden worden in de voorberich ten, in 
het hoofd van de kolommen en in de aan
w ijzingen in de genoemde bescheiden gegeven . 

§ 4. De administraties geven eens per , 

maand aan het Bureel van de Vereeniging, 
doo r middel van modellen gelijk aan die op
genomen in bijl age 6, de aanvullingen, wijzi 
g ingen en doorh alingen op, welke in de 
vorenbedoelde besche iden moeten worden aan
gebracht. 

§ 5. 1. De naamlijst van de kust- en de 
scheepsstations, alsmede de naamlij st van de 
luch tvaa rt- en de luchtva artuigstation wor
de n om de zes maa nde n zond er s up plem e nt 
tusschen twee uitgaven opnieuw ui tgegeven. 
Met betrekking tot de naamlijst van de sta
t ions voor de ui toefening van bijzondere dien
sten en de naamlijst van de radio-om roep
stations besli st het Bureel van de V ereeni g ing 
met welke tusschenpoozen deze o pnieuw uit
gegeven moeten wol'den. 

2. Om de 3 m aanden wordt een amenvat
tend suppl ement uitgegeven voor de naam
! ijst van de sta tion voo r de uitoefening van 
bij zondere di ensten en om het h alfjaar voor 
de naamlijst van de radio-omroepstations. 

3. De lijst van frequent ies en de naamlijst 
van de vaste stations, welke een ki ap per vormt 
op de lijst van frequenties voor in dienst zijn
de vaste stations, worden elk jaa r a fzonderlijk 
o pnie uw uitgegeven. Zij worden door middel 
van maandelijk che supplementen, die even
eens a fzonderlijk ui tgegeven worden, bij gehou
den. 

§ 6. 1. De namen van de kust- en va n de 
luch tvaartstations worden gevol gd onderschei
den! ijk door-de woorden RADIO en AERADIO. 

2. De namen van de radiope il sta tions en 
van de radioba kens worden gevol gd onder
sche idenlijk doo r de woorden GONIO en 
PRARE. 

§ 7. Bijlage 7 bevat de aanduidingen, welke 
in de bescheiden gebruikt worden om den 
aa rd en den omvang van den dienst de r sta
tions aan te geven. 

§ 8. De dienstbesche iden, waa r van de mo
bie le stations moeten zijn voorz ien, zijn ge
noemd in bijl age 8. 

Algemeene wijze van radlotelegraflsch 
werken Jn 1l'en mobielen dienst. 1 2 

Art. 16. § 1 . 1. In den mobielen dienst . 
moet de hierna omschreven werkwijze worden 
gevolgd, behalve in het geval va n noodopYoep 
of noodverkeer, waa rnp de bepalingen van 
artikel 22 va n toe pass ing zijn. 

2. Voor de wi seling van radioberichten 
moeten de station van den mobielen di enst. 
van de verkort ingen bedoeld in bijl age 9 ge
bru ik m aken. 

§ 2. 1. Alvornns ui t te zenden moet elk 
station zich er van overtu igen , da t het geen 
sto ring zal veroorzaken die hinderlijk is voor 
de overse iningen welke binnen zij n werkings
gebied plaats vinden; a ls een zoodan ige sto
ring waarschijnlij k is, wach t het station op de 
ee rste onderb reking van de overse ining die het 
zou kunnen storen. 

2. Ind ien ech ter, zei fs wanneer a ldus wordt . 
geha ndeld, de ui tzending van dit station een 

1 De,e wijze van werken is zooveel mogelijk 
van toepassing op korte go lven. 

2 De bepalingen van de §§ 2 en 8 zijn van 
toepassing op radiotelefonische overbreng ing 
in den mobielen dienst. 
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radioëlectr ische overseining die reeds in gang 
is stoort, dan moeten de volgende regelen 
worden toegepast: 

a. In de werkingssfee r van een landstation 
rlat geopend is voor den dienst van het open
baar verkeer, of van een ig luchtvaartstation. 
moet het station, welks uitzending de storing 
veroorzaakt, de uitzending op het eerste ver
zoek van het genoemde la nd- of luchtvaart
station staken. 

b. Indien een reeds in gang zijnde radio
electrische overseining tusschen twee schepen 
door een uitzending van een ander schip ge
stoord wordt, moet dit laatste de uitzending 
o p het eerste verzoek van een de r be ide an
dere staken. 

c. Het station, dat het verzoek doet, moet 
den vermoedelij ken duu r van het · wachten, 
opgelegd aan het station welks uitzending het 
opschort opgeven. 

§ 3. De radiotelegrammen van eiken aard , 
welke door scheepsstations worden overgeseind 
moeten in dagelijksche series genummerd wor
den; het nummer 1 wordt aan het eerste 
radiotelegram gegeven dat eiken dag aan elk 
verschil lend landstation wordt overgeseind. 

§ 4. Oproep van een station en teekens 
ter voorbereiding· van het verkeer. 

1. V 01·m van den op·roep. 
De oproep heeft in den volgenden vorm 

plaats: 
hoogstens driemaal de roepnaam van het 

op te roepen station ; 
het woord DE; 
hoogstens dri emaal de roepnaam van het 

roepende station. 
2. Voor de'n oproep en de voorb e,·e·idend e 

teekens te geb,·uiken golf. 
Voor den oproep a lsmede voor de oversei

ning van de voorbereidende teekens moet het 
roepende sta tion van de golf gebruik maken 
waarop het op te roepen station uitluistert. 

3. Aanwijzing van de golf voor het verkeer 
te gebruiken. 

De oproep, zooals deze in a linea 1 hiervoren 
is aangegeven, moet gevolgd worden door de 
voorgeschreven verkorting , aanduidende de 
frequentie en/of het golftype welke het roe
pende station van plan is te gebruiken om 
zijn verkeer over te se inen. 

Indien, bij wijze van uitzondering op dezen 
regel , de oproep niet gevolgd wordt door de 
aanduiding van de voor het verkeer te gebrui
ken go! f dan wil dit zeggen: 

a. als het roepende station een landstation is : 
dat dit station van plan is om voor het ver
keer zijn normale werkgolf, aangegeven in 
de naamlij st , te gebruiken; 

b. als het ro epende station een mobiel sta
tion is: 
dat de voor het verkeer te gebru iken golf door 
het opgeroepen station gekozen moet worden. 

4. Eventueele opgave van het (L(J,ntal radio
tel egrammen of van de ov,erseining in series . 

Indien het roepende station meer dan één 
radiotelegram naar het opgeroepen station 
moet overseinen, dan moeten de voorafgaande 
voorbere idende teekens gevolgd worden door 
de voorgeschreven verkorting en door het cij-

fer dat het aantal van die radiotelegra mmen 
aangeeft. / 

Bovendien moet het roepende station , indien 
het die radiotelegrammen in series wensch t 
over te seinen, zulks aangeven door toevoeging 
van de voorgeschreven verkorting waarmede . 
de toestemming van het opgeroepen station 
gevraagd wordt. 

§ 5. Beantwoording· van den OJ)roep en 
teekens ter voorbereidin g· Yan het verkeer. 

1. Vorm van het antwoord op den op,,,ep . 
Het antwoord op een opt0ep wordt rn den 

volgenden vorm gegeven: 
hoogstens dri e1naal de roepnaam va 11 het. 

roepende station; 
het woord DE ; 
de roepnaam van het opgeroepen station. 
2. A ntwoo1·i].golf. 
Voor de overse ining van het antwoord oµ 

den oproep en op de voorbereidende teeken;; 
gebruikt het opgeroepen station de golf, waa r
op het roepen.de station moet uitluisteren . 

Wanneer een mobiel station een kuststation 
roept op de golf van 143 kp/s (2100 m) moet 
het kuststation, bij wijze van uitzondering op 
dezen regel, het antwoord op den oproep over
seinen met zijn normale werkgolf uit de ban
den 100- 160 kp/s (3000- 1875 m), zooals die 
aangegeven is in de naamlijst. 

3. Overeenstemming betreffende de voor 
het verkeer te gebruiken gol f. 

A . Indi en het geroepen station met het 
roepende station instemt, seint het: 

a. het antwoord op den oproep; 
b. de voorgeschreven verkorting, aange,·en

de dat het van dat oogenblik a f op de fre
quent ie en/of het golftype door het roepende 
station aangekondigd, 1 uistert; 

t. eventueel de aanwijzingen bedoeld in 

a linea 4 · 
d. de' letter K a ls het opgeroepen station 

gereed is het verkeer van het roepende sta
t ion te ontvangen; 

e. eventueel , indien zulks nuttig is, de voor
geschreven verkorting en h et cijfer dat de 
sterkte van de ontvangen teekens aanduidt 
(zie bijlage 10). 

B. Ind ien het station er niet mede instemt, 
of indien het de voor het verkeer te gebruiken 
go! f moet kiezen, seint he t: 

a. het antwoord op den oproep; 
b. de voorgeschreven verkorting welke de 

gevraagde frequentie en/of het gevraagde golf
type aangeeft; 1 

c. eventueel de aanwijzingen bedoeld 111 

a linea 4. 
Indien de overeenstemming omtrent de golf 

welke het roepende station voor zijn verkee,· 
zal moeten gebru iken bereikt is, se int het op
geroepen station na de aanwijzingen die in 
zijn antwoord zijn opgen_omen de letter K. 

1 In het geval , dat de keuze van de voor 
het verkeer te gebruiken golf is overgelaten 
aan het opgeroepen station en indien dit laa t
ste station, bij wijze van uitzondering, niet de 
overeenkomstige aanwijzing geeft, wordt het 
verkeer op de golf, we lke voor den oproep 
gebruikt is, afgewikkeld. 
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4_ A 11/woord op het ,,e,·zoek 011, oversei11i;1g 
iu se1·ies . 

Het opgeroepen station dat aan een roepend 
statio11 hetwelk verzocht heeft zijn radiotele
grammen in el'ies over te seinen ant>voordt 
(§ 4, 4). geeft door middel van de vo_orge
schreven verkorting aan, of het zulks weigert, 
of er mede in temt en geeft in het laatste 
geva l, ind ien daartoe aanleiding besta~t, ?~t 
aantal radiotelegrammen op, dat het in een 
:-:er ie wenscht te ontvangen. 

6. Moeilijkheden b-ij de ontvangst. 
a. Indien het opgeroepen station verh in

derd is te ontvangen, beantwoordt het den 
oproep, zooals aangegeven in al inea 3 hier
voren echter vervangt het de letter K door 
het t~eken • - • • • (wachtteeken) , gevolgd 
door een getal dat in minuten den vermoede
lijken duur van het wachten aangeeft. ~ndien 
rleze vermoedelijke duur meer dan 10 minuten 
bedraagt (5 minuten in den mobielen dienst 
van het luchtverkeer), moet de reden van het 
wachten worden opgegeven. 

b. Wanneer een station een oproep ont
va11gt zonder zeker te zijn _ dat deze opro~p 
voor dat station bestemd 1s, moet het niet 
a ntwoorden voordat de oproep herhaald en 
begrepen i~ . Wanneer overigens een station 
een voor zich bestemden oproep ontvangt, 
doch niet zeker van den roepnaam van het 
roepende station is, moet het onmiddellijk ant
woorden en daarbij de voorgeschreven verkor
ting ter vervanging van den roepnaam van 
1 aatstbedoel cl station geven. 

§ 6. Afwikkeling ~•an het verkeer. 
1. Verkee,·sgolf . 
a. In beginsel seint elk station van_ den 

mobielen dienst zijn verkeer met gebruikma
king van een van zijn werkgol ven, zooals deze 
in de naamlijst voor den band waarin de op
roep heeft plaats gevonden zijn aang:~geven. 

b. Elk station kan behalve van z1Jn nor
male werkgolf, welke' in de naamlijst vet ge
d rukt is, van suppl ementaire golven van clen
zelfden band gebruik maken, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 19, § 1, 10. 

c. Het gebruik van roepgolven voor het 
verkeer is geregeld in artikel 19 . 

2. Lange radiot'elegrammen. 
a. In beginsel wordt elk radiotel egram van 

meer clan 100 woorden gerekend een serie te 
vonnen of slui t zu lk een radiotelegram een in 
gang zijnde serie af. 

b. In het a lgemeen worden lange rad iotele
grammen, zoowel die in verstaa1:1_bare taal a_ls 
die in overeengekomen taal of C1Jferschr1ft, m 
gedeel ten gese ind ; elk gedeelte bevat 50 woor
den voor de telegrammen in verstaanbare taal 
en 20 woorden of groepen voor de telegram
men in overeengekomen taal of cijferschrif t. 

c. Aan het e inde van elk gedeelte wordt 
het teeken • • - - • • ( ?) gese ind, hetwelk 
beteekent: ,,Hebt g ij het radiotelegram tot 
hiertoe goed ontvangen?" 

Als het gecleel te goed ontvangen is, ant
woordt het ontvangende station met de letter 
K en wordt de overseining van het radiotele
gram voortgezet. 

3. Opschorting van het verkeer. 
Wanneer een station van den mobielen dienst 

op een werkgolf van een landstation seint en 
zoodoende storing voor het landstation veroor
zaakt moet het zijn werken op verzoek van dit 
laatste opschorten. 

§ 7. Einde Yan het v.erkeer en kwljtlngs
teeken. 

1. SluiUeeken. 
a. De overseining van een raclioteleg,·am 

wordt beëindigd doo,· het teeken • - · - · 
(sluitteeken), gevolgd door den roepnaam van 
het seinencle station en de letter K . 

b. Bij oversein ing in ser ies w01·dt het einde 
van elk radiotelegram aangegeven door het 
teeken - - · - • en het einde van de serie 
door den roepnaam van het se inencle station 
en de letter K. 

2. R eçn. 
a. Het reçu van een rad iotelegram wordt 

door het seinen van de letter R gevolgd door 
het nummer van het rad iotelegram gegeven; 
d it i-eçu wordt clo01· de volgende gegevens 
voorafgegaan: roepnaam van het station dat 
ge e ind heeft, het woord DE, roepnaam van 
het station dat ontvangen heeft. 

b. Het reçu van een serie radiotelegram
men wordt gegeven door het se inen van de 
letter R gevolgd door het nummer van het 
laatste ontvangen radiotelegram. Dit reçu 
wordt door de vorenstaande gegevens vooraf
gegaan. 

c. H et reçu wordt door het ontvangend 
station op dezelfde golf gegeven als di e voor 
het beantwoorden van den oproep (zie § 5, 2 
h ie rvoren). 

3. K w:ijtingsteeken. 
a. Als de correspondentie afgeloopen is, 

geeft elk- der beide stations het teek en 
• - - - - - (kw ijtingsteeken), gevolgd door 
zijn e igen roepnaam. 

b. Voor deze teekens blijft het se inende 
station gebruik maken van de verkeersgolf 
en het ontvangende station van de go lf waar
mede de oproep beantwoord wordt. 

c. het teeken • • - - • - (kwijtingsteeken) 
wordt eveneen gebru ikt na beëindiging van 
rle overse ining van radiotelegrammen die t ij
dingen van algemeenen aard bevatten, na 
meteorologische inlichtingen en algemeene vei
ligheidsberichten en na beëindiging van de 
over e ining in den radioberichtgevingsclienst 
op grooten afstand met uitgesteld reçu of zon
der reçu. 

§ 8. Duur van het werken. 
1. a. In den mobielen zeevaartdienst mag 

het werken op 500 kp/s (600 m) in geen enkel 
geval langer da n 10 minuten duren. 

b. In den mobielen luchtvaartdienst mag 
het werken op 333 kp/s (900 m) in geen en kel 
geval langer clan vij f minuten duren. 

2. Op andere frequenties dan die van 500 
kp/s {600 m) en 333 kp/s (900 m) wordt de 
duur van de werkperioclen bepaald door : 

a. het landstation, bij het werken tusschen 
een I andstation en een mobiel station; 

b. het ontvangende station, bij het werken 
tus chen mobiele stations. 

§ 9. Beproevingen. 
Indien het nooclig is proefteekens te geven, 



1934 19 JA N U ARI (S. 19 ) 128 

hetzij voor het rngelen van een zender alvorens 
tot den oproep over te gaan, hetzij voor het 
rngelen van een ontvangtoestel, mogen d ie 
tee kens n iet lange r dan 10 seconden aanhou
den en moeten zij wo1·den samengesteld uit een 
se ri e van letters V gevolgd door den roepnaam 
van het station dat voor proef uitzendt. 

Alg·emeene oproeJJ "aan allen". 
Art. 17. § 1. Er zijn twee soorten oproep

teekens ,,aan all en" : 
1°. de CQ-oproep gevolgd door de letter K 

(zie §§ 2 en 3) ; 
2°. de CQ-oproep niet gevolgd door de let

ter K (zie § 4). 
§ 2. Stations die in verbind ing wenschen 

te treden met stations van den mobielen dienst 
zonder noch tans de namen van die, welke zich 
in hun werk ingsgebied bevinden te kennen, 
kunnen van het zoekteeken CQ gebruik ma
ken, hetwelk den roepnaam van het geroepen 
station bij den oproep in den vastgestelden 
vorm vervangt; deze oproep moet worden ge
volgd door de letter K (algemeene oproep aan 
a ll e stations van den mobielen dienst met 
verzoek om te antwoorden). 

§ 3. In streken waar een dn,k verkeer is, 
is het gebruik van den CQ-oproep gevolgd 
.cJoor de letter K , behalve in verbinding met 
spoedsei nen, verboden. 

§ 4. De CQ-oproep niet gevolgd door de 
letter K (algemeene oproep aan a ll e stations 
"Zonder verzoek om te antwoorden) wordt ge
bruikt vóór de overseining van inlichtingen 
van eiken aard bestemd om te worden opge
nomen of gebru ikt door een ieder die ze kan 
opvangen. 

'Oproep. 
Art. 18. § 1. 1. In het algemeen behoort 

het mobiele station voor de totstandbrenging 
van de verbinding met het landstation te zor
gen. Het mag het landstation te dien e inde 
eerst roepen, a ls het binnen het werkingsge
bied van dit station is gekomen. 

2. Echter kan een landstation, dat berich
ten heeft voor een mobiel station hetwelk zich 
niet aan dat l andstation heeft gemeld dit mo
biele station roepen, a ls het reden heeft te 
veronderstellen dat dit binnen zijn bereik is 
en uitluistert. 

§ 2. 1. Bovendi en mogen de landstations 
hun oproepen uitzenden in den vorm van 
,,verkeersl ij sten", welke bestaan uit de roep
namen van a lle mobiele stations waarvoor zij 
berichten voorh a nden hebben, en wel met 
bepaalde tusschenpoozen van ten minste twee 
uren waaromtl'8nt de betrokken regeer ingen 
nader zijn overeengekomen. De landstations 
die hun oproepen op de go! f van 500kp/s 
{600 m) uitzenden seinen deze in den vorm 
van "verkeersl ijsten" in alphabetische volg
orde, waarin zij a lleen de roepnamen van die 
mobiele station opnemen waarvoor zij berich
ten voorhanden hebben en d ie zich in hun 
werkingsgebied bevinden. Zij voegen aan hun 
e igen roepnamen de verkortingen toe ter aan
duiding van de werkgolf waarvan zij voor de 
overseining gebruik wi ll en maken. Land
stations die ongedempte golven gebruiken bui
ten den band van 365-515 kp/s {822-583 m) 
seinen de roepnamen in de volgorde die hun 
het best schikt. 

2. Het tijdstip waarop de landstations hun 
ve rkeerslijst u itzenden , a lsmede de frequenties 
en de golftypen die zij h iervoor bez igen, moe
ten in de naamlijst worden vermeld. 

3. De mobiele stations d ie bij deze u itzen
ding hun roepnaam opvangen moeten zoo spoe
dig mogel ij k a ntwoorden , met inachtneming, 
zoovee l mogelijk, van de volgorde waarin zij 
geroepen zij n. 

4. W annee,· het ve rkeer niet onmiddell ij k 
kan worden a fgewikkeld, deelt het landstation 
aan ieder betrokken mobiel station mede. op 
welk tijdstip het verkeer waarschijnlijk kan 
beginnen, alsmede, zoo noodig, de frequentie 
en het golftype waarmede gewerkt zal worden. 

§ 3. Als een landstation vrijwel tegelij ker
tijd opgeroepen word t door meer dan één mo
biel station, bepaalt het de vo lgorde waar in 
deze stations hun be richten mogen overse inen, 
waarbij het zich a ll een laat le iden door de 
noodzakelijkheid , om elk der roepende stations 
in de gelegenheid te stell en, een zoo groot mo
gel ijk aantal radiotelegrammen met het land
station te wisselen. 

§ 4. 1. Als voor het eerst verbinding met 
een landstation is verkregen , kan elk mobiel 
station, ind ien het zulks nuttig oordeelt om
dat verwarring te vreezen is , zij n naam, zoo
als die in de naamlijst voorkomt, voluit seinen. 

2. H et landstation kan door middel van de 
ve ,·korting PTR aan het mobiele station ve1·
zoeken de volgende gegevens te verstrekken: 

a. bij benadering de afstand in zeemijlen 
en de peiling ten opzichte van het landstation , 
of wel de positie uitgedrukt in de breedte en 
lengte; 

b. de eerstvolgende aanleghaven. 
3. De gegevens bedoeld in a linea 2 worden 

verstrekt na machtiging van den gezagvoer
de r of de verantwoordel ijke persoon van het 
ve rvoermiddel waarop zich het mobiele station 
bevindt, en a lleen in het geval dat ze door 
het I andstation gevraagd worden. 

§ 5. In het verkeer tusschen landstations 
en mobiele stations houdt het mobiele station 
zich. in a lle aangelegenheden betreffende de 
volgorde en het t ijdstip van overseining, de 
keuze van de frequentie (golflengte) en/of 
het golftype en de onderbreking der werk
zaamheden, aan de aanwijzingen die door het 
1 a nclstation gegeven worden. Deze bepal ing 
ge ld t niet voor noodgeva llen. 

§ 6. Bij de berichtenwisseling tusschen mo
biele stations heeft, behalve in geval van 
nood , het geroepen station de regeling der 
werkzaamheden , zooals die in § 5, hiervoren, 
is aangegeven. 

§ 7. 1. Als een geroepen station niet ant
woordt nadat de oproep driemaal , met tus
schenpoozen van twee minuten , is geseind, 
moet het oproepen worden gestaakt en kan 
di t eerst 15 minuten (5 minuten voor den 
mobie len luchtvaartdienst) later worden her
vat. Alvorens opnieuw te roepen, moet het 
roepende station zich er van overtuigen dat 
het geroepen station op dat oogenblik niet 
met een ander station in verbinding is. 

2. De oproep mag met kortere tusschen
poozen herhaald worden, a ls niet gevreesd 
behoe ft te worden dat daardoor aan den gang 
zijnde correspondentie wordt gestoord. 

§ 8. Als de naam en het adres van den ex-
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ploitant van een mobie l station n iet in de 
naamlijst zij n vermeld of n iet meer in over
eenstemming zijn met de aanwijzingen daarin, 
behoort het mobiele station ambtsha lve aan 
het landstation waaraan het berichten se int, 
all e ter zake nood ige inl ichtingen te verstrek
ken. waarvoor het van de toepasselijke ver
kortingen gebruik maakt. 

Gebruik van golven In den mobielen dienst. 
A,·t. 19. § 1. l. In de banden gelegen tus

schen 365 en 515 kp/s (822 en 583 m) zij n 
alleen de volgende golven van het type B 
toegelaten: 
375, 410, 425. 454 en 500 kp/s (800, 730, 705 , 
660 en 600 m). 

2. De algemeene oproepgolf, die door ieder 
scheeps- en ieder kuststation, dat rad iotele
grafisch in de toegelaten banden tusschen 365 
en 515 kp/s (822 en 583 m) werkt, alsmede 
door de luchtvaartuigen, die in verbinding 
wenschen te treden met een kust- of een 
scheepsstation, moet worden gebezigd, is de 
golf van 500 kp/s (600 m) (A 1 , A 2 of B). 

3. De golf van 333 kp/s (900 m) is de 
internationale roepgolf voor de I uchtvaart
diensten, behalve . in het geval bedoeld in ar
tikel 9, § 10, 2. 

4. De golf van 143 kp/s (2100 m) (alleen 
rnn het type A 1) is de internationale 1·oep
golf, gebruikt bij verbindingen . in den mo
bielen dienst op langen afstand m de banden 
van 100- 160 kp/s (3000-1875 m) . 

5. De golf van 500 kp/s {600 m) is de in
ternationale noodgolf ; zij wordt voor dat 
doeleinde gebezigd door de scheepsstat10ns en 
door de luc,h tvaartuigstations die hulp verzoe
ken van zeevaartdiensten. Zij mag in het al 
gemeen aJleen gebezigd worden voor den op
roep en het antwoord, alsmede voor het nood
verkeer, voor spoedseinen en -berichten en 
veiligheidsse inen en -berichten. 

6. Op voorwaarde dat de nood-, spoed- en 
veiligheidsseinen, alsmede de oproep en het 
antwoord niet gestoord worden, mag de golf 
van 500 kp/s (600 m) niettemin gebezigd 
worden: 

a. in streken met druk verkeer voor de 
overseining van een enkel kort radiotele
gram; 1 

b . in de andere streken voor andere doel
einden, doch met mate. 

7. Buiten de golf van 500 kp/s (600 m) is 
het gebru ik van golven van a ll e typen, ge
legen tusschen 485 en 515 kp/s (620 en 583 
m) , verboden. 

8. Buiten de golf van 143 kp/s (2100 m) 
is het gebruik van golven, gelegen tusschen 
140 en 146 kp/s {2143 en 2055 m), verboden. 

9. De kust- en de scheepsstations die in de 
toegelaten banden tusschen 365 en 515 kp/s 
(822 en 583 m) werken moeten in staat zijn 
minstens één golf bu iten en behalve die van 
500 kp/s (600 m) te gebruiken; indien een 
aanvullingsgolf in de naamlijst vetgedrukt is, 

1 De streken met druk verkeer worden in 
de naamlijst van de kuststations vermeld ; 
deze streken worden gevormd door de wer
kingsgebieden van de kuststations, waarvan 
is opgegeven, dat zij op 500 kp/s (600 m) 
geen verkeer opnemen (zie bijlage 7). 
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is d it de normale werkgolf van het station. 
De a ldus voor de kuststations gekozen aan
vullingsgolven kunnen dezelfde zijn a ls die 
der boordstations, of zij kunnen verschill end 
zij n. In elk geval moeten de werkgolven van 
de kuststations zoodanig gekozen worden , dat 
storing van naburige stations vermeden wordt. 

10. Buiten hun normale - in de naamlijst 
vetgedrukte - werkgolf kun nen de land- en 
de boordstations in de toegelaten banden van 
de aanvullingsgolven gebruik maken, di e in 
de naaml ijst gewoon gedrukt zijn. De frequen
tieband van 365- 385 kp/s (822-779 m) is 
echter gereserveerd voor den radiopeildienst; 
deze band mag door den mobielen dienst voor 
het radiotelegrafisch verkeer alleen met in
achtneming van het bepaalde in artikel 7 ge
bruikt worden. 

11. a. De golf voor beantwoording van een 
oproep uitgezonden op de algemeene roepgolf 
(zie § 1, 2) is de golf van 500 kp/s (600 m) , 
dezelfde als die voor den oproep. 

b . De golf voor beantwoording van een op
roep is voor de luchtvaartu ig- en de l ucht
vaartstations die werken in den band van 
315- ·365 kp/s (952-822 m), de golf van 333 
kp/s (900 ml, dezelfde als die voor den op
roep. 

c. De golf voor beantwoording van een op
roep uitgezonden op de internationale roep
golf van 143 kp/s (2100 m) (zie § 1 , 4) is : 

voor een mobiel station de golf van 143 kp/s 
(2100 m); 

voor een kuststation zijn normale werkgolf. 
§ 2. 1. Ten einde de veiligheid van men

schenlevens op zee (schepen) en boven de 
zee (luchtvaartuigen) te verhoogen, moeten 
aJle tations van den mobiele n dienst van de 
zeevaart, die normaal op de golven van de 
toegelaten banden tusschen 365 en 515 kp/s 
(822 en 583 m) u itluisteren, t ijdens den duur 
van hun openstelling de noodige maatregelen 
nemen tot verzekering van den luisterdienst 
op de noodgolf [500 k p/s ( 600 m)] tweemaal 
per uur, gedurende drie m inuten, te beginnen 
om x uur 15 en om x uur 45 middelbare tijd 
Greenwich. 

2. Gedurende de hiervoren aangeduide tijd
ruimten geldt, behalve wat betreft de u itzen
dingen bedoeld in artikel 22 (§§ 22-28) het 
navolgende: · 

A. D e uitzendingen in de banden van 460-
550 kp/s (652- 545 m) moeten worden ge
staakt; 

B . Buiten die banden: 
ei. zijn de uitzendingen op gol ven van het 

type B verboden ; 
b. kunnen de andere uitzendingen van de 

stations van den mobielen d ienst voortgang 
hebben; de stations van den mobiel en dienst 
voor de zeevaart mogen naar die u itzendingen 
luisteren, onder nadrukkelij k voorbehoud, dat 
op die stations eerst de I uisterdienst op de 
noodgolf, zooal s is voorzien in alinea 1 van 
deze paragraaf, verzekerd is . 

§ 3. Aangez ien de oproepen in de toege
laten banden tusschen 365 en 515 kp/s (822 en 
583 rn) en 315-365 kp/s (952-822 m) nor
maal op de internationale roepgolven (§ 1, 
2 en 3 hiervoren) plaats v inden, moeten de 
stations van den mobielen dienst, die voor den 
dienst van het openbaar verkeer geopend zijn 

9 



1934 1 9 J A N UA RI (S. 19) 130 

en die voor hun verkee r van golven va n die 
banden gebruik ma ken gedurende hun luister
urnn blij ven ui t lu iste ren op de roepgolf van 
hu n dienst. D eze stations mogen, met inacht
neming van de bepali ngen va n artikel 19, § 2, 
1 en 2 en § 4, D , dit ui t l uisteren all een sta
ken, indien zij met een berichtenwissel ing op 
andere gol ven bezig zijn . 

§ 4. De volgende regelen moeten worden 
opgevol gd bij de expl o itati e van tations van 
den mobie len dienst d ie gebruik ma ken van 
golven va n het type A 1 va n de banden 100-
160 kp/s (3000- 1875 m) : 

A . a. I eder kuststation dat een verbind ing 
op een van die golven onderhoud t moet, tenzij 
in de naamlijst anders is aangegeven, o p de 
golf van 143 kp/s (2100 m) ui tluiste ren. 

b. H et kuststation ve rzendt a l zij n be rich
ten op de golf of go lven die aan da t station 
in het bij zonder zij n toege kend. 

c. E en kuststation waaraan een of meer 
golven gelegen in den band va n 125- 150 kp/s 
(2400- 2000 m) toegewezen zijn heeft op rli e 
golf of golven een rech t va11 voorkeur . 

d . I eder a nder station van den mobielen 
d ienst, dat openbaar ve rkeer o p die golf of 
golven a fwikkelt , en zoodoende sto ring voor 
het genoemde kuststation ve roorzaakt, moet 
op verzoek van I aa tstbedoel cl station met wer
ken ophouden. 

B. a. W a nneer een mobiel station op een 
van die golven i11 ve rbinding wensch t te tre
den met een ander station van den mobielen 
d ienst, moet he t, tenzij in de naa mlijst anders 
is ve imeld, va n de golf va n 143 kp/s (2100 m) 
gebruik maken. 

b. Deze go l f, welke wordt aangewezen a ls 
a lgemeene roepgolf, m ag in het noordelijk ge
deelte van den Atlant ischen Oceaan u itslui 
tend gebruikt worden : 

1 °. voor afzo11derl ij ke oproepen en beant
woord ing van die oprne pen ; 

2°. voor het se inen van teekens, d ie aan 
de overbrenging van de be ri ch ten voorafgaan. 

C. N ada t een mobie l station de verbi ndi ng 
met een ander station van den mob ie len 
dienst op de al gemeene roepgol f van 143 kp/s 
(2100 m) tot sta nd heeft gebracht, moet het 
zijn berich ten, zoovee] mogelij k, op eenige 
a ndere golf va n de toegelaten banden over
se inen, op voorwaa rde dat het de in gang 
zijnde correspondent ie van een a nder station 
niet stoort. 

D . T en e inde voo1· berichtenwis eling met 
a ndere stat ions va n den mobielen d ienst ge
legenheid te geven, moet, in het a lgemeen e lk 
mobiel station dat voor den di enst op golven 
van het type A 1 van de banden 100-160 
kp/s (3000- 1875 m ) ui tgerust is en niet bezig 
is met een ber ich tenwissel ing op een andere 
gol f, tij dens de uren :,oor de ca tegorie waar
toe het bedoelde station behoort vastgesteld, 
ieder uur gedurende 5 minuten, te beginnen 
met x uur 35 middelbaren t ij d Greenwich , op 
de golf van 143 kp/s (2100 m) terugkomen. 

E. a. De la ndstations moeten de oproepen 
zoovee l mogelijk in den vorm van verkeers
lijsten uitzenden; in dat geval zenden de 
stations hun ve rkeers lijsten op bepaa lde, in 
de naamlijst bekend gemaakte, m en ui t o p 
de gol f of gol ven die hun in de banden van 
100-160 kp/s (3000-1875 m ) zij n toegewezen, 

doch n iet op de go l f va n 143 kp/s ( 2100 m ). 
b. Buiten de uren voor de uitzendi ng van 

de ve rkeerslijsten vastgesteld mogen de land
sta tions de mobiele stations ech ter op e lk 
ander uur afzonderlijk o proepen, naar gelang 
va n de omstandigheden of van de col'l'espon
dent ie di e zij hebben te voeren. 

r . De golf va n 143 kp/s (2100 m) mag voo r 
a fzonderlij ke oproepen gebez igd worden en 
mo t voor dat doe le inde bij voorkeur t ijdens 
de pe r iode aangegeven in § 4, D , gebrn ikt 
worden. 

§ 5. In beginsel wo,·den de rad ioberich ten 
va n I uch tvaartsta t ions en I uch tvaartuigsta t ions 
op de volgende wijze gewisseld: 

1. Wat de luchtvaartu igstat ions betreft : 
a. ln he t radiotelefonisch verkeer (oproep 

en berichtenw issel ing ) voor I uchtvaartuigen 
bij welker bema nning geen radiotelegraf ist 
aanwez ig is. 

b. In het ra diote legrafisch verkeer op on
gedem pte golven voo r luchtvaartu igen bij 
welks bemanning een radiotelegraf ist aa n
wez ig is. 

Oproep : go! ven van het type A 2. 
Ber ich tenwisse ling: golven van het type A 1 

(h et ty pe A 2 is voo r ber ichtenwisse ling op 
korte golven toegela ten) . 

2. Wat de I uchtvaa rtstat ions betreft : 
a. I n het radiotelefon isch verkeer (oproep 

en beri chtenw isseling) wanneer het station 
moet werken met een luchtvaartu ig , bij welks 
bema nn ing geen ra cliote legraf ist aanwezig is. 

b. In het radiotelegra fi sch verkeer wanneer 
het station moet werken met een luchtvaar
tu ig bij welks bemanning een rad iotelegra fist 
aanwezig is. 

Golven van het type A 1 (oproep en be
ri chten wisse ling). 

Go! ven van het type A 2 zijn voor ko rte 
golven toegelaten (oproe p en ber ich tenwisse
ling ). 

Storl ng·en. 

Art. 20. § 1 . 1. De wisseli ng van over
bod ige tee kens of be ri ch ten is aan a lle stations 
ve rboden. 

2. Beproevi ngen en proefnem ingen zijn voor 
mobiele stations toegelaten, indien zij den 
d ienst van andere stations n iet storen. Voor 
zoovee l andere da n mob iele sta t ions betreft 
ove rweegt elke administrat ie, a lvorens de 
voorgestelde beproevingen of proefnemingen 
toe te staan, o f deze den d ienst van andere 
sta tions a l o f niet kunnen storen. 

§ 2. A anbevolen wordt voor de overse in ing 
van de ber ich ten va n het openbaar verkeer 
aan golven van het type A 1 de voorkeur te 
geven boven go\ ven van het type A 2 en aan 
golven van het type A 2 boven golven van 
het type B . 

§ 3. Alle stations van den mobielen dienst 
zij n gehouden het verkeer met het minimum 
van u itgestraa lde energ ie, da t nood ig is om 
een goede ve1·bind ing te verzekeren, af te 
wi kkelen . 

§ 4. Behalve in noodgevallen mag de be
r ich tenwissel ing tusschen boordstations het 
werken va n de landstations niet storen. Wa n
neer d it werken a ldus gestoord wordt , moeten 
de boordsta t ions die er de oorzaak van zijn 
op het eerste verzoek van het be trokken land-
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station hun u itzendingen stake11 of op een 
andere golf overgaan. 

§ 5. De teekens voor beproeving en afrege
l ing moeten zoodanig worden gekCY,en dat 
geen enkele verwarring kan ontstaan met een 
sein, een verkorting, enz. waaraan door dit 
Reglement of door het Internationaal Sein
boek een bijzondere beteekenis is toegekend. 

§ 6. 1. W anneer het noodzakelijk is tee
kens voor beproeving en afrege l ing ui t te 
zenden en er kans bestaat, dat de dienst van 
het naburige landstation gestoord wordt, dan 
moet de toestemming van dit landstation ver
kregen worden, voordat zu lke uitzendingen 
worden gedaan. 

2. Elk station dat ten behoeve van beproe
vingen, afrege lingen of proefnemingen uit
zendt moet daarbij met tusschen poozen her
haal del ijk zijn roepnaam of, zoo noodig, zijn 
naam geven. 

§ 7. De administratie of de onderneming 
die een klacht ter zake van sto ring opstelt, 
moet tot ondersteuning en rechtvaardiging 
daarvan: 

a. de bijzonderheden van de geconstateerde 
storing nauwkeurig omschrijven (frequentie, 
veranderingen in de afregeling, roepnaam van 
het storende station, enz.) ; 

b. verklaren dat het gestoorde station in
derdaad de frequentie gebruikt die het is toe
gewezen ; 

c. mededeelen dat zij geregeld ontvangtoe
stellen gebruikt van een type gel ijkwaard ig 
aan het beste type dat in de gewone practijk 
van den betreffenden -dienst wordt gebruikt. 

§ 8. De administraties treffen de maatrege
len die zij noodig achten en die met haar bin
nenlandsche wetgeving vereenigbaar zij n, op
dat electrische toestell en die ernstige storing 
aan een toegelaten radioberichtgevingsdienst 
kunnen veroorzaken, zoodanig gebrnikt wor
den dat dergelij ke storingen worden vermeden . 

Noodlnrlchtingen. I 
Art. 21. § 1. Het Verdrag voor de beveili- ' 

g ing van menschenlevens op zee bepaalt, welke 
schepen van een nood inrichting voorzien moe
ten zijn en stelt de voorwaarden vast, waar
aan de inrich tingen van deze soort moeten 
voldoen. 

§ 2. Bij het gebruik van noodinrichtingen 
moeten alle voorschriften van dit Reglement 
in acht worden genomen. 

Noodsein en noodverkeer. Alarm -, spoed
en velllgheldsselnen. 

A. Algemeen. 
Art. 22. § 1. Geen enkele bepaling van 

dit R eglement kan een beletsel zijn, dat een 
in nood verkeerend mobiel station van alle 
·middelen waarover het beschikt gebruik maakt 
om de aandacht te trekken, zijn toestand ken
baar te maken en hulp te verkrijgen. 

§ 2. 1. In nood-, spoed- of veiligheidsge
vall en mag de seinsnelheid in het algemeen 
16 woorden per minuut niet te boven gaan. 

2. De seinsnelheid voor het alarmsein is 
aangegeven in § 21, 1. 

B. I n noodgevallen te gebruiken golven . 
§ 3. 1. Schepen . - In noodgevallen is de 

golf welke gebruikt moet worden de interna-

tionale noodgolf, d. w.z. 500 kp/s (600 m) (zie 
artikel 19) ; zij moet bij voorkeur van het 
type A 2 of B zijn. De vaartu igen die niet 
op de international e noodgolf kunnen uitzen
den moeten hun normale roepgolf gebru iken. 

2. L-uchtvc,artuigen. - Elk in nood verkee
rend luchtvaartuig moet den noodoproep op 
de luistergolf uitzenden van de vaste of mo
biele stations die het hulp kunnen verleenen: 
500 kp/s {600 m) voor de stations van den 
zeevaartdienst, 333 kp/s (900 111) voo r de s ta
tions van den I uchtvaa rtdienst (beha! ve zooals 
aangegeven in a rtikel 9, § 10, 2) . De te ge
bruiken golven moeten van het type A 2 of 
A 3 zij n. 

C. Noodsein. 

§. 4. 1. In het rad iotelegrafisch verkeer bestaat 
het noodsein uit de groep - - - - - - - - - ; 
in het rad iotelefonisch verkeer bestaat het 
noodsein uit de gesproken uitdrukking MAY
DAY (overeenkomende met de Fransche uit
spraak van de uitdrukking " m'aider"). 

2. Deze noodseinen kondigen aan dat het 
schip, het luchtvaartu ig of ieder ander mid
del van vervoer dat het noodsein uitzendt in 
ernstig en dreigend gevaa1· verkeert en onmid
dellijke hulp vr-aagt. 

D. Noodoproep. 
§ 5. 1. De noodoproep wordt, indien deze 

rad iotelegrafi sch op 500 kp/s (600 m) uitge
zonden wordt, in het a lgemeen, onmiddellij k 
door het a larmsein, zooa ls d it in § 21, 1 om
schreven is, voorafgegaan. 

2. Wanneer de omstandigheden het toela
ten , moet de uitse ining van den oproep door 
een stil te van twee minuten van het einde 
van het alarmsein gesche iden worden. 

3. De noodoproep bevat: 
het noodsein, driemaal gese ind, 
het woord DE, en 
den roepnaam van het in nood verkeerende 

mobiele station, driemaal gese ind. 
4. Deze oproep heeft volstrekten voorrang 

boven andere overse iningen. All e stations die 
den oproep hooren moeten onmiddellijk e lke 
overseining die het noodverkeer zou kunnen 
storen staken en op de golf waarmede de nood
oproep wordt uitgezonden uitluisteren. Deze 
oproep ma g n iet tot een bepaald station ge
richt worden, terwij l er geen reçu van ge
geven wordt. 

E. N oodJbericht . 
§ 6. 1. De noodoproep moet zoo spoedig 

mogelijk door het nopdbericht gevolgd wor
den. Dit bericht bevat den noodoproep, ge
volgd door den naam van het in nood verkee
rende schip, luchtvaartuig of m iddel van ver
voer, door aanwijzingen betreffende de positie 
daarvan, den aard van het noodgeval en van 
de gevraagde hulp en eventueel door a lle 
andere inlich tingen welke die hul pverl eening 
zouden kunnen vergemakkelijken. 

2. Wanneer een luchtvaartuig, nadat het 
zijn noodbericht heeft uitgezonden, zij n pos it ie 
niet kan opgeven, moet het trachten zijn roep
naam voldoend langen tijd uit te zenden om 
de radiopeilstations gelegenheid te geven zijn 
positie te bepalen. 

§ 7. 1. Een schip in of een luchtvaartui g 
in of boven zee moet in het algemeen zij n 
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positie in lengte en breedte (Greenwich) op
geven, met gebruikmaking van cij fers voor 
de graden en m inuten, vergezeld van een der 
woorden NORTH of SOUTH en een der 
woorden EAST of WEST; een punt scheidt 
de graden van de minuten . Eventueel kunnen 
de ware peiling en de afstand in zeemijlen 
m et betrekking tot een bekend aardrijkskun
di g punt worden opgegeven . 

2. Een luchtvaartuig dat boven ]and vliegt 
moet in het algemeen zijn pos itie opgeven 
door den naam van de dichtst bijgelegen plaats, 
den geschatten afstand hiervan, naar omstan
digheden vergezeld van een der woorden 
NORTH, SOUTH, EAST of WEST of even
tueel van de woorden di e de tusschenliggende 
richtingen aangeven. 

§ 8. De noodoproep en het noodberieht 
worden slechts verzonden op bevel van den 
gezagvoerder of van den verantwoordelijken 
persoon van het schip, het luchtvaartuig of 
elk ander middel van vervoer waarop het 
mobiele station zich bevindt. 

§ 9. 1. Het noodbericht moet met tusschen
poozen worden herhaald, totdat een antwoord 
ontvangen wordt, en wel in het bijzonder ge
durende de perioden van sti lzwijgen, bedoeld 
in artikel 19, § 2. 

2. Het alarmsein kan zoo noodig eveneens 
herhaald worden. 

3. De tusschenpoozen moeten echter vol
doende I ang zijn, opdat de stations die zich 
gereed maken om te antwoorden tijd hebben 
hun zendtoestellen in werking te stellen. 

4. In het geval dat het in nood verkeerend , 
boordstation geen antwoord op een noodbe
richt, gese ind met de golf van 500 kp/s ( 600 
m) ontvangt, mag het bericht op elke andere 
beschikbare golf met behulp waarvan de aan
dacht zou kunnen worden getrokken worden 
herhaald. 

§ 10. Bovendien kan een mobiel station. 
hetwelk bemerkt dat een ander mobiel sta
t ion in nood is in een van de volgende ge
vallen het noodbericht seinen: 

a. het in nood verkeerende station is niet 
in staat het zelf te seinen; 

b. de gezagvoerder (of zijn vervanger) van 
het schip, luchtvaartuig of ander middel van 
vervoer waarop het tusschenbeide komende 
station zich bevindt oordeelt dat verdere hulp 
noodig is. 

§ ll. 1. De stations die van een mobiel 
station, dat zich zonder eenigen twijfel in hun 
nabijheid bevindt een noodbericht ontvangen, 
moeten daarvan onmiddellijk reçu geven (zie 
§§ 18 en 19 hierna), daarbij zorg dragend dat 
zij de overseirung van het reçu dat door andere 
stations van genoemd bericht wordt gegeven 
niet storen. 

2. De stations d ie van een mobiel station, 
dat zich zonder eenigen twij fel niet in hun 
nabijheid bevindt een noodbericht ontvangen, 
moeten een korte tij dru imte laten voorbijgaan 
voo1·dat zij daarvan reçu geven, ten einde 
stations die dichter bij het in nood verkeeren
de mobiele station zijn gelegenheid te geven 
om te antwoorden en ongestoord reçu te geven. 

F . N oodverkeer. 

§ 12. Het noodverkeer omvat a lle berichten 
betreffende de hulp d ie het in noodverkeeren-

de mobiele station omniddell ijk noodig heeft. 
§ 13. E lk radiotelegram Yan een noodver

keer moet het noodse in bevatten, dat aan het 
begin van de inleiding geseind wordt. 

§ 14. De leiding van het noodverkeer be
rust bij het in nood verkeerende mobiele sta- · 
tion of bij het mobiele station dat met toepas
sing van de bepal ingen van § 10, letter a, den 
noodoproep heeft uitgezonden. Deze stations 
kannen de leid ing van het noodverkeer aan 
een ander station afstaan. 

§ 15. 1. E lk station van den mobielen 
dienst dat zich in de nabijheid van het in nood 
verkeerende schip, luchtvaartuig of middel 
van vervoer bevindt kan, indien het zulks 
volstrekt noodzakelijk acht, hetzij aan alle 
stations van den mobielen d ienst d ie zich in 
het gebied bevinden, hetzij aan een station 
dat het noodverkeer zou storen, het stilzwijgen 
opleggen. In beide gevallen wordt van de 
voorgeschreven verkorting (QRT) gevolgd 
door het woord DÊTRESSE gebruik gemaakt; 
de aanwijzingen worden, naar omstandigheden, 
,,aan allen" of slechts aan één station ge
ri cht. 

2. Wanneer het in nood verkeerende sta
tion het stilzwijgen wil opleggen, past het de 
hiervoren omschreven wijze van werken toe, 
waarbij het woord DÉTRESSE door het nood
sein • • • - - - • • • vervangen wordt. 

§ 16. 1. Elk station . dat een noodoproep 
hoort, moet zich houden aan de bepal ingen 
van § 5, 4. 

2. Elk station van den mobielen dienst dat 
kennis draagt van een geval van noodverkeer 
moet dat verkeer volgen, zelfs indien het 
daaraan niet deelneemt. 

3. Tijdens den geheelen duur van het nood
verkeer is het aan alle stations die kennis 
dragen van dit verkeer en er niet aan deel
nemen verboden: 

a. de noodgolf [500 kp/s (600 m) ] of de 
golf, waarop het noodverkeer plaats vindt, te 
gebruiken; 

b. golven van het type B te gebruiken. 
4. Een station van den mobielen dienst 

dat. bij het vol gen van het nood verkeer waar
van het kennis draagt, in staat is zijn nor
mal en dienst voort te zetten, mag zul ks doen, 
wanneer het noodverkeer goed tot stand is 
gebracht, en wel op de volgende voorwaarden: 

a. het gebruik van de golven genoemd 
onder 3 is verboden; 

b. het gebruik van golven van het type 
A 1 , met uitzondering van d ie, welke het 
noodverkeer zouden kunnen storen, is toege
staan; 

c. het gebruik van golven van de typen 
A 2 en A 3 wordt slechts toegestaan in den 
band of de banden, toegewezen aan den mo
bielen dienst en die geen frequentie omvatten, 
welke voor het noodverkeer gebrui kt wordt 
[de band om 500 kp/s (600 m) strekt zich uit 
van 385 tot 550 kp/s (779 tot 545 m)]. 

§ 1 7. Als het niet langer noodig is het 
stilzwijgen te bewaren of als het noodverkeer 
geëindigd is, zendt het station, dat de lei
ding van d it ve1·keer heeft gehad, op de nood
golf en, indien daartoe aanleiding bestaat, op 
de golf, welke voor d it noodverkeer gebezigd 
is, een "aan allen" gerichte mededeel ing uit, 
dat het noodv:ei-keer geëindigd is. Dit ber icht 
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verkrijgt den volgenden vorm : 
de oproep aan allen CQ (driemaal) , 
het woord DE, 
de roepnaam van het station, dat het be-

richt se int, 
het noodsein, 
tijd van aanneming van het bericht, 
de naam en de roepnaam van het mobiele 

station, dat in nood verkeerde, 
de woorden " trafic détresse terminé". 

G. R eçu van een noodbe,·icht. 

§ 18. H et reçu van een noodbericht wordt 
in den volgenden vorm gegeven : 

de roepnaam van het in nood verkeerende 
mobiele station (driemaal), 

het woord DE, 
de roepnaam van het station dat reçu geeft 

(driemaal), 
de groep RRR, 
het noodsein. 
§ 19 . 1. Elk mobiel station dat van een 

noodbericht reçu geeft moet, op bevel van den 
gezagvoerder of van diens vervanger, zoo 
spoedig mogelijk de navolgende inlichtingen 
in de daarbij aangegeven volgorde verstrek
ken: 

zij n naam; 
zijn positie in den vorm als aangegeven in 

§ 7; 
de maximum snelheid, waannede het zich 

naai· het in nood verkeerende schip (lucht
vaartui g of ander middel van vervoer) begeeft. 

2. Alvorens dit bericht tii seinen moet het 
station zich er van verzekeren, dat het de 
uitzendi ngen van andere stations, die gun
stiger l iggen om onmiddell ij k hulp aan het 
in nood verkeerende station te verleenen, niet 
stoort. 

H. H e,·haling v<m een noodoproep of van 
een nood.bericht. 

§ 20 . 1. E lk station van den mobielen 
dienst, dat niet in staat is hulp te verleenen 
en dat een noodber icht heeft gehoord waarvan 
niet onmiddellij k reçu gegeven is, moet alle 
mogelij ke maatregelen nemen om de aandacht 
te trekken van de stations van den mobielen 
dienst d ie in de gelegenheid zijn hulp te ver
leenen. 

2. T e d ien einde kan de noodoproep of het 
noodbericht, met machtiging van de verant
woordelij ke gezaghebbende persoon van het 
station worden he1·haal d· deze herh aling ge
schiedt met vol vermoge~, hetzij op de nood
golf, h9tzij op een v_an de golven, die in ge
val van nood gebnukt ku nnen worden (§ 3 
van di t artike l ) ; tegelijkertijd moeten a lle 
noodige maatregelen genomen worden om de 
autoriteiten, wier tusschen komst v,in nut kan 
zijn, in te I ichten. 

3. Een station dat een noodoproep of een 
noodber ich t herhaalt, voegt daaraan het woord 
DE toe en zijn eigen roepnaam, driemaal ge
se ind. 

I. Sein tot het in werking stellen van 
automatische ala,·mtoestellen. 

§ 21. 1. Het alarmsein bestaat uit een 
serie van twaalf in één minuut geseinde stre
pen ; de duur van elke streep bedraagt vier 
seconden en de duur van de tusschenruimte 

tusschen twee strepen één seconde. Het kan 
met de hand of met een automatisch toestel 
geseind worden. 

2. Dit bij zondere se in 'heeft enkel ten doel , 
de automatische toestellen voor het geven van 
a larm in werking te stellen. Het mag alleen 
gebruikt worden hetzij om aan te kondigen, 
dat een noodoproep of noodbericht zal volgen, 
hetzij om de uitzend ing van een dringend be
richt betreffende een cycloon aan te kondi gen; 
in het laatste geval mag het slechts gebruikt 
worden door kuststations, die door hun re
geering behoorl ij k gemachtigd zijn. 

3. Voor noodgevallen is het gebruik van 
het alarmsein aangegeven in § 5, 1; in geval 

· van een dringend bericht betreffende een cy
cloon mag de uitsein ing van dit bericht niet 
eerder aanvangen clan twee minuten na het 
einde van het alarmse in. 

4. De automatische toestellen bestemd voor 
de ontvangst van het alarmsein moeten aan 
de volgende voorwaarden voldoen: 

1 °. aanslaan op het a larmsein, zel fs wan
neer talrijke stations werken en ook als er 
1 uchtstoringen zijn; 

2°. niet in werking worden gebracht door 
luchtstoringen of door krach tige se inen be
halve het alarmsein; 

3°. even gevoel ig zij n als een ontvangtoe
stel met kristal-detector, aan dezel fde antenne 
verbonden; 

4°. waarschuwen ,tls hun werking ophoudt 
normaal te zij n . 

5. Voordat een automatisch alarm-ont
vangtoestel voor het gebruik door schepen 
wordt goedgekeurd , moet de administratie 
waartoe zij behooren door practische proeven, 
die onder passende omstandigheden, wat sto
ring aangaat, zijn genomen, zich er van over
tuigd hebben dat het toestel am1 de voor
schriften van d it R eglement voldoet. 

6. De vaststell ing van het type a larmsein, 
vermeld in 1, belet een adm inistratie niet 
machtiging voor het gebru ik van een auto
matisch toestel te verl eenen, dat aan de hier
voren vastgestelde voorwaarden beantwoordt 
en dat door het noodsein • • • - - - · · • in 
werking gebracht wordt. 

J . Spoedsein. 
§ 22. 1. In het rad iotelegrafisch verkeer 

bestaat het spoedsein uit de groep XXX, drie
maal herhaald de letters van elke groep en 
de opeenvolger{de groepen goed gesche iden ge
seind; het wordt vóór den oproep gegeven. 

2. I n het radiotelefonisch verkeer bestaat 
het spoedsein uit de u itdrukking PAN (over
eenkomende met de Fransche uitspraak van 
het woord "panne") driemaal herhaald ; het 
wordt vóór den oproep gegeven. 1 

3. Het spoedsein du idt aan dat het roepen
de station een zeer dringend bericht heeft over 
te brengen betreffende de vei lighei d van een 
sch ip, 1 uchtvaartu ig of ander middel van ver
voer of van eenig persoon aan boord of in 
zicht daarvan. 

1 In den I uchtvaartd ienst wo rd t het sein 
PAN thans eveneens gebrui kt a ls rad iotelegra. 
f isch spoedsein; in dat geval moeten de 3 
letters goed gescheiden worden , opdat de let
ters AN niet overgaan in de letter P. 
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4. In het bij zonder laat een luch tvaar tui g 
da t een berich t verzendt om te m elden dat het 
in moe ilijkheden verkeer t en op het p unt staat 
te l anden (of op zee ·te dalen) , doch geen on
m iddellij ke h ulp noodig heeft, zij n beri ch t 
door het spoedsein voorafgaan. 

5. H et door een luchtvaartuig uitgezonden 
spoedse in, ni et gevol gd door een bericht, be
teekent dat het luch tvaartuig gedwongen is 
te l anden (of op zee te dalen ) . geen berich t 
ka n overse inen, doch geen onmi ddellijke hul p 
nood ig heeft. · 

6. H e spoedse in heeft voorra ng boven alle 
andere ber ich ten, behal ve noodber ich ten , en 
all e mobiele st a tions of l andstations, di e het 
hooren, moete n zorgen, dat zij de oversein in g 
van het bericht hetwelk op het spoedse in volgt 
niet storen . 

7. I ngeval het spoedse in door een mobiel 
station gebruikt wordt, moet dit sein in het 
a lgemeen tot een bepaa ld station gerich t wo 1·
de n. 

§ 23. W annee r het spoedse in gebru ikt wo rdt, 
moeten de ber ich ten, waaraa n di t se in voo raf
gaat, in het a lgemeen in verstaanbare ta al 
gesteld zij n , behal ve in geva l van m edi sche 
beri ch ten di e gewisseld worden tusschen sche
pen of t usschen een schip en een kuststation . 

§ 24. 1. D e mobiele statio ns, d ie het spoed 
sein hooren, moeten minstens dr ie m inu ten 
blij ven u itl uisteren . N a afloop hiervan kunnen 
zij , indien gee n enkel spoedbericht gehoord is, 
hun normalen di enst hervatten. 

2. E chte r ku nnen l a nd- en scheepsstations, 
die op a ndere golven bez ig zijn dan die, welke 
voor de ove rbrenging va n het spoedse in en 
den daaropvolgenden oproep worden gebruikt, 
zonder onderbreking met hun no rmale we rk
zaamheden doo rgaan. 

§ 25. 1 . H et spoedse in m ag slech ts met 
goedvi nden van den gezagvoerder of den ver
a ntwoordelijken persoon van het schip, het 
luchtvaartuig o f elk a nder m iddel van ver
voe1·. waarop zich het mobiele statio n bevind t, 
worden verzonden. 

2. Indien het een la ndstation betreft, mag 
het spoedsein a lleen u itgezonden worden met 
goed keur ing van de verantwoorde lij ke autor i
te it . 

K. V eil igheid.ssein . 

§ 26. l. In het radiotelegraf isch verkeer 
bestaat het ve ilighe idsse in ui t de groep T TT, 
driemaal herhaald, de letters van elke grnep 
en de opeenvolgende g rnepen goed gesche ide n 
geseind. Di t sein wor dt gevolg d door het woor d 
DE en dr ie m aal den roe pnaa m van het sta
t ion dat het ui tzendt. H et kond igt aan dat di t 
station een be richt zal se inen hetwe l k betrek
king heeft op de veili gheid va n de navigatie 
of belangrijke meteorolog ische waarschuwin
gen geef t . 

2. In het radiotelefoni sch verkeer wordt 
het woord SÉCURI TÉ (overeenkomende met 
de Fransche ui tspraa k va n het woord "sécu
r ité" ) , dr iemaal herhaald, al s veil igheidsse in 
gebrnikt. 

§ 27. H et vei ligheidssein en het bericht dat 
er op volgt wo rden op de noodgol f geseind of 
op een van de golven di e eventueel in nood
geva ll en kunnen ,Yo rden gebr uikt (zie § 3 van 
dit a r t ikel ). 

§ 28. 1 . In den m ob ielen dienst voor de 
zee~aart moet het ve ilig he idsse in, buiten de 
berich ten wel ke op een vast uur worden ge
se ind , tegen het e inde van de eerstvolgende 
periode van stilzwijgen (art ikel 19, § 2) wor
den gegeven en wordt het berich t onmiddellij k 
na de periode van stil zwijgen geseind; in de 
geva ll en bedoeld in art ikel 30 , A , § 4, 3 en 
§ 5, 1 , B , § 7 moeten het ve il igheidssein en 
het berich t da t er op volgt binnen den kortst 
m ogelij ke n tij d gese ind worden, doch bij de 
eerstvolgende per iode van stil zwijgen herhaal d 
wo rden, zooa ls hiervoren is aangegeve n . 

2. All e sta tions d ie het ve ili gheidsse in op
vangen moeten op de golf waarmede het ve i-
1 igheidssein u itgezonden is bl ij ven u itluisteren 
totdat het al dus aangekond igde bericht ge
e indig d is; zij moeten bovendi en op el ke golf 
die het berich t zou kun nen stor en het sti l
zwij gen hewaren . 

3. D e vorenstaande regelen zij n op den 
luchtvaartdi enst van toepass ing , voor zooveel 
zij ni et in strijd zijn met regionale overeen
komsten welke aan de luch tvaar t een minstens 
eve n groote bescherm ing verzekeren. 

Diensttijden van de stations van den 
mobielen dienst. 

Art. 23. § 1. T en e inde de toe passing van 
de hierna volgende regelen betre ffende de 
luisteruren mogelijk te m aken, moe t elk sta 
t ion van den mobielen d ienst een ju ist l oo
pend uurwerk hebben en de noodige maat. 
regelen nemen o pdat het nauwkeurig naar den 
middelharen t ij d Greenwich is geregeld. 

A. L and.stations. 
§ 2. 1. De l andstations hebben zooveel mo

gelijk onafgebrn ken dag- en nachtdienst. B e
paalde l a ndstations ku nnen ech te r een beperk
ten di enstt ijd hebben. E l ke a dministra t ie of 
behoorlij k gemachti gde par ti culiere onderne
ming bepaal t de di en turen van de onder haa r 
gezag geplaatste l a ndstations. 

2. L a ndstations di e nie t ona fgebroken die nst 
hebben mogen n iet sl ui ten , voorda t zij : 

1 °. a lle ha ndelingen hebben verrich t die 
haar grond v inden in een noodoproep ; 

2°. a ll e ra diotelegramme n h ebben gewis
seld , die a fkomsti g zij n van of bestemd voor 
mobiele stati ons welke zich in hun we rkings
gebied bev inden en wel ke zich hebben gemeld 
voordat de werkzaamheden werkelij k geëin
d igd zij n . 

3. D e luchtvaartstations hebben een door
loopenden di enst tijdens den geheelen duur 
van het vliegen in den sector of de secto ren 
va n de route (s), waarvoor het betrokken sta
t ion den di enst de r r ad ioberichtgeving onder
ho udt. 

B . 8ch.eepsstatio11s . 
§ 3. 1. Voor den internationa le n di enst va n 

het openbaar verkeer worden de scheepssta
tions, volgens de b innenl andsche r egel ing van 
de administraties waa r toe zij behooren , in drie 
categorieën ve rdeeld: 

stations va n de eerste categorie : deze sta 
t ions oefenen een onafgebroken di enst ui t ; 

sta t ions van de tweede categorie : deze st a
t ions oe fenen een di enst u it van be pe rkten 
duur a ls aangegeven in alinea 2 h ierna; 

stations van de de rde categorie : deze sta -
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t ions oefenen een di enst ui t van karteren duur 
dan die van de stations van de tweede catego
ri e of een di enst, waarvan de duur door di t 
R eglement niet is vastgesteld. 

2. ,,. De in de tweede categorie ingedeelde 
scheepsstations moeten hun dienst u itoefenen 
m instens gedurende den tijd , di e voo r deze sta. 
ti ons in bijl age 4 is a angegeven . In de ve r
gunning wordt van dezen di ensttijd melding 
gemaakt. 

b. In geval van ko rte over tochten oefenen 
zij hu n di enst uit gedurende de uren, vastge
ste ld door de administ rati e waa rtoe zij be
hooren. 

3. I n voorkomende gevall en kunnen de 
di ensturen van scheepsstations van de de rde 
categor ie in de naamlijst vermeld wo rden . 

4. I ndi en een kuststa tion berichten voor
handen heeft voor een scheepsstation van de 
de rde categorie, dat geen vaste luiste ruren 
heeft en waa rvan verondersteld wordt, dat 
het in het werkingsgebied van het kuststation 
is, moet dit laa tste in het a lgemeen het 
scheepssta tion oproepen in het ee rste ha lfu ur 
van cl e l ste en 3de luiste rpe riode va n de 
scheepsstations van de tweede categorie di e 
een dienst van acht 11u1· uitoe fenen, overeen
komst,ig de be palingen van bijl age 4. 

§ 4. 1. De bepalingen va n § 2, a linea 2 
van d it artikel worrlen op scheepsstations stipt 
toegepast voor zoovee l den noodseindienst be
tre ft en, zooveel mogelijk , overeenkomstig den 
geest van het bepaalde onder 2° van genoemde 
alinea. 

2. H et behoort tot de taak van e lk der ve r
drags luitende regeeringen, een doelt reffende 
dienstui tvoering op de scheepsstations van haar 
nationali te it te verzekeren door de aanwezi g. 
he id op die stations van het vere ischte aan
tal telegrafi sten voor te schrij ven, waa rbij re
kening met haar binnenla ndsche regel in gen 
te r za ke wordt gehouden. 

C. L 11ch1,,aartuigstations. 

§ 5. Voor den in te rnationalen di enst van 
het openba ar verkee1· ,vorden de luch tvaa r
tuigstat ions, volgens de b innenl a ndsche rege
li ng van de a dministraties waa r toe zij be
hooren ve rdee ld in twee ca tegorieën: 

sta tions van de ee rste categorie : deze sta
t ions oefenen een ona fgebroken di enst ui t ; 

sta tions van de tweede categorie : deze sta
t ions oefenen een bepe rk ten dienst uit waar
van de dmi°r niet door di t R eglement wordt 
vastgesteld. 

D. Gemeenschappelijke bepalingen . 

§ 6. 1. E en mobiel station hetwelk geen 
bepaalde diensttijden hee ft moet aa n het land
station waarmede het in verbinding is getre
den het tij dsti p van slui t ing en dat van her
opening van zij n di enst mededee len. 

2. n. Ieder mobiel sta tion dat op het punt 
sta at den di enst wegens aankomst te slui ten, 
moeL h iervan het dichtstbijzijnde landstat ion 
en, indien zu lks nuttig is, de andere la nd
sta tions waa rmede het in het a lgemeen corres
ponrlee1·t verwi ttigen. H et mag slech ts sluiten 
na a fwikkeling van het voo rha nden verkeer. 

b. Bij zij n ve rt rek moet het van de her
open ing van zijn di enst aan het (de) voren
bedo~I de landstation (s) kennisgeven. 

E. K lasse en minimum aantal tel egrafisten 
(tel e/011;s1en). 

§ 7. Wat den in te rnationalen dienst van 
het openbaa r verkeer der mobiele sta t ions be
treft, moet het personeel van deze stations 
m instens .bestaan u it: 

1. voor de scheepssta t ions van de eerste 
categorie : een telegra fist, houder van een 
certi ficaat voor radiotelegrafist der l ste 
klasse; 

2°. voor de scheepsstations van de tweede 
ca tegorie : een telegrafi st , houder van een 
certi ficaat voo r radiotelegrafi st der l ste of 
2de klasse ; 

3°. a. voor de scheepssta t ions van de derde 
categori e, behalve in de geva ll en, bedoeld 
onder li tt. b en c hierna, een telegrafi st di e 
met goed gevolg het examen voor het ce rt if i
caat voor radiotelegra fi st der 2de kl asse heeft 
afgelegd ; 

b. voot· de sta tions aan boord van schepen 
aan welke ingevolge inte rnationale overeen
komsten , niet de ve rpli chting is o pgelegd een 
radiotelegrafi sche inricht ing te hebben, een 
telegrafi st , houder va n een bijzonder ce rtifi 
caat dat vol doet aan de voorwaarden van a r
t ikel 10, D . § 6. 1 ; 

c. voor de stat ions aan boord van schepen 
we lke voorzien zijn van een radiotele foni sche 
inrich t ing van zwa k ve rmogen een telefonist, 
houder va n een ce rtificaat voor radiotelefonist 
dat vol doet aan de voorwaarden van a rtikel 
10 , E , § 7; 

4°. a. voor de l uchtvaartui gsta tions, be
ha lve in de gevallen , bedoeld onder b en c 
hie rna, een telegrafi st , houder van een certi. 
fi caat voor radiotelegra fi st der l ste of der 
2de klasse, naar gelang van de binnenl and
sche beschikkingen welke door de regeeringen 
waa rtoe die sta tions behooren vastgestel cl zijn ; 

b. voor de sta tions aan boord van lucht
vaa rtui gen aan welke ingevol ge inte rnat ionale 
overeenkomsten niet de verplichting is opge
legd een radiotelegrafische inrichting te heb
ben, een telegra fi st , houder van een bij zonder 
certificaat dat vol doet aan de voorwaa rden 
van a rt ikel 10 , D , § 6, 1 ; 

c. voor de stations aan boord van lucht
vaa rtui gen welke voorzien zijn van een radio
telefonische inricht ing van zwak vermogen, 
een telefoni st, houder van een cer t ificaat voor 
rad iotelefoni st dat voldoet aan de voorwaar
den van a rt ikel 10, E , § 7. 

Volg·orile van den voorrang ,•an berichten 
in den mobielen cllenst. 

Art. 24. De vol go rde va n den voorrang va n 
rad iobe ri ch ten in den mobielen dienst is de 
volgende: 

1 °. noodop1·oepen, noodber ichten en nood
verkeer · 

2°. b~ri ch ten, voora fgeg-aan door een spoed
sein ; 

3°. be ri ch ten, voorafgegaan door het vei
li ghe idsse in ; 

4°. berichten betreffende radiopeili ngen ; 
5° . regeeringsradiote legrammen waa rvoo r 

geen a fstand is gedaan van het rech t van 
voor rang; 

6°. a ll e andere ber ich ten. 
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Aanduidin g van het s tation van oorsprong 
, ·an radiotelegrammen. 

Art. 25. § 1. Indien, tengevolge van gelijk
namigheid , de naam van een stat ion gevolgd 
wordt door den roepnaam van dat sta tion, moet 
deze roepnaam door een breukstreep van den 
naam van het station gesche iden worden. 
Voorbeeld : Oregon / OZOC (en ni et Oregon
ozoc) ; Rose / DDOR (en nie t R oseddor). 

§ 2. B ij de verder eining ove r de ve rb in
d ingswegen van het a lgemeen net van een 
radiotelegram dat van een mobiel station ont
vangen is, seint het landstat ion a ls oorsprnng 
den naam van het mobiele station waa i-va n 
het ra diotelegra n1 a fko n1sti g is

1 
zooals die 

naam voo rkomt in de naamlijst, gevolgd door 
den naam va n het genoemde la ndstation. 

§ 3. H et landstation kan, indien het zulks 
nutt ig acht, de aa ndu idi ng van den naam van 
het mobiele station van oorsprong aanvull en 
m et het woord ,,nav ire", o f "avio n" o f "di ri
geable" , geplaatst vóór den naam van het 
genoemde station van oorsprong, ten e inde 
elke verwa rring met een telegraafka ntoo r o f 
een vast station met denzelfden naam te voor
komen. 

Verzendln gsweg van radiotelegramm en. 

Art. 26. § 1. 1 . In het algemeen seint het mo
biele station dat gebruik maakt van golven van 
het type A 2, A 3 of B begrepen in den band 
van 365-515 kp/s {822-583 m ) zij n radio
telegrammen aa n het di ch tstbijzij nde la ndsta
t ion. T en e inde de overse ining van de rad io
te legrnmmen te bespoedi gen of te ve rgemak
kelij ken kan het die telegrammen echter aan 
een ander mobie l station overseinen. Di t laat
ste station beha ndelt de aldus ontvangen radio
te legrammen op gel ijke wij ze a ls di e welke op 
di t station ze lf aangeboden zij n (z ie eveneens 
artikel 7 va n het Additioneel R eglement ). 

2. W anneer het mobiele station evenwel de 
keus hee ft tusschen ve rschil lende landstations, 
die zich ongeveer op denzelfden a fstand be
vinden , moet het de voorkeur geven aan het 
landstation, dat op het gebied van het land 
waarvoor de ra diotelegrammen bestemd zijn 
gelegen is of waa rove r deze normaal ve rzon
den worden. Al s he t gekozen stat ion n iet het 
d ichtstbij zij nde is, moet het mobie le station op 
het eerste rn rzoek van het la ndstation van 
den betrokken d ienst, da t werkelij k het di chtst
bijzijnde is · met werken ophouden of het ty pe 
of de frequenti e der ui tzendi ng wijzigen ; d it 
verzoek moet op de storing die da t la ndstation 
van genoemd werken ondervindt zijn gegrond. 

§ 2. De mobiele stat ions d ie gebruik ma
ken hetzij van golven van het type A 1, hetzij 
va n golven van het type A 2 of A 3 bu iten 
den band va n 365- 515 kp/s {822-583 m) 
moeten in het al gemeen de voorkeur geven 
aan het landstation, dat gevestigd is op het 
gebied van het land van bestemming of van 
het land dat het meest aangewezen schijn t om 
voor de doorzend ing der radiotelegrammen te 
zorgen. 

§ 3. Indien de a fzender van een radiotele
gram dat op een mobiel station is aa ngeboden 
het landsta t ion waaraan hij zijn radiotelegram 
wen cht te doen ve rzenden heeft aangegeven, 
moet het mobie le station eventuee l met de 

oversein ing naar het aangegeven landstation 
wachten tot aan de voorwaarden, bedoeld in 
de YO rige paragrafen, is voldaa n. 

Afrekenin g der radiotelegrammen. 

A. S am enstelling de r rekeningen. 

Art. 27. § 1. In beginsel worden de land
stations- en de boordtaksen niet in de inter
nationale telegraa frekeningen opgenomen. 

§ 2. De regeeringen behouden zich de be
voegdheid voor tot het treffen van afwij kende 
regelingen onderling en met de be trokken par
t iculiere ondernemingen ten aanzien Yan het 
aannemen van andere bepalingen betreffende 
de afrekeni ng, n1et name de aanne111ing, voor 
zoover mogelij k , van het stel el waarbij de 
land tations- en de boordta ksen de radiotele
grammen van l and tot la nd volgen door m id
de l van de telegraafrekeningen. 

§ 3. Tenzij een afwijkende regeling is ge
t roffe n ingevol ge de bepalingen van § 2 hier
vo ren worden de rekeni ngen betreffende deze 
takse~ maandelijks door de administraties, 
waa rtoe de landstations behooren, opgemaakt 
en door deze aan de betrokken adminis traties 
overgebracht. 

§ 4. Indien de exploitant van de landsta
t ions niet de administratie van het I and is, 
ka n deze exploitant, voor zooveel de re kenin
gen betreft, in de p laats van de administ ratie 
van dit land t reden. 

§ 5. Voor radiotelegrammen, a fkomstig van 
boordstations, brengt de a dministr atie, waar
toe het landstation behoort, de landstations
taksen, de taksen betreffende de ve rzending 
over het algemeen net van de wegen voor 
verreber ich tgev ing - die h ie rna de telegraaf
taksen zu ll en worden genoemd - de volle 
kosten voor de betaalde antwoorden, de land
stationsta ksen en de telegraaftaksen voor col
i a t ionneering, de kosten van bezorging per 
bode, per post of pe r luch tpost en die voor 
a fschriften van meervoudige teleg rammen, 
ten laste van de admin istratie, waa,·toe het 
boordsta t ion van a fzending behoort . Voor de 
overbreng ing langs de telegraf ische verkee rs
wegen worden de radiotelegrammen, u it een 
oogpunt van a frekening, ove1·eenkom t ig het 
Telegraa freglement beha ndeld. 

§ 6. Voor radiotelegrammen, bestemd voor 
een I and, da t ge legen is voo1·bij het I and, 
waartoe het la ndstation behoort, zij n de tele
graaftaksen, welke overeenkomst ig voren
staa nde bepa li ngen moeten woTden ve reffend , 
di e, welke ui t de tarieftabe ll en betreffende het 
inte rnationale telegraafverkeer zijd a fgel eid , 
clan wel de ta ksen voortvloe iende u it bijzon
de re overeenkomsten, welke t usschen de ad
m inistra ti es van aa ng,·enzende landen zij n ge
sloten en door deze adm inistraties zijn mede
gedeeld en niet de ta ksen, welke door toepas
sing van minima pe r te legram of van afrem
ding der prij zen pe r te legram , op welke wijze 
di t ook zij , zouden kunnen worden geheven. 

§ 7. Voor radiote legrammen, bestemd voor 
boordstations, worden de landsta tions- en de 
boordtaksen , met de landstat ions- en boord
ta ksen voor de coll a t ionneer ing, rech tstreeks 
door de admin istrat ie, waartoe het landsta
t ion behoort , ten laste gebrnch t van de ad
ministratie, waa rtoe het kantoor ,·an afzen--
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ding behoort, doch alleen voor het geval dat 
het rad iotelegram aan het boordstation is 
overgebracht. E chter wordt in het geval be
doeld in § 4 van artikel 9 van het Additioneel 
Reglement, de landstationstaks door de ad
ministratie, waartoe het landstation behoort, 
ten laste gebracht van de administratie, waar. 
toe het kantoor van afzending behoort. De 
volle kosten betreffende betaalde antwoorden 
en de telegraaftaksen voor collationneering 
worden steeds, indien hiertoe aanleiding be
staat, van land tot land, door middel van de 
telegraafrekeningen en door de adm inistratie, 
waartoe het land tation behoort, ten laste ge
bracht van de administratie, waa,-toe het kan
toor van afzending behoort. Voor zooveel de 
telegraaftaksen en de kosten wegens bezor
g ing per post of per I uchtpost en voor af
schriften wegens meervoudige telegrammen 
betreft, wordt ten opzichte van de telegraaf. 
rekeningen overeenkomstig de normaal bij dA 
telegraaf gebruikelijke wijze van werken ge
handeld. De administratie, waartoe het land
station behoort, brengt, wanneer het radio
telegram is overgebracht, ten voordeele van 
de administratie, waartoe het boordstation 
van bestemming behoort: a. de boord taks; 
b. indien hiertoe aanleiding bestaat, de aan 
overnemende boordstations toekomende taksen, 
de volle kosten voor betaalde antwoorden, de 
boordtaks betreffende colfationneering, de kos
ten wegens afschriften voor meervoudige tele
grammen en voor bezorging per post of per 
luchtpost. 

§ 8. Betaalde nota's en de antwoorden op 
ra diotelegrammen met betaald antwoord wor
den in de rekeningen van den mob ie len dienst 
in alle opzichten al de andere radiotelegram
men behaindeld. 

§ 9. Voor radiotelegrammen, gewisseld tus
schen boordstations door tusschenkomst van 
een of van twee I andstations , geldt het vol
gende : 

a. Ind ien tusschenkomst dooi· een enkel 
landstation is verl eend, brengt de administra
t ie, waartoe het landstation behoort, ten laste 
van de administratie, waartoe het boordsta
tion van afzending behoort: de landstations. 
taks, de binnenlandsche te legraaftak , indien 
hier toe aanle iding bestaat, alsmede de taks 
van het boordstation van bestemm ing. Zij doet 
aan de admin istratie, waartoe het boo,·clsta
t ion van bestemming behoort, de aan dit 
boordstation toekomende boordtaks tegoed . 

b. L,dien tusschenkomst door twee land
stations is verleend, brengt de administratie, 
waartoe het eerste landstation behoort, alle 
gehe ven taksen ten laste van de administratie, 
waartoe het boordstation van afzending be
hoort, zul ks na aftrek van de aan dit boord
sta tion toekomende taksen . De administratie, 
waartoe het tweede landstation behoort, brnngt 
de op de overbrenging naar het mobie le sta
tion van bestemming betrekking hebbende tak
sen reohtstreeks ten laste van de administratie, 
waartoe het eerste I anclstat ion behoort. doch 
a ll een ingeval deze ove1·brenging ten ui tvoer 
i gebracht. 

§ 10. Voor de radiotelegrammen, die op 
verzoek van den afzender met behulp van een 
of twee overnemende boordstations zijn over
gebl'acht, brengt elk dezer stations de daar-

aan voo r overnemi ng toekomende boordtaks 
ten h\ste van het boordstation van be temming, 
als het een vool' een boordstation bestemd 
radiotelegram betreft, of ten laste van het 
bool'd tation van afzending a ls het radiotele
gram van een boordstation afkomstig is. 

B. Uitwisseling, onderzoek en ve,·e//ening 
der ,·e keningen. 

§ 11. In beginse l heeft de vereffening van 
rekeningen betreffende het verkeer tusschen 
boordstations rechtstreeks tusschen de exploi
tanten van die stations plaats, waarbij de tak
sen door den exploitant, aan wien het station 
van bestemming behool't, aan den exploitant, 
aan wien het station van a fzending behoort, 
worden aangerekend. 

§ 12. In beginsel worden de maaodelijksche 
rekeningen, welke tot grondslag dienen voor 
de afrekening van de in dit artikel bedoelde 
rad iote legrammen, opgemaakt met gebruik
making voor zooveel mogelij k van het in bij
lage 11 opgenomen model per boordstation 
en volgens het maandelijksch aantal wo01·den 
van de radiotelegrammen van eenzelfden oor
sprong voor eenzelfde bestemm ing, gewisseld 
met eenzelfde landstation. De rnkeningen 
worden verzonden binnen een termijn van 
dri e maanden, te rekenen van de maan<l waar
op zij betrekking hebben. 

§ 13. H et bericht van de goedkeuring van 
een reken ing of van de opmerkingen tot welke 
deze aanleiding hee ft gegeven moet wol'clen 
verzonden binnen een term ij n van zes rn aan
den, te rekenen van den dag waarop zij is 
toegezonden. 

§ 14. De tel'm ij nen in de twee voornfgaan
de paragrafen genoemd, kunnen meer dan de 
vastgestelde t ijden bedragen, wanneer zich 
buitengewone moeil ijkheden voordoen bij het 
postve rvoer v,u1 de bescheiden tusschen de 
landstations en de admin istraties, waartoe zij 
behooren. N iettemin kunnen de afreken ing en 
vereffening van l'ekeningen, welke meer dan 
achttien maanden na den dag van aanbieding 
der radiotelegrammen waarop die l'ekeningen 
betrekking hebben worden ingediend, dool' de 
administratie welke te betalen heeft, wor<len 
gewe igerd. 

§ 15. Tenz ij anclel'S is overeengekomen zijn 
de volgende bepal ingen van toepass ing op de 
radiotelegraafrekeningen bedoeld in dit ar
tikel. 

§ 16 . 1. De maandrekeningen worden zon
der herz iening goedgekeurd wanneel' het ver
schil tusschen de door de beide betrokken ad
ministraties opgemaakte rekeningen niet meer 
clan 1 ten 100 (1 %) bedraagt van de l'eke
ning der adm ini stratie, welke te vol'deren 
heeft, m its het bedrag dezer rekening n iet 
hoogel' is dan honderdduizend franken (100 000 
fr.); wanneer het bedrag van de rekening der 
administratie, welke te vorderen heeft, hooger 
dan honderdduizend franken (100 000 fr.) is, 
mag het verschil een totaalbedrag van: 

1 °. 1 % voor de ee l'ste hondel'clduizend fran
ken (100 000 fr.), 

2° . 0.5 % van het oversch ietende beclrng 
der rekening niet te boven gaan. 

Wanneer evenwel het verschil niet meer dan 
vijf en twintig franken {25 fr.) bedraagt moet 
de afrekening worden goedgekeurd. 
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2. Een aangevangen herziening wordt ge
staakt, zoodra tengevolge van de tusschen de 
betrokken administraties gewisselde opmerkin
gen, het verschil is teruggebracht tot een be
drag, dat het in het eerste lid van deze para
graaf vastgesteld maximum niet te boven 
gaat. 

§ 17. 1. Onmiddellijk na de goedkeuring 
van de rekeningen op de laatste maand van 
een kwartaal betrekking hebbend wordt, tenzij 
tusschen de betrokken administraties a nders 
is overeengekomen door de administratie, 
welke te vorderen heeft, een driemaandelijk
sche rekening opgemaakt, waarin het saldo 
voo1' de gezamenlijke drie maanden va n het 
kwartaal tot uiting komt ; deze rekening wordt 
in twee exemplaren toegezonden aan de ad
ministratie, welke te betalen heeft en welke , 
na onderzoek, een der beide exemplaren, voor
zien van h aar goedkeuring , terugzendt. 

2. ·w anneer de goedkeuring van een of 
andere maandrekening van eenzelfde kwar
taal vóór het verstrijken van de zesde maand 
volgende op het kwartaal waarop deze reke
ningen betrekk ing hebben niet is ontvangen, 
kan de driemaandelijksche rekening niettemin 
dooi· de administratie welke te vorderen heeft, 
worden opgemaakt, ten behoeve van een voor
loopige afrekening, welke op de voorwaarden 
van § 18 hierna , voor de adm inistratie welke 
te betalen heeft, verp lich tend wordt. Verbete
r ingen, welke later noodzakelijk zij n gebleken, 
worden in een volgende driemaandelijksche 
afrekeni ng opgenomen. 

§ 18. De driemaandelijksche rekening moet 
b innen een termijn van zes weken te rekenen 
Yan den dag, waarop de administratie, welke 
te betalen heeft haar heeft ontvangen, zijn 
onderzocht, terwijl het bedrag er van binnen 
dien termijn moet zijn betaald. a het ver
strijken van dien termijn is wegens de door 
de eene adm i nistn1tie aan de andere te beta
len sommen een rente ve rschuldi gd van 6 % 
per jaar, te rekenen van den dag volgende 
op dien, waarop bovengenoemde te rm ijn is 
verstreken . 

§ 19. 1. T enzij anders is overeengekomen , 
wordt het sa ldo der driemaandelijksche reke
ning door de administratie, welke te betalen 
heeft, aan de administratie welke te vorderen 
hee ft , voldaan in goud of door middel van 
cheques of wissels betaalbaar op zicht en op
gemaakt tot een bedrag, dat ge lijk is aan de 
waarde van het in gouden franken uitgedrukte 
saldo. 

2. In geval van betaling door middel van 
cheques of wissels, worden deze titels gesteld 
in de munt van een land , waai· de centra le 
em iss iebank of een andere officieele em iss ie
instelling goud of goud-deviezen koopt en ver
koopt tegen nationale munt, tegen vaste bij 
de wet of krachtens een overeenkomst met de 
regee ring bepaalde koersen . l11di en de mun
ten van verschillende landen aan deze voor
waarden beantwoorden , heeft de administratie, 
welke te vorderen heeft, het recht, de munt 
welke zij geschikt acht aan te wijzen. De he r
leiding geschiedt volgens de pa1·iteit der gou
den munten. 

3. Ingeval de munt van een land , dat te 
vorderen heeft, niet aan de hien'oren, onder 
2 genoemde voorwaarden beantwoordt en in- 1 

dien beide la nden zulks zijn overeengekomen, 
kunnen de cheques of wissels ook worden u it
gedrukt in de munt van het land, dat te vor
deren heeft. In dat geval , wordt het saldo, 
volgens de pariteit der gouden munten, her
le id in de munt van een land, dat aan boven
bedoelde voorwaarden beantwoordt. H et ver
kregen bedrag wordt vervolgens herleid in de 
munt va n het land , dat te beta len heeft en 
van deze munt in de munt van het land, dat 
te vo rderen heeft, naar den beurskoers van de 
hoofd tad of van een handelsstad van het land, 
dat te betalen heeft, op den dag van afgifte 
van de order tot aankoop van de cheque of 
van den wissel. · 

§ 20. De op de betaling va ll ende kosten 
worden gedragen door de administrat ie, welke 
te betalen hee ft. 

§ 21. De minuten der radiotelegrammen 
en de daarop betrekking hebbende afreke
ningsbescheiden worden bewaard, totdat de 
vereffening van de desbetreffende rekeningen 
heeft plaats gehad en in elk geval ten minste 
t ien maanden, te rekenen van de maand. 
welke volgt op die, waarin het radiotelegram 
is aangeboden , met a ll e noodige voorzorgen 
ter verzekering van de geheimhouding. 

L uchtvaartradlodlenst voor openbaar 
verkeer. 

Art. 28 . Behoudens bijzondere overeenkom
sten (artikel 13 van het Verdrag) zijn de be
palingen van dit Reglement, welke de wijze 
van wisseling en afrekening der radioberich
ten beoogen , op a lgemeene wij ze, op den lucht
vaartradiodienst voor openbaar verkeer van 
toepassing. 

Dienst der mobiele radlotelefoonstatlon s 
van gering vermogen. 1 

Art. 29. § 1. De volgende bepalingen be
treffen slechts den dienst der mobiele rnd io
telefoonstations, waarvan het vermogen van 
de draaggolf in de antenne 100 watt niet te 
boven gaat (behoudens regionale overeenkom
sten bedoeld in artikel 10, § 7, 4 van di t 
Reglement) in den band van 1530- 2000 kp/s 
(196 ,1- 150 m). 

§ 2. De dienst van een dergelijk station 
moet door een telefonist houder van een 
certificaat voo,· radiotelefonist (artikel 10, § 7, 
va11 dit Reglement) worden uitgeoefend. 

§ 3. 1. Voor het oproepen van de kust
stations kan , a ls rad iotelefonische roepnaam, 
de roepnaam of de aardrijkskundige naam 
van de plaats worden gebrui kt, zooals deze 
voorkomt in de naamlijst van de kust- en 
scheepsstations of in de naamlijst van de sta
tio 11s voo r de uitoefening van bijzondere dien
sten. 

2. Voor het oproepen van de scheepsstations 
kan als radiotelefonische roepnaam hetzij de 
naam van het schip , hetzij een roepnaam 
sam engesteld overeenkomstig artikel 14 van 
dit Reglement gebruikt worden. 

3. In de gevallen waarin de naam en de 
nationaliteit van het sch ip n iet met zekerheid 
kunnen worden vastgesteld, moet de roep-

l In voorkomende geva ll en kunnen deze 
bepalingen op de luch tvaar tuigstations worden 
toegepast. 
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naam of de naam door den naam van den 
eigenaar worden voorafgegaan. 

§ 4. 1. De golf van 1650 kp/s (182 m) is 
een oprnepgolf voor den mobielen radiotele
foondienst. Zij mag gebruikt worden overeen
komstig het bepaalde in artikel 7, § 7 (tabel, 
noot 11 en 13). Deze hepaling sluit het ge
brnik niet uit van andere frequenties, die 
dooi· de adm inistraties mogen worden bestemd 
Y001· den radiotelefoondienst met door haar 
aangewezen kust- of scheepsstations. 

2. De kust- en scheepsstations die de op
roepgolf van 1650 kp/s (182 m) gebruiken, 
zullen over min tens één andere golf in den 
band van 1530 -2000 kp/s (196 ,1- 150 m) 
moeten beschikken. Deze tweede golf zal in 
de naamlijst de r stations vet gedrnkt worden 
om aan te duiden, dat zij de normal e werk
golf van het station is. De werkgol ven van 
deze stations zullen zoodanig moeten worden 
gekozen dat storing met de andere sta tions 
voor radioberichtgev ing vermeden wordt. 

3. Buiten hun normale werkgolf mogen de 
kust- en scheepsstations, in den genoemden 
band, aanvullingsgolven gebruiken. Deze gol
ven worden in de naamlijst met gewonen druk 
aa11gegeven. 

§ 5. 1. Indien het, in geval van nood, niet 
mogelijk is, vom· de rad iotelefonie de alge
mecne noodgolf van 500 kp/s (600 m) te ge
bn1iken, mag voor den oproep en het nood
verkeer de golf van 1650 kp/s (182 m) worden 
gebezigd. H et station mag eveneens elke 
andel'e golf gebruiken om de aandacht te trek
ken, zijn toestand kenbaar te maken en hulp 
te verluijgen. 

2. Het radiote lefonische noodsein bestaat 
uit de gesproken uitdrukking MAYDAY (over. 
eenkomende met de Fransche uitspraak van 
de uitdrukking " m'aider"). 

§ 6. Voor zoover dat practisch en redelijk 
is, past men de bepalingen omtrent den radio
telegrafischen di enst en in het bijzonder di e 
betreffende storingen, nood-, spoed- en vei
ligheidsdiensten , si uiting van den dienst en 
oproepen (artikelen 16, 20, 22, 23 en 18 van 
dit Regl ement) op den mobielen radiotele
foondienst toe. 

§ 7. In den dienst der mobiele rndiotele
foonsta.t ions van gering vermogen kan de in 
b ijl age 12 van dit R eglement aangegeven 
wijze van werken worden toegepast. 

Bljzontlere diensten. 

A. M eteorologie . 

Art. 30. § 1. De meteo rolog ische berichten 
bevatten: 

a. berichten bestemd voor de meteornlogi
schc diensten, officieel be l ast met het samen
ste l Jen van de weersverwachtingen en de be
scherm ing van de zee- en luchtvaart; 

b. berich ten van deze meteornlogische dien
sten inzonderheid bestemd voor: 

1°. de mobiele stations van den zeevaart
dienst: 

2°. de bescherming van den I uchtvaart
dien,t: 

3°. het pub! iek. 
De inlichtingen welke deze berichten be

vatten kunnen zijn : 
1° . waarnemingen op een bepaald uur ; 

2° . mededeel in gen over gevaarl ijke vet·
schijnselen; 

3°. verwachtingen en waarschuwingen; 
4°. overzichten van den a lgemeenen weers

toestand. 
§ 2. 1. De verschillende nationale meteoro

logische diensten pl egen overleg o~trent de 
samenstelling van gemeenschappehJke pro
gramma's van uitzendingen ten einde de gun
st ig t gelegen zenders te ~ebru i ken t_~n be
hoeve van uitgestrekte gebieden die z1J kun
nen bestrijken. 

2. De in de categorieën a en b 1 ° en 2° 
hiervoren (§ 1) opgenomen meteorologische 
waarnemingen worden , hetzij zij door mobiele 
stations worden overgebracht of wel voor deze 
stations bestemd zijn, in beginsel in een inter
nationalen meteorologischen code opgesteld. 

§ 3. Waarnem ingsberichten bestemd voor 
een off icieelen meteorologischen dienst genie
ten van de voordeelen voortvloeiende uit de 
toekenning van uitsluitend voor de synoptische 
meteorologie en rle meteorologie voor de lucht
vaar t bestemde go lven, overeenkomstig de 
door de betrokken diensten omtrent het ge
brnik van die golven getroffen regionale over
een komsten . 

§ 4. 1. De inzonderheid voor alle mobiel e 
stations van den zeevaartdienst bestemde wee,·
berichten worden in beginsel volgens een vast
gestelden rooster uitgewnden en zooveel mo
gelijk, op uren waarop zij door die mobiel e 
stations welke slechts één radiotelegrafist heb
ben kunnen worden ontvangen , terwij l de 
seinsnelheid zoodani g wordt gekozen, dat het 
opnemen der teeken voor een telegrafist die 
slechts het certificaat der 2e klasse bezit mo
gelijk is. 

2. Gedurende de oversein ing "aan allen" 
van weerberichten, voor stations van den 
mobiel en di enst bestemd, moeten alle stations 
van di en dienst, waa1·van het werken de ont
vangst der bedoel de berichten zou stornn, het 
sti lzwijgen bewaren, ten e inde aan a ll e sta
t ions die dit wenschen, gelegenhe id te geven, 
genoemde be richten te ontvangen. 

3. Meteorologische waar chuwingsberichten 
worden terstond overgesei nel en moeten aan 
het e inde van de ee rstvolgende periode van 
stilzwijgen (zie artikel 19 § 2) worden her
haald. Deze berichten moeten met de aan den 
mobi e len scheepvaa1·tdienst toegewezen golven 
worden overgeseind . De overseining er van 
word t door het veiligheidssein voorafgegaan. 

4. Behalve de geregelde, in de vorige 
alinea's bedoelde, inlichtingsd iensten nemen 
de admin istraties de noodige maatregelen, op
dat bepaalde stations met de mededeeling van 
weerberichten op verzoek aan de stations van 
den mobielen dienst worden belast. 

5. De voorafgaande regelen zijn op den 
1 uchtvaartdienst van toepassing, voor zoover 
zij niet in strijd zijn met nadere regionale 
overeenkomsten welke aan den luchtvaart
dienst een min~tens even groote bescherm ing 
waal'borge n. 

§ 5. 1. Be1·ichten , welke van mobie le sta
t ion afkomstig zijn en inlichtingen omtrent 
de aanwezigheid van tropische cyclonen be
vatten behooren binnen den kortst mogelij ken 
tijd te' worden ge e ind aan de andere naburige 
mobiele stations en aan de bevoegde autori-
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teiten op het eerste punt van de ku t waar
mede verbinding kan worden verkregen. De 
over e ining van deze berichten wordt door het 
ve ili ghe idssein voorafgegaan. 

2. Elk mobiel station mag voor e igen ge
bruik naar de door andere mobiele stations 
uitgezonden meteorolog ische waarnemingen 
1 uisteren, zei fs wanneer zij aan een national en 
meteorolog ischen dienst gericht zijn . De sta
t ions van den mobiel en dienst, welke meteo
rnlogische waarnemingen, ger icht aan een na
tionalen meteorologischen di enst overbrengen, 
zijn niet verplicht deze waarnem ingen te her
halen; maar de wisseling, op verzoek, van 
in] ichtingen betreffende den toestand van het 
weer tusschen mobiele stations is toegelaten. 

B. Tijdseinen . B erichten aan zeevar enden. 
§ 6. De voorschr iften van § 4 hiervoren zijn 

van toepassing op tijdseinen en berichten aan 
zeevarenden, met uitzondering, wat betreft de 
t ijdseinen , van de voorschriften van § 4, 3 
van t itel A. 

§ 7. Berichten welke inlichtingen omtrent 
de aanwez igheid van gevaarlijk ij s, gevaarl ij ke 
wrakken of van elk a nder dreigend gevaar 
voor de scheepvaar t bevatten, behooren binnen 
den kortst mogelijken tijd te worden gese ind 
aan de andere naburige mobiele stations en 
aan de bevoegde autoriteiten op het eerste 
punt van de kust waarmede verbi nding kan 
worden verkregen. Deze overse iningen behoo
ren door het veiligheidssein te worden vooraf
gegaan. 

§ 8. De administraties kunnen, wanneer 
zij het nuttig oordeelen en de afzender er in 
toestemt, haar landstations machtigen berich
ten betreffende averij en scheepsrampen of be
r ichten welke van algemeen belang voor de 
scheepvaart zijn, op door haar ze i f vastge
stelde voorwaarden aan de doOJ· haar toege
laten inlichtingsagentschappen voor de zee
vaart mede te deelen. 

C. Dienst de,· rad.iopei/,çtation.,. 
§ 9. De administraties onder welke r gezag 

de radiopeilstations zijn geplaatst, nemen geen 
enkele verantwoordelijkheid op zich ten aan
zien van de gevolgen van een onjuiste peil ing. 

§ 10. Ter opneming in de naamlijst van de 
stations voor de uitoefening van bij zondere 
diensten maken deze administraties de ken
merkende gegevens van e lk radiopeilstat ion 
bekend, met opgaaf, voor elk peilstation, van 
de sectoren, binnen welke de peilingen in nor
male omstandi gheden betrouwbaar zijn . Elke 
wijzi ging betreffende deze gegevens moet on
verwijld bekend worden gemaakt; indien de 
wijziging van blijvenden aard is, moet zij aan 
het Bu ree l van de Vereeni gi ng worden mede
gedeeld. 

§ ll. 1. De normale radiopeilgolf i de 
golf van 375 kp/s (800 m). Alle kustradiopeil 
stations moeten, in beginsel, deze golf kunnen 
gebruiken. 1 Zij moeten bovendien in staat 
zijn peilingen op te nemen van uitzendingen, 
welke op 500 kp/s (600 m) worden gedaan, 

1 Erkend wordt dat sommige bestaande sta
tions niet in staat zijn deze golf te gebruiken, 
maar el k nieuw station moet op 375 kp/s (800 
m) en op 500 kp/s (600 rn) pe ili ngen kunnen 
nemen. 

in 't bij zonder om nood-, alarm- en spoedse inen 
te pei len. 

2. E en luchtvaartuigstation dat een peiling 
wenscht moet, om deze te vragen, op de golf 
van 333 kp/s (900 m) roepen of op een golf. 
welke aan de luchtvaartroute waarop het 
luchtvaartuig vliegt is toegewezen. In alle 
gevallen waarin een 1 uchtvaartuigstation, dat 
in de nabijheid van kuststation is , zich tot 
deze wendt om een peiling te verkrijgen, moet 
het van de frequentie waarop deze kuststations 
uitluisteren gebru ik maken. 

§ 12. De wijze van werken die in den rad io
peildienst gevolgd moet worden is in bijl age 
13 aangegeven . 

D . Dien.st der radiobakens. 

§ 13. 1. Wanneer een adm inistratie het in 
het belang van de zee• en de luchtvaart nut
t ig oordeelt, een radiobakendienst in te rich
ten, kan zij voor dit doel gebrnik maken Yan: 

a. eigenl ijke radiobakens, opgericht aan 
den vasten wal of op schepen, die bl ijvend 
zijn gemeerd of blijvend voor anker liggen; 
de u itzendingen van deze rad iobakens kunnen 
ongericht of gericht zijn ; 

b. vaste stations, kuststations of luchtvaart
stations welke zijn aangewezen om op aan
vraag van de mobiele stations ook al s radio
baken dienst te doen. 

2. De e igenl ij ke radiobakens gebrniken de 
volgende golven: 

a. In het gebied van Europa, voor de radio
bakens voor de zeevaart, de golven van den 
band van 290-320 kp/s (1034-938 m) en, 
voor de radiobakens voo r de luchtvaart, de 
go lven van den band van 350- 365 kp/s (857-
822 m) a lsmede bepaalde door de interna
t iona le '1 uchtvaa rtorganisaties gekozen golven 
van den band van 255- 290 kp/s (1176-
1034 m). 

b. In de overige geb ieden, voor de radio
bakens voor de zeevaart, de go lven van den 
band van 285- 315 kp/s (1053-952 m) en, 
voor de rad iobakens voo r de luchtvaart, in 
den band va n 194- 365 kp/s (1546- 822 m) 
ge kozen go lven. 

c. Bovendien mogen, in Eurnpa, Afrika en 
Azi ë, de gerichte radiobakens ( voor de zee- en 
1 uchtvaart) de go! ven van de banden van 
1500- 1630 kp/s (200- 184 m) en van 1670-
3500 kp/s (179,6- 85 ,71 m) gebru iken op de 
bij § 20 van artikel 7 vastge telde voot'Waar
den . 

d. Voor de e igen lijke rad iobakens is het 
gebruik van de golven van het type B ,-er
boden. 

3. De over ige a ls rncliobakens bekend ge
maakte stations gebrniken hun normale fre
quentie en hun norm ale type van uitzend ing. 

§ 14. De door de radiobakens uitgezonden 
teekens moeten nauwkeurige en juiste meting 
mogel ij k maken; zij moeten zoodanig gekozen 
worden dat a ll e twij fel buitenges loten is, als 
het er op aankomt om twee of meer rad ioba
kens van elkander te onder cheiden. 

§ 15. De admini traties die een radiobaken
d ienst hebben ingericht nemen geen en kele 
verantwoordelijkhe id op zich ten aa nzie11 van 
de gevolgen van onjuiste pe ili ngen welke door 
middel van de radiobaken van dien dienst 
ve1·kregen zijn. 
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§ 16. 1. Ter opneming in de naam 1 ijst van 
de st.arions voor de uitoefening van bijzondere 
dien ten maken de administraties de kenmer
kende gegevens van elk eigenl ijk radiobaken 
en van elk station, dat aangewezen is om als 
radiobaken dienst te doen, bekend, met inbe
g,·ip, indien noodig, van een opgaaf der sec
toren binnen welke de peilingen in normale 
omstandigheden betrouwbaar zijn. 

2. Elke wijziging of elke onregelmatigheid 
in cl~ werking welke zich in den d ienst der 
radiobakens voordoet moet onverwijld bekend 
worden gemaakt; a ls de wijziging of de on
.-egel matigheid in de werking van blijvenden 
aard is, moet zij aan het Bureel van de Ver
eeniging worden opgegeven . 

Internationaal raadgevend comité voor 
ra<lloberlchtgevlng. ( C.C.I.R.) . 

An. 31. § 1. Een internationaal raadge
venil comité voor radioberichtgeving (C.C.I.R.) 
is belast met de bestudeering van radio-tech
nische vraagstukken en van die vraagstukken 
waarvan de oplossing voornamelijk van over
wegingen van technischen aard afhangt en 
welke dit com ité door de administraties en de 
maatschappijen voor radio-exploitatie worden 
voor.gelegd. 

§ 2. 1. H et comité wordt samengesteld uit 
deskundigen van de administraties en van de 
maatschappijen of groepen van maatschap
pijen voor radio-exploitatie die door haar on
derscheidene regeeringen zijn erkend welke 
verklaren aan de werkzaamheden er van te 
willen deelnemen en zich er toe verbinden in 
de gemeenschappelijke kosten van zijn bijeen
komsten, elk voor een gel ijk deel , bij te dra
gen. De verklaring wordt gericht aan de ad
ministratie van het land waar de laatste ad
ministratieve conferentie is gehouden. 

2. In radioëlectrische studies belangstellen
de internationale organisaties welke door de 
laatste conferentie van gevolmachtigden of 
administraties zijn aangewezen en die zich er 
toe verbinden in de kosten van de bijeenkom
sten bij te dragen, zooals is aangegeven in 
het voorgaande lid, worden eveneens toege
laten. 

3. De persoonlijke ui tgaven der deskundi
gen van elke administratie, maatschappij, 
groep van maatschappijen of internationale or
ganisatie worden door deze laatsten betaald. 

§ 3. De bijeenkomsten van het C.C.I.R. 
hebben in beginsel om de vij f jaar plaats. 
Evenwel kan een vastgestelde bijeenkomst op 
verzoek van tien deelnemende administraties 
door de administratie, die haar bijeengeroepen 
heeft, vervroegd of uitgesteld worden, indien 
het aantal en de aard van de te bestudeeren 
vraagstukken het wettigen. 

§ 4. 1. De in de plenaire vergaderingen, 
commiss ies en ub-commissies gebruikte talen 
en toegepaste wijze van stemming zijn die 
welke door de laatste conferentie van gevol
machtigden of administratieve conferenties 
zijn aangenomen. 

2. Wannee r echter een land niet door een 
administratie wordt vertegenwoordigd, zijn de 
deskundigen van de erkende exploitatie-maat
schappijen van dit land stemgerechtigd en 
hebben zij , ongeacht hun aantal, te zamen 
recht op één stem. 

§ 5. De directeur van het Bureel van de 
Vereeniging of zijn vertegenwoordiger en de 
vertegenwoordigers van de ande.-e i nternatio, 
nale raadgevende comité's, C.C.I .F. en C.C. 
I.T., hebben het recht met een adviseerende 
stem aan de bijeenkomsten van het C.C.I.R. 
deel te nemen. 

§ 6. De interne organisa tie van het C.C.I.R. 
is onderworpen aan de bepal ingen van bij 
lage 14 van dit R eglement. 
Kosten van het Bureel van de Vereenlglng·. 

Art. 32. § 1. De gemeenschappelijke kos
ten van het Bureel van de Vereen iging voor 
den dienst van de radioberichtgeving mogen 
per jaar het bedrag van 200 000 gouden fran
ken niet te boven gaan. 

§ 2. Indien evenwel een buitengewoon hooge 
uitgave voor versch ill ende drukwerken of be
scheiden in den loop van een jaar voorkomt, 
zonder dat de hierop betrekking hebbende ont
vangsten gedurende hetzelfde jaar worden ge 
ind, is uitsluitend in dit geval het Bureel 
gemachtigd het maximum van het uitgetrok
ken crediet te overschrijden, onder voorwaarde 
dat het maximum-crediet voor het volgende 
jaar met een bedrag gelijk aan bovenbedoelde 
overschrijding wordt verminderd. 

§ 3. H et bedrag van 200 000 gouden fran
ken kan later met toestemming van alle ver
dragsluitende partijen worden gewijzigd . 

Inwerkingtredin g van het Algemeen 
Reglement. 

Art. 33. Di t Algemeen Reglement treedt 
den lsten J anuar i 1934 in werking. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheidene 
gevolmachtigden dit Algemeen R eglement heb
ben onderteekend in een enkel exemplaar, 
hetwelk bewaard zal blijven in de archieven 
van de Regeering van Spanje en waarvan 
een afschrift aan elke regeering zal worden 
toegezonden. 

Gedaan te Madrid, den 9den December 1932. 
(Volgen de onderteekeningen). 

BIJLAGE 1. 

Tabel van de toelaatbare afwijkingen van 
<Ie frequentie en van de toelaatbare 

inconstanthel<l. 
(Zie artikel 6). 

1°. De toelaatbare afwijking van de fre
quentie is het maximum toelaatbare verschil 
tusschen de aan een station toegekende fre
quent ie en de frequentie welke werkelijk wordt 
ui tgezonden. 

2° . Dit versch il ontstaat uit het samentref
fen van drie fouten: 

a. de fout van den radio-frequentiemeter of 
van den gebruikten frequentie-indicator; 

b. de fout bij de afregel ing van den zender 
gemaakt; 

c. ·de langzame veranderingen van de fre
quentie van den zender. 

3°. Bij de toelaatbare afwijking van de 
frequentie wordt geen rekening met de mo
dulatie gehouden. 

4° . De toelaatbare inconstantheid der fre
quentie is de maximum toelaatbare afwij king, 
die alleen uit de fout bedoeld onder c hier
voren ontstaat. 
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A. 

B. 

C. 

D . 

Tabel van 1le toelaatbare afwijkingen van de frequentie en van 1le toelaatbare 
Jnconstantheld. 

~- ' .. .., 0 . 
d O !IJ al C: ~>ê,-:; -<!) 

<!) 00 ~ ~"-g 0 C: 
.., __ 

.., bO o, 
..:,:..e: ~ C: N 
::::-;: =:? ~~~ ~ ~ 
O'<--< ,......; ;pc;:: 
-0" ~l g ]e .,--.., C: 
C: al ~ f <l) c:..o 

0 rilll"" 

Van 10 tot 550 kp/s (30,000 tot 545 m) : ± ± 
a. Vaste stations. 

0.1 % 0.1 % b. Landstations ........... . 
c. Mobiele stations, welke aangegeven frequen- 0.1 % 0.1 % 

ties gebruiken . . . . . . 
0.5 % 1 0.5 % 1 

ll. Mobiele stations, welke een of andere golf 
binnen den band gebruiken . . . . 

e. Radio-omroepstations . . . . . . . 0.3 kp/s 0.05 kp/s Van 550 tot 1500 kp/s (545 tot 200 m): 
n. Radio-omroepstations 0.3 kp/s 0.05 kp/s b. L andstations . . . . 
c. Mobiele stations, welke een of andere golf 0.1 % 0.1 % 

binnen den band gebruiken . . 
Van 1500 tot 6000 kp/s (200 tot 50 m): 

(t . Vaste stations. 0.05% 0.03% b. Landstations . . . . . . . . . . . . . . 
c. Mobiele stations. welke aangegeven trequen- 0.1 % 0.04 % 

ties gebruiken . . . . . . . . . . . . 0.1 % 0.1 % d. Mobiele stations, welke een of andere golf 
binnen den band gebruiken . . . . . . . 

e. Vaste stations en landstations van gering 
vermogen (tot 250 watt in de antenne), welke 
in de voor de vaste en mobiele diensten ge-

2 2 meenschappelijke banden werken . . . 
Van 6000 tot 30,000 kp /s (50 tot 10 m): 
a. 
b. 
c. 

d. 

e. 
/. 

Vaste stations. . . . . . . . . . . . 0.05 % 0.02 % Landstations .... . . . ....... 0.1 % 0.04% Mobiele stations, welke aangegeven frequen-
ties gebruiken . . . . . . . . . . . . . 0.1 % 0.1 % 

(0,04 % voor de 
frequent-ies in 

deJemeeascbap• 
Mobiele stations, welke een of andere golf pe \jke banden) 
binnen den band gebruiken . . . . . . . 
Radio-omroepstations . . . . . . . . . . 0.03 % 0.01 % 
Vaste stations en landstations van gering 
vermogen (tot 250 watt in de antenne), welke 

1 

in de voor de vaste en mobiele diensten ge-
meenschappelijke banden werken . . . . . - 2 

1 Erkend wordt, dat er in dezen dienst een 
groot aantal vonkzenders en eenvoudige pri
mair-zenders bestaan, die niet in staat zijn 
aan deze voorwaarde te voldoen. 

2 Daar de toelaatbare afwijkingen niet zij n 
opgegeven, zulleh de administraties zoo ge
ring mogel ijke afwijkingen vaststell en. 

oot: De administraties zullen trachten zich 
de vorder ingen van de techniek te nutte te 
maken ten einde de toelaatbare afwij kingen 
van de frequentie en de uiterste waarde van 
de inconstantheid geleide] ijk te verminderen. 

_.;. 
~'."S ~] al<!)"' 

Q)~ Q,)~::: B; B ~-~ rn 
_:,:-" ~+;l,... =-
3~ 

M oo - c.> 
0) ~ Q)'"O 

-o ,-1 8-i::i § 
"" -0 C: ~-= ~ N -o·-

· - <!) 
.., "0 

s ~ f: ~ > 
<!)., 

c3..o ril..o 
1 ± ± 

0.5 % 0.5 % 

0.5 % 0.5 % 

5 kp/s 3 kp/s 

5 kp/s 3 kp/s 

0.1 % 0.05% 

0. 1 % 0.05 % 

-
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BIJLAGE 2. 

•.rabel van 1le br.eedte der frec1uentlebanden 
welke de ultzendJn g·en Innemen. 

(Zie artikel 6). 

De frequentiebanden welke bij den tegen
woordigen stand van de techniek, in beginsel , 
voor de verschillende typen van overbrenging 
werkelijk worden gebru ikt, zijn hierna aan
gegeven. 

Type van overbrenging 

Telegrafie, snelheid van 
100 woorden per mi
nuut, Morse-alphabet 
(40 punten per se
conde 

op ongedempte niet 
gemodul eerde golf 

op ongedempte gemo
duleerde golf 

Overbrenging van vaste 
beelden 

Televisie 

Commercieele radiote
lefonie 

Breedte van den band. 
Perioden per seconde 
(met inbegrip van de 

twee zijbanden). 

van 80 tot 240 (over
eenkomende met de 
grondfrequentie waar
mede gemanipuleerd 
wordt en met haar 
derde harmonische). 

zelfde waarde als hier
voren, plus tweemaal 
de modulatiefrequen
tie. 

ongeveer de verhou
ding van het aantal 
over te brengen beeld
elementen 1 tot het 
aantal seconden dat 
de overseining duurt. 
Voorbeeld: 10,000: 
100= 1000. 

ongeveer het product 
van het aantal ele
menten I van een beeld 
en het aantal per se
conde overgebrachte 
beelden. Voorbeeld: 
10,000 X 20= 200,000. 

ongeveer 6000. 

Radiotelefonie van ongeveer 10,000 tot 
hooge kwaliteit, zooals 2(),000. 
b.v. voor den radio-
omroep 

1 Een periode bestaat uit twee elementen, 
een wit en een zwart; de modulatie-frequentie 
is derhalve de helft van het aantal per se
conde overgebrachte elementen. 

BIJLAGE 3. 

Rapport ,·an een overtre1lln g van het Ter• 
1lrag betreften1le 1le verreberlchtgevlng oi 

van de Reglementen betreffemle de 
radloberlchtgevln g. 

(Zie artikel 13). 

Gegevens betreS, ende het 
station dat e regie-

menten overtreedt. 
1. Naam, indien deze 

bekend is (in druk-
letters) [noot a)] 

2. Roepnaam (in 
drukletters) . 

3. Nationaliteit, in-
dien deze bekend is 

4. Gebezigde golf 
(kp/s of m) .. . 

5. Systeem [noot b] 

Gegevens betreffende het 
station dat de onregel-
matigheid rapporteert . 

6. Naam (in druk-
letters) 

7. Roepnaam (in 
druklet.ters) 

8. Nationaliteit. 
9. B enaderde positie 

[noot c]. 

Gegevens betreffende de 

10. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

onregelmatigheid. 
Naam [ noot d] van 
het station in ver-
binding met dat, 
hetwelk de over-
tredmg begaat. . 
Roepnaam van het 
station in verbin-
ding met dat, het-
welk de overtre-
ding begaat . . . 
Tijdstip [noot e] en 
dagteekening ... 
Aard der onregel-
matigheid [noot f] , ________ _ 

Uittrekse ls uit het scheepsdagboek en 
andere bescheiden tot staving van het 
rapport (te vervolgen op de keerzijde, in
dien noodi g). Tijd tip. 

15. Verkl aring. 
Ik verklaar, dat bovenstaand rapport, 
voor zoover mij bekend is, een volledig 
en nauwkeu,· ig verslag van het gebeurde 
geeft. 
Datum: den ... . ........ .. 19 ... (*) ........... . 

(* ) Dit rapport moet door den radiotelegra
fi st (radiotele fonist), die de overtreding 
heeft gerapporteerd, geteekend en door 
den gezagvoerder van het schip of van 
het lt1chtvaa1·tuig , of door den chef van 

het landstation mede-onderteekend worden. 
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Aanwijzingen voor de lnvulllu g van dit 
formulier. 

Noot a. I eder 1·apport mag slechts op één 
schip of op één station betre kking 
hebben, zie noot cl. 

144 

Noot b. 
Noot c. 

Type A 1, A 2, A 3 of B . 
Alleen van toepassing op schepen en 
1 uchtvaartu igen; moet worden aan
gegeven in breedte en lengte (Green
wich) of door een ware peiling met 
den afstand, in zeemij len of kilo
m eters, van een of ander wel be
kend punt. 

lijk door denze lfden persoon zij n be
gaan en slechts in een kort tijdsbe
stek hebben plaats gevonden. Alle 
rapporten moeten in tweevoud wor
den verzonden en zooveel mogelijk 
met de schrijfmachine worden ge
chreven. 

(Het gebruik van inktpot lood en van car
bonpapier is toegelaten. ) 

Voor uitslui tend gebruik der administratie. 

Noot cl. Indien de beide stations in ver bi n
ding inbreuk op de reglementen ma
ken, moet een afzonderlijk rapport 
voor elk dezer stations worden op
gemaakt. 

l. Maatschappij , we-I--1 -
ke de inrichting 

1 

Noot e. 

van het station 
waarover geklaagd 
is, exploiteert . . 

2. Jaam van den 
radiotelegrafist (ra
diotelefonist) van 
het station, die 
voor de overtre
ding van de regle
menten aanspra-

Noot f. 

Moet worden uitgedrukt door een 
groep van vier cijfers ( 0001 tot 
2400), middelbare tijd Greenw ich. 
Indien de overt-reding over een be
langrijk t ijdsbestek loopt, moeten de 
tijdsti,ppen in de open ruimte van 
nr. 14 worden vermeld. 
Een afzonderlijk rapport wordt voor 
el ke onregelmatigheid vereischt, ten
zij de tekortkomingen klaarblijke-

kelijk wordt gesteld,__ _______ __, 

3. Genomen maat- 1 
regel . . . . . . 

BIJLAGE 4. 
Diensturen van 1le In de tweede categorie geran gschik te scheepsstations. 

(Zie de grafiek en kaart van bijlage 5, alsmede de artikelen 15 en 23). 

Westelijke 
Duur der diensturen (middelbare 

~ ~"'" 
Oostelijke grenzen. tijd Greenwich). 

grenzen. 
8 uur (H 8). 16 uur (H 16). 

Atlanti!:he Oce- Meridiaan van Meridiaan van 30° 0. be- 1 van 8 u. tot 10 u. van Ou:tot 6 u. 
1 aan (oostelij k 30° W.Kust van zuiden de Afrikaansche van 12 u. tot 14 u. van 8 u. tot 14 u. 

deel), Middel- Groenland. kust, oostelijke kustlijnen van 16 u. tot 18 u. van 16 u. tot 18 u. 
landsche Zee, van de Middellandsche van 20 u. tot 22 u. van 20 u. tot 22 u. 
Noordzee, Oost- Zee, Zwarte Zee en Oost-
zee. zee, meridiaan van 30° 0. 

benoorden Noorwegen. 

B 
Oostelijke Meridiaan van 80° 0., W.- 4 u .tot 6 u. 0 u. tot 2 u. Indische Oceaan f~ens van van 

(westelyk deel), van Zone kust van (;eylon tot de van 8 u. tot l Ou. van 4u.totl0u. 
Noorde ijke IJa- Adamsbrug, van daar van 12 u. tot 14 u. van 12 u. tot 14 u. 
zee (oostelij k naar het westen, langs de van 16 u. tot 18 u. van 16 u. tot 18 u. 
deel). kust van Indië. van 20 u. tot 24 u. 

-
C Oostelijke Meridiaan van 160° O. 0 u. tot 2 u. 0 u. tot 6 u. , Indische Oceaan j~ens van van 

van Zone 4 u. tot 6 u. 8 ll. tot 10 U . 

1 

(oostelijk deel), van van 
Chineesche Zee, 

1 

van 8 u. tot 10 u. van 12 u. tot 14 u. 
Groote Oceaan van 12 u. tot 14 u. van 16 u. tot 22 u. 

1 
(westelijk deel). 

D 
Oostelijke grens Meridiaan van 140° W. 0 u. tot 2 u. , van 0 u. tot 2 u. Groote Oceaan van 

(middendeel). van Zone C. van 4 u. tot 6 u. van 4 u. tot 6u. 
van 8 u. tot 10 u. van 8 u. tot 10 u. 

1 
van 20 u. tot 22 u. l van 12 u. tot 18 u. 

• van 20 u. tot 24 u. 
1 

E. 
Oostelijke grens 111 eridiaan van 70° W. be- / van 0 u. tot 2 u. 0 u. tot 2 u. Groote Oceaan van 

/ oostelij k deel). van Zone D. zuiden de Amerikaansche van 4 u. tot 6 u . van 4 u. tot 6 u. 
kust. Westkust van van 16 u tot 18 u. van 8 u tot 14 u. 
Amerika. van 20 u. tot 22 u. van 16 u. tot 22 u. 

-
F. 

Meridiaan van Meridiaan 30° W.- 0 u. tot 2u. Ou tot 2u Atlantische Oce- van van van 
aan (westelijk 70° W. bezui- Kust van Groenland van 12 n. tot l4u. van 4 u. tot 10 u. 
deel) en Golf den de Ameri- van 16 u. tot 18 u. van 12 u. tot 18 u. 
van Mexico . kaansche kust, van 20 u. tot 22 u. van 20 u. tot 22 u. 

Oostkust van 
Amerika 

1 

1 

· 1 

1 
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BIJLAGE 5. 
Diensturen Yan de In de tweede categorie g·erang·schlkte scheepsstations . 

(Zie de tabel van bijlage 4, alsmede de artikelen 15 en 23). 

MIDDELBARE Tl.J O GQEEN\MCH 

"' .. 
0 
0 

N 
0 
0 
0 

\ 
\ 

öó 
0 
0 

"' g 
0 
a, 
0 
0 

\ 
\ 

0 .. 
0 
0 

0 
0 
g 

~ ~ ; ro o o g 
0 0 0 0 g 8 0 
0 0 0 0 0 0 0 
H:>tMN33?:t9 an.L 3?:t.,,,çn3aa1w 

l> 

q, 30°W.L . 

N 
0 

0 

0 
0 

N 

0 
'1, 30° 0 .L 

.. 
q, 

ao• o L. a, o+-- - ---------'--
• 

BIJLAGE 6. 
Dlenstbeschelden. 

(Zie artikel 16). 
Deel I. Naamlijst van de kust- en 

scheepsstations. 
Afdeeling A: Klapper der kuststations. 

Naam van het Roepnaam 
Zie afdeeling 

station B bladzijde 

1 

1 2 3 

L. & S. 1934. 
1 

1934 

.. 
q, 

10 
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Afdeeling B: Staat van de kenme,·kende gegevens de,· kuststations. 

N
(, aam va nd hett tl_and } in alphabetische volgorde) 

aan1 van e s a 1ons 

Golven 

2 3 4 

1 De normale werkgoif is vetgedrukt. 
2 Meridiaan van Greenwich. 
3 Bij gerichte antennes verd ient het aan

beveling de l'i chtwerking en het az imut te 
vermelden. 

4 Middelbare t ijd Greenwich. 
5 De binnenl a ndsche telegraaftaks van het 

land waartoe het kuststation behoort en de 
taks, die di t land voor telegrammen bestemd 
voor aangrenzende landen heft, zij n in een 
bijlage van deze naaml ijst vermeld. 

Afdeeling C: Staat van de. kenmerkende 
gegevens de,· scheepsstations . 

De gegevens betreffende deze stations wor
den in twee of dri e regels op de volgende 
wijze bekend gemaakt: 

1e regel. 
Roepnaam onder welken de scheepstaks zal 

worden opgenomen, gevolgd door een verwij
zing ten e inde aan te geven aan welke ad
ministrati e of particuliere onderneming de 
rekeningen van de taksen moeten worden toe
gezonden. Bij adreswijziging van den exploi
tant zal een tweede verwijzi ng, achter de taks, 
het nieuwe adres aangeven en den datum 
waarop de wijz iging ingaat; 

naam van het schip in a lphabeti che volg
orde gerangschikt zonder de nationaliteit in 
aanmerking te nemen, in geval van gelijk
namigheid gevolgd door den roepnaam; in 
d it laatste geval worden de naam en de roep
naam door een breukstreep gescheiden; 

vervolgens de aandu idingen *x*' ó , enz. 
Wanneer twee of meer scheepsstation;, van 
dezelfde national ite it denzelfden naam dra
gen, a lsmede in de gevallen, waar in de reke
ningen der taksen rechtstreeks aan den eige-

Dienst 

5 6 7 8 9 10 

6 \Vanneer de rekeningen van de taksen 
door een pal'ticuliere onderneming worden 
vereffend, verdi ent het aanbeve l ing, in voor
komende gevall en, den naam en het adres 
van die particu liere onderneming te ve rmel
den. 

7 Bijzondere gegevens betreffende de tijd
stippen waarop voor de overbrenging van de 
verkeerslijsten geroepen wordt. 

naar van het schip moeten wo,·den toegezon
den, wordt de naam van de scheepvaartmaat
schappij of van den reeder, waaraan het schip 
behoort, in een noot vermeld ; 

antennevermogen in kilowatts; 
meter-ampère , tusschen haakjes. 
Ten einde het product "meter-ampères" te 

bepalen, vermenigvuldigt men de werkelijke 
hoo·gte in meters van de antenne van de last
lijn af met de m iddelbare stroomsterkte in 
ampères aan den voet van de a ntenne; 

aard van den dienst; 
uren van openstelling in den vorm van een 

dienstaanduiding of verwijzing. De uren, welke 
op andere wijze dan in den vorm van dienst
aanduidi ng zijn vermeld, moeten in middel
baren t ijd Greenwich worden aangeduid. 

2e ,·egel. 
(z ie voor de taks den l en regel }. 
Land waartoe het station behoort (afgekorte 

aanduid ing) ; 
typen en 
frequenties (golflengten) , waarop de zendel' 

is afgeregeld ; de normale werkgolf wordt vet 
gedrukt. 

Se ,·egel. 
Verwijzingen en beknopte opmerkingen. 

Deel Il. aaml ijst van de luchtvaart- en 
1 uchtvaartuigstations. 

Afdeel ing A : Klapper der luchtvaartstations. 

Naam van het 1 
station Roepnaam 

1 

Zie afdeeling 
B bladzijde 

1 

1 

2 

1 

3 
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Afdeeling B: Staat van de kenmerkende gegevens der luchtvaa,·tstations. 

8 
ol 
ol 

" g. 
0 

p:; 

2 
1 

Naam van de stations } in alphabetische volgorde) 
(Naam . van het land 

0 
Golven -~a:, ~ 

Dienst 
Cl)""C-tjCl .-'< ~ 

Voor zenden Voor ontvangen t;.0 c::i Cl) 00 ·- """ "' " ?- ....... ol" " ::l:.::: 2 2 "s g]J ~ J 0) 0 :] "' "' 8 "' 1:~~; "00 

" 
..,~ 

" 
..,~ 

" 0 c~ 
~CIJ ~..:!:.. "' o< ""., 

., "s 1:: p. 
~ 

~ "O ·- "'O ~& ~]~~ 
;,., ~ C) ~~ ol ~ gjlC ~""-1 ol 

H ~~:::::..~ H z ~;.::î ~ <~ < ~o 

3 
1 

4 
1 

5 
1 

6 7 8 9 10 

~ 

"' 
" "' ~ 
ol 

H 

1 

11 

1934 

--

" 0 
00 

" ;! .... 
"' E 
0. 

0 

12 

1 De normale werkgolf is vetgedrukt. 
2 Meridiaan van Greenwich. 
3 Bij gerichte antennes verdient het aan

beveling de richtwerking en het azimut te 
vermelden. 

telegrammen bestemd voor aangrenzende lan
den , worden in een bij lage van deze naam
lijst vermeld. 

4 Middelbare tijd Greenwich. 
5 De binnenlandsche taks van het land 

waartoe het I uchtvaartstation behoort en de 
taks, welke door dit land wordt geheven voor 

G Wanneer de rekeningen van de taksen 
door een particuliere onderneming worden 
vereffend, verdient het aanbeveling, in voor
komende gevall en, den naam en het adres 
van die particuliere onderneming te vermel
den. 

1 

Afdeeling C: Staat van de kenm erkende gegevens der luchtvaartuigstations . 

De stations worden in a lph abetische volgorde van de roepnamen gerangschikt zonder çle 
nationaliteit in aanrne1·king te nemen. 

" ... ~ 1 ~ 1 
Q) ~ 

Golven 
"O (!) 

.s.2rn .., ,.."O .-'< UJ ... C: Q) ::l ..,.., " " ~~~ " " ~ o"O" • 

" ;a ooe>;"a3§ .., w 1 00 ~- .... ~ 0 

" 2':., ol s"'2 Cl) Q) i:::: """ 8 ~;E-~ ~ "' ~~~ 0 ... 
1 "O 

8 " ol ol ol 1:1 N 

~ ~:~ '.$--. ;,. " dh ~ ~~ ol 
;,. .S-§ ~ ~S " ol ol " ;,. " Cl)·ä ~-S ~ " s";e ri ;.fo-;;; " " "' p. " " "O "O w 9 ..... _ """ 

"' ~ d .""' f~ -. ~ ~ " .... .... oi 8 8~,.. 
0 ol 

1 

ol ol z~ ~ 2': ~ p. Zo~ ~~]"I 8 < H < 8 

1 2 
1 

3 
1 

4 5 
1 

6 
1 

7 
1 

8 
1 

9 

1 De normale werkgolf wordt vet gedrukt. 

Deel III. Naamlijst van de stations voor de 
uitoefening van bijzondere diensten. 

Afdeeling A : Klappe,· de,· stations. 

Naam van h et 1 
station Roepnaam 

2 

Zie afdeeling 
B bladzijde 

3 

1 bil 1 "' ',;, 
~~Z' 

..,.,. 

.c:I " 
5~ ~ "'·-" .... "'.c:ij -.c 

.., ol i "' ... "' "'""' .... ol.C " .c:I" :::?c6 00 
"i> ~-~ ""' " :;: .. -..§ ol 00 ;! 

I> ' "' ... 
" "'.., " . "' $l>t.0 Q)t ~ 8 

~ola, co ce ..... p. 
ó .c:I " 8~8 0 ~.., 

1 

10 11 
1 

12 

1 



< 
o.,I» 
(t) ::, 

.,.. 
.:: 
0.. 

0 ... 
(t) 
(t) 
::, 

" g: 

" ó 

~ 
< 
"' ~ 
~ 
(t) 

~ 
:Ï 
:':'. 
ö 
3 
(t) 

1b" 
;;ï 

..... 

--

Nl 

--
c,, 

il>-

"' 

"' 
--

_, 

00 

<:C 

-
..... 
0 

..... ..... 

Naam van het station . 

Nauwkeurige aardrijkskundige 
ligging van de zendantenn e 
van het radiobaken 1 

·- --
K enmerkend sein van het 
radiobaken 

Eventueele roepnaam van het 
rad iobaken 

Frequentie 
(lengte) kp/s (m) 

Type 0 
0 
;::;: 

Eventueele modulatie 
frequentie p/s 

Normale reikwijdte 2 

Naam en roepnaam van het 
station, waaraan een verzoek 
om uitzending van het radio-
baken geseind kan worden . 

Roepgolf frequentie 
(lengte) kp/s (m) 

Opmerkingen 
a. sectoren , binnen welke de 
waarnemingen in normale om-
standigheden betrouwbaar zijn 
en verwijzingen naar nationale 
of internationa le bekendmakin-
gen betreffende de bebakening 
en betonning 
b. uren van openstel] i ng 3 

c. taksen , enz. 

~? tj ".; 
(t) 

< < ;; 0 0 'tl 0 0 0.. t ... ... ö' 
0..0.. er 

" 
C 

(t) (t) 
:,,- "" -.,., (t) 

., 
"(t) ~ 

;,,, 

"' "(t) ;:; z- ::,- < g "' ~., " z ~-" " 
., !: 

ó.. 3 "' " .+ C 3 ;:;. (t) 
::, ~ < ., < 

:: ., ::, 
::,-0 ... 
~::,- < 

(t) (t) (t) 
~ ... ., 

" ~-~ ö: 0 ::, (t) 
::, 0.. ~ ,_,_, ;· 

oq 
(t) 

::, ::, 

2- oq 
'O (t) ... ::,-

"' ., ::, 
er oa ~ ó 1n· ::,-

" ::,- ~ (t) 

< 
~ 

~ ... 
0.. 
~ 

... 
~ 
(t) 

" ö: 

" " ::, 

< ., 
::, 

0 ... 
(t) 
(t) 
::, 

" ë:, 
;:,-

"' 
:s: 
ö: 
0.. 
~ 
er ., ... 
(t) ... 
c:::: 
0.. 

0 ... 
(t) 
(t) 

...,. Naam van het station 

a. van de ontvangantenne v/h. pe ilstation 
Nl b. van de zendantenne van het,te ilstation 

c. van de a ntenne van den zen c r van het 
in kolom 8 bedoelde station . 

- - --- --- -- --
c,, Roepnaam 

--

il>- Voor het oproepen van het -pei lstation kp/s (m) ... 
(t) 

,.0 -- " Voor het overbrengen aan het (t) 
::, 

0 "'.,.. peilstation van de voor het -· '< ~ "' doen van peilingen vereischte ~ 'ó < (t) 

seinen . kp/s (m) ::, (t) 

" ::, 
-- ::, 

Voor de overbrenging van de 0~ 
(t) 

"' peilingen door het p eilstation 
-=-kp/s (m) 

-- --
_, Antennevermogen van den zender kW' 

-
Naam en roepnaam van het station, 

00 
waarmede de verbinding tot stand ge-
bracht moet worden, indien het peil-
station niet van een zender is voorzien . 

- -

Nauwkeurige aardrijkskundige liggin" 1 ) 

co 
~ 

"'" 1-' 
0 

~ 

~ 
C 

"'3 > 
~ ö: 
"' (t) 

z- ~- ~ ~z ::, 

" ~ 
C oq 

3 3 ~ td < 
5 ~ v., 
::,-0 ! .... ~:r 

(t) <:O 
~~ 

" " 
., "-1 ~.;- ;:, 

I> 0::, 
::, 0.. .,, 

~ "' ,_,_, ,.,. c:1 
"' I> 

::, ~ ~ 
2- "' H 

'O ;;. 
::,- "' .rh ;:, 
" R. er 

"' ~ .... ~- "> <:O 
"' ~ ::,- "> 

(t) "' "' < " 0 11 
'§ R. 
ó.. "' ., 
~ "' ::, 

" 
<:C Taksen ~ 

ö' ~-
;:,- --

Opmerkin~en 
a. sectoren, binnen we ke de pei lingen 
in normale omstandiglieden betrouwbaar ..... zijn en verwijzingen naar nationale of 0 
internationale bekendmakingen betref-
fende de bebakening en betonning. 
b. uren van openstelling 2 enz. 

~ 



149 19 JANUARI (S. 19) 1934 

3°. Stations, die tijdseinen uitzenden. 
(Naam van het land } in a lphabetische 
N aam van het station vo lgorde ) 

Golven Cl oo s " .. 
~~ d Cl 

~~ p... - " d i:: s .&~ gf "O 
- ,g g. " !5~ 0 ;::, 

" 
~ :::i.~ Cl rn 

~00~~ -B 
~~ " p.. ""o"" 0 ;.. Q;) a:, P-t >, :::;:, ~ § " z"'" i:,:: ~~C...!:( E-< E-< I>"' ::,;J 

1 2 3 4 
1 

5 6 

1 Middelbare tijd Greenwich. 
2 Al gemeene aanwijzingen betreffende de 

t ijdseinen. 

4°. Stations, wie we.erbe,-ichten uitzend,en . 

(Naam van het land } in alphabetische 
Naam van het station vo lgorde) 

Golven 
Cl Cl Cl s ê: ~-2 "' d ê: =s p.. - :.ëi >.., d P;~ CD d " Cl.., = ;::, !5~ ·- ·- Cl '"' p.. "' ~ ;:L ~ "' -"' áfoogfl~ Cl "' ~.., " p.. 

"O ="" - Cl 
z1l 

0 
~]~ 

>, =~= ~ P.. o:, 
~ E-< 8 > N O Oll 

1 
1 

2 
1 

3 
1 

4 
1 

5 6 

1 Middelbare tijd Greenwich. 
2 Algemeene aanwijzingen betreffende de 

weerbe,·ichten. 

5°. Stations, die be1·ichten aan zee- en 
luchtvarenclen uitzenden. 

{N am en van de stations, gegroepeerd naar 
de landen, met de noodige aanwijzingen) . 

a. R ad iodienst voor de zeevaart. 
b. Radiodienst voor de luchtvaart. 

6°. Stations die aan allen ( CQ ) gerichte 
persberichten uitzenden. 

(Naam van het land ....... ) 
(Naam van het station met de noodige aan

wijzingen). 

7°. Stations die medische berichten uitzen
den . 

8°. Stations die ijkgolven uitzenden. 

9°. (in voorkomende gevallen , ande re ca
tegorieën van stations). 

Deel IV. Naaml ijst van de vaste stations. 
(Klapper op de lijst van de frequenties voor 

de in dienst zijnde vaste stations). 
Kl apper van de stations gerangschikt 
a. naar de stations 

Station. 
1 

Golf 
Roepnaam. 1 frequ entie (lengte) 

kp/s (m) 

2 
1 3 

1 De kenmerkende roepnaam van elke fre
quentie moet vóór die frequentie worden ver
meld . 

b. naar de I a nd en 

Roep Golf Opmer-
Station. -1 requentie(lengte) ki'ngen. 

naam. kp/s (m) 

3 ,-4 
1 De kenmerkende roepnaam van elke fre

quentie moet vóór die frequentie worden ver
meld. 

Deel V. N aam lijst van de radio-omroep
stations. 

Afdeeling A: Klapper der stations. 

Naam van het 
Roepnaam 

Zie afdeeling 
station B bladzijde 

1 t 3 

Afdeel ing B. Staat van de kenme1·kende gegevens der , tationi!. 

1 

N
(Naam vanh htett lta_nd } in a lphabetische vo lgorde) 

aarn van e s a ion 

1 
Naam Frequenties 

Roep- (lengten) van het naam 

1 

kp/s station (M) 

1 
1 

2 
1 

3 

1 1\-Ieridiaan van Greenw ich. 

Lijst van de 'frequenties. 

I. Alge,neene bepalingen . 

1 

Naam en a~ 
--

Nauwkeurige van de admini-
aardrijkskun- Antenne- stratie of van . 
dige liggin! vermogen de onderneming Opmerkmgen . 

van de zen - kW die d e uitzen- 1 antenne 1 
ding doet 

4 5 
1 

6 
1 

7 

frequent ie een vo ll edigen staat van kemne,·
kende gegevens aan het Bureel van de Ve,·
een iging op (z ie artikel 7, § 5). 

a. ,vat de vaste stations, landstatio11.s en 
radio-01n1·oepstations betreft, geven de adm ini
straties voor elke aan die stations toegewezen 

b. \Vat de mobiel e stations betreft, wordt 
geen vo ll ed ige staat van kenmerkende ge
geven verstrekt. Alleen worden voor elk land 
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voor elke categorie van stations ( v n schepen. 
luchtvaartuigen of andere vervoe~·middelen) 
afzonderlijk de frequenties vermeld, welke 
aan die stations in de er voor ge eserveerde 
banden zijn toegewezen. 

Voorbeeld: 
5525 kp/s (54.30 m) scheepsstf tions Ver• 

eenigde Staten van Amerika. 
5690 kp/s (52.72 m) luchtvaar uigstations 

Brazilië. 
c. De frequenties, welke aan ~e stations 

voo,· de uitoefening van bijzonder~ diensten, 
alsmede aan de amateurstations n de 1JW1'· 
tfruliere stations voo1· proefneming n zijn toe
gewezen, worden gegroepeerd naar de la nden , 
voor elke categorie van stations I ezamenlijk 
vermeld [voorbeeld : 3500 tot 4000 kp/s (85. 71 
tot 75 m) amateurstations Canada . 

d. Ten e inde het gebru ik van < e lijst van 
frequenties te vergemakkel ijken, v, rmeldt het 
Bureel van de Vereeniging op el1~ bladzijde 
de frequentieband van de tabel , an verdee-
1 ing der frequenties, die overeenkc mt met de 
frequentie, welke op die bladzijde voorkomen 
[voorbeeld: 7300-8200 kp/s (41.10 >--36.59 m) 
vaste diensten]. 

e. Voor de technische uitdrul kingen en 
aanwijzingen welke in de lijst worden gebruikt 
wordt den administraties aanbevo en zich te 
houden aan de adviezen van het C .C.I.R. 

IL B ekendrnaking. 
a. De datum van bekendmakinll' van een 

frequentie die in kolom 3a moet worden op• 
genomen is de datum van het bericht waarbij 
het Bureel van de Vereeni g ing is ingelicht 
omtrent de eerste toewijzing van deze fre• 
quentie aan een station van het betrokken 
land. De naam van dit station staat in kolom 5. 

Onder land wordt in deze lijst verstaan het 
land binnen welks grenzen het station is op• 
gericht. 

b. B ij de ee rste bekendmaking van een fre. 
quentie voor een station van een land is de 
datum welke m kolom 3b naast dit station 
moet worden ingevuld dezelfde als di e welke 
in kolom 3a is vermeld. Indien later dezelfde 
frequentie aan een ander station van hetzelfde 
land wordt toegekend wordt naast het nieuwe 
station, m kolom 3a, de datum van de hiet·· 
voren bedoelde eerste bekendmaking opge
nomen en in kolom 3b de datum van de toe
wijzing van deze frequentie aan dit nieuwe 
station . 

c. Indien de bekend gemaakte frequentie 
twee jaar na de bekendmaking (kolom 3b) 
door het station. waaraan zij is toegekend, 
niet m gebruik is genomen, worden de des· 
betreffende inschrijvingen te niet gedaan, ten
zij de belanghebbende adm inistratie, die 6 
maanden voor den afloop van voornoemden 
termijn door ),et Bureel van de Vereeniging 
moet worden geraadpleegd, de handhaving er 
van heeft verzocht. In dat geval blijven de 
in de kolommen 3a en 3b opgenomen datums 
van bekendmaking staan. 

"' k 

" ~ 
" 

Datum Antenne
ver. 

1nogen 
"' ft 

1 

s 
.s 

a I b 

3 

1 

1 Me1·idiaan van Greenwich. 
2 Door het cij fer, dat in kolom 9 moet wor

den ingevuld, moet de breedte van de fre
quentie-band welke door de uitseining wordt 
ingenomen kunnen worden bepaald. 

Het cij fer wordt niet voorafgegaan door een 
teeken, wanneer voor de overseining gebru ik 
gemaakt wordt van be ide zijbanden. Indien 
voor de overseining slechts één zij bancl wordt 
gebruikt, geeft men dit aan, door vóór het 
cijfer het teeken + te p laatsen (zijband van 

11 1 

g 
00 

"' 

t1 
0 

13 ! 14 1 

1 

frequenties hooge1· dan de draagfrequentie) of 
- (zijband van frequ enties lager clan de drnag
frequentie). 

3 De snelheid in bauds is voor het inter
nationale Morse-alphabet bij benadering ge• 
lijk aan 0.8 X het aan'tal woorden per minuut. 

4 De adm inistraties geven zonder uitstel aan 
het Bureel van de Vereeniging de ingebruik
stelling op van de frequentie waarvoor een 
volledige staat van kenmerkende gegevens in 
de lijst van de frequent ies is opgenomen. 
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BIJLAGE 7. 

Diens taanduidin gen. 
(Zie de a rtikelen 15 en 19, § 1, 6, a.) 

.r+ Station aan boord van een oorlogsschip 
of een mi l itair luchtvaartuig. 

IJ. richting-zoeker aan boord van een mo
biel station. 

■ station waarvan is opgegeven dat het 
gelegen is in een streek met drnk ver
keer, waarvoor het verkeer op ~00 kp/s 
(600 m), overeenkomstig a rtikel 19, 
§ 1, 6, a beperkt is . 

D 30° ge richte antenne met maximum uitstra
ling in de richting van 30° (uitgedrukt 
in graden gerekend vanaf het ware 
)<oorden, van O tot 360, in de richting 
Yan de wijzers van een uurwerk) . 

DR gerichte antenne voorzien van een spie
gel. 

FA 
FC 
FR 

FS 

FX 

1 uchtvaartstation . 
kuststation. 
tation dat all een ontvangt en aan het 

a lgemeen net van de wegen voor verre
berichtgeving is aangesloten . 
landstation dat al leen ten dienste van 
de veiligheid van menschenl evens i op
gericht. 
station dat een dienst voor i-adiober icht
geving tusschen vaste punten uitoefent. 

H 24 station met onafgebroken dag- en 
nachtdienst. 

H 16 scheepsstation van de 2e categorie met 
16 men dienst . 

H 8 scheepsstation van de 2e categor ie met 
8 uren dienst. 

HJ station geopend van zonsopgang tot 
zonsondergang (dagdienst). 

IL'{ station dat geen vaste diensturen heeft. 
CO station uit !uitend geopend voor den 

offi c ieelen dienst. 
CP 

CR 

cv 

RC 
RD 
RG 
RT 
RV 

station geopend voor den openba ren 
dienst. 
station geopend voor den beperkten 
openbaren d ienst. 
station uitsluitend geopend voor den 
dienst van een particuliere onderne
ming. 
ongericht radiobaken. 
ger icht radiobaken. 
radiopeilstation. 
draaiend radiobaken. 
veranderlijk gericht radiobaken. 

BIJLAGE 8. 

Bescheid en waarvan cl e mÓblele station s 
moeten zijn voorzien. 

(Z ie de artikel en 3, 10, 12, 15 en bijl age 6.) 

A . de "sc heepsstations" aan boord van 
schepen welke ve,-plicht ,net een radiotel e
graa/inrichting zijn uitgerust: 

1°. de radio-verg unning; 
2°. het certificaat van den radiotelegra fi st 

(radiote lefon ist) of van de radiotelegrafi sten 
(radiote lefon isten) ; 

3°. het register (dagboek van den radio
dienst) waarin, op het oogenblik dat zij pl aats 
hebben, a lle i-l e i voorvall en worden vermeld 
die op den di enst betrnkking hebben, a lsmede 
de met de landstations of mobiele stations ge
wisselde berichten betreffende mededeelingen 
over rampen. Indien het scheepsreglement het 
toestaat, wordt in genoemd dagboek eenmaal 
per dag de positie van het vaartuig aange
teekend; 

4°. de alphabetische lijst van roepnamen ; 
5°. de naamlijst van de kut- en scheeps

stations; 
6°. de naamlijst van de stations die bijzon

dere diensten uitoefenen; 
7°. het Verdrag en de bijbehoorende Regle

menten; 
8° . de telegramtal'Îeven van de landen met 

bestemming waarvoor het station het meest 
radiotelegrammen aanneemt. 

B. de overige "scheepsstations": 
de bescheiden bedoeld in de punten 1 ° tot 

5° onder het hoofd A ; 

C. de "luchtvaa1·tuigstatio11.$" : 
1°. de bescheiden bedoeld in de punten 1°, 

2° en 3° onder het hoofd A ; 
2°. de naamlijst van de luchtvaart- en 

luchtvaartnigstations ; 
3°. die bescheiden welke de bevoegde or

ganisaties van de 1 uchtvaart van het betrok
ken la nd eventueel voor de uitoefening van 
den dienst voor het station noodig oordeelen. 

BIJLAGE 9. 

Verkor- i 
ting 

QRA 
QRB 

L ijst van de bij cle raclloberlchtgevlng te g·ebrnlken verkortln g·eu. 
(Zie arti kel 16.) 
1. Q - CODE. 

In all e diensten bruikba,·e verko,·tingen. 1 2 

Vraag 

Hoe heet uw station ? 
Hoe ver zijt gij bij benadering van mijn 

tation verwijderd ? 

Antwoord of mededeeling 

Mijn station heet .... 
De afstand tusschen onze stations bedraagt 

bij benader ing .. zeemijlen (of . . kilo
meter). 

1 De verkortingen nemen den vragenden 
vorm aan, als zij door een vraagteeken ge
volgd worden. 

2 De series se inen QA, QB, QC, QD , QF, 
QG worden voor de bijzondere Code van de 
luchtvaart gereserveerd. 
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QRC 

QRD 

QRG 

QRH 
QRI 
QRJ 

QRK 

QRL 

QRM 
QRN 
QRO 
QRP 
QRQ 
QRS 
QRT 
QRU 
QRV 
QRW 

QRX 

QRY 

QRZ 
QSA 

QSB 
QSD 

QSG 

QSJ 

QK 

QSL 
QM 

QSO 

QSP 
QSR 

QSU 

QSV 
QSW 

QSX 

QSY 

QSZ 

QTA 

19 JANUARI (S. 19) 152 

Door · welke particuliere onderneming (of 
Rijksadministratie) worden voor uw 
station de rekeningen der taksen ver
effend? 

Waar gaat gij heen en waar komt gij 
vandaan? 

Wilt gij mij mijn juiste frequentie (golf-
lengte) in kp/s (of m) opgeven? 

Verandert mijn frequentie (golflengte) ? 
I s de toon van mijn uitzending constant ? 
Ontvangt gij mij slecht ? Zijn mijn teekens 

zwak? 
Ontvangt gij mij goed? Zijn mijn teekens 

goed? 
Zijt gij bezig ? 

Wordt gij gestoord? 
Wordt gi,j door luchtstoringen gestoord? 
Zal ik miJn energie vergrooten? 
Zal ik mijn energie verminderen ? 
Zal ik vlugger seinen? 
Zal ik langzamer seinen ? 
Zal ik ophouden met seinen ? 
Hebt gij iets voor mij ? 
Zijt g ij klaar ? 
Zal ik . .. . waarschuwen, dat g ij hem 

roept op .. . kp/s (of . . m) ? 
Moet ik wachten ? Op welk tijdstip zult gij 

mij weer roepen? 

Wat is mijn beurt ? 

Door wien word ik geroepen ? 
Wat is de sterkte van mijn teekens? 

(1 tot 5)? 
Verandert de sterkte ,an mijn teekens? 
Is mijn seinschrift goed; zijn mijn teekens 

duidelijk? 
Zal ik .... telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar overbrengen ? 
Wat is de per woord te heffen taks voor ... 

met inbegrip van uw binnenlandsche 
telegraaftaks ? 

Zal ik mijn geheele verkeer achte, elkaar 
afwikkelen, ik ka n u tusschen mijn 
teekens hooren ? 

De rekeningen der taksen worden voor mijn 
station vereffend door de particuliere 
onderneming. . . . (of door de Rijks
administratie van . .. . ). 

Ik ga naar .... en ik kom van ... . 

Uw juiste frequentie (golflengte) is . . . kp/s 
(of . . . m) 

Uw frequentie (golflengte) verandert. 
De .toon van uw uitzending verandert. 
Ik kan u niet ontvangen. Uw teekens zijn 

te zwak. 
Ik ontvang u goed, uw teekens zijn goed. 

Ik ben bezig (of lk ben bezig met .... ). 
Wil niet storen. 
Ik word gestoord. 
Ik word door luchtstoringen gestoord. 
Geef meer energie. 
Verminder uw energie. 
Sein vlugger ( ... woorden per minuut). 
Sein langzamer ( .. woorden per minuut) . 
Houdt op met seinen. 
Ik heb niets voor u. 
Ik ben klaar. 
Wil .... waarschuwen, dat ik h m roep 

op ... kp/s (of . . m). 
Wacht (of wacht tot ik klaar ben met 

werken met .... ). Ik zal u om ... uur 
(of dadelijk) weer roepen. 

Uw beurt is nummer .. .. (of volgens dke 
andere aanwijzing). 

Gij wordt geroepen door .... 
De sterkte van uw teekens is (1 tot 5) . 

De sterkte van uw teeken ·verandert. 
Uw seinschrift is niet goed ; U\I' teekens 

zijn slecht. 
Ureng .... telegrammen (of één telegram) 

achter elkaar over. 
De per woord te heffen taks Yoor ... 

bedraagt ... franken, met inbegl'ip van 
mijn binnenlandsche telegraaftaks. 

Wikkel uw geheele verkeer achter elkaar af, 
ik zal u, zoo noodig, onderbreken. 

Kunt gij mij reçu geven ? Ik geef u reçu. 
Zal ik het laatste telegram dat ik u geseind Herhaal het laat te telegram, dat gij mij 

heb herhalen? geseind hebt. 
Kunt gij rechtstreeks (of door tusschen- Ik kan rechtstreeks (of door t usschenkomst 

komst van ... ) met .. . werken? van ... ) met ... werken. 
Wilt gij kosteloos ,,oor ... overnemen ? 1 Ik zal kosteloos voor . .. overnemen. 
Is de van . . . ontvangen noodoproep De van ... ontvangen noodoproep is af-

afgewikkeld ? gewikkeld door .... 
Zal ik op ... kp/s (of . .. m) en/of op Sein (of Antwoord) op ... kp/s (of . .. m) 

golven van het type Al, A2, A3 of en/of op golven rnn het type Al, A2, 
B seinen (of antwoorden)? 1 A3 of B. 

Zal ik een serie V's seinen ? Sein een serie V's. 
Wilt gij op ... kp/s (of ... m) en/of op Ik ga (of ik zal) op ... kp/s (of ... m) 

golven van het type Al, A2, A3 of B en /of op golven van het type Al , A2, A3 
seinen ? of B seinen. 

Wilt gij naar .... (roepnaam) op ... kp/s Ik luister naar .... (roepnaam) op .... 
(of ... m) luisteren? kp/s (of ... m). 

Zal ik op ... kp/s (of ... m) gaan seinen, Ga op ... kp/s (of . . . m) seinen, zonder van 
zonder van golftype te veranderen ? 0/ golftype te veranderen of 

Zal ik op een andere golf gaan sei nen ? Ga op een andere golf seinen. 
Za l ik ieder woord of iedere groep twee keer Sein ieder woord of iedere g roep twee keer. 

seinen? 

1 

Zal ik telegram nr .... annuleeren, als ware Annuleer telegram ar ..... , als ware het 
het niet geseind? / ni et geseind. 
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QTC 

Q'!'E 

(iTF 

QTG 

QTH 

QTI 
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QTM 

QTO 

QTP 
QTQ 

QTR 
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QUA 

QUB 

QUC 

QUD 

QUF 

QUG 

QUH 

QUJ 
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temt gij met mjjn woordentelling in ? 1 Ik stem niet met uw woordentelling in ; 
ik herhaal de eerste letter van elk woorrl 
en het eerste cijfer van elk getal. 

H oeveel telegrammen 
einen? 

hebt · gij over te Ik heb . .. telegrammen voor u ( of voor ... ). 

Wat is mijn ware peiling ten opzichte van 
u ? of 

Wat is mijn ware peiling ten opzichte 
van ... (roepnaam) ? of 

VVat is de ware peiling van ... (roepnaam) 
ten opzichte van ... (roepnaam) ? 

Wil t gij mij de posit ie van mijn station 
opgeven op grond van de peilingen , 
door de onder n werkende radiopeilposten 
genomen ? 

Wil t gij gedurende 50 seconden op . .. kp/s 
(of . .. m) uw roepnaam geven en met 
een streep van 10 seconden eindigen, 
opdat ik u kan peilen ? 

Wat is uw positie in breedte en in lengte 
(of volgens elke andere aanwijzing)? 

Wat is uwe ware koers? 
Wat is uwe snelheid ? 

Geef radioteekens en onderwater-geluid
seinen om mij gelegenh eid te geven mijn 
peilin$ en mijn afstand te bepalen ? 

H ebt giJ d e haven verlaten ? 

Loopt gij dadelijk de haven binnen ? 
Kunt gij met mijn station werken met 

behnlp van het Internationaal Seinboek? 
Wat is de juiste tijd ? 
Wat zijn de uren van openstelling van uw 

station ? 
H ebt gij bericht van ...... (roepnaam 

van het mobiele station) ? 
Kunt gij mij achtereenvolgens inlichtingen 

geven bet reffende : het zicht, de hoogte 
van de wolken , den benedenwind voor 
... . . .. (plaats van waarneming) ? 

Wat is het laatste door U van . ... (roep
naam van het mobiele station) ontvangen 
bericht? 

H ebt gij het door ... (roepnaam van het 
mobiele station) gegeven spoedsein ont
vangen ? 

H ebt gij het door . .. (roepnaam van het 
mobiele station) gegeven noodsein ont
van$en? 

Zult g tj genoodzaakt zijn op zee t e dal en 
(of te landen) ? 

Wil t gij mij den momenteel aan de zee
oppervlakte heerschenden barometri
schen druk opgeven ? 

Wilt 'gij mij , om op u aan te houden, den 
te volgen waren koers opgeven bij wind
kracht nul ? 

Uw ware peiling ten opzichte van mij is ... 
graden of 

Uw ware pei ling ten opzichte va n .. . . 
(roepnaam) is . . . . . g raden om ... . 
(tijdstip) of 

De ware peiling va n ... (roepnaam) ten 
1 opzichte van ... (roepnaam) is ... graden 

om ... . (tijdstip). 
De positie van uw station op g rond ,·an de 

peilin~en, door de onder mij werkende 
radiopeilposten genomen , is ... breedte 
... lengte. 

Ik zal geduren de fiO seconden op kp/s 
(of. . . m) mijn roepnaam ge,·en e n 
eindigen met een st reep van LO seconden, 
opdat gij mij kunt peilen. 

Mijn positie is . .. breedte ... lengte (of 
volgens elke andere aanwij zing). 

Mijn ware koers is ... . . graden. 
Mijn snelheid is ... knoopen (of ... kilo

meter) per uur. 
Ik geef ra.dioteekens en onderwa ter -geluid. 

seinen om u gelegenheid te geven, uw 
peilin11 en uw afstand te bepal en. 

Ik heb juist de haven ver laten. 

Ik loop dadelijk de haven binnen. 
Ik zal met uw station werken met behulp 

van het Inte rnationaal Seinboek. 
De juiste tijd is .. .. . 
De uren van openstelling van mijn sta tion 

zijn rn n .... tot . .. . . 
Hier is bericht van ...... (roepnaam van 

het nwbie/e station). 
Hier zijn de gevraagrle inlichtingen : ..... . 

Het laatste door mij van . .. . . (roe11naam 
van het mobiele station) ontvangen 
bericht is .. .. 

Ik heb het door .... (roepnaam mn het 
mobiele station) om . ... (tijdstip) gegei:en 
spoedsein ontvangen. 

Ik heb het door .... (roe11naam i:an het 
mobiele station) om. . . . (tijdsti11) ge
geven noodsein ontvangen. 

Ik ben genoodzaakt op zee t e dalen (of te 
landen) te ... . (plaats). 

De momenteel aan de zeeopperdakte 
heerschenden barometrischen druk is 
. . . . . (eenheden). 

Om op mjj aan te houden, is, bij windkracht 
nul, de te volgen waren koers .. .. 
graden om . . .. (tijdstip). 
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2. VERKORTINGEN VAK VER CHIL
LENDEN AARD . 

Verkor- Beteekenis. ting. 
C Ja. 
N Neen. 
P Aankondiging van een particulier tele-

gram in den mobielen dienst (te ge
bruiken a.an het begin van de inleiding). 

w 
AA 

AB 

AL 

Woord of woorden . 
Alles na . . . . . . (te gebruiken na een 

vraagteeken, om een herhaling te vragen ). 
Alles vóór . . . . . . ( te gebruilren na een 

vraagteeken, om een herhaling te vragen). 
Alles wat zooeven geseind is (te gebruiken 

na een vraagteeken, om een herhaling 
te vragen). 

BN Alles tusschen ...... (te gebruiken na 

BQ 
CL 
es 
DB 

DC 

DF 

een vraagteeken, om een herhaling te 
vragen) . 

Antwoord op RQ. 
Ik sluit mijn station. 
Roepnaam (te gebrui ken om een roepnaam 

te vragen of te doen herhalen). 
Ik kan u geen peil ing verschaffen, gij zijt 

niet in den betrouwbaren sector van 
dit station. 

Het minimum van uw t eekens voldoet 
voor de peiling. 

Uw peiling om ...... (tijdstip) was ... . 
graden in den twijfelachtigen sector 
van dit station, met een mogelijke fout 
van twee graden. 

DG ·wil mij waarschuwen, indien gij een fout 
in de gegeven peiling vaststelt. 

Twijfelachtige peiling ten gevolge van de 
slechte hoedanigheid van uw teekens. 

DI 

DJ 

DL 

DO 

DP 

D 

DT 

Twijfelachtige peiling ten gevolge van 
storing. 

Uw peiling om .. . ... (tijdstip) was 
. ... . . graden in den onzekeren sector 
van 'dit station. 

Twijfelachtige peiling. Vraag later of 
om ...... (tijdstip) een andere peiling. 

Boven 50 mijlen kan de mogelijke peil 
fout twee graden bereiken. 

Regel uw zender, het minimum van uw 
teekens is te onscherp. 

Ik kan u geen peiling verstrekken, het 
minimum van uw teekens is te on
scherp. 

DY Dit station geeft de richting naar t.vee 
zijden; wat is bij benad~ring uw 
richting in graden ten opzichte van 
dit station ? 

DZ 

ER 

Uw peiling is in omgekeerden zin (alleen 
door het hoofdstation van een groep 
radiopeilslations te gebniiken, wanneer 
het zich tof- andere 8tations van dezelfde 
groep richt) . _ 

Hier ...... (vóór den naam van het 
mobiele station bij de overseining van de 
opgaaf van den koers te gebruiken). 

GA Hervat de overseining (meer in het 
bijzonder in den vasten dienst te ge
bruiken). 

JM Wil, als ik mag seinen , een serie strepe~ 
geven. Geef een serie punten om ~IJ 
met seinen te doen ophouden [mag niet 
gebruikt worden op 500 kp/s (600 m )]. 

i\[]';" Minuut of minuten (te gebruiken om den 
duur van het wachten aan te geven). 

Verkor
ting. Beteekenis . 

NW Ik hervat de oversernmg (meer in het 
bijzonder in den vasten dienst te ge-

OK 
RQ 
SA 

SF 

SN 

ss 

TR 

bruiken). 
Wij zijn het eens. 
Aanduiding van een vraag. 
Aankondiging van den naam v:an ee~ 

luchtvaartuigstation (te gebrnilren by 
de overseining van meldingen). 

Aankondiging van den naam van een 
luchtvaartstation. 

Aankondiging van den naam van een 
kuststation. 

Aankondiging van den na~m va~ . een 
scheepsstation ( te gebruiken by de 
overseining van meldingen). 

Verstrekking van meldingen betreffende 
een mobiel station. 

UA Zijn wij het eens? 
WA Woord na . . ... . (te gebruiken na een 

vraagteeken, om een herhaling te vrctgen). 
WB Woord vóór ...... (te gebruiken na een 

xs 
YS 
ABV 
ADR 

CFM 
COL 
ITP 
MSG 

vraagteeken, om een herhaling te 
vragen). 

Luchtstoringen. 
Zie uw dienstnota. 
H erhaal (of Ik herhaa l) de cijfers verkort. 
Adres (te gebruiken na een vraagteeken, om 

een · herhaling te vragen ). 
Bevestig of Ik bevestig .. 
Collationneer of Ik collat10nneer. 
De leesteekens tellen mee. 
Aankondioinu van een telegram, betref-

fende d~n ":icheepsdienst (te gebruiken 
aan het begin van de inleiding). 

NIL Ik heb u niets te seinen (te gebrniken na 
een verkorting van de Q-code ten einde 
aan te geven, dat het antwoord op de 
gestelde· vraag ontkennend is). 

PBL Inleiding (te gebruiken na een vraag
teeken, om een herhaling te vragen). 

REF Met verwijzing naar ...... of Verw1JS 
naar ..... . 

RPT H erhaal of Ik herhaal (te gebruiken om 
herhaling vcin al het geseinde of van een 
gedeelte daarvan te vragen of te geven, 
door na de ver korting de betreffende aan-· 
wijzingen te laten volgen). 

SIG Onderteekening (te gebruiken na een vraag
teeken, om een herhaling te wagen). 

SVC Aanduiding van een diensttelegram 
betreffende het particulier verkeer 
(te gebruiken aan het begin van de 
inleiding). 

TFC Verkeer. 
TXT Inhoud (te gebruiken na een vraagteeken, 

om een herhaling te vragen). 

BIJLAGE 10. 

Schaal In g·ebrulk om de sterkte der 
teekens ui t te <lrukken. 

(Zie artikel 16.) 

1 = nauwelijks hoorbaar; onleesbaar. 
2 zwak· nu en dan leesbaar. 
3 vrij goed; leesbaar, maar moeilijk. 
4 goed; leesbaar. 
5 zeer goed; volkomen leesbaar. 
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BIJLAGE ll. 

(Zie a rt ikel 27.) 
R elevé des radiotélégrammes écha ngés avec les stations mobil es de nationalité •··· ··•··· ·····• ·· 
Année .. ...... ... .... .. . 
Moi Station terrestre ... ........ .. .... ... 

1 

L'Aclministration ( X ) 0 bservations. 
port~ au: Indiguer par , 

0 catégorie, Je 
crédi t débit nombre de 

N ombre 
de Nombre radio-

télégrammes Origi ne D <istination radiotélé-
grammes. 

1 2 1 3 -
S/S Ile-de-Fra nce Eta ts -Unis Ire 5 

zone 
SIS P aris B résil . 3 
SiS P aris Jaêon . .. 2 
S/S Fra.nce S/ E spagne 3 

BIJLAGE 12. 
,vijze van werken In den dienst der 

mobiele radlotele foon statlon s van 
gerin g vermog·en. 

(Zie artikel 29). 
§ l. De navolgende wijze van werken wordt 

als voorbeeld gegeven 1: 
1 °. A 1·oept : 
Allo B , allo B, A appelle, A appell e, radio

télégramme pour vous, radiotélégramme pour 
vous, commutez (over ). 

(Ha llo B. ha ll o B , A roept, A rnept, ra dio
telegram voor u, radiotelegram voor u, over ). 

2°. B antwoordt: 
Allo A. allo A, B répond, B 1·épond, envoyez 

votre radiotélégramme, envoyez votre rad io
télég,·amme, commutez (over) . 

(Hall o A, hall o A , B antwoord t, B ant
woo,·clt, zend uw radiotelegram, zend uw rad io
telegram, over). 

3°. A antwoordt : 
Allo B, A répond, radiotélégramme com-

mence, de . . . . . . no . . . .. . nombre de mots ..... . 
jour ...... heure ...... adresse ...... texte ... .. . 
signature .... .. , 

(Hallo B. A a ntwoordt , radiotelegram be-
g in t. van ... .. . nr ..... . aantal woorden .. .. .. 
datum tijdstip .. ... . adres .... .. inhoud ..... . 
onclerteekening ...... ) . 

transm iss ion du ra diotélégram me termi née, 
je répète, radiotélégramme commence, de ..... . 
110 ..... . nombre de mots ...... jout· .. .... h eu re 

a cl resse ...... tex te ... .. . signature ...... , 
(ornrbreng ing van het radiotelegram ge

e incligd, ik herhaal , ra diotelegram begint, 
van .. .. .. n r .. .... aantal woorden " datum 
.... .. t ij dst ip ...... adres .. .. .. inho11d .. ... on-
derteekening .. .. .. ,) 

racl iotélégramme termi né, commutez (over) . 
(radiotelegram geëindigd, over ). 
4°. B antwoordt : 
Allo A, B répond, votre rndiotélégramme 

commence, de . . . . . . no . . . . . . nombre de mots 
..... . jour ...... heure a dresse ...... tex te 
.. .. .. ignature ...... , 

1 In den Europeeschen telefoondienst is het 
gebru ik van het woord " Hall o" verboden. 

de 

francs 1 

mots. spé-ciaux et Ie 
fra ncs nombre de 

cts ct s mot s s'y or or 
r appor tant 

4 1 6 

90 ---- ---- ---- -- 1 urgt 13 

65 -----·····--·-- . ........ ,.,_ ···•··- ····-······· . ..... ,_ ... _ ... 
19 __ .. ________ 

----- ··- -··-· ... ,. ______ __ .. ___ 
46 ------------ -- ·-·1··-- ·------ ------·- 2 urgt 15 

(Hallo A, B antwoo rdt, uw radiotelegram 
begint, van ...... nr .... .. aantal woorden ..... . 
datum ...... t ijdstip .. .... adres ...... inhoud .. ... . 
onder teekening .. ... . , ) 

votrn rad iotélégr amme terminé, commutez 
(ovel' ). 

(uw ra diotelegram geëindigd, over ). 
5°. A antwoordt: , 
All o B, A répond, exact , exact, coupant . 
(Hallo B, A antwoordt, juist, juist, ik ver-

breek). 
6°. A ve rbreekt vervolgens de verbinding 

en de twee stations gaan weer tot hun nor
malen lu iste rdienst over. 

Op-m er king : Bij het begin va n een ber ich
ten wissel ing word t de vool'geschreven aanroep 
zoowel door het roepende station a ls door het 
opgeroepen stat ion tweemaal uitgesproken. 
Zoodra de verbind ing tot sta nd is gekomen, 
wordt hij slechts één kee t· ui tgesprnken . 

§ 2. V oo1· zoover een spell ing van de roep
nam en, dienstverkortingen en woorden noodig 
i , za l er vol gens de hierna volgende tabel ge
handeld worden: 

Aan te C: ~ (/J ., u, 
Woorden voor Woorden duiden :::: ~ ::=;.. voor 

Q) Q) 
de spelling 

Q) Q) 
de spelling cijfer p.+' p.+' 

00 t, t.e gebruiken 
,,, ..., 

t e gebruiken 0 o ..... ., ~ 
8 8 

1 A Amsterdam N New York 
2 B Balt imore 0 Oslo 
3 C Casabla nca p Paris 
4 D Da nema rk Q Québec 
5 E E d ison R Roma 
6 F Florida s Sant iago 
7 G Gallipol i T T r ipoli 
8 H H avana u Upsala 
9 I Italia V 

1 

Valencia 
0 J J érusalem w Washington 

komma K Kilogra mme X Xa nt hippe 
brenk- L L iverpool y Yokoha ma 
streep l i\1 M:adaga car z 

1 
Zürich 

2 E lke overbrenging van cij fers wordt aan
gekondigd door en eindigt met de woorden 
,,en nombre" tweemaal he rhaa ld. 
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§ 3. Wanneer het station dat ontvangt de 
zekerheid heeft, dat het radiotelegram jui~t 
ontvangen is, is de herhaling bedoeld in 4° 
van § 1 n iet noodig, tenzij het gaat om een 
radiotelegram met co ll ationneering. Indien 
men van de herhaling afziet, deelt het station 
B de goede ontvangst van het overgebrachte 
telegram in den volgenden vorm mede: 

Allo A , B répond, bien reç,u votre rad io
télégramme, commutez (over). 

(Hall o A, B antwoo,·dt, uw radiotelegram 
goed ontvangen, over) . 

BIJLAGE 13. 

Verkrij g in g· van radio]}ellln gen. 

(Zie artikel 30). 

I. Algern eene voo,·sch1·i/ten. 

A. Alvorens een of meer radiopeilstations 
op te roepen, om zijn peiling te vragen, moet 
het mobiele station in de naamlijst opzoeken: 

1 °. De roepnamen van de stations, die 
moeten worden opgeroepen om de radiopeil in
gen, di e het wenscht, te verkrijgen. 

2°. De golf, waarop de radiopeilstations 
uitluisteren en de golf of de golven waarop 
zij de pei l ingen nemen. 

3°. De radiopeilstations die door middel 
van special e lijnverbindingen met het te roe
pen radiope il station een groep kunnen vor
men. 

B. De wijze, waarop het mobiele station 
moet te werk gaan, ha ngt van verschill ende 
omstandigheden af. In het algemeen gezegd, 
moet het rekening houden met het volgende: 

1 °. Indien de radiopeilstations niet op de
zelfde gol f uitlu isteren, moeten de peilingen, 
onverschillig of het lui steren op de golf voor 
het verr ichten der peilingen of op een andere 
go! f gesch iedt, aan elk station of aan e lke 
g roep van stations , welke een bepaalde go lf 
bezigen, afzonderlijk gevraagd worden. 

2°. Indien alle betrokken radiopeilstations 
op een zelfde golf luisteren, en indien zij in 
staat ziju peilingen te nemen op een gemeen
schappel ijke golf ~ die een andere golf kan 
zijn dan de luistergolf - is er aanl e iding hen 
gezamenlijk op te roepen, opdat de peilingen 
door a l deze stations tegelijk, op één en de
zelfde uitzending worden genomen. 

3°. Indien verscheidene radiope il stations 
met behulp van spec ial e lijnen een groep vor
men, moet één hunner geroepen worden, zel fs 
indien alle van zendimichtingen zijn voorzien. 
Indien noodig moet evenwel het mobiele sta
tion in di t geva l de radiopeilstations, waar
va11 het peilingen wenscht te verkrijgen, door 
middel van de roepnamen, in den oproep ver
melden. 

II. Voorsch1·i/t en voor de wijze ·van wed;en . 

A. Het mobie le station roept het radiopeil
station of de radiopei lstations op de go lf, di e 
in de naam lijst a ls hun luistergolf is aange
geven. H et se int de verkorting QTE, die be
tee kent: 

" Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten 

opzichte van het radiopeilstation waartoe ik 
mij wend", 

of 
" Ik wensch mijn rad iopeiling te kennen ten 

opzichte van het station of van de stations 
waarva n de roepnamen volgen", 

of 
" Ik wensch mijn radiopeiling te kennen ten 

opzichte van de onder uw le iding gegroepee r
de radiopei !stations", 

de(n) noodige(n) roepnaam (namen ), en 
e indi gt met, zoo noodig, aan te geven welke 
golf het zal gebruiken om zij n peiling te doen 
nemen. Daarna wacht het op instructie. 

B. H et geroepen radiopeilstation of de ge
roepen radiopeilstations maken zich ger-eed 
01n de peiling te nemen; zij waarschuwen, 
zoo nood ig, de radiopei lstations waarmede zij 
verbonden zijn . Zoodra de radiopeil stat ions 
gerned zijn , geven die stations, welke van een 
zender voorzien zijn , in a lphabet ische volgorde 
hunner roepnamen aan het mobiele station 
antwoord door hun roepnaam , gevolgd door 
de letter K , te sei nen . 

Ingeval het 1·adiopeilstations betreft, di e een 
groep vormen , waarschuwt het geroepen sta
t ion de ande re stations van de groep en I icht 
het het mobiele station in , zoodra de stations 
van de groep gereed zijn om de peiling te 
nemen. 

C. Na, zoo noodig, zijn nieuwe seingolf te 
hebben ingeste ld , antwoordt het mobiele sta
t ion door zijn roepnaam te seinen, die , even
tueel verbonden met een ander teeken, ge
dmende een voldoend langen tijd wordt ge
geven om het peilen mogelijk te maken. 

D . H et radiopei lsta tion of de rad io pe il sta
tions, die over de handeling voldaan zijn, 
geven het teeken QTE (,,uw ware pe iling ten 
opzichte van mij was ..... g raden") , vooraf
gegaan door den tijd van waarneming en ge• 
vo lgd door een groep van 3 cijfers (000 tot 
359) , in graden de ware peiling van het mo
bie le station ten opzichte van het radiope il 
station aangevende. 

Indien een radiopei l tation niet voldaan is 
over de handeling, vraagt het aa n het mobiele 
station de u itzending, bedoeld onder C, te her
halen . 

E. Zoodra het mobie le station het resultaat 
der waarneming heeft ontvangen, moet dit 
station het bericht herhalen aan het radio
peilstation, hetwelk clan meldt, dat de her
haling juist is of eventueel verbetering geeft 
door het bericht te herhalen . Wanneer het 
radiopeilstation de zeke rheid heeft, dat het 
mobiele stat ion het bericht zonder fouten heeft 
ontvangen, geeft het het kwijtingsteeken. Dit 
tee ken wordt dan door het mobiele station 
he rhaa ld om aan te duiden dat het werken 
is geëi ndigd. 

F. De aanwijzingen betreffende: a. het 
tee ken dat gebez igd moet worden om de pei
ling te verkrijgen; b . den duur van de door 
het mobi ele station te verrichten uitzend ing 
en c. den door het betrokken radiopeil station 
gebruikten tijd, worden in de naamlijst ver
meld. 
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BIJLAGE 14 . 

Hulsho ndelljk reglement van het Inter 
nationaal raad geYend co mité Yoor racllo 

berlch tgevlng ( C.C.J.R.). 

(Zie a rt ikel 31. ) 

A 1-t. 1. Onder " beheerende administratie" 
wordt de a dministratie ve rstaan, di e belast is 
met de organisatie van een bijeenkomst van het 
C.C.I.H . De beheerende administrati e begin t 
zich vij f maanden na de sluiting va n de voor
afgaande bijeenkomst bez ig te houden met de 
werkzaa mheden van het C.C.I.R. ; haar taak 
loopt vijf maanden na de slu it ing van de 
bijeen komst, welke zij heeft georganiseerd, ten 
e inde. 

A rt. 2. De beheerende adm inistratie be
paalt de p laats en den defini t ieven datum van 
de bijeenkomst met welker organ isatie zij be
last is . Minstens zes maanden vóór den be
doelden datum zendt de beheerende adm ini
stratie de u itnoodi g ingen voor deze bij een
komst aan a ll e admi nistraties van de I nter
nat ionale vereen ig ing voor verreber ichtgeving 
en doo i· tusschenkomst van deze aan de maat
schappij en, aan de groepen va n maatsch a p
p ijen en aa n de in ternationa le radioëlectrische 
organ isat ies bedoeld in artikel 31 van het 
Al gemeen reglement betreffende de rad iobe-
rich tgev ing. , 

Art. 3. § 1. De eerste zitting van de p le
naire vergader ing wordt door de beheerende 
administratie geopend. Deze vergadering stel t 
de nood ige comm issies in en verdeelt onder 
haar groepsgewijze de te behandelen v raag
stukken. Zij wijst ook den voorz itter en den 
onder-voorz itter van het C.C. I .R., den voor
zitter en den of de onder-voorzitter(s) van 
e lke comm iss ie aan. 

§ 2. De voorzitter van het C.C. I .R. le id t 
d e. plena ire vergaderingen ; hij heeft boven
di en de a lgemeene leid ing van de werkzaam
h eden van de bijeenkomst. De onder-voorzit
ters ve rl eenen den voorzitters bijstand en ver
vangen hen bij a fwezi gheid. 

Art. 4. Het secreta ri aat van de bijeenkomst 
van het C.C.I.R. wordt door de beheerende 
administratie, met medewerk ing van het B u
reel van de Vereeniging, waargenomen. 

A rt. 5. I n beginsel worden in de proces en
verbaal en de rapporten slechts de voornaam
ste punten van de u iteenzettingen va n de ge
delegeerden weergegeven. Op voorwaa rde, dat 
hij uite rlijk op den morgen vo lgende op het 
e ind van de zitting den te kst er van ve rscha ft, 
h eeft ech ter e lke gede legeerde het recht om te 
verzoeken, dat elke verkl a ring, di e hij heeft 
afgelegd , beknopt of in extenso in het proces
ve rbaa l of rapport wordt opgenomen. 

A 1-t. 6. § 1 . E en delegatie, die wegens een 
gewichti ge reden verhinderd is aan zittingen 
deel te nemen , heeft de bevoegdheid het ui t
brengen va n haar stem of stemmen aan een 
a ndere delegati e over te dragen. E chter ka n 
eenzelfde delega t ie onder deze omsta ndi ghe
den. de stemmen van niet meer da n twee de
legaties, daaronder haar stem of stemmen be
grepen, vereenigen en daarover beschikken. 

§ 2. E en voorstel is a lleen aangenomen, 
indien het de volstrekte meerderheid va n de 
uitgebrachte stemmen verkrijgt ; bij sta kine-

va n stemmen word t het, te rzijde gelegd. In de 
processen-verbaa l moet het aa nta l delegati es, 
d ie vóór het voo ,·stel hebben gestemd en het 
aantal van die , welke er tegen hebben ge
stemd worden vermeld. 

§ 3. De stemm ingen hebben plaats hetzij 
met hand opsteken, hetzij , op ve rzoek va n een 
delegatie , me t a fl ez ing der nam en in a lph a
betische volgorde va n den Fra nschen naam der 
deel nemende landen. In het laatste geval moe
ten de del ega ti es, die vóór· en die, we lke te gen 
het voorstel hebben gestemd in de proce sen
verbaal worden vermeld. 

Art. 7. § 1. De door de plenaire vergade
r ing ingestelde com miss ies kunnen onderver 
deeld worden in ub-commi s ies en de sub
commissies in sub-sub-commiss ies. 

§ 2. De voorzitters van de commiss ies on
den ver pen de keuze van den voorzitter van 
elke sub-commiss ie en sub-sub-commiss ie aan 
de goedkeur ing van de betrekkelij ke comm is
s ie. De commiss ies, sub-commi s ies en sub-sub
commiss ies benoemen zei f haar rapporteurs. 

§ 3. De door de commiss ies ui tgebrachte 
adv iezen moeten de formule : ,,à l'itnaniniité" 
(met algemeene stemm en) bevat te n, indien 
het advies met a lgemeene stemmen is ui tge
brach t, of de for mul e : ,,èi la majorité" (bij 
meerderheid va n stemmen) indien het adv ies 
bij meerderhe id van stemmen is aangenomen. 

Art. 8. Met het oog op de centralisatie en 
publicatie van een a lgemeene documentatie 
ten dienste van de admin istraties neemt het 
B ureel van de Vereeniging deel aan de ver
schi llende werkzaamheden van het C.C.I.R . 

A rt . 9. § 1. Bij de slui t ingsz itting van de 
p lena ire vergader ing deel t de voo rzitter de 
lij st mede van de adviezen, a lsmede van de 
vraagpunten, welke nog moeten worden opge
lost en van de n ieuwe vraagpunten, welke 
door de comm iss ies zijn voorgelegd. 

§ 2. De voo rzitte r stelt , in voorkomende 
gevall en, de de fini t ieve aanneming van de 
ui tgebrachte ad viezen vast. Indien e r in de 
plena ire vergadering een stemming noodig is, 
zijn de formul es "à l'unanimi té" {met a lge
meene stemmen ) o f "à la majorité" (bij meer
derheid van stemmen) op deze stemming van 
toe pass ing. 

§ 3. De n iet opgeloste en de n ieuwe vraag
punten worden, indi en de ve rgaderi ng zich 
er mede ve reen igt om de studie er van te doen 
voortzetten, doo r den voorzitter ingeschreven. 
Deze vraagt ve rvolgens welke administraties 
zich met de voorbere iding van de voorstellen 
betreffende deze vraagpunten wenschen te 
belasten en welke a ndere a dministraties of 
ondernemingen voor radio-exploitatie bereid 
zijn aan de werkzaam heden dee l te nemen. 
Overeenkomstig de a ntwoorden maa kt hij een 
offi c ieele lijst op van de v raagpunten, die 
op de agenda va n de vol gende bijeenkomst 
worden gepl aatst, met vermelding va n de 
voorbere idende administra ti es en va n de mede
werkende administraties en parti culi ere onder
nemingen voo r radio-explo itatie. Deze lijst 
wordt opgenomen in het proces-verbaal van 
de vergadering. 

§ 4. Op dezelfde zit ting va n de plenaire 
vergadering wijst het C.C.I.R. op voorstel of 
met toestemming van de bet rokken delega tie , 
de administratie aan, di e de volgende bijeen-
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komst zal bijeenroepen en stelt de vermoede
lij ke da tum van deze bijeenkomst vast. * 

Art. 10. § 1. N a de sluiting van de bijeen
komst word t de voorbereid ing van de in studie 
genomen vraagpunten toeve rtrouwd aan de 
a dmi nistratie, welke aangewezen is om de vol
gende bijeenkomst te organiseeren (n ieuwe 
behee rende administrat ie ). De in beh andeling 
zij nde aangelegenheden wo rden, daarentegen , 
aan de oude beheerende adm inistrat ie toever
trouwd, di e belast wordt ze, met medewerk ing 
Yan het Bureel van de Vereeni g ing, af te 
doen. 

§ 2. De oude beheerende a dm inistratie zendt 
u iterlijk vij f m aanden na de slui t ing van d ie 
bijeenkomst de bescheiden aan de nieuwe be
hee rende a dministratie . 

Art . ll. N a het e inde van een bijeen komst 
worden a ll e andere vraagpunten, di e de ad
minist raties en de maatsch appijen voor radio
exploita t ie aan het comi t.é wenschen voor te 
leggen, aa n de nieuwe beheerende admi ni
stratie gezonden. Deze administratie p laatst 
d ie vraa gpunten op de agenda van de vol 
gende bijeenkomst. E venwel kan er geen enkel 
vraagpunt bij worden opgenomen, indien het 
n iet m instens zes maanden vóór den datum 
van de bijeenkomst aan de beheerende a d
ministratie is medegedeeld. 

Art. 12. § 1. All e besche iden, betrekki ng 
hebbende op een bijeenkomst, en vóór d ie bij 
eenkomst aan de beheerende administratie 
toegezonden of gedurende de bijeenkomst aan
geboden, worden, met medewerking van de 
beheerende administra ti e, door het Bureel van 
de Vereenig ing gedrukt en rondgezonden. 

§ 2. W annee r de studie van een vraagpunt 
aan een voorbereidende administratie is toe
ver t rouwd behoort deze administratie het 
noodige t~ doen om met de studie van het 
vraagpunt aan te vangen . De_ medewerken_de 
administraties en maatschapp11en voor radio
exploitatie moeten zes maanden voor den 
da tum van bijeenkomst van het C.C.I .R . hun 
rapport over dit vraagstuk rechtstreeks aa n 
de voorbere idende admi nistratie zenden, op
da t bedoelde administratie in haar a lgemeen 
rapport en in haar voorstell en er rekening 
mede kan houden. 

§ 3. Evenwel zijn de adm inistrat ies ~n de 
maatschappijen voor ra d io-explo1ta t1e vnJ ook 
afschr ift van hun rapport aan het Bureel van 

* N oot van het L B. : In haar 3e plena ire 
vergadering heeft de radiotelegraafconfe1'.':'ntie 
van M adrid besloten, dat aan de 3e b1Jeen
komst van het C.C.I.R . zou zijn toegestaan, 
de vraag te overwegen of het a anbeveling 
verdien t , da t dit comité in dezelfde plaats en 
op hetzelfde tijdst ip a ls de eerstvol~end':'. ad
ministratieve radiotelegraafconferent1e b1Jeen
komt. De desbetreffende aanbeveling Tan het 
C.C. I .R. zou in overweging behooren te wor
den genomen door de adm inistratie , d ie de 
volgende conferent ie bijeenroept alsmede_ door 
de overige a dministraties van de Vereernging, 
d ie zouden beslissen of er aanleiding bestaat 
aan de a anbevel ing gevolg te geven. 

De na de 3e bijeenkomst van het C.C.I .R. 
te volgen werkwijze is in het proces-verbaal 
van de 4e plenaire vergader ing van de rad io
telegraa fconferen t ie van M ad r id aangegeven. 

de Vereenig ing te zenden , indi en zij wenschen, 
dat d ie rapporten onmiddellijk en a fzonderlijk, 
door de zorgen van genoemd bureel , aan a lle 
betrokken a dm inistra t ies en m aatschappijen 
wo rden medegedeeld. 

A1·t. 13. De beheerende administrat ie kan 
rech tstreeks correspondeeren met de admini
straties en maatsch appijen voor radio-explo ita
t ie, welke in aanmerking komen om aan de 
werkzaamheden van het comité deel te nemen. 
Zij doet minsten één exempl aar van de be
scheiden aan het B ureel van de Vereeniging 
toekomen. 

SL OTPRO'l'OCOL 
Yan het algemeen reglement betreffende 
de radloberlchtge,•h1g beboore111le bij het 

Intern ationaal Yerilrag betre îfe 111le de 
YerreberlchtgeYing·. 

Overgaande tot de onderteekening van het 
Al gemeen Reglement betreffende de R adio
ber ich tgev ing behoorende bij het Internatio
naal Verdrag betreffende de Ver rebericht
geving nemen de gevolmachti gden, van wie de 
onder tee keningen volgen, akte van de vol
gende verkl ar ingen: 

I . De gevolmach t igden van Du itschl and 
verklaren uitd ru kkelij k dat hun regeering zich 
het rech t voorbehoudt het gebruik van de 
golven va n 105 kp/s (2857 m ) en 117. 5 kp/s 
(2553 m) voor eenige per ra diotelefooo uit
geoefende bij zondere persdiensten te hand
ha ven . 

II . De gevolmacht igden van N ederl a ndsch
Indi ë verkl a ren u itdrukkelij k dat hun regee
ri ng zich het recht voorbehoudt .aan de mo
biele stations van haar land niet toe te staan 
de bepalingen toe te passen van de laatste 
twee zinnen van artikel 26, § 1, 1 van het 
Algemeen Reglement, betreffende de verder
zend ing van rad iotelegrammen door tusschen
komst van een mobiel station, a lleen met het 
c.ioel de oversein ing te bespoedigen of te ver 
gema kkelij ken, in p laats van deze over te 
se inen naar het dich tstbij zijnde la ndstation. 

III. De gevolmachtigden van de U nie van 
Socia listische Sowjet-R epublieken verkl aren 
uitdrukkel ijk dat hun regeering zich het recht 
voorbehoudt van de volgende frequentiebanden 
voor de hierna genoemde diensten gebruik te 
ma ken : 

kp/s 
150- 285 (2000- 1053 m) rad io-omroep 
285- 31 5 (1053- 952 m) radioba kens 
315- 340 ( 952- 882 m) luchtv.d iensten en 

r adiopeild ienst 
340- 420 ( 882- 714 m) radio-om roep 
515- 550 ( 583- 545 m) luchtv.d iensten 

9600- 9700 (31.25- 30.93 m ) rad io-omroep 
11700- 11900 (25 .64- 25. 21 m ) vaste diensten 
121 00- 12300 (24. 79- 24.39 m) rad io-omroep 
15350- 1545 0 (19.54- 19.42 m ) radio-om roep 
17800- 1785 0 (16.85- 16.81 m) rad io-omroep 
2155 0- 21750 (13.92- 13.79 m) radio-om roep 

IV. Met verwijzing naar de verklaring in 
d it Protocol door de gevolmacht igden van de 
U nie van Socia listische Sowjet-R epublieken 
afgelegd met betrekk ing tot het gebiuik van 
bepaalde frequentieba nden, verk la ren de ge
volmach t igden van China u itd rukkel ijk dat 
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hun regeering zich het recht voorbehoudt alle 
maatregelen te nemen die eventueel noodig 
mochten zijn, ten einde hun rad ioverbindingen 
te beschermen tegen elke storing, die veroor
zaakt zou kunnen worden door het geven van 
uitvoering aan het door de regeering van de 
Unie van Socia listische Sowjet-Republieken 
gemaakte voorbehoud. 

V. De gevolmachti gde van Hongarije ver
klaart uitdrukkelijk dat, met het oog op het 
voorbehoud van de Unie van Socia li stische 

owjet-R epublieken met betrekking tot artikel 
7 van het Algemeen Reglement betreffende 
de Radioberichtgeving (verdeeling en gebruik 
van de frequenties), zijn regeering zich het 
recht voorbehoudt de bepalingen van § 5, 2, 
van het genoemde artikel niet toe te passen 
in de gevallen dat de uitzendingen van de 
stations, door de U nie va n Socialistische 
Sowjet-Republieken ter uitvoering van haar 
voorbehoud opgericht, de uitzendingen van 
Hongaarsche stations op ernstige wijze zouden 
storen. 

VI. Met verwijzing naar de verklaring in 
dit Protocol gedaan door de gevolmachtigden 
van de Unie van Socialistische Sowjet-Repu
bl ieken met betrekking tot het gebruik van 
bepaalde frequentiebanden verkl aren de ge
rnlmachti gden van J apan uitdrukkelijk, dat 
hun regeeri ng zich voor J apan, Chosen, Tai
wan, Karafuto, het pachtgebied Kwantoeng 
en de Zuidzee-e il anden onder J apansch man
daat het recht voorbehoudt a ll e maatregelen 
te nemen die eventueel noodig mochten zijn, 
ten ei nde haar radioverbindingen te bescher
men tegen elke storing, die veroorzaakt zou 
kunnen worden door het geven van uitvoering 
aan het door de regeering van de Unie van 
Socialistische Sowjet-Republieken gemaakte 
voorbehoud. 

VII. De gevolmachtigden van Polen en 
Roemenië, gezien het voorbehoud dat reeds 
met betrekking tot het gebruik van bepaalde 
frequentiebanden gemaakt is, ve rkl aren uit
drnkkelijk dat, ingeval geen bevredi gende 
regionale regeling (Europeesche Conferentie) 
of bijzondere regeling tot stand komt, elk van 
hun regeeringen zich het recht voorbehoudt 
om eventueel af te wijken wat betreft het ge
bruik voo r de luchtvaartdiensten van bepaalde 
frequenties buiten de banden toegekend in ar
tikel 7 van het Al gemeene R eglement be
treffende de radioberichtgeving, in overeen
stemming met de belanghebbende naburige 
landen en in het bijzonder om den te1·mijn be
doeld in § 5, 2, van dat artikel niet af te 
wachten, ten einde de voornaamste behoeften 
van deze diensten te vrijwaren voor elke sto
ring die zou kunnen worden veroorzaakt door 
het geven van uitvoering aan het hiervoren 
bedoelde voorbehoud. 

Ter oorkonde waarvan de onderstaande ge
volmachtigden dit Protocol hebben opgemaakt 
en onderteekend in een enkel exemplaar dat 
zal blijven in de archieven van de R egeering 
van Spanje en waarvan een a fschrift zal wor
den toegezonden aan elke regeeri ng die het 
genoemde Protocol heeft onderteekend. 

Gedaan te M adrid, den 9den December 1933. 

(Volgen de onderteekeningen.J 

De landen die het Slotprotocol onderteekend 
hebben zijn dezel fde als die welke het Alge
meen Reglement betreffende de radiobericht
geving hebben onderteekend. 

ADDI'l' IONEEL REGLEMENT 
betreffende de radloberlchtg·evln g· behoo 
remle bij het In tern ationaal verdrag· be 

treffend e !le ·verreberlchtgevln g·. 

'foepassln g· van 1le Telegraaf • en Telefoon
reglementen op de radloberlchtgevlng·. 
Art. 1. § 1. De bepalingen van de Tele

graaf- en Telefoonreglementen zij n op de 
radioberichtgeving van toepassing, voor zoover 
de R eglementen betreffende de radiobericht
gev ing niet anders bepalen. 

§ 2. 1. De rad iotelegrammen worden over
eenkomstig de bepalingen in het Telegraaf
reglement vastgesteld voor de telegrammen 
samengesteld en behandeld, beha! ve de nit
zonderingen voorz ien in de volgende artikelen. 

2. Het gebruik van groepen van letters van 
het internationale seinboek is in de radio
telegrammen gewisseld met schepen toege
staan. 

§ 3. Aangezien het woord RADIO of, on
derscheidenlijk AERA.DIO in de naam lijst 
steeds aan den naam van het la ndstation, ver
meld in het adres der radiotelegrammen wordt 
toegevoegd, behoort dit woord bij de over
se ining van een radiotelegram niet a ls d ienst
aanwijzing aan het begin van de ambtelijke 
inleiding t,e worden gegeven. 

Taksen. 
Art. 2. § l. H et tarief van een radiotele

gram, afkomstig van of bestemd voor een 
mobiel station of gewisseld tusschen mobiele 
stations, omvat naar omstandigheden: 

a. de boordtaks, toekomende aan het mo
biele station van afzending of van bestem
ming, of aan deze beide stat-ions ; 

b. de landstationstaks(en) (zie § 3, 2) toe
komende aan het landstation of aa n de land
stations die aan de overbrenging deelnemen; 

c. de taks voor de verzending langs het 
a I gemeen net van wegen voor de verrebericht
geving, berekend naar de gewone regelen; 

d. de taks voor de bijzondere diensten welke 
door den a fzender worden verlangd. 

§ 2. 1. De I andstationstaks en de boord
ta ks worden u itslu itend per woord vastgestel d, 
zonder heffing van een m inimum. 

2. H et maximum van de landstationstaks 
is zestig centiemen (O fr . 60) per woord ; het 
maximum van de boordtaks is veertig cent ie
men (0 fr . 40) per woord. 

3. De landstations- of boordtaksen bet ref
fen de de radiotelegrammen waarbij statio,.;s 
zij n betrokken welke nog niet in de naamlijst 
zijn ingeschreven, kunnen ambtshalve door het 
aannemende kantoor op de maxima hiervornn 
bedoeld worden vastgesteld. 

4. Elke administratie behoudt zich echte r 
de bevoegdheid voor om landstations- of boord
taksen, hooger da n de hiervoren aangegeven 
maxima, vast te stell en en goed te keuren 
voor die landstations of I uchtvaartuigstations, 
welker inrichting of exploitatie buitengewoon 
kostbaar zijn. 
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5. De radiotelegraaftaks van de CDE radio
telegram men wordt in dezelfde mate verlaagd 
als de telegraaftaks van die zelfde radiotele
gram1nen. 

6. In het verkeer tusschen scheepsstations, 
rechtstreeks of door tusschenkomst van een 
enkel kuststation, is de taks op de CDE rad io
telegrnmmen toe te passen altijd gelijk aan 
zes tiende (6/10) van het volle tarief. 

7. De toegestane verlaging is altijd van 
toepassing op de eventueele kosten van radio
telegrafische overneming. 

8. De minimum-heffing gel ijk aan het ta
rief van vijf woorden, bedoeld in artikel 26, 
§ 3, a van het Telegraafreglement is niet van 
toepass ing op den radiotelegrafisch te door-
1oopen afstand van de radiotelegrammen . 

§ 3. 1. Wanneer voor de telegrammenwis
sel ing tusschen mobiele stations van de tus
schenkomst van een landstation wordt gebruik 
gemaakt, wordt de Jandstationstaks !echts 
éénmaal geheven. Indien de landstationstaks 
in het verk er met het mobiele station van 
afzend ing niet dezelfde is a ls in het verkeer 
met het mobiele station van bestemming, wordt 
de hoogste van deze twee taksen geheven. Er 
·kan bovend ien een landtel egraaftaks worden 
geheven, gelijk aan die, welke in § 5 hierna , 
van toepassing is verklaard op de verzending 
lang de wegen voor de verreberichtgev ing. 

2. Wanneer, op verzoek van den afzender, 
voor de telegrammenwisseling tusschen twee 
mobiele stations van de tusschenkomst van 
twee landstations wordt gebruik gemaakt, 
wordt de landstationstaks van elk station ge
heven, a lsmede de telegraaftaks op het traject 
tusschen de twee stations betrekking hebbende. 

§ 4. De dienst en de tar ieven der overne
mingen zijn geregeld in artikel 7 van dit 
R eglement. 

§ 5. l. Indi en radiotelegrammen, afkomstig 
van of bestemd voor een I and, rechtstreeks 
door of met de landstations van dat land ge
wisseld worden, wordt de te legraaftaks, van 
toepassing op de verzending langs de binnen
landsche wegen voor de verreberichtgeving 
van dat la nd in beginsel, uitsluitend per 
woord en zonder heffing van een minimum 
berekend. Deze taks wordt door de Admini
stratie waartoe de landstations behooren in 
gouden franken aan het Bureel van de Ver
eeniging opgegeven. 

2. Wanneer een land in verband met de 
omstandigheid, dat zijn binnenl andsch net van 
wegen voor de verreberichtgeving niet door de 
regeering wordt geëxploiteerd, genoodzaakt 
is een minimum te heffen, moet het hiervan 
aan het Bureel van de Vereeniging kennis
geven, hetwelk het bedrag van dit minimum 
in de naamlijst, achter de opgaaf van de taks 
per woord, vermeldt. Bij gebrnke val"! ee!' 
zoodanige vermelding, wordt de taks u1tslu1-
tend per woord en zonder heffing van een 
minimum berekend. 

§ 6. Het land op welks g rondgebied een 
landstation is gevestigd dat zijn tusschenkomst 
verleent voor de wisseling van radiotelegram
men tusschen een mobiel station en een ander 
land, wordt, voor wat betreft de toepass ing 
der telegraaftaksen, als land van oorsprnng 

-o f van bestemming van d ie radiotelegrammen 
,en niet als transitland beschouwd. 

§ 7. De totale prijs der radiotelegrammen 
wordt van den afzender geheven, met uitzon
dering van: 

1°. de bodekosten bij aankomst te innen 
(artikel 62, § 5, 2, van het Telegraafregle
ment). 

2°. de kosten betrekking hebbende op on
geoorloofde samenvoegingen of wijzi g ingen 
van woorden we lke dom· het kantoor of mobiel 
station van bestemming wo,·den opgemerkt 
(art ikel 23, § 1, van het Telegraafreglement); 
deze kosten worden van den geadresseerde ge
heven. 

§ 8. De woordentelling van het kantoor 
van afzending is beslissend ten aanzien van 
de radiotelegram1nen voor n1obiele stations be
stemd , en die van het mobiele station van 
afzending is bes! issend ten aanzi en van de 
rad iotelegrammen van mobiele stations af
komstig, zoowel voor de overseining als voor 
de internationale rekeningen. W anneer echter 
het radiotelegram geheel of gedee l tel ijk is ge
&te ld , hetzij in een der talen van het land 
van bestemming, bij radiotelegrammen afkom
stig van mobiele stations, hetzij in een der 
tal en van het land waartoe het mobiele sta
t ion behoort, indien het betreft radiotelegram
men bestemd voo ,· mobiele stations, en het 
radiotelegram samenvoegingen of wijzigingen 
van woorden bevat strijdig met het gebruik 
van die taal, heeft het kantoor of, naar om
standigheden, het mobiele station van bestem
ming de bevoegdheid om het bedrag der niet 
geheven kosten op den geadresseerde te ver
halen. I n geval van weigering van betaling 
kan het rad iotelegram worden opgehouden. 

§ 9. Er wordt in den mobielen dienst voor 
den radioëlectrisch doorloopen afstand geen 
taks geheven voor de in de volgende catego
rieën vallende radiotelegrammen van onmid
dellijk algemeen belang: 

a. noodberichten en antwoorden daarop; 
b. berichten, afkomstig van mobiele sta

tions, over de aanwezigheid van ijs, wrakken 
en mijnen, of ter aankondiging van cyclonen 
en stormen; 

c. berichten ter aankondiging van plotse
! inge verschijnselen, welke de luchtvaart be
dreigen, of van het plotseling ontstaan van 
hindernissen op de luchtvaartterrernen; 

cl,. berichten, afkomstig van de mobiele sta
t ions, ter medeJeeling van plotselinge ver
anderingen in de ligging van boeien, de wer
king van vuurtorens, bakens, enz.; 

e. nota's op de mobiele di ensten betrekking 
hebbende. 

§ 10. l. De landstations- en boordtaksen 
worden voor de pe1 radiotelegrammen afkom
stig van een boordstation en biistemd voor den 
vasten wal met 50 % verlaagd. Deze radio
telegrammen zijn onderworpen aan de voor
waarden voor toelating vermeld in het Inter
nationaal Telegraafreglement voor de pers
telegrammen. Voor d ie welke ger icht zijn aan 
een bestemming in het land waar in het land
station is gelegen, is de te heffen telegraaf
taks gelijk aan de helft van de telegraaftaks 
voor een gewoon radiotelegram. 

2. Op de persradiotelegrammen voor een 
ander land dan dat van het landstation be
stemd is het perstarief dat geldt tus chen het 
land waarin het landstation is gelegen en 
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het land van bestemm ing van toepass ing. 
§ 11. 1. a. De I andstations- en boord tak

sen op meteol'Ologische radiotelegrammen va n 
toepassi ng worden in a ll e ve r keer met min
stens 50 % ve rl a agd. 

b. Voor de landstations zal de datum waar
o p deze be pa li ng in werking za l treden in 
overl eg tusschen de adm inistraties en ex pl oi
tee rende maa tschap pij en eenerzijds en de be
l a nghebuende, o ff ic ieele meteorologische di en
ste n ande rzij ds wo rden vastgesteld . 

2. a. Onder " meteorologi ch rad iotelegram" 
wo1·dt een rad iote legram ve rstaan door een 
o ffi cieelen meteorologischen dienst ve rzonden 
o f door een station in o [fic iee le betrn kking 
met een de rgelij ken di enst en bestemd voor 
een de rgelij ken d ienst of een derge lij k station 
en dat u itsluitend meteorol ogische waarnemin
gen of m eteol'Olog ische verwach t ingen bevat. 

b. D eze radiotelegrammen moeten boven 
het adres de betaa lde d ienstaanw ijzing = OBS 
= dragen. 

3. Op ve rzoek moet de a fzender ve rkla rnn 
d a t. de tekst van zijn radiotelegram m et de 
hiervoren vastgestelde bepa li ngen overeen
stemt. 

§ 12. De mobiele stations moeten de tarie
ven di e noodi g zij n voor de prij sbe rekening 
va n rad iotel egrammen kennen . Zij zij n even
wel gemach t igd om in voorkomende geva l len 
inlichtingen bij de la ndstations in te winnen; 
deze geven de bedragen de r tarieven in gouden 
franken op. 

§ lS. 1. E lke nieuwe ta ks en iedere wij zi
g ing va n het geheel o f va n een gedeelte de r 
ta r ieven worden niet eerder van kracht dan 
1 5 dagen na hun bekendma king door het Bu
reel van de Ve reenig ing (dag de r bekendma
king n iet m edege rekend ) en worden niet eer
de r toegepast da n te beginnen met den l sten 
of den 16den die volg t op den dag waa l'Op 
deze termijn is ve rstreken. 

2. E ch ter worden, voor de rad iotelegram
m en afkomst ig van mobiele sta tions, de wij
zigingen in de ta ri even niet eerder van kracht 
d a n een maand na de termij nen in lid 1 vast
gesteld. 

3. Op de be palingen van vorenstaande 
a I inea's is geen enkele uitzondering toegelaten. 

Volgorde van den voorrang cler berichten 
In den mobielen dienst. 

Art. 3. D e volgorde van den voorra ng van 
de rad iobe ri ch ten bedoeld onder het cij fe r 6° 
van artikel 24 van het A lgemeen R eglem ent 
is, in beginse l, de volgende : 

1 °. regeeringsradiotelegrammen ; 
2°. rad iotelegrammen d ie de navigatie, de 

beweg ingen en behoeften va n sche pen, de ve i-
1 igheid en regelma t ighe id va n l uchtvaart
d iensten betre ffen, en be r ichten die weerku n
dige waarnemi ngen bevatten, bestemd voor 
een offi cieel en meteorolog ischen dienst ; 

3°. dienstrad iotelegrammen, betrekking heb
bende op de werk ing van den dienst de r r ad io
berichtgeving of op reeds gewisselde rad io
telegrammen ; 

4°. r adiotelegrammen va n het openbaar 
verkeer. 

L. & S. 1934. 

Tijd van aanneming van ra4lJo
telegramm e11. 

Art. 4. § 1. B ij de ove rbreng ing va n radio
telegram men va n een mobie l station a fkom
st ig, worden de datum en het tijdstip van 
aanneming op da t sta t ion in de ambtelijke 
in lei di ng vermeld. 

§ 2. Om het t ijdstip van aannem ing van 
radiote legramm en, aangenomen op mobie le 
sta t ions , aan te geven, gebru ikt de te legrafi st 
den m iddelba ren tijd Greenwich met toepas
sing van de 24-uur t ij daa nwijzing . D it t ijdstip 
wordt steeds door m iddel van v ier cijfe rs 
(0001 tot 2400) u itged rukt en geseind. 

§ 3. De adm in istra t ies van de la nden , die 
bui ten de zone " A" (bijl age 5) liggen, m ogen 
ech te r de stat ions van de schepen, die o p de 
kusten van hun land va ren, mach t igen om 
voor de aandu id ing, in een groep va n v ier 
cij fe rs, van den tijd van aannem ing, den zone
t ijd te gebruiken , in wel k ge va l de groep door 
de letter F gevo lgd moet worden. 

Adres van radiotelegramm en. 

Art. 5. § 1. 1. H et adres van radiotele
g rammen die voor mobiele stations zijn be
stemd moet zoo volled ig mogelijk zijn ; h et 
moet a ls volgt zij n samengeste ld: 

a. naam of hoedan ighe id van den geadres
se rde m et de aanwij zingen, we lke verder noo
dig mochten zijn ; 

b. naam van het scheepssta t ion of, in geval 
van een ande r mobiel sta t ion, de roepnaam , 
zooals deze in de betrek kei ij ke naam I ij st voor
komen · 

c. n~am van het la ndstat ion dat met de 
ove rbreng ing is belast, zooals die in de naam
lij st voorkomt. 

2. De naam en de roepnaam bedoeld in 
§ 1, 1 b kunnen ech ter, op verantwoordelijk
he id van den a fzender, verva ngen worden door 
de aanduiding van den door het mobiel sta
tion gevolgden weg, aangegeven door den 
naam van de havPns van vertrek en aankomst 
of door iedere andere daaraan gelijkwaardige 
aanwijzing . 

3. In het adres worden de naam van het 
mobiel station en d ie van het la ndstation, 
gesch reven zooa ls zij voorkomen in de betrek
kel ij ke naam lijsten , in a ll e geva llen en onaf
ha nkelij k van hun lengte, elk voor een woord 
geteld. 

§ 2. 1. De mobiele stations, welke geen 
officieele naam l ijst der teleg ra afkantoren be
zitten, mogen op den naam van het telegraaf
ka ntoor va n bestemm ing den naam van het 
onderdeel van het l and en, zoo nood ig, den 
naam van het land van bestem ming la ten vol 
gen, ind ien zij e r aa n twij felen , of, zonder 
deze toevoeging, een vlotte verzending ver
zekerd is. 

2. D e naam van het telegraa fka ntoor en 
de nadere aanduid ingen worden , in di t geval , 
slechts voor één woord gete ld en berekend. 
De ambtenaa r va n het landsta tion, d ie het 
r adiotelegram ontvangt, handhaaft o f schra pt 
deze aanwij zingen, of wel wij zigt den naam 
van het kantoor van bestemm ing, a l naar het 
noodig of voldoende is om het rad iotelegram 
naar zij n wa re bestemm ing te verzenden. 

11 
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Twijfelachtlge ontvangst. D npllcaat-over
selnlng. Radloberlchtg·evln g op 

langen afs tand. 

Art. 6. § 1. 1. W anneer in den mobielen 
dienst het verkeer moeilijkheden gaat onder
v inden, doen beide in verbinding zijnde sta
t ions moeite om de overkomst van het rad io
telegram, waarvan de overseining is begonnen, 
te verzekeren. H et ontvangend station kan 
slechts tweemaal om herhal ing vragen van 
een radiotelegram, waarvan de ontvangst twij
felacht ig is. Ind ien deze drievoudige over
brenging zonder resultaat blijft, wordt het 
radiotelegram aangehouden, met het oog op 
de mogelijkheid, dat zich een gunstige ge
legenhe id zou ku nnen voordoen, om de over
seining tot een goed einde te brnngen. · 

2. Indien het seinend station oordeelt, dat 
het n iet mogelij k zal zijn, de verbinding met 
het ontvangende station binnen 24 uur te her
stell en, gaat het als volgt te werk: 

a. Indien het sein ende station een mobiel 
station is 

deelt het onmiddell ijk aan den afzender 
mede, waarom zijn radiotelegram niet kan 
worden overgebracht. De afzender kan dan 
verzoeken: 

1 °. dat het radiotelegram wordt overge
bracht door tusschenkomst van een ander 
landstation of door tusschenkomst van andere 
mobiele stations; 

2°. dat het radiotelegram wordt aangehou
den, totdat het zonder verhooging van kosten 
kan worden overgebracht; 

3°. dat h et radiotelegram geannuleerd wordt. 

b. Indien het seinende station een land
station is 

past het op het radiotelegram de bepalingen 
van artikel 9 van dit reglement toe. 

§ 2. Wanneer een mobiel station naderhand 
een radiotelegram dat op vorenbedoelde wijze 
is aangehouden overseint naar het laadstation 
dat het onvolledig ontving, moet deze nieuwe 
overseining de dienstaanwijzing "ampliation" 
(dupl icaat) in de ambtelij ke inleiding van het 
radiotelegram bevatten of, indien dit rad io
telegram wordt overgeseind naar een ander 
laadstation dat tot dezelfde administratie of 
tot dezelfde particul iere onderneming behoort 
moet die n ieuwe overse in ing het dienstbijvoeg-
sel "ampl iation via .... .. " (duplicaat via ..... . ) 
{hier den roepnaam invoegen van het laad
station waaraan het rad iotelegram de eerste 
maal is overgeseind) bevatten en kan genoem
de administratie of particuliere onderneming 
slech ts de kosten voor een enkele overbrenging 
in rekening brengen. De extra-kosten voort
vloe iende u it de verzending van het radio
telegram over de verkeerswegen van het al
gemeen net tusschen dit "andere landstation", 
door wel ks bemiddeli ng het radiotelegram is 
verzonden, en het kantoor van bestemming, 
kunnen door dit andere landstation aan het 
mobiele station van afzend ing in rekening 
worden gebracht. 

§ 3. W anneer het landst ation, dat volgens 
de aanwijzing in het adres van het radio
telegram met de overbrenging daarvan be
last is, het mobiele station van bestemming 
niet kan bere iken en redenen heeft voor de 

veronderstelling dat d it mobiele station zich 
bevindt in het werkingsgebied van een ander 
landstation van de administratie of van de 
particuliere onderneming waartoe eerstge
noemd landstation zelf behoort, kan d it het 
radiotelegram naar dat andere landstation 
verzenden, ind ien daaru it geen heffing van 
extra-kosten voortvloeit. 

§ 4. 1. Een station van den mobielen dienst 
dat een radiotelegram heeft ontvangen en 
daarvan op normale wijze geen reçu heeft 
kunnen geven moet, om dit a lsnog te doen , de 
eerste gelegenheid , d ie daarvoor gunstig is, 
aangrijpen. 

2. \Vanneer van een tusschen een mobiel 
station en een landstation gew isseld radio
telegram niet rechtstreeks reçu kan worden 
gegeven, wordt dit reçu door tusschenkomst 
van een ander mobiel- of landstation gegeven, 
indien dit laatste in staat is met het station 
dat het bewuste radiotelegram heeft overge
seind, te werken. In geen geval mogen hiernit 
extra-kosten voortvloeien. 

§ 5. 1. De administraties behouden zich 
de bevoegdheid voor om een dienst voor radio
berichtgeving op langen afstand in te richten 
tusschen I andstations en mobiele stations, met 
uitgesteld reçu of zonder reçu. 

2. Wanneer er omtrent de juistheid van 
eenig gedeelte van een radiotelegram , dat op 
een van beide wijzen is overgebrach t, twij fel 
bestaat, wordt de aanwijzing "réception dou
teuse" {twijfelachtige ontvangst) op het ont
vangblad dat aan den geadresseerde wordt 
afgeleverd vermeld, terwijl de twij felachtige 
woorden of groepen van woorden onderstreept 
worden. Indien er woorden ontbreken, worden 
de plaatsen waar die woorden zich moesten 
bevinden opengelaten. 

3. Wanneer, in den dienst voor radiobe
richtgeving op langen afstand met u itgesteld 
reçu, het seinend landstation binnen een ter
mijn van 5 dagen van een radiotelegram, dat 
het heeft verzonden geen reçu heeft ontvan
gen, geeft het hiervan aan het kantoor van 
afzending van genoemd radiotelegram kennis. 
De terugbetaling der landstations- en boord
taks moet worden uitgesteld, totdat het kan
toor van aanbieding zich bij het betrokken 
1 andstation overtu igd heeft dat naderhand 
binnen een termijn van een maand geen reçu 
is ontvangen. 

Overnemlng door stations van den 
mobielen dienst. 

A. Overneming op verzoek van den afzender. 
Art. 7. § 1. De stations van den mobielen 

dienst moeten, ind ien de afzender zulks ver
zoch t heeft, hun tusschenkomst verleenen voor 
de wissel ing van radiotelegrammen, a fkomstig 
van of bestemd voor andere stations van den 
mobielen dienst; ech ter is het aantal tusschen
komst verleenende stations van den mobielen 
dienst tot twee beperkt. 

§ 2. De taks voor den overneemdienst wordt, 
zoowel wanneer twee stations tusschenkomst 
verleenen, als wanneer een enkel station over
neemt, zonder heffing van eeri minimum en 
u itsluitend per woord op een uni form bedrag 
van veertig centiemen {O fr. 40) vastgesteld. 
W anneer twee stations van den mobielen dienst 
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tusschenkomst hebben verleend, komt aan el k 
de helft van deze taks toe. 

§ 3. De r adiotelegrammen, verzonden zoo
als hiervoren is aangegeven, moeten boven 
het adres de betaalde dienstaanwijzing = RM = (overneming) dragen. 

B. A1nbtshalv,e overneming. 

§ 4. 1. Indien eerr landstation het mobiel 
station van bestemming van een r adiotelegram 
waarvoor door den afze nder geen taks voor 
overneming is betaald niet kan bereiken, kan 
dit landstation, ten einde het radiotelegram op 
zijn bestemming te doen aankomen, zijn toe
Ylucht tot de tusschenkomst van een ander 
mobiel station nemen, mits dit laatste hierin 
toestemt. H et radiotelegram wo1·dt dan naar 
dit andere mobiele station overgebracht en 
de tusschenkomst van dit laatste v indt koste
loos pi aats. . 

2. Dezelfde bepaling is in geval van nood
zakelijkheid, ook van toepassing in de rich
t ing mobiel station naar landstation. 

3. Opdat geacht zal kunnen worden dat 
een al dus overgebracht rad iotelegram zijn 
bestemming heeft bereikt, is het noodig dat 
het station hetwelk tot de indirecte verzen
ding zijn toevlucht heeft genomen van het 
mobiele station waarvoor het rad iotelegram 
bestemd wa of, naar omstandigheden, van 
het landstation waaraan het verzonden moest 
worden het voorgeschreven reçu , al of niet 
rechtstreeks, heeft ontvangen. 

Nota van onbestelbaarheid. 
Art. 8. § . 1. Wanneer een radiotelegram, 

van een mobiel station a fkomstig en voor den 
vasten wal (den beganen grond) bestemd, om 
een of andere reden niet aan den geadres
seerde kan worden afgeleverd, wordt een 
nota van onbestelbaarheid opgemaakt, welke 
aan het l andstation dat di t radiotelegram 
ontvangen heeft ger icht wordt. Dit la ndstation 
brengt de nota, na het adres nauwkeurig te 
hebben vergeleken, zoo mogel ijk aan het mo
biele station over, zoo noodig door tusschen
komst va n een landstation van hetzelfde land 
of van een naburig land, voor zoover de be
staande toestand of eventueel bijzondere schik
kingen, zulks toelaten. 

§ 2. Wanneer een ra diotelegram dat op een 
mobiel station is ontvangen, niet kan worden 
afgeleverd, deelt dit statron zulks aan het 
kantoor of mobiele station van afzending per 
nota mede. Betreft het een radiotelegram dat 
van den vasten wal afkomstig is dan wordt 
deze dienstnota, zooveel mogelijk, overgebracht 
naar het landstation dat het radiotelegram 
heeft overgenomen of eventueel naar een 
ander landstation van hetzelfde land of ·van 
een naburig land, voor zoover de bestaande 
toestand of eventueel bijwndere schikkingen 
zulks toelaten. 

Termijn gedurende welken radiotelegram
men 01> landstations b)IJven. 

Art. 9. § 1. 1. De afzender van een radio
telegram voor een schip op zee bestemd kan 
het aantal dagen aangeven gedu rende welke 
dat radiotelegram door het kuststation ter 
beschikking van het schip moet worden ge
houden. 

2. In dit geval stelt hij voor het adres de· 
betaalde' dienstaanwijzing " X jours" (X da
gen) of = JX = welke dit aanta l da gen, 
hierin begrepen de dag van aanbieding van 
het radiotelegram, aangeeft. 

§ 2. 1. Wanneer het mobiele station waar
voor een radiote legram bestemd is zich niet 
aan het landstation gemeld heeft binnen den 
door den afzender aangegeven termijn of, bij 
gebreke van een derge lijke aanwijz ing, vóór 
o f op den m o rgen va.n den derden dag vol
gende op den dag van aanbieding, geeft het 
landstation hiervan kennis aan het kantoor 
van afzending dat den afzender in licht. Deze 
kan per betaalde nota, per telegraaf of per 
po t, aan het landstation gericht, verzoeken 
dat zijn rad iotelegram tot na a floop van <len 
veertienden dag, te rnkenen van den dag van 
aanbieding (da g van aanbieding niet inbegre
pen) beschikbaar za I worden gehouden; bij 
gebreke van een dergel ijke nota wordt het 
radiotelegram aan het einde van den zevenden 
dag (dag van aanbieding niet inbegrepen) 
als onbestelbaar ter zijde gelegd. 

2. Er wordt evenwel geen rekening met 
het verstrijken van een der vorenbedoelde ter
mijnen gehouden, a ls het landstation de ze
kerheid heeft dat het mobiele station binnen
kort in zijn werkingsgebied zal komen. 

§ 3. 1. Omgekeerd wordt het verstrijken 
der termijnen niet afgewacht, als het land-
tation de zekerheid heeft dat het mobiele 

station dat een aangevangen overtocht vol
brengt reeds voo rgoed zijn werkingsgebied 
heeft verlaten of daar niet binnen zal komen. 
Indien het veronderstelt dat geen ander land
station van de administratie of van de par: 
ticuliere onderneming waartoe het behoort 
met het mobiele station in verbinding is, of 
daarmede in verb ind ing zal treden, annuleert 
het landstation het radiotelegram , voor zoo
veel den tusschen dit station en het mobiele 
station af te leggen weg betreft en geeft het 
hiervan kennis aan het kantoor van afzending, 
dat den afzender inlicht. In het tegengestelde 
geval zendt het la ndstation het radiotelegram 
naar het landstation, waarvan het veronder
stelt dat het met het mobiele station in ver
binding is, op voorwaarde evenwel, dat hier
ui t geen extra-kosten voortvloeien. 

2. H et landstation dat de naseining per 
draad bewerkstelli gt verandert het adres van 
het radiotelegram door achter den naam van 
het mobiele station dien van het nieuwe land
station belast met de overbrenging toe te 
voegen en door aan het eind van de ambte
lijke inleiding op te nemen het dienstbijvoeg
sel "réexpédié de X .... .. Radio" (nagese ind 
uit X ...... Radio), waarvan de overbrenging 
over den geheelen weg van het radiotelegram 
verplicht is. 

§ 4. Wanneer een radiotelegram niet naar 
een mobiel station kan worden overgeseind, 
doordat dit in een nabij het landstation ge
legen haven is aangekomen, kan dit laatste 
station eventueel het radiotelegram door an
dere verkeersmiddelen aan het mobiele station 
doen toekomen terwijl het van deze aflevering 
per nota aan h~t kantoor van afzend ing kennis 
geeft. In dit geval wordt de landstationstaks 
behouden door de administratie waartoe het 
landstation behoort en wordt de boordtaks 
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terugbetaa ld aan den afzender door de ad
ministratie waa rtoe het kantoor van afzending 
behoort. 

Radiotelegrammen welke J>er gewone 1>ost 
or J>er lu chtJ>ost verder gezond en 

moeten worden. 
Art. 10. § 1. I edere administratie kan, in 

het verkeer tusschen stations van den mobie
len di enst welke tot haar la nd behooren, vol
gens de regel en en tegen de tari even welke 
haar geschikt voorkomen, een di enst organi
seeren van radiotelegrammen die per gewone 
post of per I uchtpost verdergezonden worden. 
In voorkomende gevall en wordt de deelneming 
van ande re administraties aan dezen dienst bij 
bijzondere overeenkomsten geregeld. 

§ 2. Voor deze r adiotelegrammen is geen 
radiotelegrafische overneming in den mobielen 
di enst toegelaten. 

Ra(llotelegramrnen met bijzonclere 
aanwljzlng·en. 

Art. 11 . § 1. Toegelaten zijn a lleen, onder 
voorbehoud dat de belanghebbende admini
straties ze aannemen: 

1 °. radiotel egrammen m et antwoord be
taa ld ; 1 

2°. ra diotelegr ammen met coll ationneeri ng ; 
3°. radiotelegrammen met bezorging per 

bode; 
4°. radiotelegrammen met bezorging per 

post; 
5°. meervoudige radiotelegrammen; 
6°. radiotelegrammen met kennisgeving van 

ontvang, doch uitsluitend voor zooveel betreft 
de mededeeling van de dagteekening en den 
tijd waarop het landstation het voor het mo
biele tation bestemde radiotelegram naar di t 
station heeft overgebracht; 

7°. betaa lde nota' s, met uitzondering van 
di e waarbij een herhaling of een inlich t ing 
wordt gevraagd; deze laatste zij n ech ter even
eens toegelaten, indien zij over het l a nd
station dat het radiotel egram heeft overge
seind verzonden worden. All e betaalde nota's 
zijn toegelaten over het algemeen net van 
wegen voor de verreberiohtgeving ; 

8° . dringende radiotelegrammen, doch uit
slu itend op het algemeen net van de wegen 
voor ve rreberi chtgeving ; 

9°. persradiotelegrammen van mobiele sta
tion afkomstig en voor den vasten wal ( den 
beganen grond) bestemd; · 

10° meteorologische ra diotelegrammen 
(OBS) . 

§ 2. Radiotelegrammen zijn niet toegelaten 
als uitgesteld en a ls brieftelegram. 

Radioberichten voor meervoud l1re 
bestem rnlng'en. 

Art. 12. § 1. 1 . De adm in istraties behou
den zich de bevoegdhe id voor, diensten te or
ganiseeren voor de uitse ining van radioberich
ten voor meervoudige bestemmingen, per 

1 H et antwoordbewijs, aan boord van een 
schip a fgegeven , geeft binnen de grenzen van 
zij n waarde de bevoegdheid, een radiotelegram 
naa r een willekeurige bestemming te verzen
den, doch uitsluitend van het scheepsstation 
uit, dat dit antwoordbewijs heeft a fgegeven. · 

draadlooze telegrafie of per draadlooze tele
fonie. 

2. Slechts afzenders en geadresseerden die 
voldoen aan de voor chriften en voorwaarden 
hie rvoor vastgesteld door de betrokken admi
nistraties worden tot deelneming aan genoem
de diensten toegelaten. 

3. Deze radioberichten moeten bestaan uit 
inlichtingen en nieuwstijdingen van staatkun
digen aard, of den handel betre ffende, enz. en 
mogen geen enkele zin nede, aa nkondig ing of 
mededeeling bevatten welke een particul ier 
karakter dragen. 

§ 2. 1. a. D e afzender is gehouden de 
adressen van de geadresseerden aan de ad
ministratie van het land van uitseining m e de 
te deelen. Deze maakt aan de a ndere admini
straties het ad res van de gead resseerden di e op 
haar g rondgebied zij n gevestigd bekend . 

b. Zij deelt bovendien voor iederen ge
a dresseerde den datum mede, we lke voor de 
eerste ontvangt is bepaald, alsmede den naam 
van het station van uit ei ning en het adres 
van den a fzender. De administraties geven 
elkaar wede rkeerig kennis van de veranderin 
gen welke in het aantal a fzende rs en geadres
seerden en in hunne adressen hebben pl aats 
gevonden. 

2. Aan de administratie van het l a nd van 
ontvangst wordt overgelaten , om de door den 
a fzender aangewezen geadresseerden a l of niet 
te machtigen de radioberichten te ontvangen. 
Zij doet hiervan aan de adm inistratie van het 
land van uitseining de nood ige mededeelingen. 

3. Elke admin istratie neemt, zooveel moge
lijk, de passende maatregelen, ten einde zich 
e r van te verzekeren, dat a l leen de tot dezen 
bij zonderen dienst van berichtgeving gemach
tigde stations van de bedoelde radioberichten 
en uitsluitend van die welke voor hen bestemd 
zij n gebruik maken. De bepalingen van 
a rtikel 24 van het Verdrag, op het geheim 
der verreberiohten betrekking hebbende, zijn 
op d&,e radiober ichten van toepass ing. 

§ 3. 1. D eze radioberich ten worden op vaste 
t ijdstippen overgeseind en h ebben als adres 
een overeengekomen woord dat onmiddellijk 
vóór den inhoud staat. 

2. Zij mogen óf in verstaanharen taal of 
in gehe imschrift geste ld zijn volgens de be
slissing van de administraties van de landen 
van uitseining en van ontvangst. Behoudens 
bijzondere regelingen tusschen de betrokken 
administraties, zij n de eenige talen we lke voor 
verstaanbare taal zijn toegelaten het Fransch , 
een der talen door het land van u itse ining 
aangewezen, of een der talen van een der 
landen van ontvangst. De administraties van 
de l a nden van uitseining en van ontvangst 
behouden zich het recht voor, de overlegging 
van de gebruikte codes te vragen. 

§ 4. 1. H et van den afzende r te heffen 
bed rag wordt door de administratie van het 
land van uitseining vastgeste ld. 

2. D e geadresseerden van deze radioberich
ten kunnen door de admi nistratie van hun 
lamel, beha lve met de heff ing n voor even
tueele opr ichting en exploitatie van particu-
1 iere ontvangstations, met een telegraaf- of 
telefoontaks worden belast, waarvan het be
drag en de verdere bijzonderheden door deze 
administratie worden bepaald. 
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3. De tak en voor deze rnd iober ichten wor
den niet in de internationale rekeningen op
genomen. 

Inwerkln gtredln g Yan het Additioneel 
Reglement. 

Art. 13. Dit Additioneel R eglement t reedt 
op den eersten J anuari negentienhonderd vier 
en dertig in werking. 

Ter ool'konde waa rva n de o nde rsche idene 
gevolmacht igden dit R eglement hebben onder
teekend in een enkel exemplaar, hetwelk be
waard zal blijven in de archieven Yan de 
R egeer ing van Spanje en waarva n een a f
schrift aan elke regeer ing zal worden toege
zonden. 

Gedaan te l\lfacl rid , den 9den December 1932. 
(Volgen d e onde1·teekeningen,.) 

De landen die het Additioneel R eglement 
betreffende de radiober ichtgeving hebben on
derteekend , zij n dezelfde a ls di e, welke het 
Al gemeen Regl ement betreffende de radiobe-
1·ichtgev ing hebben onderteekend , met uitwn
dering van Canada, de vereeni gde Staten van 
Noord-Amerika en Nicaragua. 

s. 20. 

26 J anuat·i 1934. BESLUIT, houdende be
paling van den dag van inwerkingtred ing 
van de artikelen 1 tot en met 4 van de 
wet van 29 December 1933 (Staatsblad 
n° . 769). (Verhoog ing van den accijns op 
tabak.) 

ln 11· erki11gt1·eding 1 M aa,·t 1934. 

s. 21. 

26 J<inttari 1934. BESLU IT. houdende u it
voering van a rt ikel 33 der wet van 29 
December 1933, Staatsblad n°. 780, tot 
heffing van een couponbelasting. 

Wij WII HELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Financiën van den 9 J anuari 1934, Afdeeling 
Indirecte Belastingen, n°. 237 ; 

Gelet op artikel 33 der wet van 29 Decem
ber 1933 {, taatsblad n°. 780) tot heff ing van 
een co11ponbelasting; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
den 16 Januar i 1934, n° . 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 22 Janua ri 1934, 
Afdeel ing Indirecte Belastingen, n°. 115; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De aangiften bedoel cl in de a rt ike
len 9 en 15 van evengernelde wet geschieden 
door in levering van aangiftebiljetten ten kan
tore van den inspecteur der directe be lasti n
gen, binnen wiens kring het in a rt ikel 9 der 
wet omscln even I ichaarn gevestigd is, of de 
in artikel 15 der wet omsch,·even rechtheb
bende woont of gevestigd is. 

2. Voor de in het vorige artikel vermelde 
aangiftebi lj etten worden formul ie ren vastge
steld door Onzen Minister van Financiën. Deze 
fo 1mu lieren worden aan belanghebbenden op 
hunne aanvrnag door den met de aanslag
regeli ng be lasten inspecteur ui tgere ikt. 

3. Dit besluit treedt in werking tege lijk met 
de we t van 29 December 1933, Staatsblad n°. 
780, tot heffing van een couponbelasting. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de ui tvoering va n dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal wo rden gepl aatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan de Al ge
meene Rekenkame r. 

Unterwasser , den 26sten Janu ar i 1934. 

s. 22. 

WILHELMINA. 
De Ministe·r van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 6 Februari 1934.) 

26 J anttari 1934. BESLU IT tot wijzig ing van 
het Koninklijk besluit van 24 Maart 1932' 
(Staatsblad n°. 125, Gouve,·,iementsblaá 
n° . 44, Publicatieblad n°. 49), houdende 
vaststelling van eene tijdel ijke korting op 
de verlofbezoldi g ingen van Surinaamsche 
en Curaçaosche landsdienaren. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, Min ister van Koloniën van 27 Decem
ber 1933 , 7de Afdeeli ng, n°. 16 ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 J anuari 1934 , n° . 21) ; 

Gez ien het nader rnppo rt van Onzen voor-" 
noemden Minister van 12 J an uari 1934, 7de 
Afdeeling , n°. 22; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Te rekenen van 1 J anuar i 1934 a f verva ll en 
de woorden "en Curaçaosche" in artike l 1 van 
Ons besluit van 24 M aart 1932 (Staatsblad 
n°. 125, Gouvernementsblad n° . 44 , P ubl ieatie
bla<l n°. 49), a lsmede artikel 3 van dat be
s i uit. 

Onze Ministe,· van K oloniën is he la t met 
de u itvoering van di t besluit, dat in het 

t,aa,tsbladJ za l worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a'an den Raad 
van State. 

Unterwasse r, den 26sten J a nuari 1934. 

s. 23. 

WILHELMINA . 
D e M iniste,· van Sta<tl, 
Jfinister van K oloniën, 

H . Co I ij n . 
( Uitgeg. 9 F ebi-uai·i 1934. ) 

26 .fanua,·i 1934. BESLU IT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 23 Maa rt 1933 te 's-Gnwcnhage tus
schen N ede,·land en N ooi·wegen gesloten 
verdrag tot beslechting van geschill en 
door rechtspraak, a,·bitrage en ve rzoening. 

Wij \VILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 28 September 1933 

(Staatsblad n°. 497), houdende goedkeu ring 
van het op 23 Maart 1933 te 's-Gravenhage 
t-usschen N ede1·land en Noonc egcn ges loten 
verdrag tot beslechting van geschill en door 
rechtspraak, arbitrage en verzoening, van welk 
verdrag een afd ruk en eene vertaling bij dit 
bes} uit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van behachti
gi ng van dat verdrag op 8 J a nuari 1934 te 
Oslo zijn ui tgewisseld ; 
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__ Overwegende mede, dat het verdrag dade
iiJk na de uitwisseling der bekrachtigingsoor
konden is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Ministe ,· van 
B uitenlandsche Zaken va n den 16den Januari 
1934, Directi e van het Prntocol, .n°. 1565 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrag, a lsmede de vertaling daar

van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit beslu it in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
va n Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoe,·ing 
van he tgeen ten deze wordt vereischt. 

Unterwasser, den 26sten J anuari 1934. 
WILHELMI A . 

De Minis ter van JJ·witcnlandsche Zaken, 
D e Graeff. 
(Uitgeg. 16 Februari 1934. ) 

F ransche tekst. 

Tralté 1le règ·Iement judlclaire, d'arbltrage 
et de co ncllJatlon entre Ie~ Pays -Bas et Ja 

Norvège. 

Sa Majesté la R eine des Pays-Bas 
et 

Sa M ajesté le Roi de orvège, 
a nimés du désir de resserrer les li ens d'ami

t ié qui un issent les P ays-Bas et la Norvège et 
de favoriser Ie règlem ent pacifique, dans tous 
les cas, des différends et conflits, de quelque 
nature qu'ils so ient, qui viendraient à diviser 
les deux pays, 

ont ré ol u de concl ure un traité à eet effet 
et ont nommé pou ,· Leurs Pl énipotentia ires 
rnspect ifs, savoir : 

Sa Majesté la R eine des P ays-Bas : 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son 

Ministre des Affaires Etrangères; 
Sa M ajesté Ie Roi de Norvège: 

Mon ieur Jens Steenberg Bull , Chargé d'Af
faires de Norvège à La Haye; 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins 
pou,·oirs respectifs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des di sposit ions su ivan
tes : 

Art icle premier. L es H autes Parties con
tractantes s'engagent réciprnquement à ne 
rechercher, dans aucun cas, autrement que par 
voie pacifique Ie règlement des litiges ou con
fli ts, de quelque nature qu'ils soient, qui 
viendrai ent à s'élever entre les P ays-Bas et l a 
Norvège et qui n'auraien t pu être résolus, 
dans un délai ra isonnable, par les procédés 
diplomatiques ordinaires. 

Art. 2. Tous les litiges, de quelque nature 
qu'ils soient, ayant pour objet un droi t allégué 
par une des H autes Parties contractantes et 
contesté pa,· l' autre, et qui n'auraient pu 
être réglés à l 'amiable par les procédés di
plomatiques ordinaires, se ront soumis pom· 
jugernent so it à la Cour permanente de J us
tice internationale, soit à un Tribunal arb itral , 
ainsi qu' il est prévu ei-après. IJ est entendu 
que· les litiges ci-dessus visées comprennent 
notamment ceux que mentionne l'alinéa · 2 de 
l' a rti cle 13 d u P acte de la Société des N a
tions. 

Les contestations pour 1 a solution desquelles 
une procédure spéciale est prévue par d'autres 

conventions en vigueur entre les Hautes Par
ties contractantes, seront réglées conformé
ment aux dispositions de ces conventions. 

Art . 3. Avant toute procédure devant la 
Cour permanente de J ustice internationale et 
avant toute procédure arbitrale, Ie litige 
pourra être, d'un commun accord entre les 
Part ies , soumis a fin de concil iation à une 
Comrnission internationale pe rmanente, dite 
Commission permanente de conciliation, con
stituée conformément au présent Trai té. 

Art. 4. Si , dan Je cas d'un de I itiges visés 
à l' article 2, les deux Parties n'ont pas eu 
recours à la Commission permanente de con
ci l iation ou si cell e-ci n'a réussi à concil ier 
les P arties, le litige sera soumis d'un corn 
mun accord pa ,· voie de compromis soit ·à l a 
Cour permanente de Justice internationale qui 
statuera dan les condition et suivant la pro
cédu re prévues par son Sta tut, oi t à un T ri
buna I arb itral qui statuera dans les cond itions 
et su ivant la procédure prévues pa r la Con
vention de L a H aye du 18 octobre 1907 pour 
Ie règlement pacifique des conflits interna
t ionaux. 

A cléfau t d' accord entre les Pa,·ties sur Je 
choix de la jur idiction, sur les termes du 
compromis ou, en cas de procédure arbitrale, 
sur la désignation des arbitres, l 'une ou l'autre 
d 'entre e lle , après un préavis d'un mois , aura 
la faculté de porter directement, par voie de 
requête, Ie litige devant la Cour permanente 
de J ustice internationale. 

Art . 5. S'il s'agit d'une contestation dont 
l 'objet, d' après la législation intérieure de 
l'une des P arties, relève de la compétence des 
t ribunaux nationaux de celle-ci, Ie diffé rend 
ne pourra être soumis à la procédure prévu 
par Je présent T ra ité qu'après jugement passé 
en force de chose jugée et rendu dans des 
clélais raisonnables par l 'autori té judiciaire 
nationale compétente. 

Art. 6. Si l a sentence judic ia ire ou arbi
trale déclarait qu'une décision p,·ise ou une 
mesure ordonnée par une autorité jud icia ire 
ou toute autre autorité de l'une des parties 
en l itige se trouve entièremént ou partielle
ment en opposition avec le droit international , 
et si Ie droit constitut ionnel de la cl ite partie 
ne permettait pas ou ne permettait qu'impar
faitement d'effacer les conséquences de cette 
décision ou de cette mesure, les parties con
viennent qu' il devra être accordé par la sen
tence judic iaire ou a rbitra le, à l a partie Jésée, 
1rne satisfaction équitabl e. 

Art. 7. To utes questions sur lesquell es les 
H autes Partie contractantes s·era ient divi sées 
sans pouvoir les résoudre à l' amiable par les 
procédés diplomatiques ordina ire , questions 
dont la solut ion ne pourrait être recherchée 
par un jugement a insi qu'i l est prévue par 
1',irtic le 2 du présent trai té et pour lesquelles 
u ne prncédure de 1·èglement ne sera it pas déjà 
prévue par un tra ité ou une convention en 
vigue ur entre les Parties, seront soumises à 
la Commission permanente de conciliation qui 
sera chargée de prnposer aux P a rti es une so
l ution acceptable et da ns tous les cas de leur 
prés.enter .un rapport. 

A défaut d'accord entre les Part ies sur la 
requête à présenter à l a Commiss ion, l 'une ou 
l'autl'e d'entre ell es a ura la facu lté de sou-
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met,tre directement, après un préavis d'un 
mois, la question à ladite Commission. 

Dans tous les ca , s'il y a contestation entre 
les Parties sur la question de savoir si Je dif
férnnd a ou non l a nature d'un li tige visé 
dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être 
résol ll pa r un jugement, cette contestation 
sern . préalablement à toute procédure devant 
l a Commission permanente de conci liation, 
sotun ise à l a déoision de l a Cour permanente 
de Justice internationa le, d'accord entre les 
Hautes P a rti es contractante ou à défaut d'ac
cord à l a requête de l'une d' entre ell es . 

Art. 8 . La Commission pe rm a nente de con
c il iation prévue par Ie présent Traité sera 
composée de c inq membres. qui seront désig
nés comme il suit, savoir: les Hautes Parties 
contractantes nommeront chacune un Comm is
saire choisi pa rmi l eurs nationaux respectifs et 
désigneront d ' un commun accord les trois 
autres Commissaires parmi les ressortissants 
de tierces Puissances; ces tro is Commissaire 
devront être de nationa l ités di fférentes et ne 
pas se t rouve r- au service d'une des Hautes 
Pa rties contracta ntes . Parmi eux les deux 
Parties clós igneront Ie Prés i.den t de Ja Com
rnission. 

Les Commissaires sont nommés _pour trois 
ans; leur mandat est renouvelable. IJs reste
ront en fonctions jusqu'à leur remplacement 
et, dan tous les cas, jusqu 'à l 'achèvement de 
leurs travaux en cours au moment de l'expira
t ion de leur manclat. 

Il sern pour-vu a ussi rap idement que possibl e 
et dans un dé] ai que ne dev,·a pas éxcéder 
trois 1nois, aux vacances qui viendraient à se 
produire par suite de décès, de démission ou 
de quelque empêchem ent permanent ou tem
poraire n suivant Ie mode fixé pour les no-
1ninations . 

Art. 9. La Commission permanente de con
c il iation sera constituée dans Jes six mois qui 
su ivront ! 'échange des ratifications du présent 
Tra.ité. 

Si la nomination des membres de la Com
mission à dés igner en commun n' intervient 
pas d a ns ledit délai ou, e n cas de remplace
ment. dans les trois mois à compter de l a 
vacance du siège, Ie Prés ide nt de la Cour per
m a nente de J ustice interna tiona le sera prié 
pa r les deux Parties conjointem ent, ou par 
l'une d'e ll es, de procéder aux nominations re
qui ses. Si Ie Présiclent est empêché ou s'il est 
ressortissant de l'une des Parties, Ie Vice
P1·és iclent sera prié de procéde r à ces nomina
tions. Si celui -ci est empêché ou s' il est res
sorti ssant de l 'une des P arties, Ie premier des 
auti·es juges selon l'ordre du tableau de la 
Cour qui n'e t Tes ortissant d 'aucune des P ar
tie sera prié de procéder à ces nominations. 

A,'t. 10. L a Commission pe1manente de con
c ili at ion sera saisie par voie de requête adres
sée au Prés ident dans les conclitions p révues, 
elon les cas, par les a rticles 3 et 7. 

L il requête, après avo ir exposé sommaire
men t l'objet du liti ge, contiendra l'invitation 
à la Comm ission de procéder à toutes mesures 
pro pres à condu ire à une concil iation. 

Si la requête émane d'une seule des Par
ties, elle sera notifiée par cell e-ci sans dél a i à 
l a Pa rtie ad verse. 

Art. ll. Dans un délai de 15 jours à comp-

ter de la date ou l'une des Hautes Parties 
contractantes aurait porté une contestation 
deva nt la Commission permanente de concilia
tion, chacune des Parties pourra, pour !'exa
men de cette contes tation, remplacer son Com
tni s a ire par une personne possédant une 
compétence spéciale dans la m ati ère. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait 
immédiatement l a notification à J' a utre P ar
tie; ce 11 e-c i au1.·a , dans ce cas, l a facu l té 
d' agir de même dans un dél a i de 15 jours à 
compter de l a da te ou la notification lui sera 
parvenue. 

Art. 12. L a Commiss ion permanente de 
concil iation aura pour täche d'él ucider les 
questions en liti ge, de recueillir à eet effet 
toutes les informations util es par vo ie d'en 
quête ou autreme nt et de s'efforce r de con
c il ier les P arties. El Ie pourra , après examen 
de !' a ff a ire, ex poser aux Parties l es tem1es 
de !'arrangem e nt qui lui paraî tra it convena
ble, et, s'il y a I ie u , leur impa.rtir un dél ai 
pour se prononce r . 

A la fin de se travaux, la Commiss ion 
dre se ra un rapport qui en constatera Ie ré
sultat et dont un exemplaire sera remis à 
ohacune des Parties. Le rapport ne mention
ne r a pas si les déc isions de la Commission ont 
été prises à l'unanimité ou à l a majorité. 

L es P a rti es ne seront jamais liées par les 
cons idérations de fait , de droit ou a utres aux
quelles la Commi s ion se sera arrêtée. 

Sous réserve de l a disposition de l'article 7, 
aliéa 3, les tra.vaux de la Commiss ion devront, 
à moins que les Parties en conviennent diffé
remment ou l a Comm iss ion juge indispensable 
de prolonger Ie délai, être terminés clans un 
délai de six mois à compter du jour ou la 
Commiss ion aura été sa isie du liti ge . Si la 
Commission juge indispensabl e de continuer 
ses trava ux au delà de six rnois, e ll e com
munique ra les motifs aw, deux Parties. 

Art. 13. A moins de stipulations spéciales 
contr a ires, la Commis ion permanente de con
c il iation règlera ell e-même sa procédure qui , 
dans tous les oas, clevra être contradictoire. En 
matière d'enquête , l a Commission, si elle 
n'en décide autrement à l'unanimité, se con
formera a tLx dispo itions du Titre III (Com
mission internationale d'enquête ) de la Con
vention de L a H aye du 18 octobre 1907 pour 
Je règlement pacifique des conflits interna
t ionaux. 

Art. 14. La Commiss ion permanente de 
conc il iation se réunïra, sauf accord contraire 
entre les Parti es, au I ieu désigné par son 
Prés ident. 

Art. 15. Les travaux de la Commission per
manente de concili ation ne sont publics qu'en 
vertu d'une décis ion prise par la Commission 
a vec l'assentime nt des Parties. 

Les Hautes P a r ties contractantes s'engagent 
à ne pas publie r Ie résultat des trnvaux de la 
Comm ission sans s'être préalablem ent consul
tées. 

Art. 16. Les Parties seront représentées 
auprès de la Commission permanente de con
cil iation pa r des agents ayant mission de ser
vir cl'intermédiaire entre elles et la Commis
s ion ; elles pourront, en outi·e, se faire assister 
pa r des conseils et experts nornmés par elles 
à eet effet et demander l'audition de toutes 
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personnes dont Ie témoignage leur paraîtrait 
util e. 

La Commiss ion aura, de son cóté, la faculté 
de demander des explications orales aux 
agents, consei ls et experts des deux P arties, 
ains i qu'à toutes personnes qu'elle jugerait 
utile de faire compal'aî tre avec l'assentiment 
de leu!' Gouvernement. 

Al't. 17 . Sauf di spositions contraires du 
présent Traité, les décisions de la Commission 
permanente de concil iation seront prises à 1 a 
ma jol'i té des voix. 

L a Commiss ion ne pourra pl'endre de dé
c ision portant sur Ie fond du différend que si 
tous les membres ont été dûment convoqués 
et si au moins tous les mernbres choisis en 
commun sont présents. 

A,·t. 18 . L es H autes Parties contractantes 
s'engagent à faciliter les travaux de la Com
mission permanente de concili ation et, en par
ticuliel', à a surer à cell e-c i l'assistance de 
leurs auto ri tés compétentes, à lu i fournir dans 
la p lus la l'ge mesure possibl e tous documents 
et informations utiles et à prend,·e les mesures 
nécessaires pour perrnettre à la Comrniss ion 
de procéde r sur leur te rri toire à l a citation et 
à l' audi t ion de témoins ou d' experts et à des 
transports su i· les lieux. 

Art . 19. Pendant la dul'ée des travaux de 
la Comm iss ion permanente de conciliation 
chacun des Comrnissaires recevra une indem
nité dont Ie montant sern al'rêté d'un com
mun ,iccord entre les Hautes Parties contrac
tantes qui en suppol'teront chacune une pal't 
égale. 

L es frais généraux occasionnés par Ie fonc
t ionnement de la Commission seront répal'ties 
de la même façon. 

Art. 20. Da ns tous les cas et notamment s i 
1 a question au su jet de I aquel Ie les Parti es 
sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou 
sur Ie point de !'être, la Cou r permanente de 
J ustice inte rnationale statuant confo"mément 
à l'article 41 de son Statut ou , selon Ie cas, 
Ie Tribuna l a rbi tral, indique ront dans Ie plus 
bref dé la i possible que lles mesures prov isoires 
doivent être pl' ises; la Commiss ion permanen
te de conci li ation pourra, s'il y a l ieu, agil' 
de même après entente entre les P arties. 

Chacune des H autes Parties contl'actante 
s'engage à s'absten ir de toute mesure suscep
t ible d' avoil' une répel'cuss ion pré judiciable à 
l'exécution de la décision ou aux a nange
ments qui sera ient proposés par la Commis
sion perma nente de conci I iation et, en géné-
1·al , à ne procéder à aucun acte de quelque 
nature qu 'il soit susceptible d'aggraver ou 
d'étendre Ie différend. 

Art. 21. Le prêsent Traité 1·este appl icable 
entre les Hautes Parties contractantes encore 
que d' autres Puissances aient également un 
intérêt dans Ie diffé rend. 

Art. 22. S i quelque contestation venai t à 
surgi" ent l'e les Hautes P a rt ies contractantes 
rnlativement à l' inte rpl'étation du présent 
Traité, cette contestation sern it portée <levant 
la Cour perma nente de Justice internationale 
suivant la procédure prévue dans l' article 4, 
a linéa 2. 

A rt. 23. Le présent Trai té sern, l'atifié. L es 
ratifications en seront éch angées à Oslo aussi
tót que fa ire se pourra. 

Art. 24 . Le présent Trai té entrera en 
vigueur dès ) 'écha nge des ratifications et 
aura une durée de di x ans à compter de son 
entrée en vigueur. S' il n'est pas dénoncé six 
mois avant l' ex piration de cette période. il 
sera considéré comme renouvelé tacitement 
pour une nouvell e période de cinq ans et a insi 
de suite. 

Si, lors de l 'expiration du présent Tra ite, 
une procédure quelconque en vertu de ce 
T raité se trouvait pendante devant la Com
mission permanente de conciliation, <levant la 
Cour permanente de J ustice internationale ou 
devant Ie Tribu nal d'arbitrage, cette procé
dure serait poursu ivie jusqu'à son achèvement. 

En foi de quoi les Pl énipotentiaires susnom
més ont signé Ie présent Tra ité et y ont ap
posé leu l's cachets. 

Fait à La H aye en double exemplai re Ie 
23 mars 1933. 

(L.S .) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) J ens Bull. 

V e r t a I in g. 

Verdrag· tu sschen Nederla nd en Noorwe1ren 
tot besleehtln g van geschillen door reeht-

spraak, arbitrage en Yerzoenln !r. 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en 

Zij ne Majesteit de Koning van To01·wegen, 

bezield met het verlangen de vriendschaps
banden, die ede"J a nd en Noorwegen ve1·eeni 
gen, nauwer aan te ha len en in al le gen, ll en 
de vreedzame beslechting te bevordernn ,·an 
de geschill en en conflicten, van wel ken aard 
ook, di e de twee landen mochten verdeelen, 

hebben besloten daartoe een verdrag te si ui
ten en hebben tot Harn wederzijdsche Gevol
m ach t i gelen benoemd , te weten : 

H are Majeste it de K oning in der Nederlan
den: J onkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van B ui ten landsche 
Za ken; 

Zijne Majesteit de Koning van Noo l'wegen : 
den H eer J ens Steenberg Bull , Zaa kge lastigde 
van oorwegen te 's-Gravenhage; 

die, na e lkaar mededee l i ng te hebben ge
daan van hun wederzijd che volm achten, welke 
in goeden en behoorlijken vorm zijn bevonden, 
omtrent de vol gen de bepa lingen zijn overeen
gekotl)en. 

Art. 1. De Hooge verdntgs lu itende Par
tij en verbinden zich wederzijds om in geen 
enkel geva l anders dan langs vreedzamen weg 
de oploss ing te zoeken van geschill en of con
flicten van wel ken aa rd ook, die tusschen 
N ederland en oorwegen mochten ontstaan en 
die niet binnen rndel ijken tijd mochten kunnen 
worden opgelo t langs de gewone dipl omatieke 
wegen. 

Art. 2. All e geschill en, van welken aa rd 
ook die tot voo rwerp hebben een rech t, waar
op 'een der H ooge verdrags lui tende Part ij en 
zich beroept en dat door de andere betwist 
wordt, en die niet op vrien~schappelijke wijze 
langs de gewone diplomatieke wegen mochten 
kunnen worden ge regeld , zullen te r berechting 
worden voorgelegd, hetzij aan het P erm anente 
Hof va n Internationale Justitie, hetzij aan een 
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sche idsgerecht, zooal s hie rna is voorzien. H et 
is wel verstaan, dat onder de bovenbedoelde 
geschi ll en begrnpen zijn die welke alinea 2 
van artikel 13 van het H a ndvest va n den 
Volkenbond vermeldt. 

De geschill en, voor wie r oploss ing een spe
cial e procedure wordt voorzien in a ndere ver
dragen, di e tusschen de Hooge verdrag !ui
tende P a rtij en van krncht zij n, zull en worden 
ge rege ld vol gens de bepalingen van die ve r
dragen. 

Art. 3. Vóór eeni ge procedure voor het 
P ermanente Hof van Inte rnational e Justitie 
en vóór eenige arbi tra le procedure, za l het 
geschil in overeenstemming tusschen de P a r
tij en, te ,· fine van ve rzoening kunnen worden 
voorge legd aan een permanente interna tionale 
commi sie, genaamd P ermanente Verzoenings
commiss ie, di e is gevo rmd overeenkomstig de 
bepalingen va n di t Verdrag. 

Art. 4. Wa nneer , in geval van een de r ge
schi ll en al s bedoeld in artikel 2, de twee P a r
tijen niet haar toevlucht hebben gezocht bij de 
P ermanente Verzoeningscommiss ie, of wa n
neer deze laatste er niet in geslaagd is de 
Partijen te ve rzoenen, dan zal het geschil in 
gemeenscha ppelijk overl eg bij wege van een 
comprotnis wo rden onde rworpen, hetzij aan 
het P ermanente H of va n Internationa le Ju
stiti e , dat zal beslissen onder de voorwaarden 
en vol gens de procedure vastgeste ld door zijn 
Statuut, hetzij aan een sche id gerech t , da t za l 
bes! is en onder de voorwaa rden en vo lgens de 
procedure, vastge teld door het Verdrag van 
den Haag va n 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van inte rna tionale geschil !en. 

Bij gebreke van ove reenst~mmi ng tus chen 
de Part ij en over de keuze van het 1·echtspre
kend orgaan , over de be pali ngen van het 
co1npro1ni s o f in geval va n een arbi t l'al e J)l'O· 
ceclure ove;. de aanwijzing der a 1·bite rs, za l de 
een of de a ndere va n haa r , na da a rva n een 
maa nd van te voren kennis te hebben ge
geven, de bevoegdheid hebben om het geschil 
rechtst reeks bij verzoekschrift voor het P e ,·
mancnte H of van Inte rn ationa le Justitie te 
brengen. 

Art. 6. Wanneer het een gesch il betre ft, 
waarvan het voorwe,·p, volgens de inte rne 
wetgeving va n een de ,· P a rtij en , val t onder de 
bevoegdhe id van nationa le rech tbanken, cl an 
zal het geschil niet aan de proced,n·e, waarin 
door dit verdrag word t voorzien, kunnen wo,·
den ouderworpen daTI na een vonuis, dat i 11 

kracht va n gewijsde is gegaan en da t b innen 
rede lij ke te11nijnen is gewezen door cle compe
tente na t ional e rechte rlijke a uto ri te it . 

Art. 6. De partij en komen overnen, dat, 
wanneer het rechterl ijk of a1·bitrnal vo nnis 
mocht verklaren, dat een be lissing of een 
maa tregel , die door een rech terlijke of welke 
andere autori te it ook van een de r pa rt ijen 
in het ge chi! genomen of voorgeschreven is, 
geheel of gedeeltelijk i11 strijd is met het in
terna t ional e recht en wanneer het g rnndwet
telijk recht van die pa rtij niet of slechts 011-
voldoende toela at, dat de gevolgen van die 
beslissing of va n dien maatregel te niet wo,·
den gedaan, e r door het rechterlijk ~t arbi 
traal vonnis aa n de benadeelde pa rbJen een 
bill ijke genoegdoening moet worden toegekend. 

Art. 7. All e vragen waarover de Hooge 

Verd rags luitende P artij en ve rdeeld mochten 
zijn , zonder di e o p vri endscha ppelijke wijze te 
kunnen oplossen langs de gewone diplomatieke 
wegen, zull en, wa nneer het vragen betre ft; 
waa rvan de opl oss ing niet zou kunnen worden 
gezocht door een uitspraak al voorzien in 
artikel 2 van dit verdrag, en wanneer da ar
voor niet reeds een procedu,·e tot oploss ing is 
voorzien door een verdrag of overeenkomst, 
tusschen Partij en van krach t, worden onder
worpen aan de P ermanente Verzoeningscom
miss ie , di e belast za l zijn om aan de P a rtij en 
een aannemelijke oploss ing voo r te stel len en 
in iede1· geval om haar een ve rslag aan te 
bieden. 

Bij gebreke van overeenstemming tusschen 
de P a rtijen omtrent het ve rzoek tot de Com
missie te richten, zal de een o f de andere va n 
haa r de bevoegdheid hebben de vragen recht
streeks aan die Commi sie voo r te leggen. na 
daarvan een maand van te vo1·cn kenn is te 
hebben gegeven. 

In all e geva l !en zal , wanneer e r strijd tus
schcn de Part ij en is ove r de vraag of het ge
schil a l of niet de natuur heeft van een ge
schi l a ls bedoeld in a rtikel 2 en derhalve zou 
ku11nen worden opgelost door een uitspmak, 
die t rijd vóór e lke procedure voor de P emrn
nente Verzoeningscommiss ie worden ,·oo ,·ge
legd aa n de bes! issing van het P ermanente 
H of va n Inte rnationa le Justitie, krach tens 
onde rling overl eg tusschen de H ooge ve rd rng
s lui tende P a rt ijen o f bij geb reke van overeen
sten1ming op het verzoek van een va n haa r. 

Art. 8. De P erma nente Verzoeningscom
miss ie, waa rin dooi· dit ve rdrag voorzien 
wo,·cl t, za l zijn samengeste ld ui t vijf leden, di e 
a ls volgt zull en worden aangewezen, te we
ten : de Hooge ve rdragsluitende P a rtij en zul 
len e lk een Commissari s benoemen, ge kozen 
uit haar wederzijdsche onderdanen en zul !en 
d1·ie a nde re Commissari ssen vol gens een ge
meenscha ppelijke overeenkomst aanwij zen on
der de onderdanen van de rde mogendheden ; 
di e dri e Commissarissen zull en van ve r chil 
lencle nationali te iten moeten zijn en zich niet 
in dienst bevinden va n een de i· Hooge ve r
drags luitende P a rtij en. De twee P a rt ij en zu l
len onder hen den Voorzi tte r van de Com
miss ie aanwijzen. 

De Commissari ssen worden voo r dri e jaar 
benoemd ; hun opdracht kau he rnieuwd wor
den. Zij zull en in functi e blij ven tot hun ve r
vang ing en, in iede r geval , tot het voleindi gen 
van hun werk , dat onderhanden is genomen 
op het oogenblik , waa rop de tijd van hun 
manda at ve rst1·ijkt. 

Er zal zoo spoedig mogelijk en binnen een 
tijdsve.-loop, dat drie maanden niet te boven 
mag gaan, worden voorzi en in de vacutul'es 
die zich mochten voordoen ten gevol ge van 
overlijden, ontslagneming of eenige voort
durende of tijde lijke verhindering en wel op 
de wijze, di e voo r de benoemingen is vastge
ste ld . 

Art. 9. De Perma nente Verzoeningscom
mis ie zal worden samengesteld binnen cle zes 
ma a nden volgende op cle uitwisseling de ,· be
krachtigingsoorkonden van dit Verdrag. 

\Vanneer de benoeming van de leden van de 
Commissie, di e gemeenschappelijk moeten 
worden aangewezen, 11iet binnen dat tijdsrn,·-
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loop tot stand komt, of in geval van vervan
ging binnen d r ie maanden, te rekenen van 
het openvall en van den zetel . dan zal de 
Pre ident van het Permanent,e Hof van Inter
nati nale Justitie door beide Part ijen ge
meenschappelijk of door één harer verzocht 
wol'<l n tot de vereischt,e benoemingen over te 
gaan. Indien de President is verhinderd of 
indien hij onderdaan is van een der Partijen , 
zal de Vice-P res ident worden verzocht tot die 
benoemingen over te gaan. Indien deze is ver
hinderd of indien hij onderdaan is van een 
der Partijen, zal de eerste der andere rech
ters volgens de rangorde van het H of die van 
gec-n der Partijen onderdaan is, verz~ht w o r
den tot die benoemingen over t,e gaan. 

Art. 10. Men zal zich tot de P ermanent,e 
Ve rzoeningscommissie richt-en door een ver
zoek chrift, gericht tot den Voorzi tter op de 
wijze, voorzien in de arti kelen 3 en 7, al naar· 
den aa rel de,· zaak. 

H et verzoek. chrift zal, na het voorwerp van 
het geschil kortelijk te hebben uit-eengezet, de 
uitnoocl iging tot de Commiss ie bevatten om 
o:,er te -~aan tot a ll e maatregelen, die ge
e ,gencl ztJ n om tot een verzoening t,e gera ken. 

Vlanneer het ve1·zoekschri[t uitgaat van 
lechts één der Partijen, zal het door deze 

onmiddellijk ter kennis van de tegenpartij 
worden gebracht. 

A,-t. ll. B innen een tijdsverloop van 14 
dagen, te rekenen van den dag, waarop een 
der Hooge verdragsluit,ende Partijen een ge
sch il voor de Perm anente Verzoening com
missie mocht hebben gebracht, zal elk der 
Partijen, voor het onderzoek van dat ge chi !, 
haar Commi sari kunnen vervangen door 
iemand, die speciaal t,er zake kundig is. 

De Partij , die van dat recht gebrui k mocht 
maken, zal daarvan dadelij k kenn is geven 
aan de andere Partij; deze zal a lsdan de be
voegdheid hebben om op gelijke wijze te han
del n binnen een tijdsverloop van 14 dagen, 
te rekenen van den dag waarop die kennis
geving haar zal hebben bereikt. 

Art. 12. De P ennanent,e Verzoeningscom
missie zal tot taak hebben om de geschil pun
ten op t,e helderen, daartoe all e inlichtingen, 
die nuttig kunnen zijn, verzamelen, hetzij door 
een onderzoek, hetzij op andere wijze en zich 
inspannen om de Partijen te verzoenen. Zij 
zal na onderzoek van de zaak aan de Partijen 
kunnen uit,eenzett,en op welken voet eene schik
king haar redelijk zou vo01·komen en aan de 
Pa ,·tijen een termijn kunnen stel len om zich 
uit te spreken, als daartoe aanleiding bestaat. 

Aan het einde van haar werkzaamheden zal 
de ommissie een verslag opstellen dat daar
van het resu ltaat zal vastleggen en waal'van 
aan Ik der Partijen een exempl aar zal wor
den overhandigd. H et verslag zal niet ver
melden, of de besli singen van de Comm issie 
met een.stemmigheid of met mee rde,·he icl van 
stem zij n genomen. 

De Partijen zullen nooit gebonden zijn door 
de [e it,e]ijke, rechts- of andere overwegingen, 
die de Commiss ie mocht hebben aangenomen. 

Onder voo1·behoud van het bepaalde bij ar
tikel 7, lid 3, zullen de werkzaamheden van 
de ommis ie, tenzij de Partijen ander over
e nkomen of de Commissie het noodig oor
deelt den t,e nn ij n te verlengen, moeten worden 

beëind igd binnen een tijdsverloop van zes 
maanden, te l'ekenen van den dag, waarop de 
Commissie kennis zal hebben genomen van 
het geschil. Indien de Commissie het noodig 
oordeelt de werkzaamheden na het verstrijken 
der zes maanden voort te zett,en, zal zij de 
redenen aan de twee Partijen mededeelen. 

Art. 13. Behoudens bijzondere bepal ingen 
in tegengest-elden zin zal de P ermanente Ver
zoeningscommissie zelve haar procedure rege
len, die in alle gevallen zal moeten plaats 
hebben op tegenspraak. Wat betreft het on
derzoek zal de Commissie, als zij niet een
stemmig anders beslist, zich houden aan de 
bepalingen van Tite l III (international e com
missie van onderzoek) van het Verdrag van 
den Haag van 18 October 1907 voor de vreed
zame beslechting van interm1tionale gesch il
len. 

Art. 14. De Permanente Verzoeningscom
mi sie zal. t,enzij de Partijen anders mochten 
zijn ovel'eengekomen, samenkomen op de plaats 
die door den Voorzitter is aangewezen. 

Art. 15. De werkzaamheden van de P er
manent,e Verzoeningscommissie zijn slechts 
openbaar krachtens een besluit van de Com
missie genomen met instemming van de Par
t ijen. 

De Hooge verdrags luitende P a rtijen komen 
overeen om het re ultaat van de werkzaam
heden van de Comrni sie ni t openbaar te 
maken, zonder elkaar eerst geraadpleegd te 
hebben . 

Art. 16. De Partijen zullen bij de Perma
nente Verzoeningscommis ie vert,egenwoordigd 
zijn door agent-en, die tot taak hebben als 
tusschenpersoon te dienen tusschen haar en 
de Commissie; zij zu ll en zich bovendi en kun
nen doen bij taan door raadslieden en des
kundigen daartoe door haar benoemd, en het 
verhoor ~ragen van alle personen, wier ge
tuigenis haar nuttig mocht I ijken. 

V an haar kant zal de Commi sie de bevoegd
heid hebben om mondelinge uiteenzettingen te 
vi·agen aan de agent-en, raad l ieden en des
kundigen der twee Partijen, evenals aan alle 
personen waa rvan zij het nuttig mocht oordee
len om met toest-emming van hunne R egee
ring voor zich te laten verschijnen. 

Art. 17. Behouden bepalingen, die het 
t,egendeel behelzen en die in dit Verdrag zijn 
opgenomen, zullen de be lis ingen van de Per
manente Verzoeningscommis ie met meerder
heid van stemmen worden genomen. 

De Commissie zal geen besluit kunnen nemen 
omtrent de kern van het geschil, clan wanneer 
a ll e ]eden behoorlijk zijn opgeroepen en wan
neer ten min te alle leden, d ie gemeenschap
pelijk zij n gekozen, aanwez ig zijn. 

Art. 18. De Hooge verdrags luitende Par
t ij en verbinden zich om de werkzaamheden 
van de P ermanent,e Verzoeni11gscommi ie te 
vergemakkelijken en in het bijzonder om aan 
haar den bijstand te ve,·zekeren van haar be
voegde overheden om haar in de ruimst mo
gelijke mate alle t,er zake dienende stukken _en 
inlichtingen te verschaffen en om de nood,ge 
maatregelen te nemen om de Commissie in 
staat te stellen op haa 1· grondgebied over te 
gaan tot het oproepen en hooren van getuigen 
of deskundigen , evenal s tot een onderzoek ter 
plaatse. 
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Art. 19 . Voor den duur der werkzaamhe
den van de P erma nente Verzoeningscommissie 
zal elk der Commissarissen een vergoeding 
ontvangen, waarvan het bedrag zal worden 
vastgesteld in gemeen overleg tusschen de 
H ooge verdragsluitende Partijen, die er elk 
een gelijk deel van zull en dragen. 

De door het werkzaam zijn der Commissie 
veroorzaakte algemeene kosten zullen op de
zelfde w ijze worden verdeeld. 

Art. 20. In all e gevallen en met name als 
de vraag, waarnmtrent de P artijen verdeeld 
zijn , voortvloe it ui t daden, di e reeds zij n ver
rich t of op punt zijn dat te worden, zal het 
P ermanente Hof van International e Justiti e, 
handelende ingevolge artikel 41 van zijn Sta
tuut of naar omstandigheden, het scheidsge
recht zoo spoedig mogelijk aangeven, welke 
voorioopige maatregelen genomen moeten wor
den: de P ermanente Verzoeningscommissie 
za l , als daartoe aanle iding bestaat, op de
zelfde wijze kunnen h andelen , na dat P art ij en 
het daaromtrent eens, zijn geworden . 

Elk der Hooge verdragsluitende P artij en 
verbindt zich om zich te onthouden van het 
nemen van el ken maatregel , d ie een nadeel i
gen terugslag zou kunnen hebben op de ten 
uitvoedegging van de beslissing of op de 
schikkingen, die mochten worden voorgesteld 
door de P ermanente Venoeningscommissie en, 
in het algemeen, om niet over te gaan tot het 
venichten van eenige daad van welken aard 
ook; die het geschi l zou kunnen verergeren of 
uitbreiden. 

Art. 21. Di t V erdrag blijft toepassel ij k tus
schen de Hooge verdragsluitende Partijen ook 
wanneer andere mogenheden eveneens een be
lang bij het geschil hebben. 

Art. 22 . \Vanneer eeni g gesch il t usschen de 
Hooge verdragsluitende P artijen mocht rijzen 
betreffende de uitlegging van di t Verdrag, zal 
dat gesch il gebrach t worden voor het P erma
nente Hof van International e J"t1stitie volgens 
de procedure . voorz ien in art ikel 4, lid 2. 

Art . 23. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den. De akten van bekrach t ig ing zullen zoo 
spoedig mogelijk te Oslo worden uitgewisseld. 

Art. 24. Di t Verdrag zal in werking treden 
dadel ij k na de u itw isseling der bekrach t ig ings
oorkonden en zal een duur hebben van tien 
jaren te rekenen vanaf zijn inwerkingtreding. 
\Vanneer het niet is opgezegd zes maanden vóór 
het verstrijken van di en termijn , zal het be
schouwd worden a ls stilzwijgend te zij n ver
l engd voo r een nieuw t ijdva k van vijf jaar en 
zoo vervolgens. 

\\Tanneer ten tijde van de bu itenwerkingtre
ding van dit Verdrag eenige procedure krach- · 
tens dit Verdrag hangende mocht zijn voor de 
P ermanente Verzoeningscommissie, voor het 
P e rmanente Hof van Internationa le Justitie 
of YOOr een arbitrale rechtbank, cl an zal die 
procedure tot het einde worden vervolgd. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
·Gevolmachtigden di t Verdrag hebben getee
kenrl en e r hun zegels . aan hebben gehecht. 

Gedaan in tweevoud te 's-Gl'avenhage , den 
23sten ~'laart 1933. 

(L.S.) Beelae rts van Blokland. 
(T, .S.) J ens Bull. 

s. 24 . 
26 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk beslui t van 22 October 
1923 (Staatsblad n°. 489), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 31 Oc
tober 1933 (Staatsblad n° . 558), tot rang
sch ikking onder het buitengewoon lager 
onderwijs van de scholen voor doofstomme, 
blinde, zwakzinni ge lln slechthoorende kin
deren, zoomede van de scholen voor imbe
ci ll en en van de schol en, verbonden aan 
gestichten, bedoeld in artikel 7 der wet 
van 27 April 1884 (Staatsblad n° . 96), 
voor zwakzinnigen (idioten en imbeoillen) , 
alsmede van de schol en voor psyohopathen 
en van de scholen voor lichamelijk ge
brnkk igen. 

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

Onderwijs , Kunsten en Wetensch a ppen van 
20 December 1933, n °. 12177 III, a fdeeling 
Lager Onderwij s Algemeen; 

D en R a ad van State gehoord, advies van 
16 J anuari 1934, n°. 36 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 J anuari 1934, n°. 
648, afdeeling L ager Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is een 
tweetal bepalingen van Ons beslu it van 22 
October· 1923 (Staatsblad n" . 489) , houdende 
rangsch ikking onder het buitengewoon lager 
onderwijs van de daarin genoemde soorten 
van scholen , zooals dit is gewijzigd bij Onze 
besluiten van 24 December 1925 (Staatsblad 
n°. 512), 20 November 1930 (Staatsblad n°. 
424, 6 September 1932 (Staatsblad n°. 461) 
en 31 October 1933 (Staatsblad n°. 558) , te 
wijz igen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1934 de in artikel 

13 van Ons beslui t van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 489), zooals het luidt na de 
daarin bij Onze besluiten van 24 December 
1925 (Staatsblad n°. 512), 20 November 1930 
(Staatsblad n" . 424) , 6 September 1932 (Staats
blad n°. 461) en 31 October 1933 (Staatsblad 
n°. 558) , aangebrach te aanvullingen en wij
zigingen, onder a en d genoemde bedragen 
van onderscheidenlijk f 300 en f 500 te wij
zigen in onderscheidenlijk f 270 en f 450. 

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

U ntenvasser, den 26sten Januari 1934 . . 

s. 25. 

WILHELMINA. 
De M inister van 0 71derwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

M arc han t . . 
( Uitge g. 7 F ebruari 1934 .. ) 

26 J anuari 1934. BESLUIT tot nadere vast
stelling van de somm en, verschu ldigd voor 
het afleggen van de akte-examens volgens 
artikel 210tm· der L ager-onderwij swet 1920 
en van het e indexamen der kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en \Veten chappen van 17 
November 1933, n°. 11291 III, afdeeling La
ger Onderwijs Algemeen; 

Overwegen<le, dat het wenschelijk is de kos
ten der examens ter verkr ijg ing van akten 
van be_~waamheid tot het geven van lager 
011derw11s voor een g roote 1· deel dan tot dus
ver te bestrijden uit- de door de candidaten 
verschuldigde examengelden; 

De Afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwij en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 3 

ovember 1933, 11°. 129,62 ; 
Den Raad van State gehoo1·d advies van 

9 J a nuari 1934, 11°. 25; ' 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 Januari 1934 n° 
411 , afd e ling Lager Onderwijs Algeme~n; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa l en: 

1°. in artikel 5, eerste lid , van Ons beslu it 
van 10 September 1923 (Staat sblad n° . 436) 
en in a 1·tikel 5, eerste lid , van Ons beslui t 
van __1? Sepu.imber 1923 (Staatsblad n°. 438), 
gew1Jz1 gd b1J Ons bes lui t van 9 Juli 1931 
(Staatsblad n°. 302) , wordt in plaat van 
,,vijf g_u lden" ge lezen: tien gulden; 

2°. lil artikel 6, eerste lid, van Ons besluit 
van __ lO eJ)tember 1923 ( taatsblad 11°. 433), 
gew11z1 gcl b11 Onze besluiten van 16 November 
1926 (, taatsblad 11°. 376) en 6 J uni 1930 1 
(Staat.,b/ad n°. 225) , en in artikel 3 ee rste 
lid, van Ons be luit van 10 eptem~r 1923 
(Staatsblad 11°. 434) wordt in plaats van 
,, tien gulden" gelezen: twintig gu lden; 

3°. in artike l 6, eerste lid, van Ons be luit 
van 10 eptembet· 1923 (Staatsblad n°. 435), 
lil artikel 5, eerste lid , van Ons be luit van 
l _ Aug_ustus 1924 ( taatsblad 11°. 399), gewij 
zigd b11 On besluit van 18 Juni 1926 (Staats
blad n°. 202), en in artikel 5, eerste l id, van 
Ons bes lu it van 1 Augustus 1924 (Staat sbl1UI 
11 °. 398) w01·dt in plaats van "vijftien gu lden" 
gelezen: dertig gulden; 

4°. in artikel 5, eerste lid, van Ons bes luit 
van 28 April 1924 (Staatsblatl n°. 212), wordt 
in plaats van " tien gulden" gelezen: dertig 
07ulden · 0 

5°. ;'n artikel 5, eerste lid, van Ons besluit 
van 10 eptember 1923 (Staatsblad n°. 437) 
wordt ge l zen: Al vorens tot het afleggen van 
het _examen te worden toegelaten, doet de 
adsp1rante voo r het exam n in de nuttige 
handwerken eene som van tien gulden en de 
adspirante voo1· het examen in de fraa ie hand
werken eene som van dertig gulden aan den 
voorzitter toekomen vóór een door dezen te 
bepal en datum . 

Onze Minister van Onderwijs, Kun ten. en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wo rden gepla atst en waarvan afschrift za l 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Unterwasser, den 26sten J anuari 1934. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Onderwijs 
K unsten en W etenschappen: 

Mar chant. 
( Uitgeg. 7 Feb,~ta,·i 1934.) 

s. 26. 

26 J a;nua1·i _1_934 . . BESL IT tot wijzigi ng van 
het Cris1s-Su1kerbesluit 1933. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordracht van Onze :Mini ters van 

Economische Zaken en van Financiën van 
den 22 November 1933, n°. 16972, Directie 
van den Landbouw, Afclee l ing II, en van den 
1 December 1933, 11° . 182, Afdeeling Invoer
rechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 9 van de Landbouw- risiswet 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
a rtikel 27 van de Landbouw-Cri siswet 1933 
(advies van den 25 ovember 1933, n°. 117) ; 

Gehoord den R a ad van tate (advies van 
den 19 December 1933, n°. 53); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Mini ters van den 15 J a nua,·i 1934 
n°. 15235, Directie van den Landbouw afdee'. 
li ng II, en van den 19 Januari 1934 , ;, 0

• 191. 
a fdeeling Invoe1-rechten en Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
A rt . 1. Aan het C,·isis- 'u ike rbes luit 1933 

wordt toegevoegd een nieuw artike l 2a. lui 
dende : 

,,Onverminderd de bepalingen omtrnnt dek
king van het vervoer en het in voorraad heb
ben van su iker, welke van kracht zijn inge
vo lge de Al gemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (Staatsblad n°. 3 ) en het gewijzigde 
artikel 87 van de Suikerwet 1924 ( taatsblad 
11 °. 425) en onverminderd het bepaalde in het 
vo1·i g artikel is het in voorraad hebben en 
het vervoeren va11 suikel', ten aanzien van 
hoeveelheden grooter clan 25 kilogram, slechts 
toegestaan, indien de geheele hoevee lhe id ver· 
voerd wordende o f in voorraad zijnde suiker, 
overeenkomstig door Onzen Ministe r van Fi 
na nciën gegeven voorschriften, is gedekt door 
een document of pe ilbewijs niet ouder cla n drie 
maanden na den dag van afgifte of va n de 
laatste verlenging van den ge ldi ghe iclsdulll'. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 15 Februari 1934. 

Onze :Minister van E conomische Zaken en 
van Financiën zijn bela t met de uitvoering 
van dit be· luit, hetwelk in het 'taatsblad zal 
worden geplaat t en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad nm State. 

U ntenrnsse r, den 26sten Januari 1934. 
WILHELM! 1A . 

De .U iniiiler van Economische Zaken . 

s. 27. 

T . J. V e 1· s c h u u r. 
De ilfi nist.er van Financiën, 0 u cl. 

(Uitg cg. 9 Febn ,ari 1934.) 

26 J an·ua,·i 1934. BESLUIT tot schors ing 
van twee bes! ui ten van Gedeputeerde Sta
ten van Limburg, dd. 29 November 1933 
betreffende overneming, door de gemeent~ 
Sitta1'fl, van grond van ptnticuli e rnn. 

Gcsch01·st tot 1 A ugusltts 1934. 
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s. 28. 
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26 .Januai"i 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het beslu it van Gedeputee,·de Staten 
van Noo,·dholland dd . 7 Juni 1933, waar
bij onbewoonbaarverklaring, doo,· den raad 
van A1nsbe1·dam, is gehandh aafd van de 
woningen I , II en III hoog, voo r en ach
ter in het perceel Elandsstraat 145 aldaar. 

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

Sociale Zaken en van Binnenl and che Zaken 
van 1 December 1933, n °. 9223 M/P.A., a f
deeling Volksgezondheid , en van 11 December 
1933, n°. 23551, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, betreffende het bes! uit van Gedeputeer
de Staten van Noordholland, dd. 7 Jun i 1933, 
waarbij onbewoonbaarverklar ing, dooor den 
raad van A,nste,·dmn,, is geh andhaafd van de 
woningen I , II en III hoog, voo r en achter, 
in het perceel Elandsstraat 145 a ldaar; 

Overwegende, dat de gemeenteraad de wo
n ingen onbewoonbaar heeft verkl aard omdat 
zij onge chikt zouden zijn ter bewoning en niet 
door het aanbrengen van verbeter ingen in 
bewoonbaren staat zouden kunnen worden ge
brncht, welke ongeschiktheid zou voortvloe ien 
van a ll e woningen uit "onvol doende gelegen
heid voor I uchtverversching en , voorts van de 
"·oningen I en II hoog u it "slechten onder
! ingen samenhang va n de bestanddeelen de r 
woningen" en van de won ingen III hoog ui t 
" het in slech ts één vertrek vereen igd zijn van 
a lle bestanddeelen der woning"; 

dat de onbewoonbaarverklaring op overeen
komstige gronden is gehandhaafd door Gede
puteerde Staten, die er nader op hebben ge
wezen, dat h et hier zou gaan om éénkamer
woningen, die slech ts door vereen iging van 
de twee woningen op elke verdieping voor be
woning geschikt zouden kunnen worden ge
maakt ter bewoning; 

Overwegende, dat volgens artike l 33, eerste 
lid, van de Woningwet een woning onbewoon
baar wordt verklaard indi en zij ongeschikt i 
ter bewoning en niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat kan 
worden gebracht; 

dat ongesch iktheid als bedoeld moet zijn een 
ongeschikthe id van de woning op zich zelf om, 
ook op passende wijze bewoond , voor bewo
n ing te di enen ; 

dat bij onderzoek is geb leken, dat de wo
ningen I en II hoog ieder besta.an uit twee 
vertrekken, waarvan een a ls keuken wordt 
gebru ikt en waarvan het gezamenlijke grond
oppervlak ongeveer 23 M 2 . bedraagt ; dat de 
woningen III hoog ieder bestaan uit één ver
trek met een grondoppervlak van ongeveer 
20 M 2.; dat iedere woning onder meer bevat 
een pr ivaat, dat met een deur is afgeschei den 
van de woonruimte; dat de gelegenheid voor 
luch tverve rsching, in iedere woning bestaande 
uit twee opschu ifbare ramen, voldoende is, en 
desgewenscht kan worden verbeterd door de 
bovenramen "zakkend" te maken; dat de 
woningen zich door haar samenstelling leenen 
voor de huisvesting ieder van één of twee pe r
sonen en kunnen worden verbeterd door het 
aanbrengen van een gootsteen in iedere wo
ning - hetzij in het tot keuken ingerichte 
vertrek, hetzij , in de woningen III hoog, in 

een van de kasten onder den kapwand - en 
door het maken van een portaaltje vóór iede r 
privaat ; 

dat derhalve de voorwaarden n iet zijn ver
vuld , die de wet stelt voor onbewoonbaarver
klaring, zoodat deze is uitgesproken in strijd 
met de wet ; 

Gezien artikel 168 van de 'Prnvincial e wet ; 
den Raad van State gehoord , advies van 9 

Janu a ri 1934 n° 28 · 
Gelet op h;t n~der 'rapport van Onze Minis

ters van Socia le Zaken en van Binnenland
sche Zaken va n 17 Janua ri 1934, n°. 301 
M/P .A. , afdeeling Volksgezondheid , en van 
22 J a nua ri 1934, n°. 1318, a fdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland te vern ietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Ministe r van Sociale Zaken is be last 
met de u itvoering van dit beslu it, dat in het 
S taat:;blad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrif t zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Untenvasser, den 26sten J anua ri 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Social e Z aken, 
J . R. SI o tem a k e r d e B ruïne. 
De M inister van B innenla.ndsche Zaken, 

J. A . d e W i I d e . 
( Uitg eg. 20 Febrnari 1934.) 

S, 29 . 

26 Januari 1934. BESLUIT tot int rekking van 
het Koninklij k beslu it van 28 December 
1933 (Staatsblad n° . 747 ), tot verlenging 
van de schorsi ng van het bes! uit van Ge
deputeerde Staten van Gelderland van 26 
Apr il 1933, n°. 72, strekkende tot goed
keur ing van het bes lu it van den raad der 
gemeente Rheden, d.d. 17 Maa rt 1933, 
n°. 17b, tot wijziging van de begrooting 
die r gemeente voor 1932, in verband met 
de opr ichting van een gemeentelijk radio
d i stri butiebed rijf. 

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

Binnenl a ndsche Za ken van 18 J anuari 1934, 
n°. 1288, a fdeeling Binnenl andsch Bestu ur, 
tot intrekking van Ons besluit van 28 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 747) , waarbij de 
schorsing van het beslu it van Gedeputee rde 
Staten van Gelderland van 26 April 1933, 
n°. 72, strekkende tot goedkeuring van het 
beslu it van den raad der gemeente Rheden, 
d.d . 17 Maart 1933, n°. 17b, tot wijzig ing van 
de begrooting die r gemeente voor 1932, in 
verba nd met de oprichting van een gemeen
telijk rad iodistr ibut iebedrij f, werd verlengd 
tot 1 April 1934 ; 

Overwegende, dat uit het ingestelde onder
zoek naar de vraag of bedoeld beslu it van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland in strij d 
is met het a lgemeen be lang, is gebleken , dat 
geen voldoende grnnden aanwezig zij n voor 
vernietiging van genoemd besluit ; 

dat het mitsdien wenschelij k is, dat de in
werkingtreding van meergenoemd besluit n iet 
langer blij ft opgeschort; 

H ebben g-oedgevonden en verstaan: 
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Ons besluit van 28 December 1933 (Staats
blad n°. 747) in te trekken. 

Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 
îs belast met de uitvoel'i ,ig van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal wOl'den _geplaatst. 

Unterwasser, den 26sten Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Bi11nenlanchche Zaken, 
J. A. d e W i. 1 cl e. 

( Uitgeg. 9 F eb,-ua,·i 1934.) 

s. 30 . 

26 Januari 1934. BESLUIT, houdende aan
vulling en wijziging van den bij het Orga
niek Besluit P.T.T. 1928 behoorenden 
"Staat van de rangen, waarin het vaste 
ambtenaarspersoneel bij het Staatsbedrijf 
der P .T.T. is ingedeeld". 

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

Binnenlandsche Zaken van 20 Januari 1934, 
n°. 7, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
in den bij het Organiek Besluit P. T. T. 1928 

behoorenden "Staat van de rangen, waarin het 
vaste ambtenaarspersoneel bij het Staatsbedrijf 
der P. T. T. is ingedeeld" onder "B. Ambtena
ren, benoem en ontslagen door den Minister" 
wordt na: 5. Werkmeesters", opgenomen 
,,6. Opzichte lste klasse" en worden de num
mers "6 t/m " onderscheidenlijk gewijzigd in 
,,7 t/m 11" . 

Deze aan lling en wijziging wordt geacht 
te zijn ingeg nop 1 Januari 1934. 

Onze Mini er van Binnenlandsche Zaken is 
belast met d uitvoering van dit besluit, het
welk in het taatsblad zal worden gepla11,tst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de 

· Algemeene Rekenkamer. 
Unterwasser, den 26sten Januari 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J: A. d e W i 1 d e. 
(Uitge.g. 13 Februari 1934.) 

s. 31. 

26 Januari 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het Radio-controle-reglement 1930 
(Staatsblad n°. 272). 

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

Binnenlandsche Zaken van 3 November 1933, 
no. 493, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. 

Gelet op artikel 3ter der Telegraaf - en Tele
foonwet 1904 (Staatsblad N°. 7) zooals deze 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij de wet 
van 12 Mei 1928 (Staatsblad n°. 169); 

Gelet op artikel 10 van het Radio-reglement 
1930, vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 
9 Mei 1930 (Staatsblad n°. 159), zooals dit 
laatstelijk is aangevuld en gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 22 April 1933 (Staatsblad 
no. 223); 

Gelet op het Radio-controle-reglement 1930, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 Juli 
1930 (Staatsblad n°. 272), zooals dit laatstelijk 

is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 22 April 
1933 (Staatsblad n°. 223) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 28 November 1933, n° . 61); 

Gezien het nader rapport van OnzenMinister 
van Binnenlandsche Zaken van 11 J anuari 
1934, n° . 4, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Aan het Radio-controle-reglement 

1930 worden toegevoegd een nieuw artikel 13 
en een nieuw artikel 14 luidende als volgt : 

,,Art. 13. 1. Onze Minister is bevoegd be
slissingen van de Radio-omroep-controle-com 
missie, ter uitvoering harer controle genomen, 
te schorsen of te vernietigen, indien en voor 
zoover hij die beslissingen, met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 5 van dit Reglement, 
in strijd acht met de wet of het algemeen belang. 

2. De Commissie zorgt, ingeval van schor
sing of vernietiging v11,n haar beslissing, dat 
in de bij de geschorste of vernietigde beslissing 
behandelde zaak, voor zooveel noodig en voor 
zoover haar betreft, met inachtneming van het 
door den Minister genomen besluit, wordt 
voorzien. 

3. Voor de toepassing van het Radio-regle
ment en het Radio-controle-reglement worden 
de besluiten van Onzen Minister en de voor
zieningen der R adio-omroep-contr4le-commis
sie, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit 
artikel gelijkgesteld met de overige in deze 
reglementen bedoelde voorschriften, opdrachten 
of be.•lissingen van die commissie". 

,,Art. 14. 1. Een besluit van Onzen Mi
nister tot schorsing bepaalt tevens den duur 
daarvan. 

2. De schorsing stuit onmiddellijk de wer
king der geschorste beslissing. Zij kan niet langer 
duren dan 3 maanden. 

3. Is de beslissin~ binnen den voor de 
schorsing bepaalden tijd door Onzen Minister 
niet vernietigd, dan wordt deze geacht te zijn 
gehandhaafd. 

4. Eene beslissing die geschorst is geweest, 
kan niet opnieuw worden geschorst" . 

Art. II. De bepalingen van dit besluit 
treden in werking op den tweeden dag na dien 
der dagteekening van het Staatsblad, w11,arin 
zij zijn geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Unterwasser, den 26sten Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister · van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e Wilde. 

(Uitge.g. 6 Februari 1934.) 

s. 32. 

26 Janua'l'i 1934. BESLUIT tot aanwijzing 
van krachtens artikel 20b van het Ko
ninklijk besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273) erkende classificatie
maatschappijen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 20b van Ons besluit van 
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26 October 1906 (Staatsblad n° . 273), het 
.laatst gewijzigd bij Ons besluit van 26 Juli 
1933 (Staatsblad n°. 373); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 10 Januari 1934, La. F. , Af. 
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Krachtens bovengenoemd artikel te erken-

nen als classificatie-maatschappijen: 
1 °. German ischer Lloyd te B erlijn; 
2°. Lloyd's Register of Shipping te Londen ; 
3°. The British Corporation Register of 

Shipping and Aircraft te Glasgow; 
4°. Bureau Veritas, Registre International 

de classification de Navires et d'Aéronefs, te 
Parijs. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad za l worden geplaatst. 

Unterwasser, den 26sten J anuari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wate1"Staat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 9 Febr-ua,·i 1934.) 

s. 33. 

30 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 27sten 
April 1933 (Staatsblad n°. 235) tot uit
voering van artikel 56, lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), gelijk deze is 
gewijzigd bij de wet van 29 Maart 1933 
(Staatsblad n°. 123). 

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

Sociale Zaken van 26 October 1933, n°. 2856 G. 
afdeeling Volksgezondheid; 

Gezien Ons besluit van den 27sten April 
1933 (Staatsblad n°. 235) tot uitvoering van 
artikel 56, lid 2, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476), gelijk deze is gewijzigd bij de wet van 
29 Maart 1933 (Staatsblad n°. 123) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
12den December 1933, n°. 56); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van den 26sten Januari 
1934, n°. 48 G, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel 1 onder A van Ons boven

aangehaald besluit vervallen de woorden "ken
nelijk uitsluitend of in hoofdzaak" en het 
woord ,,(dancings)"; voorts wordt vóór het 
woord "als" beç woord: ook in/$evoegd. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waa1in het is geplaatst. 

Onze Minister, belast met de uitvoering van 
de Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden gepla-atst en waarvan 
afächrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De M ini.~ter van Sociale Zaken, 
,J. R. S J o t e m a k er cl e B r n ï n e. 

( Uitgeg. 16 Februari 1934.) 

s. 34. 
30 Januari 1934. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk besluit van 16 April 1925 
(Staatsblad no. 145) tot vaststelling van een 
algemeenen ma-atregel van bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, der On
gevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 16 December 1929 (Staatsblad 
uo. 533). 

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

Sociale Zaken van 6 November 1933, n°. 1436, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 29, eerste lid, der Ongevallen
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 December 1933, n°. 54) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Januari 1934, n°. 180, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 16 April 1925 

(Staatsblad n°. 145) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 29, eerste lid, der On~evallenwet 
1921, zooals dat besluit laatstelijk 1s gewijzigd 
bij Ons besluit van 16 December 1929 (Staats
blad n°. 533) en te bepalen a ls volgt: 

Art. I. In artikel 3 van Ons vorengenoemd 
besluit van 16 April 1925 (Staatsblad n°. 145) 
wordt de omschrijving onder n°. 61 gelezen 
als volgt: 

,,61. Riolen, bouwwerken, straten, water
gangen, waterwerken en wegen (het bedrijf van 
verzorgen van het dagelijksch onderhoud en 
het reinigen van), uitgeoefend door publiek
rechtelijke lichamen, niet in werkverschaf-
fing ______ 10", 

en wordt tusschen n°. 61 en n°. 6l bis in
gevoegd een nieuw nummer, luidende: 

,,6 l a . Riolen, bouwwerken, straten, wa• 
tergangen, waterwerken en wegen (het be
drijf van onderhouden, reinigen, aanleggen 
en verbeteren van), uitgeoefend in werk-
verschaffing ____ 29". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 30sten Januari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van SociaJe Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u i n e. 

(Uit,geg. 16 Februari 1934.) 

s. 35. 

30 Janua1-i 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw bijzonder reglement van 
politie voor het K rabbersgat. 

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

Waterstaat van 3 J anuari 1934, La. K. , Af. 
deeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
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(Staatsblad n~. _69) en op het Algemeen regle-
11nent van pol1t1e voo,· rivieren en Rijkskana
en: 

Den Raad van State gehoord (advie van 
16 Ja.nuari 1934 n°. 44) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
te1· voornoemd van 24 J anuari 1934 n° 422 
A fcl ee l ing Waterstaatsrecht ' ' 

. Hebben goedgevonden' en verstaan: 
l.. vast te stel Jen het volgende 

Bijzonder regle ment van politie voor het 
lfrabhersgat. 

Art. 1. Onder het Krabbersgat wordt in dit 
reglement verstaan het gedeelte van het IJssel 
meer voor Enkhuizen, hetwelk 

aan de noord-oostelijke zijde is begrensd 
d~,· het verlengde van den zuid-ooste lij ken 
leidam tot waar __ de loodlijn uit den kop van 
den noord-westehJken leidam deze lijn snijdt. 

__ en ~an de zuid-oostelijke zijde door de lood
liJn u,~. den kop van den vangdam tot waar 
deze hJn het verlengde van den westelijken 
le idam snjjdt, 

en hetwelk op de bij dit besluit behoorende 
kaart 1 door enkele en dubbele arceering is 
aangegeven. 

2. Onder de ankerplaats in het Krabbers
gat wordt verstaan het rechthoekig gedeelte 
van het Krabbersgat, waarvan de lengte w01·clt 
begrensd tusschen de borden met het opschrift 
"Ankerplaat ", welke 600 m van elkander 
s~.aan op_ het Buishoofdje en den noord-weste
ltJken le1clam, en waarvan de breedte in zuid
oostelijke richting bedraagt 90 m gemeten 
uit de lijn der borden. ' 

De ankerplaats is op de bij dit besluit be
hoorende kaart door eene dubbele arceering 
aangegeven. 

3. l. Met uitbreiding van artikel 49 van 
het Algemeen reglement van politie voor ,·i
vieren en Rijkskanalen is het verboden vaa,·
tuigen in het Krabbersgat sti l te doen liggen 
of voor anker te leggen, anders dan op de 
ankerplaats of aan den gemeenteste iger, met 
d, n verstande, ~at aan den gemeente teiger 
met ander dan 111 geregelden dienst varende 
stoomvaartuigen en tot geen meerdere clan 
dubbele breedte mogen aanleggen. 

2. Het ten anker komen moet zoo dicht 
mogelijk onder den noord-westelijken oever 
plaatsvinden. 

3. Het is verboden zoodanig op de anker
plaats te I iggen, dat eenig deel van een vaar
tuig daarbuiten steekt. 

4. Sleepvaartuigen mogen op de anker
plaats uitsluitend I igplaats nemen met ge
bruik van een voor- en een achteranker, zoo
clani g, dat zij gestrekt blijven li ggen even
wijd ig aan de lijn der in arti kel 2 ge~oemde 
borden. 

4. Overtreding van de bepalingen van ar
tikel 3 van dit bijzonder reglement wordt, 
voorzoover daartegen niet bij de wet of het 
Algemeen reglement van politie voor rivieren 
en Rij kskanalen is voorzien, gestraft met hech
tenis van ten hoogste zestig d.agen of geldboete 
van ten hoogste driehonderd gulden. 

5. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel: Ankerreglement Krabbers
gat" . 

1 Deze kaart is niet opgenomen. (Red.) 

II. te bepalen, dat met het in werking tre
clen van het onder I bedoeld reglement vervalt · 
het_ reglement, vastgesteld bij Koninklijk be
·lu1 t van 24 November 1919 (Staatsblad n° 
766). . 

Onze Minister van W ater taat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
H~ad van State medegedee ld zal worden. 

s-Grnvenhage, den 30sten J anuari 1934. 
WILHELMINA. 

De M in;ster van lVaterstaat, Ka I f f. 
(Uit{Je(J- 16 'Februari 1934.) 

s. 36. 

31 Janua,·i 1934: BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hoo~r-onderwijswet van de afdeeling gym
na~mm van het Chri telijk lyceum te 
Z eist. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 2 
December 1933, n°. 15301 III, afdeeling Voor
bereidend Hool!'er en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet; 

Gezien Ons besluit van 27 December 1927 
(Staatsblad n°. 424); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Januari 1934, 11°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 J anuari 1934 n° 
984, afdeeling Voorbereidend Hooger en Mii 
del baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met i,:igang van 15 Maart 1934 de afdeeling 

gy1:nnas1~ van het Christe lijk lyceum te 
Z e'ts_t, ~!tgaande van de "Vereeniging voor 
ChnstehJk Hooger en Middelbaar onderwijs" 
a ldaar, OJ?_n ieuw voor een tijdvak van zes jaren 
a11:n te wtJzen als bevoegd om, met inachtne
mmg der desbetreffende wettelijke voorschrif
ten aan haar leerlingen, die het ondenvijs tot 
aan _het einde hebben bijgewoond, een getuig
schnft van bekwaamheid tot universitaire stu
dië!l af te geven, dat met het getuigschrift, in 
art,kel 1~. der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gehJkgesteld. 

Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

' -Gravenhage, den 31sten Januari 1934. 

s. 37. 

WILHELMINA. 
D e Jfiniste,· van Onderwijs, 
Iümsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitg eg. 9 Februa?"i 1934.) 

31 Januari 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
IJ sselstein van 5 Januari 1934, n°. 9, 
strekkende tot vasts teil i ng van het uur
loon van de volslagen, geschoolde en val ide 
werk! ieden in los en dienst dezer gemeente 
op f 0.50. 

Geschorst tot 1 October 1994. 
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s. 38. 

3 Febrnari 1934. BESLUIT, houdende nadere 
regeling van de signalement-kaarten. 

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

Justitie van den 31 Januari 1934, 2e Afdeeling 
A, no. 818; 

Gezien het Koninklijk besluit van 22 Fe
bruari 1896 (Staatsblad n°. 32), zooals dit is 
gewijzigd bij besluit van 15 Juni 1901 (StaalB
blad 11°. 151) ; 

Hebben goed~evonden en verstaan : 
in het Koninklijk besluit van 22 FE>bruari 

1896 (Svmtsblad n°. 32), zooals dit is gewijzigd 
bij besluit van 15 Juni 1901 (Staatsblad n°. 151), 
de navolgende wijzigingen aan te brengen : 

Art. I. In de considerans en in artikel 1 
vervalt het woord: ,,anthropometrische" ; in 
de considerans bovendien de woorden : ,, volgens 
het stelsel "Bertillon'" ' . 

Art. IL Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
"Overeenkomstig de voorschriften door den 

Minister van Justitie te geven, worden de 
signalement-kaarten verzonden aan het Cen
traal-Depot, gevestigd aan het Departement van 
Justitie of op eene andere, . door genoemden 
Minister aan te wijzen plaat,s.". 

Art. III. Het tweede lid van artikel 5 
vervalt. 

Het derde lid van dit artikel wordt gelezen 
a ls ,olgt: 

"Het Centraal-Depot wordt bewaard op 
een voor het publiek niet toegankelijke plaats 
en staat onder toezicht van den Minister van 
Justitie en onder beheer van een of meer door 
hem aan te wijzen ambtenaren.". 

Art. IV. In artikel 6 vervallen de woorden : 
"zoomede de wijze waarop deze kaarten bij 
latere hermeting der veroordeelden of ver
dachten moeten worden gecontroleerd en aan
gevuld," . 

Art. V. Dit besluit treedt in werking op 
1 Maart 1934. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 3den Februari 1934. 
WILHELM! A. 

DP .lfi nister van Justitie, v a n S c h a i k. 
( Uitgeg. 13 Februari 1934. ) 

s. 39. 

5 F ebruari 1934. BESLUIT ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923. 

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

E conomische Zaken van 1 Februari 1934, 
Directie van den Landbouw, 11°. 620, Afdee
ling I; 

Gezien artikel l, derde lid, der Jachtwet 1923; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden gerekend 

te behooren tot het wild in het geheele Rijk, met 
uitzondering van de navolgende gebieden, te 
weten de gemeenten Castricum, Egmond-Binnen 
en Egmond aan Zee. 

2. Dit besluit wordt herzien vóór 1 Maart 
1935. 

L. & S. 1934. 

3. Door dit besluit vervalt Ons besluit van 
25 Februari 1933 (Staatsblad n°. 61) ter uit
voering van artikel 1, derde lid , der Jachtwet 
1923. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. Vers c hu u r . 

( Uitgeg . 2 Maart 1934. l 

s. 40. 

5 Febmari 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 27 Februari 
1930 (Staatsblad n°. 51), tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 141 der Ziektewet, 
houdende afwijkende bepalingen voor per
sonen in dienst van kermisreizigers, schip
persknechts, bij wijze van werkverschaf
fling te werk gestelde personen en voor 
seizoenarbeiders ten aanzien van de in 
schrijving, de bepaling van het dagloon 
en de ziekengelduitkeering en voor per
sonen in dienst van ondernemingen en 
publiekrechtelijke lichamen, wier werk
zaamheden zich uitstrekken over het ge
bied van meer dan één Raad van Arbeid, 
ten aanzien van de premiebetal ing, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij K o
ninklijk besluit van 2 April 1932 (Staats
blad n°. 134). 

Wij WILHELMINA. E>nz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken viin 1 December 1933, n°. 2470, 
afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 141 der Ziektewet; 
Den Raiid van 8tate gehoord (advies van 

23 Januari 1934, n°. 23); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Februari 1934, n°. 273, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is ge
bleken van wijziging van de geldende bepalingen. 
waarbij ten aanzien van bij wijze van werk
verschaffing te werk gestelden wordt afgeweken 
van het in de Ziektewet bepaalde ten aanzien 
van de inschrijving ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1934 te wijzigen 

Ons besluit van 27 Februari 1930 (Staatsblad 
n°. 51), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 April 1932 (Staatsblad n°. 134), en te be
pa len als volgt : 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel 1 van Ons voren

genoemd gewijzigd besluit van 27 Februari 
1930, (Staatsblad no. 51) worden de woorden 
"welke geheel of grootendeels met subsidie van 
het Rijk wordt uitgevoerd, hetgeen bhJkt door 
haar plaatsing op een door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw vast te 
stellen lijst", vervangen door de woorden : 

welke met subsidie van het Rijk wordt uit
gevoerd, hetgeen blijkt door haar plaatsing 
op een door Onzen Minister van Sociale Zaken 
vast te stellen lijst". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast met 
12 
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de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
~al worden gezonden aan den R.aad van State. 

's-Gravenliage, den 5den Februari 1934. 
WILHEUUNA. 

De MiniBter van SocialP Zaken. 
J. R. 1 o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 23 Febrnari 1934.) 
s. 41. 
5 Febmari 1934. BESLUIT tot vervanging 

van Bijlage I (model voor het scheep dag
boek van een zeeschip), behoorende bij het 
Koninklijk besluit van den 4den November 
1926 (Staatsblad n°. 369). 

Wij \VILHEL IINA. enz. ; 
Gelet op artikel 349, lid 3, van het Wetboek 

van Koov.handel en op artikel 3, lid 2, van het 
Koninklijk besluit van den 4den November 
1926 (Staal$blad n°. 369) ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat en van Justitie van 9 Januari 1934, 
Lo.. D D, Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen en 
lste Afcleeling C ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
16 Januari 1934, n°. 48; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 22 Januari 1934, La. D, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen, en van 1 
Februari 1934, lste Afdeeling C, n°. 880; 

Hebben ~oedgevonden en verstaan : 
Art. I. BiJlage I van het Koninklijk be

sluit van den 4den November 1926 (Staatsblad 
n°. 369) wordt vervangen door de bij dit be
sluit beboorende bijlage. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Justitie zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 5den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
De Minister van Jmtitie, van Scha ik. 

(Uitgeg. lii Februari 1934.) 

Bij 1 age 1. 
bldz. 1. 

CHEEPSDAGBOEK 

van het ~eeschip 
reizende van 
aanvangende den 
kapitein: 

bldz. 2. 

naar 
19 

Het dagboek wordt bijgehouden onder 
meer ingevolge : 

artt. 348, 349 en 351 Wetboek van Koophandel 
(algemeene voering van het dagboek); 

den algemeenen maatregel van bestuur tot 
uitvoerin o- van art. 349 Wetboek van 

oophandel (inrichting van het dagboek) ; 
art. 14, laatste lid, van de Wet op de Huis

houding en Tucht (inschrijven van straffen 
en van onderzoek naar misdrijven) ; 

art. 35 Burgerlijk Wetboek (inschrijving van 
geboorten aan boord); 

art. 60 Burgerlijk Wetboek (inschrijving van 
sterfgevallen aan boord); 

art. 9, eerste lid, onder h, van de Schepenwet 
(opnemen van den diepgang, wat gedaan 
is om de uitrusting in goeden staat te 
houden, houden van appèls en oefeningen, 
uitoefening luisterdienst, bulpverleening, 
misbruik Internationaal noodsein) ; 

art. 13, tweede lid, van het Schepenbesluit 
(wijze van handelen bij averij in het buiten
land); 

art. 119 van het Schepenbe luit (waarvan aan
teekening in het dagboek verplicht is). 

De bladwijzer moet omtrent de aldaar aange
wezen onderwerpen onmiildellijk en volledig 
worden bijgehouden. 

De bladwijzer mag met andere onderwerpen 
worden aangevuld . 

bldz. 3. 

Bladwijzer. 

Or DERWERPEN. 

Ziekte en verwonding van op- Il · 
varenden. 

! 
.Bladzijden van 
het dagboek. 

Overlijden van opvarenden. 1 

Loon, nog toekomende aan 1 
overledenen. / 

Nalatenschap van overledenen 1 

Geboorten aan boord. / 
Ontslag, achterblijven of de- 1 

sertie van schepelingen. 1 

Loon en kleederen van achter- 1 
gebleven en gedeserteerde / 
schepelingen. 1 

Terugbrenf,en van schepelin-- 1------
gen op ager loon. / _ ____ _ 

Adviezen van leden van de be- 1 

manning (art. 351 Wetb. i 
van Koopb.). 1 

Aanvaringen en 
grond loopen. 

aan den 1 

1 
Averijen en andere ongeval

len, bijzondere voorvallen. 
Dokken of op andere wijze 

d roogzet,ten. 
Inspectie van reddingmidde

len. 
Inspectie van brandblusch

middelen, gasmaskers, enz. 
Oefèningen sloepenrol en 

brandrol. 
Kompas compenseeren. 
Verificatie van kaarten, zei l. 

aanwijzingen en loodlijnen. 
Inspectie laadgereedschap. 
Beproeving van waterdichte 1 

deuren, sluizen en kranen. 1 

Inspectie door erkende parti-- ;------
culiere onderzoekingsbn- / 
reatL.x (met uitzondering 1 
van de machines). 1 

Inspectie logiezen, W.C.'s, 1 
kombuizen (vrijwillig toe- 1 
zicht) . 1 

Controle dagboek door de 1 

Scheepvaartinspectie. 1 
-----'------ -
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bldz. 4. 1 

Dieroang en stand der uitwateringsmerken ten 
opzichte van de waterlijn. 

.& Afstand van het .., 
À ..d • bi)"~ 

<il middelpunt van den 0 ... 
i= !il <il -~" 

-a Diepgang. cirkel van het uit- :::.:~ ·s·a "<il 
wateringsmerk tot Mil: "<il 

" ~~ 
" de waterlijn(lastlijn) ~.., 

_25 d 

= ~] ,,:so, 

" c"<:! 
B 

1 

... 

1 

~; ... " Stuur- Bak-
<il 

<il 0 
.., 

0 I> jJ:; § 
A 0 ..cl boord . boord. I> 0 r:n I> 

<il 

1 

1 

1 1 

De gemidde/,de dieroang bij afiading tot het 
middelpunt van den cirkel van het uitwaterings
merk bedraagt 

bladz. 5. 

Op te nemen: 
afschrift van het certificaat van uitwatering. 

Op te nemen : 
afschrift van het certificaat voor de houtvaart, 

indien dit uitgereikt is. 

1 Indien daaraan behoefte bestaat, kan een 
tweede bladzijde gebezigd worden. 

bldz. 6. 

Bootoefeningen. 

"<:! 
·;;; i= 'W Á <il " bJ J" á) ... .., 

..9 d-,, "<:! <il 1i-s.. " öl ,il Toestand Datum en Welke 
bil 

bO N {1~ d ... d booten en Plaats booten B ., 
Bd ·3 

.., ., 
uitrusting 'cl" <il 

,.0 il: ·.; §"<:! 
... ., 0 jJ:; § <il E-< ~ <il I> z 

Zie voor blz. 7 en 8 pag. 180. 

bldz. 9. 1 

DATUM EN PLAATS. 
Handteekeningen van den 
kapitein en van den sche
peling, met het houden 

van het boek belast. 

GEBEURTENIS
SEN, OPMERKIN

GEN, ENZ. 

Behoort bij Koninklijk besluit van den 5 
Februari 1934 (Staal~blad n°. 41). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, Kalf f. 
De Minister van Justitie, van Scha ik. 

1 Het aantal dezer bladzijden kan naar be
hoefte door den gebruiker worden vastgesteld. 
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C bO AANTEEKENINGEN ö;§ van voorvallen, loodingen zee, barometer en P.·., 

Lhcrmomoters Q., 

VViud --- ---·------- --~ 
Weder 
Zee 
Barometer 
Thermometer(lucht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Baron10Lor 
'.L'hermomeLer(luoht) 

enz. 
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~1 
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GEGIST BESTEK : 
CJog. beh. breedte: Geg. beh. lengte : 

Bestek door waarnemingen : 
le u. m. aan(*) breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 
te u. m. a.a.n breedte lengt,, 
to u. m. aan breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 
te u. m. aan breedte lengte 

Waargenomen fout standnard-kornpas: 
te m. aan(*) b~ kompnskoers fo ut u. 
te u. m. aan bP, kompns koers fout 
te u. m. aan b~ kompaskoers fout 
te u. m. aan biJ kompaskoers fout 
(*) Zon, maan of ster. 

Wedor 
Zee 
Barometer 
ThermomeLer(luoht) 

,, (water) 
- Wind 
Weder 
Zee 
Barometer 
Therrnometer(luoht) 

,, (water) 
Wind 
Weder 
Zee 
Baromometer 
Thermometer( luoht) 

.. (water) 
Wind 
Weder 
Zeo 
Barometer 
Thermometor(lueht) 

,, (water) 

BRANDSTOFVERBRUIK: 
Restant gisteren op den middag 
Verbruikt in dit etmaal • . . 

Restant heden op den middag 

tonnen 
tonnen 

tonnen 

------------

------- ----

dag, den 19 

De Kapitei11, 

De Schepeling, met het houden 
van het boek belast, 

-----
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s. 42. 
6 Febniari 1934. BESLUIT tot vern ietiging 

van het bes! uit van den gemeenteraad van 
Groningen van 30 J anuari 1933, betreffen
de de dem ping van het Binnen-Damster
diep in di e gemeente en de slooping van 
het aan dat wate r gelegen voormalig poor
tershu isje. 

Wij WILHELMINA , enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minis ter van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
December 1933, n°. 56552, afdeeling Kunsten 
en Wetenschappen en van Onzen Minister van 
Binnenl a ndsche Zaken van 5 J anuari 1934, 
n°. 44, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den gemeente
raad van Groninge,~ van 30 J anuari 1933 be
t reffende de demping van het Binnen-Dam
sterd iep in die gemeente en de slooping van 
het a an dat water gelegen voorm al ig poor
tershu isje; 

Overwegende, dat in de gemeente Grnnin(fen 
behoefte bestaat aan parkeer terre in voor de 
vele bodewagens en autobussen, di e deze stad 
voora l op marktdagen plegen te bezoeken ; 

dat de gemeenteraad heeft besloten, in deze 
behoefte te voorzien door het Binnen-Dam ter
diep te dempen en het daaraan gelegen voor
malig poortershuisj e te sloopen ; 

dat de aan de uitvoering van di t plan ver
bonden kosten op f 133,500 worden geraamd ; 

Overwegende, dat het poortershuisje, het
welk in 1621 gebouwd werd, met een wal
poortje in het oorderplantsoen het eenig 
bouwwerk is, dat nog over is van de vesting
werken de,· stad G,·oningen, welke in het be
g in van de 17de eeuw werden aangelegd en in 
1874, bij de ontmanteling van de vesting, zijn 
geslecht en gesloopt; 

dat dit huisje, waaraan nog de tragische 
geschiedeni s ve ,·bonden is van den portier 
Eppo van V1·eden, d ie in 1672 zich door de 
Munste rschen liet omkoopen om den boom 
open te I a ten en deswege onthoofd is, als 
laatste getuige van een uit histori sch oogpunt 
belangrijk verleden van beteekenis is; 

dat het een bijzondere waarde ontleent aan 
zijn schilderachtig aanzien, nog verhoogd door 
de I igg ing aan het water van het Binnen
Damste rdiep; 

dat de raad van de gemeente G,·oningen 
enkele jaren geleden dan ook terecht een vrij 
aanz ien lijk bedrag beschikbaar stelde, om het 
te he rstellen en het behoud ervan te verzeke
ren· 

d~t dus niet da n in geval van uiterste nood
zaak th ans tot opoffer ing van dit monument 
zou mogen worden besloten; 

dat de demping van het Binnen-Damster
diep niet a ll een aan de ligging van het poor
tershuisje, zoo di t blijft voortbestaan, groot 
nadeel zou toebrengen, maar ook op zichzelf 
zee r betreurd zou moeten worden, omdat het 
voor de militaire en economische geschiedenis 
van de stad G,·oningen en de ontwikkel ing 
van haar plattegrond van groote beteekenis is; 

dat poortershuisje en Binnen-Damsterdiep 
bei de belangrij ke elementen vormen van een 
bekoorlijk stad beeld met een e igen feer, 
,mike door ·uit.voering van het sloopings- en 

dempingsplan ten zeerste zou worden aange
tast; 

dat vernietiging van historische en aesthe
tische waarden, a ls waarvan hier sprake zou 
zijn , a lleen dan onvermijdelijk zou mogen 
worden geacht, wanneer de eischen van het 
verkee1·, di e tot het plan aanle iding gaven, 
met het laten voortbestaan van d ie waarden 
niet vereen igbaar bleken te zij n ; 

dat derhal ve de uitvoe ring van het plan 
a lleen clan zou mogen worden aanvaard, wan
neer vaststond, dat te Grnningen op geen 
andere wijze in de behoefte aan parkeerterre in 
kon worden voorzien· 

0. dat dit allermi ,;st is duidelijk gemaakt; 
dat integendeel de mogel ijkhe id is gebleken 

van andere oplossingen van het parkeervraag
stuk die het stadsschoon en h i torische bel an
gen 'niet of slechts in zeer verminderde m~~ 
zullen chaden en che bovendien aanmerkehJk 
lagere uitgaven uit de gemeentekas met zich 
zullen brengen dan de demping van het Bin
nen-Damsterdiep en de slooping van het poo1·
tersh u isje zouden vorderen; 

Ove rwegende a lzoo, dat de uitvoering v~n 
dit laatste plan geacht moet worden in stnJd 
te zijn met het a lgemeen belang; 

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

23 J ,inuari 1934, n°. 17) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

niste,· van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 31 J anuari 1934, n° . 688 I , afdeeling 
Kunsten en Wetenschappen en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 3 
Februari 1934, n°. 4151 , a fdee l ing Binnen
landsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beslui t van den gemeenternad van Gro

ningen van 30 J anuari 1933 betreffende dem
ping van het Binnen-Damsterdiep in die ge
meente en de slooping van het a,an da t water 
gelegen voonnal ig poortershuisje wegens strijd 
met het algemeen belang te vern ietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetenschappen is bel ast met de uitvoe,·ing 
van dit bes lui t, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

's-Grnvenhage, den 6den Februa ri 1934. 
WILHELMINA. 

De Min·iste,· van Onderwijs , 
K unsten en W etenschappen, 

M a r c h ant. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i 1 cl e. 
( Uitgeg. 16 Feb,·ua,·i 1934.) 

s. 43. 

6 Februari 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Eijsden van 19 J anuari 1934, strekkende 
o.m. tot toepassing eener t ijdelijke kor
ting op de jaarwedden van het personeel 
in dienst dezer gemeente. 

Gesthorst tot 1 Octobrr 1934. 



1934 6 F EB R U A R I (S. 44) 182 

s. 44 . 

6 Feb,·uari 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van : 

1 °. het verdrag van Genève van 30 
M aart 1931 , met bijbehoorend protocol, 
nopens de belastingheffin g van vreemde 
motorrij tu igen ; 

2°. het verdrag van Genève van 30 
Maa ,·t 1931 tot het. brengen van eenh eid 
in de verkeersteekens. 

Wij . WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wetten va n 1 November 1933 

(Staat .•blarl nos. 560 en 561), houdende goed
keuring van : 

1° . het ve rdrag van Genève van 30 1aart 
1931 , met bij behoorend protocol, nopens de 
belastingheff ing van vreemde motorrij tu igen; 

2°. het verdrag van Genève van 30 M aa rt 
1931 tot het brengen van eenheid in de ver
keer teekens · 

van welk; verdragen een a fdruk en een 
ve rta li ng bij dit bes luit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, da t door Ons het onde,· 1 °. 
genoemde ve rdrag met bijbehoorend protocol 
voor het Rijk in E u,·opa, Nederlandsch-l ndië, 
Suriname en Cm·açao en het onder 2°. ge
noemde verdrng voor het Rijk in Europa zijn 
bekrachtigd en dat Onze a kte van bekrachti
g ing op 16 J anuari 1934 te Genève op het 
Secreba riaat van den Volkenbond is neder
ge legd ; 

Overwegende, dat bij di e nederlegging krach
tens a rtikel 2 van bovengenoemde wet van 1 

ovember 1933 (Staatsblad n°. 561) en over
eenkomstig arti kel 6, lid 2, va n het onder 2°. 
vennelde ve rdrag vanwege Ons ter kennis van 
den Secretari -Generaal van den Volkenbond 
is gebracht, dat dit verdrag mede toepasselijk 
zal zijn op Si,i·ina11M en Cumçao; 

Ovenvegende mede, dat de hierna genoemde 
landen eveneens hunne akten van bekrachti
g ing hebben nedergelegd, te weten van het 
onder 1°. genoemde verdrag: B elgië, Dene-
111a1·ken, G1·oot-Britannie en Noo1·it- l erland, 
l e1·.,('he V1·ijstaat , I talië, Luxe111burg, P 01·ttt
gal , Spanje en Z weden en van het onder 2° 
genoemde verdrng Italië en Spanje, en dat 
Bulgarije en Zuidrslavië tot het onder 1 °. en 
Af ona('o en Po,·tugal tot het onder 2°. ver
mei de ve rdrag zij n toegetreden, terwijl Grool
B ritannië het onder 1 °. bedoel de verdrag heeft 
toepasselijk verklaard op N ew-Foundland en 
Zuid-Rhodesië; 
Overwegende wijders, dat het onder 1 °. ge
noemde verdrag overeenkomstig artikel 15 
voor N ede1·land, N ederlandsch-l ndië, Surinam e 
en Ciblv:,,çao en het onder 2°. genoemde verdrng 
overeenkomst ig artikel 11 voor het Rijk in 
E uropa en overeen komstig a r t ikel 6, 2e lid , 
voor u1·inamie en Cu1·açao op 16 J uli 1934 
zull en in werking treden; 

Op de voordrach t van Onzen Mi niste r va n 
Buitenlandsche Zaken van den 2den F ebrna ri 
1934, Directie van het Protocol, n°. 3193 ; 

H ebben goedgevonden en ve t-staan: 
meergenoemde verdragen alsmede de ver

tali ngen daarvan te doen bekendmaken door 

1 Zie voor de F ransche en Engelsche te kst 
van de verdragen Staatsblad 1933, nos. 560 
en 561. 

de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departemen

ten va n Algemeen Bestuur, zijn , iede r voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoe ring 
va11 hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 6den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Al inister van Buitenla11dsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uvtgeg. 16 Febniari 1934.) 

V er t a I ing. 

Ve rdrag nope ns de belas tfn g hefrln g van 
Yreenule mooorr)Jtulg·e n. 

De Hooge Verdrngslu itende P a rtij en , 
Ve ,·langend het international e verkee r met 

motorrijtuigen te vergemakkelijken; 
Overwegende, dat te dien e inde een zoo 

rnim mogelijke vrijstelling van belasting ten 
aanzien van vreernde motorrij tuigen van we
zen lijk belang zou zijn , 

H ebben als haar Gernlmachtigden aange
wezen: 

( J,ijst van gevolmachtigd-en) 

Die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben ove rge legd, 
omtrent de volgende bepali ngen zijn overeen
gekomen: 

Art. 1. Motorrijtuigen, ingeschrnven op het 
grondgebied van een der Hooge Verdragslui 
tende P artijen, waarmede tijdelij k op het 
grondgebied van een andere Hooge Verdrag
slui tende Partij word t gereden, zijn onder de 
in de volgende artike len omschreven voor
waarden \Tijgesteld van de belastingen of 
rechten die geheven worden wegens het r ij 
den me't o[ het houden van motorrijtu igen op 
het g rondgebied of op eenig gedee lte van het 
grnndgebied der laatstbedoelde H ooge Ve,·
drags lu itende P artij. Deze vrijstelling strekt 
zich n iet uit tot de belastingen o[ rechten op 
het verbruik. 

Dit Verdrag is echter niet van toepa sing op 
motor ,·ij tuigen dienende tot het vervoer van 
personen tegen betaling, a lsmede op de mo
to rrij tu igen bestemd voor goederenvervoer. 

Art. 2. De in art. 1 bedoelde vrijstelling 
word t op het grondgebied van iedere Hooge 
Verdragsluitende Partij verleend voor een 
één- of meennal ig verb lij f op dat grondgebied 
met een tota len duur van negenti g dagen 
-b innen een t ijdvak van één jaar. Dit tijdvak 
gaat in met den dag van afgifte van het in 
art. 3 bedoel de bel asti ngcarnet. 

Voor de berekening van den duur der vrij
stelling wordt de dag berekend van midder
nach t tot middernacht, te rwijl een gedeelte 
van een dag als een voll e dag geteld wordt. 
Evenwel wo,·dt de dag van vertrek niet mede
ge re kend, indien de dag van binnenkomst en 
de dag van vertrek door meer dan één t us
schengelegen dag zijn gescheiden. 

Bij de berekening van de belastingen en 
rech ten, die betaald moeten worden over het 
gedee lte van de ve r bi ijfsper iode, dat buiten 
den duur de r vrij ste lling val t, mag de be
hande li ng niet minder gunst ig zijn dan die, 
welke wordt toegepast op motorrijtuigen, di e 
zijn ingeschreven op het grnndgebied, waar 
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deze belastingen en rechten worden geheven. 
Art . 3. T en e inde te kunnen genieten van 

de in de voorgaande artikelen bedoelde vrij
stelling, moet het motonijtuig voorzien zijn 
van een interna tionaal belastingcarnet, inge
richt naar h et a ls bijl age bij dit Ve rdrag ge
voegde model e n a fgegeven door het bevoegde 
gezag op het grondgebied van inschrijving of 
doOJ· een I ich aam, dat daa rtoe door dit gezag 
is gemachtig d . 

H et carnet moet te r afteekening voor "ge
zien" wo,·den aangeboden op de douanekan
to1·en àan de g rens bij het kome n o p en het 
verl a ten van het g rondgeb ied der betrokke n 
Hooge Verdragsluitende P a rtij . 

Art. 4. W annee r een motorrijtuig, dat op 
het g rondgeb ied va n een de r H ooge Verdrag
sluitende Partij en is ge komen onder dekking 
rnn een belasti11gcarnet, di t g rondgeb ied ver
laat zo nder dat het carnet voor vertrek is a f
geteekend en zonder dat de dat11m van v r
trek kan wOJ·den vastgesteld , kan dit ca rnet 
heschouwd worden als op dit grondgebied 
waardeloo te zijn . 

A rt. 5. H et belastingcarnet is geldig ge
durende één jaar te re kenen van den datum 
,·an a fg ifte a f. Indien het motorrijtuig van 
e igenaar of houder vernndert o r indi en het 
nummer van inschrijving ervan wordt gewij 
zigd , worden de noodza kelijke wij zig ingen in 
het ca rnet aangebracht door h et bevoegde ge
zag o f door het I ichaam, dat daartoe door dit 
gezag is gem achtig d. 

Vóó1· het verstrijken van den hierboven aan
gecluiden geldi gheidsduur, kan geen nieuw 
ca rnet voo r hetzelfde motorrij tuig worden a f
gegeven, behalve in het geval dat het motor
rijtui g wordt ingeschreven op het grondgebied 
rnn een a ndere H ooge V e rdragsluitende P artij . 
Van een carnet wordt nimme r een duplicaat 
,·ers trekt. 

A rt. 6. vVat betreft toll en of a ndere soo rt
gel ijke retribut ies, di e te r plaatse moeten wor
den betaald , zull en de motorrij t ui gen bedoe ld 
in het ee rste I id van a rt. 1 niet minder gun
stig worden behandeld dan de motorrijtuigen, 
d ie ingeschreven zijn op het grondgebied , waa r 
deze toll en of retributi es worden geheven. 

Art. 7. Indi en een geschil mocht rijzen tus
schen twee of m eer Hooge V erd ragslui tende 
P artijen met betrekking tot de uitl egging o f 
de toepa sing der bepalingen van di t V erdrag 
e n indien di t geschil niet rechtstreeks door de 
Partijen mocht kunnen wo,·den beslecht, kan 
het om advies worden voorgelegd aan de 
Raadgevende en Technische Commissie voo r 
V erkeer en Doorvoer van den Volkenbond. 

A1·t. 8. I edere Hooge Verd rngslui tende 
P a rtij k>Ln op het oogenblik va n onderteeke
ning, bekrachtiging o r toetreding ve rklaren , 
dat zij door de aanvaard ing van di t Ve rd rag 
geen ve rplichtingen op zich ne!lm.t ten aanzien 
van a ll e of van een ige ha rer kolo ni ën, pro
tecto,·aten en ove rzeesche gebieden of gebie
den, die onder haa r suzere initeit of mandaat 
zijn geplaatst ; in dat geval zal dit Verdrag 
niet van toepassing zijn op de gebieden, di e 
in een zoodan ige verk lar ing zijn genoemd. 

I edere Hooge Verdrags luitende Partij kan 
late,· op iede r oogenblik ter kennis van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat dit V e rdrag van toe-

' passing zal zijn o p het geheele or eeni g deel 
van het gebied, dat het voorwe rp uitmaakte 
van de ve rklaring bedoe ld in het voorgaande 
lid va n dit a rtike l. In dat geva l zal het Ver
drag zes maanden na de ontva ngst van een 
zoodanige kennisgev ing door den Secreta ri s
Ge neraal van de n Vol ken bond van toepassing 
zijn op de gebieden, die in deze kennisgeving 
zijn genoemd. 

Evenzoo ka n iede re H ooge Ve rdragsluite nde 
Part ij op e lk tijdstip na het ,,e rloopen van 
den in art. 17 bedoe lden te rmijn van twee 
jaren verk laren, dat zij wenscht, dat dit Ver
drag za l ophoude n van toepass ing te zijn op 
alle o f op eenige hare r ko loni ën, protectoraten 
en ove rzeesche geb ieden of gebieden , di e on
de ,· haa r suze reiniteit of mandaat zij n ge
plaatst; in dat geval zal het Verdrag één 
jaar na de ontvangst van een zoodanige ver
klari ng door den Secreta ris-Generaal van den 
Volke nbond ophouden van toepassing te zij n 
op de geb ieden, di e in deze ve rklaring zijn 
genoemd. 

D e Secretaris-Generaal zal de krachtens di t 
artikel ontvangen verkla,·ingen en ke nni s
gevingen mededeelen aan alle Leden van den 
Vo lkenbond en aan de in art. 10 bedoe lde 
Staten, die niet I id zij n van de n Bond. 

Art. 9. De uitl eggingen en de voorbehou
den , di e voorkomen in het bijbehoorend Pro
toco l, worde n aangenomen en zu l !en dezelfde 
kracht, ui twe rking en duur hebben al s di t 
Ve rdrag. 

Art. 10 . Di t Ve rdrag, waarvan de Fran che 
en de Engelsche te kst beide a ls authentiek 
zull e n ge lden, zal de dagteeke ning dragen 
van heden. 

H et za l tot 30 September 1931 kunnen wor
den onderteekend namens iede r Lid van den 
Volkenbond en namens iederen Staat, di e niet 
lid is van den Bond en die vertegenwoordigd 
was op de Confe rentie, di e dit Verdrag heeft 
opgesteld, of aa n wie n de R aad van den 
Vol ken bond te dien ei nde een exempl aar van 
het V erdrag zal hebben doen toekomen. 

Art. ll. Di t Ve rd rag zal worden be krach 
t igd. 

D e bekrachtig ingsoorkonden zu ll en worden 
nedergelegd bij den Secretari s-Generaal van 
den Volkenbond, di e de ontva ngst daarvan 
ter kennis za l brengen van alle Leden van den 
Volkenbond en van de in art. 10 bedoelde 
Staten ·di e niet lid zijn van den Bond. 

Art.' 12 . Van 1 October 1931 af zal tot dit 
Ve rdrag kunne n worden toegetreden namens 
ieder Lid van de n Volkenbond of namens 
iede re n in a rt. 10 bedoe lden Staat, die niet 
lid is van den Bond. 

D e toetred ingsoorkonden zu llen worden toe
gezonden aan den Secrntaris-Generaal van den 
Volkenbond, di e de ontvangst daarvan ter 
kennis zal brengen va n a ll e L ede n va n den 
Bond en va11 de in genoemd artikel bedoelde 
Staten, di e niet lid zijn van den Bond. 

Art. 13. Iedere Hooge Ve,·dragsl ui tende 
P artij kan haar bekrachtiging of toetreding 
a fh a nkelijk make n van de bek rachtig ing of 
toetreding van één of van meerdere Leden 
van den Volkenbond of van Staten , die niet 
1 id zijn van de n Bond, door haar vermeld in 
haar bekrachtigings- of toetredingsoorkonde. 

Art. 14. Dit verdrag zal in werk ing t reden 
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zes maanden na de ontvangst door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond van be
krachtigingen of toetredingen namens vijf 
Leden van den Volkenbond of Staten, die niet 
lid zij n va11 den Bond. De bekrachtigingen of 
toetredingen, waaraan overeenkomstig het 
voorgaande artikel voorwaarden zijn verbon
den , zullen hierbij niet medegerekend worden, 
totdat deze voorwaarden zull en zijn vervu ld. 

Art. 15 . I edere bekrachtiging of toetreding, 
die geschiedt na de inwerkingtreding van di t 
Verdrag, zal in werking treden hetzij zes 
maanden na den datum van haar ontvangst 
door den Secretaris-Generaa l van den Vol ken
bond, hetzij zes maanden na den datum, waar
op de in a rt. 13 bedoelde voorwaarden zijn 
ve1·vuld . 

Art. 16. Nadat dit Ve rdrag geduren de twee 
ja ren in werk ing za l zijn geweest, kan op elk 
tijdstip de he rziening e rvan door ten minste 
drie Hooge Verdrag I uitende Partijen worden 
gev rnagd. 

H et in het voorgaande lid van dit a rt ikel 
bedoelde verzoek zal worden gericht tot den ' 
Secretaris-Generaa l van den Volkenbond, die 
het ter kenn is zal brengen van de a ndere 
Hooge Verdragslui tende Part ij en en het aan 
den Raad van den Volkenbond zal mede
deelen. 

Art . 17 . N a verl oop van een termijn van 
twee jaren na de inwerkingtred ing van dit 
Verdrag, zal het kunnen worden opgezegd 
door iedere H ooge Verdragsluitende P artij. 

De opzegging zal worden gedaan door een 
schriftelijke kennisgev ing ger icht tot den Se
creta r is-Generaal van den Volkenbond, di e a ll e 
L eden van den Volkenbond en de in art . 10 
bedoelde Staten, di e niet lid zijn van den 
Bond, ervan in kennis zal stellen. 

De opzegging zal in werking treden één 
jaa r na den datum , waarop zij door den 
Secretaris-G ene raal zal zijn ontvangen, en za l 
slechts gevolg hebben ten aanz ien van het Lid 
van den Volkenbond of van den Staat, di e 
niet I id is van den Bond, namens wel ken zij 
zal zijn gedaan . 

Indi en tengevolge van ge lij ktijdige of opeen
volgende opzeggingen het aantal de r door de 
bepalingen rnn di t Verdrag gebonden Leden 
van den Volkenbond of Staten, di e niet I id 
zijn van den Bond , tot minder dan vij f zal zij n 
gedaald, _za l het Venlrag ophouden van kracht 
te zij n. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
vo lm achtigden di t Verdrag hebben ondertee
kend . 

Gedaan te Genève, den de1·t igsten Maart 
negentienhonderd een en dertig, in een enkel 
exemplaar, dat zal blijven berusten in het 
arch ief van het Secretariaat van den Volken
bond en waarvan eenslu idend gewaarmerkte 
a fschriften zu ll en wo,·den toegezonden aan a ll e 
Leden van den Volkenbond en aan de in art. 
10 genoemde Staten , die niet I id zij n van den 
Bond . 

B elgië : J. de Ruelle. 
Onder voorbehoud van latere toetreding voor 

de koloni ën en de onder mandaat gep lant
ste gebieden . 

Groot-B ritannie en N 001·dr l erla11d 
en a ll e deelen van het Britsche Rijk , die 

niet afzonderlijk Lid zijn van den Volken
bond. 

Ik verklaar, dat mijn onderteekening n iet 
omvat een ige kolonie , . een ig protectoraat, 
eenig overzeesch gebied of eenig gebied, 
dat onder suzere initeit of mandaat is ge
plaatst. 

P. C. Frank l in. 
Denenia1·ke1i: E. Simoni. 
Vrije stad Da.ntzig: 

Spanje : 
Jtalif: 
L uxemburg: 
Ncde,-Land: 

ad 1·e/ erendu111 
Dr. R as inski. 
C. R esines. 
C. de Constantin . 
Ch. G. Verm a ire. 
F . Schönfeld. 
L. Meijers. 

P olen: Dr. R as inski. 
P ort ugal: 

Ik ve rklaar, dat Portugal door mijn oncler
tee kening geenerl e i verplich ti ng ten aan
zien van zij n koloniën op zich neemt. 

A. M. Ferraz de And rade. 
Z weel.en: K. I. \Vestman. 
Z witserland : Rothmund. 

Häusermann. 
Ratzenberger. 

Zuidslavie : Ing. V áclav Roubik. 
J'ud-ije : Cemal Hiisnii . 

BIJLAGE VAN HET VERDRAG NOPENS 
DE BELASTINGHEFFING VAN VREEM

DE MOTORRIJTUIGEN. 

Model van het Internationaal belastlng 
carnet. 

Dit ca rnet moet worden opgesteld in de 
o ffi cieele taa l of ta len van het land "an af
g ifte. Op den lichtblauwen omslag moet in 
ieder van de talen de r Hooge Verdra gsluiten
de P artijen een vertaling voorkomen rn II de 
woorden: ,,In ternationaal be lastingcarnet". 

Dé schrifte lijke aanwijzingen, di e in di t 
ca rnet worden aangebrach t, moeten " ·orden 
geschreven met Latijnsche letters of met zoo
genaamde Engelsche chi;jfl etters, doch mo
gen daarenboven in een a nder lettèrschrift 
worden herhaald. 

Dit carnet bevat 48 genummerde bl adz ijden . 
H et formaat moet gelijk zijn aan da t \'an 

het hiePbij gevoegde model (ongeveer 135 bij 
218 m.M. ). 

RJJB.EHOOR.E N U PRO'l'OCOL. 

I. Ad ar tikel 2. Het is wel verstaan. dat 
Zwi tserland, hoewel aan de andere Hooge 
Verdragslui tende Partijen het recht latende 
te zijnen aanzi en het telsel van dit Verdrag 
toe te passen, mag voortgaa n met het tegen
woo rdi g op zijn grondgebied geldende stelsel 
van vrijste lling voor negentig achtereem·ol
gende dagen, te vernieuwen bij iedere binnen
komst in het land, toe te passen. I n geval 
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deze termijn van vrij telling mocht worden 
oversch l'eden , kan de deswege ver chuldigde 
belasting overeenkomstig de Zwi tsersche wet
geving worden geheven. 

Indien Zwitserland er toe zou overgaan het 
stelsel van di t Verdrag in te voel'en, is het 
wel verstaan, dat het verplicht is de belas
ti ng te heffen vo lgens de bepalingen van dit 
Verdrag. 

II. Ad artike l 3. De Hooge Ve rdragslui
tende Pal'tij en behouden zich het recht voor 
te bepalen, dat de vervulling der formaliteiten 
bedoeld in het laa tste lid van art. 3 moet ge
schieden op een ander grenskantoor dan een 
douanekantoor. 

V e r t a I ing. 

Yerdrag tot het brengen van .eenh ehl In cle 
verkeersteekens. 

De Hooge VeJ"dragsluitende Partijen, 
V el'langend de veiligheid van het verkeer 

op den weg te verhoogen e n het internationale 
wegvel' kee r te ve l'gemakkelijken door een een
vol'mig stelsel van vel'keersteekens, 

Hebben als haar Gevolmachtigden aange
wezen: 

(L ijst van gevol,nachtigden) 

Die, na hun in goeden en behoorlijken vo,·m 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn ovel'een 
ge kome n: 

Art. 1. D e Hooge Verdragslu itende Par
tijen aanvaarden het internationale stelsel van 
verkeersteekens , dat be chreven is in de bij 
lage van dit Verdrag, en ve l'binden zich het 
zoo spoedig mogelijk in te voel'en of te doen 
invoeren in diegene van haar gebieden, waar
op dit Verdrag va n toepass ing is. Te dien 
einde zu ll en zij de in de bovengenoemde bij 
la ge afgedrukte teekens in dienst stellen, tel
kens wanneer nieuwe teekens worden aange
bracht of wanneer be taande teekens worden 
vernieuwd. D e vervanging van teekens, welke 
niet in ove reenstemm ing zijn met het in ter
nationa le stelsel', moet ten volle haar beslag 
hebben gekregen uitel'iijk binnen een tennijn 
van vijf jaren voor iedere Hooge Verdrag
slui tende Partij, te rekenen van den datum 
af, waarop voor haar dit Verdrag in werking 
is getreden. 

Art . 2. De Hooge Verdragsluitende Par
t ij en verbinden zich, zoodrn dit Verdrag in 
werking treedt, de teekens te vervangen of te 
doen ve l'vangen die, o f choon zij de kemner-· 
kende e igenschappen hebben van een tot het 
internationale stelsel behoorend teeken, met 
een verschill ende beteekenis worden gebru ikt. 

Art. 3. D e teekens, die in de bijlage zij n 
beschreven en afgebeeld, zull en, voor zoover 
dit mogel ijk is, de eenige zijn, die tel' !'egel ing 
van het ve rkee,· op de wegen zul len worden 
opgesteld . 

V oor het geval het noodzakelijk mocht zijn 
eenig andel' tee ken in te voeren, moet dit wat 
betreft zijn algemeene ke nme l'ken van vorm 
en kleur in overeenstemming zijn met de in 
de bijl age vool'ziene categor ieën van teekens. 

Art. 4. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen zullen verbieden, dat op den openbaren 
weg borden of opschriften worde n geplaatst, 
di e tot verwarl'i ng met de voorgeschreven tee
kens zouden kunnen le iden of het gezicht 
daarop zouden kunnen bemoei lij ken. De Hooge 
Verdrngsl u itende Partijen zull en eveneens, 
voor zoover di t in haar vermogen ligt, ver
hinderen, dat dergelijke borden of opschriften 
in de nabijhe id van een openbaren weg wor
den geplaatst. 

De Hooge Verdragsluitende Partijen zullen 
trnchten, ten e inde het stelsel van verkeers
teekens zoo doel treffend mogelijk te doen 
zijn, het aantal der voorgeschreven teekens 
tot het volstrekt noodzakelij ke te beperken. 

De Hooge Verdrags luitende P a rtijen zu ll en 
verbieden, dat op een ig voorgeschreven ver
keersteeken een opschrift wordt geplaatst, dat 
met het doe l van dit teeken geen verband 
houdt en dat naar haar oordeel de zichtbaar
heid ervan zou kunnen verminderen of het 
karakter e r van zou kunnen wijzigen. 

Art. 5. Indi en een gesch il mocht rij zen 
tus chen twee of meer Hooge Verdragsluiten
de Partijen met betrekking tot de uitlegging 
of de toepass ing van de bepalingen van d it 
Ve rdrag en ind ien dit geschil niet rech tstreeks 
door de Partijen mocht kunnen worden be
slecht, kan het om advies worden voorgel gd 
aan de Raadgevende en Technische Commissie 
voor Ve ,-keer en Doo rvoe1· van den Vol ken
bond . 

Art. 6. I edere H ooge Verdragslui tende 
Partij kan op het oogenbl ik va n onderteeke
ning, bekracht ig ing of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaard ing van dit Verdrag 
geen verplichtingen op zich neemt ten aanzien 
van a l Ie of van eenige ha rer koloniën , pro
tectoraten en ove rzeesche geb ieden of gebie
den di e onder haar suzere ini te it of m a ndaat 
zij n' gep laatst; in dat geval zal di t V erdrag 
niet van toepa s ing zijn op de geb ieden, die 
in een zoodan ige verk lar ing zij n genoemd. 

Iedere Hooge V erd ragsluitende Partij kan 
late r op iede1· oogenblik te r ke nni s va n clen 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat dit Verdrag van toe
passing za l zijn op het geheele of eenig deel 
van het geb ied, dat het voorwerp u itmaakte 
van de verk laring bedoeld in het voorgaande 
lid van dit artikel. In dat geva l zal het V e r
drag zes maanden na de ontva ngst van een 
zoodan igc kenn isgeving door den Secretar is
Ge neraal van den Vol ken bond van toepas
sing zijn op de geb ieden , di e in deze kenn is
geving zijn genoemd. 

Evenzoo kan iedern Hooge Verdragsluitende 
Partij op elk tijdstip na het verloopen van den 
in art. 15 bedoeld en termijn van acht jaren 
vel'klaren, dat zij wen cht, dat dit Verdrag 
zal ophouden van toepassing te zijn op alle 
of op eenige harer kolon iën, protectoraten en 
overzeesche gebieden of gebieden , die onder 
haar suzere ini teit of mandaat zijn geplaatst ; 
in dat geva l za l het V erdrag één jaar na de 
ontvangst van een zoodanige ver klaring door 
den Secretaris-Genernal van den Volkenbond 
ophouden van toepassing te zijn op de gebie
den, di e in deze verkl aring zijn genoemd . 

De Secretaris-Generaal zal de krachten dit 
a1-tikel ontvangen verkla ri ngen en kennisge-
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vingen mededeelen aan alle Leden ,·an den 
Volkenbond en aan de in a 1't. 7 bedoelde 
Staten, die ni et I id zijn van den Bond. 

Art. 7. Dit Verdrag, waa rvan de Fransche 
en de Engel sche te kst beide a ls authentiek 
zul !en gelde n, zal de dagteeken ing d ragen 
van heden . 

H et zal tot 30 September 1931 kunnen wor
den onderteekend namens iede,· Lid van den 
Vol ken bond en namens iedere n taat, di e niet 
1 id is van den Bond en di e vertegenwoo1·di gd 
was op de Conferentie, die dit Ve rdrag heeft 
opgesteld , of aan wi en de Raad van den 
Volkenbond te dien e inde een exempl aa r van 
het Verdrag zal hebben doen toekomen. 

Art. 8. Dit Ve rdrag za l worden beki-ach 
t igd. 

De bekrachtigingsoorkonde n zull en " ·orden 
nedergel egd bij den Secretaris-Genern a l van 
den Volkenbond, die de ontvangst daa rvan ter 
kenni s zal brengen van alle Leden van d en 
Vol ken bond en van de in a!'t. 7 bedoelde 
Staten, die niet lid zijn van den Bond. 

A1·t. 9. Van 1 October 1931 a f zal tot di t 
V e rdrag kunnen worden toegetreden namens 
ieder Lid van den Volkenbond of na mens 
iederen in a l't. 7 bedoe lden Staat. di e niet I id 
is van de n Bond. De toetred ingsoo"konden zu l
le n worden toegezonden aan den Secretaris
G eneraal van den Vol ken bond, di e de ont
vangst daarvan ter kenn is za l brengen van 
alle L eden va n den Bond en van de in ge
noemd artikel bedoel de Staten, die niet 1 id 
zijn van den Bond. 

Al't. 10. I edere Hooge V erdragsluite nde 
P a rtij kan het e ffect hare r bekrachtiging of 
toetreding afhankelijk maken van de bekrach
tiging of toetreding van één of van mee rde l'e 
Lede n van den Volke nbo nd of van Staten , die 
niet I id zijn va n den Bond, door haar ver
meld in haai· be krachti g ings- of toetredings
oorkonde. 

Art. 11. Dit V erdrag zal in werking treden 
zes maanden na de ontvangst door den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond van be
krachtig ingen of toetredingen namens vij f 
Leden van de n Volkenbond of Staten, di e niet 
1 iel zijn van den Bond . De bekrachtigingen of 
toetredingen, waaraa n overeenko_':'stig het 
voo"gaande a 1·t ikel voorwaarde n z1Jn ve l'bon
cle n zu ll en hierbij niet meclegerekencl worden, 
totdat deze voorwaarden zu ll en zijn vel'vulcl . 

Art. 12. I edere bekrachtiging of toetreding, 
di e geschiedt na de inwerkingt reding van dit 
Verdrag, za l in werking treden hetzij zes 
maanden na den datum va n haar ontvangst 
door den Sec retar is-Generaal van den Vol ken
bond, hetzij zes maande n na den datum , waar
op de in al't. 10 bedoelde vool'waa rclen zijn 
vervuld. 

Art. 13. I edere H ooge Ve 1·drngslu itencle 
P a rtij mag ten a ll en tijde voorstellen , dat in 
de bijl age van dit Ve rdrag zoodanige wijzi 
gingen of toevoegingen worden aangebrach t 
als haa r nuttig voorkomen. Zoodani g vool'Stel 
zal worden ge rich t tot den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die het zal mecledeele n 
aan a ll e andere Hooge Ve rdragsluite nde Par
tij e n, e n, indie n het wordt aangenomen door 
a ll e H ooge Verdrags luitende Partijen (met 
inbegrip van de Hooge Verdragslu itende Par
tijen, die be krachtigingen of toet.-edingen 

hebben nedergelegd. die nog niet in werking 
zijn get.-eden), zal de bijl age rnn dit Ve rdrag 
di enovereenkomstig worden gewijzi gd. 

Art. 14 . Tadat dit Verdrag gedurende acht 
ja l'e n in werking za l zij n geweest , kan o p elk 
t ijdstip de herzien ing ervan door ten minste 
dri e H ooge Ve rdrngsluitende Partijen worden 
gev ,·aagd. 

H et in het voorgaande 1 id van di t a rtikel 
bedoelde· verzoek zal worden gerich t tot den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond , di e 
het ter kennis zal brengen van de andere 
H ooge Ve,·dragsluitende Partij e n en het aan 
den R aad van den Volkenbond za l medecleelen. 

Art. 15. Na ver loo p van een te1·mijn van 
acht jaren na de inwe"kingt recl ing van di t 
Ve rdrag, zal het kunnen worden opgezegd 
door iedere H ooge V e rdrags lui tende P artij . 

D e opzegging za l worden gedaan cloo,· mid
del \'Uil een schriftelijke kenn isgev ing ge1·icht 
tot de n Secretari s-Cenernal van den Vol ken 
bond. die a ll e L eden van den Volkenbond en 
de in a rt. 7 bedoelde Staten, die niet lid zijn 
van den Bond , ervan in ke nnis zal ste ll en. 

De opzegging zal in werking treden één jaar 
na den datum, waarop zij cloo ,· den Secreta r·is
Generaa l za l zijn ontvangen, e n za l slechts 
gevolg hebben ten aanz ie n van het Lid van 
den Vol ken hond of van den Staat, die niet 
lid is van d en Bond, namens welken zij zal 
zijn gedaan. 

Indien tengevolge van gelijk t ijdige of opeen
volgende opzeggingen het aantal der doo l' de 
bepalingen van dit Verdrag gebonde n Leden 
van den Volkenbond of State n, di e niet lid 
zijn van den B ond , tot minder clan vijf zal 
zij n gedaald, za l het Verdrag ophouden van 
kracht te zijn. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
vo lmachtig den dit Verdrag hebbe n ondertee
kencl . 

Gedaan te Genè ve, d en de rtigsten Maart 
negentienhonderd een en dertig, in een enkel 
exemplaa r , dat za l blijven be rusten in het 
archief van het Secretariaat van den Vol ken
bond e n waa rvan eensluidend gewaarme ,·kte 
a fschriften zullen wo rden toegezonden aan alle 
L eden van de n Volkenbond en aan de in 
a r t. 7 genoemde Staten, die niet l iel zijn van 
de n Bond. 

Duitschla,nd: ad referendum 
Dr. E ckarclt. 
D r. Pflug. 

B elgi,ë: J. de Ruell e. . 
Onde r voorbehoud van latere toetred111g voor 

de koloniën en de onder mandaat geplaat
ste geb ieden. 

Drnema1·kcn: E. i111oni. 

r rij f .~tad Da11tzir,: 
ad ,·ef erendwn 
Dr. Rasinski . 

Spcmje : C. R es ines. 
Frank,·ijk : Wal c kenae l". 

Ik verklaar, dat Frankrijk door m ijn oncler
teekening geenerle i verp lichting op zich 
neemt ten aanzien van Algerië, de kolo
niën, de protectoraten en de onder mandaat 
geplaatste gebieden . 

C. W. 
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H onr1a1--ij e : 
!tal ie : 
L uxemburg: 
N ederland : 

P olen : 

P elónyi. 
C. de Constantin. 
Ch . G. Vermaire. 
Voor het Rijk in Eurnpa: 
Beelaerts van Bl okl a nd . 
Dr. Rasinski. 

Z wil.•e rland : Rothnrnnd. 
Häusermann. 
Ru tzenberge r. 

1',•j(('hoslowakije: 
Ing. Václav R oubik. 

1'w ·kij e : Cemal Hüsnü. 
Z uid.,tav ie : I. Choum enko,·itch. 

BIJLAGE. 

H et inte rnationale stelsel van ve rkeerstee
kens omvat de hieronder beschreven catego
ri eën van teeken . W'anneer de keuze der te 
gebrniken kl eur n is vrijgela ten , is het wel 
ve rstaa n, dat deze kl euren in eenzelfde la nd , 
behoudens uitzonderingen om bijzondere rnde
nen. overal dezelfde moeten zijn voo l' eenzelfde 
teeken. 

I. TEEKE r , WELKE EEN GEVAAR 
AAND IDEN. 

De teekens va n deze categorie moeten dl'ie
hoekig zijn. Zij di enen om de bestuurders te 
,vna rschuwen voor het naderen van geval'er'l . 
Zij bestaan ui t: 

l. De teekens ingeste ld door het i nte rna
tiona Ie Verd rag betreffende het ve rkeer met 
motonij tuigen van 24 A pril 1926 (fi g. 1- 5 
en fig. 7 van tabel I ) ; 

2. Een teeken bestemd tot he t aa nduiden 
va n andere geva ren da n bedoeld zijn in I id 1 
hierboven. Di t teeken bestaat ui t een gesloten 
driehoek met de punt omhoog en een verti 
calen balk in het midden (fig. 6 va n tabel I). 

Ingeval de ge tel dheid van de atmosfeer het 
gebntik van gesloten borden niet toelaat, zul 
len open driehoeki ge borden kunnen worden 
gebezigd. In dat geval behoeft op deze borden 
de vert icale ba lk niet te worden aa ngebracht 
( fi g . 7 va n tabel I) . 

De teekens worden loodrecht op de ri cht ing 
van den weg geplaatst op een a fstand van 
de plaats der belemmering, die niet kl e iner 
mag zijn da n 150 M. en niet grooter dan 250 
M ., tenzij di t onmogelijk is op g rond van de 
pl aat elijke gesteldheid. W anneer de a fstand 
van het teeken tot de pl aats der belemme
t·ing aanmerkelijk minder bedraagt dan 150 
M ., moeten bijzondern voorzieningen worden 
getroffen ; 

3. Een teeken ter aandu iding van voorrang 
op den weg (fi g. 8 va n tabel I ). Di t teeken, 
dat be taat ui t een ges loten dri ehoek met de 
punt omlaag, duidt den bestuurder aa n, dat 
hij den doorgang moest vrijl aten voor voer
tuigen, die zich voortbewegen op den weg, 
waarop hij ui t komt. Di t teeken moet worden 
geplaatst op een behoorlijken, va n de om
sta ndi gheden a fh ankelijken a fstand rnn het 
vereeni gingspunt der be ide wegen. 

D voorafgaande voorschriften hebben niet 
betrekking op de têekens, die geplaatst zij n 

in de onmiddellijke na bijheid van spoorweg
overgangen (S t. Andrieskrui s. enz. ). op welke 
tee kens de bepa lingen van het Ve ,·drag niet 
va n toepassing zijn . 

Il. TEEKENS. WELKE GEBIEDE WE 
VOORSCHRIFTE GEVE . 

De teekens van deze categorie moeten ci,·kel
vormi g zijn. Zij geven een voorschl.' i ft aa 11 . 
11itgevaardig rl door het bevoegde gezag . h e tz ij 
in den vorm va n een verbod , hetzij in den 
vorm van een verpli cht ing iets te doen. 

A. T ee kcns, ,celke een ve,·bnrl aanduiden . 
Op deze teekens moet d e kleur rood bepaal

d el ijk d e overhand hPbben en den a lgemeenen 
vo11n va n het teeken doen uitkomen. De an
rle re te gebruiken kl euren zijn naar keuze. 
b houdens in de volgende geva ll en : 

11 . V erbod.en v oo ,· allr rij- nf 1'1J rrtuir1cn: 
E en roode schij f met een cirkelvo rmil!' wit of 
lichtgeel middenvak (fi g. 1 va n tabel II). 

b. Eénrichtin gsve1·kee1· of inrijd en v erbodRn : 
E en roode schijf met een witt en of lichtgelen 
horizontal en balk (fi g. 2 van tabel II) . 

c. V ei·bode'l1 vo o1· zc ke,re catego1'ieën '!an 
,-ij- n/ v oe,·tuigen : Hie rvoor moet het tee ken 
sub a worden gebezi gd, waa rop door een ge
eigen de a fbeel ding. geplaatst in het wi tte of 
1 ichtgele middenvak, moet worden aangegeven 
op welke categorie van rij . of voertuigen het 
ve rbod van toepa sing is (fig. 3- 5 van tabel 
II ). 

cl . l,{ axi1nmn-ge11·icht : Ten einde het ver
keer te ve rbieden met rij - of voe rtuigen, wel
ker gewicht meer bedraagt da n een zeker 
m ax imum , moet een geta l, dat het maximum
gewicht in tonnen ui tdrukt, worden aange
bracht op het witte of I ichtgele middenvak 
der teekens sub a of sub r ( fi g. 6 en 7 van 
ta bel II ) . 

e. ltfaximmn-snelheid : Ten einde het rijden 
met een snelheid , die een vastgestelde g rens te 
boven gaat, te verbieden, moet een geta l , dat 
deze maximum-snelheid in kilometers po,· uur 
uitd nikt , worden aan~ebracht op he t wi tte of 
1 ichtgele middenvak van het teek en sub a 
( fi g . 8 van tabel II ). 

f. V er boden te stat ionnee1·en : Dit teeken 
du idt aan, dat het ve rboden is te stationnee
ren aa n die zijde van den openba ren weg, 
waar het teeken is geplaa tst. H et middenvak 
van de schijf moet bl a uw zijn, het moet om
geven zijn door een breeden rooden ra nd en 
er moet in di agonaa l een roode streep door
heen loopen (fig . 9 van tabel II ). Er mogen 
tevens mededeelingen op voo1·komen met be
tre kking tot de uren, gedu rnnde welke het 
stationneere n verboden is , enz. 

g . V e,·boden t e parkeeren: E en roode schijf 
met een cirkelvo rmig wit of lichtgeel mid
denva k, waarop de letter P voorkomt en 
waardoor in diagonaal een roode streep loopt 
( fi g . 10 van tabel II ). 

B. T eekens, w elke een verplicht in g iets te 
dfir n cumduidcn. 

h . 1'e volgen richting: D it teeken duidt 
door middel van een pijl de richt ing aan, 
welke de rij - of voe rt uigen, te r uitvoering der 
va n overheidswege gegeven voorschriften, moe
ten volgen (fig. 11 va n tabel II) . De ki em en 
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zijn ter keuze, met dien verstande dat de kleur 
rood nimmer de ovedrnnd zal hebben en dat 
deze kleur zelfs geheel zal worden achterwege 
gelaten, indi en de schij f overwegend blauw 
van kleur is (ten e inde iedere verwarring met 
het tee ken sub / te vermijden). 

i. Halthouden in de nabijheid van een 
douan ekantoor: Dit tee ken duidt de nabijheid 
aan van een douanekantoor, waar moet wor
den halt gehouden. 

Het bestaat uit een l'Oode schijf met een 
cirkelvormig wit of lichtgeel middenvak, 
waarin een donker gekleurde horizontale balk 
is aangebracht. H et woord "Douane" moet 
op de schijf voorkomen in de talen der be ide 
aangrenzende landen, of ten minste in de taal 
van het I and, waar het tee ken is geplaatst 
( fig. 12 van tabel Il). 

Hl. TEEKE S, WELKE SLECHTS AAN
WIJZINGEN GEVEN. 

De teekens van deze categorie moeten recht
hoekig zij n. De kleuren zijn ter keuze , met 
dien verstande dat de kleur rood in geen 
geval de overhand mag hebben. 

a. T ee ken voor toeste1n1ning tot parkee1·en: 
Dit teeken geeft de plaats aan, waar voertui
gen mogen parkeeren. Het bestaat u it een 
1-echthoekig bord, bij voorkeur blauw van 
kl eur, waarop de lette,· P voorkomt. Er mo
gen tevens opschriften op voorkomen, die na
dere inlichtingen geven, zooa1s bijv. den tijd, 
gedurende wel ken het parkeeren is geoorloofd 
(fig. 1 van tabel III) . 

b. T eeken tot voorzichtigheid: Dit teeken 
duidt aan, dat bestuurders van voertuigen bij
zo11dere voorzichtigheid in acht moeten nemen, 
op grond dat zij andere weggebruikers in ge
vaar zouden kunnen brengen (b.v. bij het 
naderen van een school, een fabriek , enz.). 

Het teeken bestaat uit een donker gekleur
den rechthoek, waarop zich afteekent een 
witte of lichtgele ge lijkzijdige driehoek (fig. 
11 van tabel III). 

E en opschrift of een afbeelding mag de be
teekenis van het teeken verduidelijken. 

c. T eeken, dat de plan.ts van een H ulppost 
aandaûdt : Dit teeken geeft aan, dat in de 
nabijheid een Hulppo t aanwezig is, ingericht 
door een van overhe idswege erkende vereeni
ging. Aanbevolen wo,·dt dit teeken te doen 
bestaan uit een rechthoek, waarvan de korte 
(ho1·izontale) zijde twee derden van de lange 
zijde bedraagt. Het bord moet donke ,· van 
kl eur zijn en omgeven door een mallen witten 
rnnd, terwijl op het middenvak van het bord 
een toepasselijk kenteeken moet vooi·komen, 
dat geplaatst is in een wit vierkant, waarvan 
de zijden ten minste 30 c.M. lang zijn (zie al 
voorbeeld fig. 3 en 3bis van tabel III) . 

d. Plaatsnaam bo,·den en wegwijzers: Deze 
teekens duiden aan hetzij een plaat , hetzij 
de richting, waarin één of meerdere plaatsen 
zijn gelegen, a l of niet met vermelding van 
den afstand . W anneer zij een richting aan
duiden , mag één der korte zijden van den 
rechthoek door een pijlpunt worden ven-angen 
(zie als voorbeeld fig . 4 en 5 van tabel III). 

TABEL I. 

'feekens, welke een g·eyaar aan1lul1len. 

UITHOLLING OVERDWARS. BOCHT. KRUISPUNT . 
BEWAAKTE 

SPOORWEGOVERGANG. 

~& A\7 
ONBEWAAKTE 

SPOORWEGOVERCANG . 

ANDERE GEVAREN OAN ALTERNATIEF TEEKEN . 
AANGEDUID WORDEN ALGEMEENE AANDUIDING 
DOOR OE TEEKENS 1-6 VAN GEVAREN. 
\IA,N ni:;ze TABEL . TE BEZIGEN, WANNEER DE 

GESTELDHEID VAN OE 

ATMOSFEER HET GEBRUIK 

VAN HET GESLOTEN TEEKEN 
6 NIET TOELAAT. 

TEEKEN TEN AANDU IDING VAN 
VOORRANG OP OEN WEG, 
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TABEL II. 
Teekens, welke 1;-ebledende Yoorschrlften g•eyeu. 

1934 

TEEKENS, WELKE EEN VERBOD AANDUIDEN. 

' ' 

o=ee 
VERBODEN VOOR ALLE' RIJ • OF 

VOERTU ICEN 

!Ë~NRICHTINGSVERKEEA OF 

INRIJDEN VERBODEN . 

• 

VERBODEN 
VOOR MOTORRIJTUIGEN O? 

MEER OAN TWEE WIELEN . 

VERBODEN 

VOOR MOTORRIJTUIGEN 
OP TWEE WIELEN 

ee 00 
VERBOD EN VOOR ALLIS. 
MOTORRIJTUIGEN . 

VERBODEN TE STATIONNEEAEN 

TEEKEN YOOR TOESTEM-
1\fING TOT PARKEEREN. 

MAXJMUM.GEwtCHT. 

V ERBO DEN TE PARKEERE N. 

VERBODEN VOORAUTOMOB\ELEN, 
WELKER GEWICHT MEER 

BEDRAAGT DAN 5,5 TON. 

MAXIMUM-SNELHE JO. 

TEEKENS, WELKE EEN VERP LICHT ING AANDUIDEN. 

TE VOLGEN RICHTING, 

" 

HAL THOUOEN IN DE NAB IJ H EIO 

VA N EEN DOUANEKANTOOR . 

TABEL III. 
'fflekens, welke slechts aanwijzingen geYen. 

2 
.... 

~ 
TEEKEN TOT 

VOCRZICHTlGREID. 

4 
TEEKENS, DIE DE PLAATS VAN F.EN HULPPOS'I 

AANDUIDEN. 
(ALS VOORBEELDEN} 

GENÈVE 5 

GENÈVE I • 

P l. AATS:NAA?illlORDEN EN WEGWIJZERS. 
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s. 45. 
8 'fo'Pb1·uai·i 1934. WET rot bevordering van 

de samenwerking van tramwegen in den 
Achterhoek van Gelderland. 

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

dat het noodig is de samenwe t·king te bevor
de ren van t ramwegen in de n Achterhoek van 
Geldn'land; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E eni g artikel. 

Onze Ministe rs van Waterstaat en van Fi
nanciën worden gemachtigd rot het sluiten 
van eene overeenkomst met de Geldersche 
Trnmweg M aatschappij , gevestigd te Doetin
chrm, volgens het ontwerp, dat bij deze wet 
is gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 8sten Fe

bruari 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Waterstaat, K a I f f. 
De llliniste,· van F inanciën, 0 u cl. 

{Uitgeg . 13 F ebi·uari 1934.) 

Tusschen den Staat der ederlanden, ver-
tegenwoordi gd door den Minister van Water
staat en den Minister van Financiën, tot het 
aangaan van deze overeenkomst door de Ko
ni11gin gemachtigd, 

te,· eenre 
en de N . V. Gelde rsche Tramweg Maat

schappij , gevestigd te Doet inchem, hierna ver
der aangeduid als "de Maatschappij" en ver 
tegenwoordigd door ha re n president-commis
saris en haren directeur, rot het aangaan van 
deze overeenkomst gemachtigd door 

ter andere zijde 
is het volgende overeengekomen. 
Art. 1. De Staat waarborgt rente en af

lossing van eene door de Maatschappij te 
si uiten leening van ten hoogste f 600 ,000. 

Art. 2. D e M aatschappij stort binnen drie 
maanden na het sluiten van deze overeenkomst 
in 's Rijks schatkist het nog niet a fgeloste deel 
van de leening, oorspronkelijk groot f 280,000, 
thans nog groot f 220,000 met de rente rot den 
dag van storting. 

Art. 3. De voorwaarden, waaronder de in 
artikel 1 bedoelde leening wordt gesloten, 
worden aan de voorafgaande goedkeuring van 
de Ministers van Waterstaat en van Finan
ciën onderworpen. 

Art. 4. Kapitaalsuitgaven mogen door de 
Maatschappij slechts gedaan worden, indien 
deze de liquidi teit van de Maatschappij niet in 
gevaar brengen. 

Art. 5. Nieuwe leeningen worden door de 
Maatschappij slechts gesloten na voorafgaande 
goedkeuring van den Minister van Waterstaat. 

Art. 6. Aflossing van bestaande leeningen 
geschiedt volgens een nader op te maken 
schema, waarin slechts wijziging kan worden 
gebracht na goedkeuring van den Minister van 
Waterstaat. 

Art. 7. De winst-en-verliesrekening der 
Maatschappij wordt belast met a lle l asten van 
het daarbij betrokken jaar, zoomede met de 
door den Minister van W aterstaat goed te 
keuren afschrijvingen en stortingen in fond-

sen en met de statutaire stortingen in het 
reserve-fonds, een en ander met inachtnemmg 
van het bepaalde in de artikelen 19 tot en 
met 22 van de statuten der Maatschappij. · 

Art. 8. Verdeel ing van de netto-winst is 
al leen geoorloofd, voor zoover de uitkee ring 
van dividend de liquiditeit van de Maatschap-
pij niet in gevaar brengt. · 

Art. 9. Beschikkingen ten laste van de 
r ese rve en ten bate van de winst-en-verlies
re ken ing geschieden slech ts na voorafgaande 
goedkeuring van den :Minister van W'ater
staat. 

Art. 10. Nieuwe tram lijnen en {of) auto
busverbindingen mogen door de Maatscha ppij 
niet in werking gebt·acht of van andere o nder
nemingen overgenomen worden dan na vooraf
ga ande goedkeur ing door den Minister van 
Waterstaat. · 

Art. 11. D e voorwaarden, waarnp door de 
M aatschappij aan de r. V. T ramweg i.\Iaat
schappij Zutphen-Emmerik, gevestigd te Doe
tinchem, eene geldleening zal worden ver
strekt, worden onderworpen aan de vooraf
gaande goedkeuring van den Minister van 
Vv aterstaat. 

Art. 12. De kosten, op deze overeenkomst 
vallende, worden gedragen door de Maat
schappij. 

Aldus in tweevoud overeengekome n te 's-Gra-
venhage en te Doetinchem den 1933. 

D e Minister van Waterstaat, 
De M inister van Financiën, 

De Geldenche Tramwe g Maatschappij, 
Behoort bij de wet van 

s. 46. 

Ons bekend, 
De M inister van Waterstaat, 
De Minister van Finwnciën, 

8 E'ebruari 1934. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
16 Maart 1922 (Staatsblad n°. 126) tot 
uitvoering van enkele bepalingen van de 
Tabakswet {Staatsbla<l 1921, n°. 712). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op <le voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 24 Januari 1934, n°. 184, Afdee
ling Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 1 van de wet van 29 December 
1933 (Staatsblad n°. 769) ; 

Herzien Ons besluit van 16 Maart 1922 
(Staatsblad n° . 126); gewijzigd bij die van 20 
December 1924 {Staatsblad n°. 557) en 14 Maart 
1927 (Staatsbwd n°. 54) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Janua ri 1934, n°. 29); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noem<len Minister van 6 Februari 1934, n °. 
154, Afdeeling Invoerrechten en Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Ons voormeld besluit van 16 Maart 

1922 (Sl.aatsblad n°. 126) wordt nader gewijzigd 
als volgt: 

A. Artikel 1, eerste lid , wordt gelezen als 
volgt : 

Voor de berekening van den accijns wordt de 
kleinhandelsprijs naar boven afgerond: 
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a. voor sigaren belast met een accijns van 
121/. ten honderd tot f 30, f 35, f 40, f 50, f 60, 
f 70, f 75. f 80, f 90, f 100, f llO, f 120, f 130, 
f 140, f 150, f 160, f 180, f 200, f 250, f 300, 
f 350, f 400 en verder tot veelvouden van f 100 
per 1000 stuks : 

voor sigaren belast met een accijns van 17 ½ 
ten honderd tot f 17,50, f 20, f 25, f 30, f 35, 
f 40. f 50, f 60, f 70, f 80, f 90 en f 100; 

b.. voor sigaretten tot f 7,50, f 10, f 12,50 
f 15, f 17,50, f 20, f 22,50, f 25, f 27,50, f 30 
f 35, f 40, f 45, f 50, f 60. f 70, f 80, f 90, f 100 
en verder tot veelvouden van f 25 per 1000 
stuks; 

c. voor rookt.abak, pruimtabak en snuif tot 
f 0,40, f 0,60, f 0,80, f 1, f 1,20, f 1,40, f 1,60, 
f 1,80, f 2, f 2,20, f 2,40, f 2,60, f 2,80, f 3, 
f 3,20, f 3,60, f 4, { 4,50, f 5, f 5,50, f 6 en verder 
tot veelvouden van f 1 per kilogram. 

B. Artikel 2, zevende. lid, wordt gelezen 
als volgt: 

H et beeld der zegels bestaat uit een geome
t risch gevormd versieringsmotief, waarin twee
of meermalen de Nederlandsche leeuw is aan
gebracht, behalve in dat van het zegel sub c 
voor sigaren belast met een accijns van 17 ½ ten 
honderd. Bovendien komt op de zegels tweemaal 
het woord "Nederland" voor. 

Het negende lid van dit artikel wordt gelezen 
als volgt: 

De 7egels sub c worden gedrukt in twee 
soorten, elke in twee kleuren, te weten een 
zegel met een ondergrond in lichtbruin en 
een overdruk met kleinhandelsprijs in blauw, 
en een zegel met een ondercrrond in neutraal 
grijs en een overdruk met ideinhandelsprijs in 
roodbruin. 

Het elfde lid van dit artikel, zooals dit luidt 
blijkens artikel 1, letter b, van Ons besluit van 
20 December 1924 (Staatsblad n°. 557), wordt 
gelezen als volgt : 

Ter voldoening van den ingevolge de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad n°. 769) 
verhoogden accijns worden de zegels sub a en b, 
voor zoover zij zul len dienen voor sigaren be
last met een accijns van 17 ½ ten honderd, en de 
zegels sub d uitgegeven, nadat zij zijn bedrukt 
met een tweeden ondergrond, en wel voor de 
zegels sub a in violet en voor die sub b en d 
in groen en bovendien zijn voorzien van een 
'ijnenopdruk in rood, bestaande uit zes lijnen 
op de zegels sub a en vier lijnen op die sub b 
en d. Voor het stuksgewijs zegelen van sigaren 
belast met een accijns van 17 ½ ten honderd 
wordt het laatste in het negende lid van dit 
artikel genoemde zegel sub c gebezigd. De 
zegels sub a, b en c, voor "oover zij dienen voor 
sigaren belast met een accijns van 12½ ten 
honderd, en de zegels sub e en f blijven onge
wijzigd voor den verhoogden accijns gelden. 

C. Artikel 9, zesde lid, laatste zinsnede, 
zooals deze luidt blijkens artikel l, letter d, 
van Ons besluit van 14 Maart 1927 (Staatsblad 
n°. 54), wordt gelezen als volgt: 

sigaren en sigaretten waarvan de klein
handelsprijs per 1000 stuks anders dan in 
volle $,uldens is uitgedrukt, mogen niet anders 
dan bij volle tientallen worden verpakt. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den eersten Maart 1934. 

Onze Minister van Financiën is belast met, de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staai~blad 

zal worden geplaatst f'n waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Februari 1934. 
WILHELMINA. 

s. 47. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitge,g. 9 Febrnari 1934.) 

S Februari 1934. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1922 (Staatsblad n°. 744), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 
Maart 1933 (Staatsblad n°. 88) en tot vast
stelling van nieuwe voorschriften ter uit
voering van het tweede lid, onderscheiden
lijk van artikel 36bis der Middelbaar
onderwijswet en artikel Sbis der Hooger
onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Augustus 1933, n°. 9794 IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaa r Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
ingevol$,e artikel 36bis, 2de lid, der Middelbaar
onderwijswet en artikel 8bis, 2de lid, der Hooger
onderwijswet bij Ons besluit van 28 December 
1922 (Staatsblad n°. 744), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 7 Maart 1933 (Staatsblad 
n°. 88), vastgestelde regeling voor de berekening 
van het subsidie per klasse, hetwelk uit 's Rijks 
kas aan gemeenten kan worden toegekend, 
onderscheidenlijk ten behoeve van haar hoo
gere burgerscholen en van haar gymnasia te 
wijzigen en de door Ons gegeven voorschrift.en 
betreffende de vorming van parallelklassen, 
welke bij de berekening van het subsidie in 
aanmerking komen, door andere te vervangen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 September 1933, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Februari 1934, n°. 135, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middelbaar 
Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het iaarlijksch subsidie, hetwelk 

aan de gemeenten ten behoeve van haar hoogere 
burgerscholen en gymnasia uit 's Rijks kas 
kan worden verleend, wordt., behoudens bet 
bepaalde in artikel 2, berekend naar f 900 (negen· 
honderd gulden) per ongesplitste klasse of 
parallelafdeeling. 

2. Indien het subsidie uit 's Rijks kas, 
berekend op den voet van artikel l, vermeerderd 
met het subsidif', hetwelk een gemeente onder
scheidenlijk krachtens artikel 36 quater, eerste 
lid, der Middelbaar-onderwijswe1; of artikel 
8quater, eerste lid, der Hooger-onderwijswet 
van andere gemeenten ontvangt, blijft berieden 
90 ten honderd van het bedrag, hetwelk zij ten 
behoeve van een hoogere burgerschool of een 
gymnasium over 1921 beeft genoten, wordt, 
behoudens het bepaalde in het laatste lid van 
dit artikel, het R ijkssubsidie zoodanig aange
vuld, dat het t.otaal bedrag der subsidiën voor 
iedere inrichting gelijk wordt a-an 90 ten honderd 
van het Rijkssubsidie over 1921 genoten, met 
dien verstande, dat, voor zooveel de gymnasia 
betreft, de tegemoetkoming in de kosten van de 
pensioensbijdragen der leeraren, en die in de 
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inrichting van laboratoria, teekeozalen en 
gymnastieklokalen, over 1921 eventueel ge
noten, daarbij buiten beschouwing blijven en 
dat het totaal bedrag der subqidiëo evenredig 
word t verminderd, indien de kosten der gym
nasia na 1921 uit anderen hoofde afnemen. 

Indien een of meer ongesplitste klassen of 
parallelafdeelingen van gesplitste klassen krach
tens de artikelen 3 en 4 niet voor sub~id ie in 
aanmerking komen, wordt van het totaal Rijks
subsidie, dat zou worden verleend, indien a lle 
ongesplitste klassen en parallelafdeelingen voor 
subsidie in aanmerking kwameP, slecHs een 
zoodanig gedeelte toegekend, a ls wordt voor-
11:esteld door een breuk, waarvan de teller over
eenkomt met het getal der voor subsidie in 
aanmerking komende ongesplitste klassen en 
voor suhsid;e in aanmerking komende para llel
afdeelingen ~ 11 de noemer met het getal van s.lle 
ongesplitste klassen en parallelafdeelingen , met 
dien verRtande, dat voor iedere voor subsidie in 
aanmerking komende o'l.gesplitste klasse en 
voor subsidie in aanmerking komende parallel
afdeeling ten minste f 900 wordt toegekend. 

3. Voor ee.n ongesplitste klasse en voor een 
parallelafdeeling eener gesplitste klasse word t 
geen subRidie toegekend, indien die klasse of 
parallelafdeeling meer dan 36 leerlingen telt. 

In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
bepalen, dat gedurende éé.TJ of meer cursusiaren 
een ongesplitste klMse of een parallelafdeeling 
eener gesplitste kla6se ook voor subsidie in 
aanmerking zal komen, indien die klasse of 
parallelafdeeling meer dan 36 leerlingen telt. 

4. Parallelafdeelingen van de laagste cl rle 
klassen, of, wanneer het een lyceum betreft , 
van de laagste twee klassen , komen bij de 
berekening van het qubsidie slechts in aanmer
king, indien zij gevormd zijn om te voorkomen, 
dat het getal leerlingen voor volledi~ onderwijs 
in een ongesplitste klasse of in éen of meer 
parallelafdeelingeu 32 zou overschrijden, t erwijl 
tevens het ~emiddeld getal leerlingen per 
parallelafdeelmg van die klassen t e zamen ten 
minste 25 bedraagt, met dien verstande, dat, 
onverminderd het bepaalde in artikel 3, ten 
minste één der parallelafdeelingen van iedere 
kl asse, of, indien een klasse niet uit parnllel
a fdeel ingen bestaat, de ongesplitste klasse, vool' 
subsidie in aanmerking komt. 

Parall elafdeel ingen van de hoogere klassen 
komen bij de berekening van het subsid ie 
slechts in aanmerking, indien zij gevormd zijn 
om te vool'komen, dat het geta l lee l'lingen voor 
volledig onderwijs in een ongesplitste klasse 
of in één of meer paralle l afdeel ingen 30 zo 11 
overschrijden, terwij l tevens het gemiddeld 
geta l lee t"! ingen per parall el afdeel ing van die 
klassen te zamen ten minste 20 bedraagt, met 
dien verstande, dat, onvermi nderd het bepaal de 
in artikel 3, ten minste één der parallelafdee
lingen van iedere klasse of, indien een klasse 
niet uit parallelafdeelingen bestaat, de onge
splitste klasse, voor subsidie in aanmerking 
komt. 

5. Onze Minister van On,lerwu~, Kunsten 
en Wetenschappen kan voo r een bepaalde 
lrlasse of para!lelafd eeling de in artikel 4 ge
noemde getallen leerlingen ve11ninderen, indien 
<le afmet ing der beschikbare schoollokalen het 

onmogelijk maakt aao de in dat artikel ge
noemde voorschrifte'l te voldoen. 

6. Het gemiddeld getal leerlingen, krachtens 
artikel 4 vereischt, wordt gedurende het r ursus
jaar 1934-1935 slechts gevorderd voor de 
subsidieering van parallelafdeelingen der laag
ste klasse, ged urende het cursusjaar 1935-1936 
slechts voor de snbsidieering der laagste twee 
klassen e'l. zoo vervolgens. 

7. Voor de toepassing van het bepaalde· in 
de artikelen 3, 4, 5 en 6 geldt de toestand op 
15 September. 

8. Dit bPsluit treedt in werking op l Sep
tember 1934, met dien verstande, dat het be
drag, bedoeld in a rtikel 1, van 1 _Maart 1934 
af a-ls basis geld t voor de bcrekeD1Dg van het 
subsidie. Op- 1 September 1934 vervalt Ons 
besluit van 28 December 1922 (Staatsbl.ad 
no. 744), gelijk dat is gewijzigd bij Onze be
sluiten van 26 Mei 1924 (8taatsblad n°. 263), 
13 Juni 1930 (Staatsblad n°. 228), 7 Juli 1932 
(Staatsblad no. 332) en 7 Ma11,rt 1933 (Staatsblad 
n°. 88). 

Onze Minfater van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staat.qblad ?.al worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de 
Algemeene Rekenkamer. 

·s-Gravenhage, d~n 8sten T<'ebruari 1934. 

s. 48. 

WILHEJ,MIN A. 
De Minister mn Ond-erwijs, 
Kun~ten en Wetenschappen, 

:M: ar c h a nt. 
(Uitgeg. 9 FebTW1ri 1934. ) 

9 F'ebn,ari 1934. BESLUIT tot aanwijzing 
overeenkom tig artikel 170 der hooge1·
onderwijswet van de Vereeni ging tot in
standhouding van het Oud-Studentenfonds 
te Ut1·ec ht als bevoegd om bij de faculteit 
der wis- en natuurkunde aan de Rijksuni
versiteit te Utrecht een bijzonderen leer
stoel in de verlichtingskun<le te vestigen. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Op de ,·o::nd1acht van Onzen l'ili11ister van 

Orn:en ·.-ijs_ Kunsten en ·w etenschappen van 23 
December 1933, n°. 5114 III, a fdeel ing H oo
ger Onderwijs ; 

Gelet op de artikelen 170-172 de r hooger
onderwijswet; 

Den R aad va11 State gehoord (a<l,·ies van 
30 J anuari 1934, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voo1·. 
noemden Minister van 6 Februari 1934, n°. 
491. a fdeel ing H ooger On<lerwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de Vereenig ing tot instandhouding van het 

Oud-Studentenfonds te Utrecht aan te wijzen 
als bevoegd om bij de facul te it der wis- en 
11atuurkunde aan de R ijksu niversiteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen, 
opdat door den daa1·voor te benoemen hoog
leeraar onderwijs wordt gegeven in de ver 
1 ichtingskunde. 

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

' s-Gravenhage, den 9den Februari 1934. 

s. 49. 

WILHELMINA. 
De Minister van . Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
{Uitgeg. 20 Februari 1934.) 

9 Febr uari 1934. BESLUIT tot vernietiging 
rnn het besluit van Gedeputee!'de Staten 
van Noordholland d .d . 7 Juni 1933, waal'
bij onbewoonbaarverklaring is gehand
haafd van woningen in het perceel Elands
straat 17, te Amsterdam. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van · 28 December 1933, n°. 10033 M/P.A. , 
afdeeling Volksgezondheid, en van 30 Decem
be,· 1933, n°. 24864, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur. betreffende het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland van 7 Juni 
1933, n° . 123, voor zoover daarbij onbewoon
baarvel'klaring, door den raad van Amste1·
dam. is gehandhaafd van de woningen I en 
II hoog, voor en achter, in het perceel Elands
straat 17, aldaar. 

Overwegende, dat de raad van Amsterdam 
de bedoelde woningen onbewoonbaar heeft 
verklaard omdat zij ongeschikt zouden zijn ter 
bewoning wegens: a. onvoldoende gelegenheid 
voor luchtverversching, b. het in slechts één 
vertrek aanwezig zijn van alle bestanddeelen 
der woning, en c. gering oppervlak, en omdat 
zij niet door het aanbrengen van verbeteringen 
in bewoonbaren staat zouden kunnen worden 
gebracht; 

dat de onbewoonbaarverklaring op overeen
komstige gronden is gehandhaafd door Gede
puteerde Staten, naar wier meening de wo
ningen " slechts door de vereen iging van twee 
woningen op elke verdieping voor bewoning 
geschikt gemaakt kunnen worden" ; 

dat volgens artikel 25, eerste lid, van de 
Woningwet een woning onbewoonbaar wordt 
verklaard , indien zij ongeschikt is ter bewo
ning en niet door het aanbrengen van verbete
ringen in bewoonbal'en staat kan worden ge
bracht· 

dat 'ongeschiktheid als bedoeld moet zijn 
een ongeschiktheid van de woning op zich zelf 
om , ook op passende wijze bewoond, voor be
woning te dienen ; 

0. dat bij onderzoek is gebleken, dat in de 
vóórwoningen drie en in de achterwoningen 
twee ramen gelegenheid geven voor luchtver
versching in de kamer, waaruit iedere woning 
bestaat, afgezien van trapportalen en priva
ten, die eveneens, door beweegbare ramen , 
rechtstreeks in verbinding staan met de bui
tenlucht; dat het hie r betreft woningen van 
verschillende grootte, waarvan de kleinste een 
vloeroppervlak heeft van meer dan 16 M 2 . 
en die , zonder dat de woonruimte verkleind 
wordt, kunnen worden verbeterd door het 
maken van voorportalen vóór de privaten en 
van gootsteenen in die portalen, waarna zij , 
.door haar dan verkregen samenstelling, ge-

l.. & S. 1934. 

schikt zijn ieder voor de huisvesting va n één 
of twee personen ; 

dat derhalve de voorwaarden niet zijn ver
vuld, die de wet stelt voor onbewoonbaarver
klaring, en dat deze mitsdien is uitgesproken 
in strijd met de wet ; 

Gezien artikel 168 der Provinciale wet ; 
Den Raad van State gehoord, advies va n 23 

Januari 1934, n°. 24 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

niste rs van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 1 Februari 1934, 11° . 665 
M/P.Alg. , afdeeling Volksgezondheid, en van 
6 Februari 1934, n°. 4289 , afdeeling ·Binnen
landsch Bestu,u·; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vorenbedoeld beslui t van Gedeputeerde Sta

ten" van Noordholland dd. 7 Juni 1933 wegens 
stnJd met de wet te vernietigen voorzoover 
het betreft de woningen I en II hoog in het 
genoemde perceel. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Febrnari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
J. R. S l o tem a k e r de B r u ï n e. 
De Minister van Binneruandsche Zaken 

J. A. cl e W i I de. ' 
{Uitgeg. 27 F ebruari 1934.) 

s. 50. 

9 F ebruari 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland d.d. 12 Juli 1933, n°. 
125 , betreffende onbewoonbaarverklaring 
van een woning te Haarl ern. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 15 December 1933, n°. 9922 M/P.A., af
deeling Volksgezondheid, en van 29 December 
1933, n°. 24535 afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, betreffende het besluit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland d.d. 12 Juli 
1933, n°. 125, waarbij onbewoonbaarverkla
ring, door den Raad van Haarlern, is ge
handhaafd van de woning in het perceel Bree
st raat 10 aldaar· 

Overwegende, dat de gemeenteraad de be
doelde woning onbewoonbaar heeft verklaard 
omdat zij ongeschikt zou zijn ter bewoning 
wegens vocht en "vervallen toestand" , en om
dat zij niet door het aanbrengen van verbete
ringen in bewoonbaren staat zou kunnen wor
den gebracht; 

dat het raadsbesluit in beroep is gehand
haafd door Gedeputeerde Staten, die er nader 
op hebben gewezen, dat de woning " bestaat 
uit twee zeer lage donkere kamertjes, waarvan 
één, wegens het ontbreken van eene {afzon
derlijke) keuken, tevens als zoodanig moet 
worden gebruikt" , dat in de woning ontbreekt 
een "doorloopend privaat" ; dat op de ver
dieping is een Jaag zoldertje , slechts ten deele 
beschoten; en dat bij de woning behoort een 
zeer klein plaatsje {erf) , waarop de gootsteen 
is geplaatst; 

0. dat volgens art. 25, onder 1, van de 
Woningwet een woning onbewoonbaar wordt 

13 
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vel'klaard ind ien zij ongeschikt is ter bewo
n ing en n iet door het aanbrengen van ver
beteri ngen in bewoonbaren staat kan worden 
gebrach t; 

dat op grond van een ingesteld onderzoek 
moet worden aangenomen, dat de woning n iet 
voch tig is, althans niet in di e mate, dat de 
bewoonbaarheid er onder zou lijden; dat toch 
vochtighe id a ll een viel waar te nemen van een 
gangmuur, w aaraan de woon vertrekken niet 
grenzen en welke mum· met goedkeuring van 
het gem eentebestuur is gebezigd voor het 
eenigen tijd geleden vern ieuwde belendende 
perceel , waarin de vertrekken aan dezen muur 
grenzen; dat de won ing wel iswaar oud is 
doch goed o n derhouden en in geen opz icht 
vervallen; dat de hoogte van de woonkam er 
bed raagt 2.5 0 M . en die van het achtervertrek 
(tevens keuken ) 2.40 M.; dat die vertrekken 
n iet "donker " zijn , in ver band met het raam
opper vlak, hetwelk voldoet aan de geldende 
voorschri ften (zelfs aan die voor nieuwen 
bouw) ; dat het privaat doorloopend kan wor
den gemaakt en vanuit de woonkamer toegan
kel ij k door een, va n het privaat af te schei
den, portaal , waar in dan een gootsteen kan 
worden geplaatst; dat na het aanbrengen van 
deze verbeter ingen de woning zich, door haar 
inhoud en samenstell ing, leent voor de huis
vesting van een, n iet te groot ge~in ; .. 

dat m itsdien de voorwaarden met z1Jn ver
vu ld, d ie de wet stelt voor onbewoonbaai·ver
klaring en deze derhalve is uitgesproken in 
strijd met de wet; 

Gezien art. 168 van de Provinciale wet ; 
Den Raad van State gehoord , advies van 

23 J anuari 1934, n°. 22 ; 
Gezien het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 1 F ebrnari 1934 , n° . 664 
M/P.Alg., afdeel ing Volksgezondheid , en van 
6 Febrnari 1934 , n°. 4288, afdeeling Binnen
] andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noordholland d.d. 12 Juli 1933 te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 9den Februari 1934 . 
WILHELMINA. 

D e 11/inister van Social e Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 
D e Minister- van B innenlan ilsche Z aken, 

J. A. cl e W i I cl e. 
(Uitgeg. 9 Maart 1934.) 

s. 51. 

10 Februari 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het Wijnbeslui t (Stcwtsblad 1929, 
n°. 137), laatstelijk gewijzigd bij Konink l ijk 
besluit van 24 Januari 1930 (Staatsblad 
n°. 29). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voord racht van Onzen Min ist er van 

Sociale Zaken van 10 August us 1933 n° . 644 D, 
afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet Oj) de art ikelen 14 en 15 der W arenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 Juni 1925(Staatsblad n°.308) ; 

Gezien het Wijnbesluit (Staatsblad 1929 
n°. 137), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 24 J anuar i 1930 (Staatsblad n°. 29): 

Gezien het adv ies van de Commissie bedoeld 
in ar t ikel 17 der W arenwet (Staatsblad 1919, 
no . 581) ; 

Den R aad van Stat e gehoor d (advies van 
24 October 1933, n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Socia le Zaken van 6 F ebruari 1934, 
n°. 108 D /doss. 22, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verst aan : 
in het Wijnbesluit (Staatsblad 1929, n° . 137 ), 

laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 24 
J anuari 1930 (Staatsblad n°. 29) , de navolgende 
aanvulling aan te brengen : 

I n artikel 9 wordt de punt aan het slot van 
het bepaalde onder c vervangen door een punt
komma. Daarna wordt in het a rtikel inge.voegd : 

d. in verband met de toepassing van artikel 
2, onder 2, en artikel 5 van de wet van2Maart 
1916 (Staatsblad n°. 95) , gewijzigd bij de wet 
van 19 Mei 1922 (Staatsblad n°. 329), mogen 
als mengmiddelen, voorgeschreven door onze 
Ministers van Sociale Zaken en van Financiën , 

! in vruchtenwijn aanwezig zijn : 
per liter vruchtenwijn één milligram fl uo

resceïne en tien milligram nikkelchloride 
(NiC12.6H,O), bejde stoffen opgelost in verdund 
azijnzuur. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden ge~onden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den lOden Februari 1934 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r cl e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 27 Februari 1934.) 

s. 52 . 

12 Februa,·i 1934. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
burgemeester en wethouders van G,·ave, 
ter uitvoering van het bes! uit van den 
raad · dier gemeente van 14 September 
1933, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Nom·dbrabant van 18 Augustus 
1933, G . n°. 430, IVde Afd., waarbij is 
besloten: 

1 °. te bevelen, dat met ingang van 1 
April 1934 een gemeenschappelij ke rege
ling tusschen de gemeenten Grave en 
Overasselt wordt vastgestel cl aangaande de 
toelating van kinderen u it de eerstge
noemde gemeente op de openbare lagere 
school te Nederass elt der 1 aatstgenoemde 
gemeente, en 

2° . te bevelen, dat met ingang van 1 
April 1934 de openbare I agere school te 
Grave wordt opgeheven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Grave, ter 
u itvoering van het beslui t van den raad d ier 
gemeen te van 14 Septem ber 1933, tegen het 
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besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabcwt van 18 Augustus 1933, G. n°. 430, 
lVde Afd. , waarbij is besloten: 

1°. te bevelen , dat met ingang van 1 April 
1934 een gemeenschappelijke rege li ng tusschen 
de gemeenten Grcwe en Overasselt wordt vast
gesteld aangaande de toelating van kinderen 
uit de eerstgenoemde gemeente op de open
bare lage re school te N ederasselt der laatst
genoemde gemeente, en 

2°. te bevelen, dat met ingang van 1 April 
1934 de openba re lagere school te Gr·ave wordt 
opgeheven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1933, n°. 665 ; 

Op de voordracht van Onzen J\ii n ister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
6 F ebruari 1934, n°. 12387, afdee ling L ager 
Onderwijs Al gemeen; 

Overwegende : da t het bovengenoemde be
s! uit van Gedeputeerde Staten o. m. steunt op 
de overwegingen, dat de openbare lagere 
school te Grave slech ts 19 lee rlingen telt, d ie, 
naar de onderwijs inspect ie mededee lt, kunnen 
worden geplaatst op de openbare I age re school 
te Nederasselt, gemeente Overasselt ; dat d ie 
plaats ing blijkens een ingesteld onderzoek zon
der a l te groot ongerief voor de school gaande 
kinderen mogelijk is, vermits de Maasbrug in 
de gemeente O,,·ave een geschikte ve rbind ing 
vorm t voor de kinderen uit di e gemeente , om 
de openbare lagere school te Neder-assflt te 
bezoeken en de a fstand van de verst verwij 
derde woning van de thans op de openbare 
1 agere school te Grave school gaande kinderen 
tot de openbare I agere school te N ederasselt 
nog geen 2 K.J\I. bedraagt ; dat a ldus de be
langen, verbonden aan versobering van de 
overheidsuitgaven, worden gedi end zonder be
nadeeling van het openbaar lager onderwijs; 
dat opheffing van de openbare lagere school 
te Gr·ave, zij nde een kl e ine éénmansschool, dus 
wenschelijk en in het ge ldelijk bel ang, zoowel 
van het Rijk , als van de gemeente zelfs nood
zakelijk is; dat de raad de r gemeente Gra,ve 
heeft geweigerd die school op te he ffen, zoo
mede een gemeenschappelijke regeling aan te 
gaan met de gemeente Overassel t tot toelating 
van kinderen uit de eerstgenoemde gemeente 
op de openbare lagere school te Nederasselt 
der laatstgenoemde gemeente ; dat het der
halve noodzakelijk is tot toepass ing over te 
gaan van artikel 22, derde lid , en artikel 19, 
vijfde lid , de r Lager-onderwijswet 1920; 

dat de raad der gemeente Gra,ve in beroep 
aanvoert, dat de kinderen ui t Gr(JJ!Je voor het 
bezoeken van de openbare lage1·e school te 
N eder·as&elt een langen, zeer drukken, gevaar
lijken en in den winter zeer kouden weg moe
ten a fl eggen, iets waaraan de kinderen uit 
Grave niet gewoon zijn en wat voor de jong
sten onder hen ondoen lij k word t geacht; dat 
de kinderen welke te Nederasselt thans school
gaan, voo r ' een groot deel gewoon zijn aan 
het afleggen van groote a fstanden ; dat O,,·a,ve 
een oud stadje is met een uit historisch oog
punt bela ngrijk verleden; dat het daarom 
pijnlijk wordt aangevoeld, dat Grave geen 
openbare lagere school meer zal hebben en 
dat de kinderen uit di t oude stadje naar een 
plattelandsgemeente zullen moeten, om lager 

onde rwijs te gen ieten ; dat, wanneer ui t finan
cieele overwegingen àfwel de openbare lage re 
school te Grav,e àfwel de openba rn lagere 
chool te N ederasselt moet ve rdwijnen, het op 

grond van vorenstaande overwegingen beter 
is de openbare lagere school van Grave te 
behouden en die van N edemsselt op te he f
fen; dat z.i. de financ iee le voordeel en, wel ke 
ui t een opheffing de r openbare lagere school 
te Grave zu] !en kunnen voo1·tv loe ien, niet van 
dien aard kunnen zijn , dat zij kunne n opwegen 
tegen de bezwaren, welke aan een opheffing 
der openbare lage re schoo l te G,·ave zijn ver
bonden, te meer daar versch ill ende kinderen, 
welke thans de openba re lagere school te 
G,•ave bezoeken, na de opheff ing van die 
school door hun ouders per autobus naar Nij
mryen zu ll en worden gezonden om aldaar een 
school van de door hen gewen ch te richting 
te bezoeken, welke scholen vaak duur zijn, 
wat als gevolg heeft, dat de gemeente Gra,vc 
hooge ve rgoed ingen ingevolge de L age r-onder 
wijswet 1920 aan de gemeente Nijmegen moet 
uitkeeren; dat in een op 16 September 1932 
gehouden bijeenkomst van ouders en verzor
ge rs van kinderen, wel ke toen de openbare 
lagere school te G,·ave bezochten, a l Ie aan
wez ige ouders en verzorgers zich tegen de 
opheffing der openbare lagere school te Grave 
hebben verk laard; dat aangenomen m ag wor
den , dat die ouders en verzorgers, wat betreft 
de opheffing der openbare lagere school. nog 
steeds op hetzelfde standptmt staan; dat re
kening moet worden gehouden met de moge
lijkhe id , dat te Nederasselt een K atholieke 
bij zondere I agere jongensschool wordt opge
richt, waardoor het voortbestaan van. de open
bare lagere school te N ecle1·ass.elt 111 hooge 
mate zou worden bedre igd; dat het oprichten 
van een K athol ieke bijzondere I agere jongens
school te Nederasselt mogelijk meer op den 
voorgrond zal komen , wanneer de niet-K atho-
1 ieke kinderen van de openbat·e lage re school 
te G,·ave voortaan de openbar I age re school 
te N erlerasselt bezoeken; 

0. dat de openbare lagere school te Neder
asselt bezocht wordt door 38 lee r! ingen en die 
te Grave door 19, zoodat het minder bezwaar
lijk is de 19 leerlingen van G,·ave naar Neder·
asselt ter school te zenden dan omgekeerd de 
38 leerlingen van Nederasselt naar G1·ave te 
laten gaan; 

dat voor een achttal leer! ingen der school 
te N eder·asselt de afstand tot de school te 
Grave van hun woning a f meer dan 5 K.M. 
bedraagt, terwijl nog voor versch ill ende an
dere leerli ngen die afstand 31h à 4 K.M. be
draagt; 

dat voor a lle leerlingen uit Grave de af
stand tot de school te N ecler·asselt slechts 2 
K .M. is, zoodat het ook om deze reden min
der bezwaarlijk is de school te Grave op te 
heffen, dan die te Nederasselt; 

dat inderdaad over de brug te O,,·ave, waar
van de kinderen moeten gebruik m a ken, een 
druk verkeer is, maa r dat aan een de r ka nten 
van de brug een ruim en verhoogd voetpad 
voor voetgangers is ; 

dat het gevaar, verbonden aan het gebruik 
maken van den weg en het oversteken van de 
brug, natuurlijk evenzeer geld t voor de kin
deren, die bij opheffing van de school te 
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Neclerasselt vandaar naar G,·ave zouden moe
ten gaan; 

dat de openbare lagere school te N ede,·asselt 
thans bezocht wordt door 24 K atholieke en 14 
P rotestantsche leerli ngen, zoodat van een om
zetting van die school in een bijzondere 
Roomsch-Katholieke jongensschool ingevolge 
de thans geldelijke wettelijke bepalingen geen 
sprake kan zijn, ook n iet wanneer alle leer
lingen der tegenwoordige openbare lagere 
school te G,·ave, namel ij k 9 Katholieke , 8 Pro
testantsche en 2 I sraëlietische leerlingen naar 
die school zouden overgaan; 

dat het gemiddeld bedrag van de kosten 
per leerling, bedoeld in artikel 101 , tweede 
lid, der Lager-ondenvijswet 1920, gedU1·ende 
de laatste vij f jaren voor de openbare lagere 
school te Gmve onderscheidenlijk bedrneg: 
f 18.69 ; f 14.27 ; f 14.22 ; f 13.61 en f 17.80 ; 

dat deze bedragen aan de bijzondere lage re 
scholen in de gemeente moeten worden uitge
keerd naar een totaal van 250 à 265 kinderen ; 

dat in vergelij king met andere gemeenten in 
de omgeving op deze uitkeeringen door de ge
meente Gmve zeker f 1500 à f 2000 per jaar 
kan worden uitgespaard ; 

dat bovendien de kosten voor een vakonder
wijzeres voor het onderwijs in de nuttige hand
werken voor meisjes, zoowel aan de openbare 
als aan de bijzondere meisjesschool , kunnen 
worden uitgespaard ; 

dat na opheffing van de openbare lage re 
school te Grav.e de 9 Katholieke leerlingen 
dier school door hun ouders niet naar Nijm'f!
gen behoeven te worden gezonden, wijl ge
legenheid t,ot het genieten van openbaar on
derwijs te N ede,·asselt en van K atholiek on
derwijs te Gmve zelf bestaat ; 

dat ook voor de overige 8 Protestantsche en 
2 I sraëlietische leer] ingen der school te G,·ave 
gelegenheid blij ft bestaan openbaar lage r on
derwijs te genieten te N ecleTasselt; 

dat, voor zoover de ouders van kinderen te 
Grave niettemin de voorkeur mochten geven 
aan h etzij openbaar lager onderwijs, hetzij 
bijzonder lager onderwijs van de door hen 
gewenschte richting, aan een der lagere scho
len te Nijmegen, hieruit niet zou voortvloeien, 
gelijk de raad van Gra'/Jle beweert, dat die 
gemeente daarvoor hooge vergoedingen inge
volge de Lager-onderwij swet 1920 aan de ge
meente Nijmegen zou moeten uitkeeren, ver
mits de gemeente Grave thans voor een drie
tal leerlingen, die te Nij,negen schoolgaan, 
aan die gemeente per jaar en per leerling 
onderscheidenlijk betaalt f 7.80, f 8.40 en 
f 8.80, welke bedragen zeker niet als "hooge 
vergoedingen" kunnen worden aangemerkt ; 

dat de aanzienl ij kheid der stad Gra·ve niet 
zal lijden onder de opheffing van haar kleine 
openbare lagere school; 

dat onder deze omstandigheden, nu het gel
delijk belang van Rijk en gemeente rot in
grij pende bezuiniging noopt, Gedeputeerde 
Staten van N oordbo·abarot terecht tot opheffing 
van deze school en tot het bevelen van een 
gemeenschappelij ke regel ing tusschen de ge
meenten Grave en Nederasselt , zooals in hun 
bovenvermeld besluit omschreven, hebben be
sloten; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; , 
Rebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Ministe r Yan Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het r a,,pport van On
zen voornoemden Minister in het Staatsblacl 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Grnvenhage, den 12den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwij s, 
K imsten en W etenschappen, 

M arc hant. 
(Uitgeg. 27 Februari 1934.) 

N °. 12387. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEE . 

Beroep van Burgemees
ter en Wethouders van 
Grave tegen opheffing 
openbare lagere school. 

's-Gravenhage, 6 Febmari 1934. 

Aan de Koningin . 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeel ing voor de 
Geschi llen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het tot Uwe M ajesteit ge
richt adv ies van de Afdeeling van dien Raad, 
van 20 December 1933, n°. 665 , ve rgezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door Uwe M a jesteit te nemen besluit, betref
fende het beroep, waarvan krachtens machti
ging van Uwe M a jeste it de overweging door 
mij bij brie f van 4 November 1933, n° . 
11140/1, a fdeel ing Lager Onderwijs Algemeen. 
bij die Afdeeling is aanhangig gemaakt. 

D it ontwerp-besluit lu idt als volgt: 
Wij WILHEMINA, enz. ; 
Beschi kkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Grave, ter 
uitvoering van het besluit van den raad d ier 
gemeente van 14 September 1933, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
bm.bant van 18 Augustus 1933, G. n°. 430. 
IV de Afd., waarbij is besloten: 

1°. te bevelen, dat met ingang van 1 April 
1934 een gemeenschappelijke regel ing tusschen 
de gemeenten Grave en Overasselt wordt vast
gesteld aangaande de toelating van kinderen 
ui t de eerstgenoemde gemeente op de open
bare lagere school te N ederasselt der laatst
genoemde gemeente, en 

2°. te bevelen, dat met ingang van 1 April 
1934 de openbare lagere school te Grave wordt 
opgeheven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1933, n°. 665 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende : dat het bovengenoemde be
slui t van Gedeputeerde Staten o .m. steunt op 
de overwegingen, dat de openbare lagere 
school te Gmve slechts 19 leer! ingen telt, die, 
naar de onderwijsinspectie mededeelt, kunnen 
worden geplaatst op de openbare lagere school 
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te N eil,erasselt, gemeente Ove,·asselt; dat die 
plaats ing blijkens een ingesteld onderzoek 
zonder a l te groot ongerief voor de school 
gaande kinderen mogel ij k is, verm its de Maas
brug in de gemeente G1-ave een geschikte 
verbind ing vormt voor de kinderen uit die 
gemeente, om de openbare lagere school te 
N ede1·asselt te bezoeken en de afstand van de 
verst .verwijderde woning van de thans op de 
openbare lagere school te Grave schoolgaande 
kinderen tot de openbare lagere school te 
Yede,·asselt nog geen 2 K .M. bedraagt; dat 
a ldus de belangen, verbonden aan versobering 
van de overheidsuitgaven, worden ged iend 
zonder benadeeling van het openbaar lager 
onderwijs; dat opheffing van de openbare 
lagere school te Grave, zijnde een kleine één
mansschool, dus gewenscht en in het geldelijk 
belang, zoowel van het R ijk, als van de ge
meente zelfs noodzakel ijk is; dat de raad der 
gemeente Grave heeft geweigerd die school op 
te heffen, zoomede een gemeenschappel ijke 
,·egeling aan te gaan met de gemeente Over
asselt tot toelating van k inderen uit de eerst
genoemde gemeente op de openbare lagere 
school te N eil,e,·asselt der laatstgenoemde ge
meente; dat het derhalve noodzakelij k is tot 
toepass ing over te gaan van artikel 22, 3e lid 
en artikel 19, 5e lid, der L ager-Onderwijswet 
1920; 

dat de raad der gemeente Grave in beroep 
aa_nvoert, dat de kinderen uit Grave voor het 
bezoeken van de openbare lagere school te 
Jilederasselt een langen, zeer drukken, ge
vaarlij ken en in den winter zeer konden weg 
moeten afleggen, iets waaraan de kinderen 
uit Grave niet gewoon zij n en wat voor de 
jongsten onder hen ondoenlijk wordt geacht; 
dat de k inderen , welke te N eil,erasselt thans 
school gaan, voor een groot deel gewoon zijn 
aan het afleggen van groote afstanden; dat 
Ga·ave. een oud stadje is met een uit historisch 
oogpunt belangrij k verleden; dat het daarom 
pijnlijk wordt aangevoeld, dat Grave geen 
openbare lagere school meer zal hebben en 
dat de kinderen uit d it oude stadje naar een 
plattelandsgemeente zullen moeten, om lager 
onderwijs te genieten; dat, wanneer uit fi
nancieele overweging ofwel de openbare la
gere school te G1·ave ofwel de openbare lagere 
school te N eil,e,·asselt moet verdwijnen, het op 
grond van vorenstaande overwegingen beter is 
de openbare lagere school van Grave te be
houden en die van Nederasselt op te heffen; 
dat z.i. de financiee le voordeelen, welke uit 
een opheffi ng der openbare lagere school te 
Grave zu ll en kunnen voortvloeien, n iet van 
dien aa l'd kunnen zijn, dat zij kunnen opwe
gen tegen de bezwaren, welke aan een op
heff ing der openbare l agere school te Grave 
zijn verbonden, te meer daar verschillende 
kinderen, welke thans de openbare lagere 
school te G,·ave bezoeken, na de opheff ing 
van die school do01· hun ouders per autobus 
naar N;j,negen zull en worden gezonden om 
aldaar een school van de door hen gewenschte 
r ichting te bezoeken, wel ke scholen vaak duur 
zij n, wat a ls gevolg heeft, dat de gemeente 
Grave hooge vergoedingen ingevolge de Lager
Onderwijswet 1920 aan de gemeente Nijmegen 
moet u itkeeren; dat in een op 16 September 
1932 gehouden bijeenkomst van ouders en ver-

zorgers van .k inderen , welke toen de openbare 
1 age re school te Grav,e bezochten, a lle aan
wezige ouders en verzorgers zich tegen de op
heffing der openbare lagere school te Grave 
hebben verklaard; dat aangenomen mag wor
den, dat die ouders en verzorgers, wat betreft 
de opheff ing der openbare lagere school, nog 
steeds op hetzelfde standpu nt staan; dat reke
ning moet worden gehouden met de mogelijk
heid , dat te Nederasselt een Katholieke bijzon
dere l agere jongensschool wordt opgerich t, 
waardoor het voortbestaan van de openbare 
1 age re school te N eil,erasselt in hooge mate 
zou worden bed reigd; dat het oprichten van 
een Katholieke bij zondere I agere jongensschool 
te Neil,e,·asselt mogelijk meer op den rnor
grond zal komen, wanneer de niet-Katholieke 
kinderen van de openbare lagere school te 
G·rave voortaan de openbare lagere school te 
Nederasselt bezoeken; 

Overwegende : dat, indien wegens bezuini
ging het aantal openbare scholen in de on
derhavige streek verm inderd moet worden , 
daarvoor n iet in de eerste plaats in aanmer
king komt de openbare lagere school in de 
plaats G,·ave, welk stadje, hoewel klein, niet
temin het natuurl ijke centrum van de om
geving vormt, terwij l in het oog moet worden 
gehouden, dat het karakter van het onde_r
wijs in een stad (wat Grave is) belangnJk 
verschilt van dat in een landel ijk dorp als 
N edf1·asselt; 

dat weliswaar de school te Neil,e,·asselt het 
dubbel aantal leerlingen tel t van die te 
Grave, doch dat mede in verband met het 
bezoeken van deze scholen ook door Roomsch
K athol ieke kinderen, daaruit geenszins voort
vloeit dat een openbare school veeleer te 
Nedeiasselt dan te Grave op hare plaats zoude 
zij n; 

dat het voortbestaan van de school n iet de 
bestendiging v~n de hooge vergoedingen, 
waarop de bij zondere schoolbesturen krachtens 
artikel 101 der Lager-Onderwij swet 1920 aan
spraak zouden kunnen maken, behoeft mede 
te brengen, wijl , nog afgezien van het be
paalde bij artikel 7, 3e 1 id, der wet va n 4 
Augustus 1933 (Stciat.çblail, n°. 414) , deze 
schoolbestu ren zich, naar ter openbare ver
gadering van de Afdeel ing van den Raad van 
State voor de Gesch ill en van Bestuur, ,raann 
over 'deze zaak verslag is uitgebracht. door 
den gemachtigde van het gemeentebestuur van 
Grave is medegedeeld , bereid hebben ver
klaard van een deel der hun toekomende ver
goed ing a f te zien ; 

dat op grond van het vorenstaande moet 
worden geoordeeld, dat de openbare school 
te G,·ave n iet behoort te worden opgeheven, 
zoodat een gemeenschappelijke i-egel ing met 
de gemeente Overass,elt onnoodig is en mits
dien het besluit van Gedeputeerde Staten voor 
vernietig ing in aanmerking komt; 

Gez ien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan : 

het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van N oordb,·abant te vernietigen . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 
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Met de voo1·ged ragen besl iss ing en de over
wegingen, die daa rtoe hebben gele id. kan ik 
mij op de vol gende gronden niet ve reenigen. 

I nd ien wegens bezuiniging h et aanta l open
ba re lagere schol en in de streek moet worden 
verm inderd , mag daarbij niet den doorslag 
geven, dat de gemeente Grave een sta dje en 
Nederasselt een onderdeel de l' pl attelandsge
meente Overas.~el t is, doch behoort ui tsluitend 
rekening te worden gehouden met de vraag 
door de opheffing van welke openbare lagere 
chool het minst onger ief word t veroorzaakt 

en op welke wijze het openbaar lager onder -
wij s in deze streek aan de in sta nd te houden 
school het bes t k a n worden gedi e n d . D aar d e 
school te N oo.em .ssel t het dubbel aantal leer 
! i ngen telt van die te Grave en de a fstand 
vool' schoolbezoek van leerlingen uit Grave 
naa r de school te N ederrwselt voor geen leer
ling meer dan 2 K .M . bedraagt, te rwijl voo r 
8 lee rlingen uit N ede1·as.selt de a fstand tot de 
school te G1·ave va n hun woning a f meer da n 
5 K .l\I. bedraagt en voor verschill ende an
dere leerlingen 31/2 à 4 K.M., hebben Gede
putee l'de Staten van N oordbrabant m . i. te
recht de opheffing van de school te Grave en 
niet van die te Ned erasselt bevol en . 

Ook de overweging. dat weliswaa r de school 
te N ede,·asselt het dubbel aa ntal leerlingen 
telt van die te Grave , doch dat mede in ve r
ba nd met het bezoeken van deze scholen ook 
door Roomsch-K atholieke kinderen, daaru it 
geenszins zou voortvloe ien, dat een openbare 
school veelee r te N ede,·asselt dan te Grave op 
haa l' pl aats zou zijn, acht ik niet juist . H et 
aanta l Roomsch-K atholieke leer] ingen der 
school te N ede,·cLSselt bedraagt 24 en dat va n 
de school te Gm,ve 9, zoodat e r ingevolge de 
thans geldende wettelijke bepal ingen geen 
spra ke van ka n zijn , gesteld men wilde daar
toe overgaan, h etgeen evenwel n iet is geble
ken de openbare lagere school te N ede,·assel t 
om ' te zetten in een Roomsch-K athol ieke bij 
zondere lagere school. D aartegenover acht ik 
het voor de ha nd li ggend , dat bij de gemengde 
bevol king van be ide openbare lage re scholen, 
de kleinste harer word t opgeheven en haar 
lee ,·lingen naai' de andere worden verwezen, 
di e bovendien voor hen a ll en gemakkelijk be
re ikbaar is. Naa i' mijn meen ing is dan ook 
een openbare lagere school te N ederassel t 
vee lee r op haar pl aats dan te G,·ave. 

E venmin kan ik mij vereenigen met de 
l aa tste overweging. Al heeft de gemacht igde 
van het o-emeentebestuur van Grave ter open
bare vergadering van de A fdeel i ng van den 
R aad van State, voo r de Gesch ill en van Be
stuur, waar in over deze zaak verslag is uit
gebracht, medegedeeld , dat de bijzondere 
schoolbesturen in di e gemeente zich be reid 
hebben verkl aa l'd bij het voortbestaan van de 
openbare lage re school te G1·ave van een deel 
de l' hun krachtens art ikel 101 der L ager -on
denvij swet 1920 toekomende ve1·goedi ng a f te 
zien , zij kunnen ten a ll en tijde o p d ie bere id
ve l' kla l'i ng terugkomen en hun aanspraa k op 
de we ttelijke vergoeding tot ge ld ing brengen. 
De vraag, of de open barn I age1·e school te 
Grave al dan niet behoort in stand te blijven , 
mag naar mijn meen ing dan ook n iet a fh a n
kel ijk worden geste ld van een buitenwettelijke 
bereidw illi ge houding van bijzonde re school-

besturen ter plaatse tegenove r het bestuur dier 
gemeente. 

Ik ben da n ook van oordeel , dat Gedepu
tee ,·de Staten van No01·dbrabant hun besluit 
van 18 Augustus 1933, G. n°. 430, IVe A f. 
dee ling, terecht hebben genomen en dat het 
be l'oep van Burgemeeste r en Wethouders van 
Grave ongegrond behoort te worden ve r ki aa rd 
op de g ronden. welke in het hie rnevens gaand, 
daa rtoe strekkend ontwerp-besluit zijn ont
wikkeld. hetwelk ik mij veroo rl oof U wer M a
jesteit ter bekrachti g ing hie rbij eel'b iedi g aa n 
te bieden . 

s. 53. 

De M inister 1Jan Oniienvijs, 
K u n.,;,; t en en W e l Pns<·ha ppcn , 

M arc h a n t. 

13 Feb,·uari 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van een nieuw bijzonder reglement va n 
poli t ie voor de Drentsche H onfdvaart en 
het V een lmize,·kanaal . 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Waterstaat van 3 J anuari 1934, La . I , Af. 
dee l ing ,vate rstaats recht; 

Gelet op de wet va n 28 F ebrnar i 1891 
(Stootsblad n°. 69) en op het Al gemeen regle
ment van poli t ie voo r l'ivieren en Rijk-skana
len · 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 
16 Janua ri 1934, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport va n Onzen voo,·
noemden l\'linister van 8 F ebrua ri 1934, n°. 
438, Afdeeling W aterstaatsrecht ; 

H ebben goedgevonden en ve1·staan: 
I. vast te stell en het vol gen de 

Bijzonder reg·Iement van 11olltle voor de 
Drentsche Hoofdvaart en het Veen• 

hulzerkauaal. 
Art. 1. Dit reglement is van toepassing op: 
a . de Drentsche H oo fd.vaa,·t van en met de 

h aven kolk te Assen tot en met de Galgen
kanipsbrug te M eppel ; 

b. de M ol enwijk, van de H oofiJJvaa..rt tot en 
met de M olenwijksluis ; 

c. de W ittewijk; 
d. de B eile.·voo,·t , va n de H oo fdvaa1·t tot en 

met de havenkolk te B eil en; 
e. het V een huizerkanaal. bestaande ui t : 
1 °. de N01·g er vaart van de Drentse/ie 

H oo/cl i•aart tot de K oloniesluis ; 
2° . de Kol onievaa,·t van en met de K olonie

.,litis tot de H aul e,·wijkstervaa,·t, met h are zij 
ka na len en wijken, voo rzoove r in beheer bij 
het De pa l' tement van Waterstaa t. 

2. De g rootste geoorloofde a fm etingen der 
vaa l' tu igen met inbegl' ip van de lading zijn: 

a. breedt e : 0.10 m m inder da n de wijdte 
de r door te varen sluizen en bn,ggen ; 

b. d iepganr1: 
1° . op de Drcn toche H oo/dvaart tusschen 

de Galgenkampsbn,g en het noo1·delij k e inde 
van den kaa im uu1· vóór de bij di e brug ge-
p laatste bergloods .. ............ .. 2 m 

2°. op het overige gedeel te va n de 
D rnntsche H oofdvaa rt en de Beil er-
vaart .......... .... ...... ... .. .. .. .. .. .. .. .... .. 1.55 m 

3° . up de over ige kanalen .... . 1.27 m . 
3. 1. R echt op voorschutting hebben, na 
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de vaartuigen , bedoeld in artikel 19 van het 
Al gemeen regl ement van politie voor rivieren 
en Rijk kanalen , de vaartuigen ge laden met 
b iezen. russchen en bijen. 

2. Zoola ng wate rbespar ing noodig is, wordt 
in afwijking van h et bepaalde bij a rtikel 18 
van het Algemeen reglement van politie voo r 
r ivie1·en en Rijkskanalen: 

ei. met de schu tting van een bij of in de 
slui s aan wezig vaartuig gewacht : 

1 °. op een van dezelfde zijde komend, n iet 
meer dan 500 m van de si ui s ve rwijderd vaa r
tuig, dat met het reeds aa nwezige tege lijk in 
de schutkolk kan . en 

2°. op een van de tegenovergestel de zijde 
komend , niet meer dan 500 m van de sluis 
ve rwij de rd vaartuig, indie n de waterstand in 
de schut kolk gelijk is met dien van het pand . 
waarin dit vaartu ig zich bev ind t ; 

b . ten behoeve van een vlot de sluis alleen 
dan o,ngezet, wanneer van de tegenove rge
ste lde zijde geen vaartui g in zich t is. 

4. De g roote snelheid. waarmede stoo rn 
Yaartuigen zich mogen bewegen. bedraagt pe r 
111inu11t : 

a. op de Drentsche H oofdvaart .. .. 100 m 
b. op de Mol enwijk, de Wittewijk, 

de Beil e rvaa rt en het Veenhuize r 
kanaal ... .. ... ........ ....... .. .... .. .. ......... 80 m. 

5. l. De grootste geoorloofde a fmetingen 
der vlotte n bedragen : 

a . lengte ... ... .. .... ... .... ................. 42 m 
b. breedte ... .. ... .... ... .. .. .. .. .. .. .. ..... . 4 m 
r. diepgang .0.25 m minder dan die voor 

vaartuig-en is toegelaten. 
2. Bij het doorvaren der si ui zen moeten de 

vlotten zoo noodi g worden gesp! itst. 
3. Vl otten mogen met geen grootere snel

hei d clan va n 80 m in de minuut worden ver
voerd. 

6. In afwijking van artike l 60 van het A l
gemeen reglement van politie voor rivieren en 
Rijk kanalen wo1·dt voo r de in d it reglement 
bedoelde kanalen bepaald, dat op vlotten van 
35 m of minder lengte twee en op vlotten 
langer dan 35 m drie voor de bestu ring be
kwan1e personen aanwez ig moeten zijn. 

7. De vlotten moeten des nachts behoorlijk 
worden vastgemaakt aan de zijde van het 
kana al, waar niet mag worden gejaagd. 

8. H et is verboden om vaartuigen of vlot
ten in de Drentsche Hoofdvaart, behalve voor 
het gedeelte tusschen de Wi tterbrug en de 
haven kolk te Assen, te doen voorttre kken do0t· 
pe rson n o f tre kdieren, d ie zich aan de zijde 
van den grooten weg tusschen A sen en Mep
pel bevinden . 

Ten behoeve van het veil ig passeeren van 
vaa ,-tui gen, bruggen en a nde re kunstwerken, 
is het evenwel geoorloofd, dat aan de zijde 
van den grooten weg vaartuigen door pe rso
nen met behulp van een treklijn worden ge
steund. zoo lang daarbij de rijbaa n van di en 
weg niet wordt betreden. 

\Vrikboomen mogen aan de zijde van den 
grooten weg niet worden gebezigd. 

9: . Het grootste aanta l vaartuigen, dat te
geltik doo r een stoomvaartuig mag worden 
gesleept. bed raagt vier. 

10 . l. Waa r wij ken of andei-e vaarten aan 
de kanalen aansluiten en langs die wijken of 
vaarten water ui t de kana len wordt afgeleid, 
kunnen door den Minister aan den e igenaar 

dier wijken of vaarten voorwaarden worden 
opgelegd tot het voorkomen of beperken van 
de wateronttr-ekking. 

2. H et is verboden in strijd met die voor
waarden te ha ndelen. 

ll. Overtt-eding van de bepalingen van di t 
bijzonder reglement wordt, voorzoover daa r
tegen niet bij de wet of het Al gemeen regle
ment van poli t ie voor rivi e ren en Rijkskana
len is voorzien, gestraft a ls volgt: 

a . met hechtenis van ten hoogste dertig 
dagen of met een geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden, de overtreding van 
artike l 10 lid 2; 

b. met een geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig guld,en, de overtreding van de 
artikelen 6, 7 en 8. 

II. te bepal en, dat met het in werking t re
den van het onder I bedoelde reglement 1s 
verva ll en het reglement, vastgesteld bij K o
ninklijk besluit va n 23 Mei 1892 (Staatsblad 
n° . 106) en het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
bes lui t va n 7 Februari 1916 (Staatsblad n°. 
63 ). 

Onze Mini te r van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van di t besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan den 
R aad van State medegedeeld zal worden. 

's-G ravenh age, den 13 Februari 1934. 
W[LHELMINA. 

De Minister van W ate1·staat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 23 F ebnuiri 1934. ) 

s. 54. 

13 Febrnari 1934. BESLUIT, bepalende de 
be kendma king in het Staatsblad va n het 
op 12 Maart 1933 te San'ti' tusschen Ne
d erland en J emen gesloten verdrag van 
vr iendschap. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 1 December 1933 (Staats

blad; n°. 643) , houdende goedkeuring van het 
op 12 Maart 1933 te San'ä' tusschen N eder
land en J emen gesloten verdrag van vr iend
schap, van welk ve1·d rag een afdruk bij di t 
Bes lu it is gevoegd ; l 

Overwegende, dat de a kten van bekrachti
ging van dat verdrag op 4 F ebrua ri 1934 te 
Sa,n'á' zijn uitgewisse ld ; 

Overwegende mede, dat het verdrag ditde-
1 ijk na de ui tw isse ling de i· a kten van bekrach
t ig ing voor het Rij k in Em·opa is in werk ing 
getreden ; 

Op de voo rdrncht van Onzen lVIiniste1· van 
Buitenla ndsche Za ken van den 8 ten F ebruari 
1934, Directie van het Protocol, n° . 4687; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd verdrag te doen bekend maken 

door de plaatsi ng van di t Beslui t in het Staat.s
blacl. 

Onze :Ministers , Hoofden van Depai·tementen 
van Al gemeen Bestuur, zijn , ieder voo,· zoo
veel hem aangaat, be last met de, uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere ischt. 

' s-Gravenhage, den 13den Februari 1934. 
. WILHELMINA. 

De llfiniste,· van B uitenlandsche Zaken, 
De G ,. a e f f. · 
(Ui iger,. 23 Febrnari 1934 . ) 

1 Van dit verdrng i alleen de Nederland
sche tekst opgenomen. 
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VERDRAG van Vriendschap tusschen de Re
geering van Jem,en en de R egeering van 
N e1lerland. 

Zijne Ma jesteit de Koning van J emen· 
Imaam Jahja bin a l Imaam Mohammad bin 
J ahja Hamied ad-Dien 

en 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden· 

Den wensch koeste rende banden van vriend
schap te leggen tusschen H oogstDerzelver R e
geeringen en Hune onderlinge betrekkingen 
op den grondslag der algemeene internatio
na le gebru iken te vestigen, 

Hebben besloten een verdrag van vriend
schap te si uiten. 

;En hebben daartoe a ls gevolmachtigden be
noemd: 

Zijne Majesteit de Koning van Jemen den 
Heer Qadi Moeh ammad R aghib bin Rafiek, 

Hare Majesteit de Koningin der eder lan
den den Heer C. Adriaanse, Zaakgelastigde 
te Djeddah. 

\Velke in onderlinge overeenstemming de 
navolgende artikelen hebben opgesteld : 

Art. 1. Tusschen het Koninkrijk J emen en 
het Koninkrij k der Nederlanden, zoomede tus
schen de onderdanen van beide Partijen, zul
len onschendbare vrede en zuivere vriendschap 
heerschen. 

Art. 2. Beide hooge verdragsluitende Par
tijen zullen diplomatieke en consulaire bf)
trekkingen tusschen elkander instellen op het 
tij dstip, dat Zij daartoe zullen bepalen. 

De diplomatieke en consulaire ve1-tegen
woordigers van de eene Partij zul Jen alsdan 
in het gebied der andere P artij eene behan
de li ng genieten op den voet der in ternationaal 
te dezen geldende beginselen. 

Art. 3. De onderdanen van elk der beide 
hooge verdragsluitende Partijen, die handel 
wensohen te drijven in het gebied der andere 
Partij , zu ll en onderworpen zijn aan de plaat
selij ke verordeningen en wetten, zu l lende zij 
in a lle opzichten dezelfde behandeling gen ie
ten als de onderdanen der meestbegu nstigde 
na.tie. . 

Ook de schepen van elk der be ide verdrag
sluitende Partijen en derzelver ladingen zu l
len in de havens der andere Partij in ieder 
opz icht dezelfde behaudeling genieten a ls de 
schepen der meestbegunstigde natie en der
zelver la dingen. 

Art. 4. De voortbrengselen van den bodem 
en de nijverhe idsproducten van de eene ver
dragsluitende Partij zullen bij hun invoer in 
het gebied van de andere P artij , voor wat be
t1:eft de invoerrechten en a lle bijkomstige rech
ten en de wij ze van heffing, behandeld wor
den als di e der meestbegunstigde natie. 

Desgelijks zu ll en, bij uitvoer van voortbreng
selen van den bodem en van nijverheidspro
ducten uit het geb ied van de eene verdrag
slui ten de Partij met bestemming naar het ge
b ied van de andere P artij , voor wat betreft 
de uitvoerrechten en alle bijkomstige rechten 
en de wijze van heffing, deze goederen be
handeld worden a ls voortbrengselen van den 
bodem en nijverheidsproducten, bestemd vcior 
het meestbegunstigde derde land. 

Art. 5. Dit verdrag is in tweevoud in de 
Arabische en Nederlandsche talen opgemaakt. 

In geval van twijfel omtrent de uitlegging 
van eenige bepaling van dit verdrag zullen 
beide Partijen zich uitslu itend bedienen van 
den Arabischen tekst van di t verdrag. 

Daar de deel en van het K oninkrijk der 
Nederlanden buiten Europa wetten en veror
deningen hebben, welke op sommi ge punten 
afwijken van de voor het Rijk in Europa gel
dende, is tusschen de be ide verdragslu itende 
Partijen overeengekomen, dat dit verdrag, 
wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, 
slechts van toepass ing zal zijn op het in 
Europa gelegen deel van dat Rijk. 

De bekrachtiging en de uitwisseli ng der ak
ten van bekrachtiging zu ll en zoo spoedig mo
gelij k plaats hebben. 

Het verdrag zal in werking treden dadelijk 
nà de uitwisseling der akten van bekrachti
g ing. 

H et is gesloten voor den duur van vij f jaren, 
te rekenen van het tijdstip, waarop de akten 
van bekrachtiging zullen zijn uitgewisseld. 

Wa nneer een der beide verdragsluitende 
Partijen het verdrag buiten werk ing wenscht 
te stell en nà genoemde tijdsruimte, zoo moet 
Zij daarvan aan de andere Partij kennis geven 
zes maanden vóór afloop van dien termijn. 'Is 
zu lks niet gesch ied, zoo blij ft het verdrag ook 
daarna gelden en wel tot afloop van zes maan
den nadat de eene der verdragsluitende Par
tijen aan de andere Partij kennis heeft ge
geven van H aren wensch, totdat het verdrag 
buiten werking gesteld zal worden. 

Zulks ten bewijze heeft de · on<lerteekening 
van dit verdrag plaats gehad door de genoem
de gevolmachtigden der beide Partijen en 
hebben zij hun zegel daaipp gesteld . 

Gedaan te San'a', Jemen, den 15den 
Dhi'l ka' dah 1351 overeenkom ende met den 
12den Maart 1933. · 

( Volgt onde1'teeke11-ing) 

s. 55. 

14 F ebrua1·i 1934. WET tot vaststelling van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooti ng 
voor het dienstjaar 1934. 

Ti te l A. Gewone dienst. 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 56. 

f 1,931,280 
Nihil 

1.931 ,280 

14 F ebruari 1934. WET tot vaststell ing van 
de begrooting van inkomsten en ui tgaven 
van het Fonds voor de uitvoering van de 
Tiendwet 1907 (Staatsblad n°. 222 ). voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 57. 

14 F ebruari 1934. WET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsmuntbedr~jf 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 58 . 
14 Februal'i 1934. \VET tot vaststelling van 

de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het begroo
tings jaa r 1934- 1935. 
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s. 59. 
14 F ebruari 1934. BESLU IT tot aanwijzing 

overeenkomstig artikel 133, vijfde lid , der 
hooger-onderwijswet van in N ede,·landsch
l nclië venvorven getuigschriften. 

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

Onderwij s, Kunsten en vVetenschappen van 
10 Februaei 1934, n°. 547, afdeeling Hooger 
Onde rwijs; 

Gelet op a r t ikel 133, vijfde lid , der hooger
onderwijswet ; . 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
de in 1934 afgegeven getuigschri ften van 

de a fdeeling gymnas ium en van de afdeeling 
hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus 
B van het Christelijk lyceum te Bancloeng, 
staande onder het bestuur van de Vereeni g ing 
" H et Christelijk L yceum" te Bancloen g, van 
de a fdeeling gymnas ium en van de afdeelmg 
hoogere bmgerschool met vijfj arigen cursus B 
van het Bataviaasch lyceum, ui tgaande van 
de Carpentier-Al t ingstich t ing te B atavia, van 
de hoogere burgerschool met vijfj a ri gen cur
sus B voor meisjes te W eltevreden , ui tgaande 
van de Carpent ier -Altingstich t ing te Batavia. 
van de afdeeling B van de Roomsch-K atho
lieke Algemeene Middelbare school der St rada . 
vereeni g ing te W eltevreclen en van de afdee 
l ing B van de Salemba Al gemeene Middel bare 
School te B ll!tll!via worden gelijkgestel cl met 
het getuigschrift, bedoeld in artikel 11 der 
hooger-onderwijswet, met dien verstande, dat 
de bezitters van die getuigschriften, met ui t
zonder ing van het getui gschrift van de afdee
ling gymnas ium van het Christelijk lyce um 
te B ánd oen g en van de a fdeeling gymnas ium 
van het B atav iaasch lyceum, slech ts worden 
toege laten tot de examens in de fac ul te iten 
der geneeskunde, der wis- en natuurkunde en 
der veeartsen ij kunde, zoom ede tot de examens 
in de vereeni gde fa culte iten der rech tsgeleerd
heid en der letteren en wijsbegeerte en in de 
vereeni gde facul teiten der wis- en natuurkunde 
en dee letteren en wijsbegeer te. 

Onze :i\1inister van Onderwijs, Kuuste n en 
,vetenschappen is belast met de uitvoer ing 
van dit beslui t , hetwelk in het S taatsblad zal 
worden geplaa tst. 

's-Gravenhage, den 14den F ebruari 1934. 

s. 60. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Onderwijs , 
]{ unsten en W etenschappen, 

Mar c h a n t. 
(Uit geg. 23 F ebruari 1934.) 

14 Februari 1934. BESLUIT tot verleening 
van verl of aan Dr. B. L. van cler W aer
clen, wonende te L eipzig (Saksen), om na 
de verkrijging van het Neder! anderschap 
in Saksischen staatsdienst te blij ven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 67 , lid twee der Grondwet 

en op artikel 7, 4° ., der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad 11°. 268), op het Nederl an
derschap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(S taatsblacl n°. 955 ), alsmede op a rt ike l 2 

der wet van den 19 J anuari 1934 (Staatsblad 
11°. 8 ) ; 

Gelet op het te dezen overgelegde ambtsbe
ri ch t van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken en op het rapport van Onzen Minister 
van Justit ie van den 10 Februari 1934, le 
Afdeeling C, n°. 802; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
1 °. aan Dr. Bartel Leendert van de r W aer

den, wonende te L eipzig (Saksen), verl of te 
verleene n on:i na de v erkrijging v a n het 
N ederl anderschap in S aksischen staatsdienst 
te blijven; · 

2°. te bepal en, dat de wet van 19 J anuari 
1934 (S taats blacl n°. 8) , waarbij aan den onder 
1 °. genoemden persoon de hoedanigheid ,·an 
N ederl ander wo1·dt verleend , zal in werking 
treden met ingang van 15 Maart 1934. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst . 

's-Gravenhage, den 14den F ebruari 1934 . 
WILHELMINA. 

De M inis ter van J usti tie, Van S c h a i k. 
(Ui tgeg . 20 F ebruari 1934.) 

s. 61. 

14 Februari 1934. BESLUIT, houdende een 
bepaling betreffende de rechtsgebieden 
van de raden van beroep voor de directe 
belastingen,. 

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

Justitie van 10 Februari 1934, 2de Afdeeling 
A, no. 863; 

Gezien a rtikel 1 der wet "v an 19 December 
1914, Staatsblad n°. 564, zooals dit luidt Pa de 
daarin bij de wet van 7 F ebruari 1929, Staatsblad 
n° . 38, gebrachte wijziging ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1n artikel 1 van Ons besluit van 

15 September 1928, Staatsblad n°. 373, gelijk 
dat is vastgesteld bij Ons besluit van 24 Juni 
1933, Staatsblad n°. 335. worden de navolgende 
wijzigingen gebracht : 

Onder 3 wordt gelezen: 
"de provincie Gelderland, uitgezonderd het 

gedeelte dier provincie, behoorende tot de in
spectie der directe belastingen te Harderwijk , 
benevens de gemeenten Rhenen, Veenendaal, 
R enswoude, Amerongen en Leersum ; stand
plaats Arnhem;". 

Onder 11 wordt gelezen: 
"de provincie Utrecht, met uitzondering van 

de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Renswoude, 
Amerongen en Leersum, benevens het gedeelte 
der provincie Noord-Holland, behoorende tot 
de inspectiën der directe belastingen te Hilver
sum en Baarn; standplaats Utrecht;". 

2. De op den datum van inwerkingtreding 
van dit besluit bij den Raad van Beroep voor 
de directe belastingen te Utrecht ingediende 
beroepschriften, waarvoor nog geen dag van 
mondelinge behandeling is vastgesteld, be
treffende een der gemeenten Rhenen, Veenen
daal. R enswoude, Amerongen en Leersum, worden 
door den Voorzitter van dien Raad ter af
doening overgebracht bij den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Arnhem. 

3. Dit besluit treedt in werking op 1 Maart 
1934. 
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Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 14den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 20 Februari 1934.) 

s. 62_ 

15 Februari 1934. WET tot vaststeiltng van 
het vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooti ng 
voor het di enstj aar 1934. 

Titel. A. . Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

f 13,218,751 
11,455,700 

Geheele di enst f 24,674,451 

s. 63 . 

15 Pebruari 1934. \'VET tot vaststelling van 
de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Al gemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1934. 

s. 64. 

l.6 Februari 1934 . \'VET, houdende vastste l
! i ng van de begrooti ng van het Staats
bedrijf der Posterijen, T elegrafie en Tele
fonie voor het dienstjaar 1934. 

S. 64 A. 

16 F ebruari 1934. BESLUIT tot wijziging 
Yan het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsblad n°. 227), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 31 Jnli 1933 
(Staatsblad n°. 413), ter uitvoerino- van 
artikel 33, onder c, der booger-onderw1jswet 

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

Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
., 8 Januari 1934, N°. 50913, afdeeling Hooger 

Onderwijs; 
Gelet op artikel 33, onder c, der hooo-er-

onderwijswet ; 
0 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Februari 1934, N°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februari 1934, N°. 
597, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goed$evonden en verstaan : 
Art. 1. Het vi.Jfde lid van artikel 17bis van 

Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 31 Juli 
1933 (Staatsblad n°. 413), vervalt. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 24 Februari 1934. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gi·avenbage, den 16den Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc bant. 
(Uitgeg. 21 l'ehruari 1934 .) 

s. 65 . 

17 Februari 1934. WET tot vaststelling van 
het derde hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng 
voor het di enstjaar 1934. 

Titel A. Gewone dienst . 
Titel B . Kapitaaldienst. 

Geheele d ienst . 

s. 66 . 

f 3,622 ,933 
Nihil 

f 3,622 ,933 

17 Februari 1934. WET tot vaststelling van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
,·oor het d ienstjaa ,· 1934. 

Ti tel A. Gewone dienst 
Tite l B. Kapitaaldienst 

f 26 ,470,149 
Nihil 

Geheel e dienst f 26 ,470,149 

s. 67. 

19 F ebruari 1934. BESLUIT, bepalende den 
dag van inwerkingtreding van artikel 
275 van het Wetboek van Strafvordering. 

l m verkingtrecling 1 M aart 1934. 

s. 68. 

22 Feb,·ua,·i 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het bijzonder reglement van politie 
voor het Nederlandsch gedeelte der Zuid
W-ill e,nsvaart en de gekana liseerde Dieze, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 29 
Augustus 1924 (Staatsblad n°. 432) en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Oc
tober 1928 (Staatsblad n°. 388). 

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

Waterstaat van 14 November 1933, L a. F. , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 F ebruari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den Raad va n State gehoord (advies van 
28 November 1933, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 16 Februari 1934 , n°. 
435 , Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het bijzonder reglement 

van politie voor het Nederlandsch gedeelte 
der Zuid-W ill emsvaart en de gekanaliseerde 
Dieze, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
29 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 432) en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 October 
1928 (Staatsblad n°. 388 ) de volgende wijzi
g ingen zull en worden aangebracht : 

a. Artikel 3 wordt gelezen a ls volgt: 
"De grootste geoorloofde afmetingen der 

va•artuigen zijn: 
Voor de Zuid-Will emsvaart: 

lengte: 
op het kanaalvak tusschen slu is 13 

en de Belg ische grens . 
op de overige kanaalvakken ... 

breedte: 
op het kanaalvak tusschen sluis 13 

en de Belgische grens .. ....... ..... . 

60 m ; 
50 m ; 

7 m ; 
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op het ka naal vak tusschen si uis 19 
. en de Belg ische grens ....... .... ... . 

op de overige ka naa lvakken ........ . 
hoogte van het vaar tu ig met den 

last boven kanaa lpe il bij de vaart: 
door den gewei fden doorgang en 

onder de vaste b ruggen te Maas-
tricht : .... ... ................. .. .. .... ... ... . 
waarbij kanaalpeil is gelegen op 

41. 75 m boven N.A.P. ; 
onder de vaste spoorwegbrng te 

Weert: .. .. ........ .. ............... . 
waarbij kanaal pei l is gelegen op 

33.36 m boven N.A .P.; 
onder de beide vaste bruggen over 

het kanaa lvak tusschen de sluizen 
13 en 15 en onder de vaste brug 
over het benedenhoofd van si uis 
15: 
waarbij ka naalpe il is gelegen op 

38.50 m boven N.A.P . ; 
onder de vaste brug te H elmond 

over de m iddenste 8.50 m: ... ... . 
waa rb ij ka naa lpe il is gelegen op 

18.34 m boven .A.P.; 
op de ove ri ge kanaalvakken: ..... .. . 

Voor de gekanaliseerde Dieze: 
lengte : 

door de schutslu is te Crevecoeur .... 
ove 1·igens 
breedte ... .... .. .......... .... .... .. .. ... .... . . 

6.70 m; 
6.60 m; 

4.30 m, 

5 m, 

5 m, 

6 m , 

5 m. 

55 m; 
75 m · 

8.50 m.'" 
b . Het ee rste I id van a rtikel 14 word t ge

lezen als volgt: 
"Voor vaartuigen , welke zij n inge richt op 

het strij ken van schoorsteenen en masten en 
die onder de ges loten ophaa l bruggen bij den 
Orthen11 itgang en bij de Veemarkt te 's-H er
togenb~sch en over de benedenhoofden van de 
sluizen 0, 2, 4, 6, 8, 10 en 11 kunnen door
varnn, ind ien de schoor teenen en masten zij n 
gestreken en vl aggestokken, davids of andere 
losse voorwerpen zij n weggenomen, wo rden 
die bruggen in den regel n iet geopend of 
geopend gehouden." 

Onze :\I inister van Waterstaat is be last met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld za l worden. 

' -Gravenhage, den 22sten Febniari 1934. 
WILHELMI NA. 

Dr M-iniste,· van Wat e1·staat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 6 Maart 1934. ) 

s. 69. 

23 fi' ebruari 1934. vVET tot vastste lling van 
het achtste hoofdstuk der R ijksbegrooti ng 
, ·001· het dienstjaar 1934. 

Titel A. Gewone d ienst. 
A. Departement . f 1 ,380,819 
B. Mil ita ire uitgaven 81,150,243 
C. Niet-militaire uit-

D. 
ga,·en ........ . 
Overige uitgaven, 
tot het hoofdstuk 
behoorende 

5,226,151 

130,000 
---- f 87,887,213 

Titel B. Kapitaa ldien t. 163,000 

Geheele dienst f 88 ,050,213 

'5 . 70 . 

23 Februari 1934. WET tot vaststelling van 
de begrnoting van uitgaven ten behoeve 
van de voltoo ii ng van het vestingste lsel 
voor het dienstjaar 1934. 

T itel A. Gewone d ienst 
Tite l B. Kapitaald ienst 

Geheele dienst 

s. 71. 

f 10,860 
Nihil. 

f 10,860 

23 Februari 1934. WET tot vastste ll ing van 
de begrnoting van het Staatsbed rijf der 
Arti llerie-Inricht ingen voor het d ienstjaar 
1934. 

s. 72. 

23 Februari 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het Kon inkl ijk bes lu it van 21 J a nuari 
1922, Staatsblad n°. 26, tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van be
stuur a ls bedoeld in de a r t ike len 54, twee
de, derde, v ierde en vij fde lid, en 64 , 
ub 1'0 . , 3° ., 4°. en 6°. der Ongevallenwet 

1921, zooa ls dat beslui t laatstelijk gewij 
zigd is bij K on ink lij k bes lui t van 12 Seµ
tember 1932 (Staatsblad n°. 467) . 

Wij WILHE LMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Socia le Zaken van 18 J anuari 1934, n°. 141, 
A fdeel ing A rbe idersverzekering; 

Gezien de artikelen 54, tweede, derde, vie r
de en vijfde lid, en 64, sub 1°., 3°. , 4°. en 6° . 
der Ongevall enwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 6 
Februari 1934, n°. 28); 

Gelet op het nade r rapport van Onzen voor
noemden M inister van 19 Februar i 1934, n°. 
41 7, A fdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wij zigen Ons besluit van 21 J anuari 1922, 

Staatsblad n°. 26, laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 12 September 1932, Staatsblad n°. 
467, en te bepalen a ls volgt : 

Art. I. In het eerste lid van a r t ike l 12b 
rnn Ons vorenaangehaald besluit van 21 J a
nua r i 1922, S taatsblad n°. 26, worden in plaats 
van de woorden : ,.provincie of door een ge
meente omtrent w ier geldelij ken toestand door 
Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van F inanciën een gunstig advies is uitge
bracht", vervangen door de woorden: ,,pro
vincie, door een gemeente of door een maat
schappij , welke spoorwegen in Nederland 
heeft of exploiteert, na gunstig a dvies van 
Onzen Minister van Financiën en onderschei
denl ij k van Onzen M inister van B innen land
sche Zaken of van onzen Minister, onder wien 
bedoel de maatschappij res orteert". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar-
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van afschri ft zal worden gezonden aan den · 1 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Feb1·uar i 1934. 
WI LHELMINA. 

D e M inister van Sociale Z aken, 
J . R. SI o tem aker d e B ruïne. 

(Uitgeg. 6 M aart 1934. ) 

s. 73. 

23 l'ebi·uari 1934. BESLUI T tot goedkeur ing, 
met vernietiging van het desbetreffend 
besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noonlholland van 9 Augustus 1933, n°. 
187, van het besluit van den raad der ge
meent.e Haarlem. van 28 Juni 1933, n° . 
10, tot het aangaan van een geldleening 
van f 1,000,000 met den Directeur der 
R ij kspostspaarbank te A mstenlain. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, i ngestel cl door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente H aarlem tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noo1·d-Holland van 
9 Augustus 1933, n°. 187, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit dier ge
meente van 28 J un i 1933, n°. 10, tot het aan
gaa n van eene geldleening van f 1,000,000 
met den D irecteur der Rijkspostspaarbank te 
A.m sterilam; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
13 December 1933, n°. 675, 24 Januari 1934, 
n°. 675 (1933)/5, en 7 Februari 1934, n°. 675 
(1933)/11; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Zaken van 19 F ebruari 1934, 
n°. 4585, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende: dat de raad der gemeente 
lla.,a1·le111 bij besluit van 28 Juni 1933, n°. 10, 
heeft bes loten, behoudens goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten der provincie Noord
H olland, aan te gaan eene geldleen ing van 
t: 1,000,000 en daartoe vast te stellen het vol
gende: 

Art. 1. Ten laste der gemeente Ha.n1·le1n 
wordt met den directeur der R ij kspostspaar
bank te A111.1terila1n aangegaan eene geldlee
ning tot een bedrag van f 1,000.000 nominaal 
kapitaal , rentende vier en een half ten hon
dercl ' jaars op schuldbekentenis, tegen den 
koers van 98¾ pct. 

2. De a fl o s ing op deze leening za l aan
Yangen in 1938 en za l per jaar bedragen ten 
minste f 100,000. 

Telkenjare op den vij ft ienden Juli za l extra 
mogen worden afgelost. De gemeente heeft 
het rech t om ook vóór 1938 de leening geheel 
of gedee ltelij k af te lossen. 

3. H et bedrag der rente en de r ver plichte 
a fl oss ing, a ls bedçield in artikel 2, wordt jaar
lijks op de begroeting der gemeen'te in ui t
gaaf gebrach t, en bestreden u it de gewone 
inkomsten der gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-H ol
land bij hun besluit van 9 Augustu 1933, n°. 
187, hunne goedkeuring aan het vorenge
noemde raadsbesluit hebben onthouden, uit 
overweging, dat bl ij kens de desbetreffende 
voordrach t aan den raad in de te sluiten over
eenkom t de bepali ng zal worden opgenomen, 
dat de belastingen, d ie van aflossing en rente 

der leening gehe,·en mochten worden. ten 
laste van de schuldenares zullen komen; dat 
tegen zoodanige bepali ng, welke voor de ge: 
meente fina.ncieele gevolgen kan meebrengen, 
waarop haar bestuur geen invloed kan uit
oefenen, bij hun college overwegend bezwaar 
bestaat; dat bl ij kens de nader met het ge
meentebestuur gevoerde briefwisseling de geld
gever van de bedoelde bepali ng geen afstand 
wenscht te doen ; dat naar hunne meening 
onder die omstandi gheden het besluit niet voor 
goedkeuring vatbaar is; 

dat het gemeentebestuur in beroep aanvoert, 
dat nu de Centrale Beleggingsraad opneming 
va,{ de bedoelde bepali ng in alle door de 
onder hem ressorteerencle Rij ksi nstell ingen te 
sluiten oYereenkomsten van geldleening dwin
gend heeft voorgeschreven, de bes) issing van 
Gedeputeerde Staten van Noordholland tot ge
,·olg heeft, dat voor de gemeentebesturen een 
zeer belangrijk gedeelte van de beleggings
markt wordt buitengesloten; dat de gemeen
ten nu elders clan voorheen plaatsing ,·oor 
hare geldleeningen moeten zoeken, wat onge
twijfeld van invloed zal zijn op de voorwaar
den, waarop overeenstemming kan worden be
re ikt, terwijl anderzijds ook voor de Yerschil
lende Rijksinst~llingen het arbeidsveld zal 
worden beperkt; dat de voorgenomen leening 
te allen tijde opzegbaar is, waardoor het b_e
zwaar van Gedeputeerde Staten aanmerkehJk 
vermindert; dat het ~erzoekt, het raadsbesluit 
alsnog goed te keuren; 

Overwegende: dat een voorwaarde als de 
onderhavige, waarbij eene gemeente even
tueele belastingen op rente en aflossingen der 
leening te haren laste neemt. een verplichting 
op de gemeente legt, waarvan de om,·ang on
bekend is; 

dat evenwel het bepaalde in artikel 2 van 
het raadsbesluit der gemeente het recht toe
kent gedurende den geheel en looptij d der geld
leen ing telken jare op den vij ftienden Jul i de 
leening geheel of gedeel telijk a f te lossen; 

dat de gemeente derhalve in de ge legenheid 
verkeert zich gedurende dien looptijd aan de 
verplichting, welke bedoelde voon vaarde aan 
de gemeente oplegt, door geheele afloss111g der 
leening, te onttrekken; 

dat mitsdien, nu aan de meerbedoelde Yoor
waarde het daarin opgesloten risico-element is 
ontnomen deze voorwaarde niet geacht kan 
worden i,; te druischen tegen een richtig ge
meentelijk financieel beleid; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten ten on
rechte aan het raadsbesluit de goedkeur ing 
hebben onthouden; 

Gez ien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en ve rstaan: 

met vern ietig ing van het bestreden bes luit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-H olland 
van 9 Augustus 1933 n°. 187 aan het besluit 
van den raad van Haarlem van 28 J uni 1933, 
n° . 10 tot het aangaan van eene geldleening 
va11 f 1,000,000 met den Directeur der Rij ks
postspaarbank te Am terdam al nog goedkeu
r ing te verleenen. 

Onze 1\'linister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van d it besluit, het
welk , met het begeleidend rapport van Onzen 
genoemden Minister, in het , laatsblarl zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
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worden gezonden aan den Raad ,·an State. 
Afdeel ing voor de geschi l Jen van bestuur. 

' s-Gravenhage, den 23sten Februari 1934. 
WILHEL:.'IINA. 

Dr .lfh,ister va11 B innenlandsrhe Zaken, 
.J. A. cl e W i 1 d e. 

{ Uitgeg. 27 Februari 1934.) 

N°. 4585. 

BINNENLANDSCH 
BE TUUR. 

Beroep raad der 
gemeente Haarlem. 

's-Gravenhage, 19 Februari 1934. 

Aan de Ko11ingin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hierbij aan te bieden het rechtstreeks in mijne 
handen gesteld advies va·n den R aad van 
State, Afdeeling voor de Geschillen van B e
stuur, van 13 December 1933 11°. 675 , betref
fende het beroep, ingesteld door burgemeester 
en wethouders namens den raad der gemeente 
Haarlem tegen het beslui t van Gedeputeerde 
Staten van Noo1·dholland van 9 Augustus 1933, 
11°. 187. waarbij goedkeuri ng is onthouden aan 
het raadsbeslui t dier gemeente van 28 Juni 
1933. n°. lÓ, tot het aangaan van een geld
leening van f 1 ,000,000 met der: directeur der 
Rijkspostspaarbank te Amsterdam . 

Blijken dit advies neemt de Afdeeling voor 
de Ge chillen van Bestuur het standpunt in , 
dat de in de te sluiten overeenkomst van geld
leening op te nemen bepaling, dat de belas
tingen , die voor aflossing en rente de r leening 
geheYen mochten worden, ten laste van de 
schuldenaren zullen komen, eene Yerpl ichting 
op de gemeente legt. waarvan de omvang on
bekend is. 

Zij i van oordeel , dat het aanvaarden door 
een gemeentebestuur van een zoodanig risico 
niet dan in zeer bijzondere gevallen kan ge
acht worden te strooken met een richtig ge
meentelijk financieel beleid en dat het finan
cieele belang der gemeenten ernstig zou wor
den benadeeld , ind ien het stellen van een 
dergelijke voorwaarde bij credietverl eening 
aan gemeenten algemeenen ingang zou vinden. 

Van bijzondere omstandigheden, welke het 
aannemen van de voorwaarde zouden kunnen 
rechtvaardigen, is der Afdeeli ng niet geble
ken, zooclat naar haar oordeel de raad van 
H aarlem ten onrechte met de bedoelde voor
waa rele genoegen heeft genomen. 

De Afdeeling meent ten slotte, dat daaraan 
niet afdoet, dat de raad te all en tijde gerech
tigd is , de leening a f te lossen, wijl niet te 
zeggen valt, onder welke voorwaarden te 
zijner t ij d gelden voor aflossing van de lee
ning zull en zijn te verkrijgen. 

Aangez ien ik dit standpunt niet juist acht, 
ben ik krachtens de a lgemeene machtiging 
Yan Uwe Majesteit van 29 Maart 1926, n°. 
20. bij schrij ven van 18 J anuari 1934, n°. 
24561, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, met 
de Afdeeling ter zake in nader overleg ge
treden. In dit schrijven deelde ik mede het 
door de Afdeeling ingenomen standpunt te 
deelen , dat voo rwaarden in geldleeningsover-

eenkomsten, welke een verplichting op de 
gemeente leggen, waarvan de omvang be
kend is . een beletsel vormen tegen goedkeu
ring van de betrokken raadsbesluiten. Ik 
merkte daa1·bij evenwel op. dat aan derge
lijke voorwaarden naar mijn oordeel het scha
delijk karakter wel ontnomen word t in de ge
va ll en, waarin de overeenkomst aan de ge
meenten toestaat te a ll en tijde de leen i ng af 
te lossen en zich aldus aan de verp lichting 
te onttrekken. Aan deze overweging kan , be
toogde ik, de beteeken is niet ontnomen wor
den door daartegenover te stellen, dat thans 
niet te zeggen valt, onder welke voorwaarden 
te zijner · t ijd , de gelden voor aflossing der 
leening zull en zijn te verkrijgen. zooals in de 
voorgedragen uitspraak is geschied. Deze om
standigheid doet zich voor bij elke leening 
met een t ijde! ijk karakter. De onderhavige 
leening is hiermede echter naar mijn meening 
geenszins op één lijn te stellen, omdat de 
gemeente op een bepaald moment, wanneer de 
gewraal-te bepaling zal worden toegepast, niet 
gedwongen kan worden tot a flossi ng , doch in 
de gelegenheid is om, óf de leening te con
t inueeren, óf zich elders op andere voorwaar
den te voorz ien . Ik meen hierin - zoo sch reef 
ik aan de Afdeeling - te mogen zien een 
redel ijken waarborg tegenover het bezwaar. 
dat in het algemeen i verbonden aan het 
aanvaarden van voorwaarden in een geld
leeningsovereenkomst, waarvan de omvang bij 
het sluiten niet bekend is. Voorts vestigde ik 
e r nog de aandacht op, dat de bestreden over
weging meer ontleend schijnt aan omstandig
heden, die zich voor kunnen doen bij de be
eind iging der overeenkomst, dan aan de over
eenkomst op zichzelf. 

I n haar nader advies van 24 J anuar i 1934. 
N °. 675 {1933)/5, gericht tot Uwe Majesteit. 
dorh weder rechtstreeks in mijne handen ge
steld. beantwoordt de Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur de door mij gemaakte op
merkingen a ls volgt: 

" H et schrijven van den Minister heeft de 
Afdeel ing niet van de onju istheid harer voor
dracht overtuigd. 

Al vorens in te gaan op het bezwaar door 
den Minister ontwikkeld, meent de Afdeeling 
met eenige woorden het principieel standpunt 
te moeten uiteenzetten, waarop zij zich bij de 
beoordeel ing van deze zaak heeft gesteld. 

Volgens de wet tot heffing van eene coupon
belasting {Wet van 29 December 1933, Staats
blad n°. 780 ) is de schuldenaar bevoegd, bij 
de uitbetaling van de opbrengst van b innen
landsche effecten aan de daarop rechthebben
den de belasting af te houden. 

De bedoel ing van den wetgever is duidelijk : 
degeen, die uit effecten inkomsten trekt, moet 
de daarop val!tmde heffing betalen. 

Geheel in strijd met deze bedoeling dwingt 
de Centrale Be,eggingsraad de li chamen, die 
bij de straks te noemen Fondsen geld leenen , 
deze verpl ichtin,, om belasting te betalen zei f 
op zich te neme;1. 

De Afdeel ing stelt zich op het standpunt. 
dat het niet aangaat, dat een I ichaam a ls de 
Centrale Beleggingsraad maatregelen treft. 
waardoor wettelijke verplichtingen op anderen 
worden a fgewenteld , dan door de wet be
doeld. 
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Het is de taak van den Centrnlen Beleg
g ingsraad om te zorgen voo1· de geldmiddelen 
der bedoelde Fondsen ; doch het I igt al ler
minst op zijn weg om een andere verdee ling 
va n heffingen door te voe1·en da n door den 
\\'etgever is gewild. 

De Afdeel ing blijft van oordeel , da t, indi en 
de risico-clausul e bij gemeenteleeningen door 
de Krnon a ls toel aatbaar wordt aangemerkt , 
m its zij maar vergeze ld gaat van de voor
waarde, dat de gemeente de leen ing te a ll en 
tijde kan opzeggen, de gemeenten zich weli s
waar van het bij hare leeningen aanvaa rde 
ris ico kunnen ontslaan, doch slechts om, wan
neer zij voor de a fl oss ing opn ieuw een beroep 
op de beleggingsmarkt moeten doen, di e 
markt a lthans het zeer be langrijk deel daar
van , waarover de Central e Beleggings raacl 
zijn werkzaamheid uitstrekt, voor zich ges loten 
te zien, tenzij zij wederom toestemmen in het 
aanvaarden van eene 1een ing, waaraan de 
ris ico-clausule is verbonden. H et gevolg daa r
van za l zijn , dat de Cent ral e Beleggingsraad 
zijn inzicht tegen het gevoelen van de Kroon 
in fe i tel ijk zal kunnen doen zegev ieren en 
dat de waarborg, welken de Minister in de 
opzegbaarhe id gelegen acht te zijn, ill uso ir 
blijkt . 

De Afdeel ing acht het van groot belang, 
dat aan de haar inziens onjuiste gedragslijn , 
welke de Centrale Bel eggingsraad ten deze 
volgt, geen voet gegeven wordt en dat voor
komen word t, dat de gemeenten zich nood
gedwongen zul I en hebben te onderworpen aan 
een regime, dat haar als geldneemsters de 
kwade kansen te dragen geeft, welke de wet
gever den geldschieter heeft willen opl eggen. 

Dat hierdoor de gemeenten in hare beleg
g ingsmogelijkheid zeer zouden worden beperkt, 
spreekt duidelijk, indien men in aanmerking 
neemt, dat de lichamen, waarover de Cen
trale Beleggingsraad zijn gezag uitstrekt, zijn: 
het Ongevallenfonds, het L andbouwongevall en
fonds, het Invalidi teitsfonds, het Ouderdoms
fonds, de Rijkspostspaarbank, het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds en de Postchèque
en G irodienst. 

Hierbij kom t, dat, zoodra bekend zal zijn, 
dat de Regeering zich necler legt bij het stand
punt van den Centralen Beleggingsraad, ook 
andere geldschieters zich zullen beijveren, de 
couponbelasting geheel of ten deele van zich 
af te wentelen. 

Intusschen meent de Afdeeling van deze 
gelegenheid te moeten gebruik maken, om in 
de voor laatste overweging van het door haar 
voorgedragen ontwerp-besluit eenige wijziging 
aan te brengen, waardoor de bedoeling van 
die overweging beter tot ui tdrukking komt." 

Dit gewijzigd ontwerp-besluit luidt aldus : 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Haarl em tegen het beslui t van 
Gedeputeerde Staten van N oord-Holland van 
9 Augustus 1933, n°. 187, waarbij goedkeu
r ing is onthouden aan het raadsbesluit dier 
gemeente van 28 Juni 1933, n°. 10, tot het 
aangaan van eene geldleen ing van f 1,000,000 
met den directeur der Rijkspostspaarbank te 
A. msterdaan; 

Den R aad van State, Afcleel ing \'OOr de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
13 December 1933, n°. 675 , en 24 J anuari 
1934, n°. 675 (1933)/5 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnen landsche Za ken van 

Overwegende : dat de niacl de r gemeente 
H aarlem bij beslu it van 28 Ju ni 1933. n°. 10, 
heeft besloten, behoudens goedkeuri ng van 
Gedeputeerde Sta ten der provincie Noord
Holl and , aan te gaan eene gelcll eening van 
f 1,000,000 en daartoe vast te stellen het rnl
gende : 

Art. 1. Ten laste de r gemeente H aarlem 
wol'clt met den directeu r der Rijkspostspaal'
bank te Amsterdam aangegaan eene ge ldlee
ning tot een bedrag van f 1,000,000 nominaal 
kapitaal, rentende vier en een half ten hon
derd 's jaars op schuldbekentenis. tegen den 
koers van 98¼ pct. 

Art. 2. De a fl ossing op deze leening zal 
aanvangen in 1938 en za l pe r jaar bedrngon 
ten minste f 100,000. 

Te l ken jam op den vijftienden Juli zal extra 
mogen worden afgelost. De gemeente heeft 
het ,·echt om ook vóór 1938 de leening geheel 
of gedeel tel ijk af te I ossen. 

A l't. 3. H et bedrag der rente en de,· ver
p l ichte aflossing, a ls bedoeld in a r t ikel 2, 
wordt jaarlijks op de begl'Oot ing der gemeente 
in uitgaaf gebracht. en bestreden uit de ge
wone inkomsten der gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten van Noordholland 
bij hun beslu it van 9 Augustus 1933, n°. 187, 
huune goedkeur ing aan het vorengenoemde 
raaclsbesl uit hebben onthouden, uit ovenve
ging, dat blij kens de desbetreffende vooJ'drncht 
aan den raad in de te sluiten overeenkomst de 
bepa ling zal worden opgenomen, dat de be
lastingen, die van afloss ing en rente dei· lee-
11ing geheven mochten worden, ten laste van 
de schuldenares zullen komen; dat tegen zoo
danige bepaling, welke voor de gemeente 
finanoieele gevolgen kan meebrengen, waarop 
ha ar bestuur geen invloed kan uitoefenen, bij 
hun college overwegend bezwaar bestaa t ; dat 
blijkens de nader met het gemeentebestum 
gevoerde briefwisseling de geldgever van de 
bedoel de bepal ing geen afstand wensch t te 
doen; dat naar hunne meening onder die 
omstandigheden het besluit niet voor goedkeu
ring vatbaar is; 

dat het gemeentebestuur in bernep aanvoert, 
dat, nu de Centrale Beleggingsraad opnem ing 
van de bedoelde bepal ing in a lle door de 
onder hem ressorteerencle Rijksinstellingen te 
slui ten ovel'een komsten van geldl eening dwin
gend heeft voorge chreven, de besli ssing van 
Gedeputeerde Staten van N oo,•d- H olland tot 
geval g heeft, dat voor de gemeentebesturen 
een zeer belangrijk gedeelte van de bel eggings
mark t wordt buitengesloten ; dat de gemeen
ten nu \)lde rs clan voorheen plaats ing voor 
hare geldleening moeten zoeken, wat onge
twijfeld van invloed zal zijn op de voorwaar
den, waarop overeenstemming kan worden 
bereikt, terwijl anderzijds ook voor de verschil 
lende Rijksinstellingen het arbeidsveld zal 
worden beperkt; dat de voorgenomen leen ing 
te allen t ijde opzegbaar is, waardoor het be
zwaar va n Gedeputeerde Staten aanmerkelijk 
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vermindert; dat het verzoekt, het raadsbesluit 
alsnog goed te keuren; 

Overwegende: dat een voorwaarde a ls de 
onderhavige, waarbij eene gemeente even
tueele belastingen op rente en aflossingen der 
leening te haren laste neemt, een verplichting 
op de gemeente legt, waarvan de omvang on
bekend is; 

dat het aanvaarden door een gemeentebe
stuur van een zoodanig risico niet dan in zeer 
bijzondere gevallen kan geacht worden te 
strnoken met een richtig gemeentelijk finan
cieel beleid ; 

dat het financieele belang der gemeenten 
ernstig zou worden benadeeld, indi en het stel
len van een dergelijke voorwaarde bij crediet
verleening aan gemeenten a lgemeenen ingang 
zou vinden; 

dat mitsdien, nu van bijzondere omstandig
heden welke het aannemen van de voorwaar
de zot;den kunnen rechtvaardigen, hier niet is 
gebleken, de raad van H aarlem, ten oni-echte 
met de bedoel de voorwaarde genoegen heeft 
genon1en; 

dat daaraan niet afdoet, dat hij te a llen 
tijde gerech t igd is, de leening af te lossen, 
wijl te verwachten is, dat de gemeente, mocht 
zij in de toekomst de leen ing willen gaan af
lossen, de daartoe noodige gel den bezwaarlijk 
anders dan onder dezelfde voorwaarde zou 
kunnen verkrijgen; 

dat derhalve het besluit van Gedeputeerde 
Staten tot weigering van goedkeur ing moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren, 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

Het nader adv ies van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gaf mij aanleiding 
het gevoelen van mijn ambtgenoot van Finan
c iën in te winnen wiens bericht ik aan de 
Afdeeling overlegde, met verzoek te mogen 
vernemen, of zij met het oog daarop termen 
aanwezig achtte, de door haar voorgedragen 
uitspraak in nadere overweging te nemen. 

Mijn ambtgenoot van Financiën merkte in 
zijn genoemd ambtsbericht in de eerste plaats 
op, dat de wet tot heffing van een coupon
belasting {Wet van 29 December 1933, Staats
blad n°. 780} die door de Afdeeling wordt 
aangehaald , ~p het onderhavige geval niet 
van toepassing is, vermits hier van uitgifte 
van effecten geen sprake is, doch wegens de 
geheele leen ing één schuldbekenten is wordt 
afgegeven. (Vergelijk bladzijden 2 en 6 van 
het Verslag van de Commissi e van Voorbere i
ding uit de Tweede Kamer; Gedrukte Stuk
ken 1933-1934, 170/4) . Ware dit anders, dan 
zou - a ldus mijn genoemde ambtgenoot van 
Financiën - uit juridisch oogpunt tegen de 
onderwerpelijke bepaling toch geen bezwaar 
kunnen worden gemaakt, daar artikel 5 der 
wet den schuldenaar van de opbrengst " be
voegd", doch niet " verplicht" verklaart om 
de belasting bij de uitbetaling van de rente 
af te houden. Had de wetgever bedoeld dit 
verhaalsrecht van openbare orde te verklaren, 

dan zou een redactie moeten zijn gevolgd, zoo
al,s die wordt aangetroffen in artikel 8. leden 
3 en 5 der Omzetbelastingwet 1933 (Staats
blad n°. 546). Mijn ambtgenoot van Finan
c iën kan daarom niet instemmen met het 
oordeel van de Afdeel ing, dat de wetgever 
de kwade kansen aan den gel dsch ie ter heeft 
willen opleggen. ,vie tenslotte de belasting 
draagt is z. i. voor de couponbelasting een 
economische kwestie . Immers, indi en eene 
clausule a] s door de gemeente Haarl e ,n wordt 
voorgesteld, niet wordt opgenomen, dan zal 
uiteraard de geldschieter trachten een hoogere 
rente te bedingen. Ook te dezen aanzien ver
wijst mijn ambtgenoot naar hetgeen in voren
aangehaald Verslag (bladzijden 3 en 6) werd 
opgemerkt. De vrnag, wie bij ge lcll een ingen 
door publiekrechtelijke lichamen de risico 
moet dragen voor mogelijke latere belasting
heffing, staat, zoo merkt mijn ambtgenoot ten 
slotte op, niet te zijner beoordeel ing. Aan de 
thans vastgestelde wettelijke rngel ing kan 
echter naar zijne meening geen bezwaar tegen 
de evenbecloelde clausule worden ontleend. 

Naar aanleiding van mijn nader verzoek 
aan de Afdeel ing voor de Geschi llen van 
Bestum heeft deze in haat· nader advies van 
7 Febrnui 1934 n°. 675 (1933)/11, ger icht 
tot Uwe Majesteit, hetwelk weder rechtstreeks 
in mijne handen werd gesteld , a ls ha ar ge
voelen doen kennen , dat, a l erkent zij, dat in 
verband met de juiste opmerking van den 
Minister van Financiën, dat de wet tot hef
fing van een couponbelasting (Wet van 29 
December 1933, Staatsblad n°. 780) op het 
onderhavige geval niet van toepassing is, nu 
er voor de geheele leening slechts één schuld
bekentenis wordt a fgegeven, haar beroep op 
deze wet niet geheel klemmend is, de bezwa
ren , voorzoover zij gericht zijn tegen het naar 
het oordeel der Afdeel ing ontoelaatbare risico, 
hetwelk de crecliet behoevende gemeenten a ls 
gevolg van de goedkeuring van het raaclsbe
sl uit te dragen zullen krijgen , door het betoog 
des Ministers van Financiën niet worden aan
getast. De Afdeeling acht de bedoelde be
zwaren op zich zelf reeds van genoegzaam 
gewicht, om de goedkeuring aan het raads
besluit te onthouden, hetgeen trouwens blijkt 
uit de omstandigheid, dat in de rechtsover
wegingen van het voorgedragen ontwerp-be
sluit slechts di e bezwaren tot uitdrukking zijn 
gebracht. 

De Afcleeling veroorlooft zich mitsdien Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging te 
geven, het voorgedragen ontwerp-besluit als
nog te bekrachtigen. 

Nadere overweging van het adv ies van de 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur 
heeft mij er niet toe kunnen leiden mijn stand
punt te wijzigen. 

Blijkens de overwegingen van het cloot· haar 
voorgedragen ontwerp-besluit kent de Afdee
l ing aan de omstandigheid, dat de raad te 
a ll en tijde gerechtigd is de leening af te 
lossen, geen beteekenis toe, wijl naar haar 
meening te verwachten is, dat de gemeente, 
mocht zij in de toekomst de leening willen 
gaan aflossen, de daartoe nooclige geleien be
zwaarlijk anders dan onder dezelfde voor
waarde zou kunnen verkrijgen. 

Daartegenover stel ik, dat de voorwaarde. 
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welke hier in het geding is, eerst praktisch 
belang voor de gemeente verkrijgt op het 
tijclsti p. waarop de belastingen op aflossing of 
rente der leening worden ingevoerd. In het 
onderhavige geval heeft de gemeente het 
Techt zich aan deze voorwaarde te onttrekken 
door de leeni ng in haar geheel af te lossen. 

Zeer zeker is het mogelijk, dat bij het 
nieuwe beroep, dat de gemeente, indien zij 
van dit recht gebruik maakt, op cle beleg
g ingsmarkt zal doen, deze! fcle voorwaa rde 
wordt gestel cl . 

Evenwel heeft deze voorwaarde a lsdan niet 
meer het bezwaa,·, dat de omvang van de ver
plichting, die zij op de gemeente legt, onbe
Kend is. De voorwaarde zal dan toch behoo• 
ren tot het complex van concrete bedingen , 
waarop de eene partij aan de andere gelei 
leent en welke in haar totaliteit zullen worden 
bepaald door de verhoudingen op de beleg
gingsmarkt. 

Op grond van het vorenstaande acht ik het 
beroep van den raad der gemeente Haarl em 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 9 Augustus 1933 gegrond 
en veroorloof ik mij Uwer Majesteit eerbiedig 
een ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan te 
bieden, strekkende om, met vernietiging van 
het besluit van Gedeputeerde Staten, aan het 
besluit van den raad der gemeente Haa,·lern 
van 28 Juni 1933 alsnog goedkeuring te ver-
1eenen. 

De Ministe·r van B innenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i 1 de. 

s. 74. 

23 Februa,·i 1934. BESLUIT, houdende be
palingen omtrent vervoer van suiker in 
het terrein van toezicht. 

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

Financiën van 1 Februari 1934, n°. 173, In
voerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 87 §§ 2 en 3 der Suikerwet 
1924 (Staatsblad n°. 425), alsmede Onze be
sluiten van 30 Juli 1927 (Staatsblad n°. 283) , 
2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 241) en 22 April 
1933 (Staatsblad n° . 225) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1934, n°. 33) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 20 F ebruari 1934, n°. 
1.06 . Invoerrechten en Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. I. H et tweede lid van artikel 1 van 
-Ons besluit van 30 Juli 1927 (Staatsblad n°. 
283) , zooals dat luidt ingevolge Ons besluit 
van 2 Juli 1928 (Staatsblad n°. 241), vervalt 
en wordt vervangen door een nieuw lid, lui
dende als volgt: 

Met afwijking van het in het vorig lid be
paalde mag suiker, kandij daaronder begre
pen, op het gedeelte van evengenoemd terrein 
langs de Bel g ische grens , niet dan gedekt 
door een geleibiljet of ander geldig document 
worden vervoerd in eene hoeveelheid grooter 
-dan 250 gram. 

Art. II. Aan bovengenoemd artikel 1 wor
•den twee nieuwe leden toegevoegd , luidende 
.als volgt: 

Op het gedeelte van het terrein gelegen bin
nen de gemeente Alphen en R iel mag suiker 
in welken vorm ook, hoe gering de hoeveel
heid ook zij , door kinderen beneden den leef
t ijd van zestien jaren, niet ongedekt worden 
vervoerd. 

De bepaling van het tweede lid geldt niet 
voor de door Onzen :Minister van Financiën 
aan te wijzen deelen van het in genoemd lid 
bedoelde gedeelte van het te rrein van toezicht. 

Art. III. In letter a van artikel 1 van Ons 
besluit van 22 April 1933 (Staatsblad n°. 
225) wordt achter het la atste woord het vol 
gende toegevoegd: , alsmede op het gebied 
behoorende tot de gemeente Hulst . 

Art. IV. In artikel 2 van laatstgenoemd 
beslui t wordt in de plaats van "vijfti g", ge. 
lezen: vijf en twintig. 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten F ebruari 1934. 

s. 75. 

WILHELMINA. 
De llfinister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 13 llfam·t 1934. ) 

24 Feb ruari 1934. WET tot wijziging en aan
vulling van de Nederlandsch-Indische Con. 
versie-Leen ingwet 1931 (Staatsblad N° . 
274). 

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

dat het wenschelijk is over te gaan tot wijzi
ging van de N ederlandsch-Indische Conversie
Leeningwet 1931 (Staatsblad N °. 274) en 
tevens de gelegenheid te openen om aan de 
krach tens evengenoemde wet uit te geven 
schuldbewijzen de garantie van het Rijk te 
verb inden; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art . 1. De N ederlandsch-Indische Conversie

L eeni ngwet 1931 (Staatsblad N°. 274) wordt 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

I. In de considerans wordt achter de woor
den .,ter a floss ing" ingevoegd " of voor den 
te rugkoop". 

Il. In a rtikel 1, lid 1, worden na de woor
den "als noodig is voor de aflossing" inge
voegd de woorden "of voor den te rugkoop" 
en na de woorden " lager zal zijn dan de op 
ge lijke wijze berekende rente der aflosbaar te 
stell en" de woorden "of terug te koopen" . 

III. Aan lid 4 van artikel 1 wordt de 
volgende zinsnede toegevoegd : 

De ingevolge de bepalingen van het eerste 
1 id van di t artikel teruggekochte schuldbewij
zen mogen niet opnieuw in omloop worden 
gebracht, doch worden uitsluitend aangewend 
rno1· de afloss ing van de leen ingen waartoe zij 
behooren. 

IV. In lid 5 van artikel 1 wordt de zin
snede, beginnende met de woorden "en aan
geduid als" tot en met " plaats vindt" ver
vangen door de volgende zinsnede: ,,en aan-
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geduid als Nederlandsch-Indische Conversie
leeni ng met bijvoeging van het jaar, waarin 
de tegeldemaking plaats vindt". 

V. Het vierde lid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

,,4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in een 
termijn van ten hoogste veertig jaren, ge
rekend van het jaa r volgend op dat, waarin 
een tegeldemaking als bedoeld in het vijfde 
1 id van artikel 1 plaats vindt.". 

VI. In artikel 3 wordt in stede van "3/8 
pct. (drie achtsten ten honderd)" gelezen: 

in lid 1: ,,5/8 pct. (vijf achtsten ten hon
derd)" en in lid 2 : ,,1/8 pct. (één achtffte ten 
honderd)". 

VII. In artikel 5 vervallen de woorden "in 
het buitenland". 

VIII. In artikel 8 vervallen de woorden 
"met bijvoeging van het Staatsblad, waarin zij 
is opgenomen." 

2. l. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd om bij de uitgifte van schuld
bewijzen krachtens de Nederlandsch-Indische 
Conversie-Leeningwet 1931 de garantie van 
het Rijk te verleenen voor de nakoming van 
de uit die uitgifte voortvloeiende verplich
tingen. 

2. De koers van uitgifte, de rente en de 
voorwaarden van tegeldemaking wordt a lsdan 
bepaald door Onzen Minister va n Koloniën in 
overleg met Onzen Minister van Financiën. 

3. Deze wet treedt in Nederland en in 
N ede,·landsch-lndië in werking onderscheiden
lijk met ingang van den dag volgende op dien 
harer afkondiging te eener en te anderer 
plaatse. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 24sten Fe

bruari 1934. 

s. 76. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
:Minister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 24 Februari 1934.) 

24 F ebruari 1934. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk B der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1934. 

Titel A. Gewone dienst . f 143,075,705 
Titel B . Kapitaaldienst . 35,732,826 

Geheele dienst . f 178,808,531 

s. 77 . 

Nog niet verschenen, wordt achterin opge
nomen. 

s. 78. 

24 Februari 1934. BESLUIT tot uitbreiding 
van de attributen van het kantoor Reusel. 

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

Financiën van 21 Februari 1934, n°. 138 , af
d eel ing invoerrechten en accijnzen; 

L. & S. 1934. 

Gezien artikel 75 der Algemeene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n° . 38); 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 2 
October 1840 (Staatsblad n° . 62) en van 25 
Februari 1898 (Staatsblad n°. 58), alsmede 
op Ons besluit van 24 October 1906 (Staats
blad n°. 272) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 
. Art. 1. H et kantoor Reusel wordt mede 

opengesteld voor den doorvoer van aldaar te 
lande, anders dan per spoorweg (tramweg), 
van buitenslands aangebrachte goederen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1934 . 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
St-aatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1934. 

s. 79. 

WILHELMINA. 
De M iniste,· van Financiën, 0 ud. 

{Uitgeg. 6 Maart 1934.) 

26 Februari 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 17, lid 3, 
letter b, van de Visscherijwet. 

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

Economische Zaken van 10 Januari 1934, 
no. 9288, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet (Staatsblad 1931, n°. 410) ; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
13 Februari 1934, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Februari 1934, 
n°. 1150, Afdeeling Visscherijen; 

Overwegende, dat de wenschelijkheid is 
gebleken om de hieronder genoemde wateren, 
ter bevordering van de vischcultuur, uit t e 
zonderen van die, waarin op grond van het 
bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet, zonder schriftelijke vergunning 
van den rechthebbende op het vischrecht, met 
één hengel mag worden gevischt ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 23 Juli 1921 

(Staatsblad n°. 1006) en te bepalen : 
Eenig artikel. 

Van de wateren, waarin op grond van het 
bepaalde in artikel 17, lid 3, letter b, van de 
Visscherijwet, met één hengel zonder schrifte
lijke vergunning van den rechthebbende op het 
vischrecht mag worden gevischt, worden ter 
bevordering van de vischcultuur uitgezonderd : 

a. de Binnenmaas, de Boezemvliet en de 
Strijensche Haven, gelegen in de Hoeksche 
Waard, 

b. de Rotte en de Rottemeren, 
c. de Korne, die onder Buurmalsen uitmondt 

in de Unge, 
d. de Volendammervaart, 
e. het Lange- of Alkmaardermeer, 
/ . de Buiten-Crommenije, 
g. de Dusseldorpervaart, het Slikkerdie, de 

Startingervaart en de Schulpvaart, gelegen in den 
GToot-IÁmmerpolder. 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 
14 
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den tweeden dag na dien der dagteekening van 
h et Staatsblad, waarin h et is geplaatst. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

s'-Gravenhage, den 26sten Februari 1934. 

s. 80. 

WILHELMINA. 
De Minister van Ec01wmische Zaken, 

T. J. Verschuur. 
( Uitge{J, 8 Maart 1934.) 

27 F ebruari 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Dorc/Jrecht van 27 Februari 
1933, waa,·bij de aan H. Kram 'e1· te Dor
d,·echt voor perceel Palingstraat n°. 1, 
verleende slijtvergunning werd overge
schreven op naam van de firma P. Cohn 
en Zonen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken van 2 Januari 1934, n°. 3095G, 
afdee li ng Volksgezo_ndheid, en van Binnen
landsche Zaken van 12 Januari 1934, n°. 491, 
afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Dordrecht bij hun besluit van 27 F e
bruari 1933 op grond van artikel 79, le lid, 
der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) de 
slij tvergunning van H. Kramer te Dord,·echt, 
hebben overgeschreven op naam van de firma 
P. Cohn en Zonen, die op 1 Mei 1931 den 
houder der vergunning in de uitoefening van 
het bedrijf verving, en die het bedrijf za l uit
oefenen in een lokaliteit van perceel Paling
straat n°. 1, te Dordrecht; 

Overwegende, dat uit het onder! ing verband 
tussch en de al.'tikelen 12, l e lid, lle, 76 en 
79 der · Drnnkwet (Staatsblad 1931, n°. 476) 
blijkt, dat genoemde wet slechts natt1urlijke 
personen en rechtspersonen kent ; 

dat artikel 79, lid 3, der Drankwet (Staats
blad 1931 , n°. 476) moet worden gelezen in 
verband met artikel 79, lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476), in welk lid a ll een 
overschrijving op een rechtspersoon mogelijk 
is gemaakt, terwijl overigens overschrijving 
alleen op een natuurlijk persoon is toegelaten, 
en dat de uitschakeling van artikel 12, l e lid , 
lle, alleen is geschied en ook moest geschie
den omdat artikel 79,' lid 2, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476) overschrijving op 
rechtspersonen in bepaalde gevallen mogelijk 
maakt; 

Overwegende, dat een firma niet is een na
tuurlijk persoon en ook niet is een rechtsper
soon; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht 
van 27 Februari 1933 in strijd is met artikel 
79 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 47'6) 
en voor vernietiging in aanmerking komt; 

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

6 Februari 1934, n° . 26); 
Gezien het nader rapport van Om.,e Minis

ters van Sociale Zaken van 15 Februari 1934, 
n°. 210 G, afdeeling Volksgezondheid, en van 

Binnenlandsche Zaken van 22 Februari 1934, 
n°. 5292, afdeeling B innenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Dordrecht van 27 Februari 
1933 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer.ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Social e Zaken, 
J. R . SI o tem aker cl e B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

J . A. de W i I de. ' 
(Uitgeg. 20 Maa,·t 1934.) 

s. 81. 

27 F eb,·uari 1934. BESLUIT tot vervroeging 
in 1934 van den wettelijken tijd, bedoeld 
in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 
(Staatsblad n°. 236) . 

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

Binnenlandsche Zaken van 23 Februari 1934, 
n°. 4951, ajdeeling Binnenl a ndsch Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staats-
olad n°. 165), gewijzigd bij de wet van 22 
Maart 1922 (Staatsblad n°. 130); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in 1934 de vervroeging met 

één uur van den wettelijken tijd, bedoeld in 
artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den vijftienden Mei, 
en zal eindigen den zevenden October. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad en in de Nederlandsche 
Staatscou,·ant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A . d e W i l cl e. 

( Uitgeg. 6 Maart 1934.) 

s. 82. 

27 Februari 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 8 Maart 1933 te Londen tusschen Ne
derland en Estland gesloten verdrag be
treffende uitlevering en rechterlijken bij
stand in strafzaken. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 8 Maart 1933 te Londen tus

schen Nederland en Estland gesloten verdrag, 
betreffende ui tlevering en rechterlijken bij
stand in strafzaken, van we lk verdrag een af
druk en eene vertaling bij d it besluit zijn ge
voegd; 

Overwegende, dat de a kten van bekrachti
ging van dat verdrag op 5 Januari 1934 te 
Londen zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat het verdrag, over
eenkomstig artikel 18, voor het Rijk in Europa 
zal in werking treden op 6 Maart 1934; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 23sten Fe-
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bruari 1934, Directie van het Protocol, n° . 
6760; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta-

1 ing daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van d it besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten Februari 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Buitenl,andsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 2 Maa1·t 1934.) 

Fransche tekst. 

ConYentlon !l'extradltlon et <l'asslstance 
ju!l lclalre en matlere penale entre les 

Pays-Bas et l'Estonle. 
Sa M ajesté la Reine des Pays-Bas 

et 
Ie Chef de la République d'Estonie, 
ayant résolu d' un commun accord de con

clure une convention d'extradition et d'assis
tance judiciaire en matière pénale, 

ont nommé à eet effet pour leurs plénipo
tentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Jonkheer R . de Marees van Swinderen, Son 

Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire; 

le Chef de la République d'Estonie: 
Monsieur 0 . K all as, Envoyé extraordinaire 

et Ministre plénipotentiai re d'Estonie ; 
lesquels, après s'étre communiqué leurs pleins 

pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont 
convenus des articles suivants : 

Article premier. Le Gouvernement des Pays 
et Ie Gouvernement d'Eston ie s'engagent à se 
1 ivrer réciproquement, suivant les règles dé
terminées par les articles suivants, à l' excep
tion de leu rs propres nationaux, les indiv idus 
condamnés ou prévenus à rai son d'un des fa its 
énumérés à l'article 2, commis hors du terri
toire de l'Etat auquel l'extradition est de
mandée, si Ie fait commis, selon la législation 
de l'Etat requis, est eompris également dans 
les faits punissabl és énumérés ei-après. L'extra
dition d'un sujet d'un tiers Etat pourra être 
refusée au eas ou eet Etat est en guerre avec 
l 'Etat requérant. 

Néanmoins, lorsque Ie fait motivant la de
mande d'extradition, aura été commis hors 
du territoire du Gouvernement requérant, il 
ne sera donné suite à eette demande que si 
la législation du pays requis autorise la pour
su ite des mêmes infraetions eommises hors de 
son territoire. 

Art. -2. Les faits punissables qui pourront 
donner lieu à une demande d'extradition, sont 
les suivants: 

1 °. a. attentat eontre la vie ou la l iberté 
du Roi de la R eine régnante, du R égent, du 
Chef d'Etat ou d'un autre Chef d'un Etat 
ami, ou entrepris dans Ie dessein de les rendre 
incapables de régner ou de gouverner; 

b. attentat contre la vie ou la liberté de 
la Re ine non 1·égnante, de l ' héritier présomp
tif du tróne ou d' un membre de la familie 
souveraine; 

2°. meurtre ou assassi nat, meurtre ou as-
sassi nat commis sur un enfant; . 

3°. menaees, faites par écrit et sous une 
condition déterminée; 

4°. avortement, procuré par la femme en
ceinte au par d' a.utres; 

5°. coups portés ou bl essures faités volon
tairement avec préméditation, ayant causé une 
maladi e paraissant incurable, un.e incapaeité 
permanente de travail personnel, Ja perte de 
l 'usage absolu d1 un organe, une mutilation 
grave ou la mort sans intention de la donner; 

6°. viol; attentat à la pudeur ; le fait 
d'avoil' , en dehors du mariage,- un commerce 
charne l avec une fille ou une femme au des
sous de l'àge de quatorze ans, ou avee une 
femme au dessus de eet àge, Jorsque le eou
pable sait qu'elle est évanouie ou sans con
naissanee; aetes d'immoral ité, lo,·sque Ie cou
pable sait que la personne avec laquelle il Jes 
com1ne.t, est évanouie ou sans connaissance, ou 
lorsque cette personne n'a pas atteint l 'àge dE) 
quatorze ans; excitation d'une personne a u 
dessous de eet àge à commettre ou à subir des 
aetes d'immoralité ou à avoir, en dehors du 
mari age,' un commerce charnel avec un tiers; 
la débauehe eommise par une personne d'àge 
majeure avec un mineur du même sexe; la 
débanche eommise avec des personnes qui sont 
placées sous la garde ou sous l'autor ité de 
!'auteur; la traite des femmes et la traite des 
mineurs du sexe masculin; · 

7°. exeitation de mineurs à l a débauebe et 
tout acte ayant pour objet de favoriser Ja dé
bauche de mineurs; 

8°. bigamie; 
9°. enl évement, recel , suppression, substi

tution ou supposition d'un enfant; 
10°. enlèvement de mineurs ; 
11 °. tous les faits frauduleux de fabrica

tion ou d'altération de monnaie, que[ que 
soit Ie moyen employé pour produire le ré
sultat; la m ise en circul ation fra uduleuse cle 
fausse monnaie; les faits, dans Je but de la 
mettre en circulation , d'introduire dans Ie 
pays ou de recevoir ou de se procurer de la 
fausse monna ie, sachant qu'elle est fausse ; les 
faits frauduleux de fabriquer, de recevoir ou 
de se procurer des instruments ou d' au tres 
objets destinés par leur nature à la fabrica
tion de fause monnaie ou à l' al tération des 
monnaies. 

Dans la présente convention, Ie mot "mon
na ie" s'entend de la monnaie-papier, y com
pris les billets de banque et de la monnaie 
métallique, ayant cours en vertu d'une loi; 

12°. eontrefaçon ou falsification de timbres 
et de marques de l 'Etat ou de t imbres, qui y 
sont ass im ilés à eet égard, ou de marques 
d'ouvrier exigées par la loi; 

13°. faux en écr iture et usage fait à des
sein de l' écriture fausse ou fal sifiée; 

14°. faux serment; 
15°. corruption de fonctionnaires pub lies; 

eoncussion, détournement commis par des 
fonctionnaires ou par eeux qui sont eonsidérés 
co=e tels; 

16°. · incendie allumé à dessein, lorsqu'il 
peut en résulte,· un danger commun pour des 
biens ou un danger de mort pour autrui; in
cendie all umé dans Ie de sein de se procurer 
ou de procurer à un tiers un profit illégal au 
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dé'triment · de l ' assureur ou du porteur légal 
d'un contrat à la grosse; 

17°. destruction illégale commise à dessein 
d'un édifice appartenant en tout ou en partie 
à un au tre ou d'un édifice ou d'une construc
tion lo rsqu ' il peut en résul te r un <l a nger com
m un pour des biens ou un <l anger de mort 
pour au tr ui ; 

18° . actes de violence commis en public, à 
forces réunies, contre des personnes ou des 
biens; 

19°. Te fait illégal commis à dessein de 
fa ire coul er à fond , de fa ire échouer , de dé
trui re, .de rendre impropre à l 'usage ou de 
détériorer un na vire, Jo rsqu'il peut en résul ter 
un <langer pour autrni ; 

20°. émeu te e t insubordination des pas
sagers à bord d'un nav ire contre Ie capitaine 
e t des gens de l' équipage contre leu rs supé
rrnurs · 

21 °.' Ie fait commis à desse in d'avoir mis 
en pé ril un convoi sur un chemin de fe r ; 

22 °. vol ; 
23°. escroquer ie ; 
24°. abus d'un bl anc-se ing; 
25 °. dé tou rnement ; 
26°. ba nqueroute fraudul euse. 
Sont comprises dans les quali fications pré

cédentes la tentative et la compl icité, lors
qu'elles sont punissables d' après la législation 
du pays auquel l' extradi t ion est demannée. 

L'extradi t ion ne sera accordée pour les faits 
c i-dessus énumérés que s' il s entraînent dans 
les deux p ays cont ractants une pe ine maxi
m um d' un a n d'em prisonnement au moins . 

Art . 3. L 'extradi t ion n'aura pas lieu: 
1 °. lorsque Ie fa it a été commis dans un 

pays t iers et que Ie Gouvernement de ce pays 
requiert l'extradition ; 

2°. auss i longtemps, que !' indi vidu réclamé 
est poursuiv i pour Ie même fa it dans Ie pays, 
a uquel l 'extradition est demandée, ou si à 
rai son de ce fait il y a été définitivement 
condamné, absous ou acqui tté; 

3°. s i, d'après les lois du pays auquel 
l ' extra di t ion est dema ndée, la prescription de 
l'action ou de la pe ine est acquise a vant l'ar
restation de !'individu réclamé, ou , l'arres
tation n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'i l 
n' ait été cité <levant Ie t ribuna l pour être 
entendu. 

Art. 4. Si ! ' individu réclamé est poursu ivi 
ou subit une peine pour une infraction autre 
que cell e qui a donné lieu à l a demande 
d'extradition, son extradition ne sera accordée 
qu'après la fin de la poursui te dans Ie pays 
auquel l 'ex tradition est demandée, et , en cas 
de condamnation, qu' après qu' il aura subi sa 
pe ine ou qu' il aura été gracié. Toute fo is, a fin 
de com paraî tre <levant les tribunaux du pays 
requérant, un individu réclamé pourra être 
li vré tempora irement à l a condi t ion qu' il sera 
renvoyé auss itót que la poursu ite se ra finie. 

Art. 5. Il est expressément st ipulé que !'in
dividu ex tradé ne pourra être ni poursuivi n i 
puni , dans Ie pays auquel l'extradition a été 
accordée, pour un fait punissable quelconque 
non prévu par la présente convent ion et · an
térieur à son extradition, et, sans le consente
ment de celu i qui a accordé l 'extradit ion, ni 
poursuivi ni puni pour un fait p révu par la 
présente convention et antér ieur à son extra-

d it ion autre que celui ayant mot ivé l'ext ra d i
t ion, n i extradé à un Eta t tiers, à moins qu' il 
n ' a it eu en tout cas la pleine liberté de 
quitter de nouveau Ie pays susdit pendant un 
mois après avoir été jugé, et , en cas de con
damnation, après avo ir subi sa peine ou a près 
avo ir été gracié. 

A rt. 6. Les dispos itions de la présente conven
t ion ne sont point applicabl es aux déli ts politi
ques. Il apparti endra -à l 'Etat sa is i de la de
mande d'extradi t ion de décider si un dé l it est 
à cons idérer comme ayant un carectère pol i
ti que. L a personne q ui a été ext radée à ra ison 
de l 'un des fa its de droit commun ment ionnés 
à l' a r t icle 2, ne peut, par conséquent, en 
a ucun cas, être poursuivie et punie dans 
l'Etat auquel l 'extradi t ion a été accordée, à 
ra ison d' un dél it pol itique commis par e ll e 
avant l'extradi t ion, n i à ra ison d'un fait con
nexe à un semblable déli t politique. 

A rt. 7. L 'extradition sera demandée par la 
voie dipl omatique et ne sera acco rdée que sur 
la production de l'or ig ina l ou d'une expédi
t ion authent ique, so it d' un jugement de con
damnation, soit d' une ordonnance de mise en 
accusation ou de renvo i <levant la j ustice ré
press ive avec mandat d 'arrê t , délivré dans 
les formes prescrites par la législation de 
l'Etat qui fa it la demande, e t ind iquant suf
fi samment Ie fa it dont il s'agit , pour mettre 
l 'E tat requis à même de juger s' il constitue, 
d' après sa législation, un cas prévu par la 
présen te convent ion, ai nsi que la di sposition 
pénal e qui lui est applicable. L es p ièces qui 
ne sont pas rédi gées en la ngue frança ise, de
vront être accompagnées d' une traduction 
fr a nçaise. 

A rt. 8. L es objets saisis en la possession de 
!'i ndivi du réclamé seront l ivrés à l 'Etat re
quéra nt , si l' a utori té compétente de l'Eta t 
requ is en a ordonné l a remise. 

A rt. 9. En attendant la dema nde d'ext ra
d ition par la vo ie diploma t ique, l 'arrestat ion 
provisoire de !'indiv idu, <lont l 'extradit ion 
peut être requise aux termes de la présente 
convention, pourra être demandée : 

du cóté des P ays-B as pa r tout officier de 
justice ou tout juge d'instruct ion (j uge com
missa ire); 

du cóté de l 'E stonie pa r les préfets de po
lice et les commissaires de pol ice crim inell e. 

L' arrestat ion prov iso ire est soumise aux 
form es et aux règles presc ri tes par la légis
lation du pays auquel la demande est faite . 

Art. 1 0. L'étranger arrêté provisoirement, 
aux termes de l' article p récédent, sera , à 
moins que son arrestation ne doive être main
tenue pour un autre motif , mis en l iberté, si 
dans le déla i de v ingt jou rs après la date du 
ma ndat d' a r restation provisoire, la demande 
d' extrad ition pa r la vo ie diplomatique, avec 
remise des documents p rescr its pa r la p1·ésente 
convention, n' a pas été fa ite. 

Art. 11. Lorsque dans la poursui te d ' une 
affa ire pénale non-pol itique, un des Gouver
nements jugera nécessa ire l' audi t ion de té
moins dans l' autre E tat, une commission roga
toire sera envoyée à eet effet par la voie d i
plomatique, et il y sera donné suite, en ob
servant les lois du pays, ou les témoi ns seront 
invi tés à comparaître. En cas d'urgence tou te
foi s une commiss ion rogatoire pour ra être di -
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rectement adressée par l'autor ité judicia ire 
dans l 'un des Etats à l'autorité judiciaire 
da'ns I ' a utre Etat. 

Toute commiss ion rogatoire, ayant pour hut 
de dema nder une audition de témoins, devra 
être accompagnée d'une traduction frança ise. 

Art. 12. Si dans une cause péna le non
politique l a comparntion personnell e d'un té
moin dans l' a utre pays est nécessa ire ou dé
sirée, son Gouvernement l' engagera à se r endre 
à l 'invitation qui ]ui sera. faj te et en cas de 
consentement, il I ui sera accordé des frai s de 
voyage et de séjour, d' après les tarifs et règle
ment_., en v igueur dans Ie pays ou l' a udition 
devra avo ir I ieu, sauf Ie cas ou le Gouverne
ment requérant estimera devo i r a l louer a u 
témoin une p lus forte indemni té. 

Aucun témoin, quelle que soit sa nationali té, 
qu i, cité dans l 'un des deux pays, compa
raîtra volontairement devant les juges de 
l' autre pays, ne pourra y être poursuivi ou 
détenu pour des faits ou conda mnations cri
minels a ntér ieurs, n i sous prétexte de com 
plicité dans les fa its objets du procès ou il 
fi gurera comme témoin. 

Ce témoin perdra toutefo is eet avantage s'il 
ne quitte pas de son propre g ré Ie territoire de 
l 'Etat requérant dans une semaine du mo
ment ou sa présence deva nt les instances judi
c ia ires n'éta it plus nécessa ire. 

A rt. 13. Lorsque dans une cause pé nale 
non-politique l a confrontation de c riminels, 
détenus dans l 'autre Etat, ou bien la commu
nication de pièces à convict ion ou de docu
m ents, qui se trouvera ien t entre les mains des 
a utorités de l 'autre pays, sera jugée utile ou 
nécessa ire, la dem ande en se ra fa ite par l a 
vo ie diplomatique, et !'on y donnera su ite à 
moins de cons idérations pécia les qui s'y op
posent, et sous l'obli gation de renvoyer les 
cr iminels et les pièces dans Ie plus bref déla i 
poss ibl e. 

Art. 14. Le transit, à travers Ie territo ire 
de l 'un des E tats contractants, cl'un individu 
1 ivré par une ti erce Pu issance à l' autre partie 
et n'appa rtenant pas au pays du transit, sera 
accorclé sur l a s im ple production, en orig inal 
ou e n expédition authent ique, de l 'un des 
actes de procédure mentionné à l'article 7, 
pourvu que Ie fa it ervant de base à l' extra
cl it ion so it compris da ns la présente conven
t ion et ne rentre pas clans les prévisions des 
articles 3 et 6, et que Ie transport a it li eu, 
quant à !'escorte, a vec Ie concours de fonc
t ionnaires du pays qui a autorisé Ie t rans it 
su r son territo ire. 

L es fr ais du transit se ront à la charge de 
1 'Etat requérant. 

Art. 15. Les Gouvernemen ts respectifs re
noncent de part et d 'autre à toute réclama
t ion pour la restitution des frais cl 'entretien, 
de transport et autres, qui pourraient 1·ésulte r , 
clans les limites de leurs territoires respectifs, 
de l' extradition des prévenus, accusés ou con
cl a mnés a ins i que de ceux résul tant de l 'exé
cution des commissions rogatoi1·es, du trans
port et du renvo i des cr iminels à confronter, 
et de ]'envoi et de la restitution des pièces à 
conviction ou des documents. 

Au cas ou Ie transport par mer serait jugé 
préférable, !'indiv idu à extrader sera conduit 
a u port que désignera ! 'agent diplomatique 

ou consulaire du Gouvernement requérant, aux 
frais duquel il ser a embarqué. 

Art. 16 . Les deux Gouvernements s'enga
gent à se communiquer réciproquement, et 
sans restitution .de fra is toutes les sentences 
de conda mnations ayant obtenu force de chose 
j ugée, par r appart à des faits punissables de 
toute sorte, à l 'exception des contraventions, 
prononcées par l a Justice d'un des deux Etats 
contre des resso rt issants de l'autre E tat. 

Cette commu nication sera effectuée moyen
nant !'envoi, par l a voie d iplomatique, au 
Gouvernement du pays, auquel appartient Ie 
condam né, d'une expédition authent ique ou 
d'un extrait de l a clécision définitive ou d'un 
extrait du casier judicia ire, accompagné d'une 
traduction française, si l adite pièce est réd igée 
en une autre langue. 

Art. 17. Les stipulations de l a présente 
convention seront a pplicables également aux 
Indes néerlanda ises, a u Surinam et à Cura
çao, sauf l'observation des dispo itions à éta
blir ul tér ieurement par des notes à échanger 
entre les deux Etats et dont la nécess ité pour
rait s' imposer par l a législation en vigueur 
dans ces terr itoires d'outremer. 

Les modali tés des demandes prévues par Ie 
présent tra ité et émanant des a utorités de 
ces terr itoires ou aclressées à cell es-c i, seront 
égalem ent réglées par ces not€S. Par déroga
tion à l' article 10 Ie clélai pour la mise en 
1 iberté sera de trois mois. 

Art. 18. L a présente convention sera rati 
fi ée et ell e e ntrera en vigueur Ie so ixa ntième 
jour après !'écha nge des ratifications qui au ra 
1 ieu à Lond res. 

E ll e ne sera exécutoire cla ns les territoires 
du Royaume des P ays-B as, s it ués hors de 
l'Europe, visés à l 'article 17, qu'à l a d ate à 
f ixer clans les notes à échanger selon eet ar
t icle. 

Art. 19 . Chacune des P a rti es contractantes 
pourra en tout temps dé noncer la présen te 
convention, en prévenant l'aut re partie de 
son intention six rnoins à ! 'avance. 

En foi de quoi l es plénipotentiaire respec
t ifs ont signé la présente conven t ion et y ont 
a pposé leurs cachets . 

F ait, en double expédi t ion, à Lonclres, Ie 
8 mars 1933. 

{L.S.) R. de Marees van Swinderen. 
(L.S.) 0 . Kallas. 

V er t a I ing. 

Verdrag betreffend e uitleverin g en rech
terlijken bijstand In strafzaken tusscllen 

Nederland en Estland. 

H are Majesteit de Koningin der ederlanden 
e n 

het Hoofd van de Republiek Estland: 
in gemeenscha ppelij k overleg overeengeko

men zijnde een verdrag ootreffencl uitlevering 
en rechterlijken bijstand in strafzaken te sl ui 
ten, 

hebben te di en einde tot Hunne gevolmach
t ig den benoemd, te weten: 

H are Majesteit de Koning in der N ederlan
den: 
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Jonkheer R. de Marees van Swinderen, 
Hoogstderzelver buitengewoon Gezant en ge
volmachtigd Minister; 

het Hoofd van de R epubliek Estland: 
den heer 0 . Kallas, buitengewoon Gezant 

en gevolmach tigd Minister van Estland; 
die, na elkander hunne volmachten te heb

ben medegedeeld en deze in goede orde te heb
ben bevonden, omtrent de volgende artikelen 
zijn overeengekomen : 

A1·t. 1. De Regeering van Nederland en 
de R egeering van Estland verbinden zich aan 
e lkander uit te leveren, volgens de bii de 
volgende artikelen vastgestelde regelen, met 
u itzondering van h are e igen onderdanen, de 
personen die veroordeeld of verdacht zijn we
gens een der in art ikel 2 vermelde fe iten, 
gepleegd buiten het grondgebied van den 
Staat aan welken de uitlevering wordt ge
vraagd, indien het gepleegde feit, naar de 
wetgeving van den aangezochten Staat, even
eens valt onder de hierna vermei de strafbare 
feiten. De uitlevering van een onderdaan van 
een derden Staat kan geweigerd worden wan
neer die Staat in oorlog is met den aanvra
genden Staat. 

Indien evenwel h et aan de uitleveringsaan
vraag ten grondslag liggende feit begaan is 
buiten het grondgebied van de aanvragende 
Regeering, zal aan deze aanvraag slechts ge
volg worden gegeven wanneer de wetgeving 
van het aangezochte land vervolging van de
zelfde strafbare feiten, buiten zijn grondge
bied begaan, toelaat. 

Art. 2. De strafbare feiten die aanleiding 
kunnen geven tot eene uitleveringsaanvraag, 
zijn de volgende: 

1 °. a. aanslag op het leven of de vrijheid 
van den Koning, van de regeerende Koningin, 
van den Regent, van het Hoofd van den 
Staat of van een ander Hoofd van een be
vrienden Staat, of een aanslag ondernomen 
met het oogmerk hen tot regeeren of besturen 
ongeschikt te maken; 

b. aanslag op het leven of de vrijhe id van 
de niet-regeerende Koningin, van den ver
moedelijken troonopvolger of van een lid van 
het Vorstelijk Huis; 

2°. doodslag of moord ; kinderdood lag of 
k indermoord ; 

3° . bedreigingen, schriftelijk en onder eene 
bepaal de voorwaarde gedaan; 

4°. het opzettelijk veroorzaken van de af
drijving der vrucht van eene vrouw door haar 
1,elve of door anderen; 

5°. opzettelijk met voorbedachten rade toe• 
gebrachte slagen of verwondingen, die eene 
klaarbl ij kelijk ongeneeslijke ziekte, eene voort
durende ongeschiktheid tot per oonlij ken ar
beid, het verlies van het a lgeheel gebruik van 
een lichaamsdeel , een zware verminking of 
den dood zonder dien te hebben willen ver
oorzaken, ten gevolge hebben; 

6°. verkrachting; feitelijke aanranding van 
de eerbaarheid ; het fe it van buiten echt 
vleeschelijke gemeenschap hebben met een 
meisje of eene vrouw beneden den leeftijd van 
veertien jaren of met eene vrouw boven dien 
leeftijd, wanneer de schuldige weet dat zij in 
staat van bewusteloosheid of .onmacht ver
keert; ontuchtige h andelingen, wanneer de 
schuldige weet dat de persoon met welke hij 

ze pleegt, in staat van bewusteloosheid of 
onmacht verkeert, of wanneer die persoon den 
leE)ftijd van veertien jaren niet heeft bereikt; 
opwekking van een persoon beneden dien leef. 
t ijd tot het plegen of du lden van outuchtige 
handelingen of tot vleeschelijke gemeenschap 
met een derde bui ten ech t; ontucht gepleegd 
door een meerderja rig per·soon met een min
derjarige van hetze! fde geslacht; ontucht ge
pleegd met personen die onder de hoede of 
onder het gezag van den dader gesteld zijn ; 
de hande l in vrouwen en de handel in min
derjarigen van het mannelij k geslacht; 

7°. opwekking van m inderjar igen tot on
tucht en iedere daad welke ten doel heeft de 
ontucht van minderjarigen te begunstigen; 

8°. dubbel huwelijk; 
9°. oplichting, wegvoering, verberging, weg. 

making of onderschuiving van een kind ; 
10°. oplichting of wegvoering van minder. 

j arigen; 
11 °. iedere bedriegelijke vervaardiging of 

verandering van munt, welk middel ook ge
bezigd moge zijn om het resultaat te verkrij
gen; het bedriegelijk in omloop brengen van 
valsche munt; het binnen het la nd invoeren 
of het ontvangen of zich ver chaffen van 
va lsche munt, waarvan men weet dat zij 
valsch is, teneinde deze in omloop te brengen ; 
het bedriegelij k vervaardigen, ontvangen of 
zich verschaffen van werktuigen of andere 
voorwerpen, welke naar hun aard bestemd zijn 
voor de vervaardiging van valsche munt of 
voor de verandering van munt. 

In dit verdrag wordt onder het woord 
,,munt" verstaan papiergeld, waaronder be
grepen bankbiljetten, en metalen geld, welke 
wettig betaalmiddel zij n; 

12°. het namaken of ve,·valschen van ze. 
gels en Rijksmerken of van te dezen opzichte 
daa rmede gelijk te stellen zegels of van mees
terteekenen d ie door de wet worden gevor
derd; 

13°. valschheid in geschriften en het met 
opzet gebn,ik maken van het va lsche of ver
va lschte geschrift; 

14° . meineed; 
15°. omkooping van openbare ambtenaren , 

knevelarij , verduistering door ambtenaren of 
daarmede gelijkgestelden; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daar
van gemeen gevaar voor goederen of levens
gevaar voor een ander te duchten is; brand
stichting met het oogmerk om zich of een 
ander, ten nadeele van den verzekeraar of van 
den wettigen houder van een bodemerijbrief, 
wederrechtel ij k te bevoordeel en; 

17°. opzette lijke en wederrechtelijke ver
nieling van een gebouw, hetwelk in zijn gè• 
heel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort 
of van een gebouw of getimmerte, indien 
daarvan gemeen gevaar voor goederen of 
levensgevaar voor een ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krach
ten tegen personen of goederen ; 

19°. het opzettel ij k en wederrechtel ijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruik
baar maken of beschadigen van een vaartuig, 
indien daarvan levensgevaar voor een ander 
te duchten is; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan 
boord van een sch ip tegen den schipper en 
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Yan mindere schepel ingen jegens hunne meer
de ren in rang; 

21 °. het opzettelijk doen ontstaan va n ge-
vaar voor een spoortrein; 

22°. diefstal; 
23°. oplichting ; 
24°. misbruik van eene handteeke ni ng m 

b la nco; 
25°. verdu iste ring; 
26°. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande be nam ingen zijn be

grepen de pog ing en de medepl ichtighe id , 
voorzoover zij strafbaar gesteld zijn bij de 
wetgeving van het land, aan hetwelk de uit
l evering wordt gevraagd. 

De uitl ever ing zal voor de bovengenoemde 
fe iten sl echts worden toegestaan, indien in u" 
be ide ve rd ragsl u itende landen daa rop eene 
max imum-straf van minstens een jaa r ge
vangenis is gestel d . 

Art . 3. De ui tlevering zal n iet plaats heb 
ben : 

1° . indien het fe it begaan is in een uerden 
Staat en de R egee ring van di en Staat àc u it -
levering aanvraagt; . 

2°. zoo lang de opgeëisch te persoon voor hPt
zelfàe fe it wordt vervolgd in den Staat. aa11 
welken de ui t leve ring wordt aangevraagd, of 
ind ien h ij er, wegens dat fe it, onherrocpc;ijk 
is veroordeel d, ontslagen van rechtsvcnolg iog 
of vrijgesproken; 

3°. indien, naar de wetgeving va n den 
Staat aan welken de ui t levering word t ge
vraagd, de vervolg ing of de opgelegde ·t,raf 
verjaard is vóór de aanhouding va n den op 
geëischten persoon, of, zoo nog geen aanLc,u
ding heeft plaats gehad , vóórdat deze vbor de 
rech tbank is gedagvaard om gehoord t,> wor
den. 

Art. 4. Indi en de opgeëischte persoon rnr
volgd wordt o f straf ondergaat wegens een 
a nder stra fbaa r fe it dan hetwelk tot de aan
vraag om uitlevering gele id heeft , zal zij :1e 
ui t levering n iet worden toegestaan dan na 
a floop der vervo lgi ng, ingesteld in het land 
waaraan de u itlevering word t gevraagd en, 
ingeval van veroo rdeeling, nadat hij zij n straf 
zal hebben ondergaan of hem daarvan gratie 
zal zijn verleend. Jochtans za l een opge
e isch te persoon, teneinde voo r den rech ter van 
het aanvragende land te verschijnen, tijdelijk 
kunnen worden uitgeleverd onder gehouden
he id da t hij zal te ruggezonden worden zoodra 
de vervolg ing geëindi gd is. 

Art. 5. Ui tdrukkelijk wo rdt bepaald dat de 
uitgeleve rde persoon n iet zal mogen worden 
vervolgd noch gest rn ft in het land waaraan 
de u itl everi ng is toegestaan, wegens eeni g 
stra fbaar fei t n iet in het tegenwoordig verd rag 
voorzien en vóór zijne u itlever ing gepleegd, 
noch, zonder de toestemm ing der Regeering 
die de u itl everi ng heeft toegestaan, vervolgd 
of gestra ft wegens een fe it voorzien in het 
tegenwoordig verd rag en vóór zijne uitl eve
r ing gepl eegd anders da n dat waarvoor de 
uitl evering heeft p laats gehad, noch ui tge
leverd aan een de rden Staat, terizij hij in elk 
geval volle vr ijhe id gehad hebbe het eerst
genoemde land weder te verlaten gedu rende 
een maand nadat de tegen hem ingestelde ver
volg ing za l zijn afgeloopen en, ingeval van 
veroordeel ing, een maand nadat hij de hem 

opgelegde straf za I hebben ondergaan of helll 
daarvan gratie zal zijn verleend. 

Art. 6. De bepalingen van het t<11scnwoor
d ig ve rd rag zij n niet toepasselij k op staatkun
dige m isdrij ven. De Staat, tot welken eene 
aanvraag om ui t levering is geri ch t , za l te 
bes! issen hebben of een misdrij f a ls van st aat
kundigen aard te beschouwen is. Hij di e 
wegens een de r in a rt ikel 2 genoemde ge
meene fe iten is u itge leve rd , ka n derhalve in 
geen geval ver vol g d e n gestn:l.ft w o roe n i n 
den Staat waaraan de ui tlevering is toege
staan, wegens een staatkund ig m isdrij f door 
hem gepleegd vóór de u itlever ing, noch we
gens een fe it met zooda nig staa tkundig mis
d r ij f samenhangende. 

A rt. 7. De u itlevering zal worden aange
vraagd langs diplomatieken weg en all een 
toegestaan worden op ve rtoon va n het oor
spronkel ijke of van een gewaarmerkt af
schrift, hetzij van een vonnis van veroordee
ling, hetzij van eene besch ikking tot in staat 
van beschuldig ing stelling of van eene be
schikking waarbij rechts ingang is verleend 
met bevel tot gevangenneming , a fgegeven in 
de vormen voorgeschreven door de wetgev ing 
van den Staa t, die de aanvrage doet, en waar
bij het fe it waarvan sprake is op zoodanige 
wijze wordt omschreven dat de aangezochte 
Staat in staat zij te beoordeelen of het , vol
gens zij ne wetgeving, een geval daarstelt in 
het tegenwoord ig verdrag voorzien , a lsmede 
vermeldende de op het fei t toepasselijke st ra f
bepal ing. De stukken, di e niet in de Fransche 
taal zijn gesteld , moeten van eene F ransche 
ver tali ng vergezeld zij n . 

Art. 8. De op en bij den o pgeëisch ten per
soon in beslag genomen voorwerpen zullen aa n 
den aanvragenden Staat worden overgegeven, 
indien de bevoegde macht van den aangezoch
ten Staat de overgave daarvan heeft bevolen. 

A rt. 9. In afwacht ing van de aanvrage om 
u itleve r ing langs d iplomatieken weg, zal de 
voorloop ige aanhoudi ng van den pe rsoon wiens 
u itlever ing volgens het tegenwoordig ve rdrag 
ka n gevraagd worden, kunnen worden ve1·
zoch t : 

van de zijde van N eder land door e iken of
ficier van justit ie o f eiken rech ter van in
stn,ctie (rechter-commissa r is ) ; 

van de zijde van Estl a nd door de poli t ie
prefecten en de com missa rissen van cr imineele 
poli t ie. 

De voorloopige aa nhouding is onderworpen 
aan de vormen en regelen voorgeschreven 
door de wetgev ing van den Staat waaraan de 
aanvrage wordt gedaa n. 

A rt. 10. De vreemdel ing, voorloopig aa n
gehouden vol gens de bepal ingen va n het voor
gaand artikel , zal , tenzij zijne aanhouding 
wegens eene andere reden gehandhaafd be
hoort te worden, in vrijheid worden gesteld , 
indien binnen den termijn van twintig dagen 
na de dagteekening van het bevel van voor
loopige aanhoud ing, de aanvrage tot u itleve
ring la ngs di plomatieken weg, met overleg
g ing der bescheiden, voorgeschreven door het 
tegenwoord ig verdrag, niet is gedaan. 

Art. ll . Wanneer bij vervolg ing wegens 
een gemeen misdrij f eene der R egeeringen het 
hooren van getuigen, di e zich in den anderen 
S taat bevinden, noodi g oordeelt, zal daartoe 
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eene rogatoire comm1ss1e langs diplomatieken 
weg gezonden worden en zal daaraan gevolg ge
geven worden met inachtneming de r wetten 
va n het land, waar de getuigen zull en worden 
u itgenoodigd te verschijnen. E chter zal, in 
spoedeischende geva ll en, eene rogatoire com
mis ie rechtstreeks door de rechterlij ke over
he id van den eenen Staat aan de rechterlijke 
overheid van den a nderen Staat gezonden 
kunnen worden. 

E lke rogatoire commissie tot aanvrage van 
een getuigenverhoor zal van eene Fra nsche 
vertaling vergezeld moeten zijn. 

Art. 1 2. Indien in eene strafzaak een gemeen 
m isdrijf betreffende, de persoonlijke ver
sch ijni ng va n een getu ige in het andere land 
noodig is of verlangd wordt, za l zijne Regee
ring hem verzoeken aan de tot hem te ri chten 
ui tnood ig ing gevolg te geven en, in geval hij 
daaraan voldoet, zullen h em reis- en verblijf
kosten worden toegekend vo lgens de tar ieven 
en regl ementen van krach t in het land, waar 
het verhoor zal moeten pl aats hebben, be
houdens het geval dat de aanvragende R e
geering het noodi g zal achten eene hoogerc 
vergoed ing aan den getuige toe te kennen. 

Een getui ge van welke nationaliteit ook, di e 
in een van be ide Staten opgeroepen, vrijwil -
1 ig voor de rechters van den anderen Staat 
verschijnt, zal aldaar niet kunnen worden 
ve rvolgd of aangehouden wegens vroeger doo r 
hem begane strafbare feiten of tegen hem 
ui tges pro ken strafrechter I ij ke veroordeel i ngen 
zelfs niet onder voorwendsel van medeplichtig
he id aan de feiten die h et onderwerp uitma
ken van het geding, waarin hij a ls getuige 
optreedt. 

Zu lk een getuige zal echter dat voorrecht 
ver liezen als hij niet uit e igen beweging het 
grondgebied van den aanvragenden Staat ver
laten heeft binnen een wee k nadat zijne tegen
woordigheid voor de gerechtel ijke overheden 
ni et meer nood ig was. 

Art. 13. W a nneer in eene strafzaak een , 
gemeen misdrijf betreffende, de confrontatie 
van misdadigers, gedetineerd in den anderen 
Staat, of wel de mededeeli ng van overtu i
g ingsstukken of van bescheiden, welke zich in 
ha nden bevinden der autoriteiten van het an
dere land , nuttig of noodig zal worden ge
oordeeld , zal de daartoe strekkende aanvraag 
langs diploma t ieken weg geschieden en zal 
daaraan gevolg gegeven worden, tenzij er bij
zondere redenen mochten bestaan die e r zich 
tegen verzetten, en onder gehoudenheid tot 
terugzending van de misdad igers en van de 
stukken binnen den kortst moge lijken tijd. 

Art. 14. De doorvoer over het grondgebied 
va n een der contracteerende Staten, van een 
door eene derde Mogendheid aan de a ndere 
P a rtij uitgeleverd persoon niet behoorende 
tot het land door h etwelk de doorvoer plaats 
heeft za l worden toegestaan op het eenvou
dig ~ertoon, hetzij van het oorspronkelijke, 
hetzij van een gewaarmerkt a fschrift, van een 
der stukken genoemd in artikel 7, mits het 
feit, waarop de uitl evering gegrond is, in het 
tegenwoordig verdrag vermeld zij en niet vall e 
onder de bepalingen van de artikelen 3 en 6 
en mits de doorvoer wat het gele ide betreft, 
geschiede met medewerking va n beambten van 

het la nd dat den doorvoer over zijn grondge
bied hee ft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zull en ten laste 
komen van den aanvragenden Staat. 

Art. 15. De wederzijdsche R egeeringen doen 
over en weder afstand van a l Ie aanvrage om 
terugbetaling van de kosten van onderhoud, 
van vervoer en a ndere d ie, binnen de grenzen 
van haar wederzijdsch grondgebied, zouden 
kunnen voorvloe ien uit de u itlever ing van 
verdachten, in staat van beschul diging ge
stelden of veroordee lden, evenals van die 
voortvloeiende uit de tenuitvoerlegging van 
rogatoire comm iss iën, uit het vervoer en de 
terugzending van misdadige rs ter confrontatie 
en uit de toezend ing e n terugzending der over. 
t.uigingsstukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verk ieslijk 
mocht worden geacht, zal de u it te leveren 
persoon worden overgebracht naar de haven, 
aan te wijzen door den diplomatieken of con
sul airen agent van · den aanvragenden Staat, 
op wiens kosten hij za l worden ingescheept. 

A rt . 16. De beide Regeeringen verbinden 
zich elkander wederkeering, zonder ve rgoe
ding van kosten, mede te deelen a ll e veroor
deel ingen d ie in kracht van gewijsde zij n ge
gaan, betreffende strafbare fe iten van a ll en 
aard, met uitzondering van overtredingen, uit
gesproken door de Ju titie van een de r beide 
Staten tegen onderdanen van den anderen 
Staat. 

Deze mededeeling zal geschieden door toe
zending, langs diplomatieken weg, aan de 
R egeer ing van het land waartoe de veroor
deelde behoort, van een gewaarmerkt a fschrift 
van of van een uittreksel uit de onherroepe
lij ke beslissing of van een ui ttreksel u it het 
strafregister, welke van een Fransche verta
ling vergezeld moeten zijn ind ien het stu k i11 
eene andere taal gesteld is. 

Art. 17. De bepalingen van het tegenwoor
d ig verdrag zullen eveneens toepasselijk zij n 
op ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, 
behoudens inachtneming van de bepal ingen 
die later zu ll en worden vastgesteld bij tusschen 
de be ide Staten te wisselen nota's en waar
van de noodzakelijkhe id zou kunnen voort
vloe ien u it de in die overzeesche geb ieden 
van kracht zijnde wetgeving. 

De wij ze waarop aanvragen voorzien bij di t 
verdrag en uitgaande van de ove1·heden van 
die gewe ten of tot hen gericht, zu ll en gedaan 
worden, zal eveneens bij die nota's worden 
geregeld. Met a fwij king van a rtikel 10 za l de 
term ij n voor de invrijhe idstelling dri e maan
den zij n . 

Art. 18 . H et tegenwoordig verdrag zal wor
den bekrachtigd en za l in werking treden den 
zestigsten dag na de u itwisseling de r bekrach
tigingsoorkonden, di e te Londen za l plaats 
hebben. 

H et zal eerst van kracht zij n in de buiten 
Europa gelegen gewesten van het Koni nkrijk 
der N ederlanden, bedoeld in arti kel 17, op 
den dag die in de volgens dat artikel te wis
selen nota' s zal worden vastgesteld. 

Art. 19 . Elk der verdragsluitende Partij en 
za l te a ll en t ijde het tegenwoordig verdrag 
kunnen opzeggen, door de andere Partij zes 
maanden te voren van zij n voornemen ken nis 
te geven. 
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Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordig verdrag hebben 
geteekend en van hun zegel voorzien. 

Gedaan, in tweevoud, te Londen, den 8 
Maart 1933. 

s. 83 . 

(L.S.} R. de Marees van Swinderen. 
(L.S.} 0. Kallas. 

28 FebrM·ri 1934. BESLUIT tot vernieti
gi ng van het besluit van den raad der 
gemeente Amsterdam van 11 October 1933, 
waarbij werd aangenomen het voorstel van 
het raadslid D e M iranda I u id ende: .,De 
Raad noodigt den Voorzitter uit, de door 
den Heer Schal.ker ingediende motie be
treffende het optreden der poli t ie, op de 
agenda van een der volgende vergade
ringen te plaatsen ." 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 Februari 1934, 
n°. 21233, Afdeeling Binenland ch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
,!..?nsterda1n bij beslui t van 11 October 1933 
heeft aangenomen het voorstel van het raads-
1 id De Miranda, luidende: 

"De Raad noodigt den Voorzitter uit, de 
door den Heer Schalker ingediende motie be
treffende het optreden der poli t ie, op de 
agen da van een der volgende vergaderingen 
te plaatsen." 

dat de burgemeester van Amsterdam ten 
aanzien van di t besluit a rt ikel 76 der ge
meentewet heeft toegepast; 

Overwegende, dat de in het voorstel De Mi
randa bedoelde motie van den H eer Schalker 
tot strekking had, den waarnemenden burge
meester ui t te noodigen, de po li tie te gelasten , 
de werklooze arbeiders niet verder te mol es
teeren · 

dat bedoelde motie mitsdien betrekking heeft 
op het bele id van den burgemeester ter zake 
van de pol it ie; 

dat door het besluit tot in behandeling nemen 
van bedoelde motie het beleid van den bur
gemeester ter zake van de politie door den 
raad zou worden beoordeeld; 

Overwegende, dat noch volgens de letter, 
noch volgens den geest der gemeentewet de 
raad bevoegd is te treden in eene beoordee
li ng van het beleid van den burgemeester ter 
zake van de poli t ie; 

dat mitsdien de raad van A 1nsterd,a:rn, zijn 
bovengenoemd besluit nemende, handelde in 
strijd met de gemeentewet ; 

Gelet op arti kel 185 der gemeentewet; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

27 Februari 1934, n°. 32}; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 27 F ebruari 1934, n°. 
5824, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
H et besluit van den raad der gemeente A1n

stenl.mn te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
we lk in het Staatsblad, zal worden geplaatst 

en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den 28sten F ebruari 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken , 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 2 Maart 1934.) 

s. 84. 

28 Februari 1934. BESLUIT tot w1Jz1gmg en 
aanvulling van h et bij Koninklijk besluit 
van 4 September 1922 (Staatsblad n°. 517) 
gewijzigd Koninklijk besluit van 30 April 
1906 (Staatsblad n °. '101) tot vaststelling 
van regelen voor d e uitoefening van het 
toezicht van den gecommitteerde of de 
gecommitteerden bij de eindexamens der 
gymnasia met zesjarigen cursus, bedoeld 
in de artikelen 11 en 157 der hooger 
onderw\jswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Januari 1934, n°. 349, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs ; 

Overwegende dat h et wenschelijk is Ons be
sluit van 30 April 1906 (Staatsblad n°. 101), 
waarbij regelen zijn vastgesteld voor de uitoefe
ning van het toezicht van den gecommitteerde 
of de gecommitteerden bij de eindexamens der 
gymnasia m et zesjarigen cursus, bedoeld in de 
a rtikelen 11 en 157 der hoogeronderwijswet, 
zooals da t besluit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 4 September 1922 (Staatsblad n°. 517), 
nader te wijzigen en aan te vullen ; 

D en Raad van State gehoord, advies van 13 
Februari 1934, n°. 32; 

Gezien h et n ader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 F ebruari 1934, n°. 
2697, afdeelin~ Voor bereid end Hooger en Middel
baar Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In Ons eerstgenoemd besluit worden de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht : 

H et eerste lid van artikel 2 wordt gelezen als 
volgt: 

" De rector van het gymnasium zendt jaarlijks 
vóór 15 Januari een naamlijst der leerlingen, 
die aan het examen wenschen d eel t e nemen, 
aan den inspect eur, d ie met het toezicht op de 
school is belast, en uiterlijk veertien dagen 
vóór den aanvang van het examen aan de 
gecommitteerden een rooster van h et examen, 
alsmede eene opgave van de in de vijfde en 
zesde klasse gelezen stukken in de oude talen." 

In het tweede lid van artikel 2 vervallen de 
woorden : ,,het schriftelijk gedeelte van het 
examen, alsmede". 

Het eerste lid van artikel 3 wordt gelezen als 
volgt: 

" De schriftelijke opgaven voor het examen 
in de -oude talen worden door den examinator 
na overleg met den rector vastgesteld." 

Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
"Indien de gecommitteerden de opgaven 

voor een der oude talen of voor beide oude 
talen ongeschikt achten of zich n iet met de 
aanteekeningen kunnen vereenigen, geven zij 
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daarvan, met vermelding van redenen, zoo 
spoedig mogelijk kennis aan den rector." 

Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
,.Het schriftelijk werk wordt met een exem

plaar der opgave en het proces-verbaal van het 
examen, na het sluiten der zitting, door den 
rector ter hand gesteld aan den examinator. 
Deze ziet het werk na, wijst de gemaakte fouten 
aan en zendt het, met zijn beoordeeling en 
voorzien van de toelichting, die hij voor een 
juiste waardeering van eenig belang mocht 
achten, vóór het begin van het mondeling 
examen terug aan den rector, die het een en 
ander bij den aanvang van het mondeling 
examen ter hand stelt aan den hierbij betrokken 
gecommitteerde en toeziet, dat een exemplaar 
der opgave en het proces-verbaal van het 
schriftelijk examen worden ingesloten en de 
door den examinator toegekende cijfers niet op 
het werk zelf worden vermeld, maar op een 
afzonderlijk vel papier er bij gevoegd. 

De gecommitteerden zien het schriftelijk 
werk na op de dagen van het mondeling examen. 

Indien de gecommitteerden zich met het door 
den examinator gegeven cijfer niet kunnen 
vereenigen, plegen zij mondeling overleg met 
den examinator, ten einde zoo mogelijk tot over
eenstemming te komen. 

Indien de gecommitteerden en de examinator 
niet tot overeenstemming komen, wordt het 
cijfer toegekend, dat de gecommitteerden 
wenschen te geven ." 

Aan artikel 9 wordt een derde lid toegevoegd, 
luidende als volgt : 

,.I ndien de gecommitteerden en de examina
tor niet tot overeenstemming komen, wordt het 
cijfer toegekend, dat de gecommitteerden 
wenschen te geven." 

Toegevoegd wordt een overgangsbepaling, 
artikel 15, luidende als volgt : 

,.Overgangsbepaling. 
Art. 15. In 1934 worden de schriftelijke 

opgaven voor de wiskunde op dezelfde wijze 
vastgesteld als die voor de oude talen." 

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

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1934. 

s. 85. 

WILHEL1\H.1~A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg . 6 1l1aart 1934.) 

28 Februari 1934. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het laatstelijk bij Konink
lijk besluit van 11 April 1932 (Staatsblad 
n° . 162) gewijzigd Koninklijk besluit van 
26 Mei 1922 (Staatsblad n°. 387), waarbij 
is vastgesteld een programma van het eind
examen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgestelde examen, vermeld in artikel 
12 der hooger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

26 Januari 1934, n°. 349, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwij ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 26 Mei 1922 (Staatsblad n°. 387), 
waarbij is vastgesteld een programma voor het 
eindexamen der gymnasia en het daarmede 
gelijkgestelde examen , vermeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet, zooals dit besluit 
laatstelijk is gewijzigd bii Ons besluit van 11 
April 1932 (Staatsblad n°. 162), nader te wijzigen 
en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1934, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 F ebruari 1934, 
n°. 2697, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In Ons eerstgenoemd besluit worden de 

navolgende wij_zigingen en aanvullingen aan
gebracht: 

Artikel 1 wordt gel ezen als volgt: 
,.Artikel 1. 1. Het eindexamen der open

bare en der aangewezen bijzondere gymnasia 
en het daarmede gelijkgestelde examen, ver
meld in artikel 12 der hooger-onderwijswet, 
worden gehouden op door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen jaarlijks 
voor elk gymnasium en voor de in genoemd 
artikel bedoelde commissie met inachtneming 
van het bepaalde in het tweede en derde lid aan 
te wijzen dagen. 

2. Het schriftelijk gedeelte van de in het 
eerste lid bedoelde examens duurt ten hoogste 
twee dagen. 

3. De duur van het mondeling gedeelte 
van het examen aan de in het eerste lid bedoelde 
gymnasia wordt als volgt bepaald: Wanneer 
de zesde klasse uitsluitend uit A-leerlingen of 
uitsluitend uit B-leerlingen bestaat, worden 
voor het examen van ten hoogste zeven leer
lingen twee dagen bestemd, voor ten hoogsto 
tien leerlingen' drie, voor ten hoogste veertien 
leerlingen vier, voor ten hoogste zeventien 
leerlingen vijf, voor ten hoogste twintig leerlin
gen zes, voor ten hoogste vier en twintig leer
lingen zeven, voor ten hoogste zeven en twintig 
leerlingen acht, voor ten hoogste dertig leer
lingen negen, voor ten hoogste vier en dertig 
leerlingen tien, en zoo vervolgens, met dien 
verstande, dat de getallen leerlingen worden 
verhoogd of/en de getallen dagen worden ver
minderd, voor het geval het derde lid van 
artikel 4 toepassing vindt. 

Wan neer de zesde klasse uit A - en B-leerlingen 
bestaat, wordt het getal van de talrijkste dezer 
twee groepen vermeerderd met de helft van 
het getal der andere groep, en naar de aldus ver
kregen som het aantal der examendagen be
paald o_p de in den voorgaanden volzin beschre
ven wiJze. Is het getal A-leerlingen der zesde 
klasse gelijk aan dat der B-leerlingen, dan wordt 
dit getal met de helft vermeerderd en overigens 
op gelijke wijze het getal examendagen bepaald." 

Aan artikel 3 worden zes nieuwe leden toege
voegd, luidende als volgt : 

"3. Het schriftelijk examen wordt ieder jaar 
door Onzen voornoemden Minister op voor
dracht van de inspecteurs van het gymnasiaal 
en het middelbaar onderwijs zoodanig geregeld. 
dat aan alle examinandi voor de onderdeelen 
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genoemd in het vorig lid, behalve die, vermeld 
in artikel 2, afdeeling I c en afdeeling !Ic, op 
denzelfden dag dezelfde opgaven worden voor
gelegd. De opgaven worden in een daarvoor 
bestemde bij eenkomst door de in den vorigen 
volzin bedoelde inspecteurs vastgesteld. Zij 
worden, met de vereischte zorg voor geheim
houding, op Rijkskosten gédrukt . 

De inspecteurs zenden aan de rectoren en 
aan den voorzitter van de commissie, bedoeld 
in artikel 12 der hooger-onderwijswet, in ver
zegelde pakketten de noodige exemplaren der 
in den vorigen volzin vermelde gedrukte opga
ven. Op die pakketten zijn aangegeven het vak, 
tot hetwelk de opgaven behooren, de dag, 
waarop zij moeten worden gebruikt en de tijd, 
die voor het werk beschikbaar is gesteld. De 
verzending geschiedt van Rijkswege. 

De pakketten worden in tegenwoordigheid 
der examinandi geopend bij den aanvang van 
het schriftelijk werk voor elk vak. Indien niet 
alle examinandi bij het schriftelijk gedeelte 
van het examen in één lokaal geplaatst kunnen 
worden, geschiedt de opening in één der voor 
het maken van het schriftelij k werk bestemde 
lokalen. 

4. Aan de in het eerste lid van artikel 1 
bedoelde gy'mnasia wordt het schriftelijk ge
deelte van het examen gemaakt onder toezicht 
van rector en leeraren met dien verstande, dat 
de rector voor den geregelden gang van zaken 
verantwoordelijk is en dat steeds in elk lokaal, 
waar dit werk gemaakt wordt, of ten minste 
twee leeraren of de rector en ten minste één 
leeraar t egenwoordig zijn. 

5. Al het schriftelijk werk der examinandi 
moet gemaakt worden op papier, gewaarmerkt 
en verstrekt door den rector van het gymnasium 
of den voorzitter der commissie, bedoeld in 
artikel 12 der hooger-onderwijswet. De exami
nandus plaatst aàn den linker bovenkant van het 
papier zijn nummer, aan den rechterbovenkant 
zijn naam. 

Nadat de in het derde lid bedoelde pakketten 
zijn geopend en onmiddellijk daarna de opgaven 
aan de examinandi zijn rondgedeeld of wat 
betreft het schriftelijk gedeelte van het examen 
in de onderdeelen, vermeld in artikel 2, afdeeling 
I c en afdeeling U c, nadat de opgaven aan de 
examinandi zijn rondgedeeld, mogen omtrent de 
opgaven geen mededeelingen of inlichtingen 
van welken aard of door wien ook aan de exami
nandi worden verstrekt. 

Pauzeeringen worden aan de examinandi 
niet toegestaan . 

6. Op de bepalingen, bedoeld in het vijfde 
lid van dit artikel, alsmede op die, vervat in 
artikel 9, maakt de rector of de voorzitter der 
commissie, bedoeld in artikel 12 der hooger
onderwijswet, bij den aanvang van de eerste 
zitting voor het schriftelijk gedeelte van het 
examen, en wel vóór de ronddeeling van de 
opgaven, de examinandi uitdrukkelijk opmerk
zaam. 

7. Van ieder schriftelijk examen wordt door 
hen, die daarbij toezicht hebben gehouden, een 
proces-verbaal opgemaakt. Aan de rectoren en 
den voorzitter der commissie, bedoeld in artikel 
12 der hooger-onderwijswet, worden de daar
voor noodige gedrukte formulieren door of 
vanwege Onzen voornoemden Minister toege
zonden. 

8. H et schriftelijk werk der examinandi 
wordt gedurende zes maanden bewaard door 
den rector der school, ter inzage van de belang-
hebbenden." . 

Na artikel 3 wordt een nieuw artikel 3bis 
ingelascht, luidende als volgt : 

"Artikel 3bis. Indien een examinandus om 
een geldige reden, ter beoordeelin~ van den 
rector, verhinderd is bij het schriftelij k examen 
in eenig vak tegenwoordig te zijn, wordt hem nog 
zoo mogelijk vóór den aanvang van de monde
linge examens gelegenheid gegeven tot het maken 
van schriftelijk werk, onder toezicht van rector 
en leeraren overeenkomstig de bepalingen, 
vervat in het vierde lid van artikel 3. De daarbij 
betrokken leeraar stelt de opgave(n) voor dit 
werk vast onder goedkeuring van den rector, 
den daarbij betrokken gecommitteerde en den 
inspecteur, die met het toezicht op de school is 
belast, en zorgt, dat deze opgave(n) niet de
zelfde is (zijn) als de aan de andere examinandi 
voorgelegde, maar zooveel mogelijk van gelijken 
omvang en gelijke moeilijkheid. Indien een 
examinandus om een geldige reden, t er beoor
deeling van den rector, niet aan het mondeling 
examen zijner school kan deelnemen, wordt 
hem de gelegenheid geboden het mondeling 
examen af te leggen voor de commissie, bedoeld 
in artikel 12 der hooger-onderwijswet, zoo deze 
haar werkzaamheden nog niet heeft beëindigd. 
Op andere dan deze wijze is voor hem het 
afleggen van het examen niet verder mogelijk." 

Aan artikel 4 wordt een nieuw lid toegevoegd, 
luidende: 

,,3. De B-leerlingen van de afdeeling gym
nasium van een lyceum zijn vrijgesteld van het 
examen in de onderdeelen, vermeld in artikel 2, 
afdeeling V en afdeeling VI, indien zij in het
zelfde jaar voor de vakken wiskunde, natuur
kunde, scheikunde en natuurlijke historie deel
nemen aan het eindexamen van de afdeeling 
hoogere burgerschool van dit lyceum en daar
bij voor deze vakken gemiddeld h et cijfer 6 
hebben verkregen." 

In artikel 6 wordt onder B na "afdeeling V b" 
in plaats van " 1 uur en 30 minuten schriftelijk" 
gelezen "2 uur schriftelijk" en na "afdeeling 
V c" in plaats van "1 uur en 30 minuten 
schriftelijk" gelezen "2 uur schriftelijk". 

Het eerste lid van artikel 7 wordt gelezen als 
volgt : 

" 1. De regeling der examens geschiedt door 
den rector of den voorzitter der commissie, 
bedoeld in artikel 12 der hooger-onderwijswet, 
met dien verstande, dat geen examinandus op 
één dag langer dan zes uren wordt geëxamineerd 
en dat het mondeling gedeelte van het examen 
voor elken examinandus ten hoogste twee dagen 
duurt. " 

In den eersten volzin van het tweede lid van 
artikel 7 wordt in plaats van "in artikel 11" 
gelezen "in de artikelen 11 en 157" . 

Het eerste lid van artikel 8 wordt gelezen als 
volgt: · 

"1. Bij de beoordeeling van ieder onderdeel 
van het examen kent de examinator een der 
volgende praedikaten toe : 
1. zeer slecht ; 6. voldoende ; 
2. slecht ; 7. ruim voldoende; 
3. gering; 8. goed; 
4. onvoldoende; 9. zeer goed; 
5. bijna voldoende ; 10. uitmuntend. 



1934 28 .FEBRUAR I \S . 85-86) 220 

Het vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste 
lid van artikel 8 worden gelezen als volgt : 

"4. Behoudens het bepaalde in het zevende 
en achtste lid worden de examinandi, bij wie 
het gemiddelde van de eindcijfers van alle 
afdeelingen 6 of meer bedraagt, die in geen 
afdeeling een eindcijfer hebben lager dan 5 en 
voor niet meer dan 2 onderdeelen een cijfer 
lager dan 6, toegelaten. 

5. De examinandi, bij ,vie het gemiddelde 
van de eindcijfers van alle afdeelingen 5½ of 
minder bedraagt, worden afgewezen. 

6. De examinandi, die in een der afdeelingen 
een eindcijfer lager dan 4 hebben behaald, 
kunnen niet worden toegelaten, tenzij ze in ten 
minste twee afdcelingen het eindcijfer 8 hebben 
behaald. 

7. De examinandi, die het getuigschrift 
verlangen voor de faculteiten der godgeleerd
heid, der rechtsgeleerdheid en der letteren en . 
wijsbegeerte, kunnen niet worden toegelaten, 
indien zij niet in elke der afdeelingen I en II, 
vermeld in artikel 2, ten minste het eindcijfer 
6 hebben behaald. 

8. De examinandi, die het getuigschrift 
verlangen voor de faculteiten der geneeskunde, 
der wis- en natuurkunde en der rechtsgeleerd
heid, kunnen niet worden toegelaten, indien zij 
niet in ééne der afdeelingen I en II, en, tenzij zij 
krachtens het laatste lid van artikel 4 van een 
examen in deze afdeelingen zijn vrijgesteld, in 
ééne der afdeelingen V en VI, vermeld in artikel 
2, ten minste het eindcijfer 6 hebben behaald." 

Het tweede lid van artikel 9 wordt gelezen 
als volgt: 

"Indien een examinandus zich ten aanzien 
van het examen aan eenig bedrog heeftschuldig 
gemaakt en dit tijdens het examen wordt ont
dekt, wordt hem de verdere deelneming aan het 
examen ontzegd. Indien een examinandus in 
eenig ander opzicht in strijd met de voorschrif
ten heeft gehandeld, en deze onregelmatigheid 
tijdens het examen wordt ontdekt, kan hem de 
verdere deelneming aan het examen worden 
ontzegd. 

Ingeval de ontdekking van het bedrog eerst 
na afloop van h et mondeling gedeelte van het 
examen plaats vindt, wordt het getuigschrift 
den examinandus, die zich hieraan schuldig 
maakte, onthouden. Ingeval de ontdekking van 
een andere onregelmatigheid eerst na afloop 
van het mondeling gedeelte van het examen 
plaats vindt, kan het getuigschrift den exami
nandus, die zich hieraan schuldig maakte, worden 
onthouden." 

In artikel 16bis wordt tusschen "zijn" en 
,,vrijgesteld" ingevoegd: ,,bij het examen, 
bedoeld in artikel 12 der hoogeronderwijswet". 

Artikel 17 vervalt. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 6 Maart 1934.) 

s. 86. 

28 F ebruari 1934. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het Reglement en tot 
wijziging van het Programma voor de 
eindexamens der openbare hoogere burger
scholen met vijfjarigen cursus en der in
gevolge artikel 45tredecies der middelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen en vier
jarigen cursus, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 26 April 1933 (Staatsblad n°. 229). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Januari 1934, n°. 348, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1934, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden 111.inister van 24 Februari 1934, 
n°. 2697, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
111.iddelbaar Onderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
R eglement en het Programma voor de eind
examens der open bare hoogere burgerscholen 
met vijfjarigen cursus en ingevolge artikel 
45tredecies der middelbaar-onderwijswet aange
wezen bijzondere hoogere burgerscholen met 
vijfjarigen en vierjarigen cursus, vastgesteld 
bij Ons besluit van 8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 
310), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij On& 
besluit van 26 April 1933 (Staatsblad n°. 229) 
nader te wijzigen en aan te vullen, voor zooveel 
het Reglement betreft, en te wijzigen, voor 
zooveel het Programma aangaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
In het voornoemd reglement worden de na

volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
"Artikel 1. Het eindexamen der openbare 

hoogere burgerscholen met vijfjarigen cu.rsu& 
en der ingevolge artikel 45tredecies der middel
baar-onderwijswet aangewezen bijzondere hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen en vierjarigen 
cursus omvat de ,viskunde, de mechanica, de 
natuurkunde, de scheikunde, de plant- en dier
kunde, de ederlandsche taal- en letterkunde. 
de Fransche taal, de Engel che taal, de Hoog
duitsche taal, en, behoudens het bepaalde in 
het vierde lid van artikel 12, de staathuishoud
kunde, de aardrijkskunde en de geschiedenis. 

B-leerlingen van de afdeeling gymnasium 
van een lyceum, die voor de vakken wiskunde, 
natuurkunde, scheikunde en plant- en dierkunde 
de lessen hebben gevolgd in de hoogste twee 
klassen van de afdeeling hoogere burgerschool, 
kunnen voor deze vakken slechts deelnemen 
aan het eindexamen der afdeeling hoogere 
burgerschool." 

In artikel 2 wordt de punt-komma a0hter 
"8. de Hoogduitscbe taal" vervangen door een 
punt en geschrapt : 

,,9. de handelswetenschappen". 
Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 
"Artikel 3. Een mondeling examen wordt 

afgenomen in de plant- en dierkunde, de eder
landsche taal en letterkuude, de Fransche taal, 
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de Engelsche taal, de Hoogduitsche taal, en, 
behoudens het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 12, in de staathuishoudkunde, de aard
rijkskunde en de geschiedenis. Wat het monde
ling examen betreft in de vakken, genoemd 
onder 1, 2, 3 en 4 van artikel 2 en in de staat
huishoudkunde, de aardrijkskunde en de ge
schiedenis geldt het bij artikel 12 bepaalde." 

Artikel 6 wordt na het derde lid gelezen als 
volgt: 

"Het getal der deskundigen bedraagt voor 
iedere school drie, n.l. : 

één voor de wiskunde en de mechanica ; 
één voor de natuurkunde, de scheikunde en 

de plant- en dierkunde ; 
één voor de Nederlandsche taal en letter

kunde, de Fransche taal, de Engelsche taal en 
de Hoogduitsche taal. 

De mondelinge examens in de talen en in de 
staathuishoudkunde, de aardrijkskunde en de 
geschiedenis worden, ter keuze van den des
kundige in de talen, bijgewoond door dezen of 
door een der leeraren van de school, die lid is 
van de examencommissie, in dier voege, dat bij 
elk mondeling examen een van beiden aanwezig 
is. De leeraren, die als zoodanig optreden, 
worden door den directeur der school in overleg 
met den inspecteur, die met het toezicht op de 
school is belast, aangewezen. 

De deskundigen hebben de bevoegdheid 
kennis te nemen van de proefwerken en van de 
werkstuk\rnn voor hand- en rechtlijnig teekenen 
van het laatste schooljaar• en van de beoordee
ling daarvan. 

De deskundigen genieten vacatiegelden voor 
de beoordeeling van het schriftelijk werk en wel 
één vacatie per 12 candidaten. 

Is het getal candidaten van een school niet 
juist een veelvoud van 12, dan wordt voor de 
beoordeeling van het werk der overgebleven 
candidaten eveneens eene vacatie berekend." 

In artikel 7 wordt in plaats van "6 Januari" 
gelezen "15 Januari" en wordt het woord "lijst" 
vervangen door "naamlij st" . 

Het eerste lid van artikel 8 wordt gelezen als 
volgt : 

"Artikel 8. Het schriftelijk examen wordt 
ieder jaar door Onzen voornoemden Minister 
op voordracht van de inspecteurs van het 
gymnasiaal en het middelbaar onderwijs zooda
nig geregeld, dat aan alle candidaten .op den
zelfden dag dezelfde opgaven worden voorge
legd. Deze opgaven worden vastgesteld in een 
daarvoor bestemde bijeenkomst door de inspec
teurs, in den vorigen volzin bedoeld." 

Het oude zesde en zevende lid van artikel .:! 
worden vervangen door een nieuw zesde lid, 
dat gelezen wordt als volgt : 

" Op deze bepalingen zoomede op die, vervat 
in artikel 13bis, maakt de directeur bij den 
aanvang van de eerste zitting voor het schrifte
lijk examen, en wel vóór de opening van het 
pakket, de candidaten uitdrukkelijk opmerk
zaam." 

De laatste volzin van het tweede lid van 
artikel 11 wordt geschrapt. 

In het derde lid wordt tusschen de woorden 
,,de wiskunde" ~n "de natuurkunde" ingevoegd: 
,,de mechamca . 

Artikel 12 wordt na het eerste lid gelezen als 
volgt: 

"Wanneer het getal candidaten van eene 

school gemiddeld per groep 9 of meer bedraagt, 
kan aan de vaststelling dier cijfers een afzonder
lijke dag worden gewijd. Onmiddellijk na de 
vergadering worden aan de candidaten die 
cijfers medegedeeld, welke recht geven op vrij
stellingen; andere cijfers mogen vóór den uit
slag niet worden medegedeeld. Vóór deze bij
eenkomst mogen aan de candidaten hoege
naamd geen mededeeliugen of aanwijzingen 
van welken aard ook worden gedaan, noch door 
de deskundigen, noch door den voorzitter, noch 
door de examinatoren, behalve de mededeeling 
van den voorzitter, bedoeld in artikel 11, derde 
lid. 

Van een mondeling examen in de in artikel 14 
genoemde afdeelingen der wiskunde, de mecha-

-nica, de natuurkunde en de scheikunde is 
vrijgesteld hij, die in zulk een afdeeling of in dat 
vak voor het schriftelijk werk niet minder dan 
het cijfer 7 heeft verkregen. 

Van een examen in de staathuishoudkunde, 
de aardrijkskunde of de geschiedenis is vrijge
steld hij, die gedurende het laatste schooljaar 
op zijn rapporten voor elk dezer vakken afzon
derlijk geen lager cijfer dan 6 heeft of wiens 
gemiddeld rapportcijfer voor elk dezer vakken 
afzonderlijk gedurende het laatste schooljaar 
niet minder is dan 6 ½, indien het laatste 
rapportcijfer ten minste 6 is geweest. 

Geeft een candidaat, als in een der vorige 
leden bedoeld, echter aan den voorzitter der 
commissie den wensch te kennen om toch het 
mondeling examen af te leggen, dan wordt hij 
daartoe in de gelegenheid gesteld." 

Het eerste lid van artikel 13 wordt gelezen 
als volgt : 

"Artikel 13. De regeling van het mondeling 
examen geschiedt - onder goedkeuring van 
den inspecteur, die met het toezicht op de 
school is belast - door den voorzitter, met dien 
verstande, dat de candidaten, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid van dit artikel, in 
groepen van 12 worden opgeroepen, dat de 
duur van het examen in de beide afdeelingen 
der wiskunde te zamen op 45 minuten wordt 
bepaald en, in geval van vrijstelling voor één 
dezer afdeelingen, op 25 minuten, in de mecha
nica op 15 minuten en in de overige vakken op 
20 minuten, en dat het examen voor elke groep 
candidaten in ten hoogste tweemaal 24 uren 
ten einde loopt. " 

Na artikel 13 wordt een nieuw artikel l3bis 
ingevoegd, luidende als volgt : 

"Artikel l3bis. Indien een candidaat zich 
ten aanzien van het examen aan eenig bedrog 
heeft schuldig gemaakt en dit tijdens het exa
men wordt ontdekt, wordt hem de verdere 
deelneming aan het examen ontzegd. Indien 

· een candiq.aat in eenig ander opzicht in strijd 
met de voorschriften heeft gehandeld, en deze 
onregelmatigheid tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan hem de verdere deelneming aan 
het examen worden ontzegd. 

Ingeval de ontdekking van het bedrog eerst 
na afloop van het mondeling gedeelte v~n het 
examen plaats vindt, wordt het getuigschrift 
den candidaat, die zich hieraan schuldig maak
te, onthouden. Ingeval de ontdekking van een 
andere onregelmatigheid eerst na afloop van het 
mondeling gedeeltevan het examen plaatsvindt, 
kan het getuigschrift den candidaat, die zich 
hieraan schuldig maakte, worden onthouden." 
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Artikel 15 wordt gelezen als volgt: 
"Artikel 15. Ten aanzien van elk vak of, voor 

zooveel de wiskunde betreft, ten aanzien van 
elke afdeeling, treedt de examinator met den 
deskundige, met wiens medewerking het 
examen wordt afgenomen of met den leeraar, 
die als bijzitter optreedt, in overleg omtrent 
het aan den candidaat toe te kennen cijfer voor 
het schriftelijk of voor het mondeling examen 
of voor beide, indien zoowel het eene als het 
andere wordt afgenomen en omtrent het eind
cijfer, in het laatste geval uit deze beide cijfers 
afgeleid. Komen zij daarbij niet tot overeen
stemming in dier voege, dat beiden een ver
schillend cij(er willen toekennen, dan wordt als 
volgt gehandeld. 

Bij verschil van gevoelen tusschen den exami
nator en den leeraar, die als bijzitter optreedt, 
wordt het cijfer toegekend, dat de examinator 
wenscht te geven, doch wordt van het oordeel 
van den leeraar-bijzitter aanteekening gehou
den en aan de deskundigen mededeeling gedaan. 
Bij verschil van gevoelen tusschen een exami
nator en een deskundige wordt het definitieve 
cijfer telkens verkregen door het gemiddelde 
te nemen van de cijfers, onderscheidenlijk door 
examinator en deskundige toegekend, met dien 
verstande, da t bij gemengde getallen het naast
bijliggend geheel getal geldt . Gemengde getal
len met de breuk ½ worden naar beneden 
afgerond, met uitzondering van het getal 5½, 
hetwelk tot 6 wordt afgerond. 

Bij het mondeling examen is de examinator 
verplicht over een bepaald onderdeel der 
examenstof eenige vragen aan den candidaat 
te stellen, indien de deskundige, met wiens 
medewerking het examen wordt afgenomen, 
daartoe den wensch te kennen geeft, of hem dit 
vóór den aanvang van het examen door de 
deskundigen is verzocht. 

Bij twijfel aan de juistheid van den uitslag 
van het mondeling examen in eenig vak kunnen 
de deskundigen na overleg met den voorzitter 
der examencommissie een nieuw mondeling 
examen in dit vak opleggen. 

De bij het schriftelijk en bij het mondeling 
examen verkegen cijfers worden met de daaruit 
afgeleide eindcijfers ingevuld op tabellen, door 
of vanwege het Departement van Onderwij s, 
Kunsten en Wetenschappen te verstrekken. 

Op die tabellen wordt tevens vermeld het 
gemiddelde der rapportcijfers over het laatste 
leerjaar omtrent de cosmographie, de handels
wetenschappen, het hand- en rechtlijnig teeke
nen en de lichamelijke oefening en, voor zooveel 
in de navolgende vakken geen examen is 
afgenomen, omtrent de staathuishoudkunde, do 
aardrijkskunde en de geschiedenis, afgerond 
naar het naastbijliggend geheel getal. Gemengd(l 
getallen met de breuk ½ worden naar beneden 
afgerond, met uitzondering van het getal 5 ½, 
hetwelk tot 6 wordt afgerond." 

De eerste twee leden van artikel 16 worden 
gelezen als volgt : 

"Artikel 16. Na afloop van het examen van 
een groep kan een vergadering worden gehou
den, waarin de cijfers worden opgenomen en de 
candidaten besproken. Na afloop van het ge
heele examen aan een school, of, indien er meer 
dan drie groepen zijn, na afloop van het examen 
van de derde en elk der volgende groepen, 
heeft de beslissing over den uitslag plaats. In 

de daartoe bestemde vergadering worden de 
cijfers ingeschreven, en wordt vastgesteld, wie 
zonder stemming zijn geslaagd of afgewezen. 

Aan den candidaat, bij wien het gemiddelde 
van de eindcijfers voor de examenvakken 6 of 
meer bedraagt, die geen enkel eindcijfer heeft 
lager dán 5 en niet meer dan twee vijven, wordt 
het getuigschrift van voldoend afgelegd examen 
uitgereikt. De oandidaat, bij wien het gemiddel
de van al de eindcijfers 5½ of minder bedraagt, 
is afgewezen." 1 

Artikel 19 wordt gelezen als volgt: 
"De drie deskundigen, die den uitslag in de 

vergadering(en) helpen vaststellen, ondertee
kenen mede de getuigschriften, benevens de 
door den voorzitter aan Onzen voornoemden 
Minister te zenden lijsten, waarin naam, voor
namen, plaats en datum van geboorte der 
geslaagden nauwkeurig moeten zijn vermeld. 

De hierbij betrokken deskundigen ondertee
kenen een lijst, waarin naam, voornamen, 
plaats en datum van geboorte zijn vermeld van 
de oandidaten, bedoeld in het laatste lid van 
artikel 1, alsmede een puntenlijst van de vakken, 
waarin deze oandidaten zijn geëxamineerd. 
Deze lijsten worden door den voorzitter gezon
den aan Onzen voornoemden Minister en af
schriften daarvan aan den inspecteur, die met 
het toezicht op de school is belast, on aan den 
eersten gecommitteerde voor het eindexamen 
der afdeeling gymnasium van het lyceum in 
hetzelfde jaar." 

Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
"Artikel 20. De voorzitters der commissiën 

zenden zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
examen een afschrift van de puntenlijst, 
waarop ook de uitslag der eventueel gehouden 
stemmingen wordt vermeld, op de daarvoor 
bestemde formulieren aan Onzen voornoemden 
Minister en aan den in specteur, die met het 
toezicht op de school is belast. Bij die lijst 
worden statistische gegevens nopens den uit
slag verstrekt, in den vorm, door Onzen voor
noemden Minister te bepalen, door den voor
zitter en den secretaris der examencommissie 
onderteekend." 

Artikel 21 wordt gelezen als volgt: 
.,Artikel 21. Het schriftelijk werk der can

didaten en de proefwerken en de werkstukken., 
bedoeld in artikel 6, zesde lid, worden gedurende 
zes maanden bewaard door den directeur der 
school, ter inzage voor de belanghebbenden." 

Na artikel 24 worden de volgende overgangs
bepalingen toegevoegd : 

,,Overgangsbepalingen. 
Artikel 25. Het bepaalde in het tweede lid 

van artikel 1 geldt in 1935 mede voor B-leer
lingen van de afdeeling gymnasium van een 
lyceum, die uitsluitend in de hoogste klasse van 
de afdeeling hoogere burgerschool het onderwijs 
in de vakken, in dat lid genoemd, hebben ge
volgd. 

Artikel 26. H et gemiddeld rapportcijfer 
voor cosmographie, bedoeld in artikel 15, laatste 
lid, wordt in 1934 nog niet vermeld op de in die 
bepaling genoemde tabellen." 

In het voornoemd programma worden onder 
M., . en 0 . geschrapt de woorden "en letter
kunde" in het opschrift, alsmede de zinsnede : 

,,H et onderzoek in de letterkunde blijft be
perkt tot een bespreking van eenige werken, 
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die de candidaat in de vreemde taal gelezen 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken." en 
vervalt mede "Q. D e handelswetenschappen" 
enz. tot en met "effect ennota". 

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

's Gravenhage, den 28sten F ebruari 1934. 

s. 87. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K1tnsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 6 Maart 1934.) 

28 Februa1'i 1934. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 
en van het Crisis-Organisatiebeslui t 1933 
op fruit, warmoezerijgewassen en vroege 
aardappelen. 

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

Economische Zaken van den 8 Januari 1934, 
n°. 15064, Direct ie van den Landbouw, Af
deel ing II; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebeslui t 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van den 30 December 1933, n°. 150); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den 30 J anuar i 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26 Februari 1934, 
n°. 15830, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino

log ie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,tuinbouw" : het voor den verkoop 
kweeken van fru it en warmoezerijgewassen en 
het verbouwen van vroege aardappelen, te 
oogsten vóór 1 Augustus 1934; 

2°. ,,aangeslotenen" : zij, die a ls beoefe
naars van tuinbouw zijn aanges loten bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen cr isis
organisatie,, 

2. H et uitoefenen van tuinbouw is, met 
inachtneming van het bepaalde in de volgende 
artikelen van dit besluit, slechts toegestaan 
aan aangeslotenen, die dezen uitoefenden in 
het jaar 1933 of hiertoe door Onzen Minister 
zijn toegelaten. 

3. Het telen van drniven is slechts toege
taan tot een door Onzen Minister te bepalen 

aantal trossen per boom, hetwelk verschillend 
kan worden gesteld voor de verschillende soor
ten en teeltwijzen van druiven. 

4. 1. H et telen van sla in druivenkassen, 
waarin vóór een door Onzen Minister te be
palen datum druiven gereeld zijn geweest, is 
verboden. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
1 id van dit artikel is het telen van si a onder 
g las slechts toegestaan: 

a. tot een door Onzen Minisrer te bepalen 
aantal kroppen per door hem daarbij t,e noe
men eenheid , en 

b. voor wat betreft sla onder platglas, voor 
elk raam (éénrui rer) éénmaal per kalender
jaar; 

H et aantal en de eenheid, bedoeld onder a, 
van het vorig lid van dit artikel, kunnen elk 
versch illend worden gesteld voor de verschil
] ende soorten en teel twijzen van sla. 

5. Het telen van spinazie in druivenkassen, 
waarin vóór een door Onzen Minisrer te be
palen datum druiven geteeld zijn geweest, is 
verboden . 

6. Onverminderd het bepaalde in het vorig 
artikel , is het telen van gewassen van den 
tuinbouw, andere dan sla onder glas en an
dere dan pit- of steenvruchten, sleehts toege
staan tot een door Onzen Minister te bepalen 
percentage van de in het jaar 1933 met die 
gewassen beteelde oppervlakte gronds, welk 
percentage verschill end kan worden gesreld 
naar gelang van: 

a. de gezamenlijke, in het jaar 1933 voor 
het uitoefenen van land- en tu inbouw, per 
bedrijf benutte oppervlakte gronds; 

b. den aard der onderscheidene bedrijven; 
c. het gebied, waar de onde,·scheidene be

drijven worden uitgeoefend; 
d. de soorten, kwal iteiren, variëteiten en 

maten van die gewassen. 
7. Het verhandelen van gewassen van den 

tu inbouw in gezamenlijke hoeveelheden boven 
een door Onzen Minister te bepalen aantal 
kilogrammen, hetwelk voor de verschillende 
soorten van die gewassen verschillend kan 
worden gesteld, is aan aanges lotenen slechts 
toegestaan, indien zulks geschiedt overeen
komstig een door Onzen Minisrer te bepalen 
wijze van afzet, welke verschillend kan wor
den gesteld voor: 

a. verschillende soorten en variëteiten va n 
die gewassen ; 

b. de verschillende deel en des lands. 
8 . H et in voorraad hebben, verhandelen of 

verwerken van gewassen van den tuinbouw in 
gezamen lijke hoeveelheden boven een door 
Onzen Minister te bepalen aantal kilogram
men, hetwelk voor verschillende soorten van 
die gewassen verschillend kan worden ge
steld, is aan anderen dan aangeslotenen 
slechts toegestaan, voor zoover zij handelaren 
of verwerkers zijn, die als zoodanig door de 
in art. 1, onder 2°, van dit besluit bedoelde 
crisis-organisatie zijn erkend. 

9. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van den dag van zijn 
in werking treden en eindigende den 1 Januari 
1935 , behoudens, dat voor de artikelen 7 en 8 
dat tijdvak aanvangt met ingang van 15 
Maart 1934. 

10. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den tirel: ,,Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 
I". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging, met uitzondering van de artikelen 7 
en 8, welke in werking treden met ingang 
van den 15 Maart 1934. 

Onze Minister van E conom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Februari 1934. 
WILHELMI A. 

De M inister van Econornische Zaken, 
T . J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg. 8 Maart 1934. ) 

s. 88. 

og niet verschenen, wordt achterin opge
nomen. 

s. 89. 

3 Maart 1934. BESLUIT tot wijzig ing van 
het Koninklijk beslui t van 28 December 
1925 J.Staatsblad n°. 518), laatste lijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 25 No
vember 1927 (Staatsblad n°. 364), hou
dende wijzig ing en aanvulling van de 
voorschriften be trekkelijk de scheepsboek
houding. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat Ons beslui t van 28 De

cember 1925, Staatsblad n°. 518, zooals dat 
nacjer is gewijzigd, wijziging behoeft in ver
barld met de nieuwe organisatie van den 
scheepsmetingsdienst, ingevolge Ons beslui t 
van 10 November 1933, Staatsblad n°. 586 ; 

Gelet op het rapport van Onzen Minister 
va n Financiën van den 28 December 1933, n°. 
145, Cen t rale Directie , van Onzen M inister 
van W ate rstaat van den 2 J anuari 1934, L a. 
B , Afd. Vervoer- en M ijnwezen, en van Onzen 
M inister van Justitie van den 8 Januar i 1934, 
l e afdeeling C, n° . 823 ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 30 
J anuari 1934, n°. 28); 

Gelet op het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 16 Februari 1934, 
n°. 3, Centrale Directie, van den 23 Februari 
1934, L a. E.E. , Afd. Vervoer- en Mijnwezen, 
en van den 28 Februari 1934, l e afdeeling C, 
n°. 895; 

H ebben goedgevonden en verstaan: , 
Ons beslu it van 28 December 1925, Staats

blad n°. 518, zooals dat laatste lijk is gewij 
zigd bij Ons besluit van 25 November 1927, 
Staatsblad n°. 364, houdende wijziging en 
aanvull ing van de voorschriften betrekkelijk 
de scheepsboekhouding, gerekend van 1 J a
nuari 1934 te wijzi gen a ls volgt: 

In artikel 8, lid 1, worden de woorden 
"eenen beëedigden scheep meter" verva ngen 
door: een ambtenaar van den scheepsmetings
dienst. 

In artike l 8. lid 3, worden de woorden "be
voegden scheepsmeter" vervangen door: amb
tenaar van den scheepsmetingsdienst., en 
wordt het woord "scheepsmeter" vervangen 
door: ambtenaar. 

In artikel 9 wordt de komma na het woord 
,, bepaald" vervangen door een punt en ver
valt het verder gedeelte van dit artikel. 

In art ike l 16, lid 2, wordt het woord 
"scheepsmeter" vervangen door : ambtenaar 
van den scheepsmetingsdienst. 

In artikel 17, lid 3, worden de woorden: 
,,beëedigden scheepsmeter" vervangen door : 
ambtenaar van den scheepsmetingsdienst. 

Dit besluit treedt in werkü1g met ingang 

va n den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waa rin het is ge
plaatst. 

Onze Ministe rs van F inanciën, van Water 
staat en van Justit ie zijn belast met de uit
voering van dit bes lui t, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maa rt 1934. 
WILHELMINA. 

De Jfinister ·van Finantiën, 0 u d. 
De M inister van Waterstaat, Ka I f f. 

De M inister van J ustitie, Va n S c h a i k. 
( Uitgeg . 20 M aart 1934.) 

s. 90 . 

6 Maart 1934. BESLUIT tot toepassing van 
a rtike l 12, lid 1 , der L a ndbouw-Crisiswet 
1933 en van het Crisis-Monopoliebeslui t 
1933 op fruit, warmoezerij gewassen en 
aa:rdappelen en tot toepass ing van a rtike l 
41, 1 id 1, dier wet ten aanzi en van het 
bepaalde in het Cri sis-Aarda ppelbeslui t 
1933 II. 

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

Economische Zaken van den 24 October 1933, 
n°. 16181, Di rectie van den L a ndbouw, afdee
ling II; 

Gelet op de artikelen 12, lid 1, en 41 , lid 1, 
der L andbouw-Crisiswet 19 33, op het Cr isis
Monopoliebesluit 1933 en op het Cri sis-Aard
appelbesluit 1933 II ; 

Gehoord de Centra le Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(adv ies van den 4 ovember 1933, n°. 90); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 14 November 1933, n°. 33); 

Gelet op het nader ra pport van Onzen voor
noemden M iniste r va n 2 Maart 1934, n° . 
16798, Directie van den L andbouw, a fdeeling 
II ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Voor de t ijdvakken, aanvangende 

met ingang van nader door Ons te bepalen 
tijdstippen en e indigende met ingang van na
de r door Ons te bepalen tij dstippen , is de uit
voer van: 

a. fruit en warmoezerijgewassen, bewerkt 
of onbewerkt, verwerkt of onverwerkt, slech ts 
toegestaan aan de Stichting N ederlandsche 
Groenten- en Frui tcentra le, gevestigd te 
's-Gra,ve°n<hage; 

b. aardappelen, bewerkt o f onbewerkt, ver
werkt of onverwerkt, slechts toegestaan aan 
de Stichting N ederlandsche Aardappelcentrale, 
gevestigd te 's-Gravenhage, en zulks, voo r 
zoo ver betref t aardappelen, welke voldoen 
aan de bepalingen van de Pootaardappelen
wet 1932 (Staatsblad n°. 608) , met afw ij king 
van h et bepaa lde in het Cris is-Aardap pelbe
slui t 1933 II. 

2. De aanvang en het e inde van de in het 
vorig artikel bedoelde tijdvakken kunnen ver
schill end worden bepaald voor: 

a. de verschil lende in dat artikel bedoelde 
producten; 

b. de verschill ende soorten, kwa li teiten, be-
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werkingen en verwerkingen van die produc
ten; 

c. de verschillende landen van uitvoer. 
3. 'l'en aanzien van den uitvoer van ko□1-

kommers, a ugurken, tuinwortelen, tomaten en 
aardappelen naar B elgië vangt het in artikel 
1 van dit besluit bedoelde tijdvak aan met 
ingang van den dag van het in werking tre
den van dit besluit en eind igt dat tijdvak met 
ingang van den 1 Februari 1935. 

4 . T en aanzien van den uitvoer van kropsla 
naar Duitschland vangt het in artike l 1 van 
dit besluit bedoelde tijdvak aan met ingang 
van den 1 April 1934 en eindigt dat tijdvak 
met ingang van den 1 Juni 1934. 

5. Dit bes! uit, hetwelk kan worden aange
haa ld onder den titel: ,,Crisis-Tuinbouwbe
sl uit 1934 II", treedt in werking met inga ng 
van den tweeden dag na di en van zijn af
kondig ing. 

Onze Minister van Economische Za ken is be
last met de uitvoer ing van dit be luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1934. 
. WILHELMINA. 

De M inister van Econo1nische Zaken, 
T . J . V e ,. s c h u u r. 

(Uitg eg. 16 Maa,·t 1934.) 

s. 91. 

6 Maart 1934. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen. ingevolge artikel 3 
der Wet Openbare Vervoermiddelen inge
steld tegen de beschikkingen van Gede
puteerde Staten van Noord-H olland van 
27 April 1932 , nos. 77 en 78 . 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

doo r de Naamlooze Vennoot chap Nederland
sche Brockway Bus Maatschappij te A 1nster
da11,, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-H olland van 27 April 1932, 
n°. 77, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Holl a ndsche Tramweg Maat
schappij te H aarl e,n vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van autobusd ien
sten tusschen H aarlev, en Bloe,nendaal, tus
schen Haa,·le,n en Overveen en tusschen H aa,·
l e,n en H ee,nstede, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 27 April 1932, n°. 78, waarb ij 
aan de N aamlooze Vennootschap Haarlemsche 
Brockway Bus M aatscha ppij te H ee,nstede 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van autobusdi ensten tusschen H aar
lem en H emstede en tusschen H aarle,n en 
Oven;.een; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , adv iezen van 
25 Octobe r 1932, n°. 674 , 11 Januari 1933, n° . 
674 (1932)/5 en 6 Juni 1933, n°. 674 (1932) 
59· 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 28 Februari 1934 , La. E, Af
deel i ng Vervoer- en M ijnwezen ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bij besluit van 27 April 1932 

L . & S. 1934. 

(Pro vinciaal Blad n° . 220) aan de N aamlooze 
Vennootschap Noord-Zuid-Holl a ndsche Tram
weg Maatschappij te Haarl ern , tot 1 Juli 1938 
onder een aantal voorwaarden vergunning 
hebben verleend tot het in werking brengen 
van autobusdiensten van H a,arlev, (Groote 
Markt) naar 73l oe1nendaal (Zomerzorge rlaan) 
en terug, van H aarle,n (Tudmarkt) naar 
OverVteen (Oostelijk e inde Zeeweg) en terug, 
van H aarlem (Stationsplein) naar Overveen 
(Tuindorplaan) en terug en van H aarle,n 
(Stationsplein) via het station A erdenhout 
naar H een.stede (Javalaan) en terug; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o. a. heb
ben overwogen, dat bij hun College tegen 
het in werking brengen van autobusdiensten 
in de plaats van de bestaande t ramlijnen 2, 
3, 4 en 5 van de N oord-Zuid-Hol landsche 
Tramweg Maatschappij in de gemeenten Haa,·
l em, H eemstede en Bloemendaal geen bezwaar 
bestaat ; dat voor het ex pl oitee ren van auto
busdiensten in genoemde gemeenten aanvra
gen om vergunning zijn ingekomen van de 
Naamlooze Vennootschap Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg Maatschappij te H aa,·le,n en 
van de Naamlooze Vennootschap Haarlemsche 
Brockway Bus Maatscha ppij te H e.emstede ; 
dat eene vergunning a ls bovenbedoeld uit een 
oogpunt van verkeersbehoefte en verkeers
economie slechts aan één van deze aanvragers 
kan worden verl eend en naar de meening van 
hun Coll ege inwilliging va n het verzoek van 
ee rstgenoemde Maatschappij uit een oogpunt 
van bi ll ijkhe id de voorkeur verdient, daar de 
aangevraagde autobuslij nen voor een belang
rij k dee l in de plaats treden van thans door 
haar geëxploiteerde tramlijnen; dat, wat be
treft de door de Naamlooze Vennootschap 
H aar lemsche B roc kway Bus Maatschappij , L . 
A . K o rs, K . Bolhuis en J. H eemskerk inge
brachte bezwaren, de door de oord-Zuicl
Holl a ndsche Tramweg Maatschappij voorge-
telde autobusdiensten een ruimere taak zu l

len vervu ll en dan die van de bestaande inte r
loca le diensten - namelijk zoowel het loca le 
verkeer zu l Jen bedienen in de gemeenten 
H aa1-le,n, H ee mstede en Bloemendaal a ls deze 
gemeenten onder] ing van eene frequente ver• 
binding zull en voorzien, gelij k de tram zulks 
thans doet - welke taak niet of zeer bezwaar
lijk door de bestaande in terlocale diensten zou 
kunnen worden overgenomen , en dat voorts 
ook uit een oogpunt van verkeerseconomie aan 
de door de oo rd-Zuid-Hollandsche Tramweg 
Maatschappij gevraagde verlenging van de 
hare traml ijnen vervangende buslijnen de 
voorkeur moet worden gegeven boven nieuwe 
verbindingen naast de bestaande; dat naa r 
het oordeel van hun College met burgemees
ter en wethouders van H aarlem moet worden 
aangenomen, dat met de bel a ngen van de lo
cale di ensten van de Naam looze Vennootschap 
Haarlemsche Brockway Bus Maatschappij vol
doende reken ing wordt gehouden, ind ien aa n 
de oord-Zuid-Hollandsche T ramweg Maat
schappij wordt vergund, de lijnen Bloe1nen
daal.- Haarl em en Ove,·veen-Haarl e,n (langs 
de J ul iana laan) slech ts door te trekken tot de 
Groote Markt, respectievelijk Tudmarkt; 
• dat voorts Gedeputeerde Staten van Noord
H olland bij besluit van denzelfden datum 

15 
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(Provinciaal Blad n°. 221) afwijzend hebben 
beschikt op de verzoeken van de Naamlooze 
Vennootschap Haarlemsche Brockway Bus 
Maatschappij te H eemstede om vergunning 
tot het in werking brengen van autobusdien
sten van Haarl em (Bosch en Vaartpl eio) via 
het station Aerdenhout naar H eemstede (Java
laan) en terug, van Haarl em, (Schouwtjes
brug) naar H eemstede (station Aerdenhout) 
en terug en tusschen Haarl em en Overveen 
(kringlijn in beide richtingen) , uit overwe
ging, dat voor het exploiteeren van autobus
d iensten in de gemeenten Haarl em, Bloemen
<½al _en H eemstede aanvragen om vergunning 
z1J n ingekomen van de Naamlooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maat
schappij te Haarl e1n en van de Naamlooze 
Vennootschap Haarl emsche Brockway Bus 
Maatschappij te H eemstede· dat eene vergun
ning als bovenbedoeld sle~hts aan één van 
deze aanvragers kan worden verleend en bij 
hunne besch ikking van 27 April 1932, n°. 77, 
de aanvrage van de Tramweg-Maatschappij is 
ingewilligd, aangezien de reeds lang bestaande 
door haar geëxploiteerde tramlijnen worden 
vervangen en verder uit hoofde van verkeers
economie aan inwilli g ing van het verzoek van 
de tram de voorkeur moet worden gegeven; 

dat van deze beslissingen de aamlooze Ven
nootschap Nederlaodsche Brockway Bus Maat
schappij te Amste,•dam bij Ons in beroep is 
gekomen; 

Overwegende: dat met Gedeputeerde Staten . 
moet worden geoordeeld, dat inwilliging zoo
wel van de aanvrage der Naamlooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Hollandsche Trnmweg Maat
schappij a ls van die der N aamlooze Vennoot
schap H aarlemsche Brockway Bus Maatschap
pij tot een overdadige verkeersvoorziening zou 
le iden en dat de voorkeur moet worden ge
geven aan de Naamlooze Vennootschap Noord
Zuid-Holl andsche Tramweg Maatschappij, 
wier autobusdiensten voor een belangrijk deel 
in de plaats van op te heffen tramlijnen dier 
M aatschappij zullen treden; 

dat toch de appellante niet heeft aanneme
lijk gemaakt, dat het verleenen van vergun
ning voor de diensten der Naamlooze Ven
nootschap Haarlemsche Broclnvay Bus Maat
schappij het algemeen belang der vervoers
voorziening meer ten goede zou komen dan in
williging van de aanvrage der Naamlooze 
Vennootschap Noord-Zuid-Hollandsche Tram
weg Maatschappij, noch ook, dat de billijk
he id er toe zou nopen, de vergunning aan de 
Naamlooze Vennootschap Haarlemsche Brock
way Bus Maatschappij te verleenen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk met 
het rapport van Onzen voornoemden Minister 
in het Staatsblad zal worden geplaatst ~n 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 6den Maart 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Wate,·staat, Ka 1 f f. 

(Uitgeg. 23 M aart 1934.) 

MII\TJSTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

La. E. 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnwezen. 

's-Gravenhage, den 28 F ebruari 1934. 

Aan de Ko ningin. 

De Raad van State, A fdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft aan mijn Departe
ment toegezonden het door de Afdeel ing aan 
Uwe Majesteit ger ichte ·advie van 25 .October 
1932, n°. 674, met ontwerp-bes lui t en bijl agen 
aangaande de beroepen, ingesteld door de 
N. V ... Nederlandsche Brockway Bus · Maat
schapptJ te Amsterdam tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-H olland 
van 27 April 1932, n°. 77, waarbij aan de 
N.V. J-:l:oord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maat
schapptJ te Haarlern vergunn ing is verleend 
tot het in werking brengen van a utobusdien
sten tusschen Haarl em en Bloemendaal, tus
schen HaaJrlem. en Overveen en tusschen Hawr
lew~ en Heemstede, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
H olland van 27 April 1932, n° . 78, waarbij 
aan de N. V. Haarlemsche Brockway Bus 
Maatschappij te _Heemstede• vergunning is ge
weigerd tot het m werking brengen van auto
busdiensten tusschen Hamrl em en Heemstede 
en tusschen Haarl e,n en Overveen. 

Blijkens het ontwerp-beslui t is de Afdeeling 
van oordeel, dat 

I. met handhaving voor het overige van 
het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Noo,·d-Holland van 27 April 1932 
n°. 77, aan de vergunde autobusd ienste~ 
H aarlem (Groote Markt) - Bloemendaal (Zo
merzorgerlaan), Haarl èm (Turfmarkt)-Over
v,een (Oostelijk e inde Zeeweg) en Haarl em 
(Stationsplein)- Overveen (Tuindorplaan) als
nog in beroep de nader omschreven vervoer-· 
verbodèn behooren te worden opgelegd; 

II. het beroep tegen het bes! uit van Ge
deputeerde Staten van Noord-Holland van 27 
April 1932, n°. 78 , ongegrond is. 

, Dat ontwerp-besluit luidt a ls volgt: 
,,Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op de be'roepen, ingesteld door 

de Naarnlooze Vennootschap Nederlandsche 
Brockway Bus Maatschappij te Amsterdam, 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 27 April 1932 n°. 77 
waarbij aan de Naamlooze Venn~otschap 
~?ord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maatschap
ptJ te Haarl em vergunning is verleend tot het 
in werking brengen van autobusdiensten tus
schen Haa1·le1n en Bloemendaal,, tusschen 
H aarlem en Overveen en tusschen Haarlem 
en H eems(e<!,e, alsmede tegen de beschikking 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 27 April 1932, n°. 78, waarbij aan de 
Naamlooze Vennootschap H aarlemsche Brock
way Bus Maatschappij te H eemstede vergun
ning _is geweigerd tot het in werking brengen 
van autobusdiensten tusschen Haarlem en 
H eemstede en tusschen Haarl em en Overveen· 

Den R aad van State, Afdeeling voor d~ 
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Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
25 October 1932, n° . 674 ; 

Op de voord racht va n Onzen Minister va n 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten va n 
N oord-H olland bij besluit va n 27 Apr il 1932 
(P,•fJvinciaal Blad n°. 220) aan de Naamlooze 
Vennootschap Noord-Zuid-Holl a ndsche T ram
weg-Maatschappij te H aarlern, tot 1 J uli 1938 
onder een aantal voorwaarden vergunning 
hebben ve rl eend tot het in working brengen 
van autobusdi ensten van H aarl ern (Groote 
M a rkt) naar Bloe,nendaal (Zomerzorgerl aan) 
en terug, va n Haarl e1n (Turfma rkt) naar 
Ovc1·veen (Oostelijk e inde Zeeweg) en terug, 
van Haarl ern (Stationspl e in ) naar Overveen 
(Tuindorplaa n) en terug en van H aarlem, 
(Stationsplein) via het station A. e,·den hout 
naa r H ee,nstede ( J ava l aan) en terug; 

da t Gedeputee rde Staten daarbij o. a . heb
ben overwogen, dat bij hun Coll ege tegen het 
in werking brengen van autobusdiensten in de 
pl aats van de bestaande tram lijnen 2, 3, 4 en 
5 van de N oord-Zuid-Holl and che Tramweg
M aatschappij in de gemeenten H aarl e,n, 
H eemstede en Bloen,entlaal geen bezwaar be
staat ; dat voor het exp loi teeren van autobus
diensten in genoemde gemeenten aanvragen 
om vergunning zijn ingekomen van de Naam
looze Vennootschap oord-Zu id-Holl andsche 
Tramweg-Maatsch appij te H aarl e,n en van de 
N aamlooze Vennootsch ap H aarl emsche Brock
way Bu M aatschappij te H ee1nstede; dat 
eene vergunning a ls bovenbedoeld u it een oog
punt van verkeersbehoefte en verkeersecono
m ie slechts aan één va n deze aanvragers kan 
worden ve rleend en na ar d meening van 
huu Coll ege inwilli g ing van het ve rzoek va n 
ee rstgenoemde M aatsch appij ui t een oogpunt 
van bill ij khe id de voorkeur verd ient, daar de 
aangevraagde a utobuslij nen voor een belang
rij k deel in de p laats treden van th ans door 
haar geëxpl o itee rde t raml ijnen ; dat, wa t be
treft de door de N aamlooze Vennootscha p 
H aarlemsche B roclnvay Bus M aatsch appij , L . 
A . Kors, K . Bolhu is en J. H eemskerk inge
brach te bezwaren, de door de Noord- Zuicl
H oll andsche Tramweg-Maatschappij voorge
ste lde autobusdi ensten een rui mere taak zull en 
ve rv ull en cl an d ie va n de bestaande inter
locale di ensten - namel ijk zoowel het locale 
verkeer zull en bedienen in de gemeenten 
Haarl e1n, H eerns tede en Bloe,nerulaal als deze 
gemeenten onder l ing van eene frequente ver
binding zull en voorzien, gelijk de tram zulks 
tha ns doet - welke ta ak n iet o f zeer bezwaar
lijk door de bestaande inter locale d iensten zou 
kunnen worden overgenomen, en dat voorts 
ook u it een oogpunt van verkeerseconom ie 
aan de door de Noord-Zuid-Holl andsche Tram
weg-Maatscha ppij gevraagde verleng ing van 
de hare tramlij nen verva ngende buslij nen de 
voorkeur moet worden gegeven boven nieuwe 
ver bindingen naast de bestaande ; da t naar 
het oordeel van hun Coll ege met burgemees
ter en wethouders van Haarlern moet worden 
aangenomen, da t met de belangen van de 
locale di ensten van de aaml ooze V ennoot
schap H aa rlemsche Brockway Bus Maatschap
pij voldoende rekening wordt gehouden, indi en 
a an de N oord-Zuid-Holl a ndsche Tramweg
M aatschappij wordt vergund, de lij nen Bloe-

11,enilaal- H aarl ern en Overvcen- H aarlern 
(langs de J uli a na laan) slech ts door te trek
ken tot de Groote M a rkt , respectieve lij k Turf
ma rkt-

da t ~oorts Gedeputeerde Staten va n N oo,-,J" 
H olland bij besluit van denzelfden da tum 
(Provinciaal Blad n°. 221) afwijzend hebben 
beschi kt op de verzoeken va n de N aamlooze 
Vennootschap Haarl ernsche Brockway Bus 
M aatscha ppij te H ee,nst,ede om ve rgu nning 
tot het in werking brengen van autobusdien
sten van H aarlern (Bosch en V aa rtpl ein ) v ia 
het station A. erdenhout naar R eemstede (Ja va
l aan) en terug, va n H aarlent (Schouwtjesbrug ) 
naa r H eernstede (station A erdenhout) en te
rug en tusschen H aa1·l e1n en Overveen (kring
lij n in be ide ri chtingen), ui t overweging, dat 
voor het exploi teeren van autobusdi ensten in 
de gemeenten H aarlem, B loemendaal en 
H eemstede aanvragen om vergunn ing zij n in
gekomen van de N aamlooze Vennootschap 

oord-Zuid-H ol! a ndsche T ramweg-M aatscha p
pij te H aarl ern en va n de N aarn looze Vennoot
schap H aarlemsche Brockway Bus M aatschap
pij te H eemstede; dat eene vergunn ing a ls 
bovenbedoeld slechts aan één van deze aan
vragers kan worden ve rl eend en bij hunne be
schikk ing van 27 April 1932, n°. 77, de aan
vrage van de Tramweg-Maatschap pij is inge
willi gd, aangez ien de reeds lang bestaande 
door haar geëxploi teerde tramlij nen worden 
vervangen en verder ui t hoofde van verkeers-
conomie aan inwillig ing van het verzoek van 

de t ram de voorkeur moet worden gegeven ; 
dat van deze besli ssingen de Naam looze 

Vennootscha p N ederl a ndsche Brockway Bus 
M aatschappij te A msterdam bij Ons in be roep 
is gekomen ; 

Overwegende : dat met Gedeputeerde Sta
ten moet worden geoo,·dee ld, dat inw illi g ing 
zoowel van de aanvrage der a am looze Ven
nootscha p Toord-Z uid-H oll a ndsche T ramweg
M aatschappij a ls van die der Naam looze Ven
nootschap H aarl emsche Brockway Bus M aat
scha ppij tot een overdadige verkeersvoorz ie
n ing zou le iden en dat de voorkeur moet wor
den gegeven aan de N aarn looze V ennootschap 

oord-Zuid-H oll a ndsche Tramweg-Maatschap. 
pij , wier autobusdiensten voor een belangrij k 
deel in de plaats van op te heffen tramlij nen 
dier M aatschap pij zull en t reden ; 

dat toch de a ppell a nte niet heeft aanneme
lij k gemaakt, da t het ve rleenen va n vergun
ning voor de d iensten der N aaml ooze Ven
nootscha p Haarl emsche Brockway Bus Maat
schappij het a lgemeen belang der ve rvoers
voorziening meer ten goede zou komen da n in
wil l iging van de aanvrage der N aamlooze 
V ennootscha p N oord-Zuid-H oll a ndsche Tram
weg-M aatschappij , noch ook, dat de billij k
he id er toe zou nopen, de vergunning aan de 
N aamlooze Vennootscha p Haarlemsche Brock
way Bus Maatschappij te verleenen ; 

da t het echte r gewensch t is om, met het 
oog op bestaande locale autobusdiensten voor 
d ie trajectsgecleelten, waarover de autobus
d iensten der N aamlooze Vennootschap N oord
Zu id-H oll andsche T ramweg-Maatscha ppij ver
de r de gemeente H aarl ern zullen indringen 
dan de op te heffen tramlijnen di t doen, aan 
de laatstgenoemde N aamlooze Vennootscha p 
a l nog vervoerverboden op te leggen; 
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Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

I. met handhaving voor het overige van 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noo,·d-Holland van 27 April 1932 (Provin
ciaal Blad n°. 220) aan de voorwaarden, welke 
door dat College zij n verbonden aan de aan 
de N aamlooze Vennootschap Noord-Zuid-Hol
landsche Tramweg Maatschappij verleende 
vergunning, toe te voegen de volgende voo r
waarde: 

9°. H et is verboden: 
a. voor wat betreft den dienst ·Haarlem 

(Groote Markt)-Blo em endaal (Zomerzorger
laan) 

1°. in de richting Bloemendaal op de 
Groote Markt en ve1·der re izigers in de auto
bussen op te nemen voor vervoer niet verder 
dan het J answegv iaduct; 

2°. in de richting H aarl em bij het Jansweg
v iaduct en verder reizige rs in de autobussen 
op te nemen; 

b. voor wat betreft den di enst Haarlem 
(Turfmarkt)-Overveen (Oostelijk e inde Zee
weg) 

1 °. in de richting Overv,een op de Turf
markt en ve rder reizigers in de a utobussen op 
te nemen voor vervoer niet verder dan het 
stationsple in; 

2°. in de richting H aarlem op het Stations
plein en verder reizigers in de autobussen op 
te nemen; 

c. voor wat betreft den dienst H aarl em 
(Stationsple in) - Ov-erv een (Tuindorplaan) 

1 °. in de richting Overveen op het Stations
pl e in en verder reizigers in de autobussen op 
te nemen voor vervoer niet verder dan de 
Gedempte Oude Gracht; 

2° . in de richting Haarl em op de Gedempte 
Oude Gracht en verder reizigers in de a uto
bussen op te nemen; 

Il. het beroep tegen het bes! u it van Ge
deputee rde Staten van Noord-H olland van 27 
Apr il 1932 (P1'0vinciaal Blad n° . 221) onge
grond te verklaren. 

Onze Minister van W aterstaat is belast met 
de uitvoer ing van dit bes] uit, waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
B estuur. '' 

Wijl tegen beslissing in dien zin bij mijn 
Ambtsvoorganger bedenking bestond, heeft 
deze zich nader tot de Afdeeling gewend met 
den brie f van 27 December 1932, La. D, a f
dee l ing Vervoer- en Mijnwezen, luidende a ls 
volgt: 

,,Ingevolge door H a re Majesteit de K o
ningin ve rleende machtiging leg ik hierbij 
weder aan de Afdeeling over de stukken om
trent de beroepszaak, behandeld in haar a d
vies van 25 October 1932, n°. 674. 

Blijkens het daarbij gevoegde ontwerp-be
sluit is de Afdeeling met Gedeputeerde Sta
ten van oordeel , dat voor deze autobusvergun
ning de voorkeur moet worden gegeven aan 
de Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg-M aat
schappij , wier autobusdiensten voor een be
langrijk deel in de p laats van op te heffen 
tramlijnen dier Maatschappij zull en treden, 
doch acht zij het in tegenstelling met Gede
pu teerde Staten gewenscht, met het oog op 

bestaande loca le autobusd iensten voor di e 
trajectsgedeelten, waarover de autobusdiensten 
der Noord-Zuid-Holl andsche Tramweg-Maat
schappij verder de gemeente H aarleni zullen 
indringen dan de op te heffen tram lijnen dit 
doen, aan genoemde vennootsch ap vervoerver
boden op te leggen. 

Ik vraag mij af, of met oplegging der ge
dachte vervoerve rboden, welke uiteraard voor 
de Maatschappij bij de bed ien ing van haar 
tram- ·en autobuslijnennet in H aa1·le1n en om
streken met het oog op abonnementen, 10-
rittenkaarten e . d . een belemmering vormen, 
de billijkhe id wel vol doende in het oog is ge
houden en of de verkeersvoorz iening in het 
a lgemeen daarmede wel zou zijn gebaat. 

Niet ui t het oog toch moet worden verloren 
dat, terwij l de tramwegmaatschappij reeds 
sedert tal van jaren het personenverkeer in 
en om H aarlem bedient, in 1928 door de ge
meente H aarlem daarnevens een locaa l auto
buslijnennet in het leven is geroepen, zonder 
dat daarbij aan die autobusdiensten vervoer
verboden zijn opgelegd, voorzoover zij parallel 
liepen aan tram lijnen, hetgeen bij de verschi l
lende wijzig ingen , welke dat autobuslijnennet 
sedert 1928 hee ft ondergaan in steeds meer
dere mate vooral ten aanzien van de bi ij ven
de Noord-Zuid t ramverbinding het geval is 
geweest. 

Zou niet met twee maten worden gemeten 
indien thans aan de oord-Zuid-Holl andsche 
T ramweg-Maatschappij voor hare autobussen 
wel een vervoerverbod wordt opgelegd, hoe
wel b. v. tra jecten al s Station- Groote Markt 
en Station- Gedempte Gracht reeds tal van 
jaren door I ijn 1 resp . lijn 4 van de tram 
worden bed iend? 

Wel is waar is tramlijn 4 bestemd om te 
verdwij nen, doch het schijnt onbillij k en ook 
geenszins in het belang van het publiek aan 
de door de oord-Zuid-Holl andsche Tramweg
Maatschappij daaraan parall el ontworpen bus
lijn op het gedeelte Station- Gedempte Gracht 
een vervoerverbod op te leggen ten bate van 
de au tobusmaatschappij die met hare lijn I 
over die route (de Nassaulaan) oorspronke. 
lijk liep, doch deze heeft verlaten om door 
de Kruisstraat geheel de tramroute te volgen. 

Daar het hier trajecten betreft, die in het 
centrum va n Haarl em zijn gelegen en dus in 
het belang van het publiek de ve rkeersfre
quentie nauwelijks groot genoeg kan zijn , 
komen mij de gedachte, verwarring stichtende 
vervoerverboden niet wenschelijk voor, te min
de r omdat de besl iss ing van Gedep uteerde 
Staten blijkbaar een compromis is (getuigen 
de belangrijke inkorting van de vergunning 
zooals die door de Noord-Zuid-Hol! andsche 
Tramweg-Maatschappij is aangevraagd) , waar. 
mede het gemeentebestuur zich heeft ve l'
eeni gd. 

Ik moge mi tsd ien de Afdeeling verzoeken 
in verband met het bovenstaande nader te 
overwegen, of ongewijzi gde ha ndhav ing van 
de besliss ing van Gedeputeerde Staten niet 
de voorkeur zou verdienen." 

In antwoord daarop werd van de Afdeeling 
ontvangen het volgende nader adv ies van 11 
J anuari 1933, n°. 674(1932)/5: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Ma jeste it, 
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heeft de Minister van Wate rstaat , met een 
schrijven van 27 December 1932, L a. D. , a f
deeling Vervoer- en Mijnwezen, opnieuw bij 
den Raa d van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, ter overweging aa nhan
g ig gemaa kt de beroepen, ingesteld door de 

N aamlooze Vennootschap N ederl a ndsche Brock
way Bus M aat chappij, te Anisterda1n, tegen 
de beschikking va n Gede puteerde Sta ten van 
N oord-1-Loltand van 27 April 1932, n° . 77, 
waarbij aan de Naaml ooze Vennootschap 

oord-Zuid-H oll a ndsche T ramweg-M aatschap
pij , te H aarl ern, vergunning is verleend tot 
het in werking brengen van a utobusdiensten 
tusschen H aarl em en B loernenik:wl, tusschen 
Haarlern en Ove,·veen en tusschen H aarl ern en 
H eemlJ,'! tede, a lsmede tegen de beschikking va n 
Gedeputeerde Sta ten va n N oorit-H olland va n 
27 April 1932, n° . 78, waarbij aan de N aam
looze Vennootschap H aarlemsche Brockway 
Bus M aatschappij , te H ee1nstede, vergunning 
is geweige rd tot het in werking brengen van 
autobusdi ensten tusschen H aarl ern en H eem
stede en tusschen H aarl ern en Ove,•v,een. 

De Minister kan zich blijkens zijn evenge
noemd schrijven niet vereeni gen met het door 
de Afdeel ing voorgedragen ontwerp-besluit. 
Hij merkt op, da t blijkens di t on twerp-beslui t 
de Afdeeling met Gedeputeerde Staten va n 
oordeel is, dat voor deze a utobusvergunning 
de voorkeur moet worden gegeven aan de 
Noord-Zuid-Hol! andsche T ramweg-M aatschap
pij wier autobusdiensten voor een belangrijk 
de~I in de pl aats van op te he ffen tramlijnen 
dier Maatschappij zull en t reden, doch zij het 
in tegenstelling ,met Gedeputee rde Staten ge
wensch t ach t, met het oog op bestaande locale 
autobusdien ten voor die trajectsgedeel ten, 
waarover de autobusdiensten der Noord-Zuid
H oll andsche T ramweg-Maatschap pij ve rder de 
gemeente H aarl em. zull en ind r ingen dan de 
op te he ffen tramlijnen di t doen, aan de ge
noemde vennootschap vervoerverboden op te 
leggen . De Minister v raag t zich af, of met 
opl egging van de gedachte ve rvoerverboden, 
welke ui te raard voor de M aatschappij bij de 
bediening van haar t ram- en a utobuslijnennet 
in Haarl ern en omstreken met het oog op 
abonnementen, 10-rittenkaarten, en dergelijke 
een be lemmer ing vormen, de billijkhe id wel 
voldoende in het oog is gehouden en of de 
verkeersvoorziening in het a lgemeen daa r
mede wel zou zijn gebaat. Niet uit het oog 
toch moet worden ve rlo ren, dat , terwijl de 
t ramwegmaatschappij reeds sedert ta l van ja
ren het personenverkeer in en om Haa1·l e1n 
bedient, in 1928 door de gemeente Haarlem 
daa rnevens een locaal autobu lij nennet in het 
leven is geroepen, zonder dat daa rbij aan die 
autobusdiensten vervoerverboden zijn opge
legd, voorroove r zij parall el I iepen aan t ram
lij nen , hetgeen bij de verschill ende wij zig in
gen, welke dat autobuslijnen-net sedert 1928 
heeft ondergaan, in steeds mee,·dere mate 
voora l ten aanzien van de blijvende Noord
Zuid tramverbinding het geval is geweest. 
Zou niet - a ldus de Ministe,· - met twee 
maten worden gemeten, indien thans aan de 
Noord-Zuid-H oll andsche T ram weg-M aatschap
pij voor ha re a utobussen wel een vervoerver
bod wordt opge legd, hoewel bijvoorbeeld tra
jecten a ls Station- Grnote M a rkt en Station-

Gedempte Grach t reeds ta l van jaren door 
lijn 1 respectievelijk lijn 4 va n de tram wor
den bediend ? Weliswaar is traml ijn 4 bestemd 
om te verdwijnen, doch het schijnt onbillijk 
en ook geensz ins in het bel a ng van het pu
bliek, aan de door de Noord-Zuid-H oll a ndsche 
Tramweg-M aatscha ppij daaraan para llel ont
worpen buslijn op het gedee lte Station- Ge
dempte Gracht een vervoerverbod op te leg
gen ten bate van de au tobusmaatscha ppij , di.e 
met hare lij n I ove r di e rou te (de assau
laan) oorspronkelijk liep, doch deze heeft ver
laten om door de Kruisstaat geheel de tram
route te vol gen. D aa r het hie r t ra jecten be
treft, di é in het cent rum van H aarl e,n zijn 
gelegen , en dus in het be lang van het publiek 
de verkeersfrequentie nauwelijks groot genoeg 
kan zijn, komen den Minister de geclach~, 
verwarring stich tende vervoerverboden met 
wenschelijk voor, te minder, omd a_~ de beslis
s ing van Gedeputeerde Sta ten bhJ kbaar een 
compromis is (getui ge de belang rijke inkor
t ing van de ve rgunning, rooals d ie door de 
N oord-Zuid-Holl a ndsche Tramweg M aatschap
pij is aangevraagd) , waarmede het gemeente
bestuur zich heeft ve reeni gd. 

De Afdeel ing veroor looft zich de aandacht 
e r op te vestigen, dat de voorgedragen bes! is
sing is ingegeven door billijkhe idsoverwegin
gen. Immers bij ove reenkomst, onder dagtee
keni ng van 27 N ovember 1928 door de ge
meente Haarl ern met de N aaml ooze Vennoot
schap H aarlemsche Brockway Bus M aatscha p
pij gesloten, heeft eerstgenoemde zich verbon
den laatstgenoemde vóór anderen in de ge
legenheid te stell en nieuwe autobuslijnen te 
exploi tee ren. Nu i het wa ar, dat Gede pu teer
de Staten, en in be roep U we M a jeste it, bij het 
verleenen van concess ies voor in te rcommuna le 
lijnen juridisch niet gebonden zijn doo r be
d ingen, wel ke een gemeente heeft gemaakt. 
M aar niet minder waa r is, dat de billijkhe id 
vordert, niet da n bij volstrekte noodzaak een 
concess ie te ve rl eenen, welke, voor zooveel het 
verkeer binnen de gemeente betreft , indruischt 
tegen datgene, waa rtoe deze laatste zich h ad 
ve rbonden. 

Deze geclach tengang heeft het standpunt der 
Afdeel ing beheerscht , toen zij voorstelde op 
een deel der te H aarlern door de N aamlooze 
Vennootschap N oord-Zuid-Holl andsche T ram
weg-Maatscha ppij nieuw te exploiteeren lijnen 
vervoerverboden voor communaal verkeer te 
leggen. ochta ns de praktische bezwaren, 
hi ertegen door den Minister ingebracht, laten 
zich niet geheel ontzenuwen. 

Met het oog op het een en het a nder meent 
de A fdeeli ng, dat weliswaar voor h aa r aan
leiding bestaat om terug te komen op haa r 
voorstel tot he t opleggen aa n de t ramweg
maatschappij va n de evenbedoelde vervoer
ve rboden, doch dat het niet aangaat, met 
voorbijgaan va n de aanspraken van de Naam
looze Vennootscha p H aarl emsche Brockway 
Bus M aatschappij het beslui t va n Gedeputee r
de Staten zonder meer te handh aven . E en 
juiste opl ossing acht zij da n ook bij nader in
zien ten deze gelegen in het verl eenen aan de 
tramwegmaatschappij van de gevraagde ver
gunning met dien verstande, dat de t rajecten 
harer busdiensten binnen Haa,·l eni niet verder 
gaan clan tot aan of bij de punten, waar de 
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trajecten der op te heffen tramlij nen e indi gen . 
Mitsdien veroorlooft de Afdeeling zich Uwer 

Majesteit zeer eerbiedig hierbij een nieuw ont
werp-bes lui t ter bekrachtiging aan te bieden." 

De Afdeel ing deed dit nader advies verge
zeld gaan van een gewijzigd ontwerp-besluit, 
waarbij de aan de N . V. Noord-Zuid-Holland
sche Tramweg-Maatschappij verleende vergun
ningen tot het in werking brengen van auto
busdiensten in dier voege worden beperkt, dat 
zij niet verder de gemeente Haarl e,n zull en 
binnendringen, dan de tramweglijnen, die door 
genoemde Maatschappij zijn of zullen worden 
opgeheven. 

Op dien grond zou moeten worden beperkt: 
de autobusd ienst Haa,·le,n {Groote Markt)
Bloe'l>iendaal {Zomerzorgerlaan) tot Haarlem 
(Stationspl e in) ; 

de autobusdienst Hamrlem (Turfmarkt) 
Over1Jeen {Oostel ij k einde Zeeweg) tot H aar
lem {Stationsplein); 

de a utobusdi enst Haa1·le1n (Stationsplein) 
Overveen {Tuindorplaan) tot Haarl em {Ge
dempte Oude Gracht). 

Door deze beslissing zou in nog sterkere 
mate van de beslissing van Gedeputeerde Sta
ten worden afgeweken, zoodat mijn Ambts
voorganger zich nogmaals tot de Afdeeling 
heeft gewend met den volgenden br ief van 
24 Mei 1933, La. G.G.G., afdeeling Vervoer
en Mij nwezen: 

,,Ingevolge door Hare Majesteit ç\e Ko
n ingin verleende m achtiging leg ik hierbij aan 
de Afdeeling over de stukken omtrent de be
roepszaak, behandeld in hare adviezen van 25 
October 1932 n° . 674 en van 11 J anuari n°. 
674 (1932) 5. 

Blijkens l aatstgenoemd advies en het daarbij 
gevoegde gewijzigde ontwerp-besluit heeft na
dere overweging de Afdeeling n iet mogen lei
den tot bevestigende beantwoording van de 
door mij bij schrijven van 27 December ll. La. 
D gestelde vraag, of ongewijzigde handhaving 
van de besliss ing van Gedeputeerde Staten 
niet de voorkeur zou verdienen boven de door 
de Afdeeling ontworpen toevoeging van ee n 
vervoerverbod. 

In plaats van een vervoerverbod over een 
gedeelte van elk van drie der lijnen, zooals 
daarvoor door Gedeputeerde Staten vergun
ning is verleend, wordt thans door de Afdee
l ing aanbevole n inkorting van de 3 buslij nen 
met de trajecten , waarvoor aanvankel ijk een 
vervoerverbod was gedacht. 

I nderdaad zouden daarmee worden onder
vangen de dezerzijds aangevoerde en door de 
Afdeeling bij nader inzien gedeelde practische 
bezwaren tegen het beoogde vervoerverbod, 
doch de principieele bezwaren, welke door mij 
werden aangevoerd tegen wijziging van de in 
eersten aanleg gevall en bes! issing, zouden bij 
eene beslissing als d ie, welke thans word t 
voorgedragen , te meer klemmen . 

De ter motiveering door de Afdeeling aan
gevoerde billijkheidsoverwegingen kan ik niet 
onderschrijven. Niet uit het oog dient toch te 
worden verloren, dat de tramwegmaatschappij 
te dezen de oudste rechten heeft; toen bijna 
twintig jaren, nadat de tramconcessie werd 
verleend, de gemeente daarnevens eene auto
busvergunning verleende, werden ten behoeve 

van de tram aan de autobus-exploitante geens
zins vervoerverboden opgelegd, niettegenstaan
de de vergunde autobus lij nen steeds meer het 
tracé van den tramweg he bben gevolgd. Waar
om thans, nu de tramwegmaatschappij op 
aandrang van de gemeente hare tramlijnen 
grootendeels door buslijnen zal vervangen, 
haar de zich nu voordoende en voor het pu
b] iek nuttige gelegenhe id om een eenigszins 
gunstiger begin{eind)punt te bereiken, moet 
worden benomen, is mij niet duidelijk. Voor
zoover zij met hare aanvrage stadskwartieren 
be treek, die meer bepaaldelijk tot het geb ied 
van de Nederlandsche Brockway Bus Maat
schappij behoorden, is haar de vergunning 
door Gedeputeerde Staten geweigerd, met 
welke inkorting, naar uit de overwegingen 
blijkt, zoowel Gedeputeerde Staten alsook Bur
gemeester en Wethouders van Haarl em , de be
langen van genoemde Bus Maatschappij vol
doende in het oog gehouden achtten. 

Nu twee locaal zoo volkomen op de hoogte 
zij nde autoriteiten als Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland en Burgemeester en W et
houders van Haarlem eenstemmig zijn in eene 
aangelegenheid , waarbij locale bela ngen een 
zoo groote rol spelen, schijnt m ij eene afwij
kende bes! issing niet aanbevelenswaardig; de 
voorgestelde inkorting van eene lij n Station 
H aa,·lem-Overveen {Tuindorplaan) b.v. tot 
een lijn Haarle'l>i (Gedempte Oude Gracht)
Overveen (Tuindorplaan) schijnt mij voor het 
pub] iek een groote achteru itgang, voor de 
trnmwegmaatschappij, wier tramlijn thans 
reeds op het Verwulft aanvangt, een onbillijk
heid en voor de gemeente wegens het zooveel 
ongunstiger eindpunt in Haa,·lem wellicht 
zeer bezwaarlijk. 

Oplegging van de aanvankelij k door de Af
deel ing ontworpen vervoerverboden zou ik nog 
minder bedenkelijk achten dan de t hans voor
gestelde inkorting; intusschen zou ik op 
grond van het bovenstaande alsnog gaarne 
door de Afdeeling zien overwogen, of volle
di ge handhaving van de door Gedeputeerde 
Staten in overleg met Burgemeester en Wet
houders van Haarl em genomen beslissing te 
dezen niet gewettigd en gewenscht moet wor
den geacht." 

In antwoord daarop berichtte de Afdeeling 
het volgende: 

,,Krachtens machtiging van Uwe Majeste it, 
heeft de Minister van Waterstaat, met een 
schrijven van 24 Mei 1933, La. GGG, afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, andermaal bij 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schil len van Bestuur, opnieuw ter overweging 
aanhangig gemaakt de beroepen, ingesteld 
door de Naamlooze Vennootschap Nederland
sche Brockway Bus Maatschappij te Amster
dam, tegen de beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noor4-Holland van 27 April 1932, 
n° . 77, waarbij aan de Naamlooze Vennoot
schap Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg-Maat
schappij te Haarl em vergunning is verleend 
tot het in werking brengen van autobusdien
sten tusschen Haarlem en Bloemendaal, tus
schen H aarlem en Ove-m,ee,~ en tusschen Haar
lem en H eemstede, alsmede tegen de beschik
king van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 27 April 1932, n° . 78, waarbij 
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aan de Naamlooze Vennootschap Haarl emsche 
Brockway Bus Maatschappij te H eemstede 
vergunning is geweigerd tot het in werking 
brengen van autobusdiensten tusschen Haar
l e11, en H eemstede en tusschen Ha,arl em en 
Overrv,een. 

Ook tegen de nadere voordracht der Afdee
ling heeft de Minister bezwaar. In plaats van 
een vervoerverbod over een gedeelte van elke 
van drie de r lijnen, zooals daarvoor door Ge
deputeerde Staten vergunning is ver leend, is 
thans door de Afdeeling aanbevolen inkorting 
van de 3 busl ij nen met de trajecten, waarvoor 
aanvankelijk een vervoerverbod wa gedacht. 
Inderdaad zouden daarmee - naar het oor
deel des Ministers - worden ondervangen de 
door hem aangevoerde en door de Afdeeling 
b ij nader inzien gedeelde practische bezwaren 
tegen het beoogde vervoerverbod, doch de prin
cipieele bezwaren, welke door hem werden 
aangevoerd tegen wijziging van de ,in eersten 
aanleg gevallen bes! issi ng, zouden bij eene 
beslissing a ls di e, welke thans is voorgedra
gen, te meer klemmen. De ter motiveering 
door de Afdeeling aangevoerde billijkheids
overwegingen kan Zijne Excell entie niet on
derschrijven. Niet uit het oog dient toch zijns 
inziens te worden verloren, dat de tramweg
maatschappij te dezen de oudste rechten heeft; 
toen bijna twintig jaren, nadat de tramcon
cessie werd verleend, de gemeente daarnevens 
eene autobusvergunning verleende, werden ten 
behoeve van de tram aan de autobusexploi
tante geenszins vervoerverboden opgelegd, 
niettegenstaande de vergunde autobuslijnen 
steeds meer het tracé van den tramweg heb
ben gevolgd. Waarom thans, nu de tramweg
maatschappij op aandrang van de gemeente 
hare tramlijnen· grootendeels door buslijnen 
zal vervangen, haar de zich nu voordoende en 
voor het pub] iek nuttige gelegenheid om een 
eenigszins gunstiger begin(eind) punt te berei
ken. moet worden benomen, is hem niet dui
delijk. Voor zoover zij met hare aanvrage 
stadskwartieren bestreek, die meer bepaalde
lijk tot het gebied van de Nederlandsche 
Brockway Bus Maatschappij behoorden, is 
haar de vergunning door Gedeputeerde Staten 
geweigerd, met welke inkorting, naar uit de 
overwegingen blijkt, zoowel Gedeputeerde Sta
ten alsook burgemeester en wethouders van 
Haarl em de belangen van de genoemde Bus
maatschappij voldoende in het oog gehouden 
achtten. 

u twee locaal zoo volkomen op de hoogte 
zijnde autoriteiten, als Gedeputeerde Staten 
van N oordrH olland en burgemeester en wet
houders van Haarlem eenstemmig zijn in eene 
aangelegenheid, waarbij locale belangen een 
zoo groote rol spelen, komt den Minister eene 
afwijkende beslissing niet aanbevelenswaardig 
voor; de voorgestelde inkorting van een lijn 
station Haa1·l em~Overveen (Tuindorplaan) 
bijvoorbeeld tot een lijn Haarl e11, (Gedempte 

Oude Gracht)-Overveen (Tuindorplaan) schijnt 
hem voor het publiek een groote achteru it
gang, voor de tramwegmaatschappij, wier 
tramlijn thans reeds op het Verwulft aan
vangt, eene onbillijkheid en voor de gemeente 
wegens het zooveel ongunstiger eindpunt in 
Hcu:urle1n wellicht zeer bezwaarlijk. Oplegging 
van de aanvankelijk door de Afdeeling out-

worpen vervoerboden zou de Minister nog 
minder bedenkelijk achten dan de thans voor
gestelde inkorting; intusschen zou hij op grond 
van het bovenstaande a lsnog gaarne door de 
Afdeel ing zien overwogen, of vo lledige hand
having van de door Gedeputeerde Staten in 
overleg met burgemeester en wethouders van 
Hamrlem genomen beslissing te dezen n iet ge
wettigd en gewenscht moet worden geacht. 

De Afdeeling .is door het door den Minister 
aangevoerde niet van de onjuistheid van hare 
nadere voordracht overtuigd geworden. 

De Minister bepaalt er zich in hoofdzaak 
toe, te wijzen op de oudere rechten, welke 
zijns inziens de tramwegmaatschappij ten deze 
zoude kunnen doen gelden en welke bij het 
toestaan van de exploitatie van autobusdien
ten aan de Naamlooze Vennootschap Haar-

lemsche Brockway Bus Maatschappij binnen 
Haarl em destijds niet bij wege van het opleg
gen van vervoerverboden zijn beschermd g'e
worden, terwijl hij voorts in het licht stelt het 
ger ief, dat het · publiek van het doortrekken 
van de autobuslijnen der tramwegmaatschap
pij zou ondervinden. 

Echter laat Zijne Excellentie buiten beschou
wing het motief, dat de Afdeeling - zooals 
zij in haar nadere voordracht heeft uiteengezet 
- in de voornaamste plaats heeft geleid tot 
het innemen van haar standpunt, te weten de 
aanspraken, welke volgens hare meening de 
Naam looze Vennootschap Haarlemsche Brock
way ·Bus Maatschappij naar billijkheid kan 
ontleenen aan de contractueele toezegging, 
haar door het gemeentebestuur van Haarlem 
gedaan. 

De Afdeeling blijft bij haar gevoelen, dat 
niet is aangetoond, dat het belang eener ra
tioneele vervoersvoorziening ter plaatse zoude 
e ischen, dat in de bestaande verdeeling van 
het vervoer naar en van de binnenstad van 
Haarl em - met voorbijgaan van de evenbe
doelde toezegging - wijziging wordt gebracht. 
En al moge een welwillende houding tegen
over de aanvrage der tramwegmaatschappij , 
wier diensten binnen deze gemeente a lreeds 
jaren worden uitgeoefend, ook naar de mee
n ing der Afdeeling zeker op hare p laats zijn , 
toch vermag de Afdeeling daarin geen vol
doende aanleiding te zien, haar thans ten 
koste van de Naamlooze Vennootschap Haar
lemsche Brockway Bus Maatschappij een groo
ter aandeel in het vervoer te Haarlem toe te 
kennen dan zij reeds heeft. 

Het tegen de voorgestelde beslissing door 
den Minister voorts nog ingebrachte bezwaar, 
dat aan de tramwegmaatschappij , de gemeente 
Haarlem en het publiek bij het verleenen van 
eene vergunning voor de lijn H aarlem (Ge
dempte Oude (hacht)-Overveen (Tuindorp) 
te kort wordt gedaan, wijl de be taande tram
lijn , waarvoor deze autobusl ijn in de plaats 
zou komen, reeds op het VerwuJ,/t aan vangt, 
zal, naar de Afdeeling meent, gevoegl ijk kun
nen worden ondervangen bij wege van een 
verzoek der tramwegmaatschappij om wijz i
ging van de vergunning. Dat niet al aan
stonds wordt voorgesteld, de lijn bij het Ver
wuift te doen aanvangen, vindt namel ijk uit
sluitend zijn grond in de onmogelijkheid, een 
autobusvergunning te verleenen voor trajects
gedeel ten, waarvoor - zooals in dit geval -
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de vergunning niet is gevrnagd. 
Op grond van het vorenstaande vindt de 

Afdeeling geen vrijheid , haar nadere voor
dracht aan Uwe Majeste it te wijzigen en ver
oorlooft zij zich Uwer Majesteit zeer eerb ie
dig in overweging te geven het bij haar ad
vies van 11 J anuari 1933, n°. 674 (1932/5, ge
voegde ontwerp-besluit alsnog te bekrach ti
gen." 

De Afdeeling houdt daarbij vast aan de bil
lijkhe idsoverwegingen, ontleend aan de aan 
appellante verleende gemeentelij ke concess ie, 
ofschoon zij vroeger reeds erkende, dat Ge
deputeerde Staten en de Kroon juridisch door 
die gemeentel ijke bedingen geensz ins zijn ge
bonden . 

Ik deel geheel het standpunt van mijn 
Ambtsvoorganger, dat de Afdeeling met ha re 
bill ijkheidsoverwegingen ten opzichte van de 
appe ll ante te ver gaat, verder trouwens dan 
de gemeente zelve, die blij kens de stukken de 
billijkheid vol doende in het oog gehouden acht 
door de op de aanvrage van de Noord-Zuid
H ol l andsche Tramweg Maatschappij reeds toe
gepaste belangrijke inkorting . 

De Afdeeling heeft blijkbaar geen acht ge
slagen op de reeds vroeger aangevoe rde om
standigheid, dat de buslijnen van appellante 
zooal s zij bij de bedoelde regeling van 1928 
werden gegund, sedertdien aanmerkelijk zijn 
gewijzigd en meer en meer de stamlijn va n 
de Noord-Zuid-Holl a ndsche Tramweg Maat
schappij-lijn zijn genaderd, zoodat b .v. terwijl 
oorspronkelijk door de buslijnen niet werd 
voorzien in de verbinding Schoterkwartie1~ 
Station- Groote Markt, deze thans alle di e 
verbinding geven ofschoon deze van ouds door 
de tramwegmaatschappij werd bediend en dat 
wel zonder dat eenigerle i vervoersverboden 
ten behoeve van de tram aan de buslij n werd 
opgelegd. 

Ook de e isch va n de Afdeeling dat de tram 
met hare buslijnen niet verder in Haarl e,n zal 
mogen doordringen dan met h are tramlijnen 
het geval was , komt mij in hooge m ate on
billijk voor. Dat de tram t reinen van Ove1·veen 
e n Bloe,nendaal niet verder rijden d an het 
stationsplein te H aarl ern is een gevolg van het 
verschi l in spoorwijd te tusschen deze E. .E.T.
lijnen en de stamlijn der Noord-Zuid-Holl and
sche Tramweg M aatsch a ppij . Om aan dit be
zwaar tegemoet te komen geeft de tramweg
m aatschappij door middel van overstapkaarten 
in r uime mate gelegenhe id om het centrum 
van Haarl em te berei ken; ik kan niet inzien , 
dat nu de tramwegmaatschappij door vervan
ging op aandrang van de gemeente H aarl em, 
van h are tramlijnen door buslijnen de gele
genheid krijgt om de passagiers uit Bloemen,. 
daal en Overveen zonder overstappen verder 
dan het stationsple in te brengen, zij genoopt 
zou moeten worden om het publiek op het 
stationsple in ui t de bus in de tram te doen 
overstappen. 

De Afdeeling verliest m. i. te veel uit het 
oog, dat de tramwegmaatschappij die de ver
schill ende tramlijnen , welke Haarl e,n met de 
omgev ing verb inden in één hand heeft ver
eenigd, reeds sedert jaren niet slechts het 
interlocaal maar ook het locaal verkeer te 
Haarl em heeft bediend, dank zij hare, de ge-

meente in haar volle l engte doo rsnijdende, 
stamlijn en de vroegere ce intuurbaan. 

Ik blijf dan ook van meening, dat de be
sliss ing van Gedeputee rde Staten ongewijzigd 
di ent te worden gehandhaafd en moge Uwer 
M a jesteit zee r eerbiedig in overweging geven 
het hiernevensgaand in bovenomschreven zin 
opgemaakt ontwerp-bes! uit te be krachtigen . 

H et zou Uwer Majeste it kunnen behagen de 
hierbij gevoegde, aan de Afdeeling van den 
Raad van State gerichte stukken aan den 
Vice-Pres ident van di en R aad te doen terug
zenden. 

D e Minister i·an Waterstaat, K a l f f. 

s. 92. 

7 M aart 1934 . BESL U IT tot ve rnietiging 
van het besluit van Gedeputee rde Staten 
van Noo,•d-H ollarui dd. 7 Juni 1933, waar
bij onbewoonbaarverklaring is gehand
haafd van woningen in het pe rcee l H azen
straat 70 te A 1nste1·dam" 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 24 J anuari 1934 , n° . 10263 M. P . Alg. , 
a fdeeling Volksgezondheid , en van 26 Januari 
1934, n°. 165 2, a fdeel ing Binnenlandsch B e
stuur, betreffende het beslui t van Gedeputeer
de Staten van N oordhollarui dd. 7 J un i 1933, 
waarbij onbewoonbaarverkl ar ing, door den 
r aad van A ,nsterda,n, is gehandhaafd van de 
woningen I , II en III hoog in het perceel 
H azenstraat 70, a ldaar; 

Ove rwegende , dat de gemeenteraad de be
doel de woningen onbewoonbaar heeft ver
kl aard omdat zij ongesch ikt zouden zijn ter 
bewoning wegens "on vol doende gelegenhe id 
voor luchtverversching" en "te gering opper
vla k" , en omdat zij niet door het aanbrengen 
van verbeteringen in bewoonbaren staat zou
den kunnen worden gebracht ; 

dat de onbewoonbaarverkl aring in bernep is 
geha ndhaa fd rloor Gedeputeerde Staten, die 
e r nade r op hebben gewezen, dat de woningen 
ieder bestaan uit een lage kamer, di e "blind" 
is en een kl e in keukentje, en da t de wonin
gen " ongeschikt (zijn) ter bewoning door een 
nor1naal gez in"; 

Overwegende, dat volgens artikel 25 van de 
\Voningwet een woning onbewoonbaar wordt 
verkl aard ind ien zij ongeschikt is ter bewo
ning en niet rloor het aanbrengen van ver
beteringen in bewoonbaren staat ka n worden 
gebracht ; 

dat bedoelde ongeschiktheid moet zijn een 
ongeschikthe id van de woning op zich zelf 
om, ook op passende wijze bewoond, ter be
woning te d ienen; 

Overwegende, dat bij onde1;zoek is gebleken , 
dat de gelegenhe id voor luchtverversching in 
iedere woning voldoende kan worden verbe
terd door de bovenramen "zakkend" te ma
ken; dat iedere woning een vloeroppervlak 
heeft yan ongeveer 25 M2. , w aarvan ongeveer 
15 M2. in de kamer en 4.50 M2. in de keu
ken ; dat de verdiepinghoogte van de wonin
gen onderscheiden lijk bedraagt 2.50 M. in de 
woningen I en II hoog, en 2,46 M. in de 
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woning III hoog (gemeten tusschen vloer en 
onderkant bal klaag) ; 

dat de woningen door haar inhoud en sa
menstelling (kamer, keuken, doorloopend pri
vaat met raam, en trapportaal in goed ver
licht trappenhuis). geschikt zijn voor de hui s
vesting ieder van een of twee personen; 

dat de voorwaarden mitsdien niet zijn ver
vuld, welke de wet stelt voor onbewoonbaar
ve1·klaring, en deze derha.l ve in strijd met de 
wet is gehandhaafd; 

Gez ien art. 168 der Provinciale Wet ; 
den Raad van State gehoord, advies van 20 

Februari 1934 , n°. 35; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

niste rs van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 28 Februari 1934, n°. 1598 
M/P. Alg., afdeeling Volksgezondheid, en van 
3 Maart 1934, n°. 7095, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Gedeputeerde Sta

ten van Noo,·dholland dd. 7 Juni 1933 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Ministe r van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 7den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,• van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k er d e B r u ï n e. 
De M;niste,· van B irmcnlandsche Zaken , 

J. A. de W i I d e. 
(Uitg eg . 27 Maart 1934.) 

s. 93. 

8 Maart 1934. BESLUIT tot nadere ove1·
brenging van crisi su itgaven van het vijfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 naa r de begrooting van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1932. 

s. 94. 

8 Maart 1934. BESLUIT, houdende wijziging 
en aanvul I ing van het Regl ement voor de 
Hoogere Krijgsschool. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

De fensie en van Onzen Minister van Staat, 
Minister van Koloniën van 5 Janua ri 1934, 
IIde Afdeeling B , n°. 88 en van 13 J anuari 
1934, Commissariaat voor Indisch e Zaken, Af
dee l ing C, n°. 23; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 6den Februari 1934, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministe rs van 19 Februari 1934, IIe Afd. B, 
n°. 10 en van 2 Maart 1934, Commissariaat 
voor Indische Zaken, Afdeeling C, n°. 29 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

In het R eglement voor de Hoogere Krijgs
school, vastgesteld bij het Koninklijk bes luit 
van 14 September 1891 (Staatsblad n°. 170). 
laatste lijk gewijzigd bij Ons Be lui t van 18 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 126) , worden de 

volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

1. In de Artikelen 1, 5, 6, 8, 22, 23, 26, 
27, 28, 43"en 46 wordt voor "Oorlog" ge lezen 
,,Defensie ; 

II. In de artikelen 8, 11 en 45, wordt voo,· 
,,inspecteur van het Militair Onderwij s" ge
lezen "Chef van den Generalen Staf"; 

III. In Artikel 8, tweede I id , wordt voor 
" inspecteur" gelezen "Chef" , terwijl in het 
derde lid , voor "inspecteur" wordt gelezen 
,.evengenoemden Chef" ; 

IV. In Artikel 9, tweede lid, wordt voor 
,.één dienstpaard of van twee dienstpaarden" 
gelezen "een dienstpaard" ; 

V. In Artikel 16 vervallen de woorden "of 
van twee dienstpaarden" ; 

Vl. Het vierde en vij fde lid van Artikel 2g 
worden vervangen door: 

" De Directeur der Hoogere Krijgsschool is 
,. lid en voorz itter; de adjudant van dien di
"recteur is, in den rege l, secretaris van beide 
,,commissiën. 

,.Een of meer der officieren- en der burge r
" leeraren ·der Hoogere Krijgsschool nemen 
,,zitt ing in deze con1missiën."; 

VII. Het zevende lid van Artikel 28 wordt 
vervangen door: 

" De Minister van Defensie benoemt voor 
"elk der commissiën een plaatsvervangend 
"voorzitter, een plaatsvervangend secretaris en 
,.één of meer pi aatsvervangende I eden." ; 

VIII. Artike l 30 wordt met een nieuw I iel 
vervolgd , luidende: 

"8°. Tuchtrecht en wijze van toepassing 
,. (all een voor off ic ieren van het leger in Ne
derland)."; 

.,Volledig op de hoogte zijn van de bevoegcl
, .heden en verplichtingen der meerderen met 
,.betrekking tot de handhaving van de krijgs
,,tucht. 

,.Grondige kennis bezitten van de be pal in
"gen van de Wet op de Krij gstucht en van 
"het Reglement betreifende de Krijgstucht en 
,.van de ter uitvoering daarvan getroffen be
"pali ngen, een en ander voor zooveel vereischt 
,.om te kunnen beoordeelen, of een krijgs
"tuchtelijk v rgrijp is gepleegd en om dit 
"rechtvaa1·dig te kunnen berechten, zoornede 
"om te kunnen optreden a ls de tot straffen 
" bevoegde meerdere, bij wien beklag kan 
,.worden gedaan (over een opgelegde straf, 
,.over een gegeven order of over een onder
" vonden krenkende of onbillijke behandeling) , 
,.of die bevoegd is de door een beneden hem 
"gestel den strafoplegger opgelegde straf te 
" wijzigen, teniet te doen of de uitvoering 
,,daarvan te schorsen."; 

IX . Artikel 31 wordt met een nieuw I id 
vervolgd, luidende: 

" 6°. Tuchtrecht en wijze van toepassing 
,.(alleen voor officieren van het leger in Ne
,.de,·land).". 

,.Volledig op de hoogte zjjn van de bevoegd
"heden en verplichtingen der meerderen met 
,.betrekking tot de handhaving van de krijgs
,.tucht. 

,.Grondige kennis bezitten van de bepal in
"gen van de Wet op de Krijgstucht en van 
" het Reglement betreffende de Krijgstucht 
"en van de ter uitvoering daarvan getroffen 
,,bepalingen, een en ander voor zooveel ver-
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" eischt om te kunnen beoordeelen, of een 
" krijgstuchtelijk vergrij p is gepleegd en om 
,,dit rechtvaardig te kunnen berechten, zoo
,,mede om te kunnen optreden als de tot straf
" fen bevoegde meerdere, bij wien bekl ag kan 
,,worden gedaan (over een opgelegde stra f, 
,,over een gegeven order of over een onder
,, vonden krenkende of onbi ll ij ke behandeli ng), 
" of die bevoegd is de door een beneden hem 
.. gestelden st rafoplegger opgelegde stra f te 
" wijzigen, teniet te doen of de ui tvoering 
., ,daarvan te schorsen." ; 

X. I n Artikel 47 wordt voor " Inspecteur 
van het Milita ir Onde'nvijs" gelezen : ,,di rec
te u r der H oogere Krij gsschool". 

Onze Ministers van Defensie en van Ko
l oniën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, be
l ast met de u itvoering van di t Besluit, da t in 
het Staatsblad zal worden gepl aatst en waar
van afschri ft za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

' s-G1·avenh age, den 8sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

JJe M inister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 

-s. 95. 

De Minister van S taat, 
ilfiniste,· van Kol oniën, 

H . Co I ij n. 
(Ui tgeg. 20 M aart 1934. ) 

'9 Maart 1934. WET tot vaststelling van het 
tiende hoofdstuk A der R ijksbegrooting 
voor het d ienstjaar 1934. 

T itel A. Gewone dienst 
'ri te[ B . K apitaa ldienst 

Geheele dienst 

-s . 96 . 

f 109, 329,740 
Nihil. 

f 109 ,329, 740 

-9 Maart 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad der gemeente 
Schaesberg van 8 J anuari 1934, daartoe 
trekkende, dat op al het personeel, in 

dienst dier gemeente, 4 pct. der pensioen
bijdragen zal worden verhaald. 

Wij W I LHELMINA, enz . ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J3innenlandsche Zaken van 14 F ebruari 1934, 
no. 17064, Afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
vernietiging van een besluit van den raad der 
gemeente S chaesberg van 8 J anuari 1934, 
daartoe strekkende, dat op al het personeel, 
in dienst dier gemeente, 4 pct. der pensioen
bijdragen zal worden verhaald ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
13chaesberg in zijn open bare vergadering van 
8 J anuari 1934 heeft besloten, op al het perso
neel in dienst der gemeente 4 pct. pensioen
bij dragen te verhalen, met dien verstande 
echter , dat aan de arbeiders en aan den op
zichter -t eekenaar Geelen een loonsverhooging 
v an 4 pct. wordt toegekend ; , 

Overwegende, dat in artikel 104 van het in 
z ijn openbare vergadering van 31 Mei 1932, 
n° . 214, door den raad der gemeente S chaesberg 
v astgestelde Ambtenarenreglement wordt be
paald : ,, teneinde een geregeld overleg te doen 
p laa ts vinden aangaande de vaststelling, aan
v ulling, wijziging, intrekking en toepassing 

van de ambtenaren betreffende a lgemeene 
verbindende voorschr iften, wordt ingesteld eene 
Centrale Commissie voor georganiseerd overleg. 

De samenstelling en de werkwijze dezer 
commissie worden bij afzonderlijke verordening 
geregeld" . 

Overwegende, da t ter uitvoering van de voor
melde bepalingen van kracht is gebleven de in 
zijne openbare vergadering van 13 April 1931, 
no. 188 door den raad vastgestelde verordening, 
regelende de samenstelling en de bevoegdheid 
der Centra le Commissie van Overleg, waarvan 
het 1 • lid van artikel 8 luidt : 

" 1. Burgemeester en Wethouders winnen het 
a dvies d er Centra le Commissie in omtrent: 

a. a lle zaken betreffende de toepassing van 
voor de ambtenaren (beambten) (werklieden) 
geldende arbeids- en dienstvoorwaarden ; 

b. de vaststelling en wijziging van voor de 
ambtenaren (beambten) (werklieden) geldende 
arbeids- en dienstvoorwaarden" . 

Overwegende, da t blijkens ingekomen ambts
berichten met betrekking tot het hierboven 
omschreven besluit tot heffing van pensioen
bijdragen, artikel 104 van het Ambtenaren
reglement niet is nageleefd, zijnde toch dat 
besluit genomen, zonder dat met de Commissie 
voor Georganiseerd Overleg daaromtrent over
leg is gepleegd ; 

Overwegende, dat de bepaling van artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 - dat met betrekking 
tot den rechtstoestand der ambtenaren, o. a. 
het plegen van overleg met de daarvoor inge
stelde instanties vaste regelen zullen gelden -
verijdeld zou worden - gelijk ook de in ar tikel 
126 dier wet neergelegde sanctie van hare 
werking zou worden beroofd - indien het den 
raad zou vrijstaan naar believen van de inge
volge die art ikelen vastgestelde yoorschriften 
af t e wijken ; 

Overwegende, dat het alzoo met artikel 125 
der Ambtenarenwet 1929 onvereenigbaar is, 
dat de raad als het bevoegd gezag der gemeente 
overgaande tot het stellen van, de ambtenaren 
betreffende, algemeen verbindende voor
schriften, nalaat met de Commissie voor Geor
ganiseerd Overleg daaromtrent, overeen
komstig de door dat bevoegd gezag der ge
meente zelf vastgestelde regelen, overleg t e 
plegen; 

Overwegende, dat het onderwerpelijk besluit 
inhoudt een de ambtenaren betreffend algemeen 
verbindend voorschrift; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Schaesberg mitsdien wettelijk onbevoegd was 
dat besluit te nemen zonder met de Commissie 
voor Georganiseerd Overleg op de bij en in~e
volge het Ambtenarenreglement geregelde wuze 
overleg te plegen en dat besluit nemende zonder 
op bedoelde wijze overleg te plegen, handelde 
in strijd met ar t ikel 125 der Ambtenarenwet 
1929; 

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

27 F ebruari 1934, n°. 7) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Maart 1934, n°. 17386, 
Afdeeling Ambtenarenzaken ; 

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

Schaesberg te vernietigen wegens strij d met de 
wet. 
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Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 

( Uitgeg . 27 Maart 1934.) 

s. 97. 

9 Maart 1934. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het Oosten
rijksch protocol van Genève van 15 Juli 
1932 . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de Wet van 19 Januari 1934 (Staats

blad n°. 7) , houdende goedkeuring van het 
Oostenrijksch protocol van 15 Juli 1932, als
mede voorzieningen ten aanzien van die goed
keuring, van welk protocol een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd 1 ; 

Overwegende, dat genoemd protocol door 
Ons is bekrachtigd en dat Onze akte van be
krachtiging op 20 Februari 1934 te Genève in de 
archieven van den Volkenbond is rtedergelegd; 

Overwegende, dat de hierna genoemde landen 
reeds t e voren hunne akten van bekrachtiging 
hebben nedergelegd, te weten: België, Frankrijk, 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, Italië en 
Oostenrijk ; 

Overwegende mede, dat vermeld protocol, 
overeenkomstig artikel 10, op den dag van de 
nederlegging der akte van bekrachtiging voor 
Nederland is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Maart 1934, 
Directie van het Protocol, n°. 7126 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd protocol, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 9den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 23 Maart 1934.) 

Vertalin g. 

OOSTENRIJKSCH PROTOCOL. 

Inleiding. 
Overwegende, 
Dat de Regeering van de Oostenrijksche 

Bondsrepubliek zich tot den Volkenbond 
gewend heeft, met verzoek tot bijstand bij het 
handhaven van het werk van econoinischen en 
financiëelen wederopbouw, ondernomen ten
gevolge van de beslissing van den Volkenbonds
raad van 4 October 1922 en de onderteekening 
van de drie Protocollen van dienzelfden datum ; 

Dat de Oostenrijksche Regeering opnieuw 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van het protocol Staatsblad 1934 n°. 7. 

haar voornemen bevestigt, nauwgezet aan a l 
haar buitenlandsche verplichtingen te voldoen ; 

Dat de Regeeringen van België, van het 
Vereenigd K oninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, van Frankrijk en van Italië 1 

bereid zijn daartoe opnieuw bijstand aan 
Oostenrijk te verleenen. 

Dat bovengenoemde Regeeringen, met inbe
grip van de Oostenrijksche Regeel"ing, ver
klaren, dat deze bijstand verleend wordt op 
grondslag van Protocol N°. 1, onderteekend te 
Genève op 4 October 1922, met alle verplich
tingen, die laatstgenoemd Protocol mede
brengt, welker bepalingen geacht worden hier 
te zijn opgenomen. 

De Regeeringen van België, van het Ver
eenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-Ierland, van Frankrijk, van Italië en 
van Nederland 2 eenerzijds en de Regeering 
van de Oostenrijksche Bondsrepubliek, ander
zijds, hebben in gemeenschappelijk overleg de 
volgende bepalingen vastgelegd. 

Art. 1. Ten einde voor de Oostenrijksche 
Regeering de verkrijging buitenslands te ver
gemakkelijken van een vrij en onmiddellijk 
beschikbare som in vreemd geld, waarvan het 
netto-bedrag een tegenwaarde van driehonderd 
millioen Oostenrijksche schillingen, berekend op 
de huidige wettelijke goudpariteit, zal kunnen 
bedragen, verplichten de Regeeringen van 
België, van het Vereenigd Koninkrijk van 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, van Frank
rijk, van Italië en van Nederland zich zonder 
verwij l de eventueel door hun nationaal recht 
vereischte machtigingen te vragen, hetzij om 
onder de hieronder aangegeven voorwaarden, 
in hoofdsom en renten een gedeelte van deze 
leening te garandeeren, hetzij zoodanig bedrag 
ervan op een andere wijze aan de Oostenrijksche 
R egeering te doen toekomen. In geval van 
uitgifte op hun markt, zullen zij de uitgifte van 
het door hen gegarandeerde gedeelte ver
gemakkelijken . 

Art. 2. 1. Geenerlei hoofdelijke aansprake
lijkheid za l ten aanzien der garandeerende 
Regeeringen bestaan. Iedere Regeering zal 
slechts verbonden zijn voor het door haar te 
garandeeren of te verschaffen gedeelte van de 
geheele leening. Geen garandeerende Re
geering zal kunnen worden aangesproken voor 
den dienst of voor de terugbetaling van een 
schuldbrief van de leening, niet begrepen in de 
door haar gegarandeerde tranche. 

Voor zoover betreft de onder het publiek 
uitgegeven tranches, zal de Oostenrijksche 
Regeering gehouden zijn, ter aanduiding van 
iedere nationale tranche, afzonderlijke schuld
brieven uit te geven, die den naam van de 
garandeerende Regeering vermelden. 

Echter vormen de verschillende nationale 
tranches gedeelten van éénzelfde leening. In de 
uitvoering harer verplichtingen uit hoofde der 
verschillende tranches zal de Oostenrijksche 
Regeering geenerlei discriminatie mogen toe
passen. De dienst en de aflossing van de geheele 
leening zullen moeten worden uitgevoerd op de 

1 Regeeringen, die Protocol N°. I van 4 Oc
tober 1922 onderteekend hebben en d ie tevens 
dit Protocol onderteekenen. 

2 Alle Regeeringen, die dit Protocol onder
teekenen. 
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door den algemeenen schuldbrief te bepalen 
voorwaarden onder controle van een of meer
dere door den Volkenbondsraad aan te wijzen 
trustees, die olidair ha ndelen. 

2. De deelnemende R egeeringen zullen, op 
het oogenblik van de onderteekening van dit 
Protocol, verklaren, welke bedragen zij zich ver
p lichten te garandeeren of te verschaffen. 

3. De op de uitgifte, de verhandeling en de 
levering van iedere leening vallende kosten, 
zullen bij het kapitaal dier leening gevoegd 
worden. 

4. De leening zal voor twintig jaren gesloten 
w0t·den. De Oostenrijksche Regeering behoudt 
zich de bevoegdheid voor deze leening eerder 
af te lossen, na tien jaren, op de door de Com
missie der garandeerende Staten op het tijdstip 
van het afsluiten van de t ransactie te bepalen 
voorwaarden. Onder voorbehoud van de rechten 
van voorrang van de leen ing van 1923- 1943, 
van de reliefcred ieten en van de leening van 
1930, is het stelsel van de tot zekerheid van de 
leening van 1923-1943 verpande inkomsten 
uitgestrekt tot deze leening. De wijze, waarop 
dit zal geschieden, zal in den algemeenen schuld
brief worden geregeld. De dienst van rente en 
aflossing van deze leening zal worden vrijgesteld 
va n iedere heffing, ieder recht of iedere belasting, 
zoowel tegenwoordige a ls toekomstige, die ten 
voordeele van den Oostenrijkschen Staat of van 
eenig ander Oostenrijksch bestuurslichaam 
geheven worden. 

5. De voorwaarden van de uitgifte (rente
voet, kosten, koersen van uitgifte, vorm der 
garantie, enz.) zullen aan de goedkeuring 
worden onderworpen van het Comité der 
garandeerende Staten, ingesteld bij het Oosten
rij ksch Protocol n°. II van 4 October 1922 of 
van de door dat Comité aangewezen personen ; 
de Voorzitter van het Financieel Com ité zal 
t evens iedere verwijzing naar den Volkenbond 
in de uitgifteprospectussen moeten goedkeuren. 
De Regeeringen, die dit Protocol onderteekend 
hebben, zonder partij te zijn bij het Oosten
rijsch Protocol n°. II va n 4 October 1922, zullen 
worden uitgenoodigd vertegenwoordigers naar 
het Comité van garandeerende Staten te zenden . 

Art. 3. De opbrengst van de leening zal door 
de Oostenrijksche R egeering gebruikt worden 
op de wij ze, aangeduid in Bijlage I, in overeen
stemming met, al naar het geval zich voordoet, 
den vertegenwoord iger van den Volkenbond of 
den in artikel 7 bedoelden adviseur bij de 
Nationale Bank. 

Art. 4. De Oostenrijksche Regeering ver
p i icht zich de noodige maatregelen te nemen om 
onverwij ld een volledig evenwicht t usschen 
inkomsten en uitgaven van den Staat tot stand 
te brengen en te handhaven ; zij verplicht zich 
t evens alle noodzakelijke maatregelen te nemen 
om onverwij ld het financieel evenwicht der 
Oostenrijksche Staatsspoorwegen te herstellen 
en, met name, het programma van budgetaire 
en financieele hervormingen, afgedrukt in 
Bijlage II, uit te voeren . 

Art. 5. Oostenrijks geldpolitiek zal zich ten 
doel st ellen zoo spoedig mogelijk het bestaande 
versch il tu schen de waarde van de schilling in 
binnen- en buitenland op te heffen, en derhalve 
<>'e richt zijn op de geleidelijke opheffing van de 
thans geldende controle op het wisselverkeer 
en de daa ruit voortvloeiende belemmeringen 

van den internationalen ruilhandel. 
Art. 6. 1. Het is overeengekomen, dat de 

regeling van de aangelegenheid van de "Credit
a nstalt" deel moet uitmaken van het programma 
van financieele hervormingen, die het onderwerp 
van dit Protocol uitmaken. 

2. De Oostenrijksche R egeering zal onver
wijld alle mogelijke pogingen aanwenden om een 
overeenkomst met de buitenlandsche schuld
ei chers van de "Creditanstalt" te sluiten. Bij 
het aangaan van deze overeenkomst zal rekening 
gehouden moeten worden met de noodzakelijk
heid te vermijden, dat een overmatige druk op 
den schilling zal worden uitgeoefend. 

3. De Oostenrijksche Regeering verplicht 
zich de schuld van de "Creditanstalt" aan de 
Nationale Bank te regelen en binnen den kortst 
mogelijken tijd een of meerdere binnenlandsche 
leeningen te plaatsen, waarvan de totale 
opbrengst niet minder dan 200 millioen schil
lingen zal bedragen, en die besteed zal worden 
voor de gedeeltelijke aflossing van de schuld 
van den Staat aan de ationale Bank. 

Art. 7. De Oostenrijksche R egeering zal den 
Volkenbondsraad verzoeken een vertegen
woordiger van den Volkenbond en een adviseur 
bij de Nationale Bank van Oostenrijk te be
noemen, ten einde de samenwerking voort te 
zetten, beoogd in de verklaringen van den 
Oostenrijkschen Bondskanselier van September 
1931, alsmede in de bepalingen van dit Protocol 
en zij n Bijlagen. 

Art. 8. Het Comité van garandeerende Staten 
zal voortgaan zijn functies uit te oefenen, totdat 
de in dit Protocol voorziene leening volledig zal 
zijn afgelost. 

Art. 9. 1. Alle beslissingen, die de Volken
bondsraad krach tens dit Protocol zal hebben 
te treffen, zullen met meerderheid van stemmen 
genomen worden. 

2. I eder geschil betreffende de uitlegging van 
dit Protocol zal geregeld worden door den 
Raad, die zijn uitspraak bij meerderheid van 
stemmen zal geven. 

Art 10. 1. Dit Protocol, waarvan de Fransche 
en de Engel che tekst beide authentiek zullen 
zijn , zal open blijven ter onderteekening voor 
a lle Staten, die daartoe zullen willen toetreden. 
H et Protocol zal bekrachtigd worden en de 
oorkonden van bekrachtiging zullen op het 
Secretariaat van den Volkenbond nedergelegd 
worden. 

2. Dit Protocol zal door den Volkenbonds
raad goedgekeurd worden. Het zal voor de 
Regeeringen, die het bekrachtigd hebben, m 
werking treden, zoodra de bekrachtigingen van 
Oostenrijk, het Vereenigd Koninkrijk, .Fra nk
rijk en Italië zullen zijn nedergelegd. Opdat het 
Protocol in werking trede, moeten de bekrach
tigingen der bovengenoemde Staten uiterlijk 
op 31 December 1932 zijn nedergelegd. H et zal 
voor elk der overige Regeeringen in werking 
treden op den dag van de nederlegging der be
krachtiging . 

Ten blijke waarvan de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gevolmachtigd, dit Protocol 
onderteekend hebb en. 

Gedaan te Genève, den vijf t ienden J uli negen
tienhonderd twee en dertig, in één enkel exem
plaar, dat op het Secretariaat van den Volken
bond zal worden nedergelegd. 
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Oostenrijk : 

België : 

Vereenigd 
K oninkrijk 
van Groot
Britannië en 
Noord-I er
land : 

Frankrijk: 

Italië: 

Nederland : 

Voor de Oostemijksche R egeering: 
E. Pflügl. 

Voor de Belgische R egeering : 
Jules Ie J eune de Munsbach. 
Vijf millioen Oostenrijksche 
schillingen . 

Voor de R egeering va n Groot
Britannië en Noord-I erland : 

J ohn Simon. H onderd millioen 
(100.000.000) schillingen . 

Voor de R egeering van de Fran
sche R epubliek met verwijzing 
naar mijn voor den R aad op 
15 Juli 1932 afgelegde verklaring: 

R. Massigli. H onderd millioen 
( 100.000.000) schillingen R.M. 

Voor de Italiaansche R egeering : 
Vittorio Scialoja. Der t ig mil

lioen (30.000.000) schillingen . 
Voor de Nederlandsche R egeering : 

W. Doude van Troostwijk. 
Drie millioen Oostenrij ksche 
schillingen. 

Bij I a ge 1. 

Gebruik van de opbrengst der in het Protocol 
voorziene operaties . 

1. De opbrengst in buitenla ndsche deviezen 
zal gestort worden op een of meerdere bijzon
dere rekeningen volgens de in overeenstemming 
met den ver tegenwoord iger van den Volkenbond 
door de Oostemijksche R egeering gegeven aan
wijzingen. 

2. Het door de Bank van Engeland aan de 
Oostenrijksche R e~eering verleende voorschot 
van 100 millioen schillingen zal uit de opbrengst 
van de leening worden terugbetaald. 

3. De Oost enrijksche R egeering za l aan de 
Nationale Bank van Oostenrijk het overschot 
der buitenla ndsche deviezen verkoopen tegen in 
overleg met den vertegenwoordi~er van den 
Volkenbond te bepalen voorwaaraen. 

4. H et gebruik der a ldus door de Oosten
rijksche R egeering aan de Na tionale Bank van 
Oostemijk verkochte buitenlandsche deviezen 
zal bepaald worden in overeenstemming met den 
adviseur bij de Bank. 

5. De tegenwaarde in schillingen zal gestort 
worden op een bij zondere rekening, die door 
de Nationale Ba nk ten behoeve van de Oosten
rijksche R egeering geopend zal worden ; met 
eventueele uitzondering van een in overleg 
met den vertegenwoordiger van den Volken
bond t e bepalen bedrag, zullen deze schillingen 
dienen tot aflossing van de binnenlandsche 
vlottende schuld van den Staat en van de Spoor
wegen en zulks op voorwaarde, dat de aldus 
betaalde crediteuren gelijktijdig met een gelijk
waardig bedrag hun schuld aan de Nationale 
Bank van Oostenrijk zullen verminderen. 
De Regeering kan over de op deze rekening 
gebrachte geldsommen slechts beschikken in 
overeenstemmin~ met den ver tegenwoordiger 
van den Volkenbond . 

Bij I a ge II . 

Programma van budgetaire en financieele her• 
vormingen. 

1. Overeenkomstig de door den K a nselier 
van den Oostenrijk chen Bondsstaat in Sep
t ember 1931 voor het Financiëel Comité afge
legde verklaring, zal de Oostenrijksche R egee
ring alle noodzakelijke maatregelen treffen, 
ten e inde zonde r v erwijl het e venwicht tussc hen 
inkomsten en uitgaven t e herst ellen en te h and
haven. 

Ten einde de toepassing van dit be6insel van 
1932 af te verzekeren, zullen nieuwe duurzame 
bezuinigingen, voldoende ter verkrijging van 
het evenwicht van de loopende begrooting, en 
die .op grond van de tegenwoordige cijfers op 
45 millioen schillingen zijn geschat , a ange
bracht moeten worden tijdens het tweede half
jaar va n het loopende jaar, onafha nkelijk van 
de in de aan den R aad van Ministers voor
gelegde aanvullende begrooting voorziene be
zninigingen. 

Gezien de bijzondere omst andigheden en gelet 
op de regelingen , voorzien in Bijlage I , ter 
vermindering van de schuld op korten termijn 
van den Staat, zal de marge van 100 millioen 
schillingen, die in de loopende begrooting 
gereserveerd was voor de afl ossing van ver
plicht ingen op korten termijn, gebruikt kunnen 
worden voor loopende behoef ten, zooals de 
dekking van het tekort der Spoorwegen. 

2. De Oostenrijksche Regeering verplicht 
zich, zonder verwijl ten uitvoer t e leg~en het 
Algemeen programma van bezuiniging en 
reorganisatie, da t verva t is in het rappor t van 
Dr . H erold, den spoorwegkundige, die belast is 
geweest met het instellen van een onderzoek 
naar de administratie en de politiek der spoor
wegen, overeenkomstig de door den kanselier 
in September 1931 afgelegde verkla ring. 

E en door den R aad van den Volkenbond 
aa ngewezen deskundige zal door de Oosten 
rijksche R egeering worden uitgenoodigd, uit te 
maken, in hoeverre de kapitaaluitgaven 
(,,lnvestitionen" ) van de Spoorwegen waarlijk 
onvermijdelijk zijn en in hoeverre die uitgaven 
met het oog op de huidige fina nciëele moeilijk
heden kunnen worden uitgest eld. 

3. Alle leeningsoperaties van den Oosten
rijk schen Staat, zoowel buitenla ndsche als 
binnenlandsche (met uitzondering va n de 
opera ties , bedoeld bij de doorloopende machti
g ing, schatkistbons tot een bedra~. van 75 mil
lioen schillingen uit te geven) blijven onder
worpen aan de goedkeuring van het Comi té va n 
Gara ndeerende ta ten. De Spoorwegen va n den 
Oostenrijkschen Staat worden daartoe be
schouwd als deel uit te maken va n den Ooste n
rijkschen Staat en zullen niet gemachtigd mogen 
worden eenige leening t e sluiten da n indien de 
Minister van Financiën vaststelt, dat de trans
actie behoorlijk door het Comité van Garan
deerende Staten is goedgekeurd. 

Ten aanzien van de aankoopen van benoodigd
heden op crediet of va n werken, die een belang
rijke belasting medebrengen voor de t oekomstige 
begrootingen, m et inbegrip van de begrootingen 
der Spoorwegen, zal de vertegenwoordiger van 
d en Volkenbond be lissen, of dergelijke ope
raties een uitzonderlijk karakter dragen, dat 



1934 9 MA ART (S. 97) 238' 

toepassing van de in het voorgaande lid voor
ziene procedure rechtvaardigt. 

Gezien de bepalingen van Bijlage I, zal de 
Oostenrijksche R egeering tot geen enkele uit
gifte van schatkistbons, noch tot àndere soort
gelijke transacties op korten termijn op de 
binnenlandsche markt overgaan, dan na. zich 
vooraf van de toestemming van den vertegen
woordiger van den Volken bond verzekerd te 
hebben . 

4, In overeenstemming met de in September 
1931 door den Kanselier afgelegde verklaring, 
zal de Oostenrijksche R egeering van de ha.ar 
ten dienste staande bevoegdheden gebruik 
maken, t en einde het evenwicht van de begroo
tingen van de "Länder" en van de gemeenten 
te verzekeren. Zij zal met deze plaatselijke 
besturen een regeling treffen met het oog op 
iedere uitbreiding harer bevoegdheden tot het 
uitoefenen van toezicht, die noodzakelijk zou 
kunnen zijn, met name voor wat betreft de 
leeningen ; al deze leeningstransacties moeten 
in het vervolg worden goedgekeurd door de 
Oostenrijksche R egeering, die haar toestemming 
zal geven op voorstel van den Minister van 
Financiën, die vooraf de Nationale Bank en den 
vertegenwoordiger van den Volkenbond zal 
hebben geraadpleegd, 

5. I edere credietoperatie, voorgenomen 
hetzij door een particulier, hetzij door een 
publiek- of privaatrechtelijk rechtspersoon, zal 
alvorens tot stand te komen, ter kennis gebracht 
moeten worden van de ationale Bank van 
Oostenrijk, indien zij t egenover het buitenland 
een verplichting van meer dan 1 millioen 
schillingen medebrengt. 

6. De R egeering zal de Algemeene Wet
geving op de banken herzien in overeenstem
ming met de in September 1931 afgelegde 
verklaring. 

7. Gegeven de door de Regeering voor __ de 
,,Creditanstalt" aangegane verantwoordeliJ~
heid, zal zij, in overeenstemming met de m 
September 1931 afgelegde verklaring, de 
noodige maatregelen treffen, ten einde een ver
mindering der algemeene kosten van deze bank 
en van de andere in Oostenrijk werkzame banken 
te bereiken. 

Bijla ge UI. 

Vertegenwoordiger van den Volkenbond en 
adviseur bij de Bank. 

1. De vertegenwoordiger van den Volken bond 
en de adviseur bij de Nationale Bank van 
Oostenrijk, krachtens artikel 7 van het Protocol 
benoemd, zullen de hun in dit Protocol en z1Jn 
Bij lagen opgedragen werkzaamheden ver
richten. Zij zijn den Raad verantwoordmg 
schuldig en kunnen door den Raad terug-
geroepen worden. . 

2. De Oo tenrijksche Regeering verbmdt 
zich met den vertegenwoordiger van den 
Volkenbond samen te werken in zake de tenuit
voerlegging van het programma van her
vormingen, vervat in de in September 1931 
afgelegde verklaring en in dit Protocol i tevens 
verbindt zij zich, dezen vertegem~oord1ger a,l_le 
inlichtingen. die hij t er verv ullmg van z1Jn 
taak zal behoeven, t e versti-ekken. 

3. De vertegenwoordiger van den Volken-

bond zal driemaandelijks een rapport aan den 
Volkenbond uitbrengen over de toepassing van 
het programma van hervormingen. Bovendien, 
zal hij telkens aan den Volkenbond aanvullende 
rapporten uitbrengen, indien hij het raadzaam 
acht een of andere aangelegenheid dringend ter 
kennis van den Volkenbond te brengen. 

4. De bepalingen nopens de werkzaamheden 
van den adviseur, die vroeger de artikelen 124 
tot en met 129 vormden van de Statuten van de 
Oostenrij ksche Nationale Bank, zooals die 
waren goedgekemd bij de Bondswet van 14 No
vember 1922 (,,Bundesgesetzblatt" n°. 823), 
zullen wederom in deze Statuten worden inge
lascht; de woorden "Commissaris-Generaal van 
de n Volkenbond", zulle n echter vervangen 
worden door de woorden " Raad van den 
Volkenbond". 

5. De vertegenwoordiger van den Volken
bond zal zich het noodige personeel toevoegen. 
De daaruit voortvloeiende uitgaven, alsmede 
die van zijn dienst zullen door den Raad goed
gekeurd worden en zullen ten laste van Oosten- . 
r ijk komen. De vertegenwoordiger van den 
Volkenbond zal diplomatieke voorrechten ge
nieten ; tevens zal hij, evenals zijn personeel, 
belastingvrijdom genieten. 

6. De adviseur bij de Nationale Bank van 
Oostenrijk zal belastingvrijdom genieten. 

7. Indien de Oostenrijksche R egeering van 
oordeel is, dat de vertegenwoordiger van den 
Volkenbond of de adviseur bij de Nationale 
Bank hun bevoegdheden te buiten zijn gegaan, 
kan zij zich ter zake tot den Raad van den 
Volkenbond wenden. 

8. De Raad zal de werkzaamheden van den 
vertegenwoordiger ".an den Volkenbon~ en 
van den adviseur b1J de Bank doen emd1gen, 
indien hij van oordeel is, dat het handhaven van 
de diensten dezer functionnarissen niet meer 
noodzakelijk is. 

9 . De Raad zal het recht hebben , zoo hem 
dit met het oog op den financiE:elen toestand 
wenschelijk voorkomt, de functies hetz1J van 
den vertegenwoordiger ".':"Il den Volken~ond, 
hetzij van den adviseur b1J de Bank, hetz1J van 
beide functionnarissen weder in te stellen ; 
echter zal een dergelijke maatregel slechts 
getroffen kunnen worden, indien de geldtm, die 
hetzij uit hoofde van dit Protoc_ol, hetz1J door 
middel van de gegarandeerdeleenmg 1923-1943 
voorgeschoten zijn, niet in hun geheel terug- · 
betaald zijn. . . · . 

10. Ja het beëmdigen van de functies van 
den vertegenwoordiger van den Volkenbond 
zal een contact blijven bestaan tusschen de 
Oostenrijksche Regeering en de . Fimincieele 
Organisatie van den Volkenbond m dien zm, 
dat de Financieele Organisatie van den Volken
bond op geregelde tijden overzichten van den 
toestand van de Oostenrijksche publieke 
financiën zal opstellen en openbaar maken. 
De Oostenrijksche Regeering stelll:t !3rin _toe een 
vertegenwoordiger va:n het M1msten e van 
Financiën af te vaardigen , ten emde_ de a_ldus 
opgestelde overzichten met de Fmanc1eele 
Organisatie te bespreken. 
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s. 98. 
10 Maart 1934. WET, tot vaststelling van het 

zel!de hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetelli!cha~pen) der 
Rijksbegrooting voor het d1enstiaar 1934. 

Titel A . Gewone dienst . f 154,318,676 
Titel B . Kapitaaldienst . Nihil. 

Geheele dienst . f 154,318,676 

s. 99. 

10 Maart 1934. WET, tot vaststelling van het 
negende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

Titel À.. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 100. 

f 75,341,751 
24,801,000 

f 100,142,751 

10 Maart 1934. WET, tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Wegenfonds voor het dienstjaar 1934. 

Titel A. Gewone dienst . f 21,900,000 
Titel B. Kapitaaldienst . 3,000,000 

Geheele dienst . 24,900,000 

s. 101. 

10 Maart 1934. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van het Staatsvisschers
havenbedrijf te IJmuiden voor het dienst
jaar 1934. 

s. 102. 

10 Maart 1934. WET, houdende vaststelling 
van de begrooting van de Staatsmijnen in 
Limburg voor het dienstj aar 1934. 

s. 103. 

10 Maart 1934. WET, houdende vaststelling 
van het elfde hoofdstuk der Rijksbegrooting 

· voor het dienstjaar 1934. 

Titel A. Gewone dienst f 4,714 ,251 
Titel B. Kapitaaldienst Nihil 

Geheele dienst f 4,714,251 

s. 104. 

10 Maart 1934. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 2, 3 en 4 der Wet op sera en 
vaccins (Staatsblad 1927, n°. 91) en tot 
intrekking van het Sera- en Vaccinsbesluit 
(Staatsblad 1929, n° . 424). 

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

Sociale Zaken van 30 October 1933, n°. 1727 H. 
.Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de Wet op sera en vaccins (Staatsblad 
1927, n°. 91); 

Gezien het Sera- en Vaccinsbesluit (Staatsblad 
1929, n°. 424); 

Gezien het advies van den Gezondheidsraad 

van 17 Augustus 1933, n°. 338/20; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

5 Decemb~r 1933, n°. 45) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen Minis

ter van Sociale Zaken van 6 Maart 1934, n°_ 
364 H. /Doss. 10, .Afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Sera- en Vaccinsbesluit (Staatsblad 1929, 

n°. 424) in te trekken en ter uitvoering van de
artikelen 2, 3 en 4 van de Wet op sera en vaccins 
(Staatsblad 1927, n°. 91) het navolgende te 
bepalen: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder " Onzen 
1ifinister", den Minister, belast met de uitvoe
ring van de Wet op sera en vaccins (Staatsblaá-
1927, n°. 91). 

2. Voor de toepassing van de Wet op sera en 
vaccins (Staatsblad 1927, n°. 91) worden be
schouwd: 

a. als sera : stoffen of mengsels van stoffen, 
afkomstig van gezonde of zieke menschen of 
dieren, bestemd voor gebruik bij den mensch 
ter herkenning, voorkoming of genezing van 
ziekten, hetzij door middel van inspuiting in de 
bloedbaan of weefsels, hetzij door uitwendige
toepassing, waaronder mede wordt verstaan 
invoering langs den weg der natuurlijke lichaams
openingen. 

Met sera worden gelijkgesteld stoffen waarin 
sera zijn verwerkt. 

Niet als sera worden beschouwd organothe
rapeu tische preparaten; 

b. als vaccins: stoffen of mengsels van 
stoffen, bereid uit of met ziekteverwekkende
smetstoffen, of van deze afkomstige producten, 
bestemd voor gebruik bij den mensch t er her
kenning, voorkoming of genezing van ziekten, 
hetzij door middel van inspuiting in de bloed
baan of weefsels, hetzij door uitwendige toe
passing, waaronder mede wordt verstaan in
voering langs den weg der natuurlijke lichaams
openingen. 

Met vaccins worden gelijkgesteld stoffen 
waarin vaccins zijn verwerkt. 

Voor de toepassing van dit besluit wordt de 
entstof tegen de pokken gerekend niet tot de
vaccins te behooren. 

3. 1. De voor de bereiding van sera die
nende dieren moeten doorloopend onder toe
zicht van een bevoegd veearts staan en mogen 
niet Jijden aan besmettelijke ziekten of besmet
telijke aandoeningen . 

2. De voor de bedoelde bereiding bestemde
dieren moeten gedurende twee weken in een 
quarantainestal worden geplaatst; zij mogen 
eerst na afloop van dezen termijn en nadat 
gebleken is, dat zij niet lijdende zijn aan een 
besmettelijke ziekte of besmettelijke aandoe
ning, met andere dieren in een zalfden stal 
worden gestald. 

3. Voor paarden moet de malleïneproef 
negatief zijn uitgevallen. 

4. De voor de bereiding van sera bestemde 
dieren mogen voor geen ander doel, welk dan 
ook, worden gebezigd. 

5. Uit een in de inrichting, wa-arin de berei
ding van,sera plaats vindt, aanwezig register, 
waarin alle voor de bereiding van sera dienende 
dieren genummerd zijn ingeschreven, moet 
blijken: 

a. geslacht, signalement en ouderdom van 
het dier; 
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b. datum van aanschaffing ; 
c. datum van eerste behandeling met 

smetstoffen ; 
d. ter bereiding van welk serum het dier 

wordt of is gebruikt ; 
c. of het dier met levende of doode stoffen 

wordt behandeld. 
4. 1. De dieren, die voor de bereiding 

van sera of voor daarmede in verband staande 
doeleinden dienen, mogen slechts verblijven in 
.stallen, die voldoen aan de volgende eischen: 

a. zij moeten voldoende ruimte bieden voor 
de daarin verblijvende dieren; 

b. zij moeten goed verlicht en goed venti
Jeerbaar zijn; 

c. zij moeten voorzien zijn va.n voor vloei
.stoffen ondoorlaatbaren bodem ; 

d. de afvoer van mest, urine en andere 
.afvalstoffen moet op deugdelijke wijze kunnen 
_geschieden ; 

e. de bodem, wanden, schotten, goten, 
voeder- en drinkbakken moeten goed kunnen 
worden ge poeld en zoo noodig ontsmet ; 

/ . goed drinkwater en spoelwater moet 
ruimschoots aanwezig zijn; 

g. de vensteropeningen moeten door mug
gengaas (11 mazen op 2 cm) goed afgesloten 
zijn; 

h. fourage mag in de stallen niet anders dan 
in de voederbakken of in goed gesloten kisten 
.aanwezig zijn; · 

i. voor ieder paar.d, muilezel, ezel, rund of 
.ander groot dier moet eene afzonderlijke afdee
ling of box aanwezig zijn, zoodanig van andere 
afdeelingen gescheiden, dat het niet mogelijk 
is, dat dieren, die met verschillende smetstoffen 
worden behandeld, met elkaar in aanraking 
komen; in iedere afdeeling of box moet een 
voeder- en een drinkbak aanwezig zijn, welke 
-Op zoodanige wijze van de voederbakken en 
<ie drinkbakken in alle andere afdeelingen of 
boxen gescheiden moeten zijn, dat menging 
van den inhoud der bakken met dien van andere 
bakken niet kan plaats hebben ; 

i- kalveren, schapen, geiten en andere kleine 
<lieren mogen slechts met meer dan één tegelijk 
n dezelfde afdeeling worden gestald, indien zij 

voor de bereiding van dezelfde serumsoort 
dienen, met dien verstande echter, dat dieren, 
behandeld met levende smetstof, nooit in 
<lezelfde afdeeling of box mogen worden gestald 
met dieren, die met doode smetstoffen worden 
behandeld; 

k. in iederen stal, dienende tot huisvesting 
van dieren, bestemd voor de bereiding van 
sera, moet de grootst mogelijke reinheid worden 
betracht; 

l. in de stallen mogen geen andere dieren, 
<lan die voor de bereiding van sera of voor 
daarmede in verband staande doeleinden wor
•den gebezigd, worden gestald of toegelaten ; 

-m. in de stallen mogen geen andere werk
zaamheden, dan die noodig zijn voor de verzor
ging der dieren, worden verricht. 

2. De bewerkingen, welke de voor bereiding 
van sera en daarmede verband houdende doel
einden dienende dieren moeten ondergaan, 
moeten geschieden in een van den stal volkomen 
af te sluiten ruimte, die aan de onder a tot en 
met g van het eerste lid genoemde voorwaarden 
moet voldoen. 

5. 1. De reeks van bewerkingen, die 

noodig zijn tot het verkrijgen van het product, 
tot de verdeeling van het product in de voor het 
gebruik bedoelde hoeveelheden, tot het in 
ampullen, buisjes of flesschen brengen van die 
hoeveelheden en tot het dichtsmelten of door 
gummikurken sluiten der ampullen, buisjes of 
flesschen mag uitsluitend geschieden in goed 
schoon gehouden en goed verlichte vertrekken, 
welke: 

a. voor geen enkel ander doel, welk dan ook, 
mogen worden geb.:izigd; 

b. deugdelijk kunnen worden afgesloten 
van ruimten, welke niet voor dat doel worden 
gebruikt; 

c. voorzien zijn van zoodanige waterdichte 
v loeren, dat reiniging en ontsmetting van deze 
gemakkelijk kan geschieden ; 

d. voorzien zijn van een voor het gebruik 
gereede en voldoende waschgelegenheid t en 
behoeve van de in die ruimten werkzame 
personen; 

e. voorzien zijn van tafels, bedekt met een 
waterdichte, goed te reinigen en te ontsmetten 
stof; 

/ . in voldoende mate voorzien zij n van de, 
voor de bedoelde bewerkingen noodige, deugde
lijke bacteriologische en serologische instru
menten en hulpmiddelen. 

2. De bereiding van sera moet op zoodanige 
wijze geschieden, dat elk der bewerkingen in een 
afzonderlijk vertrek plaats vindt . 

3. Het voor de verzending gereed maken 
van de definitief gesloten ampullen, buisjes en 
flesschen, mag niet geschieden in de voor berei
ding bestemde vertrekken. 

6. 1. Sera, bestemd tot aanwending door 
middel van inspuiting in de bloedbaan of weef
sels, moeten, onverschillig of zij hier te lande 
zijn bereid dan wel uit het buitenland zijn inge
voerd en of zij, in het laatste geval, al dan niet 
het kenmerk dragen dat zij in het land van 
bereiding aan de in dat land gestelde eischen 
hebben voldaan, voldoen aan de volgende 
algemeene eischen van deugdelijkheid. Zij 
moeten: 

a . helder, of licht opalesceerend, doch vrij 
van grove neerslagen, ziJn; 

b. steriel zijn; 
c. vrij zijn van bacteriegiften, blijkend uit 

het niet binnen den tijd van 6 dagen veroor
zaken van ziekteverschijnselen bij een voor 
geen andere proefneming gebruikte cavia van 
minstens 300 gram en hoogsten 500 gram 
lichaamsgewicht na inspuiting onder de huid 
van een hoeveelheid van minstens 10 cm3 ; 

d. niet meer dan 12 % eiwit bevatten; 
e. geen te hoog gehalte aan conserveermidde

len bevatten, met name van phenol niet meer 
dan 0,5 % ; of van trikesol niet meer dan 0,4 %; 
of van ortho-oxychinolinesulfaat niet meer 
dan 0,1 % ; 

/. behalve den aan sommige sera eigen geur, 
geen anderen reuk bezitten dan dien van het 
conserveermiddel ; 

g. beantwoorden aan de door Onzen Minis
ter voor, met name te noemen, sera te stellen 
bijzondere eischen omtrent hun gehalte aan 
bepaalde voor hunne werking specifieke stoffen. 

2. Voor uitwendige toepassing bestemde 
sera en stoften, waarin sera zijn verwerkt, 
moeten, onverschillig of zij hier te lande zijn 
bereid dan wel uit het buitenland zijn ingevoerd 
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en, of zij, in het laatste geval, al dan niet het 
kenmerk dragen dat zij in het land van bereiding 
aan de in dat land gestelde eischen hebben vol
daan, voldoen aan de volgende algemeene 
eischen van deugdelijkheid. Zij moeten : 

a. vrij zijn van levende organismen welke 
ziekten zouden kunnen verwekken ; 

h beantwoorden aan de bijzondere eischen 
omtrent hun gehalte aan bepaalde voor hun 
werking specifieke stoffen, die door Onzen 
Minister kunnen worden gesteld. 

7. 1. Vaccins, bestemd tot aanwending 
door middel van inspuiting in de bloedbaan of 
weefsels, moeten, onverscbillig of zij hier t e 
lande zijn bereid dan wel uit het buitenland zijn 
ingevoerd, en, of zij, in het laatste geval, al dan 
niet het kenmerk dragen, dat zij in het land van 
bereiding aan de in dat land gestelde eischen 
hebben voldaa n, voldoen aan de volgende 
algemeene eischen van deugdelijkheid. Zij 
moeten: 

a. voor zoover zij behooren te bestaan uit 
gedoode micro-organismen of hunne producten, 
steriel zijn ; ~ 

b. voor zoover zij behooren te bestaan uit 
levende microorganismen, behalve die, welke 
voor de werking van het vaccin nuttig of noodig 
zijn, slechts zoodanige levende micro-organis
men bevatten, als en in zooverre deze niet 
met op wetenschappelijke inzichten gegronde 
hulpmiddelen kunnen worden buitengesloten; 

c. helder of gelijkmatig troebel zijn, zonder 
grovere, bij schudden zich niet tot eene gelijk
matige troebeling verdeelende, neerslagen t e 
vertoonen; 

d. geen te hoog gehalte aan conserveermid
delen bevatten, met name van phenol niet meer 
dan 0,5 % ; of van trikresol niet meer dan 
0,4 % ; of van ortho-oxychinolinesulfaat niet 
meer dan 0,1 % ; 

e. beantwoorden aan door Onzen :Minister 
voor, met name te noemen, vaccins t e stellen 
bijzondere eischen. 

2. Voor uitwendige toepassing bestemde 
vaccins en stoffen, waarin vaccins zijn verwerkt, 
moeten, onverschillig of zij hier te lande zijn 
bereid dan wel uit het buitenland zijn ingevoerd 
en of zij, in het laatste geval, al dan niet het 
kenmerk dragen dat zij in het land van berei
ding aan de in dat land gestelde eischen hebben 
voldaan, voldoen aan de volgende algemeene 
eischen van deugdelijkheid. Zij moeten : 

a. behalve die, welke voor de werking van 
het vaccin nuttig of noodig zijn, geen levende 
organismen bevatten, welke ziekten zouden 
kunnen verwekken ; 

b. beantwoorden aan de bijzondere eischen 
omtrent hun gehalte aan bepaalde voor hunne 
werking specifieke stoffen, die door Onzen 
Minister kunnen worden gesteld. 

8. 1. De invoer uit het buitenland van 
sera en vaccins en stoffen, waarin sera of 
vaccins zijn verwerkt, mag, behoudens in door 
Onzen iVIinister te bepalen gevallen, slechts 
geschieden door personen die hier te lande de 
bevoegdheid van apotheker hebben verkregen 
en alleen langs één of meer door Onzen Minister, 
in overleg met Onzen Minister van Financiën, 
aan te wijzen eerste kantoren. 

2. Onverminderd de verplichtingen uit 
internationale overeenkomsten voortvloeiende, 
behoeft hij, die voornemens is een serum of 

L. & S. 1934. 

vaccin of een stof, waarin serum of vaccin is 
verwerkt, in te voeren, voor dien invoer vooraf 
toestemming van de Commissie, bedoeld in 
artikel 14 van dit besluit. Deze toestemming 
kan door haar met inachtneming van de bepa
lingen van dit besluit worden verleend voor 
hoeveelheden, die niet kleiner mogen zijn dan 
de door Onzen Minister te bepalen minima, 
beneden welke invoer van de stoffen , waarop dit 
besluit van toepassing is, behoudens in bijzon
dere, door de Commissie te beoordeelen omstan
digheden, niet wordt toegelaten. 

3. De Commissie is bevoegd eene door haar 
vóór den datum van de inwerkingtreding van 
dit besluit verleende algemeene toestemming 
tot invoer in te trekken. 

9. 1. De invoer van sera, vaccins en stoffen 
waarin sera of vaccins zijn verwerkt mag slechts 
geschieden : 

a. voor zooveel betreft sera en vaccins, 
bedoeld in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, in 
dichtgesmolten of met gummistoppen of gum
mikappen afgesloten glazen ampullen, buisjes of 
flesschen, door cartonnen, houten of metalen 
omhulsels tegen beschadiging en tegen den 
invloed van het licht beschermd en 

b. voor zooveel betreft sera en vaccins en 
de overige stoffen, bedoeld in artikel 6, lid 2, en 
artikel 7, lid 2, in goed gesloten tuben, doozen, 
ampullen, flesschen of andere door de Commissie 
geschikt geachte voorwerpen. 

Op of aan iedere ampulle, buisje, flesch, 
tube, doos of ander voorwerp, zoomede op de 
verpakking er van, moeten zijn aangegeven 
de naam van den inhoud en de naam van de 
inrichting, door welke het serum, vaccin of de 
stof, waarin serum of vaccin is verwerkt, is 
bereid en hoe lang het mag worden aangewend 
(geldigheidsduur, welke niet langer mag zijn 
dan één jaar). 

2. Hij die eene hoeveelheid serum of vaccin 
of eene stof, waarin serum of vaccin is verwerkt, 
wenscht in te voeren, geeft daarvan kennis 
aan de Commissie, bedoeld in artikel 14 van dit 
besluit. Deze onden~erpt een door haar uit de 
hoeveelheid te nemen monster na aankomst 
aan een onderzoek. Gedurende het onderzoek 
moet de geheele hoeveelheid worden bewaard 
onder eene afsluiting, aan te brengen door of 
vanwege de Commissie. Indien het onderzoek 
ten genoegen van de Commissie een gunstig 
resultaat heeft opgeleverd, wordt door haar 
toestemming tot invoer verleend, nadat de 
ondcrdeelen der hoeveelheid elk zijn voorzien 
van een Rijks-contrölemerk, waaruit blijkt dat 
aan alle gest elde eischen is voldaan en dat 
tevens den datum en het nummer van het 
onderzoek vermeldt. 

10. Hij, die binnen het Rijk eene hoeveel
heid serum of vaccin, of eene stof, waarin serum 
of vaccin is verwerkt, waaromtrent eischen zijn 
gesteld, bedoeld in artikel 6, lid 1, onder g, en 
lid 2, onder b, en artikel 7, lid 1, onder e, en 
lid 2, onder b, heeft bereid, geeft van de aan
wezigheid er van onverwijld kennis aan de 
Commissie, bedoeld in artikel 14 van dit besluit . 
Deze onderwerpt het product aan een onderzoek. 
Gedurende het onderzoek moet de geheele 
hoeveelheid worden bewaard onder eene af
sluiting, aan te brengen door of vanwege de 
Commissie. Indien het onderzoek ten genoegen 
van de Commissie een gunstig resultaat heeft 

16 
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opgeleverd, wordt de hoeveelheid vrijgegeven, 
nadat de onderdeelen er van elk zijn voorzien 
van een Rijkscontrölemerk, waaruit blijkt, dat 
aan alle gestelde eischen is voldaan en dat tevens 
den datum en het nummer van het onderzoek 
vermeldt. 

11 . l . De bewaring van sera en vaccins en 
stoffen, waarin sera of vaccins zijn verwerkt 
door hem, aan wien krachtens artikel 2 der 
Wet op sera en vaccins (Staatsblad 1927, n°. 91) 
vergunning verleend is, in of buiten de inrichting, 
waarin zij zijn bereid, moet geschieden in 
donkere, vorstvrije ruimten, waarin een zooveel 
mogelijk gelijkmatige temperatuur heerscht, 
niet boven 15° C. en 

a. voor zooveel betreft sera en vaccins, 
bedoeld in artikel 6, lid 1, en artikel 7, lid 1, 

1°. of in flesschen, gesloten met gummi
stoppen, welke bedekt z\jn door om den hals 
der flesch dichtgebonden perkamentpapier. 

Op de flesschen, waarin serum bewaard 
wordt, moeten duidelijk zijn aangegeven de 
aard van het serum, soort en nummer van het 
dier, waarvan het afkomstig is, de datum van 
bereiding en toegevoegd conserveermiddel. 

Op de flesschen waarin vaccin bewaard 
wordt moeten duidelijk zijn aangegeven de 
qualitatieve en quantitatieve samenstelling van 
het vaccin, toegevoegd conserveermiddel en de 
datum van bereiding. 

20. of in dichtgesmolten glazen ampullen, 
buisjes of flesschen, die voldoen aan de eischen 
daarvoor in artikel 12, lid 1, van dit besluit 
gesteld; 

b. voor zooveel betreft sera en vaccins en 
stoffen, waarin sera of vaccins zijn verwerkt, 
bedoeld in artikel 6, lid 2, en artikel 7, lid 2, in 
goed gesloten tuben, doozen, ampullen, fles
schen of andere door de Commissie geschikt 
geachte voorwerpen. 

Op of aan de tuben, doozen, ampullen, 
flesschen, enz. moeten duidelijk zij n aangegeven 
de qualitatieve en quantitatieve samenstelling 
van den inhoud en de datum van bereiding, 
terwijl zij overigens moeten voldoen aan de 
eischen, daarvoor gesteld in artikel 12, lid 1, 
van dit besluit. 

2. De bewaring van sera en vaccins en 
stoffen waarin sera of vaccins zijn verwerkt, 
door hen, die dezelve heeft ingevoerd en in 
voorraad houdt, moet geschieden in donkere, 
vorstvrije ruimten, waarin een zooveel mogelijk 
gelijkmatige temperatuur heerscht, niet boven 
15° C. en in de verpakking en onder het Rijks
contrölemerk, bedoeld in artikel 9. 

3. Sera en vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt, moeten, indien zij 
niet behooren tot die bedoeld in lid 1 en lid 2, 
door apothekers en geneeskundigen worden 
bewaard in de origineele verpakking en op eene 
donkere, droge, zoo koel mogelijk, doch vorst
vrije plaats van gelijkmatige temperatuur. 

12. 1. Het vervoer van binnen het Rijk 
bereide sera en vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt, buiten de inrichting 
waarin de bereiding heeft plaats gehad mag 
slechts geschieden : 

a . voor zooveel het sera en vaccins betreft, 
in dichtgesmolten of met gummistoppen afge
sloten glazen ampullen, buisjes of flesschen, door 
kartonnen, houten of metalen omhulsels t egen 
beschadiging en tegen den invloed van het licht 

beschermd, of, voor zooveel het stoffen betreft, 
waarin sera of vaccins zijn verwerkt, in goed 
gesloten tuben, doozen, ampullen, flesschen of 
andere door de Commissie geschikt geachte 
voorwerpen, terwijl op of aan iedere ampulle, 
buisje, flesch, tube, doos, of ander voorwerp, 
zoomede op de verpakking er van, moeten zijn 
aangegeven de naam van den inhoud en de 
naam van de inrichting, van bereiding en hoe 
lang het product mag worden bewaard of 
aangewend (geldigheidsduur, welke niet langer 
mag zijn dan één jaar); 

b. voor zooveel het betreft sera en vaccins 
of stoffen, waarin sera of vaccins zijn verwerkt, 
waaromtrent eischen gesteld zijn, bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder g, en lid 2, onder b, of 
artikel 7, lid 1, onder e, en lid 2, onder b, indien 
zij tevens zijn voorzien van het Rijks-contröle
merk, bedoeld in artikel 10 ; deze bepaling 
geldt niet voor de sera, de vaccins en de stoffen, 
waarin sera of vaccins zijn verwerkt, die worden 
vervoerd naar de voor het instellen van de 
Rijks-contröle aangewezen plaats . 

2. Het vervoer van uit het buitenland 
ingevoerde sera, vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt, mag binnen het Rijk 
slechts geschieden in de verpakkingen en onder 
het Rijks-controlemerk, bedoeld in artikel 9; 
deze bepaling geldt niet voor de sera, de vaccins 
en de stoffen, waarin sera of vaccins zijn ver
werkt, die worden vervoerd naar de plaats waar 
de R(jkscontröle op den invoer wordt uitge
oefend. 

13. 1. Sera en vaccins en stoffen, waarin 
sera of vaccins zijn verwerkt, mogen door de 
inrichting, die deze bereidt, of door hem door 
wien ze worden ingevoerd, alleen afgeleverd 
worden aan apothekers en aan geneeskundigen. 

2. Sera en vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt, mogen slechts worden 
afgeleverd, indien ze voldoen aan de eischen 
van deugdelijkheid genoemd in de artikelen 6 
en 7 en in, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 12, lid 1, omhulde, dichtgesmolten of 
met gummistoppen afgesloten, glazen am
pullen, buisjes of flesschen; stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt, mogen aan apothekers 
en geneeskundigen slechts worden afgeleverd 
in goed gesloten tuben, doozen, ampullen, 
flesschen of andere door de Commissie geschikt 
geachte voorwerpen. 

Op de verpakking, zoomede op of aan iedere 
tube, doos, ampulle, buisje, flesch of ander 
voorwerp moet duidelijk zichtbaar zijn ver
meld de naam van den inhoud en de naam van 
de inrichting, door welke het serum, het vaccin, 
of de stof, waarin een serum of vaccin is ver
werkt, is geleverd, en hoe lang het product mag 
worden aangewend, (geldigheidsduur, welke 
niet langer mag zijn dan één jaar); de verpak
king van a. ingevoerde producten en b. binnen 
het Rijk bereide producten, waarvoor door 
Onzen Minister bijzondere eischen gesteld zijn, 
moet voorzien zijn van het Rijks-contrölemerk. 

3. Sera en vaccins en stoffen, waarin sera 
of vaccins zijn verwerkt mogen door den 
apotheker of door een tot het leveren van 
geneesmiddelen bevoegd geneeskundige slechts 
worden afgeleverd : 

a. in origineele verpakking overeenkomstig 
de eischen in het tweede lid van dit artikel 
gesteld; 



243 12 MAART (S. 104-105) 1934 

b. met duidelijke vermelding van den naam 
en het adres van den apotheker of van den tot 
het leveren van geneesmiddelen bevoegden 
geneeskundige, die deze afleverde, alsmede van 
den datum van aflevering ; 

c. binnen den $eldigheidsduur, die op de 
verpakking duideliJk is aangegeven. 

4. Onze Minister kan bepalen, dat met 
name door hem t e noemen vaccins, bestaande 
uit producten van smetstoffen, die niet steeds 
in dezelfde sterkte worden aangewend, ook 
anders dan in origineele verpakking mogen 
worden afgeleverd, mits deze aflevering ge
schiede in dichtgesmolten ampullen of buisjes of 
met gummistoppen of gummikappen gesloten 
flesschen, waarop duidelijk moet zijn aangege
ven, welke vaccins zij bevatten en in welke 
verdunning. 

5. Niet tot het leveren van gei.eesmiddelen 
bevoegde geneeskundigen mogen sera en vac
cins en stoffen, waarin sera of vaccins zijn ver
werkt, die zij betrekken van de inrichtingen van 
bereiding, of van hen die dezelve invoeren, of 
in voorraad houden, slechts gebruiken voor 
door hen persoonlijk in te stellen behandeling. 

14. 1. De bereiding, de deugdelijkheid, de 
bewaring, het vervoer en de aflevering van 
sera en vaccins en stoffen, waarin sera of vaccins 
zijn verwerkt, worden gesteld onder toezicht 
van eene Commissie uit den Gezondheidsraad. 
De leden dezer Commissie en hare vertegen
woordigers hebben toegang tot de plaatsen, 
waar sera of vaccins of stoffen, waarin sera of 
vaccins zijn verwerkt, worden bereid, bewaard 
of afgeleverd. 

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 
onderzoeken één of meer door Onzen Minister 
aan te wijzen Inspecteurs van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid ten minste eenmaal per 
jaar elke inrichting, waar sera of vaccins worden 
bereid, en elke bewaarplaats van hem , die sera 
en vaccins of één van beide invoert . 

15. 1. I eder aan wien krachtens het be
paalde in artikel 2 der Wet op sera en vaccins 
(Staatsblad 1927, n°. 91) vergunning is verleend 
tot bereiding van sera en vaccins of stoffen, 
waarin sera of vaccins zijn verwerkt, en ieder 
die ter beoordeeling van de Commissie, bedoeld 
in artikel 14 van dit besluit, gewoon is in de 
uitoefening van zijn beroep sera, vaccins of 
stoffen , waarin sera of vaccins zijn verwerkt, 
in te voeren en ter aflevering aan wederverkoo
pers in voorraad te houden , stort jaarlijks in de 
maand Januari twintig gulden in de kas der 
Commissie. . 

Bovendien zijn verschuldigd de door Onzen 
Minister vast t e stellen bedragen voor : 

a. onderzoek, ongeacht den uitslag daarvan, 
van een binnen het Rijk bereid serum, vaccin 
of stof, waarin serum of vaccin is verwerkt, 
waaromtrent bijzondere eischen gesteld zijn, 
bedoeld in artikel 6, lid 1, onder g, en lid 2, 
onder b, of artikel 7, lid 1, onder c, en lid 2, 
onder b, ter beantwoording van de vraag of 
zij door de inrichting van bereiding mogen 
worden aangewend of in het verkeer gebracht ; 

b. onderzoek, ongeacht den uitslag daarvan, 
van een serum, vaccin of stof, waarin serum of 
vaccin is verwerkt, waaromtrent bijzondere 
eischen gesteld zijn, bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder g, en lid 2, onder b, of artikel 7, lid 1, 
onder e, en lid 2,onder b, ter beantwoording van 

de vraag of zij t en invoer kunnen worden 
toegelaten ; 

c. onderzoek uit voorraad, onverschillig van 
welke herkomst, van een serum, vaccin of stof, 
waarin serum of vaccin is verwerkt, op de 
algemeene eischen van deugdelijkheid, met uit
zondering van die bedoeld in punt d, indien uit 
het onderzoek blijkt, dat het onderzochte niet 
aan de gestelde eischen voldoet ; 

d. onderzoek uit voorraad, onverschillig van 
welke herkomst, van een serum, vaccin of stof, 
waarin serum of vaccin is verwerkt, waarom
trent bijzondere eischen gesteld zijn, bedoeld in 
artikel 6, lid 1, onder g, en lid 2, onder b, of 
artikel 7, lid 1, onder e, en lid 2, onder b, indien 
uit het onderzoek blijkt, dat het onderzochte 
niet aan de gestelde eischen voldoet ; 

e. onderzoek van grondstoffen, instrumen
ten of hulpmiddelen, indien uit het onderzoek 
blijkt, dat het onderzochte niet aan de gestelde 
eischen voldoet. 

2. Voor alle onderzoekingen die ter uitvoe
ring van het bepaalde in artikel 6 juncto 
artikel 4 der Wet op sera en vaccins (Staatsblad 
1927, n°. 91 ) worden ingesteld, moet het noodige 
materiaal, met inbegrip van grondstoffen, 
instrumenten en hulpmiddelen zonder geldelijke 
vergoeding worden afgestaan door hen aan wie 
vergunning tot bereiding of toestemming tot 
invoer is verleend of door hen die sera, vaccins 
of stoffen, waarin sera of vaccins zijn verwerkt, 
in voorraad houden. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel Sera- en Vaccinsbesluit, met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst, en 
treedt in werking met ingang van een nader 
door Ons te bepalen dag. . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den l0den Maart 1934. 

s. 105 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
( Uitgeg . 27 JJ1aart 1934. ) 

12 Maart 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 4 der wet van 22 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 716), houdende 
vermindering der uitkeering per inwoner 
uit het Gemeentefonds, als bedoeld in 
artikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) en wijziging der wet 
van 18 Maart 1932 (Staatsblad n°. 104). 

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

Financiën van den 8 Februari 1934, n°. 233, 
afdeeling Generale Thesaurie, en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 15 
Februari 1934, n°. 5010,afdeelingBinnenlandsch 
Bestuur; 

Gezien artikel 4 der wet van 22 December 
1933 (Staatsblad n°. 716), houdende verminde
ring der uitkeering, bedoeld in artikel 3, onder 
b, der wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), 
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en wijziging der wet van 18 Maart 1932 (Staats 
blad n°. 104); 

De Rijkscommissie van advies voor de 
gemeentefinanciën gehoord (advies van 5 
Januari 1933, n°. AB-28-2); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Februari 1934, no. 38); 

Gelet op het nadere rapport van Onze voor
noemde Ministers van den 8 Maart 1934, 
n° . 250, afdeeling Centrale Thesaurie en van 
den 9 Maart 1934, n°. 7475, afdeeling Binnen
landsch Bestuur : 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Vast te stellen de navolgende voorschriften: 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
de wet: de wet van 22 December 1933 

(Staatsblad n°. 716). 
2. Waar in dit besluit wordt gesproken van 

of gedoeld op het aantal inwoners van een 
gemeente of van het Rijk, wordt daaronder 
verstaan het aantal, vastgesteld overeenkomstig 
de door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
gepubliceerde gegevens betreffende de bevol
kingscijfers en, voor het geval die gegevens nog 
niet zijn gepubliceerd, het aantal, dat door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek is berekend 
en, voor zooveel betreft het aantal inwoners 
van een gemeente, aan het bestuur dier ge
meente is medegedeeld. 

Van de berelcening der vermindering. 
3. 1. Voor de toepassing van artikel 1, 

eerste lid, der wet wordt bepaald : 
voor elke gemeente de in artikel 2 der wet 

bedoelde som der belastingopbrengsten over 
het boekingst.ijdvak 1932/1933, gedeeld door 
het aantal inwoners der betreffende gemeente 
op 1 Januari 1933; 

de som dier belastingopbrengsten voor alle 
gemeenten des Rijks, gedeeld door het aan tal 
inwoners des Rijks op 1 Januari Hl33. 

2. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar 1932/ 1933 niet-progressieve opcenten heb
ben geheven op de hoofdsom der gemeente
fondsbelasting, wordt de in het eerste lid be
doelde opbrengst van 100 opcenten op de 
hoofdsom der gerneentefondsbelasting gesteld 
op het product van de zuivere opbrengst van 
de gemeentelijke opcenten op de hoofdsom 
dier belasting, over het boekingstij dvak 1932/ 
1933 en een breu k, waarvan de teller 100 be
draagt en de noemer gelijk is aan het aantal 
opcenten voor het belastingjaar 1932/1933, dit 
product eventueel verminderd met hetgeen 
over het boekingstijdvak 1932/ 1933 aan de 
gemeente in hoofdsom is uitgekeerd wegens 
hare rangschikking in de tweede of in de derde 
klasse . 

3. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar 1932/1933 progressieve opcenten op d e 
hoofdsom der gemeentefondsbelasting hebben 
geheven of geen opcenten op die hoofdsom 
hebben geheven, wordt de in het eerste lid 
bedoelde belastingopbrengst wegens 100 op
centen op de hoofdsom der gemeentefondsbelas
ting gesteld op het product van de zuivere op
brengst van de ten bate van het gemeentefonds 
geheven hoofdsom der gemeentefondsbelasting, 
over het boekingstijdvak 1932/1933, en een 
breuk, waarvan de teller gelijk is aan de hoofd-

som voor dat fonds volgens de kohieren van dat 
boekingst\jdvak verminderd met het daarin 
begrepen bedrag ten laste van niet binnen het 
Rijk wonende of gevestigde belastingplichtigen, 
en waarvan de noemer gelijk is aan de hoofri
som voor het fonds volgens de kohieren van 
dat boekingstijdvak, zonder eenige verminde
ring. 

4. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar 1932/1933 opcenten op de hoofdsom der 
vermogensbelasting hebben geheven, wordt de 
in het eerste lid bedoelde belastingopbrengst 
wegens 50 opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting gesteld op het product van de 
zuivere opbrengst van de gemeentelijke opcen
ten op de hoofdsom dier belasting over het 
boekingst\jdvak 1932/1933, en een breuk, waar
van de teller 50 bedraagt en de noemer gelijk is 
aan het aantal opcenten voor het belastingjaar 
1932/1933. 

5. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar 1932/1933 geen opcenten op de hoofdsom 
der vermogensbelasting hebben geheven, wordt 
de in het eerste lid bedoelde opbrengst van 
50 opcenten op de hoofdsom der vermogensbe
lasting gesteld op het halve product van d e 
zuivere opbrengst van de hoofdsom der ver
mogensbelasting en een breuk , waarvan de 
teller gelijk is aan de hoofdsom volgens de 
kohieren van dat boekingstijdvak verminderd 
met het daarin begrepen bedrag ten laste van 
niet binnen het Rijk wonende of gevestigde 
belastingplichtigen, en waarvan d e noemer 
gelijk is aan de hoofdsom volgens de kohieren 
van dat boekingstijdvak, zonder eenigen aftrek. 

6. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar 1932 opcenten ·op de hqofdsom der grond
belasting wegens de gebouwde eigendommen 
hebben geheven, wordt de in het eerste lid be
doelde belastingopbrengst van de gemeentelijke 
opcenten op de hoofdsom dier belasting over 
het belastingjaar 1932 gesteld op het product 
van de zuivere opbrengst van de gemeentelijke 
opcenten op de hoofdsom dier belasting over 
het boekingstijdvak 1932/ 1933 en een breuk, 
waarvan de teller 80 bedraagt en de noemer 
gelijk is aan het aantal opcenten voor het be
lastingjaar 1932. 

7. Voor de gemeenten, die voor het belas
tingjaar 1932 opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens de ongebouwde eigen
dommen hebben geheven, vindt het zesde lid 
ten aanzien van de gemeentelijke opcenten op 
die hoofdsom overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat 80 wordt vervangen door 20. 

8. Voor gemeenten, die slechts in één van 
de beide in de leden 6 en 7 gestelde gevallen 
verkeeren, wordt de zuivere opbrengst van 20 
opcenten op de hoofdsom wegens de onge
bouwde eigendommen, onderscheidenlijk van 
80 opcenten op de hoofdsom wegens de ge
bouwde eigendommen, afgeleid uit het verschil 
tusschen de zuivere opbrengst in hoofdsom over 
het boekingstijdvak 1932/ 1933 wegens de ge
bouwde en de ongebouwde eigendommen te 
zamen eenerzijds en 5/4 maal het krachtens 
het zesde lid verkregen bedrag of 5 maal het 
krachtens het zevende lid verkregen berlrag 
anderzijds. Het af te leiden bedrag beloopt 
onderscheidenlijk 1/5 en 4/5 van het verkregen 
verschil. 

9. Voor gemeenten, welke noch onder het 
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zesde, noch onder het zevende Jid van dit ' 
artikel vallen, wordt het krachtens het eerste 
lid in aanmerking te nemen bedrag wegens 
opcenten op de hoofdsom der grondbelasting 
afgeleid uit de in verhouding van de bedragen 
der kohieren van het boeking~tijdvak 1932/1933 
(restantkohieren daaronder niet begrepen) be
paalde afzonderlijke zuivere opbrengsten in 
hoofdsom wegens de gebouwde en de onge
bouwde eigendommen. 

10. Voor de gemeenten, waar voor het be
lastingjaar 1932 de hoofdsom der personeele 
belasting is geheven naar de wettelijke tarieven, 
clan wel naar een evenredig gedeelte of een 
evenredig veelvoud van die tarieven, wordt de 
in het eerste lid bedoelde belastingopbrengst 
wegens hoofdsom van en 150 opcenten op die 
belasting gesteld op het product van de zuivere 
opbrengst van de personeele belasting in hoofd
som over het boekingstijdvak 1932/1933 en een 
breuk, welke uitdrukking geeft aan de verhou
ding tusschen den belastingdruk in hoofdsom 
en opcenten en den werkelijken belastingdruk 
in hoofdsom voc,r het belastingjaar 1932. 

ll. Voor de gemeenten, niet vallende onder 
het tiende lid, wordt de zuivere opbrengst, 
welke over het boekingstijdvak 1932/1933 ver
kregen zou zijn in hoofdsom en 150 opcenten, 
indien de belasting ook voor de belastingjaren 
1931, 1932 en 1933 zou zijn geheven naar het 
wettelijk tarief met 150 opcenten, gesteld op het 
door den inspecteur der rlirecte belastingen 
geschatte bedrag. 

4. De in het vorig artikel bedoelde belasting
opbrengsten betreffende de gemeenten 's-Her
togenbosch, Vught, Barradeel en Harlingen 
worden bepaald als ware de opheffing van de ge
meente Cromvoirt en de wijziging van de gren
zen tusschen de gemeenten 's-Hertog,nho,,ch en 
Vught, geregeld bij de wet van 2!i Jnli 1932 
(Staatsblad n°. 359), en de wijziging van de 
grens tusschen de gemeenten Barradeel en 
Harlingen, geregeld bij de wet van 21 April 
1933 (Staatsblad n°. 212), reeds ingegaan op 
1 Januari 1932. 

5. De vermindering, bedoeld in artikel 1 
der wet. wordt voor elke daarvoor in aanmer
king komende gemeente berekend per inwoner 
in evenveel decimalen als de uitkeering, bedoeld 
in artikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388) voor de desbetreffende ge
meente is vastgesteld . 

Van de vasl.stelling van de ver·rnindering. 
6. 1. Onze Minister van F inanciën stelt 

vast: 
a. voor elke gemeente des Rijks de om van 

de volgens artikel 2 der wet berekende belasting
opbrengsten, gerekend per inwoner; 

b. het totaal van de onder a bedoelde be
lastingopbrengsten voor alle gemeenten des 
RiJks, gerekend per inwoner. 

2. Onze Ministers van Financii:'n en van 
Binnenlandsche Zaken stellen va•t : 

a. voor elke daarvoor in :i.anmerking ko
mende gemeente het percentage der verminrle
ring, bedoeld in het eerste lid van artikel 1 der 
wet · 

b. ' voor elke daarvoor in aanmerking ko
mende gemeente het bedrag der vermindering. 
bedoeld in het eerste lid van artikel 1 der wet, 
gerekend per inwoner ; 

c. voor elke dai,.rvoor in aanmerking ko
mende gemeente het gedeelte der vermindering, 
gerekend pe.r inwoner, dat ingevolge het be
p:ialde in het derde lid '"an artikel 1 der wet 
niet wordt toegepast. 

7. l. Ten minste fén week voordat de 
besluiten tot vaststelling, in het tweede lid van 
artikel 6 bedoeld, worden genomen, geschirdt 
mededeeling van de daaraan ten grondslag 
liggende berekeningen aan het bestuur van de 
gemeente, welke het aangaat. 

2. Van de besluiten der Ministers tot vast
stelling, in het tweede lid van artikel 6 bedoeld, 
wordt mededeeling gedaan aan Gedeputeerde 
Staten en aan hflt bestuur der gemeente, welke 
het aangaat. 

3. Het bestuur eener gemeente, dat binnen 
den termijn, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, bezwaar tegen de berekeningen ter 
kennis van Onze Ministers heeft gebracht, ont
vangt, indien het bezwaar ongegrond wordt 
bevonden, daarvan bericht met opgaaf van 
redenen, gelijktijdig met de mededeeling, in het 
tweede lid bedoeld. 

Slotbepalingen. 

8. In Ons besluit van 18 April 1932 (Staats
blad n°. 166) worden de navolgende wijzigingen 
gebracht: 

Artikel 9, onder b, wordt gelezen als volgt : 
wat het jaar 1933/1934 betreft, telkens voor 

een vierde gedeelte op den termijn der uitkee
ring, welke onderscheidenlijk op 1 Mei, 1 Au~us
tus, 1 November en 1 Februari van dat iaar 
verschijnt. 

In de artikelen 10, 11, 12 en 14 wordt telkens 
in plaats van "elk der jaren 1932, 1933 en 1934" 
gelezen: elk dei· jaren 1932 en 1933. 

In de artikelen 12 en 14 wordt telkens in 
plaats van "elk der uitkeeringsjaren 1932/1933, 
1933/1934 . en 1934/1935" gelezen : elk der 
uitkeeringsjaren 1932/1933 en 193:3/1934. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag volgende op dien zijner 
afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van Binnen
landsche Zaken zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, de Rijkscom
missie van advies voor de gemeentefinancii'n en 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 12<len Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister va.n r'inancitn, Ouo. 
De Minister van Binnenland8clte Zaken, 

s. 106. 

J. A. DE WILDE. 
(Uitgcy . 16 ,'!Jaart 1934.) 

13 Maart 1934. BESLUIT, bepalende den dag 
van inwerkinirtreding van de wet van 
28 Juli 1933 (Staatsblad n°. 379) tot wij 
ziging en aanvulling van artikel 3 der 
Bevorderingswet voor de !andmacht 1902. 

Inwerkingtreding 20 Maart 1934. 
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s. 107 . 

15 Maart 1934. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 8 der Landbouwuitvoerwet 1929 
(wet van 31 Mei 1929, houdende voor
schriften betreffende het waarborgen van 
bepaalde eigenschappen of hoedanigheid 
van uitgevoerde voortbrengselen -van het 
landbouw-, tuinbouw-, veeteelt- en zuivel
bedrijf (Staatsblad n°. 277) met betrekking 
tot andere dan gepasteuriseerde en ge
steriliseerde melk en room, alsmede tot 
ondermelk en karnemelk. 

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

Economische Zaken van 14 November 1933, 
Directie van den Landbouw, n°. 11079, afdee
ling II Z.; 

Gezien artikel 8 en artikel 13 der Landbouw
uitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 1929, Staats
blad n°. 277); 

Overwegende, dat het wenschelijk is bepalin
gen t e maken tot het waarborgen van hoedanig
heid ten aanzien van den uitvoer van andere 
dan gepasteuriseerde en gesteriliseerde melk en 
room, alsmede van ondermelk en karnemelk ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Februari 1934, n°. 38) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 Maart 1934, Directie 
van den Landbouw, n°. 1743, afdeeling II Z.; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
"Onze Minister" Onzen Minister met de 

zaken van den Landbouw belast ; 
"melk" andere dan gepasteuriseerde en 

gesteriliseerde melk ; 
"room" andere dan gepasteuriseerde en 

gesteriliseerde room. · 
2. l. Het is verboden melk, room, onder

melk, karnemelk en als melk, room, ondermelk 
of karnemelk aangeduide of kennelijk als zoo
danig voorhanden waar uit te voeren of aan 
eenig middel van vervoer tot uitvoer aan te 
bieden, welke: 

a . andere vetten bevat dan die van melk 
afkomstig zijn ; 

b. voor zooveel melk betreft, niet gewonnen 
is in Nederland en voor zooveel room, onder
melk en karnemelk betreft, niet bereid is in 
Nederland uit in Nederland gewonnen melk; 

c. voor zooveel melk en room betreft, niet 
voldoet aan door Onzen Minister te geven 
voorschriften, strekkende het overbrengen van 
ziektekiemen tegen te gaan ; 

d. voor zooveel ondermelk en karnemelk 
betreft, niet is gepasteuriseerd of gesteriliseerd 
of is ontstaan als nevenproduct van niet
gepasteuriseerde of niet-gesteriliseerde melk of 
room; 

e. voor zooveel melk betreft, toegevoegde 
stoffen bevat en voor zooveel room, ondermelk 
en karnemelk betreft, vóór, tijdens of na de 
bereiding toegevoegde stoffen bevat, aangeduid 
op een door Onzen Minister vastgestelde lijst ; 

/. verpakt is in materiaal, dat wegens ge
vaar voor overbrenging van ziektekiemen is 
aangeduid op een door Onzen Minister vastge
stelde lijst. 

2. De pasteurisatie en de sterilisatie, be-

doeld onder d van het eerste lid, moeten zoo
danig geschieden, dat de betreffende waar 
voldoet aan den eisch, dat zij de Storch'sche 
reactie niet vertoont. 

3. De lijsten, bedoeld onder e en / van het 
eerste lid, worden niet vastgesteld, dan nadat 
de organisaties van daarbij betrokken produ
centen zijn gehoord. 

3. l. Met betrekking tot waren, als in 
artikel 2 bedoeld, voor geneeskundige of andere 
bijzondere doeleinden gewonnen of bereid, 
kan door Onzen Minister van deze voorschriften, 
al dan niet voorwaardelijk, ontheffing worden 
verleend. 

2. Waren:, als bedoeld in artikel 2, welke 
zijn ingevoerd, kunnen met afwijking in zooverre 
van het in dat artikel bepaalde, worden uitge
voerd, indien ten genoegen van de Rijkszuivel
inspectie door den belanghebbende de herkomst 
uit het buitenland wordt aangetoond, en met 
inachtneming van de voorwaarden, met be
trekking tot zoodanigen uitvoer door Onzen 
Minister te stellen. 

4. l. Als bewijs, dat de waar voldoet aan 
de bij of krachtens deze voorschriften gestelde 
eischen, kan uitsluitend dienen een bij de waar 
gevoegd certificaat volgens een door Onzen 
Minister vastgesteld model. 

2. Het in het vorige lid bepaalde is niet van 
toepassing : 

a. ten aanzien van de in artikel 3, tweede 
lid, bedoelde waar ; 

b. ten aanzien van de waar, welke: 
1°. zich bevindt in spoorwegrijtuigen, lucht

vaartuigen of op schepen of vlotten en bestemd 
is voor verbruik van de daarin of daarop ver
bl\jvende personen ; 

2°. wordt uitgevoerd in door Onzen Minister 
bepaalde hoeveelheden ten behoeve van de 
voorziening in het grensgebied. 

3. De certificaten worden door de ambte
naren der invoerrechten aan de laatste wacht 
ingehouden en teruggezonden aan de instelling, 
met de controle belast. 

5 . Certificaten, als in artikel 4 bedoeld, 
kunnen uitsluitend worden gebruikt door : 

a. aangeslotenen en ingeschrevenen bij een 
onder Rijkstoezicht gestelde controle-instelling, 
welke door Ons is bevoegd verklaard tot het 
uitreiken van deze certificaten ; 

b. aangeslotenen en ingeschrevenen bij een 
onder Rijkstoezicht gestelde controle-instelling 
van welker beslissingen omtrent aansluiting 
en inschrijving alsmede schrapping bij Onzen 
Minister beroep openstaat, en welke instelling 
onder door Ons daarbij zoo noodig gestelde 
voorwaarden is bevoegd verklaard tot het 
uitreiken van deze certificaten. 

6 . l. Om onder Rijkstoezicht te kunnen 
worden gesteld, moet een controle-instelling 
voldoen aan de eischen, in de volgende artikelen 
gesteld. 

2. Indien een controle-instelling de haar 
@pgelegde verplichtingen niet nakomt, haar 
bevoegdheid OJ> andere wijze te buiten gaat of 
handelt in striJd met het belang van de uitvoer
controle, kan door Ons de bevoegdverklaring 
tot het uitreiken van certificaten, bedoeld in 
artikel 5, worden ingetrokken. 

7. l. De controle-instelling: 
a. moet rechtspersoonlijkheid bezitten ; 
b. mag als aangeslotenen en ingeschrevenen 
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slechts aannemen natuurlijke en rechtspersonen, 
die: 

1°. producenten van of handelaren in de in 
artikel 2 bedoelde waren zijn ; hij die de in 
artikel 2 bedoelde waren produceert, kan uit
sluitend aangeslotene zijn ook, indien hij t evens 
in die waren handel drijft ; 

2°. te goeder naam en faam bekend staan; 
3°. de bevoegdheid hebben verbintenissen 

aan t e gaan; 
c. moet zich t en doel stellen door middel 

van controle te bewerkstelligen, dat de door de 
aangeslotenen en ingeschrevenen geprodu
ceerde en verhandelde waren, onder b 1°. be
doeld, voldoen aan de daaraan voor uitvoer 
gestelde eischen. 

2. In afwijking van het in het eerste lid 
onder b 2°. bepaalde mag een controle-instelling, 
als bedoeld in artikel 5, sub b, als aangeslotenen 
en ingeschrevenen aannemen natuurlijke en 
rechtspersonen, die in hun persoon respectieve• 
lijk in de samenstelling van hun bestuur de 
noodige waarborgen bieden, dat zij aan hun 
verplichtingen zullen voldoen . 

8. 1. De statuten van een controle-in
stelling en alle wjjzigingen en aanvullingen 
daarvan behoeven de goedkeuring van Onzen 
Minister. 

2. De statuten moeten inhouden : 
a . dat de aangeslotenen en ingeschrevenen 

moeten voldoen aan de van Rijkswege met 
betrekking tot den uitvoer van de in artikel 2 
bedoelde waren krachten s de Landbouwuit
voerwet 1929 vastgestelde en vast t e stellen 
voorschriften ; 

b. dat in · het bestuur noch onder de leden 
der instelling de aangeslotenen of ingeschrevenen 
of beiden te zamen de meerderheid mogen 
uitmaken; 

c. dat de voorzitter van het bestuur geen 
aangeslotene of ingeschrevene mag zijn ; 

d. een r egeling van het recht van beroep ; 
e. bepalingen, welke waarborgen een juiste 

nakoming van de onder a bedoelde voorschrif. 
ten, berustende op een voldoende tegen mis• 
bruik zekerheid gevende controle in en buiten 
de inrichtingen en het bedrijf van aangeslotenen 
en ingeschrevenen. 

3. De statuten van een controle-instelling, 
als bedoeld in artikel 5, sub b, moeten in plaat s 
van het in het tweede lid van dit artikel sub b 
en c bepaalde het voorschrift bevatten, dat de 
bestuursleden geen aangeslotenen of ingeschre
venen mogen zijn , noch een leidende functie 
in een aangesloten of ingeschreven bedrijf 
mogen bekleeden. 

4. De controle-instelling is bevoegd, onder 
goedkeuring van Onzen Minister, voor t e schrij
ven, dat de verpakking der van aangeslotenen 
en ingeschrevenen afkomstige waar op bepaalde 
wijze moet zijn gekenmerkt. 

9. Onze Minister heeft het recht aan het 
bestuur een of meer adviseerende leden toe t e 
voegen . 

10 . 1. De bestuursleden en de directeur 
van een controle-instelling moeten voldoen aan 
de volgende vereischten : 

1°. zij moeten te goeder naam en faam be
kend zijn ; 

2°. zij mogen niet betrokken zijn bij de 
bereiding van of den handel in a. surrogaten 
van melk, room, ondermelk, karnemelk, en 

melk- en zuivelproducten, b. oliën en niet van 
melk afkomstige vetten, welke kunnen dienen 
tot vervalsching van melk, room, ondermelk, 
karnemelk en melk- en zuivelproducten . 

2. De directeur mag niet betrokken zijn 
bij de productie van of den handel in melk, 
noch bij de bereiding van of den handel in 
room, ondermelk, karnemelk en melk- en zuivel
producten . 

11. H et b estuur van een contröle -ins t ernng 
de directeur en het verdere personeel zijn ver
plicht aan de ambtenaren, belast met het 
Rijkstoezicht, alle inlichtingen t e verstrekken 
welke deze ambtenaren voor de uitoefening van 
toezicht op die instelling, zoowel als op de aange
slotenen en ingeschrevenen, noodig oordeelen. 

12. Het Rijkstoezicht wordt uitgeoefend 
door den dienst der Rijkszuivelinspectie . 

13. De benoeming van den directeur van 
de contrcle-instelling is onderworpen aan de 
goedkeuring van Onzen Minister. 

14. 1. Het bestuur geeft aan Onzen Mi
nister kennis van de namen der aangeslotenen 
en ingeschrevenen en der uitgetreden aangeslo
t enen en ingeschrevenen. 

2. Besluiten tot schrapping of schorsing 
worden binnen 3 dagen, nadat zij genomen zijn, 
aan Onzen Minister medegedeeld. 

15. De controle, het bemonsteren van de 
in artikel 2 bedoelde waren en het onderzoek 
der monsters geschieden volgen s door de 
controle-instelling vastgestelde voorschriften, 
welke de goedkeuring van Onzen Minister 
behoeven. 

2. De kosten der controle worden geheven 
volgens een tarief en geïnd op de wijze, door de 
controle-instelling vastgesteld, na goedkeuring 
van Onzen Minister . 

16. 1. De controle-instelling legt aan de 
bij haar aangeslotenen de volgende verplich
tingen op: 

1°. de aangeslotenen mogen rechtstreeks 
noch zijdelings betrokken zijn bij de bereiding 
van of den handel in a. surrogaten van melk, 
room, ondermelk, karnemelk, en melk- en 
zuivelproduct en, b. oliën en niet van melk 
afkom stige vetten, welke kunnen dienen tot 
vervalsching van melk, room, ondermelk, kar
nemelk, en melk- en zuivelproducten; zij zullen 
de vorenbedoelde surrogaten, oliën en vetten 
niet voorhanden mogen hebben in hun stallen, 
in hun bereid- en bewaarplaat sen of op hun 
terreinen behoudens ontheffing, al dan niet 
voorwaardelijk, door Onzen Minister ; 

2°. zij dragen zorg, dat de door hen in 
Nederland bereide producten voldoen aan de 
ingevolge of naar aanleiding van de Landbouw. 
ui tvoerwet 1929 gestelde eischen ; 

3°. zij dragen zorg, dat de verpakkingen 
van de door hen in Nederland gewonnen melk 
en van de door hen daaruit verkregen room, 
ondermelk en karnemelk en de verzending der 
partijen in overeenstemming zijn met de . 
ingevolge de Landbouwuitvoerwet 1929 te dien 
aanzien gestelde eischen ; 

4°. zij mogen geen waar , bedoeld in artikel 2, 
in Nederland ·in het vr ij e verkeer voorhanden 
hebben of verhandelen, dan welke ten minste 
voldoet aan de sub 2°. en 3°. van dit artikel 
bedoelde voorschriften ; 

5°. zij verstrekken aan de controle-instelling 
een volledige lijst van alle bij hen in gebruik 
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of in medegebruik zijnde stallen en andere 
plaatsen van melkwinning en melkbehandeling, 
bewaarplaatsen van melk, bereidplaatsen, maga
zijnen, pakhuizen , terreinen en andere berg
plaat sen, met een nauwkeurige omschrijving 
van stand of ligging, en nemen geen ander 
gebouw, lokaal of t errein , dan op die lijst ver
meld, in gebruik of medegebruik, dan na ver
kregen toestemming van het bestuur van de 
controle-instelling ; 

6°. zij zullen de plaatsen, gebouwen en ter
reinen, sub 5°. van dit artikel bedoeld, te all.en 
tijde zonder eenig voorbehoud toegankelijk 
stellen voor de ambtenaren van de controle
inst elling en voor hen, die met het. R ijkstoezicht 
zij n belast , en hun alle gewensrhte inlichtingen 
verschaffen en bij het uitoefenen van de con
trole behulpzaam zijn; 

7°. zij zullen de ambtenaren, voor de 
controle-instelling werkzaam en die, met het 
Rijkst,oezicht belast, desverlangd in de gelegen
heid stellen, kosteloos de voor de controle 
benoodigde monsters te nemen ; 

8° . zij zullen de hun verstrekte cert ificaten, 
voorzoover deze nog in hun bezit zij n, onmid
dell ijk teruggeven, wanneer zulks door of 
namens het bestuur van de controle-instelling 
wordt gevorderd en voorts t oelaten, dat deze 
certificaten, wanneer zulks door de ambtenaren, 
die met het R ijkstoezicht zijn belast , nood
zakelijk wordt geacht, onmiddellij k door dezen 
worden medegenomen. 

2. Ten aanzien van ingeschrevenen zijn de 
bepalingen sub 10., 40_ , 5°., 60., 70_ en Bo. van 
dit artikel van daarmede overeenkomstige 
toepassing. 

17 . 1. E en aangeslotene of ingeschrevene 
kan door het bestuur van de controle-inst elling 
worden geschrapt, wanneer hij, t er beoordeeling 
van het bestuur, 

a . niet of niet meer voldoet aan de vereisch
t en, voor de t oelating als aangeslot ene of inge
schrevene gesteld ; 

b. op ernst ige wijze de belangen van de 
controle schaadt of heeft geschaad . 
. 2. Bij schrapping kan tevens een geldboete 

worden opgelegd. 
18. 1. Een aangeslotene of ingeschrevene 

kan ·door het bestuur van de controle-instelling 
worden geschorst, indien het bestuur vermoedt, 
dat een der in het vorige artikel bedoelde 
redenen tot schrapping bestaat. 

2. Bij schorsing kan t evens een geldboete 
worden opgelegd . 

3. Schorsing kan geschieden voor een ter
mijn van ten hoogste één maand. 

4. Zoo spoedig mogelijk, in ieder geval 
binnen één maand, beslist het bestuur , of de 
geschorste al dan niet zal worden geschrapt . 

Bij deze beslissing wordt tevens uitgemaakt, 
of een boete, opgelegd krachtens het bepaalde 
in het tweede lid van dit art ikel, wordt gehand
haafd. 

5. I n geval van beroep t egen het besluit 
tot schrapping wordt de schorsing geacht te 
zijn verlengd tot de uit spraak in beroep, 
ongeacht het bepaalde in het derde lid van dit 
ar t ikel. 

6. I n verband met dezelfde feiten kan een 
aangeslotene of ingeschrevene niet meer dan 
éénmaal worden geschorst. 

19. Bij uittr eding, schrapping of schorsing 1 

worden de aan aangeslotenen en ingeschrevenen 
verstrekte certificaten, voorzoover deze nog 
niet verbruikt zijn, door de controle-instelling 
ingetrokke.n . 

20. Voor overtredingen, van welken aard 
ook, geconsta teerd door ambtenaren van het 
Rijkstoezicht, gelden dezelfde strafbepalingen 
als voor overtredingen, geconstateerd door 
ambtenaren voor de controle-instelling werk
zaa m. 

21. Het bestuur kan den aangeslotene of 
den ingeschrevene bij het niet nakomen van 
een of meer zijner verplicht ingen een boete 
opleggen van ten hoogste f 10,000. 

22. 1. H et bestuur kan eischen , dat door 
iederen aangeslotene en ingeschrevene te zijnen 
name een garant ie wordt en blijft gesteld ten 
genoegen van het bestuur . 

2. H et bedrag van zoodanige garantie, het
welk voor verschillende aangeslotenen en inge
schrevenen verschillend kan zij n, en de voor 
waarden waaronder deze wordt gesteld , worden 
door het bestuur vastgesteld . 

23. H et bestuur brengt jaarlijks vóór 1 Mei 
aan Onzen Minister een verslag uit over de 
werkzaamheden van de controle-instelling 
gedurende het afgeloopen kalenderj aar . 

24. Met het opsporen van de ingevolge deze 
voorschriften strafbaar gestelde overtredingen 
zij n, behalve de ambtenaren, uit hoofde van 
a rtikel 13 der Landbouwuitvoerwet 1929 
daartoe aangewezen, belast de ambtenaren van 
den d ienst der R ij kszuivelinspectie en de 
directeur van het R ijkszuivelsta tion. 

25 . Dit besluit treedt in werking op een 
nader door Ons t e bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het S taatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 

s. 108. 

T . J. V e rs c h u u r. 
(Uitgey . 29 Maart 1934.) 

15 .Maart 1934. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het K oninklijk besluit van 21 Sep 
tember 1920 (Staatsblad n°. 745), gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 31 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 473), houdende vast stelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel 36, derde lid, 
onder b, der Arbeidswet 1919 . 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 29 Januari 1934, no. 150, 
Afdeeling Arbeid ; 

Gelet op artikel 36, derde lid, onder b, der 
Arbeidswet 1919 ; 

Over wegende, dat het wenschelijk is gebleken 
Ons besluit van 21 September 1920 (Staatsblad 
n°. 745), gewij zigd bij Ons besluit van 31 
J uli 1922 (Staatsblad n°. 473) , houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in art ikel 36, derde lid, 
onder b, der Arbeidswet 1919, nader t e wij zigen; 
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Den Raad van State gehoord (advjes van 
27 Februari 1934, no. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1934, n°. 447, 
Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. In artikel 1 van Ons besluit van 
21 September 1920 (Staatsblad n°. 745), gewij 
zigd bij Ons besluit van 31 Juli 1922 (Staats
blad n°. 473), wordt telkens in plaats van 
"6 uur des voormiddags" gelezen: ,,5 uur des 
voormiddags" . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, waarop de wet van 1 December 
1933 (Staatsblad no. 647), tot wijziging van de 
bepalingen der Arbeidswet 1919 betreffende 
den arbeid in broodbakkerij en, in werking 
treedt. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken , 
J. R. SI o t e m a k er d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 23 .Maart 1934.) 

s. 109. 

15 Maart 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 38, vierde lid, der 
Arbeidswet 1919. 

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

Sociale Zaken van 29 Januari 1934, n°. 72, 
Afdeeling Arbeid; 

Gelet op artikel 38, vierde lid, der Arbeidswet 
1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Februari 1934, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Maart 1934, n°. 446, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan de 
navolgende bepalingen vast te stellen: 

Art. 1. 1. De aanvrage om eene vergun
ning, als bedoeld in artikel 38, eerste lid, der 
Arbeidswet 1919, wordt gericht tot het districts
hoofd. 

2. Het districtshoofd geeft van die aanvrage 
kennis in een of meer nieuws- of vakbladen, die 
ter plaatse, waar de boodbakkerij van den 
verzoeker gevestigd is, verschijnen of aldaar 
veel gelezen worden ; hij deelt daarbij mede, 
dat gedurende veertien dagen na den dag, 
waarop het blad, hetwelk de kennisgevjng be
vat, is verschenen, gelegenheid bestaat om te 
zijnen kantore zoowel mondeling als schriftelijk 
tegen de inwilliging van dat verzoek bezwaren 
in te brengen. 

3. Mondeling ingebrachte bezwaren worden 
door het districtshoofd of door een door hem 
daartoe aangewezen ambtenaar op schrift 
gebracht en onderteekend door dengene, die de 
bezwaren inbrengt. 

4. Na afloop van den in het tweede lid be-

doelden termijn wordt door het districtshoofd 
zoo spoedig mogelijk schriftelij k op het verzoek 
beslist. Aan de vergunning, welke voor bepaal
den of onbepaalden tijd kan worden verleend, 
kunnen voorwaarden worden verbonden. 

5. Een afschrift van de beslissing wordt 
gezonden aan den verzoeker, aan den burge
meester der gemeente, waar de broodbakkerij 
gevestigd is, en aan hen, die tijdig van hunn e 
bezwaren hebben doen blijken. 

2. 1. E c n e vergunning, als bedoeld in 
artikel 1, kan te allen tijde door het districts
hoofd worden gewijzigd. 

2. Bij toepassing van het bepaalde in artikel 
38, derde lid, der Arbeidswet 1919 geschiedt de 
intrekking van de vergunning door het districts
hoofd. 

3. Tot wijziging of intrekking van de ver
gunning gaat het districtshoofd niet over, dan 
nadat aan den persoon, wiens vergunning het 
geldt, gelegenheid is gegeven zijne bezwaren. 
daartegen in te brengen . 

4. Een afschrift van de beslissing, houdende 
wijziging of intrekking, wordt gezonden aan 
de personen, aan wie ingevolge het bepaalde in 
het vijfde lid van artikel 1 afschrift van de 
vergunning is gezonden . 

3. 1. Tegen de beslissing van het districts
hoofd, waarbij eene vergunning, als bedoeld in 
artikel l, wordt verleend, geweigerd, gewijzigd 
of ingetrokken, of tegen de aan de vergunning 
verbonden voorwaarden kunnen belangheb
benden - doch alleen voor zoover zij in hunne 
belangen zijn of kunnen zijn geschaad - binnen 
veertien dagen na de dagteekening van de 
beslissing in beroep komen bij Onzen Minister. 
Als belanghebbenden worden slechts aange
merkt de verzoeker en zij, die overeenkomstig 
artikel l, tweede lid, tijdig hunne bezwaren ter 
kennis van het districtshoofd hebben gebracht. 

2. Wordt in beroep de beslissing gewijzigd, 
dan treedt de gewijzigde beslissing in de plaats 
van die, waartegen beroep was ingesteld. 

3. Een afschrift van de beslissing in beroep 
wordt gezonden aan den verzoek.er, aan hen, 
die in beroep zijn gekomen, en aan den b11rge
meester der gemeente, waar de broodbakkerij 
gevestigd is. 

4. 1. De kosten van de in artikel 1, tweede 
lid, bedoelde kennisgevjng komen ten laste van 
den verzoeker. 

2 . Het districtshoofd gaat tot de plaatsing 
van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
niet over alvorens de daaraan verbonden kosten 
voldaan zijn, of hem voor de betaling dier kosten 
voldoende zekerheid is verstrekt. 

5 . In dit besluit wordt verstaan onder 
,,broodbakkerij", ,,Onze .Minister" en "districts
hoofd", hetgeen daaronder wordt verstaan 
ingevolge de Arbeidswet 1919. 

6. Dit besluit treedt i11 werking met ingang 
van den dag, waarop de wet van 1 December 
1933 (Staatsblad n°. 647) tot wijziging van de 
bepalingen der Arbeidswet 1919 betreffende 
den arbeid in broodbakkerijen in werking treedt. 
Met ingang van denzelfden dag worden Onze 
besluiten van 14 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 708) en van 19 Augustns 1920 (Staatsblad 
n°. 713) ingetrokken. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k er de B r u ï n e. 

(Uitgeg. 23 Maart 1934.) 

s. 110. 

15 Maart 1934. BESLUIT tot vaststel l ing 
van het t ijdstip, waarop de wet van 
den lsten December 1933 (Staatsblad n°. 
647), tot wijziging van de bepalingen der 
Arbeidswet 191 9 betreffende den arbe id 
in broodbakkerijen, in werking treedt. 

I nwerkingtreding 1 April 1934. 

s. 111 . 

15 Maart 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Gemeenteraad van 
IJsselstein van 10 October 1933, tot 
afbraak van het brandspuitenhuisje aan de 
IJsselpoort in die gemeente. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Januari 1934, n° . 336", afdeeling Kunsten en 
W etenschappen en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Februari 1934, 
n°. 4437, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van het besluit van den gemeente
raad van IJsselstein van 10 October 1933, 
waarbij is besloten het brandspuitenhuisje bij 
de IJsselpoort in die gemeente af t e breken; 

Overwegende, dat dit huisje, hetwelk blijkens 
een stichtingssteen in den trapgevel aan de 
voorzijde in 1622 gebouwd werd, moet worden 
beschouwd als een monument van geschiedenis 
en kunst; 

dat het ook in verband met zijn schilder
achtige ligging aan de gracht bij de brug voor 
de voormalige IJsselpoort voor het stadsbeeld 
van belang is ; 

Overwegende, dat de vernietiging van een 
dergelijk historisch bezit, welks voortbestaan 
van t e meer beteekenis is, omdat IJsselstein 
nog slechts weinig monumenten behouden heeft, 
niet dan bij uiterste noodzaak kan worden toe
gelaten; 

dat de gemeenteraad deze noodzaak welis
waar aanwezig heeft geacht met het oog op het 
gevaar, dat het huisj e t er plaatse voor het 
verkeer zou opleveren, doch dat dit gevaar 
naar het oordeel van zoowel Burgemeester en 
Wethouders als van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht en de Rijkscommissie voor de Monu
mentenzorg slechts gering is en kan worden 
ondervangen door het plaatsen van waar
schuwingsborden; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook goedkeuring 
onthouden hebben aan het voor de kosten van 
de afbraak genomen besluit van den gemeente
raad tot wijziging van de gemeentebegrooting; 

Overwegende alzoo, dat voor de afbraak niet 
voldoende motieven bestaan en deze derhalve 
geacht moet worden te zijn in strijd met het 
algemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Februari 1934, no. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minister 
van Ondarwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Maart 1934, n°. 14541 , afdeeling Kunsten en 
Wetenschappen, en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 9 Maart 1934, 
n°. 7440, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van den gemeenteraad van 

IJsselstein van 10 October 1933 tot afbraak van 
het brandspuitenhuisje aan de IJsselpoort 
binnen die gemeente, wegens strijd met het 
algemeen belang te vernietigen. 

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

H et Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A_ de Wilde. 
(Uitgeg . 27 Maart 1934.) 

s. 112. 

15 Maart 1934. BESLUIT, houdende wijze van 
samenstelling van de vaste commissiën 
va,n den Economischen Raad. 

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

Economische Zaken van 10 Maart 1934, 
Afdeeling Handel en Nijverheid, n°. 8949 A.P.; 

Gelet op Artikel 5 van de Wet op den Eco-
nomischen Raad 1932, Staatsblad n°. 346; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt verstaan : 
10 . onder "vaste commissiën": vaste com

missiën, ingesteld krachtens artikel 5 van de 
Wet op den Economischen Raad; 

2°. onder "de R aad" : de Economische Raad. 
2. Vaste comm issiën bestaan uit ten minste 

drie en ten hoogste twaalf leden, waarvan ten 
minste een derde wordt benoemd uit leden van 
den Raad . 

De leden der vaste commissiën treden om de 
drie jaren af en zijn aanstonds weer benoem
baar. Hij, die tot lid is benoemd, ter vervulling 
van een tusschentijds opengevallen plaats, 
treedt af op het tijdstip, waarop degeen, in 
wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

Hij, die als lid van den Raad zitting heeft in 
. een vaste commissie, kan, wanneer hij ophoudt 
lid van den Raad te zijn, het lidmaatschap der 
vaste commissie blijven vervullen, ten ware 
daardoor strijd mocht ontstaan met het in het 
eerste lid bepaalde. 

3 . De Voorzitter van den Raad, of bij diens 
ontstentenis de plaatsvervangend Voorzitter, 
heeft, ook indien hij geen lid is, het recht de 
vergaderingen der vaste commissiën bij te 
wonen en heeft daarin een raadgevende stem. 

De Secretaris van den Raad is Secretaris der 
vaste commissiën en heeft, indien hij geen lid is, 
daarin een raadgevende stem. 
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4. De leden der vaste commissiën worden, 
voorzoover zij lid zijn van den Raad, door 
Onzen Minister van Economische Zaken op 
aanbeveling van den Economischen Raad 
benoemd en ontslagen ; voorzoover zij geen lid 
zijn van den Raad worden zij benoemd en ont
slagen door Onzen Minister van Economische 
Zaken en de hoofden van Departementen van 
Algemeen Bestuur, wier ambtsbemoeiing het 
onderwerp of de onderwerpen, ter behandeling 
waarvan de commissie is ingesteld, omvat, in 
gemeen overleg. 

5 . Door Onzen Minister van Economische 
Zaken wordt telken jare uit de leden eener 
vaste commissie op aanbeveling van den E co
nomischen Raad een Voorzitter benoemd . 

6. Vaste commissiën zijn bevoegd ter zake 
van het geven of vragen van adviezen recht
streeks t e correspondeeren met openbare be
sturen en autoriteiten en bijzondere vereeni
gingen en personen . 

7. Vaste commissiën verschaffen den R aad 
op zijn verzoek volledige inzage van alle 
stukken en be cheiden, welke betrekking 
hebben op het tot stand komen van hare ad
viezen, of voor de beoordeeling van deze ad
viezen van belang kunnen zijn. 

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

Het Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. V e rs c h uur. 

( Uitgeg . 29 Maart 1934.) 

s. 113. 

15 Maart 1934. BESLUIT, houdende verband 
van erkende colleges van advies met den 
Economischen Raad. 

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

Economische Zaken van 10 Maart 1934, Afdee
ling H andel en Nijverheid, no. 8949 A.P.; 

Gelet op artikel 6 van de Wet op den E co-
nomischen R aad 1932, Staatsblad n°. 346; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit 

wordt verstaan : 
1°. onder "erkende colleges": colleges van 

advies, erkend krachtens art ike l 6 van de Wet 
op den Economischen Raad ; 

2°, onder " de Raad": de Economische 
Raad. 

2. Erkende colleges dienen den Raad op zijne 
aanvrage of uit eigen beweging van advies, 
elk omtrent die onderwerpen, waarvan de 
behandeling meer in het bijzonder tot zijn taak 
behoort. 

3. A;mvragen van Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuu r aan erkende 
colleges om advies worden door die Hoofden 
onverwijld ter kennis gebracht van den Raad. 

Adviezen van erkende colleges, uitgebracht op 
aanvrage of uit eigen beweging, aan één of meer 
Hoofden van Departementen van Algemeen 
Bestuur, worden door die colleges onverwijld 
in afschrift gezonden aan den Raad. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoer ing van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 15den Maart 1934. 

s. 114 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

T. J. Vers c huur. 
(Uitgeg. 29 Maart 1934. ) 

15 Maart 1934. BESLUIT houdende: 
10. intrekking van het Koninklijk 

b sluit van den 20sten April 1932 (Staats
btad n°. 170) ; 

20. het verleenen van vergunning aan 
R egenten over de Godshuizen en den Alge
meenen Arme te 's-Hertogenbosch, om van 
het gesticht "Voorburg" te Vught de 
gebouwen, tot dusver bestemd en gebezîgd 
voor de verpleging van lijders voor een 
gedeelte in t e richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen ; 

3°. aanwijzing van het "paviljoen Beu
kenhof" , vroeger genaamd "Heerenvilla" , 
het zuidwestelijk deel van den westelijken 
vleugel van de vrouwenafdeeling. genaamd 
,,afdeeling St. Joseph" en het dames
pavilj oen, genaamd "Paviljoen St. Joseph", 
gezamenlijk als eene inrichting, welke niet 
als krankzinnigengesticht wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

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

Binnenlandsche Zaken van 10 Maart 1934, 
n°. 2242, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Met ingang van heden wordt inge

trokken Ons besluit van den 20sten April 1932 
(Staatsblad n°. 170); 

2. Aan de R egen ten over de Godshuizen en 
den Algemeenen Arme te 's -Hertogenbosch wordt 
vergunning verleend om van het gesticht 
" Voorburg" te Vught de gebouwen, tot dusver 
bestemd en gebezigd voor de verpleging van 
lijders, met uitzondering evenwel van het 
,,pavilj oen Beuken hof" , vroeger genaamd "H ee
renvilla", van het Zuid-Westelijk deel van den 
Westelij ken vleugel van de vrouwenafdeeling, 
genaamd "Afdeeling "St. Joseph" en het 
damespaviljoen, genaamd "Paviljoen St. Jo
seph", in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen. 

Zoowel voor het gesticht, bedoeld in het vorig 
lid, als voor de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
zullen gelden de voorheen en than overgelegde 
teekeningen en daarbij gegeven beschrijving. 

3. Van "Voorburg" worden het "paviljoen 
Beukenhof", ,,de afcleeling St. Joseph" en het 
,,Paviljoen t. J oseph", onder de voorwaarden, 
vermeld in art ikel 11, gezamenlijk aangewezen 
als eene inrichting, welke niet als gesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer clan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

iVij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wjjzigen . 
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4,. In het gesticht voor· krankzinnigen mogen 
niet meer dan 469 mannelijke en 371 vrouwelijke 
krankzinnigen verpleegd worden. 

Evenwel mogen in het gesticht gedurende het 
tijdvak, eindigende 1 Januari 1937, nog 40 man
nelijke en gedurende het tijdvak, eindigende 
1 Januari 1942, nog 31 vrouwelijke krank
zinnigen verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan34 mannen en 178 vrouwen 
verpleegd worden. 

Evenwel mogen er gedurende het t ijdvak, 
eindigende 1 Januari 1942, nog 5 mannen en 
26 vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken moge n op het terrein 
van "Voorburg" geen opstallen, tenzij overeen
komstig de teekeningen en beschrijving, bedoeld 
in artikel 2, worden opgericht en mag niet aan 
derden de beschikking over eenig deel van dit 
terrein worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebouwen 
van "Voorburg" de rioleering en verdere inrich
tingen op het t errein, zoomede in de omheining 
van de tuinen, geen verandering worden aan
gebracht, welke ten gevolge zoude hebben, dat 
zij niet meer geheel overeenstemden met de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in artikel 2. 

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

9. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
6 geneeskundigen, die in de nabijheid van het 
gestichtsterrein moeten wonen en die geen a ndere 
geneeskundige praktijk, tenzij consultatieve, 
mogen uitoefenen. 

10. Van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
een schriftelijke kennisgeving gezonden aan 
diengene der Inspecteurs, bedoeld in artikel 1 
der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), 
die door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken is belast met het toezicht op "Voorburg". 

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

1. Tot de inrichting wordt te allen t1Jde 
toegang verleend aan den Insp~~teur, belast 
met het toezicht op "Voorburg . 

2. Het Bestuur, de geneeskundigen ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
aldaar werkzaam personeel, geven den Inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 

3. De geneeskundigen verbonden _aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden , aan hunne behandeling toe
vertrouwd, nauwkeurig aanteekeningen, we~e 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
pleegden in lichamelijk , geestelijk en maat
schappeEjk opzicht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekeningen 
moet voorts nu en dan bljjken of voortzetting 
van de verpleging in de inrichting nog nood
zakelijk of wenschelijk is. Zij worden na het 
ontslag of overlijden van den verpleegde zorg
vuldig bewaard gedurende vijf en twintig jaren. 
Van deze aanteekeningen wordt aan den 

Inspecteur op zijn verlangen inzage gegeven. 
4. De verpleegden worden niet belemmerd 

zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot den 
Inspecteur en tot den Officier van Justitie. 

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

ouders of van den voogd ingeval de verpleegde 
staat onder ouderlijke macht of voogdij ; 

b. op schriftelijke verklaring van den genees
kundige, of zoo er meer zijn, van den eersten 
geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakeljjk of wen
schelijk is ;· 

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

schriften, welke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanzien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden gegeven. 

12. Aan den Inspecteur wordt te a llen tijde 
toegang verleend tot de dienstgebouwen van 
,, Voor burg" . 

13. Het Bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
Beschikkingen, bedoeld in de artikelen 6, 7 en 11, 
zoomede een copie van de teekeningen en be
schr~jvin~, bedoeld in artikel 2, aanwezig zijn 
in "Voortrnrg" en aan den Inspecteur, zoomede 
aan den Officier van Justitie te allen tijde op 
verlangen worden voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 15den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. tl e W i l tl e. 

( Uitge4. 13 April 1934.) 

s. 115. 

19 Maart 1934. WET tot vrtststelling van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1934. 

Ti te l A. Gewone dienst 
Ti te l B. Kapitaa udienst 

Geheele di enst 

s. 116. 

11,888,714 
450 ,000 

12,338,714 

19 Maart 1934. WET tot regeling van den 
invoer van draadnagels , draadkrammen, 
getrokken ij zerdraad en van prikkeldraad. 

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

dat door Ons bij besluit van 9 September 1933, 
N °. 32, (Nederlanilsche Staatscourant van 13 
September 1933, N°. 178), ingevolge a rtikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) de invoer van draadnagels, draad kram
men, getrokken ijzerdraad en van prikkel
draad aan een t ij delijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. L I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoe r", invoer in het vrije verkeer 
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rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf. 
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 September 1933 en e in
digende 30 ovember 1933 of zooveel ee rder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit iede r 
land verboden van: 

a . draadnagels e n draadkrainme n voor zoo• 
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd; 

b. getrokken ij zerdraad, zoowel blank a ls 
gegloeid, a l of niet omkleed met onedele me
talen en a l of niet omwikkeld en/of omspon
nen, voor zoover deze meer bedraagt da n 80 
ten honderd van de hoeveelhe id , welke ge
middeld per 3 m aanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd ; 

c. prikkeldraad en puntdraad, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
de hoeveelhe id, welke gemiddeld pe r 3 maan
den in de jaren 1931 en 1932 uit dat la nd is 
ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig I id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister , op g rond van bij zondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer di er goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a ,·tikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaa r 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
wa arop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede bet reffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t ve rbonden , aan be langhebbenden wor
den in rekeni ng gebrach t . 

3. In een besluit, a ls in he t vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en va n het 
bepaalde in het ee rste lid, afw ij kingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit a1·tikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepali ngen vast betrnffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 iel , is ve rboden. 

5. 1 . Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maa nden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de go deren, w.aar
mecle of ten aanzien waarvan de overtred ing 
p i aats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze] [de straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of te r aflever ing in voor
raad heeft, waai-van hij weet, dat het is in
gevoe1·d in strijd met een verbod krach tens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, trafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld b ij deze wet, zijn , behalve de bij of 
kt·ach tens a rtike l 141 v a n he t W etboe k van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomecle de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, va ll ende in eene strafbepa li ng 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de a rt i ke-
1 en 5, 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige toe
pass ing . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vo lgende op dien der afkondi
g ing . 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gege,·en te ' s-Gravenh age, den 19den Maart 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minist'e,· van Econo1nische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r . 

( Uitgeg. 6 April 1934.) 

s. 117 . 

19 Maart 1934. BESLUIT tot verniet ig ing 
van het beslui t van Gedeputeerde Staten 
van Noordbrabant van 19 Juli 1933, waar
bij, met vern ietig ing van het besluit van 
Burgemeeste r en Wethouders van 1'il b«rg 
del. 21 November 1932 tot weigering, het 
bestuur der vereen ig ing "Harmonie Or
pheus" te T ilburg niet ontvankelijk werd 
verklaard in zijn verzoek om overschrij
ving van een aan d ie ve reeniging ve rl een
de vergunning voor den ve rkoop van ster
ken drank in het kl e in op naam van 
J. A. Snell en. 

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

Sociale Za ken en van Binnen landsche Za ken 
van 1 J a nuari 1934, n°. 3196 G., Afdeeli ng 
Volksgezondheid , en van 22 J anuar i 1934, n°. 
1389, Afdeel ing Binnenl andsch Bestuur; 

Overwegende, dat het bestuur der vereeni
g ing " H a rmonie Orpheus" te T ilbu1·g aan 
Burgemeester en Wethouders d ier gemeente 
heeft verwcht de aan die vereeniging in 1900 
verleende vergunning op grond van artikel 76 
der D rankwet (Staatsblad 1931, n°. 476), over 
te sch rijven op J . A. Snellen te Tilbu1·g; 

Overwegende, dat Burgemeester en "\-Vet
houcler voornoemd bij hun bes] uit van 21 
November 1932 die overschrijving hebben ge
weigerd , omdat zij van meening zijn , dat de 
onderwerpelijke vergunning er niet eene is, 
welke ingevolge artikel 76, 2e lid , der Drank
wet (Staatsb lad 1931, n°. 476) niet zo u kun
nen voortbestaan, en dat het deswege ook niet 
mogelijk is di e vergunning krachtens a rtikel 
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76, 4e lid, der Drankwet (Staatsblad 1931 , 
n°. 476) over te schrijven; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Noo1·db 1·abant, in beroep, hoewel in de mee
ning van Burgemeester en Wethouders van 
Tilburg deelende, van oordeel bleken, dat het 
verzoek niet h ad moeten worden geweigerd, 
doch dat de adrnssant in zijn verzoek niet
ontvankelijk had behooren te worden ver
kl aard , en mitsdien bij hun besluit van 19 
Juli 1933 het voorschreven besluit van Bur
gemeester en vVethouders van Tilburg hebben 
vernietigd en appellant in zijn verzoek niet
ontvankelijk hebben verklaard; 

Overwegende, dat de vergunning, in ged ing, 
îs een vergunning, welke op 23 Juli 1900 
door burgemeester en wethouders van T ilbu,·g 
aan voornoemde vereeniging is verleend en 
op welke in 1905 de aanteekening, bedoeld 
in arti kei 61 van de toen geldende Drankwet 
(wet van 12 October 1904, Staatsblad n°. 230), 
is geplaatst; 

dat deze vergunning niet alleen dient voor 
de localiteiten van de soc iëteit op zich zelve, 
maar ook voor de locali teiten, di e voor het 
publiek toegankelijk zijn; 

Overwegende, dat het tweede lid van artikel 
76 der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) 
o. m. bepaalt, dat vergunningen, als bedoeld 
in het eerste lid van dat artikel , blijven voort
bestaan indien zij staan ten name van eene 
sociëteit en dat het vierde lid van dat artikel 
de mogelijkheid opent om vergunningen, welke 
niet ingevolge het tweede lid kunnen blijven 
voortbestaan, over te schrijven op een natuur
! ijk persoon ; 

dat in die bepaling onder eene vergunning 
ten name van eene soc iëteit niet anders kan 
worden verstaan dan eene sociëteitsvergunning 
in den zin van de wet, welke eerst na 1 l\1ei 
1904 door Gedeputeerde Staten van een ge
west kan worden verleend, zoodat de boven
bedoelde vergunning in de bepaling niet be
doeld kan zijn; 

dat deze vergunning derhalve behoort tot 
de vergunningen bedoeld in het vierde lid 
van evengenoemd artikel 76 , welke niet in
gevolge het tweede lid van dat artikel kunnen 
blijven voortbestaan; 

dat Gedeputeerde Staten van N oo,vJ.brabant 
ten onrechte hebben aangenomen, dat deze 
vergunning niet met toepassing van voormeld 
vierde lid kan worden overgeschreven ten 
name van een natuurlijk persoon; 

dat derhalve het bes lui t van Gedeputeerde 
Staten van Nooràbrabant van 19 Juli 1933 is 
in strijd met de wet; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

den 20en Februari 1934, n°. 36); 
Gezien het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en van Binnenlandsche 
Zaken van 9 Maart 1934, n°. 312 G. , Afdee
ling Volksgezondheid, en van 14 Maart 1934, 
n°. 7720, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Noo1·db1·abant van 19 Juli 1933 te ver
nietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. S l o tem a k e r d e B r u ï n e . 
D e M inist er van B innenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i I cl e. 
(Uitgeg . 10 Ap1-il 1934.) 

s. 118. 

19 Maart 1934. BESLU IT, houdende vast
stelling van het "Reglement voor adspi
rant-officieren van gezondheid bij de K o
ninklijke landmacht". 

Wij WILHELMI A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om het 

" Reglement voor de opl e iding van studenten 
in de geneeskunde aan de Neclerlandsche uni
versiteiten tot off icier va n gezondheid bij de 
Landmacht", bedoeld bij art. 18 der Wet van 
2 Augustus 1880 (Staatsblad n°. 145) , vast
gesteld bij Ons besluit van 18 Juni 1913 
(Staatsblad n°. 279), zooals dat luidt na de 
wijzigingen, daarin aangebracht .bij Onze be
sluiten van 30 Maa rt 1916 (Staatsblad n°. 
148) , van 24 Maart 1919 (Staatsblad n°. 136) , 
van 20 M ei 1919 {Staatsblad n°. 264) en van 
25 J anuari 1921 {Staatsblad n°. 44), te her
zien en opnieuw vast te stellen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 5 Februari 1934, IIIe afd . B, 
n° 58 · 

Den 'Raad van State gehoord (advies van 
27 F ebruari 1934, n°. 37) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 12 Maart 1934, IIIe 
Afd. B, n°. 7; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Op de voorwaarden, in de volgende 

arti kelen aangegeven, kunnen studenten in de 
geneeskunde aan een der universiteiten in 
Nederland en zij, die bevoegd zijn om zich 
aan eene Nederlandsche univers iteit in de 
faculteit der geneeskunde te laten inschrijven, 
worden toegelaten tot het aangaan eener ver
bintenis, om na hunne studie voor arts te 
hebben volbracht, het Rijk als officier van 
gezondheid bij de Koninklijke landmacht te 
dienen. 

Oproep van candidaten. 
2. Als regel wordt jaarlijks in de maand 

Juli in de N ederlandsche Staatscowrant en in 
vak- of in dagbladen bekend gemaakt, hoe
veel candidaten tot de in a rtikel 1 bedoelde 
verbintenis kunnen worden toegelaten. 

Eischen van toe] ating. 
3. 1. Om tot de in artikel 1 bedoelde ver

bintenis te worden toegelaten, moet de can
didaat: 

1 °. Nederlander zijn; 
2°. op 1 September van het jaar van toe

l ating : 
a. den leeftijd van 20 jaar niet hebben vol

bracht en in het bezit zijn van een getuig
schrift, recht gevende tot de universitaire stu
diën in de faculteit der geneeskunde; of 
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b . -den leeftijd van 22 jaar niet hebben 
vol brach t en vol <laan hebben aan het ee rste 
gedeel te van het candidaatsexamen, bedoeld 
in § 13 van a r t ikel 4 van Ons beslu it van 15 
Jun i 1921 {Staatsblad n° . 800) ; of 

c. den leeftijd van 24 jaar n iet hebben vol 
brach t en . voldaan hebben aan het volledig 
candidaatsexamen, bedoeld in § 13 van ar
tikel 4 van Ons beslui t van 15 J uni 1921 
(Staatsblad n°. 800 ); of 

d . den leeftijd van 27 jaar niet hebben 
volbracht en voldaan hebben aan het docto
raal examen, bedoeld in § 14 van artikel 4 
van Ons beslui t van 15 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 800}; 

3°. van goed gedrag zijn ; 
4° . bij m ilita ir geneeskundig onderzoek ge

schi kt zijn bevonden voor den dienst bij de 
K oninklij ke landmacht ; 

5°. door Onzen M inister van Defensie ge
schikt worden geacht voor de betrekking va n 
off icier van gezondheid bij de _ Koninklijke 
landmacht. 

2. Studenten, die het voll ed ig cand idaats
examen nog n iet hebben afgelegd, worden 
slech ts bij wij ze van uitzonder ing tot de ver
b intenis toegelaten. 

Verzoek om toelat ing. 
4. 1. Verzoeken om tot de in d it R egle

ment bedoelde verbintenis te worden toegela
ten , moeten bij gezegeld verzoekschr ift ger ich t 
worden tot Onzen M inister van Defensie en 
wel door den candidaat zelf, ind ien h ij meer
derjarig is, en anders door hem of haar, die 
de ouderlij ke macht of de voogdij over den 
belanghebbende u itoefent . 

2. In het verzoekschrift moet worden ver
meld : 

1 °. of de candidaat de verbintenis wensch t 
aan te gaan op den voet van artikel 6, 2e of 
3e lid ; 

2°. of de candi daat 1·eeds op eenigerlei 
wijze geldelij ken steun van R ij kswege ont
vangt of ontvangen heeft ten behoeve van zijn 
stud iën en hoe groot het ontvangen bedrag is; 

3° . hoeveel malen en tot welk bedrag reeds 
collegegelden voor of door den student zij n 
betaald ; 

4°. of de candidaat al dan niet is inge
lij fd · a ls gewoon dienstplich t,ige, dan wel of 
hij krachtens aangegane vr ijwill ige verbintenis 
behoort tot het reserve-personeel der Konink
lijke landmach t of tot den vrij willigen land
storm. 

I n te dienen bescheiden. 
3. Bij het verzoekschr ift , hiervoren ver

meld, moeten worden overgelegd: 
1 °. het getui gschrift of het diploma, even

tueel met bij behoorende cij ferlijst van het 
examen, bedoeld in art ikel 3, l e lid , 2° ., a. , 
dan wel het bewijs, dat h ij voldaan heeft aan 
een der onder b, c of d van artikel 3, l e lid, 
2° ., bedoelde examens; 

2°. een bewij s, dat de candidaat Neder
lander is, welk bewijs geen oudere dagteeke
ning mag dragen dan 3 maanden vóór den 
datum, waarop het verzoekschrift het Depar
tem ent van Defensie bereikt; 

3°. een extract ui t het geboorteregister be
treffende den candidaat; 

4 °. een bewijs van goed gedrag, afgegeven 
door den burgemeester zij ner woonplaats; 

5°. ind ien de verbinteni s eventueel zal wor
den aangegaan na den l sten J anuari van het 
jaar, waar in de belanghebbende 19 jaar wordt, 
een bewijs, a angevende zijn verhouding tot 
den dienstplich t, a f te geven door den burge
meester der gemeente, waar hij voor den 
d ienstplicht werd ingeschre ven. 

Geneesku ndig onderzoek. 
5. H et geneeskundig onderzoek, bedoeld bij 

arti kel 3, l e lid , 4°., geschiedt op last van 
Onzen M inister van Defensie, die daartoe den 
cand idaat oproept of doet oproepen. 

Subsidie. 
6. 1. Hij , di e tot de verbintenis , bedoeld 

in di t Reglement, wor dt toegelaten , gen iet een 
subs idi e, ten bedrage van f 5000 en wel in 
dier voege : 

a. dat van Rijkswege worden voldaan de na 
zij n toel ati ng tot de verb intenis nog voor hem 
te betalen collegegelden, alsmede de voor elk 
volgend jaar verschuldigde inschrijvingskosten 
(in m inder ing van het subsidie van f 5000}; 

b. dat hem of te zijnen behoeve worden ui t
betaald àf premiën, overeenkomstig het 2e 
l id van di t artikel , àf toelagen en premiën, 
overeenkomstig het 3e lid van dit artikel. 

2. Worden a lleen premiën genoten, dan 
worden die u itbeta ald als aangegeven in de 
bij d it beslui t behoorende bijl age a. 

3. Worden toelagen en premiën genoten, 
dan worden die ui tbetaald a ls aangegeven in 
de bij di t beslui t behoorende bijlage b . 

4. H et subsidie wordt ui tbetaald aan den 
meerderjarigen student zelf en voor den min
derjarigen studen t aan diens wettigen verte
genwoord iger . Aan of ten behoeve van een 
student, die meerderj arig is geworden seder t 
het aangaan van de verbintenis, wor den geen 
gelden uitbetaald, dan nada t bij het Departe
ment van Defensie is ontvangen de ee rste 
grosse in executorial en vorm van eene nota
rieele akte, overeenkomstig het bij di t beslu it 
behoorende model E of E l . De acte model E 
moet vergezeld gaan van eene verklaring, 
overeenkomst ig het bij di t besluit behoorende 
model B. 

5. De toelagen worden jaarlijks betaald in 
dri e termijnen, wel ke vervall en 15 F ebruari , 
15 Mei en 15 N ovember van elk jaar . 

6. De uitbeta ling van toelagen wordt ge
staakt : 

1 °. zoodra in di en vorm de volgende be
dragen zijn genoten: 

a. door studenten , vallende onder r ubr iek I 
van de bij di t besluit behoorende bijl age b 
f 1440 . 

b. door studenten, vallende onder rubriek II 
van de bij d it beslui t behoorende bij lage b 
f 175 0. 

c. door studenten, vallende onder rubriek 
III van de bij d it beslui t behoorende bij lage b 
f 1920. 

d . door studenten, vallende onder rubr iek 
. IV van de bij dit beslu it behoorende bijlage b 

f 2400. 
2°. wanneer de student krachtens artikel 8, 

2e lid , voor den werkelij ken dienst wordt op
geroepen ; 
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3°. wanneer 111 verband met het voorge
nomen ontslag van den student van zij ne ver
binteni s hij of zij , di e de ouderlijke macht of 
de voogdij over den belanghebbende ui toefe
n en, zijn aangeschreven om de wegens geno
men subs idie, enz. verschuldigde gelden terug 
te betalen. 

7. Premie wordt eerst u itbetaald , nadat 
door een milita ir geneeskund ig onderzoek is 
gebleken, dat de student li chamelijk nog ge
schik t is om a ls v rij willi ge r bij de K onink
lijke landmacht te dienen. 

8. Wauneer een student ten genoegen van 
Onzen M iniste r van Defensie aantoont, dat 
door ziekte of andere van hem onafhankelijke 
o o rza ke n de ge rege lde gang zij ner stud ië n 
dre igt gestoord te worden, kan hem, op zijn 
verzoek, in een of meer ter1n ijnen, eene bui 
tengewone tegemoetkomi ng worden verleend. 
H et bedrag van de hiervo1·en genoemde te
gemoetkoming m ag ech ter in het gehee l de 
som van f 400 niet te boven gaan en strekt in 
minder ing van de totale som van f 5000 in 
het eerste lid va n di t a rt ikel bedoeld. Bij u it
zonder ing kan deze tegemoetkoming worden 
verhoogd met ten hoogste f 400, wannee r de 
totale som va n f 5000 daardoor n iet wordt 
o,ersch reden . De ingevolge het 2e en het 3e 
l id van dit a rtikel eventueel nog uit te be
talen premiën worden a lsdan met een even
red ig bedrag der ve rhoogde tegemoetkoming 
ve rminderd. 

9. Indien de candidaat reeds op eenigerl ei 
wijze ge l del ijken steun van Rij kswege ontvangt 
o f ontvangen heeft ten behoeve van zijne stu
d iën, behoort het geuoten voorschot op een 
door Onzen Minister van Defensie te bepalen 
w ijze vóór de toelating tot de verbintenis te 
worden teruggestort, dan wel te worden ver
rekend met het van het Departement van De
fensie te ontvangen subs id ie. 

Borgstell ing. 
7. 1. Wordt op het verzoek tot het aan

gaan der verbinteni s gunst ig beschikt, dan is 
de candi daat, vóór het sluiten der verbi nten is 
verplich t tot het stell en of doen stellen van 
zekerheid a ls waarborg voor het na komen 
zijner verplichtingen. 

2. Bedoelde zekerhe id wordt gesteld door 
a ls borg te doen optreden twee personen, die 
bekend staan a ls genoegzaam gegoed en be
kwaam om hoofde lijk te kunnen vo ldoen aan 
de geldelij ke verplich t ingen, d ie zij op zich 
nemen, of eene naamlooze vennootschap, wel ke 
naar het oordeel van Onzen M inister van 
Defensie voldoende waarborg biedt voor het 
nakomen der verpl ichtingen, welke zij a ls borg 
jegens den Staat de r N ederl anden op zich 
neemt. 

3. Bij het ste ll en van zekerhe id is de 
1neerderjarige student gehouden om aan het 
Departement van Defensie in te zenden de 
eerste g rosse in executori alen vorm van eene 
notariee le akte overeenkomst ig het bij dit 
besl ui t behoorend model A of Al. 

4. I s de student 1ninde1·jarig, dan ge ldt 
eene soortgelij ke ve rp licht ing voor h em of 
h aar, di e de ouder! ij ke macht of voogdij ui t
oefe nt, echter met di en ve rsta nde, dat dan de 
a kte moet zij n opgemaakt overeenkomstig het 
bij di t beslui t behoorend model C of Cl en 

dat eene verkl ar ing moet worden ingediend , 
overeenkomstig het bij di t bes! u it behoorend 
model D . 

5. De akten, opgemaakt overeenkomstig de 
bij d it beslui t behoorende modellen A en C, 
moeten vergezeld gaan van eerie verklaring, 
overeenkomstig het bij di t besluit behoorend 
model B . 

6. A lle kosten , op de zekerheidstelling en 
op de opheff ing van ve rbonden zekerhe id va l
lende, komen voor rekeni ng van den betrok
ken borgtoch tpl ichtige. 

7. Op den aangenomene of bij m inderjar ig
heid van dèzen , op hem of h aar , di e over den 
student de ouderl ijke mach t of voogdij ui t
oefent, rust voorts de ver p i ich t in g : 

a. om jaarl ijks in de maand M ei - voor 
het eerst in het jaar volgende op dat de r aan
neming - aan het Departement van Defensie 
in te zenden een bewijs nopens het in leven 
zijn en de voortdurende gegoedheid en be
kwaamheid · der gestelde borgen, a fgegeven 
door den burgemeester van de p laats van in
won ing dier borgen; 

b. om bij overl ij den van - of verl ies van 
gegoedheid door - dan wel bij onbekwaam
heid van een der bei de borgen of be iden, aan 
het Departement van Defensie onverwijld in 
te zenden de grosse, in executori a l en vo rm, 
van een n ieuwe notar ieele a kte van borgstel
l ing. 

8. De onder a en b h iervóó r genoemde ve r
pi ichtingen bl ij ven ook na benoem ing tot of
ficier van gezondheid op den betrokkene rus
ten gedurende den geheelen loop van het tijd
vak, bedoeld bij artikel 11 , eerste l id, behou
dens eerder onts lag. 

9. Het verzoek om tot de verbinten is te 
worden toegelaten wordt geach t te zij n ver
vall en, indien de bescheiden, waarn it moet 
bl ij ken , dat de zekerheid tot stand is gekom en , 
n iet zij n ontvangen op het daarvoor door 
Onzen M inister van Defensie in e lk bij zonder 
geva l aan te geven t ij dstip . 

Verbintenis. 
8. 1. De candidaat ve rbindt zich : 
a. als m ili tair bij de K on inklijke landmacht 

te d ienen, zonder handgeld , in den ra ng of 
stand , door Onzen Minister van Defensie te 
bepalen, en voor het tijdvak, aanvangende 
met den datum, waarop zij ne verbin te nis wo rdt 
bekrachtigd en eindigend op den datum , waar
op hij na zij ne benoeming tot off icier van 
gezondheid bij de K oninklijke landmacht, a ls 
zoodanig den vereischten eed (de belofte) 
heeft afgelegd; 

b. om, na het verk rijgen van zijn a rts
di p loma, te rekenen van den datum van het 
K oni nk lij k beslu it zij ner benoeming tot offi 
cie r van gezondheid , te d ienen a ls o ffi cier van 
gezondheid en a ls reserve-offi cier van gezond
he id, overeenkomstig de bepal ingen van a r
t ikel 9 der Wet van 2 Augustus 1880 (Staa ts
blad n°. 145). 1 

1 Di t artikel I uidt: 
De aannem ing der benoeming tot officier 

van gezondhei d der 2de kl asse (en tot mili 
ta ir apotheker der 2de kl asse) verpligt den 
benoemde, bij de landmacht te dienen gedu-
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Hij, die de verbintenis , bedoeld onder a 
aangaat, wordt onmiddellijk na het sluiten 
daarva n, tot het voortzetten van zijne studiën, 
in het genot gesteld van groot verlof. 

2. Onze Minister van Defensie kan hem, 
di e de in het vorige lid bedoelde verbinteni s 
gesloten heeft, voor den werkel ijken dienst 
doen oproepen in d<;l volgende gevallen : 

a. wanneer di enstplichtigen, die niet in 
werkelijken di enst zijn, krachtens het bepaal
de in a rtike l 34, ee rste lid , de r Di e nstplicht
wet, in werkelij ken dienst worden geroepen; 1 

b . wanneer, voor het geval zijne univers i
taire studiën nog moeten aanvangen, niet bin
nen dri e maanden na het slui ten der verbin
tenis bij het Departement van Defensie is on t
vangen een verklaring, dat hij bij een der 
N ederl a ndsche un iversite iten a ls student in 
de geneeskunde is ingeschreven, welke verk la
ring moet worden gegeven door den rector
magni ficus van de universite it; 

c. wa nneer hij ni et voldoet aan de uitnoodi
ging van of vanwege Onzen Ministe r van De
fens ie om vóór of op een door di en Minister 
te bepal en datum. 

1 °. zich aan een militair geneeskund ig on
derzoek te onderwerpen; 

2°. een door hem verkregen diploma of 
getuigschrift aan het Departement in te zen
den · 

d.' wanneer hij, na een van Onzen Minister 
ontva ngen waarschuwing, eenig door hem af 
te leggen examen niet vóór een door dien 
Minister vast te stell en tijdstip met gunstig 
gevolg heeft afgelegd ; 

e. wanneer hij niet voldoe t aan de verplich
t ing , genoemd in arti ke l 9, 5°.; 

/. wanneer hij naar het oordee l van Onzen 
Minister nalatig is in het beantwoorden van 
di enstcorrespondentie. 

3. De duur van den werkelijken dienst, in 
het tweede lid van dit artikel bedoeld, wordt 
voor ieder geval, in verband met de omstan
di gheden, door Onzen Minister van Defensie 
bepaald. 

V erplichtingen van den 
aangenomen candidaat. 

9 . Hij , di e de verbinteni s, bedoeld in ar
tikel 8, eerste lid , heeft gesloten, is verplicht: 

1°. zijn studie voor a rts zoodra mogelijk aan 

rende een tijd vak van zes achtereenvol gende 
jaren. 

Zij verplicht tevens den officier van ge
zondheid (en den militairen a potheker) om, 
na het ver laten van de werkelijke dienst, nog 
gedurende vier achtereenvolgende jaren a ls 
reserve-officier van gezondheid (en a ls reserve
militair apotheker) te Onzer besch ikking te 
blijven. 

Wij behouden Ons voor, van de verplicht ing, 
bedoeld bij het vo rige lid, bij uitzonder ing ge
heel of ten deele ontheffing te verleenen. 

1 Dit I id van artikel 34 luidt: 
In geval van oorlog, oorlogsgevaar of a ndere 

buitengewone omstandigheden heeft buitenge
wone oproepi ng in werkel ijken dienst van 
<li enstplichtigen plaats, voor zoover Wij dit 
noodi g achten. 

L. & S. 1934. 

te vangen of voort te zetten en zoo spoedig 
mogelijk te beëindigen; 

2°. binnen veertien dagen na elk door hem 
met goed gevolg afgelegd examen, het hem 
uitgere ikte diploma of getuigschrift aan het 
Departement van Defensie in te zenden ; 

3°. telkens, wanneer hem dit door of van
wege Onzen Minister van Defensie wordt op
gedragen, zich te onderwerpen aan een mili
tair geneeskundig onderzoek, welk onderzoek 
ten m inste eenmaa l 's jaars wordt ingesteld ; 

4°. onmiddell ijk nadat hem het a rtsd iploma 
is uitgereikt, di t diploma te doen toekomen 
aan het Departement van Defensie en zich 
ter beschikking te ste llen van Onzen Minister 
van Defensie, om benoemd te worden tot of
ficier van gezondheid; 

5° . wanneer hij bij het sluiten der verbin
ten is m inderjar ig was, binnen drie maanden 
nadat hij meerderjar ig is geworden, zekerhe id 
te stellen a ls waarborg voor het nakomen 
zijner verplichtingen. De voorschriften, ver
vat in artikel 7, 2e I id , zijn hier van toepas
sing. 

Ontslag uit de verbintenis. 
10 . 1. De student wordt van zijne verb in

tenis ontslagen en de uitkee ring van subsidie 
wordt gestaakt: 

a. wanneer bij een milita ir geneeskundig 
onderzoek bi ijkt, dat hij I ijdt aan een ziekte 
of een gebrek, waardoor vrijwil I ig di enende 
mi l ita iren geacht worden ongesch ikt te zijn 
voor den dienst bij de Koninklijke landmacht ; 

b. wanneer hij , na a l of niet ingevolge ar
tikel 8, 2e lid, in werkelijken dienst te zijn 
geweest, naar het oordeel van Onzen Minister 
van Defensie ongeschikt of onwaardi g is om 
tot offic ier van gezondheid te worden be
noemd. 

2. Voorts kan de student van de verbintenis 
worden ontslagen : 

a . wa nneer hij naar het oordee l van Onzen 
Minister van Defensie geach t moet worden 
zijn studi ën in de geneeskunde niet geregeld 
voort te zetten ; 

b . wanneer daartoe bijzondere omstandig
heden, ter beoordeel ing van Onzen Minister 
van Defensie, aanleiding geven. 

3. De student wordt eerst dan van zijne 
verbintenis ontslagen, wanneer door hem of 
voor hem in 's Rij ks schatkist zijn te rugge
stort alle door den Staat voor hem betaalde 
coll egegelden, toelagen, premiën, inschrijvings
kosten en eventueel verder genoten tegemoet
komingen, alle vermeerderd met tien ten hon
derd. Deze terugstorting behoeft alleen dan 
niet pi aats te hebben, wa nneer in het geval, 
bedoeld onder a, l e lid , van dit artikel, de 
ongeschiktheid voor den dienst bij de Konink
lijke landmacht niet het gevolg is van eigen 
moedwillige handelingen of van ongeregeld 
gedrag. 

Terugbeta ling van subs idie. 
ll. 1. De tot a rts bevorderde student zal 

het door hem genoten subsidie niet behoeven 
terug te beta len, wanneer hij twaalf achtereen
vol gende jaren a ls actief offic ier van gezond
heid gediend heeft. 

2. Verl aat hij , op e igen verzoek dan wel 
om andere redenen dan welbewezen ziel s- of 

17 
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l ichaamsgebreken - n iet het gevolg van e igen 
moedwilli ge handel ingen of ongeregeld ge
drag - vroeger den actieven mili tairen dienst, 
dan za l hij vooraf moeten hebben terugbe
taa ld w oveel twaal fden van het door hem ge
noten subsidie, vermeerderd met t ien ten hon
derd, a ls er nog ja ren aan de tij druimte van 
twaal f jaren ontbreken . 

Benoem ing tot officier 
van gezondheid. 

12. Hij , d ie de in artikel 8, l e lid, bedoelde 
verbinteni s heeft ges loten, wordt, nadat hij 
het artsdiploma heeft verworven en d it aan 
het Departement van Defensie heeft ingezon
den e n nadat hij bij m ili tair geneeskundig 
onderzoek geschikt is bevonden voor den dienst 
a ls off icier van gezondheid, wodra mogelij k 
aan Ons voorgedragen voor benoeming tot of
ficier van gezondheid der tweede klasse bij de 
Koninklijke la ndmacht, ook wanneer er op dat 
oogenblik geen vacatures in d ien rang bestaan. 

Slot - en overg·ang·sbepallngen. 

13. Di t besluit kan worden aangehaald a ls 
,,R eglement. voor adsp irant-off icieren van ge
zondheid bij de K oni nk lijke landmacht". 

14 . Met ingang van den dag van inwe r
kingtreding van di t beslu it verval len, behou
dens het bepaalde in artikel 15, Onze beslu i
ten van: 

a. 18 Juni 1913 (Staatsblad n° . 279); 
b. 30 Maart 191 6 (Staatsblad n°. 148); 
c. 24 M aart 1919 (Staatsblad n°. 136) ; 
d. 20 Mei 1919 (Staatsblad n°. 264) ; 
e. 25 Januari 1921 (Staatsblad n°. 44 ). 
15 . H et reglement, vastgesteld bij Ons be-

sluit van 18 Juni 1913 (Staatsblad n°. 279) en 
sedert gewijzigd en aangevuld, blij ft van 
kracht voor hen, die zich ingevolge dat regle
m ent hebben verbonden. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
u itvoermg van d it besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Defensie, L. N. D eck ers. 
( Uitgeg. 27 M aart 1934.) 

Modellen en Bijlagen. 
behoorende bij het K oninkl ijk besluit van den 

1 9den Maart 1934 (Staatsblad n°. 118). 

Model A. (meerderjar ige student, 2 per
soonlijke borgen). 

Óp heden ... .. ... ... ....... zij n verschenen: 
1°. N. N. , geboren te ................ . 

den ... . . .... .... .. , (thans student in de 
geneeskunde aan de universite it te ........ .. ... . . 
.... .. .. ..... ... ..... ), wonende te ....... .... ... ... ...... .... ; 
d ie verklaarde volkomen bekend te zijn met 
de bepalingen van het R eglement voor adspi
rant-officieren van gezondh eid bij de K onink
lijke landmacht, vastgesteld bij K oi:i inkl ij k be
si u it van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en zICh te ver
b inden : 

a. om den Staat der N eder landen bij de 
K onink lijke landmacht te di enen, overeenkom
stig de bepali ngen, vervat in dat reglement ; en 

b. om, bij ald ien hij te eeniger tijd, hetzij 
vóór of nà zijne benoeming tot off icier van 
gezondheid, op eigen verzoek of wel om an
dere redenen dan wel bewezen ziels- of lichaams
gebreken , - niet het gevolg van eigen moed
willige handeli ngen of ongeregeld gedrag -
van de verplicht ingen, ingevolge ,genoemd 
reglement op hem rustende, mocht worden 
ontheven , of wel zich op eenige wijze aan die 
verplich t ingen mocht ont trekken, b innen dr ie 
maanden, nadat hij daar toe door of vanwege 
den Minister van Defensie zal zij n aange
schreven, geheel of gedeel telijk de gelden 
terug te betalen, die van Rijkswege aan hem 
of te zijnen behoeve wegens ople idingskosten 
zijn voldaan (ingevolge arti kel 6 van voor
noemd reglement), zulks naar de regelen ge
steld bij de artikelen 10 en 11 van dat regle
ment, naarmate het ontslag vóór of nà boven
gemelde benoeming plaats heeft; 

2°. P. P. (qual iteit en woonplaats ) en 
Q. Q. (qualiteit en woonplaats), die, in ver
band met de bovenomschreven verkla ring van 
N. N., verklaarden volkomen bekend te zij n 
met de bepalingen van voormeld reglement 
en zich bij deze jegens den Staat der N eder
landen te stellen als borgen voor meerge noem
den N. ., en derhalve als zoodan ig ieder 
met hem hoofdel ij k voor het geheel en onder 
afstand van alle exceptiën en voorrechten, 
door de Wet aan borgen toegekend, zich te 
verbinden tot de voldoening, b innen drie 
maanden nadat zij daartoe door of namens 
den Minister van Defensie zij n aangeschre-' 
ven, van al hetgeen . . u it voormelden 
hoofde aan den Staat der Nederlanden za l ver 
schuldigd zijn; 

terwij l zij, zoowel N. ., als P . P. en Q. Q. 
nu voor alsdan verklaren genoegen te zu ll en 
nemen met en zich te zu ll en gedragen aan de 
opgave van het bedrag vanwege den Staat. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan 
en ten verzoeke van den Staat der 
Nederlanden, enz. 

Model Al. (meerderjarige student, N. V . 
als borg) 

Op heden .. . ... . ..... .. . . .. . zijn verschenen: 
1°. (als voorkomende in model A , onder 

1 o. ); 
2°. P. P., wonende te ... ........ ...... ..... ... .. ... , 

Directeur van en a ls wodanig vertegenwoor-
digende de naamlooze vennootscha p ... . 

. . . . . . . . . . gevestigd te ......... ..... .. . . 
opger icht bij a kte van den .. ......... .. ... . . 
voor den notar is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . te 

. ................ .. verleden en waaromtrent de 
Minister van Justitie bij zijn beschikking van 
... ...... ................ ............. heeft verkl aard, dat 
hem van bezwaren niet is gebl eken, di e in 
verband met de bovenomschreven ver kl aring 
van N . N. verklaarde vo lkomen bekend te 
zijn met de bepali ngen van voormeld regle
ment en genoemde (naam der Vennootscha p) 
bij deze jegens den Staat der N ederlanden te 
stellen a ls borg voor meergenoemden N . N. 
en derhalve als zoodanig met hem- hoofdelijk 
voor het geheel en onder afstand van a lle 
exceptiën en voorrechten, door de Wet aan 
borgen toegekend, genoemde (naam der Ven
nootschap) te verb inden tot de voldoen ing , 
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binnen drie maanden, nadat zij daa1·toe door 
of namens den Minister van Defensie is aan
geschreven, van a l hetgeen .N. uit voormel
den hoofde aan den Staat der N ederl a nden 
zal verschuldigd zijn ; 

terwijl zij , zoowel .N. als P.P. (namens 
genoemde naamlooze vennootschap) nu voor 
alsdan verklaren genoegen te nemen met en 
zich te zull en gedragen aan de opgave van 
het bedrag vanwege den Staat. 

JUodel B. 

Uitgegeven voor E erste Grosse aan 
en ten verzoeke van den Staat der 
N ederlanden, enz. 

De burgemeester der gemeente ...... .... . 
verklaart, dat P.P. en Q.Q. (de borgen) bij 
hem te goeder naam en faam bekend staan 
a ls genoegzaam gegoed en bekwaam om te 
kunnen voldoen aan de gelde lijke verplich
tingen, di e zij op zich namen ingevolge akte 
den ...... ... . ... ... . .... .. verleden voor den no-
taris .. ... .... ... . ... . .. te .. .. . .. . ... ........... ...... . 

Model C. 

........ .. , den ... ..... .. . . 
De Burgemeeste,·, 

(minderj a rige student, verbin
ten is door ouders, enz ., 2 per
soonlijke borgen T.T. en U.U.) 

Op heden . ....... ....... zijn verschenen: 
1 °. R.R. en S. S. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ( ouders, 

vader, voogd of moeder-voogdes) van . N., 
geboren te •.. .... ....... .. ... .. .. den .. .... ... . 
(thans student in de geneeskunde aan de uni-
versiteit te . .. .... .. . .... .. .. ........ . ), wonende te 
.............. ... ..... , di e verkl aarden (verklaarde ): 

a. vo lkomen bekend te zijn met de bepa-
1 ingen van het Reglement voor adsp irant
officieren van gezondheid bij de Koninklij ke 
landmacht, vastgesteld bij Koninklijk beslui t 
van .... ................... . ............ ; 

b. aan genoemden minderjarige toestem
ming te verleenen tot het aangaan van de ver
b intenis voor den dienst bij de Koninklijke 
1 andmacht, overeenkomstig dat reglement; 

c. zich uit eigen hoofde te verbinden tot 
terugbetaling binnen drie ,naarul,en na daar
toe door of vanwege den Minister van Defen
sie te zijn aangeschreven van al de ge l den, 
welke van Rijkswege, ingevolge artikel 6 van 
voornoemd reglement, ten behoeve van meer
genoemden student gedurende zij ne minder
jar ighe id betaald, voor het geval deze te 
eeniger tij d, hetzij vóór of nà de benoem ing 
tot offic ier van gezondheid, op eigen verzoek, 
of wel om andere redenen dan welbewezen 
ziels- en lichaamsgebreken - niet het gevolg 
van eigen i;noedwillige handelingen of onge
regeld gedrag - van de verplichtingen, inge
volge genoemd reglement op hem rustende, 
mocht worden ontheven, of wel zich op eenige 
wijze aan die verpl ichtingen mocht onttrek
ken· 

2°'. T.T. {qualiteit en woonplaats ) en U.U. 
(quali teit en woonplaats), di e, in verband met 
de bovenomschreven verklaring van R .R . 
(R.R. en S .S.) , verklaarden volkomen be
kend te zijn met de bepalingen van voor
noemd reglement en zich bij deze jegens den 
Staat der ederlanden te stellen a ls borgen 

de comparanten R .R . en S.S. 
voor ------------- en derhalve 

den comparant R.R. 
a ls zoodanig ieder met hen (hem ) hoofdelijk 
voot· het geheel en onder afstand van a ll e ex
ceptiën en voorrechten, door de Wet aan bor
gen toegekend, zich te verb inden tot de vol
doening, binnen d,·ie maarul,en, nadat zij daar
toe door of namens den Minister van Defensie 
zijn aangeschreven, van al hetgeen R.R. (R.R. 
en S .S.J uit voormelden hoofde aan den Staat 
d.i:r N ederlanden zal (zullen) verschuld igd 
ZIJn ; 

terwijl zij, zoowel R.R. (R.R. en S .S.) a ls 
T.T. en U.U., nu en voor alsdan verklaren 
genoegen te zullen nemen met en zich te zul
len gedragen aan de opgave van het bed rag 
vanwege den Staat. 

Uitgegeven voor E erste Grosse aan 
en ten verzoeke van den Staat der 
N ederlanden , enz. 

Mode l Cl. (minderjarige student, verbin
tenis door ouders, enz ., N . V . 
a ls borg.) 

Op heden .......... ......... ..... .. zijn verschenen: 
1 °. (als voorkomende in model C onder 1 °. ); 
2°. (a ls voorkomende in model Al onder 

2°. met wijzig ing van N . N. in R. R. (R. R. 
en S. S.) . 

Mod.el D. {verklaring van den minder
ja rigen student zelve.) 

De ondergeteekende .... .. . ... ........... ... , 
geboren te .. . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . den . .. ............... .. 
(thans student in de geneeskunde aan de uni -
vers iteit te ......... .. ...... ..... .. ...... ), wonende te 
......... ... .. . ......... . . .. . ... verklaart volkomen be
kend te zijn met de bepalingen van het R egle
ment voor adspirant-officieren van gezondheid 
bij de Konink lijke landmacht, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van .. .......... ... .... ............. . , 
en de verbintenis te will en aangaan voor den 
dienst bij de Koninklij ke landmacht, in dat 
reglement nader omschreven. 

... , den ........... .. .. .. ... . 
(handteekening van den student) 

Gezien voor legal isatie der handteekening 
van ............ . .. .. .. ....... ... ... . . . . 

De burgemeester der gemeente ... ..... .. ......... . 

Model E. (student wordt meerderja rig 
nà het sl uiten der verb intenis, 
2 persoonlijke borgen.) 

Op heden .. ... .. .. ................. zijn verschenen: 
1°. N . N., geboren te .. ..... .. .......... .... . , den 

........ ................ ... (thans student in de genees-
kunde aan de universiteit te .... .. ......... ... .. .... ), 
di e vei·kl aarde volkomen bekend te zijn met 
de bepalingen van het R eglement voor adspi
rant-officieren van gezondheid bij de K onink
lijke landmacht, vastgest.eld bij Koninkl ij k be-
sluit van .. ... .. ...... .. ................... ....... . en zich 
te verbinden: 

a. om den Staat der ederlanden bij de 
Koninklijke landmacht te dienen, overeenkom
stig de bepal ingen, vervat in dat reglement; en 

b. om, bijaldien hij te eeniger tijd hetzij 
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vóór of nà zijne benoeming tot officier van 
gezondheid, op eigen verzoek of wel om an
dere redenen dan wel bewezen ziels- of lichaams
gebreken - niet het gevolg van eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag -
van de verplichtingen ingevol ge genoemd 
reglement op hem rustende, mocht worden 
ontheven, of wel zich op eenige wijze aan die 
verplichtingen mocht onttrekken, binnen drie 
maanden nadat hij daartoe door of vanwege 
den Minister van Defensie zal zijn aange
schreven, al de gelden terug te betalen, die 
sedert hij meei·derjarig werd, van Rijkswege 
aan hem of te zijnen behoeve wegens opl ei
dingskosten zijn voldaan (ingevolge artike l 6 
van voornoemd reglement). 

2°. P. P. (qualiteit en woonplaats) en 
Q. Q. (qualite it en woonplaats), di e, in ver
band met de bovenomschreven verklaring van 

. N ., verklaarden volkomen bekend te zijn 
met de bepalingen van voormeld reglement, 
en zich bij deze jegens den Staat der N eder
landen te stellen als borgen voor meergenoem-

BIJLAGE a. 

den N . N. , en derhalve a ls zoodanig ieder 
met hem hoofdelijk voor het geheel, en onder 
a fstand van alle exceptiën en voorrechten, 
door de ,vet aan borgen toegekend, zich te 
verbinden tot de voldoening binnen drie maan
den nadat zij daartoe door of namens den 
Minister van Defensie zijn aangeschreven, van 
al hetgeen N. N. uit voormelden hoofde aan 
den Staat der Nederlanden zal verschuldigd 
zijn ; 

terwijl zij, zoowel N. N., als P. P. en Q. Q., 
nu voor alsdan verklaren genoegen te zull en 
nemen met en zich te zullen gedragen aan de 
opgave van het bedrag vanwege den Staat. 

Uitgegeven voor Eerste Grosse aan 
en ten verzoeke van den Staat der 
Neder] anden, enz. 

Model El . (Als E , doch N. V. als borg.) 

Op heden .. .................. zijn verschenen: 
1 °. (als voorkomende in model E, onder 1 °.) 
2°. (als voor komende in model Al, onder 2°.) 

Premlën. 

Aan of ten behoeve van den 
student, die bij het sluiten 
der verbintenis laatstelijk 

heeft voldaan aan : 

I. het eindexamen gym
nasium of hoogere burger
school met 5-jarigen cursus, 
of het examen, bedoeld in 
artikel 12 der hoogeronder-
wijswet .. . ... . . . 

Il. het eerste gedeelte van 
het candidaats-examen, be
doeld in § 13 van artikel 4 
van het Koninklijk besluit 
van 15 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 800). . . . . . . . . 

III. het volledig candi
daats-examen, bedoeld in 
§ 12 van artikel 4 van het 
Koninklijk besluit van 15 
Juni 1921 (Staatsbl. n°. 800) 

IV. het doctoraal-examen, 
bedoeld in§ 14 van artikel 4 
van het Koninklijk besluit 
van 15 Juni 1921 (Staatsblad 
no, 800). . . . . . . . . 

f 200.-
1 

1 

600.- 1 

800.-

Nadat bij het Depar ement van Defensie 1s 
ontvangen het bewijs, dat de student voldaan 

heeft aan het : 
- ·-------

f 500.- f 700.- f 800.- f 700.-

900.- 900.- 800.-

1400.- 1300.-

1800.-
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Toelag·en en Premlën. 

,.; .. _., 
-~ " -= .; 
:i . ca·a 
0.. "!:l Aan of ten behoeve _., .!:Ij_:: 

van den student, die bi) .. :::;:,.,o 
bij het sluiten der ~ Q) t 
verbintenis laatste- "Ó ~> 

" lijk voldaan heeft ..0 E :l 
aan: " °"""' bil 

" :.ac: 
al ".8 .s 8;; 
G) "'.; 
A 0 

C 
N 

I. het eindexa-
men gymnasium of 
hoogere burger-
school met 5-jari-
gen cursus, of het 
examen bedoeld in 
artikel 12 der hoo-
geronderwijswet . f 240.- f 100.-

II. het eerste ge-
deel te van het can-
didaatsexamen, be-
doeld in § 13 van 
artikel 4 van het 
Koninkljjk besluit 
van 15 Juni 1921 
(Staatsbwd no. 800) 390.- 200.-

III. het vo lledig 
candidaatsexamen, 
bedoeld in§ 12 van 
artikel 4 van het 
Koniuklijk besluit 
van 15 Juni 1921 
(Staatsblad n°. 800) 

Vl. het doctoraal 
480.- 300.-

examen bedoeld in 
§ 14 van artikel 4 

1 van het Koninlijk 
besluit van 15 Juni 
1921 (Staatsbl. no. 
800) 1200.- 1 500.-

s. 119 . 

De premiën bedragen : 

Nadat bij het Departement van Defensie is ... ontvangen het bewijs, dat de student heeft " voldaan aan het: ·z 
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het notarisambt van 9 Juli 1842 (Staatsblad 
n°. 20); 

21 Maart 19 34. BESLUIT tot schorsing van 
twee bes! ui ten van den raad van Loos
drecht dd. 1 Maart 1934, tot het verleenen 
van bouwvergunning. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 9 Februari 1934, Afdeeling A.S., 
n°. 845; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Maart 1934, n°. 27) ; Geschorst tot 1 October 1934. 

s. 120. 

24 Maart 1934. BESLUIT houdende nadere 
bepaling van het maximum getal notaris
sen in ieder arrondissement. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de wet op 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1934, Afdee
ling A.S., n°. 800; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
gerekend van 1 Januari 1934 te bepalen als 

volgt: 
Art. 1. Het maximum van het getal nota

rissen, die voor ieder arrondissement kunnen 
worden aangesteld, wordt bepaald als volgt : 
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Ressort van het Gerechtshof te 's-Hertogen
bosch. 

In het 
arrondissement 
's-H ertogenbosch 
Breda .. 
Maastricht . . 
Roermorul,. 

notarissen . 
70 
60 
50 
40 

Ressort van het Gerechtshof te Arnhem. 
In het 

arrondissement 
Arnhem 
Zutphen 
Zwolle . 
Almelo . 

notarissen. 
80 
55 
40 
40 

Ressort van het Gerechtshof t e 's-Gravenhage. 
In het 

arrondissement 
's-Gravenhage 
Rotterdam. 
Dordrecht. 
Middelburg 

notarissen. 
120 
130 
40 
45 

Ressort van het Gerechtshof te Amsterdam. 
In het 

arrondissement 
Amsterdam 
Alkmaar 
Haarlem . 
Utrecht .. 

notarissen . 
130 
50 
55 
80 

Ressort van het Gerechtshof te Leeuwarden. 
In het 

arrondissement notarissen. 
Leeuwarden. . 85 
Groningen. . . 75 
Assen 40 

2. H et Koninklijk besluit van 29 September 
1892 (Staatsblad n°. 228), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 20 Februari 1924 (Staatsblad 
n°. 53), wordt ingetrokken. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

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

' s-Gravenhage, den 24sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, van Scha ik. 
( Uitgeg. 3 April 1934.) 

s. 121. 

24 Maart 1934. BESLUIT tet aanwIJzmg 
overeenkomstig artikel 157 der hooger
onderwijswet van de afdeel ing gymnasium 
van het Theosofisch lyceum te Naa,·den. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 3 
Februari 1934, n°. 584 111, afdeeling Voorbe
reidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel lö7 der hooger-onderwijs
·wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Maart 1934, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Maart 1934, n°. 
4372, a fdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 September 1933 de a fdee

ling gymnasium van het Theosofisch lyceum 
te Naarden van de Stichting " H et Theosofi sch 
Lyceum in Naerdinclant", gevestigd aldaar, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming der des
betreffende wettelijke voorschriften aan haar 
leerlingen, die het onderwijs tot aan het einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tet universitaire studiën af te 
geven, dat met het getuigschrift, in artikel 11 
der hooger-onderwijswet vermeld, wordt ge
lijkgesteld. 

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

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1934. 

s. 122. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Ma re ha n t. 
(Uitgeg. 10 April 1934.) 

24 Maart 1934. BESLUIT tot toepassing van 
art ikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
garnalen. 

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

Economische Zaken van den 10 J anuari 1934, 
n°. 15095, Directie van den Landbouw, Af-
deeling II ; . . 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Cns1swet 
1933 en het Crisis-Organisatiebeslu it 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 30 December 1933, n°. 148); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 30 J anuari 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21 Maart 1934, 
n°. 16745, Directie van den Landbouw, Af
deeling Il ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: . 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termmo- · 

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933. 

2. Dit besluit is geldig voor het tijdvak, 
aanvangende met ingang van den dag van het 
in werking treden en eindigende op 1 J anuari 
1935. 

3. Het verwerken van garnalen tet ge
droogde garnalen is slechts toegestaan aan 
degenen, die als garnalendrogers zijn er½_end 
door een door Onzen Minister aan te w1Jzen 
crisis-organisatie. 

4. De in het vorig artikel bedoelde erkende 
garnalendrogers mogen de te drogen garna
len slechts betrekken uit eigen vangst en van 
garnalenvisschers, die als zoodanig zijn er-
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kend door een door Onzen Minister aan te 
wij zen crisis-organ isatie en die zich verbonden 
hebben all een door henzelf gevangen garnalen 
aan de erkende drogers af te leveren. 

5. 1. De erkende garnalendrogers zijn al
leen dan gerechtigd garnalen te verwerken tot 
gedroogde garnalen, indi en zij - voor zoover de 
capaciteit van hun drogerijen zu lks toelaat en 
de aangeboden hoeveelheden vo lgens het oor
deel van een door Onzen Minister aa n te w ij 
zen crisis-organ isatie voldoende groot zijn om 
de drogerij in werking te stellen of te houden 
- alle door erkende garnalenvisschers aange
boden natte, zoowel gekookte a ls ongekookte 
garnalen, afnemen, wanneer voldaan is aan 
door Onzen Minister te stellen voorwaarden. 

2. Zij zullen a lleen garnalen uit eigen 
vangst en garnalen, afkomstig van erkende 
garnalenvisschers, in hun inrichtingen drogen 
en in voorraad hebben. 

6. 1. De erkende garnalendrogers zijn ver
plicht aan de erkende garnalenvisschers voor 
de door deze ge leverde garnalen een door On
zen Minister te bepalen prijs te betalen, welke 
prijs versch illend kan zijn voor gekookte en 
ongekookte garnalen. 

2. De betalingsvoorwaarden en de inrich
ting van de door de garnalendrogers te hou
den administratie, alsmede de controle daar
op, worden, bij aan de goedkeur ing van Onzen 
Minister vast te stellen reglement, vastgesteld 
door een door dezen aan te wijzen cr isis-orga
nisatie. 

7. De erkende garnalendrogers zijn gerech
t igd de in hµn eigen inr ichting gedroogde 
garnalen, onder door Onzen Min.ister te be
palen voorwaarden en tegen een door dezen 
te bepalen prijs te leveren aan een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-organisatie. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Cri is-Garnalenbesl uit 1934 I". 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
va n den tweeden dag na dien van zij n afkon
diging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Economische Zaken, 
T. J. V ers c h uur. 

(Uitgeg. 13 Aprü 1934.) 

s. 123. 

24 Maart 1934. BESLUIT tot w1iz1gmg en 
aanvulling van het Koninkl ijk besluit van 
4 October 1920 (Staatsblad n°. 772) tot 
instelling van een Centraal Bureau van 
voo rbereiding voor ambtenarenzaken, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
5 September 1933 (Staatsblad n°. 466A). 

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

B innenlandsche Zaken van 21 Maart 1934, n°. 
17406 I , Afdeeling Ambtenarenzaken; 

Overwegende, dat Ons besluit van 4 October 
1920 (Staatsblad n°. 772) tot instelling van 
een Centraal Bureau van voorbereiding voor 
Ambtenarenzaken, laatstel ijk gewijzigd bij Ons 

besluit van 5 September 1933 (Staatsb lad n° . 
466A), opnieuw behoort te worden gewijzigd; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons bes! uit van 4 October 1920 

(Staatsblad n°. 772), zooals dat luidt na de 
daarin aangebrachte wijzigingen, worden na
der de volgende wijzigingen aangebracht: 

a. artikel 2 wordt gelezen : 
De le iding van het bureau berust bij een 

d i recte u i.:. 
b. artikel 3 wordt gelezen: 
Deze kan voor de uitvoering van de in 

artike l 4 van dit besluit omschreven taak, in 
overleg met den chef der afdeel ing Ambte
narenzaken van het Departement van Binnen
landsche Zaken, voor zooveel noodig beschik
ken over personeel van die afdeel ing. 

2. Dit besluit treedt i'n werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van a lgemeen bestuur en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uügeg. 10 April 1934.) 

s. 124. 

24 Maart 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den . raad der gemeente 
W ijnandsrade, van 2 Maart 1934, waarbij 
is benoemd tot lid van het burgerlij k arm
bestuur in die gemeente, H. Kortis. 

Gesch01·st tot 1 October 1934. 

s. 125 . 

24 Maa,·t 1934 . BESLUIT tot nadere W IJ Z I

ging van het Motor- en Rijwielreglement. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

W aterstaat van 30 December 1933, L a. I. I., 
afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het 
Motor- en Rijwielreglement; 

Gelet op de door Onzen Minister voornoemd 
overgelegde adviezen van Gedeputeerde Staten 
der provinciën; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 J anuari 1934, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 21 Maart 1934, L a. D. , 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het Motor- en Rijwielreglement, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 30 April 1927 
(Staatsb lad n°. 143) en gewijzigd bij K onink
lijk besluit van 21 December 1928 (Staatsblad 
n°. 493), nader te wijzigen als volgt: 

Art. I. Artikel 1, eerste lid, i, wordt ge
lezen als volgt: 

"i. onder cushionband.en rubberbanden van 
eene soort en van dè afmetingen, ten aanzien 



1934 24 MA AR T (S. 125) 264 

waarvan Onze Minister heeft verklaard, dat 
zij als cushionbanden worden aangemerkt;" 

Art. II. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
,,1. De bestuurder van een motorrijtuig, 

een rijwiel of een ander rij- of voertuig, waar-
mede over een weg wordt gereden, is ver
pi icht: 

a. ingeval hij voornemens is plotseling 
snelheid te verminderen of stil te houden, van 
dat voornemen tijdig te doen blij ken, 

hetzij door het goed zichtbaar op en neer 
bewegen ter I inkerzijde van het rij - of voer
tuig van een arm of een stok of ander voor
werp, 

hetzij door het ontsteken aan de achterzijde 
va n het rij - o.f voertuig of, wanneer d it door 
een of meer 'aanhangwagens wordt gevolgd, 
aan de achterzijde van den I aatsten aanhang
wagen, van een oranje stoplicht, overeenkom
stig hetgeen dienaangaande door Onzen Mi
nister zal worden bepaald, 

hetzij, voor zoover betreft rij- of voertuigen , 
gee11 motorrijtuigen of i-ijwielen zijnde, door 

het duidelijk zichtbaar opsteken van de 
zweep; 

b. ingeval hij voornemens is van richting 
te veranderen, van dat voornemen tijdig te 
doen blijken, 

hetzij door het goed zichtbaar ongeveer ho
r izontaal uitsteken terzijde van het rij. of 
voertuig van een arm of een stok of ander 
voorwerp, niet hooger dan te zijner schouder
hoogte, aan de zijde van en in de richting, 
welke zal wórden ingeslagen, 

hetzij door een duidelij k teeken, te geven 
volgens de door Onzen Minister vast te stel
len bepalingen door middel van een aan het 
rij- of voertuig bevestigd toestel , ingericht op 
de door Onzen Minister te bepalen wijze, aan 
de zijde van en in de r ichting, welke zal wor
den ingeslagen. 

2. H et bepaalde in het vorig lid onder b 
is ook van toepassing op den bestuurder van 
een r ijd ier. 

3. Voor eene verandering van richting 
wordt voor de toepassing van dit artikel niet 
gehouden eene onvermij del ij ke wijziging van 
de rijrichting in verband met eene verbree
ding, eene vernauwing of eene kromming van 
den weg. 

4. H et overeenkomstig het eerste lid onder 
b doen blijken van het voornemen om van 
richting te veranderen, geeft een bestuurder 
nooit aanspraak op een voorrang, welke hem 
krachtens de regeling, vervat in de overige be
palingen van dit reglement, niet toekomt. 

5. Tot het geven van meer of andere tee
kens dan in dit artikel voorgeschreven, kun
nen 'de bestuurders, bedoeld bij het eerste en 
tweede I id, niet worden verpl icht.". 

Art. III. Artikel 6 wordt gelezen a ls volgt: 
,,1. Het is een bestuurder van een motor

rijtu ig, een rijwiel of een ander rij- of voer
tuig, a lsmede een bestuurder of geleider van 
r ij- of trekdieren of vee verboden links te hou
den, voor zoover dit niet noodzakelijk is voor 
het uitwijken bij het inhalen of voorbijgaan 
van motorrijtuigen, r ijwielen, andere r ij . of 
voertuigen, r ij . of trekd ieren of vee. 

2. In bochten binnen bebouwde ·kommen 
en verder in die buiten bebouwde kommen, 
waar het uitzicht niet vrij is, is het genoem-

den bestuurder of gele ider verboden, met het
geen door hem wordt bestuurd of geleid links 
te houden, voor zoover dit niet noodzakelijk is 
voor het uitwijken bij het voorbijgaan van op 
den weg sti lstaande motorrijtuigen, rijwielen, 
andere r ij- of voertuigen, rij - of trekdieren of 
vee.". 

Art. IV. Achter a r ti kel 6 wordt een nieuw 
artikel ingevoegd, luidende als volgt: 

" Art. 6bis. H et is een bestuurder van een 
motorrijtuig, een rijwiel of een ander rij. of 
voertuig verboden, om met hetgeen door hem 
bestuurd wordt, een motorrijtuig, een rijwiel, 
een ander rij - of voertuig, r ij- of trekdieren of 
vee in te halen of voorbij te gaan, tenzij daar
voor, mede in verband met het ui t de tegen
overgestelde óchting naderende verkeer, vol
doende gelegenheid bestaat." 

Art. V . Artikel 8 wordt gelezen als volgt : 
"1. De wegen kunnen, tenzij het doorgaand 

verkeer daardoor zonder noodzaak e rnstige be
lemmering zou ondervinden , in het bel ang 
van de vrijheid en veilighe id van het verkeer 
daarover, geheel of gedeel tel ijk worden ges lo
ten verklaard voor het verkeer in eene of be i
de richtingen met een of meer van de volgende 
categorieën: 

a. motorrijtuigen op meer dan twee wielen , 
b. motorrij tuigen op twee wielen , 
c. rijw ielen, 
d. motorrijtuigen, waardoor een of meer 

aanhangwagens worden voortbewogen, 
e. a ll e rij- of voertuigen, geen motorrijtui

gen of rijwielen zijnde, of een gedeelte daar
van, 

/. motorrij tuigen op meer dan twee wielen, 
welke met inbegrip van de lading bij die ver
klaring te bepalen afmetingen te boven gaan, 
en motorrijtuigen waardoor een of meer aan
hangwagens worden voortbewogen, indien het 
samenstel van het motonijtuig met den aan
hangwagen of met de aanhangwagens, met 
inbegrip van de lading, d ie afmetingen te 
boven gaat, 

g . rij- of voertuigen, geen motorrij tui gen of 
rijwielen zijnde, welke met inbegrip van de 
lading bij die verklaring te bepalen afmetin
gen te boven gaan, 

h. rij- en trekdieren en vee. 
2. De wegen kunnen, tenzij het doorgaand 

verkeer daardoor zonder noodzaak ernstige 
belemmering zou ondervinden, in het bel ang 
van de vrijhe id en veil igheid van het verkeer 
daarover geheel of gedeeltelijk worden geslo
ten verklaard voor het verkeer met a ll e mo
torrijtuigen, r ijwielen en andere rij- of voer
tuigen, rij . en trekdieren en vee, welke ko
men uit een of een van de bij de verklaring 
te bepalen richting of richtingen. 

3. Besluiten tot geslotenverklaring, alsmede 
die tot wijziging of opheffing eener gesloten
verklaring, worden genomen: 

a. van Rij kswegen door Onzen Minister, 
b. Y'}n provinciale wegen, a lsmede van an

dere -ivegen, ~eén Rijkswegen zijnde en gele
gen buiten de bebouwde kommen van gemeen
ten, door Gedeputeerde Staten, 

c. van andere wegen, bij of krachtens een 
beslu it van den gemeenteraad." 

Art. VI. In het eerste en derde lid van 
artikel 9 wordt in pl aats van "tweede lid" 
ge lezen: ,,derde lid". 
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Art. VII. Artikel 10 wordt gelezen als 
volgt: 

" 1. H et gesloten zijn van wegen krachtens 
eene verkl a ring, als bedoeld bij artikel 8, 
wordt op door Onzen Minister te bepalen 
wijze te r kennis van de weggebruikers ge
bracht. 

2. Zulks geschiedt voor Rijkswegen op kos
ten van he t Rijk, voor provinciale wegen al s
mede voor a ndere wegen, geen Rijkswegen 
zijnde en gelegen bui ten de bebouwde kom
men va n gemeenten, op kosten van de pro
vincie, en voor andere wegen op kosten van 
de gemeente." 

Art. VIII. Achter a rt ikel 10 wordt een 
nieuw a rt ikel ingevoegd, luidende als volgt: 

" A rt. 10 bis . 1. De bepa lingen, verva t in 
de artikelen 8, 9 en 10 zijn niet van toepas
sing ten a anzien van ,de t ijdelijke sluiting van 
wegen of weggedeelten voor het geheele ver
keer of een gedeel te daa rva n, in verband met 
de ui tvoer ing van werken of in verband met 
dreigend gevaar , anders cla n bedoeld in arti 
kel 49. 

2. Sluitingen van wegen, a ls in het eerste 
1 id bedoeld, ten aanzien van het verkeer in 
eene of beide richt ingen met motorrijtuigen, 
r ijwielen, a ndere r ij - of voertuigen en rij- en 
t rekdieren en vee, clan wel voo r een of meer 
dezer categorieën kunnen ge chieden door of 
namens den betrokken wegbeheerder . 

Door of namens dezen wordt van het voor
nelllen tot zoodan ige sluiting tijd ig kennis ge
geven aan het gezag, da t tot het nemen van 
een beslui t tot geslotenverkl aring van den 
weg overeenkomsti g a r t ikel 8, bevoegd is. 

I s onverwijlde sluiting geboden, dan ge
schiedt de bedoelde kennisgeving zoo spoedig 
mogelijk. 

3. H et in het vor ig li d bedoel<le l{ezag 
waakt, dat het doorgaand verkeer zoo m in 
mogelijk belemmering ondervindt van de 
sluiting va n wegen, a ls in het eerste lid be
doeld, en kan zoo noodig de si uiting opheffen. 

4. De slui t ing van wegen, als in het eerste 
1 iel bedoeld, wordt ter pl aatse duidelijk aan 
cle weggebruikers kenbaar gemaakt." 

Art. IX . Art ikel 11 wordt a ls vol gt ge
wijzigd : 

H et eerste en tweede lid worden gelezen 
a ls vol gt: 

,,1. H et is den bestuurder van een motor
rijtui g, een rijwiel of een a nder rij- of voer
tui g alsmede den bestuurder of geleider van 
rij- of trekdieren of vee verboden daarmede 
een weg, voor zoover die ingevol ge het ee rste 
lid van artikel 8 en met inachtneming van 
het bepaalde bij a rt ikel 10, eerste lid, voor 
het verkeer met motorr ij tuigen, rijwielen, an
dere r ij - of voertu igen, of rij - en t rekdieren en 
vee in beide r ichtingen is ges loten verkl aard, 
in een van die richt ingen te berijden of, voor 
wat betreft den bestuurder of geleider van 
rij - of trekdieren of vee, te berijden of te 
begaan. 

2. Het is den bestuurder va n een motorrij 
tuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig, 
a lsmede den bestuurder of gele ider va n rij
of trekdieren of vee verboden daarmede een 
weg, voor zoover die ingevolge het eerste lid 
van a rtikel 8 en met inachtneming van het 
bepaalde bij artikel 10, eerste lid , voor het 

verkeer met motorrijtuigen, rijwielen, andere 
rij - of voertui gen, of rij - en trekdieren en 
vee in één r icht ing is gesloten verkl aard , in 
die richting te berijden of, voor wat betreft 
den bestuurder of geleider van rij- of trekdie
ren of vee, te berijden of te begaan." 

Tusschen het tweede en derde lid worden 
drie nieuwe leden ingevoegd, luidende: 

,, 3. H et is den bestuurder van een motor
rijtui g, een rijwiel of een ander rij - of voer
tu ig a lsme de de n bestuurde r o f geJe ider van 
r ij - of t rekdieren of vee verboden om, geko
men u it een ri chting als hierna bedoeld , daar
mede een weg, die ingevolge het tweede lid 
van artikel 8 en met inachtneming van het 
bepaalde bij a rtikel 10 eerste lid , is gesloten 
verklaard voor het v~rkeer met motorrijtui
gen, rijwielen , andere rij- of voertui gen, en 
rij - en t rekdieren en vee, welke komen uit 
een of een van de bij de verkl aring bepaalde 
richting of richtingen , te berijden of, voor wat 
betreft den bestuurder of geleider van rij - of 
trekdieren of vee, te berijden of .e bega an. 

4. H et is den bestuurder va n een motorrij 
tuig, een rijwiel of een ander rij- of voertuig 
.a lsmede den bestuurder of gele ide,- van rij
of trekdieren of vee verboden , daarmede een 
weg, voor zoover die ingevolge artikel 10bis, 
tweede lid , en met inachtneming van he t be
paalde bij a rt ikel l0bis, vierde lid , voor het 
verkeer met motor rij tui gen , rijwielen, andere 
rij - of voertuigen of rij- en t rekdieren en vee 
in beide richt ingen is gesloten, in een van die 
ri cht ingen te be rijden of , voor wat betreft den 
bestuurder of gele icle1· van r ij- of trekdieren of 
vee, te berijden of te begaan. 

5. H et is den bestuurder van een motor
rij tu ig, een rijwiel of een ander rij - of voer
tu ig a lsmede den bestuurder of gele ider van 
rij - of trekdieren of vee verboden, daarmede 
een weg, voor zoover die ingevol ge artikel 
l0 bis, tweede lid, en met inachtneming van 
art ikel l0bis, vierde lid, voor het verkeer met 
moto1-rijtui gen , rijwielen , andere rij - of voer
tui geh of rij- en trekdieren en vee in één 
ri cht ing is gesloten, in die richting te berijden 
of, voor wat betreft den bestuurder of gele i
der van rij- ,of t rekdieren of vee, te berijden 
of te begaan." 

H et tegenwoordige derde, vierde en vijfde 
lid worden vernummerd tot zesde, zevende en 
achtste lid . 

In het tegenwoordi ge derde lid worden de 
woorden: ,,en het tweede I id" vervangen door: 
"tweede vierde en vijfde I id" ; onder b wordt 
achter ',,alsmede" het woord " voor" inge
voegd . 

H et laatste lid wordt gelezen a ls volgt: 
,,8. Op de eerste vordering van de in ar

t ikel 34 der Motor- en Rijwielwet genoemde 
ambtenaren en beambten is de bestuurder va n 
een motorrijtuig, een r ijwiel of een a nder rij
of voertuig alsmede de bestuurder of geleider 
va n rij - of t rekdieren of vee, indien door dien 
bestuurder of ge le ider een weg, voor zoover 
die ingevol ge arti kel 8 en met inachtneming 
van het bepaalde bij artikel 10, eer te lid , is 
gesloten verkl aard of ingevolge a rtikel 10bis, 
tweede lid , en met inachtneming van het be
paalde bij a rtikel l0bis, vierde lid , is gesloten, 
in een voor hem verboden r ichting wordt be
reden of, voor wat betreft den bestuurder of 
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-geleider van rij. of trekdieren of vee, wordt 
bereden of begaan, verplicht het motorrijtuig, 
rijwiel of ander rij. of voertuig dan wel het 
door hem bestuurde of gel eide dier of de door 
hem geleide dieren te doen stilhouden en het 
bewijs van ontheffing behoorlijk ter inzage af 
te geven. 

Art. X. Achter artikel 11 worden drie 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 

,,Art. llbis. 1. In het belang van de vrij
heid en veiligheid van het verkeer over een 
weg kan worden bepaald: 

a. dat op dien weg of een gedeelte daar
van motorrijtuigen, rijwielen of andere rij- of 
voertuigen niet tot stilstand mogen worden 
gebrach t (stopverbod) ; 

b. dat men op dien weg of een gedeelte 
daarvan motorrijtuigen, rijwielen op meer dan 
twee wielen of rij. of voertuigen, geen motor
rijtuigen of r ijwielen zijnde, niet in sti lstand 
mag hebben, anders dan tot het onmiddellijk 
uit- -of inlaten of uit- of instappen van per
sonen (stationneerverbod) ; 

c. dat men op dien weg of een gedeelte 
daarvan motorrijtuigen, rijwielen op meer dan 
twee wielen of rij. of voertuigen, geen motor
rijtuigen of rijwiel en zijnde, niet in stilstand 
mag hebben, anders dan tot het onmiddellijk 
uit- of inlaten of uit- of instappen van per
sonen of het onmiddellijk Iaden of lossen van 
goederen (parkeerverbod) ; 

à. dat men op dien weg of een gedeelte 
daarvan motorrij tuigen, r ijwielen op meer dan 
t wee wielen of rij. of voertuigen, geen motor
rijtuigen of rijwielen zijnde, niet in sti lstand 
mag hebben, langer dan gedurende een be
paalden tijdsduur (verbod te lang parkeeren). 

2. Een verbod, als bedoeld in het vorige 
lid wordt vastgesteld, gewijzigd of opgeheven 
bij of krachtens besluit van den gemeente
raad. 

3. Onze Minister en Gedeputeerde Staten 
zijn ten aanzien van Rijkswegen onderschei
denlijk provinciale wegen, voor zoover de ge
meenteraad voor die wegen niet reeds een ver
bod, a ls bedoeld in het vorig lid, heeft vast
gesteld , bevoegd tot het vaststellen van een 
verbod, als omschreven in het eerste lid , en 
het wijzigen of opheffen van een zoodanig 
door hen vastgesteld verbod, een en ander na 
daaromtrent de betrokken gemeentebesturen 
te hebben gehoord. 

4. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig, een rijwiel of een ander rij- of voer
tuig verboden, dit tot stilstand te brengen of 
in stilstand te hebben op een weg, voor zoo
ver daarop van toepassing is een besluit, als 
bedoeld in dit artikel , dat op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze ter kennis van de 
weggebruikers is gebracht. 

Art. llter. 1. In het belang van de vrijheid 
en veiligheid van het verkeer over een weg 
kan , gelet op de breedte van den weg en de 
verkeersdrukte die daar in het algemeen 
heerscht worden bepaald, dat op dien weg of 
een gedeelte daarvan met een motorrijtuig 
een ander motorrijtuig, dat zich in dezelfde 
richting voortbeweegt, niet ingehaald mag 
worden. 

2. Ten opzichte van het in het eerste lid 
bedoelde verbod vinden de bepalingen, ver
vat in het tweede en het derde lid van het 

vorig arti kel , overeenkomstige toepassing. 
3. Het is den bestuurder van een motor

rijtui g verboden, een ander motorrijtuig, dat 
zich in dezelfde richting voortbeweegt, in te 
halen op een weg, voor zoover daarop van 
toepassi ng is een besluit, als bedoeld in het 
eerste lid, dat op de door Onzen Minister te 
bepalen wijze ter kennis van de weggebruikers 
is gebracht. 

Art. llquater. 1. In het belang van de vrij
heid en veiligheid van het verkeer over een 
weg kan, gelet op de breedte van den weg, 
aan het ver keer over dien weg of een gedeelte 
van dien weg uit eene richting de voorrang 
worden gegeven boven het verkeer uit de 
tegengestel de richting. 

2. Ten opz ichte van het in het eerste lid 
bedoelde besluit vinden de bepalingen, ver
vat in het tweede en derde lid van artikel 
llbis, overeenkomstige toepassing. 

3. Indien beide uiteinden van een weg of 
een gedeelte van een weg, ten aanzien waar
van een besluit, als bedoeld in het eerste lid, 
is genomen en op de door Onzen Minister te 
bepalen wijze ter kennis van de weggebruikers 
is gebracht, gelijkt ijdig of nagenoeg gelijk
tijdig bereikt worden door elkander in tegen
gestelde richtingen naderende bestuurders van 
motorrijtuigen, rijwielen, andere rij- of voer
tuigen, dan wel door bestuurders of geleiders 
van rij- of trekdieren of vee, is het den be
stuurder of geleider, die nadert uit de rich
ting vanwaar het verkeer niet den voorrang 
heeft, verboden, zich op dien weg of dat weg
gedeelte te begeven alvorens die weg of dat 
weggedeelte door den van uit de tegengestelde 
richting gaanden bestuurder of geleider dan 
wel door de van uit die richting gaande be
stuurders of geleiders is verlaten." 

Art. XI. Het eerste lid van artikel 15 
wordt gelezen a ls volgt: 

,.1. Een motorrijtuig, waarmede over een 
weg wordt gereden, moet voorzien zijn van 
ten minste één ééntonigen hoorn, waarvan het 
geluid op een afstand van 100 M. duidelijk 
hoorbaar is." 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 16 
wordt het woord "l inkerachterzijde" vervan
gen door "achterzijde, op een door Onzen Mi
nister nade_r aan te geven plaats" . 

In het vierde lid van artikel 16 wordt in 
plaats van "Oorlog" gelezen: ,,Defensie". 

Art. XIII . In het eerste lid van artikel 17 
vervallen de woorden: ,,of van een verticaal 
geplaatsten reflector" en de woorden "onder
scheidenlijk bij beschenen worden daarop val
lende lichtstralen rood terugkaatst". 

In het vierde lid van artikel 17 wordt in 
plaats van " Oorlog" gelezen: ,,Defensie". 

Art. XIV. H et eerste lid van artikel 21 
wordt gelezen als volgt: 

,,1. Een motorrijtuig en een rij- of voer
tuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, waar
mede over een weg wordt gereden, moeten 
voorzien zijn van een spiegel , waardoor de be
stuurder van zijn zitplaats het l inks achter
liggend weggedeelte kan overzien, tenzij voor 
zooveel laatstbedoelde rij. en voertuigen be
treft, de bestuurder een plaats inneemt, zóó, 
dat hij vandaar het verkeer op het bedoel de 
weggedeelte zonder sp iegel gemakkelijk kan 
waarnemen.'' 
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Aan artikel 21 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende als volgt: 

,,3. Een motorrijtuig en een rij- of voer
tuig, geen motorrijtuig of rijwiel zijnde, waar
mede over een weg wordt gereden, moeten 
zoodanig zijn ingericht, dat de bestuurder van 
zijn zitplaats voldoende zij-uitzicht heeft." 

Art. XV. Het eerste lid van artikel 22 
wordt gelezen als volgt: 

"1. Het is den eigenaar of houder of den 
bestuurder van een motorrijtuig verboden met 
het rijtuig over een weg te rijden, te doen of 
te laten rijden , indien niet is voldaan aan 
de artikelen 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 en 21, 
of zich met het rijtuig op den weg te bevinden 
of het rijtuig op een weg te doen of te laten 
staan, indien niet wordt voldaan aan de ar
tikelen 16 en 19." 

Art. XVI. Artikel 23 wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. De bestuurder van een motorrijtuig, 
waarmede over een weg wordt gereden, is 
verplicht binnen bebouwde kommen van ge
meenten met den hoorn en daarbuiten met 
den hoorn, de klaxon of de mechanische fluit 
een signaal te geven, wanneer de veiligheid 
van het verkeer zulks vordert. 

2. Met inachtneming van het in het eerste 
lid bepaalde, is het den bestuurder verboden 
gebruik van de in dat lid genoemde signaal
instrumenten te maken anders dan wanneer de 
veiligheid van het verkeer zulks vordert; bo
vendien is hij verplicht bij het gebruik van 
de in het vorig lid genoemde signaalinstru
menten zooveel mogelijk alles te vermijden, 
wat het schrikken van rij- of trekdieren of 
vee tengevolge zou kunnen hebben. 

3. Het is hem, behoudens het in artikel 35, 
derde lid, bepaalde, verboden, binnen de be
bouwde kommen van gemeenten eenig ge
luidsignaal anders dan met den hoorn te 
geven." 

Art. XVII. Het tweede lid van artikel 24 
wordt gelezen als volgt: 

,,2. De eigenaar of houder van een motor
rijtuig, zoomede de bestuurder, is verplicht 
zorg te dragen, dat niet eenig gebru iker van 
den weg door rook of damp van het motor
rijtuig wordt gehinderd." 

Art. XVIII. Aan artikel 25 wordt een 
nieuw tweede lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

"2. Het is verboden den motor van een op 
een weg sti lstaand motorrijtuig in werking te 
brengen en te laten , in geval niet voor vol
doend toezicht op het motorrijtuig is zorg ge
dragen." 

Art. XIX. Artikel 27 vervalt. 
Art. XX. Achter artikel 26 worden in de 

plaats van het vervallen artikel 27 twee 
nieuwe artikelen ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 27. Het is verboden, een portier van 
een motorrijtu ig te openen of geopend te 
laten: 

a. indien daardoor de vrijheid of de veilig
heid van het verkeer wordt belemmerd of in 
gevaar gebracht; 

b. op eene zoodanige wijze, dat de vrijheid 
of de veiligheid van het verkeer wordt be
lemmerd of in gevaar gebracht. 

Art. 27bis. Het is den bestuurder van een 
motorrijtuig, hetwelk zich op een weg be-

vindt, verboden daarmede achteru it te rijden, 
indien hij zich niet tevoren overtuigd heeft, 
dat zulks kan geschieden zonder dat daar
door de vrijheid of de veiligheid van het ver
keer wordt belemmerd of in gevaar gebrach t." 

Art. XXI. In het tweede lid van artikel 
31 wordt" in plaats van "Oorlog" gelezen: 
,,Defensie . 

Art. XXII. Het derde lid van artikel 36 
wordt gelezen als volgt: 

"3. Besluiten tot indeel i ng, benevens die 
tot wijziging of opheffing eener indeeling, 
worden genomen: 

a. voor Rijkswegen door Onzen Minister; 
b. voor provinciale wegen alsmede voor 

andere wegen, geen Rijkswegen zijnde, en ge
legen buiten de bebouwde kommen der ge
meenten, door Gedeputeerde Staten; 

c. voor andere wegen bij of krachtens een 
besluit van den gemeenteraad." 

Art. XXIII. In artikel 37 onder j worden 
de woorden: ,,een vijfde deel van de wielbasis 
vermeerderd met twee meter" vervangen door: 
"twee meter, vermeerderd met een vijfde deel 
van de wielbasis" . 

Art. XXIV. Aan artikel 39 wordt een 
nieuw derde lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

,,3 . De eigenaar of houder van een mo
torrijtuig of aanl-iangwagen, aan wien ten be
hoeve daarvan een inschrijvingsbewijs is uit
gereikt, is verplicht dit weder in te leveren 
aan dengene, die het bewijs heeft uitgereikt, 
zoodra hij van het motorrijtuig of den aan
hangwagen geen gebruik meer maakt." 

Art. XXV. Artikel 42 wordt als volgt ge
wijz igd: 

Het bepaalde onder g, wordt gelezen als 
volgt: 

,,g. indien op het motorrijtuig of den aan
hangwagen de in acht te nemen maximum
snelheden en de r ijverboden, als bedoeld in 
artikel 38, eerste I id , onder b, niet zijn aan
geduid op zoodanige wijze, als door Onzen 
Minister zal worden aangekondigd of indien 
de op zoodanige wijze aangeduide maximum
snelheden of rijverboden niet overeenkomen 
met die, welke in het · inschrijvingsbewijs, be
doeld bij artikel 39, zijn vermeld." 

In het bepaalde onder o worden de woorden: 
"een vijfde deel van de wielbasis vermeerderd 
met twee meter" vervangen door: ,,twee 
meter, vermeerderd met een vijfde deel van 
de wielbasis". 

Aan dit artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende: 

"2. Indien Onzen Minister of den met de 
inschrijving belasten ambtenaar blijkt, dat 
het motorrijtuig of de aanhangwagen niet in 
overeenstemming is met de gegevens, ge
noemd in artikel 39 onder c, d, e en /, welke 
in het voor het motorrijtuig of den aanhang
wagen afgegeven inschrijvingsbewijs zijn ver
meld, kan door of vanwege Onzen Minister 
de inschrijving ongeldig worden verklaard en 
die inschrijving worden doorgehaald; het ter 
zake afgegeven bewijs verliest alsdan zijne 
geldigheid. 

3. De houder van een bewijs, dat inge
volge het vorig lid zijne geld igheid heeft ver
loren, is verplicht het bewijs terug te zenden 
aan den met de inschrijving belasten ambte-
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naa r binnen twintig dagen na den dag, waar 
op hem door of vanwege Onzen Mi n ister van 
de doorha ling is kenni s gegeven . Bij nalatig
heid va n den houder wordt, onverm inderd 
het bepaalde bij a rtikel 73, de doorha l ing be
kendgem aakt in de Staatscourant en het Al
gemeen P ol itieblad." 

A rt. XXVI. H et tweede lid , onder a, van 
artikel 43 wordt gelezen als vol gt : 

"a. motorrij tui gen met t en hoogste twee 
assen en waarvan de wielen voorzien zijn van 
luchtba nden en niet de be lasting van eenig 
wiel meer dan 1200 K .G. bedraagt;" . 

A rt. XXVII. De aanhef van het eerste lid 
va n artikel 44 wordt gelezen a ls volgt: 

" 1. H et is, behoudens het in het volgend 
lid be paalde, ve rboden naar de onderschei
ding, aangege ven in artikel 55, met een niet 
ingeschreven motor r ij tuig of aanhangwagen 
over een weg te r ijden, te doen of te laten 
rijden:" . 

In a r t ikel 44 , eerste lid onder c en d, wor
den de woorden: ,,een vij fde deel van de w iel
bas is vermeerderd met twee m eter" vervangen 
door: ,,twee meter ,v ermeerderd met een vijf
de deel va n de wielbas is" . 

A a n a r t ikel 44 wordt een n ieuw tweede I id 
toegevoegd , luidende a ls volgt: 

,,2. H et bij het vorig l id gestelde verbod is, 
onverminderd het in de artikelen 45 en 46 be
paalde, niet van toepassi ng ten aanzien van 
het r ijden met motorrijtuigen en aanh ang
wagens als bedoeld in artikel 43 , tweede lid , 
onder d, e en / ." 

Art. X XVIII. A an het tweede l id van ar
t ikel 47 worden de volgende woorden toege
voegd: ,.mits d ie geslotenverklari ng met in
achtneming va n het bepaalde bij artikel 53 is 
kenbaar gem aakt ." 

Art. XXIX. Aan a r ti kel 48 worden de vol
gende woorden toegevoegd : ,.en m its bedoel
de snelheidsbeperki ng m et inach tneming van 
het bepaalde bij artikel 53 is kenbaar ge
maakt." 

A rt. XXX. In het eerste lid van artikel 49 
worden de woorden: ,.met een motorrij tuig, 
waarvan de grootste wielbel asting meer dall 

600 K .G. bedraagt of m et een motorrij tuig 
met aanha n gwagen" vervangen door: ,,m et een 
motorrij tuig of een aanha ngwagen, waarvan 
de belasting van eenig wiel meer dan 600 
K.G. bedraagt , m its bedoeld verbod m et in
achtneming van artikel 53 is kenbaar ge
maakt". 

H et derde lid van artikel 49 wordt gelezen 
a ls volgt : 

" 3. I n afwij k ing van het bepaalde bij het 
tweede lid ka n Onze Commissaris voornoemd 
verkl aren, da t t en aa nzien van een weg een 
toestand, a ls in het eerste I id bedoeld , n iet of 
n iet m eer aanwezig is. Hij draagt a lsdan zor g, 
dat aanduidingen, met inachtnem ing va n het 
bepaalde bij a r t ikel 53 ter plaatse aan ge
bracht, worden verwijderd ." 

Art. XXXI. Artikel 51 worcjt gelezen als 
volgt: 

,,H et is verboden, naar de onderscheiding, 
bedoeld in a rtikel 55, de wielen van een mo
torrij tuig of aanh a ngwa gen van de verha rding 
van een weg op te heffen of te doen opheffen , 
o f we l bij het wegzakken naast de verharding 
van den weg, dit wiel op de ve rha rding terug 

te brengen of te doen brengen, een en a nder 
op zoodan ige wijze, da t de verha rding be
schad ig d word t." 

Art. XXXII. Artikel 52 wordt gelezen a ls 
volgt: 

"Op de eerste vordering van de in artikel 
34 cier Motor- en Rijwielwet genoemde amb
tenaren en beambten is de bestuu rder va n een 
motorrijtuig verplicht het motorrij tui g te doen 
stilhouden a lsmede, 

ingeval het motor r ij tu ig of een door het 
motorrij tu ig voortbewogen aanha ng wagen is 
ingeschreven, het insch rij vingsbewijs, en 

ingeval krachtens het bepaalde in artikel 54 
on theff ing is verleend , het bewij s van onthef
f ing 

behoorl ij k ter inzage af te geven. " 
Art. X XXIII. Arti kel 53 wordt gelezen 

a ls volgt : 
" 1. D e indeeling van wegen in kl assen, de 

geslotenverklar ing van wegen, de snelheids
beperking va n motor r ij tu igen en de tijdelijke 
slu it ing van wegen , als bedoeld in de artike
len 36, 47, 48 en 49, worden op door Onzen 
Min ister te bepalen wij ze ter kennis van de 
weggebr uikers gebracht. 

2. Zul ks gesch iedt voor Rijkswegen op kos
ten van het Rijk, voor provinc ia le wegen a ls
mede voor andere wegen, geen Rijkswegen 
zij nde en gelegen bu iten de bebouwde kom
m en van gemeenten , op kosten va n de provin
cie, en voor andere wegen op kosten va n de 
gemeente.'' 

Art. XXXIV. In het vierde l id van a r t ikel 
59 wordt" in plaats van " Oorl og" gelezen : 
,,D efens ie . 

Art. XXXV. A rtikel 61 wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,1. De bestuurder van een r ijwiel , waa r
mede over een weg of een rijwielpad wordt 
gereden, is verpl ich t met de bel een signaal 
te geven, wanneer de ve ili gheid va n het ver
keer zulks vordert. 

2. M et inach tneming van het in het eerste 
1 id bepaal de is het den bestuurde r verboden 
gebru ik van de bel te maken, a nders dan wan
neer de ve ilighe id van het verkeer zu lks vor
dert. 

3. Het is hem verboden eenig geluidsignaal 
anders dan met de bel te geven ." 

Art. XXXVI. A ch ter arti kel 62 wordt een 
ni euw artikel ingevoegd, luidende a ls volgt: 

,,A rt. 62bis. 1 . H et is den e igenaar of hou
der of den bestuurder van een rij w iel op m eer 
dan twee wielen, ingericht voor het vervoe r 
van goederen, in a fwijk ing van de overige be
palingen van d it reglement ve rboden daar
m ede te r ijden, te doen of te l a ten rijden over 
rijwielpaden of over wegen of gedeel ten van 
wegen . d ie voor het verkeer m et rij - of voer
t ui gen, geen motorrij tuigen of r ijwielen zijn
de, niet openstaan; het is hem geoorloofd 
daa rmede te r ijden , te doen of te l aten r ijden 
op a ndere çla n de hierboven bedoelde wegen. 

2. H et is den eigenaar of houder of den 
bestuurder van een rijwiel a ls bedoeld in het 
eerste l id, verboden daarmede over een weg 
te r ijden , te doen of te la ten rijden, ind ien 
dat rijwiel niet is voorzien van ten minste één 
rem , waa rmede het ieder oogenblik tot stil
sta nd kan worden gebracht." 
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Art. XXXVII. Artikel 64 wordt gelezen 
als vol gt: 

.,H et is den e igenaar of houder of den be
stuurder van een rij- of voertuig, waarop a r
t ikel 63 van toepass ing is, verboden zich met 
zoodanig rij- of voertuig op een weg, welke 
a ls een verharde weg is aan te merken , te be
vinden of a ldaar zoodanig rij- of voertuig te 
doen of te laten staan, indi en niet is voldaan 
aan artikel 63." 

Art . XXXVIII. In het tweede lid van a r 
tikel 66 wordt vóór de woorden: .,met een 
motorrijtuig" in plaats van "het rijwielpad" 
gelezen : .,een rijwielpad, niet gelegen langs 
een verha rden weg". 

Art. XXXIX. Achter a r t ikel 72 wordt een 
nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende als 
vol gt: 

.,§ 7bis. V e,·keersteekens en verkeersseinen. 

A rt. 72bis. l. Door Onzen Minister kun
nen, in verband met het gebrui k van motor
rij tu igen en rijwielen, ten behoeve van het 
verkeer over de wegen en rijwielpaden, mo
dell en voo r borden en kenteekens, welke niet 
reeds krach te ns eenige bepali ng van de Motor
en Rij wielwet of van dit reglement worden 
vere ischt, vastgesteld worden. Daarbij kan 
Onze Minister aanwijzingen geven omt ren t de 
wijze van het gebruik en de pl aats ing dier 
borden en kenteekens. 

2. Borden of kenteekens, a ls in het vorig 
lid bedoeld , mogen niet op, langs of boven 
de wegen worden aangebracht, dan met in
achtnem ing van de door Onzen Minister in
gevolge het vorig lid vastgestelde modellen 
en de daarbij gegeven aanwijzingen. 

Art. 72tc,·. H et is ve rboden op, langs of 
boven de wegen borden of teeken te p laatsen 
of te behouden welke door den vorm, door 
de kl eur of a~dersz ins zulk eene gelijkenis 
vertoonen met de krachtens de Motor- en 
Rijwielwet of dit reglement voor borden of 
teekens vastgestelde modellen, dat daardoor 
verwarring kan ontstaan. 

Art. 72 quater. l. Door Onzen Minister kun
nen in verband met het gebrui k van motor
rijtui gen en rijw ielen teekens of seinen worden 
vastgeste ld welke bij de regeling van het 
verkeer op de wegen en de rijwielpaden, 
door of vanwege de daarmede belaste perso
nen, voor bepaalde aanduidingen of aanwij
zingen aan de weggebruikers kunnen worden 
gebezi gd. 

2. Indien krachtens het vorig I id door On
zen Minister voor eenige bepaalde aa nduiding 
of aanwijzi ng aan de weggebru ikers een tee
kon of sei n is vastgesteld, mag voo r het geven 
van zoodani ge bepaalde aanduiding of aan
wijzing geen ander dan het vastgestelde tee
],en of se in worden gebruikt. 

Art. 72quinquies. Het is verboden, op, 
langs of boven de wegen inrichtingen aan te 
b rengen of te behouden, waarmede teeken of 
se inen kunnen worden gegeven, welke zulk 
eone gelijkenis vertoonen met de krachtens het 
vorige a rtikel vastgestelde teekens of seinen, 
dat daardoor verwarring kan ontstaan." 

Art. XL. In het eerste lid onder a van 
artikel 73 wordt achter " 6, tweede lid," in
gevoegd : .,6bis,", in pl aats van " 11, eerste 
en tweede lid," gelezen: ,,11 , eerste, tweede, 

derde, vierde en vijfde lid , llbis, vierde lid , 
llter, derde I id en llquater, derde lid ," en 
achter " 25" ingevoegd: ,,27 en 27bis," . 

In het eer te lid onder b wordt in p laats 
van " 11 , vijfde lid" gelezen: ,,11, achtste 
lid" , achte r "26" ingevoegd: ,,39, derde lid , 
en 42, derde I id", ach ter " 62" wordt inge
voegd : ,,62bis," en in plaats van: ,,en 72" 
gelezen: ,, 72, 72ter en 72quinquies". 

Art. XLI. Di t besluit t reedt in werking op 
een nader door Ons vast te stell en t ijdstip. 

Onze Minister van W aterstaat is be last met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staats bla,d, geplaatst en aan den Raad van 
Sta te in afschri ft medegedeeld zal worden. 

' s-Gravenhage, den 24sten Maart 1934. 
WILHELMffiA. 

De Minis ter van Watersta,it, Ka I f f. 
(Uitge g. 20 A pril 1934. ) 

s. 126-

24 M aart 1934. BESLUIT tot wij ziging van 
het K on inklijk besluit van den 28sten 
F ebruari 1929, tot vaststelling van een 
R eglement te r bevorder ing van de ve ilig
he id van h et verkeer met I uchtvaartu igen 
(Staatsbla d n°. 67), nader gewijzigd bij 
Koninklijk bes lui t van den 21sten Mei 
1932 (S taatsbla,d, n°. 209 ). 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Op de voord rach t van Onze Ministe r van 

Waterstaat en van Defens ie van 29 December 
1933, La. EEE, Luchtvaartdienst; 

Gelet op den aanhef va n het eerste I id van 
artikel 52 der Luchtvaartwet, op het bepaalde 
onder e, j, l en n van da t I id, a lsmede op het 
tweede li d van a rtikel 52 der Luchtvaartwet; 

Den R aad van State gehoord, advies va n 23 
J anuari 1934, n°. 28; 

Gelet op het nader rapport va n Onze Mi
nisters van W aterstaat en van Defensie van 
12 F ebruari 1934, n°. 473 I , Luchtvaartd ienst; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
I. te bepa len, dat Ons beslui t van den 

28sten Februari 1929 (Staatsbla,d, n°. 67), tot 
vaststelling van een R eglement ter bevorde
ring van de veiligheid van het verkeer met 
luchtvaartu igen, nader gewijzigd bij Ons be
slui t van den 21sten M ei 1932 (Staatsblad n°. 
209) - Luchtverkeersreglement - zal worden 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

Art. I . In artikel I worden de vol gende 
wijzi g ingen aangebracht: 

a. In het gestelde onder IV wordt het 
woord " luchtvaartui g" vervangen door: ,,toe
stel"; 

b. H et gestelde in VII wordt gelezen: 
,,VII. vliegtuig: een van een voortstuwings

inrichti ng voorzien toestel , dat dynamisch in 
de lucht kan worden gehouden ten gevolge 
van reactiekrachten op vlakken, welke zich 
verplaa tsen ten opzichte van de omringende 
lucht·" 

c. 'Punt VIII van het eerste lid vervalt. 
d . De punten IX en X, oud van het eerste 

lid worden onderscheidenlijk VIII en IX. 
e. In punt VIII, nieuw wordt het gestelde 

ach ter "zwee fvliegtuig: " gelezen al s volgt: 
"een niet van een voortstuwings inrichting 
voorzien toestel , da t dynamisch in de I ucht 
kan worden gehouden tengevolge van reactie-
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krachten op vlakken, welke zich verplaatsen 
ten opzichte van de omringende lucht;" 

/ . In punt IX, nieuw wordt het gestelde 
achter "kabelvliege,•:" gelezen als volgt: ,,een 
niet van een voortstuwings-, noch van een 
besturingsinrichting voorzien toestel, dat, be
vestigd aan een op den grond vastgemaakten 
kabel , dynamisch in de lucht kan worden ge
houden tengevolge van reactiekrachten op 
vlakken, welke zich verplaatsen ten opzichte 
van de omringende lucht;" 

g. De punten XI, XII, XIII, XIV en XV 
van h et eerste I id worden onderscheidenlijk 
X , XI, XII, XIII en XIV. In punt XIII 
nieuw wor,~t " luchtvaartuig" vervangen door: 
,,v liegtuig ; 

h . In het derde lid onder g wordt "aerody
nen, voorzien van een voortstuwingsinrich
ting," vervangen door : ,,vliegtuigen". 

Art. IL In Hoofdstuk II worden de vol
gende wijz ig ingen aangebracht: 

a. De tweede zinsnede van het eerste lid 
van artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

"onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 63 van dit reglement en be
houdens doór of vanwege Onzen Minister met 
betrekking tot proefnemingen met burger
lijke luchtvaartuigen te verleenen ontheffing, 
mogen gedurende dien tijd geen andere lich
ten, welke aangezien kunnen worden voor de 
hierna voorgesckreven lichten, worden ge
toond." 

b. In het eerste lid van artikel 4 wordt in 
plaats van "aerodyne, voorzien van een vo?rt
stuwingsinrichting, welke" gelezen: ,,vlieg
tuig, dat", in plaats van "landaerodynen" : 
" la nd vl iegtuigen" e,f; op drie ~laatse~, 111 stede 
van "den aerodyne : ,,het vliegtuig . 

In het derde lid van artikel 4 wordt "aero
dyne, voorz ien van een voortstuwingsinrich
t ing" vervangen door: ,, vliegtuig". 

c. In artikel 5 wordt in plaats van "aero
dyne, voorzien van een voortstuwingsinrich
ting en varende op het water" gelezen: ,,op 
het water varend vliegtuig" , terwij l het woord 
,,hij" op vijf plaatsen wordt vervangen door: 
"het". Bovendien worden onder a. de woorden 
,,den aerodyne" vervangen door: ,,het vlieg
tuig". 

d. In artikel 6 wordt in plaats van "aero
dyne voorzien van een voortstuwingsinrich
ting,' welke" gelezen: ,,vliegtuig, dat", terwijl 
het woord "hij" op twee pl aatsen wordt ver
vangen door: ,,het". Bovendien worden onder 
c. de woorden "den aeroclyne" vervangen 
door: ,,het vl iegtuig" . 

e. Artikel 7 wordt gelezen: 
"Art. 7. Een zweefvliegtuig moet in ~e 

gevallen, waarin vliegtuigen ingevolge cte 
voorschriften van dit hoofdstuk lichten moeten 
voeren, een wit licht voeren, dat zooveel mo
gelijk rondom zichtbaar dient te zijn." 

/. In den eersten zin van het derde lid 
van a rti kel 9 wordt "bevestigingskabel" ver
vangen door: ,,kabel" en "ten minste" door: 
,,ten hoogste"; tevens wordt in het vierde I)~ 
,,bevestigingskabel" vervangen door: ,, kabel . 

Art. III. In hoofdstuk III worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. Aan artikel 15 wordt een vierde lid van 
den volgenden inhoud toegevoegd: 

,,4. In geval een vliegtuig 's nachts is ge-

land op een luchtvaartterrein voor watervlieg
tuigen, waar dienstpersoueel aanwezig is , zal 
de toestemm ing om zich uaar de aanlegplaats 
te begeven worden gegeven door middel van 
overeenkomstige seinen als die, welke zijn 
voorzien in het tweede lid van dit artikel, met 
dien verstande, dat die seinen met een wit 
licht zull en worden gegeven." 

b. In artikel 16 wordt in plaats van "schit
terli cht" gelezen: ,,schitterend licht". 

c. In artikel 17 wordt het woord "vaart
lichten" vervangen door: ,,navigatie! ichten". 

d . De eerste alinea van het eerste I iel van 
artike l 18 wordt gelezen : 

"1. Indien een luchtvaartuig zich in groot 
en onmiddellijk dreigend gevaar bevindt en 
dringend hulp behoeft, moet het op een igerlei 
wijze trachten de aandacht tot zich te trekken, 
waartoe het bij voorkeur de vol gende noodsei
nen, hetzij gezamenl ijk, hetzij afzonderl ijk, 
moet geven:" 

Art. IV. In hoofdstuk IV worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In het eerste l id van artikel 22 wordt 
,,aerodynen, voorzien van een voortstuwings
inrichting," vervangen door: ,,vli egtuigen" en 
,,aerodynen, welke niet van een voortstuwings-

' inrichting zijn voorzien," op twee plaatsen 
door: ,,zweefvliegtuigen en kabelvliegers". 

b. De aanhef van arti kei 25 wordt gelezen: 
" Onverminderd het bepaalde onder a en b 

van het eerste lid van artikel 22 en in arti kel 
48 en behoudens de gevallen, waarin vliegtui
gen zich in gesloten verband voortbewegen, 
voorzooverre die vliegtuigen onderling betreft, 
moet een luchtvaartuig, voorzien van een 
voortstuwingsinrichting, bij het in acht nemen 
van de in het voorgaande artikel vermelde 
bepaling betreffende het gevaar voor aanva-
ring manoeuvreeren ...... '' 

c. Artikel 37 wordt gelezen als volgt: 
,,Indien vl iegtuigen zich in gesloten ver

band voortbewegen, zu ll en zij door andere 
luchtvaartuigen voor de nakoming der bepa
lingen van dit hoofdstuk als één geheel wor
den beschouwd; degene die als gezagvoerder 
over zulk een verband van vliegtuigen is aan
gewezen, dan wel als leider daarvan optreedt, 
moet de voortbeweging daarvan zoodanig lei
den, dat alle tot het verband behoorende vl ieg
tuigen de bepalingen van dit hoofdstuk kun
nen nakomen. 

d. Na artikel 39 wordt een nieuw artikel 
39b·is van den volgenden inhoud ingevoegd: 

" Art. 39bis. Met het oog op de toepassing 
van de bepal ingen van dit hoofdstuk moet de 
bestuurder van een vliegtu ig, behoudens in 
bijwndere omstand igheden, hetzij in het mid
den van het vliegtuig, hetzij links in het vlieg
tuig zijn gezeten." 

Art. V. In hoofdstuk V worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

a. In het eerste lid van artikel 40 wordt 
,,aerodynen, voorzien van een voortstuwings
inrichting," vervangen door: ,,vliegtuigen", 
terwijl de laatste a linea van dat lid vervalt. 
Tevens vervalt het cij fer "1" voor den aan
vang van artikel 40, zoomede het tweede lid. 

b. Tusschen artikel 40 en artikel 41 wordt 
ingevoegd: 

,,§ 1. 
Lttchtvaartter-reinen voor landvliegtuigen." 
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c. W aar in de a rt ikelen 41 tot en met 51 
de uitdrukki ng "aerodyne" in een of anderen 
vorm voorkomt, zal deze worden vervangen 
door de uitdrukking "vliegtuig", met dien 
verstande, dat telkenm ale de tekst aan het 
gebruik van het woord " vliegtui g" zal worden 
aangepast. 

d. De eerste alinea van artikel 43 . wordt 
gelezen: 

"Behalve bij het l anden en opstijgen of bij 
het vliegen op een hoogte van meer dan 
2000 m boven den grond is het aan vl iegtui
gen verboden over het la ndingsterrei n te vlie
gen.' ' 

e. Aan artikel 45 wordt toegevoegd: 
"4. Wa nneer op een I uchtvaartterrein een 

teeken is uitgelegd, bestaande uit een rood 
vierkant bord, voorzien van een volgens de 
diagonalen aangebracht geel kruis, is het ver
boden op dat luchtvaartterre in te landen ." 

f. Vóór den aanhef van artikel 49 wordt 
het cijfer " 1" geplaatst. 

Toegevoegd wordt een tweede lid van den 
volgenden inhoud: 

"2. Ten teeken, dat door of vanwege Onzen 
Minister een ontheffing, a ls bedoeld in het 
vorig lid, is verleend, wordt op_ het betrokken 
luchtvaartterrein een teeken uitgelegd, be
staande uit een rood vierkant bord, waarvan 
des nachts de zijden worden aangedu id door 
roode lichten." 

g. In artikel 50, 1 id 1, wordt "het voor 
landen en opstijgen bestemde gedeelte van een 
luch tvaartterrein" vervangen door: ,,het l an
dingsterrein". 

h. In artikel 51 vervalt het woord "mede". 
i . Na artikel 51 wordt het volgende inge

voegd: 
,,§ 2. 

L·uchtvaart terreinen voor wate1'Vliegtuigen. 

A1·t. 51a. Een vliegtuig, dat bij het opstij
gen van of bij het landen op het landings
terrein een bocht maakt, moet dat naar links 
doen, d. w. z. in tegengestelde richting van 
de wijzers van een uunverk. 

Art. 51b. Beh alve bij het landen en opstij
gen of bij het vliegen op een hoogte van meer 
dan 700 m boven het aardoppervlak, is het 
aan vliegtuigen verboden over het landings
terrei n te vliegen. 

Een vliegtui g, dat op een afstand van min
der dan 4000 m van het dichtstbijgelegen punt 
van het landingsterrein vliegt, moet, tenzij 
het zich op een hoogte van meer dan 700 m 
bevindt, zoodanig vliegen, dat het landings
terrein zich steeds aan de linkerzijde van het 
vliegtuig bevindt. 

Art. 51c. 1. Voor een vliegtuig, dat bez ig 
is te landen, moet te a ll en t ijde worden uit
geweken. 

2. Zoodra een vliegtuig geland is, moet 
het vrij baan maken voor elk vliegtuig, dat 
bezig is te landen of op het punt staat op te 
stijgen. 

3. E en vliegtui g, dat is geland en zij n 
snelheid zoodanig heeft verminderd, dat het 
gemakkelijk te water kan manoeuvreeren , 
moet, ingeval het zich naar de aanlegplaats 
wil begeven, zulks doen door zich, voor zoover 
noodig naar links draaiende, naar den rand 
van het terrein te begeven en den rand vol-

gende, het midden van het terrein aan d!> 
1 in kerhand te houden. 

4. Wanneer een vliegtuig 's nachts is ge
la nd op een luchtvaartterrein , waar dienst
personeel aanwezig is, moet het, alvorens zich 
overeenkomstig het vorig lid naar de aanleg
plaats te begeven, op en neer houden en het 
in het vierde lid van artikel 15 bedoelde se in 
afwachten. 

Art. 51d. Een vliegtuig, da t wil landen of 
opstijgen, moet, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 45, jo. artikel 51e, ter 
linkerzijde voldoende ruimte laten voor elk 
vliegtuig, dat reeds is geland en aan zijn rech
terzijde zoo groot mogelijke ruimte laten, ten
e inde een ande r vliegtuig gelegenheid tot lan
den of opstijgen te geven. 

A,·t. 51e. 1. H et bepaalde in de artikelen 
41, 45, 46, in het tweede lid van artikel 49 
en in artikel 51 is op luchtvaartterreinen voor 
watervliegtuigen van overeenkomstige toepas
sing. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, onder
scheidenlijk Onzen Minister van Defensie, voor 
wat betreft het luchtverkeer op en in de na
bijheid van voor de militaire luchtvaart en 
niet tevens voor het algemeene I uchtverkeer 
aangewezen luchtvaartterreinen voor water
vliegtuigen, ka n, zoo noodig onder daarbij te 
stell en voonvaarden, van het bepaalde in de 
artikel en 41 en 45, jo. het bepaalde in het 
vorig lid, zoomede van het bepaalde in de 
artikelen 51a, 51b, 51c, vierde lid en 51d ont
heff ing worden verleend." 

Art. VI. In hoofdstuk VI worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In het eerste, tweede en derde lid van 
artikel 54 alsmede in artikel 55 worden de 
woorden "een aerodyne, voorzien van een 
voortstuwingsinrichting" vervangen door: ,,een 
vliegtuig". 

b. N a artikel 55 worden twee nieuwe ar
tikelen van den volgenden inhoud ingevoegd: 

"A ,·t. 55bis. Het is verboden tijdens een 
vlucht a nder op het aardoppervlak waarneem
baar geluid voort te brengen of te doen 
voortbrengen, dan ontstaat bij een normaal 
gebruik van een luchtvaartui g. 

Art. 55te,·. 1. Het is verboden met een 
luchtvaartuig voorwerpen in de lucht te slee
pen of te doen sleepen, welke niet behooren 
tot de noodzakelijke uitrusting van dat lucht
vaartuig. 

2. V an het bepaalde in het vorig l id, als
mede van het bepaalde in artikel 55bis kan 
door of vanwege Onzen Minister, of, voor wat 
militaire luchtvaartuigen betreft, door Onzen 
Minister van Defensie ontheffing worden ver
leend". 

Art. VII . In hoofdstuk VII worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 63 wordt in het eerste lid na 
de woorden " militaire oefeningen" ingelascht: 
,,of proefnemingen". 

b. In artikel 64 wordt na de woorden " Van 
ontheffingen, als bedoeld in" ingevoegd: ,,het 
eerste lid van artikel 3,"; tusschen de woor
den " in artikel 49" en de woorden "in het 
vierde I id" wordt ingevoegd: ,,in het tweede 
l id van artikel 51e,"; na de woorden ,, , in 
het vierde lid van artikel 54," wordt inge
voegd: ,, , in het tweede lid van artikel 
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55ter,"; de woorden ., , in het tweede lid 
van artike l 53" vervall en . 

II. te bepalen, dat voorzooverre de bouw 
van tijdens de in werking tred ing van dit be
s ] uit bestaande vliegtuigen naleving van ar
t ikel 39bis niet mogelijk maakt, of voorzoo
verre zulks in bijzondere gevallen noodig 
wordt geoordeeld, door of vanwege Onzen Mi
nister, of, voor wat militaire lucl'ltvaartuigen 
betreft, door. Onzen M inister van Defensie van 
evengenoemd voorschrift ontheffing kan wor
den verleend. 

III. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien der dagteekening van het Staatsblad, 
·waarin het is geplaatst. 

IV. te bepalen, dat de tekst van het onder 
I bedoelde reglement (Luchtverkeersregle
ment) , zooals di e na de inwerkingtreding van 
dit beslui t zal luiden, op Onzen last in het 
Staatsblad za l worden geplaatst, in eene door
loopende genummerde reeks van artikelen met 
wijziging dienovereenkomstig van de aanhalin
gen daarin van artikelen of gedeelten van 
artikelen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van De
fensie zij n belast met de uitvoering van dit 
besluit. dat in het Staatsblad geplaatst en in 
.afschrift aan den Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 193.4. 
WILHELM! A. 

De M inister van Waterstaat, Ka I f f. 
JJe Minister van Defensie, L. N. Dec k e r s. 

(Uitgeg. 6 April 1934. ) 

Tekst van het Luchtverkeersreglement, 
zooals dat na lnwerkln gtred ln g van het 
li:onlnklijk beslult van 24 llfaart 1934 S. 126 

zal Jui(Jeu: 

:REGLEMEN'f TER BEVORDE R! G VA 
DE VEILIGHEID VAN HET VERKEEU 

MET LUCH'fY AARTUIG:EN. 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit regle
ment wordt verstaan onder: 

I. Onze Minister: Onze Minister van Wa
terstaat; 

II. luchtvaa,·t : het gebruik van luchtvaar
tuigen op en boven het aardoppervlak; 

III. luchtvaartuig: een toestel, dat in den 
dampkring kan worden gehouden ten gevolge 
van de krachten, welke de I ucht daarnp uit
oefent; 

IV. aerostaat: een toestel, dat statisch in 
de lucht kan worden gehouden; 

V. ballon: een aerostaat (vrij of aan een 
kabel bevestigd) , welke niet van een voort
stuwingsinrichting is voorzien ; 

VI. luchtschip : een aernstaat, welke is 
voorzien van een voortstuwingsinrichting; 

VII. vliegtuig : een van een voortstuwings
inrichting voorzien toeste l, dat dynamisch in 
de lucht kan worden gehouden ten gevolge 
van reactiekrachten op vlakken, wel ke zich 
verplaatsen ten opzichte van de omringende 
l ucht; 

VIII. zweefvliegtuig: een n iet van een 

voortstuwingsinrich t ing voorzien toestel, dat 
dynamisch in de luch t kan worden gehouden 
tengevolge van reactiekrachten op vlakken, 
welke zich verplaatsen ten opzichte van de 
omringende I ucht; 

IX. kabelvl iege,·: een niet van een voort
stuwings-, noch van een besturingsinrichting 
voorzien toe tel, dat, bevestigd aan een op 
den grond vastgemaakten kabel , dynamisch in 
de lucht kan worden gehouden tengevolge van 
reactiekrachten op vlakken, welke zich ver
plaatsen ten opzichte van de omringende 
lucht ; 

X. lid der bemanning van een luchtvaar
tuig: de gezagvoerder en ieder ander, die 
t ij d e ns e n in verband m e t d e v lucht in een 
luchtvaartuig werkzaamheden heeft te ver
rich ten; 

XI. vlucht: de verplaats ing van een lucht
vaartuig tus chen het tijdstip van opstijgi.ng 
en dat van de daaropvolgende landing; 

XII. reis : de vlucht of de gezamenlijke 
vluchten, welke een I uchtvaartuig verricht om 
zich te begeven naar het luchtvaartterrein 
van bestemming; 

XIII. kunstvluchten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de besturings
inrichting, het vliegtuig standen doet aan
nemen en bewegingen doet uitvoeren , welke 
afwijken van de bij de normale vlucht voor
komende standen en bewegingen; 

XIV. acrobatische opstijgingen, onderschei
denlijk landingen: opstijgingen, onderscheiden
lijk landingen, welke zoodanig van de nor
male opstijgingen, onderscheidenlijk land in
gen, afwijken, dat zij gevaar opleveren hetzij 
voor het luchtvaartuig zelve, hetzij voor an
dere luchtvaartuigen, hetzij voor personen of 
voorwerpen op den grond. 

2. Onverm inderd het bepaalde in artikel 
41 verstaat dit reglement onder: 

luchtvaartterreinen: deel en van het gebied 
des Rijks, welke ingevolge de Luchtvaartwet 
a ls zoodanig zijn aangewezen of goedgekeurd, 
dan wel ingevolge die wet zijn gelijkgesteld 
met deel en van het Rijksgebied als voren be
doeld. 

3. Voor de toepassing van dit reglement 
gelden de volgende bepalingen: 

a. een luchtvaartuig wordt geacht zich "op 
het water" te bevinden, wanneer een onder
deel van het luchtvaartu ig zich in aanraking 
met het water bevindt; 

b. een luchtvaartu ig, dat zich in de lucht 
of op het water bevindt, wordt geacht "varen
de" te zijn, wanneer het niet aan den grond 
of aan een vast voorwerp op den grond of in 
het water is vastgemaakt; 

c. een I uchtvaartui g, dat varende is in de 
lucht of op het water, wordt geacht " vaart te 
loopen" , wanneer het snelheid heeft onder
sche idenlijk ten opzichte van de lucht of van 
het water; 

d. een luchtvaartu ig wordt geacht "niet te 
kunnen manoeuvreeren", wanneer het niet in 
staat is bewegingen uit te voeren, welke in 
dit regl ement of krachtens artikel 66 van dit 
reglement bij het in het eerste I id van dat 
artikel bedoeld Besluit en R eglement voor dat 
luchtvaartuig zijn voorgeschreven; 

e. onder "dag" wordt verstaan de tij d tus
schen zonsopgang en zonsondergang; 
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f . onder " nacht" wordt verstaan ·de t ijd 
tusschen zonsondergang en zonsopgang; 

g . onder " landingsterrein" word t verstaan 
het voor het opstijgen en ln nden bestemde 
gedeelte va n een luchtvaartte rrein, aange
wezen of goedgekeurd ten behoeve va n vl ieg
tuigen ; 

h. onde ,· ,, zichtbaar" wo rdt ten aanz ien 
van de te voeren I ich ten verstaan " zich tbaar 
hij donkeren nacht en hel eieren dampkring" . 

Met bet rekking tot de omschr ijving va n de 
p laatsing en de sectoren van zichtbaarheid 
va n -de voorgeschreven lichten, waarvoor wordt 
verwezen naa r onderstaande schets, wordt het 
luchtvaartuig verondersteld zich te bevinden 
in den stand, waarin het zich normaal bij 
rech t lij nigen horizontalen koer voortbeweegt . 

Art. 2. 1. De gezagvoerder van een I ucht
vaartnig is ve ra ntwoordelij k voor de na ko
m ing van de voorsch r iften van di t reglement 
en is verplicht a ll e maatregelen te nemen, 
welke daa rtoe noodig zij n. 

2. De op den gezagvoerder van een lucht
vaartuig toepasse lij ke voorschriften van d it. 
reglement zijn mede van toepass ing op hem 
d ie een luchtvaartuig a lleen bedient. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen betre ff ende d e lichten en 
dag kenmerken . 

Art. 3. 1. De bepali ngen betreffende de 
lich ten moeten des nach ts worden nagekomen ; 
onverminderd het bepaalde in het eerste l id 
van a rt ikel 71 van dit reglement en behou
dens door of vanwege Onzen Minister met 
betrekking tot proefnemingen met burgerl ij ke 
luchtvaartuigen te verl eenen ontheffing, mo
gen gedurende dien t ijd geen andere l ich ten, 
welke aangezien kunnen worden voor de hier
na voorgeschreven lichten, worden getoond. 

2. H et voeren door luchtvaartuigen van 
verbli ndende lichten op zooda ni ge wijze, dat 
daarui t voor andere I uch tvaartu igen of vaar
t u igen gevaar of hinder kan ontstaan , is ver
boden. 

Art. 4. 1. E en vliegtuig, dat zich bevindt 
in de luch t, of op een landingsterre in voor 
l andvl iegtui gen, moet de volgende lich ten 
voeren: 

a. Aa n de rechterzij de een groen licht, zoo
dan ig inger icht , dat het een ononderbroken 
l icht u itwerpt. Di t l ich t moet op een a fstand 
van ten minste 8 km zich tbaa r zij n in een 
tweevla kshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee ve rt ica le v lakken, waa r
van het eene evenwijdi g loopt aan het vla k 
van symmetrie door de lengteas van het 
vliegtui g en naar voren is ge rich t en het 
andere naar rech ts is gerich t. 

b. A an de linkerzij de een rood l icht, zoo
da nig inger ich t , dat het een ononderbroken 
l icht u itwerpt. Di t li ch t moet op een a fstand 
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van ten minste 8 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, wel ke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar
van het eene evenwijdig loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het v I ieg
tuig en naar voren is gerich t en het andere 
naar 1 inks is gerich t. 

c. A an de ach terzijde een wi t l icht, zoo
dani g inger ich t, da t het een ononderb roken 
1 icht naar achteren werpt. Dit I icht moet op 
een a fstand v an te n minste 5 k1n z ic h baar zij n 
in een tweevlakshoek van 140° , welke wordt 
gevormd door twee ver t ica le vlakken en in 
twee gel ijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetr ie door de lengteas van het 
vliegtui g . 

2. I nd ien een der in het eerste l id ge
noemde li chten , om te voldoen aan de h ier
boven gestelde bepalingen, door meer lichten 
moet worden vervangen, behoort de sector van 
zichtbaarhe id van elk van de laatstbedoelde 
1 ich ten zoodan ig te worden beperkt, da t n iet 
meer dan één daarvan van u it één punt zich t
baar is. 

3. I ndi en een ·v1 iegtui g een totale breedte 
van minder da n 20 mete r heeft, kunnen de 
in het eerste li d genoemde lich ten worden 
vereeni gd in één o f mee r, in het midden ge
pl aatste lampen , mi ts aan de e ischen van 
het eerste lid betreffende de kl eur en de 
zichtbaa rhe id wordt voldaan. 

Art. 5. E en op het water va rend vliegtu ig 
moet de volgende I ichten voeren: . 

a. Indien het kan manoeuvreeren en met 
wordt gesleept de zijdelich ten en het ach ter
] ich t bedoeld 'in he t ee rste I id van artikel 4 
en b~vendien aan de voorzijde een wi t l icht, 
zooda nig ingeri ch t , dat het een ononderbroken 
l icht naar voren werpt. Di t l ich t moet op een 
a fstand van ten minste 5 km zichtbaa r zij n 
in een tweevl a kshoek van 220°, welke wordt 
gevormd door twee vert icale vlakken en in 
twee gelijke dee len wordt ve rdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van het 
vl iegtuig. .. . 

b. Ind ien het wordt gesleept, de ztJ deltch
ten en het ach terlich t, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4. 

c. Indien het niet kan manoeuvree ren, twee 
roode 1 ichten, daa r, waar deze het best zich t
baar zijn, loodrecht boven elka nder geplaatst 
met een tusschenruimte va n ten mmste 1 m, 
met di en verstande, dat die lich ten rondom 
op een a fstand va n ten m inste 3 km moeten 
zichtbaa r zij n, en bovendi en, ind ien het vaart 
loopt: de zijdelich ten en het achterl icht, be
doeld in het eerste l id va n a rt ikel 4 ; indien 
het niet vaa rt loopt: het ach te rlicht, bedoeld 
in het eerste I id va n a rt ikel 4, onder c. 

Art. 6. E en vl iegtui g, dat voor a nker li gt 
of op het water is vastgemaakt, moet de vol 
gende I ich ten voeren : 

a. I n iede r geval in het midden aan de 
voorzijde, op de plaats, waa r dat het best 
zich tbaar is, een rood l icht , loodrech t, met 
1 m tusschenruimte, geplaatst boven een wit 
lich t met dien verstande, da t be ide 1 ichten 
rond~m op een afsta nd van ten m inste 2 km 
zichtbaar moeten zijn. 

b. Indien he t een tota le lengte van 45 m 
of me r heeft, aan de achterzijde of in de na
bijhe id daarvan bovendien een wit I icht, dat 

18 
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lager d ien t te zijn geplaatst dan de aan de 
voorzijde te voeren lichten. 

Dit licht moet rondom op een afstand van 
ten minste 2 km zichtbaar zijn. 

c. I nd ien het een totale breedte van 45 m 
of meer h eeft, behalve de li chten, genoemd 
onder a of die, genoemd onder a en b van dit 
arti kel , aan beide zijden een wit licht ten 
e inde de breedte van het vliegtuig aan t.e 
geven. Dit li cht moet zooveel mogelijk rondom 
op een afstand van ten minste 2 km zich baar 
zijn . 

Art. 7. E en zweefvliegtuig moet in de ge
vallen, waarin vliegtuigen ingevolge de voor
schriften van dit hoofdstuk lichten moeten 
voeren, een wit licht voeren, dat zooveel mo
gelijk rondom zichtbaar dient te zijn. 

Art. 8. E en vrije ballon moet een wit licht 
voeren, bevestigd op niét minder dan 5 m en 
n iet meer dan 10 m onder de mand. Dit Jicht 
moet rondom zichtbaar zijn op een afstand 
van ten minste 3 km . 

Art. 9. 1. Een kabelba llon of een kabel
vlieger moet voorzien zijn van twee witte, met 
een tusschenruimte van 4 m loodrecht boven 
elkander gepl aatste l ichten, waarvan het bo
venste I icht moet zijn aangebracht op ten 
minste 5 m en ten hoogste 10 m onder de 
mand of, indien geen mand aanwez ig is, 
onder den onderkant van den ballon of van 
den vlieger. Zij moeten rondom zichtbaar zijn 
op een afstand van ten minste 3 km. 

2. Bovendien moeten aan den kabel, waar
aan de ballon of de vlieger bevestigd is , op 
afstanden van 300 m , te rekenen van de in het 
eerste l id bedoeldè groep van twee lichten af, 
zijn aangebracht groepen van twee witte lich
ten, overeenkomstig die, welke in het genoem
de l id zijn omschreven. Indien de onderste 
groep door wolken wordt bedekt, moet boven
dien een groep onder de onderzijde der wol
ken worden aangebracht. Bovendien moet de 
plaats van het voorwerp, waaraan de ballon 
op den grond is vastgemaakt, worden aange
duid door een groep van twee I ichten, over
eenkomst ig die, welke in het eerste lid zijn 
omschreven. 

3. Overdag moet de kabel van een kabel
ba llon zijn voorzien van windzakken op af
standen van ten hoogste 100 m, te rekenen 
van de mand, of, indien geen mand aanwezig 
is , van den onderkant van den ballon af. 
De windzakken behooren te zijn ter lengte 
van ten minste 2 m en ten minste 0,2 m in 
doorsnede en moeten voorzien zijn van af
wisselend witte en roode dwarse banen van 
0,5 m breedte. 

4. Overdag moet de kabel van een kabel
vlieger worden gemerkt op overeenkomstige 
wij ze a ls in het derde lid is omschreven ten 
aanzien van den kabel van een kabelballon, 
dan wel door middel van voldoend stevige 
papieren wimpels op afstanden van 50 m te 
rekenen van den onderkant van den vlieger 
af. De wimpels, die eene lengte van ten 
minste 0,8 m en eene grootste breedte van 
tenminste 0,3 m behooren te hebben, moeten 
worden gekenmerkt door afwisselend witte en 
roode banen van een breedte van 0,1 m . 

5. Van de bepalingen van de voorgaande 
leden kan Onze M inister in bijzondere geval
len ontheffing verleenen, aan welke onthef-

fing voorwaarden verbonden kunnen worden. 
Art. 10. 1. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 11 moet een luchtschip, dat varende 
is, de volgende lichten voeren: 

a. Aan de voorzijde, een wit licht, zoodanig 
ingericht, dat het een ononderbroken licht 
uitwerpt. D it licht moet op een afstand van 
ten minste 8 km zichtbaar zijn in een twee
vlakshoek van 220°, welke hoek wordt ge
vormd door twee verticale vlakken en in twee 
gelijke deelen wordt verdeeld door het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het lucht.
schip. 

b. A an de rechterzijde een groen l icht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
li cht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt ge
vormd door twee verticale vlakken, waarvan 
het eene evenwijdig loopt aan het vlak van 
symmetrie door de lengteas van het lucht.
schip en naar voren is gericht, en het andere 
naar rechts is gericht. 

c. Aan de linkerzijde een rood licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar
van het eene evenwijdig loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het lucht
schip en naar voren is gericht, en het andere 
naar links is gericht. 

d. Aan de achterzijde een wit licht, zoo
dani g inger icht, dat het een ononderbroken 
1 icht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 5 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 140°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, en in 
twee gelijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van het 
luchtschip. 

2. Indien één der in het eerste I id ge
noemde lichten om te voldoen aan de h ier
boven gestelde bepalingen door meer l ichten 
moet worden vervangen, behoort de sector 
van zichtbaarheid van elk van de laatstbe
doelde lichten zoodanig te worden beperkt, 
dat niet meer dan één daarvan vanuit één 
punt zichtbaar is. 

Art. 11. 1. a. Een luchtschip, dat varende 
is en niet kan m anoeuvreeren (of waarvan de 
motoren opzettelijk zijn stopgezet), of dat 
wordt gesleept, moet aan de voor- en achter
zijde de in artikel 10, onder a en d g,moemde 
witte lichten voeren en bovendien onder het 
luchtschip twee met 4 m tusschenruimte lood
recht boven elkander gepl:tatste roode l ichten. 

Het bovenste licht moet 8 m onder de 
stuurgondel worden aangebracht. Beide lich
ten moeten rondom op een afstand van ten 
minste 3 km zichtbaar zijn. 

b. Bovendien moeten, wanneer het lucht
schip, dat zich in de onder a omschreven 
omstandigheden bevindt, vaart loopt, de in 
artikel 10 onder b en c genoemde zijdelichten 
worden gevoerd. 

2. Overdag moet het luch tschip, dat zich 
in de onder a van het eerste l id omschreven 
omstandigheden bevindt, voorzien zij n van 
twee zwarte ball en of overeenkomstige zwarte 
voorwerpen, elk van 0,6 m in doorsnede, welke 
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met een tusschenruimte van 4 m loodrecht 
boven elkander worden geplaatst en rondom 
zichtbaar moeten zijn. Zoo nood ig kunnen ter 
voldoening aan deze eischen de teekens dub
bel worden aangebracht. 

Art. 12. a. Een luchtschip, dat aan een 
landingsmast is gemeerd moet aan of bij de 
achterzijde een wit licht voeren, dat rondom 
op een afstand van ten minste 5 km zicht
baar is. 

b. Elk luchtschip, dat boven den grond of 
boven het water aan een kabel vast! igt, moet 
van voren het in artike l 10 onder a bedoelde 
witte licht en van achteren het onder d van 
genoemd artikel bedoelde witte licht voeren. 
Bovendien moeten het luchtschip en de anker
kabel op overeenkomstige wijze worden ver-
1 icht of afgebakend als in artikel 9 ten aan
zien van kabelbal lons is voorgeschreven. 

c. Een luchtschip, dat bezig is te meren, 
zal geacht worden varende te zijn en niet te 
kunnen manoeuvreeren tot op het oogenbl ik, 
dat het geheel vastligt. 

Art. 13. 1. Indien een der lichten, welke 
in de voorgaande artikelen ten aanzien van 
een zich in de lucht bevi ndend luchtvaartuig 
zij n voorgeschreven, ophoudt te branden en 
niet terstond weder kan worden ontstoken, 
moet dat luchtvaartuig landen, zoo spoedig a ls 
het dit zonder gevaar kan doen. 

2. Indien tengevolge van bezwaren, verbon
den aan de vervaardiging van lampen, welke 
voldoen aan de in de voorgaande arti kelen 
voor sector! ichten omschreven eischen, een 
onregelmatige kru ising van deze lichten n iet 
te vermij den is, moet de omvang dier krui
sing zoo gering mogelijk zijn; er mag in de 
voorgeschreven sector geen gedeelte zijn, waar
in het licht niet zichtbaar is. 

HOOFDSTUK III. 

B epalingen betreffende de seinen. 

Art. 14. H et geven van andere einen dan 
die, welke in dit reglement zij n voorgeschre
ven of krachtens dit reglement zij n toegelaten 
en die voor deze se inen zouden ]runnen wor
den gehouden, is verboden. 

Art. 15. 1. Een luchtvaartuig, dat zonder 
daartoe genoodzaakt te zijn, bjj nacht wenscht 
te landen op een luchtvaartterrein, waar 
dienstpersoneel aanwezig is, moet vóór de 
landing lichtschi tter ingen vertoonen door mid
del van een lantaarn of een schijnwerper, niet 
zij nde een der in het vorige hoofdstuk be
doelde lichten, dan wel onderbroken geluid
se inen geven. Bovendien moet het met behulp 
van den internationalen Morse Code door 
middel v:w geluidseinen of lichtseinen een 
groep van twee letters weergeven, gevormd 
door de eerste letter van zijn nationali te its
kenmerk en de laat,5te letter van zijn inschrij
vingskenmerk. 

2. Indien de toestemming tot het landen 
wordt gegeven, zal zulks geschieden door op 
den grond dezelfde lettergroep te herhalen 
door middel van een groen licht en di t te 
doen vol gen door groene lichtschitteringen. 

3. H et bepaalde in dit artikel sluit niet 
ui t, dat het verzoek om te landen, alsmede het 
daarop volgende antwoord in plaats van op de 
wijze, in de vorige leden aangegeven, langs 

rad iotelegrafi schen of radiotelefonischen weg 
kan worden overgebracht. 

4. In geval een vliegtuig ' s nachts is ge
land op een luchtvaartterrein voor watervlieg
tuigen, waar dienstpersoneel aanwez ig is, zal 
de toestemming om zich naar de aan legplaats 
te begeven worden gegeven door middel van 
overeenkomst ige seinen a ls die, welke zijn 
voorzien in het tweede lid van dit artikel , 
met dien verstande, dat die seinen met een 
wit I icht zullen worden gegeven. 

Art. 16. H et op den grond afvuren van een 
rooden lichtkogel of toonen van een rood 
schitterend licht geeft te kennen, dat geen 
enkel luchtvaartui g mag landen. 

Art. 17. Een luchtvaartuig, dat bij nacht 
genoodzaakt is om te landen, moet vóór de 

_ la nding met zijn navigatielichten een aantal 
korte schitter ingen maken. 

Art. 18. 1. I ndien een luchtvaartuig zich 
in groot en onmiddell ij k dreigend gevaar be
vindt en dr ingend hulp behoeft, moet het op 
eenigerlei wijze trachten de aandacht tot zich 
te trekken, waartoe het bij voorkeur de vol
gende noodseinen, hetzij gezamenl ijk, hetzij af
zonder] ijk, moet geven : 

a. het internationale se in • • • - - - • • • , 
te geven door middel van optische of radio
telegrafi sche seinen; bij gebruik van rad io
telefonie het noodsein MAYDAY (overeen
komende met de Fransche uitspraak van de 
uitdrukking "m'aider"); 

b. het vlaggeru10odsein N C van het in
ternationale seinboek; 

c. het afstandsein , bestaande uit een vier
kante vl ag, waarboven of waaronder een bal 
of een voorwerp, dat op een bal gelijkt ; 

d. een aangehouden toon met een ig geluid
gevend werktuig; 

e. een sein, bestaande uit het met korte 
tusschen poozen één voor één a fvuren van 
witte lichtkogels. 

2. Indien een I uchtvaartuig een zeer drin
gend bericht heeft over te brengen betreffen
de zij n e igen vei ligheid , de veiligheid van een 
luchtvaartu ig, dat in zicht is, of wel van 
eenig persoon aan boord of in zicht !laarvan, 
zal dat luchtvaartu ig dat bericht doen vooraf
gaan door het internationale spoedsein XXX. 

3. Indien een luchtvaartuig radiotelegra
fisch of rad iotelefonisch te kennen wenscht te 
geven, dat het zich in moeilijkheden bevindt, 
of dat het gedwongen is op het land of op 
het water te dalen, zonder dat onmiddellijke 
hulp noodig is, za l dat luchtvaartuig het in
ternational e spoedsein PAN geven. 

4. Indien een luchtvaartuig een bericht wi l 
se inen, hetwelk betrekking heeft op de vei
ligheid der navigatie, of belangrijke inlich
tingen wenscht te geven met betrekking tot 
meteoro logische waarschuwingsberichten, zal 
dat luchtvaartuig dat bericht doen voorafgaan 
door het internationale veiligheidssein T T T. 

5. De uitzending van de in het eerste lid 
onder a, het tweede, het derde en het vierde 
lid van dit artikel genoemde se inen dient te 
geschieden in overeenstemming met de ter
zake van het radioverkeer met luchtvaartui
gen gegeven voorschriften. 

H et in het eerste lid onder a bedoelde nood
sein en het in het tweede lid bedoelde spoed
sein kan slechts met toestemming van den 
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gezagvoerder van het I uch tvaartu ig worden 
ui tgezo nden. 

Art. 19. Om een luchtvaartu ig te waar
schuwen, dat het zich in de nabijheid van een 
ve!'boden gebied, als bedoeld in artikel 8 der 
Luchtvaartwet, bevindt en zijn koers moet 
veranderen, zullen de navolgende seinen wor
den gebruikt : 

a. overdag drie, met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren projectiel en, waar
van de zich bij het springen ontwikkelende 
w itte rookwolken tezamen de door het lucht
vaartu ig te volgen richting aanduiden; 

b. des nachts drie, met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren projectielen, waar
van de zich bij het springen ontwikkelende 
1 ichten of witte sterren tezamen de door het 
luchtvaartuig te volgen richting aandu iden. 

Art. 20. 1. Om aan een luchtvaartuig het 
bevel tot landen kenbaar te maken, zullen de 
volgende seinen worden gebruikt: 

a. overdag drie met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren projectielen, welke 
bij het springen een zwarte of gele rookwolk 
ontwikkelen; 

b. des nachts drie met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren proj ectielen, welke 
bij het springen groene ste rren of groen lich t 
ontwikkelen. 

2. Om zoo noodig het landen van een an
der luchtvaartuig dan dat, waarvoor het bevel 
tot landen bestemd is, te voorkomen, zal bo
vendien het laatstbedoelde met tusschenpoozen 
door een zoekl icht worden beschenen. 

Art. 21. In geval van nevel , mist, sneeuw
val of hevigen regen, hetzij overdag, hetzij 
des nachts, zal een luchtvaartuig, dat zich 
op het water bevindt, de volgende gelu id
seinen geven: 

a. indien het luch tvaartui g niet ten anker 
1 igt of gemeerd is en zich niet op eigen 
kracht voortbeweegt, met tusschenpoozen van 
niet meer dan twee minuten een geluidse in , 
bestaande uit twee stooten, welke ongeveer 
vijf seconden duren en gesche iden zijn door 
een tusschenpooze van ongeveer één seconde; 

b. indien het luchtvaartuig ten anker ligt 
of gemeerd is, het snel luiden met een vol
doende heldere klok of gong gedurende onge
veer vij f seconden met tusschenpoozen van ten 
hoogste één minuut. 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeene bepalingen betreffende het 
verkeer in de l1tcht. 

Art. 22 . 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 48 moeten: 

a. vl iegtuigen steeds uitwijken voor aerosta
ten, alsook voor zweefvliegtuigen en kabel
v l iegers; 

b. luchtschepen steeds uitwijken voor bal
lons, alsook voor zweefvliegtuigen en kabel 
vliegers. 

2. Een luchtschip, dat niet kan manoeu
vreeren, wordt voor de toepassing van dit 
artikel beschouwd als een vrije ballon. 

Art. 23. Indien de omstandigheden zulks 
veroorloven, kan gevaar voor aanvaring met 
een ander luchtvaartuig worden bemerkt, door 
nauwlettend de pei l ing en den elevatiehoek 
ten opzichte van dat luchtvaartuig waar te 

nemen. Indien die peiling en die elevatiehoek 
niet aanmerkelijk veranderen, moet gevaar 
voor aanvaring geacht worden te bestaan. 

Art. 24. 1. De uitdrukking "gevaar voor 
aanvar ing" omvat e lke kans op een ongeval , 
veroorzaakt doordat luchtvaartuigen te dicht 
in elkanders nabijheid komen . 

2. Elk luchtvaartu ig, dat ingevolge deze 
voorschriften verplicht is om, teneinde een 
aanvaring te vermijden, voor een ander lucht
vaartuig uit te wijken, moet zich op een iu 
verband met de omstandigheden voldoenden 
afstand van dat luchtvaartuig verwijderd hou
den. 

Art. 25. Onverminderd het bepaalde onder 
a en b van het eerste lid van artikel 22 e n 
in artikel 48 en behoudens de gevallen, waar
in vliegtuigen zich in gesloten verband voort
bewegen, voorzooverre die vliegtuigen onder
! i ng betreft, moet een I uchtvaartuig, voorzien 
van een voortstuwings inricht ing, bij het in 
acht nemen van de in het voorgaande artikel 
vermelde bepaling betreffende het gevaar voor 
aanvaring manoeuvreeren overeenkomstig de 
in de volgende artikelen gegeven voorschrif
ten, zoodra het waarschijnlijk is, dat het, bij 
het behouden van zijn koers, binnen een af
stand van 200 m aan eenig deel van een 
ander I uchtvaartuig zal voorbijgaan. 

Art. 26. Indien twee luchtvaartuigen, voor
zien van een voortstuwingsinrichting, recht of 
bijna recht tegen elkander in sturen, moetén 
beide naar rechts uitwijken. 

Art. 27. Indien twee luchtvaartuigen, voor
zien van een voortstuwingsinrich ting, koersen 
volgen, welke elkander kruisen , moet het 
luchtvaartuig, dat het andere rechts van zich 
heeft, voor dit laatste uitwijken. 

Art. 28. 1. Een luchtvaartuig, dat een an
der luchtvaartuig inhaalt, moet voor het 
laatste uitwijken door zijn eigen koers naar 
rechts te verleggen en niet door te duiken. 

2. Een luchtvaartuig, dat een ander lucht
vaartu ig nadert vanuit een richting, welke 
met den koers van het laatste een hoek maakt 
van meer dan 110°, d.w.z. dat het zich ten 
opzichte daarvan in een zoodanigen stand be
vindt, dat het bij nacht geen van de beide 
zijdelichten van dat luchtvaartuig zou kunnen 
zien, moet zich gedragen als een luchtvaar
tuig, dat het laatste inhaalt. Geen daarop 
volgende verandering van de peiling tusschen 
de beide luchtvaartuigen zal het inhalende 
luchtvaartu ig tot een, volgens deze bepalin
gen, kruisend luchtvaartuig maken, of het 
ontslaan van de verplichting om op voldoen
den afstand van het andere I uchtvaartuig te 
blijven, totdat het laatstgenoemde geheel zal 
zij n gepasseerd. 

3. Aangezien men overdag op het van 
achteren naderende luchtvaartuig niet altijd 
met zekerheid zal kunnen weten, of dit zich 
ten opzichte van het andere luchtvaartu ig 
vóór of achter de bovenomschreven richting 
bevindt, moet het eerste in geval van twijfel 
als een inhalend luchtvaartuig worden be
schouwd en uitwij ken. 

Art. 29. 1. Wanneer één der beide lucht
vaartuigen tot uitwijken verpl icht is, moet 
het andere zijn oorspronkelijken koers en zijn 
oorspronkelijke snelheid houden. 

2. Indien echter tengevolge van nevel of 
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andere oorzaken het luchtvaartuig, dat het 
recht heeft zijn koers te houden, zich zóó 
dicht bij het tot uitwijken verplichte lucht
vaartuig bevindt, dat een aanvaring door een 
manoeuvre van dit laatste alleen niet meer 
te vermijden zou zijn, is het eerste ook ver
plicht om zoodanig te manoeuvreeren, als ter 
voorkoming van een aanvaring noodig is. 

Art. 30. Elk luchtvaartuig, dat volgens 
deze bepalingen gehouden is voor een ander 
luchtvaartuig uit te wijken, moet, wanneer 
de omstandigheden het toelaten, vermijden 
voor het andere langs te gaan. 

Art. 31. Ten e inde het verhoogde gevaar 
voor aanvaring, dat aanwezig is op en in de 
nabijheid van luchtroutes, te beperken, moe
ten, indien zulks mogelijk zal zijn en zonder 
gevaar zal kunnen geschieden, de in de vol
gende artikelen voorge chreven bepalingen 
worden nagekomen. 

Art. 32 . Een luchtvaartu ig, dat zich op het 
kompas voortbeweegt langs de rechte lijn, 
welke twee punten verbindt van eene alge
meen gebruikte luchtroute, moet op een af
stand van tenminste 500 m ter rechterzijde 
van die lijn koers houden. 

Art. 33. Een I uchtvaartuig, dat een door 
Onzen Minister aangegeven luchtroute volgt, 
moet op een afstand van tenminste 300 m 
ter rechterzijde van die luchtroute bl ijven. 

Art. 34. Een luchtvaartuig, dat in de na
bijheid van een luchtroute een terreinafschei
ding (b.v. een weg, een spoorlijn, een riv ier, 
een kanaal , een strandlijn e.d.), geen deel 
uitmakende van eene luchtroute, volgt, moet 
tenminste 300 m ter rechterzijde van die ter
reinafscheiding blijven. 

Art. 35. Een luchtvaartuig mag zich niet 
ter I i nkerzijde van en evenwijdig aan een 
luchtroute, lijn of ter reinafscheiding, als be
doeld in een der artikelen 31, 32, 33 en 34, 
voortbewegen, dan op zoo grooten afstand 
daarvan, dat luchtvaartuigen, welke op de 
voo rgeschreven wijze rechts van zoodanige 
luchtroute, lijn of terreinafscheiding houden, 
vermeden worden. 

Art. 36. Een luchtvaartuig zal, indien het 
een luchtroute, lijn of terreinafscheiding, a ls 
bedoeld in een der artikelen 31, 32, 33 en 34, 
moot kruisen, zulks zoo snel mogelijk onder 
een rech ten hoek en op eene in verband met 
de veiligheid zoo groot mogelijke hoogte, doen. 

Art. 37. Indien vliegtuigen zich in geslo
ten verband voortbewegen, zullen zij door 
andere luchtvaartuigen voor de nakoming der 
bepalingen van dit hoofdstuk als één geheel 
worden beschouwd; degene, die a ls gezagvoer
der over zulk een verband van vliegtuigen 
is aangewezen, dan wel a ls leider daarvan op
treedt, moet de voor tbeweging daarvan zoo. 
danig leiden, dat a ll e tot het verband be
hoorende vliegtu igen de bepalingen van dit 
hoofdstuk kunnen nakomen. 

Art. 38. Een luchtvaartuig mag niet van 
het land of het water opstijgen, zoolang er 
gevaar bestaat voor aanvaring met een lucht
vaartuig, dat bezig is te landen. 

Art. 39. 1. Een luchtvaartuig, dat zich in 
een wolk, in nevel, in mist of in andere om
standigheden van slecht zicht bevindt, moet 
voorzichtig manoeuvreeren met wrgvuldige 
inachtnem ing van de bestaande omstandig
heden en toestanden. 

2. Een luchtvaartuig, dat onder wolken 
vliegt, moet, indien zulks mogel ijk zal zijn en 
zonder gevaar zal kunnen geschieden, zóó ver 
beneden de wolkenbasis blijven, als noodig is 
om goed te kunnen waarnemen en waarge
nomen te worden. 

Art. 40. Met het oog op de toepassing van 
de bepalingen van dit hoofdstuk moet de be
stuurder van een vliegtuig, behoudens in bij
zondere omstandigheden, hetzij in het midden 
van het vliegtuig, hetzij I inks in het vliegtuig 
zijn gezeten. 

HOOFDSTUK V. 

Bijzonilere bepalingen betreffende het verkeer 
op of in de nabijheid van luchtvaartterreinen. 

Art. 41. In de volgende arti kelen van dit 
hoofdstuk wordt verstaan onder: 

,,luchtvaartterreinen" : luchtvaartterreinen, 
welke ten behoeve van vliegtuigen zijn aan
gewezen of goedgekeurd, dan wel zijn gelijk
geste ld met luch tvaartterreinen als vorenbe
doeld. 

§ 1. 

L-uchtvaa1·tte1-reinen voor landvliegtuigen . 

Art. 42. Alvorens op een voor het a lge
meene luchtverkeer aangewezen luchtvaart
terrein te landen, moet een vliegtuig ten 
minste een halven cirkel om dat luchtvaart
terrein beschrijven; tot het uitvoeren van de 
land ing mag slechts worden overgegaan, in
dien deze naar het oordeel van den gezag
voerder van het vliegtuig zonder gevaar voor 
aanvaring zal kunnen geschieden. 

Art. 43. Een vliegtuig, dat bij het op
stij gen van of bij het landen op een lucht
vaartterrein een bocht moet maken, moet dat 
ruim buiten het landingsterrein doen en naar 
links, d.w.z. in tegengestelde richting van de 
wijzers van een uurwerk, met dien verstande, 
dat bij het maken van de bocht het landings
terrein zich steeds aan de linkerzijde van het 
vliegtuig dient te bevinden. 

Art. 44 . Behalve bij het landen en opstij
gen of bij het vliegen op een hoogte van meer 
dan 2000 m boven den grond is het aan vlieg
tuigen verboden over het landingsterrein te 
vliegen. 

Een vli egtuig, dat op een afstand van min
der dan 4000 m van het dichtstbijgelegen punt 
van het landingsterrein vliegt, moet, tenzij het 
zich op een hoogte van meer dan 2000 m 
bevindt, zoodanig vlîegen, dat het landings
terrein zich steeds aan de linkerzijde van het 
vliegtuig bevindt. 

Art. 45. 1. H et is verboden op een voor het 
a lgemeene luchtverkeer aangewezen lucht
vaartterrein acrobatische opstijgingen of lan
dingen uit te voeren. 

2. Tenzij een vliegtu ig zich op een hoogte 
van meer dan 2000 m bevindt, is het ver
boden binnen een afstand van 4000 m van 
het dichtstbijzijnde punt van een luchtvaart
terrein, als in het eerste lid bedoeld, met dat 
vliegtuig kunstvluchten te verrichten . 

Art. 46. 1. Een vliegtuig, dat landt op of 
opstijgt van een luchtvaartterrein, moet zulks 
doen tegen den wind in, uitgewnderd in die 
gevall en, waarin de ge teldheid van het ter
rein daartegen beletsel vormt. 
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2. Ingeval op een luchtvaartterrein door 
middel van een inrichting als bedoeld in ar
tikel 158, onderscheidenlijk artikel 159, van 
de Regeling Toezicht Luchtvaart, is aange
duid, dat er windstilte heerscht, moet worden 
geland en opgestegen in de richting, aange
geven a ls door Onzen Minister ten aanzien 
van dat luchtvaartterrein bepaald, met dien 
verstande dat, indien op dat terrein aanwezig 
is een inrichting tot aanduiding van de wind
richting in den vorm van een T (landings-T), 
moet worden geland en opgestegen_ in een 
lijn evenwijdig aan het staande been van de 
T, en in de richting van den voet naar den 
top van de T. 

3. Onder windstilte wordt in het tweede 
lid begrepen wind met een snelheid van ten 
hoogste 2,5 m per seconde (9 km per uur). 

4. Wanneer op een luchtvaartterrein een 
teeken is uitgelegd, bestaande uit een rood vier
kant bord, voorzien van een volgens de diago
nalen aangebracht geel kruis, is het verboden 
op dat I uchtvaartterrein te I an den. 

Art. 47. Indien meer vliegtuigen tegelijker
tijd een luchtvaartterrein naderen met de be
doeling daarop te landen, moet een zich hoo
ger bevindend vliegtuig een zich lager be
vindend vliegtuig mijden en bij de landing de 
voorschriften van artikel 28 betreffende het 
inhalen toepassen. 

Art. 48. Voor een vliegtuig, dat bezig is 
te landen, moet te allen tijde worden uitge
weken. 

Art. 49. 1. Een vliegtuig, dat op een lucht
vaartterrein landt, of daarvan opstijgt, moet 
met inachtneming van het bepaalde in ar
tikel 46, ter linkerzijde voldoende ruimte la
ten voor elk vliegtuig, dat reeds is geland of 
bezig is op te stijgen, dan wel op het punt is 
zulks te doen. 

2. E en vliegtuig, dat zich over het lan
d ingsterrein voortbeweegt, moet dit doen in 
de richting, waarin moet worden geland. 

Art. 50. 1 . Door of vanwege Onzen Minis
ter, onderscheidenlijk Onzen Minister van 
Defensie, voor wat betreft het luchtverkeer 
op en in de nabijheid van voor de militaire 
1 uchtvaart en niet tevens voor het algemeene 
luchtverkeer aangewezen luchtvaartterreinen, 
kan, zoo noodig, onder daarbij te stell en voor
waarden, van het bepaalde in de artikelen 
42 tot en met 46 en in artikel 49 ontheffing 
worden verleend. 

2. Ten teeken, dat door of vanwege Onzen 
Minister een ontheffing; als bedoeld in het 
vorig lid, is verleend, wordt op het betrokken 
luch tvaartterrein een teeken uitgelegd, be
staande uit een rood vierkant bord, waarvan 
des nachts de zijden worden aangeduid door 
roode l ichten. 

Art. 51. 1. Indien zich ongeveer in het 
midden van het land ingsterrein een witte ge
vulde vijfpuntige ster bevindt, moet dat ge
deelte geacht worden door een denkbeeldig 
verticaal vlak, evenwijdig aan de windrichting 
te zijn verdeeld in twee gelijke of nagenoeg 
gelijke zones . De zone, welke zich ten opzichte 
van een tegen den wind in front makenden 
toeschouwer rechts van het denkbeeldige vlak 
bevindt, is bestemd voor het landen, die welke 
zich links van dat vlak bevindt. voor het 
opstijgen. 

2. Een vliegtuig, dat op een luchtvaart
terrein, als in het eerste lid bedoeld, wil 
landen, moet zulks, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 46, doen in het lin
kergedeelte van de voor het landen bestemde 
zone, doch het moet daarbij ter linkerzijde 
voldoende ruimte laten voor elk vliegtuig, dat 
reeds is gel and. 

3. Een vliegtuig, dat van een luchtvaart
terre in , als in het eerste lid bedoeld, wil op
stijgen, moet zulks, met inachtnem ing van 
het bepaalde in artikel 46, doen in het linker
gedeelte van de voor het opstijgen bestemde 
zone, doch het moet daarbij ter linkerzijde 
voldoende ru imte laten voor elk vliegtuig, dat 
bezig is op te stij gen, dan wel op het punt is 
zulks te doen. 

4. De in het eerste I id bedoelde ster, waar
van de punten behooren samen te vallen met 
de hoekpunten van een regelmatigen vijfhoek, 
moet zijn beschreven in een cirkel van ten
minste 15 m middellijn. 

Art. 52. Zonder machtiging van of van
wege Onzen Minister is het verboden een 
luch tschip te meren of gemeerd te houden in 
de nabijheid van een luchtvaartterrein, dat 
niet is aangewezen voor de uitoefening van de 
luchtvaart met luchtschepen. 

§ 2. 

Luchtvaartte,·reinen voor watervliegtuigen. 

Art. 53. Een vliegtuig, dat bij het opstij
gen van of bij het landen op het landingster
rein een bocht maakt, moet dat naar links 
doen, cl. w. z. in tegengestelde richting van 
de wijzers van een uurwerk. 

Art. 54. Behalve bij het landen en opstij
gen of bij het Yliegen op een hoogte van m;,er 
dan 700 m boven het aardoppervlak is het 
aan vliegtuigen verboden over het landings
terrein te vliegen. 

Een vliegtuig, dat op een afstand van min
der dan 4000 m van het dichtstbijgelegen 
punt van het landingsterrein vliegt, moet, 
tenzij het zich op een hoogte van meer dan 
700 m bevindt, zoodanig vliegen, dat het 
landingsterrein zich steeds aan de linkerzijde 
van het vliegtuig bevindt. 

Art. 55. 1. Voor een vliegtu ig, dat bezig 
is te landen, moet te allen tijde worden uit
geweken. 

2. Zoodra een vliegtuig geland is, moet 
het vrij baan maken voor elk vliegtuig, dat 
bezig is te landen of op het punt staat op te 
stijgen. 

3. Een vliegtuig, dat is geland en zijn 
snelheid zoodanig heeft verminderd, dat het 
gemakkelijk op het water kan manoeuvreeren, 
moet, in geval het zich naar de aanlegplaats 
wil begeven, zulks doen door zich, voorzooverre 
noodig naar links draaiende, naar den rand 
van het terrein te begeven en den rand vol
gende, het midden van het terrein aan de 
linkerhand te houden. 

4. Wanneer een vliegtuig 's nachts is ge
land op een luchtvaartterrein, waar dienst
personeel aanwezig is, moet het, alvorens zich 
overeenkomstig het vorig lid naar de aanleg
plaats te begeven, op en neer houden en het 
in het vierde lid van artikel 15 bedoelde sein 
afwachten. 
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Art. 56 . Een vliegtuig, dat wil landen of 
opstijgen, moet, met inachtneming van het be
paalde in artikel 46, jo. artikel 57, tei· linker
zijde voldoende ruimte laten voor elk vlieg
tu ig, dat reeds is geland en aan zijn rflchter
zijde zoo groot mogelijke ruimte late11 , ten
einde een ander vl iegtuig gelegenheid tot lan
den of opstij gen te geven. 

A rt. 57. 1. Het bepaalde in de artikelen 
42, 46, 47, in het tweede lid van artikel 50 
en in artikel 52 is op luchtvaartterreinen voor 
watervliegtuigen van overeenkomstige toepas
s ing. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, on
derscheidenlijk Onzen Minister van Defensie, 
voor wat betreft het luchtverkeer op en in 
de nabijheid van voor de militaire luchtvaart 
en n iet tevens voor het algemeene luchtver
keer aangewezen luchtvaartterreinen voor wa
tervliegtu igen, kan, zoo noodig onder daarbij 
te stell en voorwaarden , van het bepaalde in 
de artikelen 42 en 46, jo. het bepaalde in 
het vorig l id, zoomede van het bepaalde in de 
artikelen 53, 54, 55, vierde I id en 56 onthef
fing worden verleend. 

HOOFDSTUK VI. 

B epalingen van alge,neenen aard. 

Art. 58. Een luchtvaartuig, aan boord 
waarvan door een der leden van de beman
ning bemerkt wordt, dat het zich boven een 
verboden gebied bevindt, als bedoeld in ar
tikel 8 der Luchtvaartwet, moet: 

a. een noodsein geven, als. bedoeld in arti
kel 18 van dit reglement. 

b. zich zoo spoedig mogeljjk buiten het 
verboden gebied · begeven en landen op het 
dichtstbijzijnde luchtvaartterrein. 

Art. 59. 1 . Een luchtvaartuig moet zoo 
spoedig mogelijk landen, indien het bevel 
daartoe gegeven wordt: 

a. op de wijze, a ls aangegeven in artike l 
20 van dit regl ement; 

b. door middel van optische, radiotelegra
fische o f radiotelefonische se inen. 

2. Een bevel, a ls in het eerste lid bedoeld, 
mag enkel worden gegeven door ambtenaren, 
a ls ingevolge artikel 48 van de Luchtvaartwet 
door Onzen Minister, dan wel door Onzen 
Minister van Defensie, na overleg met Onzen 
Minister, aan te wijzen. 

Art. 60. 1. Het is verboden met een vlieg
tuig boven de bebouwde kom eener gemeente 
te vliegen, anders dan op een zoodanige 
hoogte, dat het mogel ijk zal zij n om met 
stopgezetten motor of stopgezette motoren bui
ten die bebouwde kom te landen. 

2. In elk geval mag met een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente niet 
op een geri ngere hoogte dan 400 m boven 
den grond worden gevlogen. 

3. Het is verboden met een vliegtuig bo
ven menschenverzamelingen te vliegen op een 
geringere hoogte dan 100 m boven den grond. 

4. Van het verbod, bedoeld in het eerste, 
tweede en derde lid, kan Onze Minister, on
derscheidenlijk Onze Minister van Defensie na 
overleg met Onzen Minister, ontheffing ver
leenen. 

Art. 61. H et is verboden met een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente en 

boven een menschenverzameling kunstvluchten 
uit te voeren. 

Art. 62. H et is verboden tijdens een vlucht 
ander op het aardoppervlak waarneembaar 
geluid voor t te brengen of te doen voortbren
gen, dan ontstaat bij een normaal gebrui k 
van een luchtvaartuig. 

Art. 63. 1. H et is verboden met een lucht
vaartuig voorwerpen in de lucht te sleepen 
of te doen sleepen , welke niet behooren tot 
de noodzakelijke uitrusting van dat lucht
vaartuig. 

2. Van het bepaalde in het vorige lid , als
mede van het bepaalde in artikel 62 kan 
door of vanwege Onzen Minister , of, voor wat 
militaire luchtvaartuigen betreft, door Onzen 
Minister van Defensie, ontheffing worden 
verleend. 

Art. 64. 1. H et is verboden uit een lucht
vaartuig andere voorwerpen dan fijn zand of 
water te werpen. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderschei
denlijk Onzen Minister van Defens ie, voor wat 
milita ire luchtvaartuigen betreft, voor zooveel 
noodig na overleg met Onzen Minister van 
Financiën, ontheffing worden ve rl eend. 

Art. 65. 1. Het is verboden bij het doen 
landen van een luchtschip of van een vrijen 
ballon gebruik te maken van een anker. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderschei
denlijk Onzen Minister van Defensie, voor wat 
militaire luchtschepen of vrije ballons be
treft, ontheffing worden verleend. 

HOOFDSTUK VII. 

Slot- en strafbepalingen. 

Art. 66. 1. Elk luch tvaa rtu ig, dat door 
eigen kracht op het water manoeuvreert. is in 
dat geval , behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel, onderworpen aan 
Ons Besluit van 24 April 1897 (Staatsblad 
n°. 107 ), tot vaststelling van gewijzigde be
palingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
10 J anuari 1907 (Staatsblad n°. 12), of aan 
de bepalingen van het Binnenaanvaringsregle
ment (Staatsblad n°. 317 van 1926), met dien 
verstande, dat zulk een luchtvaartuig, voor 
wat betreft de toepass ing van die bepalingen, 
zal worden beschouwd als een stoomvaartuig. 

2. Zulk een luchtvaartu ig moet de lich ten 
voeren overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement en niet de lichten, welke voor 
stoomvaartuigen zijn voorgeschreven in het 
Besluit of in het R eglement, in het eerste lid 
genoemd, en zal , uitgezonderd in de bijzondere 
hiervoren in de artikelen 18 en 21 omschre
ven gevallen, niet de geluidseinen toepassen, 
welke bij dat Besluit en dat Reglement zijn 
voorgeschreven, noch geacht worden die ge
luidse inen te hooren. 

Art. 67. Bij het naleven van de bepalingen, 
vervat in hoofdstuk IV en V, moet behoorlijk 
worden acht gegeven zoowel op de aan de 
navigatie verbonden gevaren, op het gevaar 
voor aanvaringen, als op alle bijzondere om
standigheden, welke ter voorkoming van on
middellijk gevaar een afwijking van de be-
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doelde bepalingen noodzakelijk mochten ma
ken. 

In het bijwnder dient in het oog te worden 
gehouden, dat het in nauwe vaarwaters voor 
stoomvaartuigen moeilijk kan zijn om de ma
noeuvres uit te voeren, welke noodig zijn om 
aanvaringen met luchtvaartuigen te voor
komen. 

Art. 68. De bepalingen van dit reglement 
sluiten in geen geval uit de verplichting tot 
het nakomen van bijzondere door het bevoegde 
gezag uitgevaardigde voorschriften met be
trekking tot het geven van verdere se inen of 
het voeren van andere lichten en kenmerken . 
Evenmin sluiten zij uit het gebruik van door 
den eigenaar van een luchtvaartuig met mach
tiging van Onzen Minister, dan wel van de 
ingevolge verdrag bevoegde autoriteit, aan
genomen herkenningsseinen, die naar behoo
ren zijn bekend gemaakt. 

Art. 69. De bepal ingen van d it reglement 
ontheffen in geen geval van de verplichting 
tot het nakomen van de bijzondere voorschrif
ten, welke met betrekking tot het verkeer met 
luchtvaartuigen in de nabijheid van lucht
vaartterreinen of andere plaatsen mochten 
zijn uitgevaardigd . 

Art. 70. Noch de eigenaar of de houder, 
noch de gezagvoerder of eenig ander I id van 
de bemanning van een luchtvaartuig zal zich 
op de bepalingen van dit reglement kunnen 
beroepen, teneinde te worden ontheven van de 
verantwoordelijkheid voor de gevolgen, welke 
mochten voortvloeien uit eenige nalatigheid 
in het voeren van lichten, het geven van 
se inen, het houden van goeden uitkijk of uit 
veronachtzaming van die maatregelen van 
voorzorg welke volgens de praktijk van het 
verkeer 'met luchtvaartuigen of naar aanlei
ding van bijzondere omstandigheden behooren 
genomen te worden. 

Art. 71. 1. Voorzoover zulks noodig is in 
verband met militaire oefeningen of proef
nemingen, kan door of vanwege Onzen Mi
nister van Defensie, zoo noodig na overleg 
met Onzen Minister, met betrekking tot de 
luchtvaart met militaire luchtvaartuigen, ge
heel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend van het bepaalde in Hoofdstuk II en 
in artikel 36. 

Een zoodanige ontheffing zal als regel 
enkel worden verleend voor een bepaalden 
tijd, ten aanzien van bepaaldelijk aangegeven 
gebieden en onder tijdige bekendmaking. 

Voorzoover bekendmaking, als in den vo
rigen volzin bedoeld, niet mogelijk is, zullen 
door of vanwege Onzen Minister van Defensie 
maatregelen worden genomen, opdat de vei
ligheid van het verkeer met andere lucht
vaartuigen wordt gewaarborgd. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, on
derscheidenlijk Onzen Minister van Defensie, 
voor wat betreft het I uchtverkeer op en in 
de nabijheid van voor de militaire luchtvaart 
en niet tevens voor het algemeene I uchtver
keer aangewezen luchtvaartterreinen, kan , 
zoo noodig onder daarbij te stellen voorwaar
den, geheel of gedeeltelijk ontheffing worden 
verleend van het bepaalde in de artikelen 14, 
15 16, 17 en 20. 

Art. 72. Van ontheffingen, als bedoeld in 
het eerste lid van artikel 3, het vijfde lid van 

artikel 9, in het eerste l id van artikel 50, in 
·het tweede l id van artikel 57, in het vierde 
1 id van artikel 60, het tweede lid van artikel 
63, het tweede lid van artikel 64, het tweede 
lid van artikel 65 en in artikel 71 , alsook 
van de machtigingen, als bedoeld in artikel 
52, en in artikel 68, geschiedt, voor zooveel 
noodig, mededeeling in de Staatscourant en in 
het Algemeen Politieblad. 

Art. 73. Overtreding van een ige bepaling 
van dit reglement wordt gestraft met hech
ten is van ten hoogste een maand of geldboete 
van ten hoogste f 300. 

Art. 74. Dit reglement kan worden aange
haald onder den titel " Luchtverkeersregle
ment" of " L.V.R.". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 24 Maart 
1934, Staatsblad n°. 126. 

Ons bekend, 
D e Minister van Waie,·staat, Ka I f f. 

D e Minist er van Defensie, L .. N. D e c k e r s. 

s. 127 . 

28 Maart 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Bodeg1·aven van 2 
Mei 1932, waarbij overschrijving der ver
gunning voor den verkoop van sterken 
drank in het klein van P. Schout en werd 
geweigerd ten name van J. F. de Goeij. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken van 21 Februari 1934, n°. 166G, 
afdeeling Volksgezondheid , en van Binnen
landsche Zaken van 26 Februari 1934, n°. 
5628, a fdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Bodegraven bij hun besluit van 
2 Mei 1932, krachtens artikel 79 der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476), de overschrij
ving van de vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein van P . Schou
ten, wonende te Rijssen (0.), op naam van 
J. F . de Goeij te Bodegraven, die op 1 Mei 
1931 den vergunninghouder Schouten in de 
uitoefening van het bedrijf verving, hebben 
geweigerd; 

dat die weigering geschiedde omdat door 
het overschrijven dezer vergunning in strijd 
zou worden gehandeld met het bepaalde in 
artikel 12, eerste lid, onder 12e, der Drank
wet, aangezien J. F. de Goeij voornoemd on
herroepelij k zou zijn veroordeeld tot één jaar 
gevangenisstraf; 

Overwegende, dat blijkens ingewonnen ambts
berichten de Goeij voornoemd bij arrest van 
het Gerech tshof te Ainsterdain van 22 Novem
ber 1928 voorwaardelijk is veroordeeld tot 
negen maanden gevangenisstraf met een proef
t ijd van drie jaren; 

Overwegende, dat derhalve de weigerings
grond , welke Burgemeester en Wethouders van 
Bodegraven meenden te moeten toepassen, n iet 
bestond, en dat, bij gebreke van eenigen an
deren wettelijken weigeringsgrond hun desbe
treffend besluit van 2 Mei 1932 is in strijd 
met artikel 79, lid 3, in verband met artikel 
30, lid 1, en artikel 12, lid 1, onder 12, der 
Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) en voor 
vernietiging in aanmerking komt ; 
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Gelet op artikel 185 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

20 Maart 1934, n°. 45); 
Gez ien het nader rapport van Onzen M inis

ter van Sociale Zaken van 26 M aart 1934, 
n°. 567G, afdee l ing Vol ksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voornoemd besl uit van Bu rgemeester en 

Wethouders va n B odeg,·aven van 2 Mei 1932 
te vernietigen wegens strij d met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Z aken, 
J . R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 
De JJf inister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. cl e W i I cl e . 
(Uitg eg . 13 April 1934.) 

s. 128 . 

29 Maa,·t 1934. WET tot het aangaan van 
een of meer geldl eeningen ten laste va n 
het R ij k. 

Wij WILHELMI NA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is ter verminder ing van 
de uitgaven wegens ationale Schuld een of 
meer geldleeningen ten laste van het R ij k 
aan te gaan ter a fl ossing van de 5 pct. Tweede 
leening 1932, de 4½ pct. leeningen 1916, 1917 
en 1928 en de 4 % leening 1916; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Machtiging. B edrag . Naa,n . 

Art. 1. 1. Onze M inister van Financiën 
wordt gemachtigd tot het te gelde maken van 
schu ldbewijzen ten laste van het Rij k tot zoo
danig bedrag a ls noocl ig is te r verkrijg ing van 
eene som van ten hoogste f 900,000,000. 

2. Die tegeldemaking kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in het 
vor ig lid bedoeld bedrag, dan wel achtereen
vo lgens bij gedeelten van dat bedrag, op de 
tijd t ippen, welke Onze Minister van Fina n
ciën dienstig zal achten. 

Uitvoe,·ingsvoorschri ft en. R ekening. 
Schulddelging. 

2. l. De voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorschrif
ten deze r wet, door Onzen M in ister van F i
nanciën vastgesteld. 

2. Va n de tegeldemaking dier chuldbewij 
zen wordt, voor elke leening als bedoeld in 
het tweede l id van artikel 1 afzonderl ij k, eene 
reken ing afgelegd, welke, na door de Alge
meene R ekenkamer te zijn nagez ien en ac
coordbevonden, aan de Staten-Generaal wordt 
medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de u it
g i fte door de A lgemeene Rekenkamer gere
gistreerd en van een bewijs die r registratie 
VOOl'Z i en. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol-

gend lid, zal de schuld, welke k rachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in ten 
hoogste 40 jaren, te beg innen in het jaar 
volgende op dat, waar in de tege ldema king 
plaats vi ndt. 

5. De bevoegdhe id tot versterkte delging 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepass ing van de be ide 
vorige leden terugontvangen schuldbewij zen 
worden ter vernietiging bij de Algemeene 
R ekenkamer overgebracht. 

P,·ovisie. 

3. Bij rechtstreeksche tegeldemaking van 
de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankie rs, de m akelaars in effecten, en 
de comm issionnairs in effecten, door w ier tus
schen komst inschrijvingen voor die schul dbe
wijzen worden ingel everd, over het nom inaal 
bedrag der aan hen toegewezen chuldbewij
zen, waarvoo ,· het. verschuld igde wordt ge
stort, eene provis ie worden toegekend van ten 
hoogste ½ pct. 

Vrijstellin g van belastingen. 

4. Onder de in artikel 2 bedoelde voor
waarden ka n worden opgenomen, dat krach
tens deze wet u itgegeven schuldbewijzen, met 
de daarbij behoorende rentebewijzen, vrij ge
steld zij n van a l Ie N ederlandsche belastingen, 
welke van schuldbewijzen ten laste van N e
derland en de daarbij behoorende rentebewij 
zen mochten geheven worden. 

Vrijst elling van zegelrecht. 
5. De b il jetten van inschr ijv ing voor en de 

nota's van toew ijzing van de krachtens deze 
wet uitgegeven schuldbewijzen zijn vrij van 
zegel recht. 

l nwe,·kingtreding. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op di en harer afkondi
ging. 

Ti tel. 

7. Deze wet kan worden aangehaald a ls 
" Leeningwet 1934" met bij voeging van het 
nummer van het Staatsblad, waar in zij is op
genomen. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Grnvenhage, den 29sten Maart 

1934. 

s. 129 . 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 u cl. 

(Ui tgeg. 29 Maart 1934 . ) 

29 Maart 1934. BESLUI T , houdende besch ik
king op het beroep, ingesteld door L . de 
Briiijn en 53 a nderen te Den H e,n, ge
meente B erga,nbacht, ouders van kinderen, 
d ie de openbare lage re school n°. 2 te 
B e1·ga1nbacht bezoeken of in de toekomst 
deze school bezoeken zouden, tegen het 
beslu it van Gedeputeerde Staten van 
Ziiidholland van 7/9 Novem ber 1933, B . 
n°. 6190 (4e afdeeling) , G.S. n° . 96/1, 
waarbij l°. den raden der gemeenten A1n-
1nerstol en B erga,nbacht is bevolen onver
wijld met elkander een gemeenschappelijke 
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regeling te slui ten, als bedoeld in artikel 
19, v ierde lid, der L ager-onderwijswet 
1920, omtrent de toelat ing van daarvoo r 
in aanmerking komende kinderen uit de 
1 aatstgenoemde gemeente tot de openbare 
lagere school in de eerstgenoemde gemeen
te; 2°. de verm indering is bevolen van 
het aantal openbare lagere scholen te 
B erg'!-rnbaû,t, onder bepal ing, dat deze 
v~rmmdermg zal gesch;eden door ophef
fmg, met mgang van 1 J anuari 1934, van· 
de openbare lagere school aan den Lek
dijk a ldaar . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. de Bruijn en 53 anderen te Den H ern, ge
meente B erga:rnbacht, ouders van kinderen 
die de openbare lagere school n°. 2 te B e,·/ 
a,nbacht bezoeken of in de toekomst deze 
school bezoeken zouden, tegen he bes! uit van 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 7/9 
November 1933, B . n°. 6190 (4e afdee ling ) 
G. S. n°. 96/1, waarbij 1 °. den raden der ge'. 
meenten A rnn,erstol en Bergarnbacht is bevo
len __ onverwij l_d met elkander een gemeensch ap
pehJke regeli ng te slui ten , als bedoeld in ar
tikel 19 , v ierde lid , der Lager -onderwijswet 
1920, omtrent de toelating van daarvoor in 
aanmerki ng komende k inderen uit de laatst
genoemde gemeente tot de openbare lage re 
school in de eerstgenoemde gemeente; 2°. · 
de verm indering is bevolen van het aantal 
openbare lagere scholen te B erganibacht, on
der bepal ing, dat deze verminder ing zal ge
schieden door opheff ing, met ingang van 1 
J anuari 1934 , van de openbare lagere school 
aan den Lekdij k a ldaar ; 

Den_ Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
21 F ebruari 1934, n°. 102 ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen, van 
23 Maart 1934 , n°. 2276 , afdeeling Lager On
derwijs A lgemeen; 

Overwegende: dat het vorengenoemde be
sluit van Gedeputeerde Staten steunt op de 
ove rweging, dat aan de opheffing der onder
werpelijke school geen wezenlijke bezwaren 
verbonden zijn en dat met name de afstanden, 
welke de daarbij betrokken kinderen zullen 
hebben a f te leggen om een school van de 
gewenschte rich t ing te kunnen bereiken, geen 
bedenking kunnen ontmoeten; dat de moge
lij kheid om ook in de toekomst steeds de naast
bij gelegen openbare lagere scholen, namelijk 
d ie te Schoonhov en en te A rnrn erstol, te kun
nen bezoeken, voor zooveel de school in de 
eerstgenoemde gemeente betreft reeds is ver
zekerd door de indertijd gesloten' gemeensch ap
pelijke regel ing en voor zooveel de openbare 
lage re school te A rn,rn erstol betreft, a lsnog 
door een soortgelijke regeling verzekerd kan 
worden; dat voorts door de opheffing van de 
onderwerpelij ke school een wezenlijke bezui 
niging, zoowel voor het Rij k a ls voor de ge
meente B ergambacht zal worden verkregen 
en de gemeente A,nrnerstol haa r inkomsten 
zal zien vermeerderen; dat bovendien door 
den bedoelden maatregel het onderwij sbelang 
zal worden gediend, aangezien de kinderen der 
op te heffen school alsdan onderwijs in ru imer 
verband zullen gaan genieten; dat vanuit den 

raad te B erga,nbacht weliswaar hiertegen wor
den _a~ngevoerd , a. dat de opheffing geen be
zum1gmg voor de gemeente zal beteekenen 
b. dat het mogel ijk is, dat de ouders de;. 
d'.'arbij betrokken leerlingen plaatsing zullen 
e1schen op de openbare lage re school in het 
dorp, zoodat deze zal moeten worden ver
groot, en c . . dat bezuin ig ing op andere wij ze 
kan worden verkregen, namelijk door verla
ging der onderwijzerswedden, doch dat deze 
a rgumenten geen steek houden · dat toch sa
menvoeging van scholen hier e~n meer voor
d~e l ige explo itatie moge] ijk zal maken, dat 
Ui t de opheffing der onderwerpelijke school 
geen steunverleeningen, a ls bedoeld in a rtikel 
13 der Lager-onderwijswet 1920 zullen voort
vloeien, aangez ien geen der kinderen door 
deze opheffing meer dan 5 km, zal hebben af 
te leggen om een openbare lagere school te 
bereiken en dat de kosten, verbonden aan het 
slui ten eener gemeenschappelijke regel ing met 
A mmerstol, niet groot zullen zijn, aangezien 
thans zelfs zonder een ige vergoeding kinderen 
ui t B ergambacht tot de openbare lagere school 
te A rnm erstol worden toegelaten ; dat het ge
vaar, dat de ouders van leerlingen de r op te 
heffen school voor hun kinderen plaatsing 
zullen verzoeken op de openbare lagere school 
te B ergambacht-dorp, zoodat deze school zal 
moeten worden uitgebreid, slechts denkbeeldig 
is, vermits toch de openbare lagere scholen te 
A1n11,erstol en te Schoonhoven aanz ienlijk 
di chterbij zijn gelegen; dat bovendien op de 
school in het dorp nog een vrij aanzien! ijk 
aantal plaatsen onbezet is, weshalve eenige 
toevloed van kinderen, die thans op de open
ba re lagere school II geplaat t zijn, niet da
delij k uitbreiding der school behoeft ten ge
volge te hebben; dat ten slotte een wedde
verlaging, zooa ls van uit den raad is bepleit, 
gesteld zij ware rede lijk, niet door den raad 
kan worden toegepast en bovendien geenerlei 
bezuinig ing voor de gemeentekas zou opleve
ren; dat er mitsdien alle aanleiding is, thans 
tot toepassing van de bovengenoemde maat
regelen over te gaan; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren , 
dat de school al meer dan een ha lve eeuw ge
leden is gesticht, omdat de behoefte aan een 
school aldaar dringend werd gevoeld in dit 
geïsoleerde gedeelte van B ergarnbacht ; dat 
die behoefte nog onverminderd bestaat; dat 
de school door haar l igging een cultureele 
waarde vertegenwoordigt voor de streek en 
opheffing ook een groot opvoedkundig nadeel 
zou opleveren, daar het contact tusschen 
ouders en school door de ve rplaats ing van de 
leerlingen zoo goed a ls verloren gaat; dat de 
school steeds bezocht wordt door ongeveer 60 
leer] ingen; dat zij ernstig bezwaar hebben om 
hun kinderen langs een onbeschutten en ge
vaarlijk d rukken dijk naar school te zenden 
en te laten overblijven,- wat voor hen weer 
kosten met zich meebrengt; da t de opheffing 
van de school weinig tot bezuiniging zal bij 
dragen, daar zooal niet direct dan toch zeker 
na een jaar zoowel te A 11rnierstol a ls te Schoon
hoven een leerkrncht moet worden benoemd 
e~ de bezuiniging neerkomt op f 400 per jaar, 
z1J nde de marge voor hoofd van een school; 
dat ook deze bezuiniging wegval t door het in 
orde brengen en eventueel verbouwen van een 
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schoollokaal te A rn1nerstol, terwijl het school
gebouw van school n°. II ongebruikt bl ij ft 
staan; 

Overwegende : dat de onderhavige school , 
die met ingang van 1 Januari 1934 is opge
heven, te dien tijde 54 leerlingen telde, van 
wie 34 zijn geplaatst op de openbare lagere 
school te Arnrnerstol, 7 op de openbare lagere 
school te Schoonhoven en onderscheidenlijk 3 
en 10 op twee bijzondere lage re scholen te 
Schoonhoven; 

dat ten gevolge viin deze overplaatsingen 
aan geen der v ier genoemde lagere scholen 
een leerkracht meer behoefde te worden be
noemd, terwijl slechts ten aanzien van de 
laatstbedoelde bijzondere lagere school de mo
gelijkheid, echter niet de waarschijnlijkheid 
bestaat, dat met ingang van 1 J anuar i 1935 
een leerkracht meer zal moeten worden be
noemd; 

dat indien deze mogelijkheid geen werkelijk
heid wordt, door de opheffing van de open
bare lagere school n°. II, te B er(Jambacht, 
uiteindelijk door het Rijk de vergoeding van 
de jaarwedden van het hoofd en van de o n
derwijzeres wordt bezuin igd, zoodat een be
spar ing van beteekenis is verkregen; 

dat voor de gemeentekas de explo itatiekos
ten van de school zu ll en worden bezuinigd, 
waartegenover weliswaar de bijdragen staan, 
welke deze gemeente voor deze kinderen aan 
de gemeenten A 111111 entol en Schoonhoven 
verschul d igd zal zijn, doch dat deze bijdragen 
niet op 60, doch slechts op 54 leerl ingen be
trekking hebben; 

dat . de openbare I agere school te A ,nrnerstol 
in den toestand, waarin die school zich thans 
bevindt, wel in staat is de nieuwe kinderen 
te p laatsen, eenerzijds, omdat het aantal van 
de eigen leerlingen van 158 op 139 is ge
daald en a nderzijds omdat niet, gelijk ver
wacht werd, 38 , doch slechts 34 kinderen uit 
Be,·ga,nbacht in deze school werden geplaatst, 
zoodat het aantal leerl ingen op 1 J anuar i 1934 
173 bedroeg, terwijl het thans 171 bedraagt; 

dat dus door deze opheffing in geenen deele 
een problematieke, doch integendeel een be
langrijke bezu ini ging werd verkregen; 

dat mi tsdien Gedeputeerde Staten terecht 
het treffen van een gemeenschappelijke rege
ling en de opheffing van de school hebben 
bevolen; 

Gezien de L ager-onderwij swet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te ver ki aren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kun ten en 

W etenschappen, i belast met de uitvoering 
van dit beslui t, dat met het rapport van On
zen voo rnoemden Minister in het Staatsblad 
geplaatst, en waarvan afschri ft zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1934. 

WILHELMI A. 

De Minister van Onde,·wijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 

{Uitgeg. 10 April 1934.) 

N °. 2276. 

LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN. 

Beroep tegen opheffing openba re 
lagere school N °. 2 te 

Bergambacht. 

' s-Gravenhage, 23 Maart 1934 . 

Aan de K oningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het tot Uwe Majesteit 
gericht advies van de Afdeeling van d ien 
R aad, van 21 F ebruari 1934, n°. 102, verge
ze ld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majesteit te nemen be
sluit, betreffende het beroep, waarvan krach
tens machtiging van Uwe Majesteit de over
weging door mij bij brief yan 16 J anuar i 
1934, n° . 12416/1, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen, bij die Afdeeling is aanhangig ge
maakt. 

D it ontwerp-beslui t luidt als volgt: 
Wij WILJ:IELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. de Bruijn en 53 a nderen te Den Hern, ge
meente Berga,nbacht, ouders van kinderen, 
die de openbare lagere school n°. 2 te Berg
arnbacht bezoeken of in de toekomst deze 
school bezoeken zouden, tegen het besluit van 
_Gedeputeerde Staten van Zuidholland van 7/9 
November 1933, B . n°. 6190 (4e afdeeli ng), 
G.S. n°. 96/1, waarbij 1 °. den raden der ge
meenten Arnnie,·stol en B erganibacht is bevo
len onverwijld met elkander een gemeenschap
pel ijke regeli ng te slui ten, a ls bedoeld in a r
tikel 19, vierde lid, der L ager-onderwijswet 
1920, omtrent de toelating van daarvoor in 
aanmerking komende kinderen uit de laatst
genoemde gemeente tot de openbare lagere 
school in de eerstgenoemde gemeente; 2°. 
dien gemeenteraden de vermindering is be
volen van het aantal openbare lagere scholen 
te B ergambacht, onder bepaling, dat deze ver
mindering zal geschieden door opheffing, met 
ingang van 1 J anuari 1934, van de openbare 
lagere school aan den L ekdijk aldaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 F ebruari 1934, n° . 102; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat het vorengenoemde be
si uit van Gedeputeerde Staten steunt op de 
overweging, dat aan de opheffing der onder
werpelijke school geen wezenlijke bezwaren 
ve ,-bonden zijn en dat met name de afstanden, 
welke de betrokken kinderen zullen heb
ben af te leggen om een school van de 
gewenschte r ich t ing te kunnen bereiken, geen 
bedenking kunnen ontmoeten; dat de moge
lijkheid om ook in de toekomst steeds de naast
bijgelegen openbare lagere scholen, namelijk 
die te Sc hoonhoven en te A ,nnie,·stol, te kun
nen bezoeken voor zooveel de school in de 
eerstgenoemd~ gemeente betreft, reeds is ver
zekerd door de indertijd gesloten gemeenschap
pelijke regeling en voor zooveel de openbare 
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l age re school te A 11,1nerstol betreft, a lsnog 
door een soor tgelijke regeling ve rzekerd kan 
worden ; da t voorts door de opheffin g van de 
onderwerpelijke school een wezenlijke bezui
niging, zoowel voor het Rijk a ls voor de ge
meente B erga11, bacht zal worden verkregen 
en de gemeente A11rn,erstol haar inkomsten 
za l zi en ve rmeerderen; dat bovendi en door 
den bedoelden maatregel het onderwij sbelang 
zal worden gedi end , aangezien de kinderen der 
op te heffen schoo l alsdan onderwijs in ruimer 
ve rba nd zul Jen gaan genieten ; dat vanui t den 
raad te B erga,nbacht weliswaar hiel'tegen wor
den aangevoerd, a. dat de opheffi ng geen be
zuini g ing voor de gemeente zal beteekenen, 
b . dat het moge) ijk is, dat de ouders der 
betrnkken lee rlingen plaatsing zu ll en e ischen 
op de openba re lage re school in het dorp, 
zooclat deze za l moeten worden vergl'oot, 
en c. dat bezuinig ing op andere wijze kan 
worden verkregen, namelijk door ver la
g ing de r onderwij zerswedden, doch dat deze 
a rgumenten geen steek houden; dat toch sa
menvoeging van scholen hier een mee r voor
deeli ge explo itati e mogelij k zal m a ken, dat 
uit de ophe ffing der onderwerpelijke school 
geen steunverl eeningen, a ls bedoeld in a rtike l 
13 der Lagel'-onderwijswet 1920 zu ll en voor t
vl oe ien, aangez ien geen der ki n clernn door 
deze opheffing meer clan 5 km, zal hebben a f 
te leggen om een openbare I agere school te 
be re iken en dat de kosten, verbonden aan het 
s lui ten eener gemeenschappelijke regeling met 
Amm erstol, niet g root zull en zij n, aangezi en 
tha ns zelfs zonder een ige vergoeding kinderen 
uit B e1·ga1n bacht tot de openbare lage re school 
te A m m e,·stol worden toegelaten ; dat het ge
vaar, dat de ouders van leerli ngen der op te 
he ffen school voor hun k inderen pl aats ing 
zull en ve rzoeken op de openbare lagere school 
te B e1·ga1nbacht-dorp , zooclat deze school zal 
moeten worden uitgebreid, slechts denkbeeldi g 
is , vermit5 toch de openbare lagere schol en te 
Amm.e,·stol en te Schoonhoven aanzienlijk 
di chterbij zijn gelegen ; dat bovend ien op de 
school in het dorp nog een vrij aanzien! ijk 
aanta l pl aatsen onbezet is, weshalve eeni ge 
toevloed va n kinderen, di e thans op de open
bare lagere school II gepl aatst zijn , niet da
de lijk uitbreiding der school behoeft ten ge
\'Olge te hebben; dat ten slotte een weelde
verl aging, zooa ls va n ui t den raad is beple it, 
gesteld zij ware redelijk, niet door den raad 
ka n worden toegepast en bovend ien geenerl e i 
bezuinig ing voor de gemeentekas zou o pleve
ren ; da t er mitsdien all e aanle iding is, th ans 
tot toe pass ing va n de bovengenoemde m aat
regel en over te gaan; 

dat de appell a nten in be roep aanvoeren , 
dat de school al meer clan een ha lve eeuw ge
leden is gestich t , omdat de behoefte aan een 
schoo l a ldaar dringend werd gevoeld in di t 
geïsoleerde gedee lte van B ergambacht; dat 
die behoefte nog onverminderd bestaat; dat 
de chool door ha ar ligg ing een cultureele 
waarde vertegenwoordigt voor de streek en 
opheffing ook een groot opvoedkundig nadeel 
zou opleveren, daar het contact tusschen 
ouders en school door de verplaats ing va n de 
leer! ingen zoo goed a ls ve rloren gaat; dat de 
school steeds bezocht wordt door ongeveer 60 
leerlingen ; dat zij ernstig bezwaar hebben om 

h un kinderen langs een onbeschutten en ge
vaarlijk drnkken dijk naar school te zenden 
en te laten overblijven, wat voor hen weer 
kosten met zich meebrengt ; dat de opheffing 
van de school weinig tot bezuini g ing zal bij
dragen, daar zooal niet direct, dan toch zeker 
na een jaar zoowel te A ,nmerstol al s te Schoon
hoven een leerkracht moet worden benoemd 
en de bezuinig ing neerkomt op f 400 per jaar, 
zijnde de marge voor hoofd va n een school ; 
rl at ook deze bezuinig ing wegval t door het in 
orde brengen en eventueel verbouwen van een 
schoollokaa l te A 11,11,erstol . terwijl he t school
gebouw van school n°. II ongebruikt blijft 
staan; 

Overwegende : dat de onderh avi ge school 
meer clan 60 leerlingen telt; 

dat aan een zoo g rnot aanta l kinderen de 
bestaande onderwij sgelegenheid te r plaatse, 
waar zij wonen, niet behoort te worden ont
nomen, tenzij daardoor eene besparing van 
werkelijke beteeken is wordt verkregen ; 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
niet met zekerhe id te zeggen va lt, of de op
heffing van de school eene bezuin iging van 
het sal a ris van een schoolhoofd za l opleveren, 
doch dat wellich t slechts een hoofdenmarge ten 
bed rage van f 400 aan het Rijk al s bate ten 
deel zal vall en; 

dat voor de gemeentekas de exploi tatiekos
ten van de school zull en worden bezuinigd , 
waartegenover echte r de bijdragen staan, welke 
de gemeente voor deze 60 kinderen aan de 
gemeenten Ammerstol en S choonhoven ve r
schuldigd za l zij n, terwijl de school van A m
me?'Stol in den toestand, waarin die school zich 
thans bevindt, n iet in staat is, de nieU\\'0 kin
deren te p laatsen ; 

dat in deze dee ls p robl ematieke en in iede r 
geval ve rre van bela ng rijke bezuini g ing geen 
voldoende aanl e idi ng ka n worden gevonden, 
de school op te he ffen, en zonde,· bepaal de 
noodzaak deze p i attela ndsschooljeugd aan te 
wij zen op schol en, welke I iggen buiten de 
pl aats waar zij wonen, en veela l op 1 à Z 
km. v~n hunne woningen ; 

dat m itsdien Gedeputee rde Staten ten on
rechte het treffen van ecne gemeenschappe
lijke regeli ng en de opheffing van de school 
hebben bevolen ; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Mi nister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetensch appen, is belast met de uitvoering 
va n di t beslu it . 

Met de voorgedragen bes! issi ng en de over
weg ingen, di e daartoe h ebben geleid , kan ik 
mij op de volgende gronden niet vereenigen . 
Blijkens nader door m ij bij den inspecteur van 
het lager onderwij s in de inspectie Gor inchem 
ingewonnen inlich t ingen is de openbare lagere 
school n°. II te B ergambacht met ingang van 
1 J anuari 1934 opgeheven. Zij telde te d ien 
t ijde niet 60, maar 54 leerlingen, van wie 34 
zijn gepl aatst op de openbare lagere school te 
A 1n11,erstol, 7 op de openbare I agere school te 
Schoonhoven en onderscheidenlijk 3 en 10 op 
twee bijzondere lagere schol en te S choonhoven. 

'l'en gevol ge va n deze overpl aatsingen be
hoefde aan geen der vier genoemde scholen 
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een leerkracht meer te worden benoemd. 
Slechts ten aanzien van de laatstbedoelde bij
zondere lagere school bestaat de mogelijkheid 
echter niet de waarschijnlijkheid, dat met in'. 
gang van 1 Januari 1935 een leerkracht meer 
zal moeten worden benoemd. 

I ndien deze mogelijkheid geen werkelijkheid 
wordt, wordt door de opheffing van de open
bare lagere school n°. Il te B erga,nbacht uit
eindel ijk door het Rijk de vergoeding van de 
jaarwedden van het hoo[d en van de onde ,·
wijzeres bezuinigd, zoodat, in tegenstelling 
met hetgeen de Raad van State meent dat 
wellicht slechts een hoofdenmarge ten beclrage 
van f 400 aan het R 1Jk a ls bate ten deel zal 
vallen, inderdaad een besparing van beteeke
ms wordt verkregen . 

\Vel iswaar zal de gemeen te B e,·ga,nbacht 
tegenover de bezuin iging van de exploi tatie
kosten der school bijdragen verschuldigd zijn 
aan de gemeenten A m,nerstol en Schoonhoven 
voor de kinderen, die thans een school in die 
gemeenten beweken, maar dit betreft hier 
slechts bijdragen voor 54 en niet voor 60 leer-
1 ingen. 

Ook is het niet juist, dat de openbare lagere 
schoo l te A ,n,nerstol in den toestand waar in 
zij zich thans bevindt, niet in sta~t is de 
nieuwe kinderen te plaatsen . Immers haar 
e igen aantal leerlingen is van 158 op 139 ge
daald en met 38, doch slechts 34 lee rlingen 
der opgeheven school zijn op eerstbedoelde 
school geplaatst, zoodat het aantal hierlingen 
op 1 Januari 1934 173 bedrneg, terwijl het 
thans 1 71 bedraagt. 

Ik kan het dan ook niet eens zijn met de 
overweging, dat in deze deels problematieke 
en_ i_n. ieder geval verre van belangrijke be
zu1m g111g geen voldoende aanlei ding zou kun-· 
nen worden gevonden de school op te heffen. 
Integendeel, gelijk hiervoren werd aangetoond, 
werd een belangrijke bezuiniging verkregen. 

Mitsdien ben ik van oordeel, dat Gedepu
teerde Staten van Zuidholland hun besluit 
van 7/9 November 1933, B. n°. 61 90 (4e afd.), 
G.S. n°. 96/1, terecht hebben genomen en dat 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond be
hoort te worden verklaard op de gronden, 
welke III het hiernevens gaand, daartoe strek
kend ontwerp-besluit zijn ·ontwikkeld hetwelk 
ik mij veroorloof Uwer Majesteit ter' bekrach
tiging hie rbij eerb iedig aan te bieden. 

s. 130. 

De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 

29 llfaa,·t 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Haaften van 9 Maart 1934 inza ke toe
pass ing van artikel 75, junc'to arti kel 72 
der Lager-onderwijswet 1920. 

Geschorst tot 1 Sept ern ber 1934. 

s. 131. 

29 Maart 193~. 13ESLUI?' tot wijziging van 
h et KonmkliJk beslwt van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n °. 276) t er uitvoering van de 
wet van 28 Maart 1877, (Staatsblad no. 35) 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 Maart 
1922 (Staatsblad n°. 135), tot wering van 
besmetting door uit zee aankomende 
schep en. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op d e voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 15 Januari 1934, no. 2205 H, 
Afdeeling Volksgezondheid en van Onzen 
l\'linister van Defensie van 3 F ebruari 1934 
IIIe Afdeeling A, n°. 23 ; ' 

Gezien Ons besluit van 15 Mei 1933 (Staats
blad n°. 276), ter uitvoering van de wet van 
28 1\13:art 1877 (Staatsblad no. 35), laatstelijk 
geW1Jz1gd b1J de wet van 24 Maart 1922 (Staats
blad n°. 135), tot wering van besmetting door 
uit zee aankomende schepen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Maart 1934, no, 34); 

Gelet op h et nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 15 Maart 1934, 
n°. 474 H /Doss. 6, Afdeeling Volksgezondheid 
en van Onzen Minister van Defensie van 23 
Maart 1934, IIIde Afdeeling A, no, 84; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. H et onder a bepaalde van artikel 

4 van Ons bovenaangehaald besluit wordt ge
lezen als volgt : 

,,gedurende den geheelen tijd tusschen zons
opkomst en zonsondergang, uit het vlaggesein 
T M, vermeld in het Internationaal Seinboek, 
geheschen aan den top van den mast, of bij 
geb!eke van de benoodigde vlaggen, uit de 
natievlag van het schip, geheschen op een 
zichtbar~ plaats in het voorwant ;" 

2. Dit besluit treedt in wer king met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteek ening 
van h et Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Sociale Zaken en van 
Defensie zjjn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten Maart 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. S 1 o t e m a k er d e B r u i n e. 
De Minister van Defensie, L. N. D ec k e rs. 

(Uitgeg. 20 April 1934.) 

s. 132. 

29 llfaa,·t 1934. BESLUIT, waarbij met toe
passing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249), een bedrag 
uitgetrokken op de begl'Ooting van het 
Staatsbedrijf der Algemeene L a ndsdrnk
ker1J voor 1933 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen f)OSt van de begrooting 
van genoemd bedr1J f voor het dienstjaar 
1934. 
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s. 133. 

29 Maart 1934. BESLUIT tot w1Jz1gmg: 
A. van het reglement voor het Wedu

wen- en Weezenfonds van Europeesche 
Burgerlijke Ambtenaren in N ederlandsch
l ndië; 

B . van het reglement op het verleenen 
van pensioenen aan Europeesche locale 
ambtenaren in N ede,·landsch-l ndië en van 
pensioenen en onderstanden aan de wedu
wen en weezen dier ambtenaren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het gewenscht is om ar

tikel 31 van het reglement voor het Weduwen
en W eezenfonds van Europeesche Burgerlijke 
Ambtenaren in Nederlanilsch-lntli ë en het ge
lijkgenummerd artikel van het R eglement op 
het verleenen van pensioenen aan Europeesche 
Locale Ambtenaren in Nederland.sch-lndië en 
van pensioenen en onderstanden aan de wedu
wen en weezen dier ambtenaren te wijzi gen, 
o. m. met het oog op de voorgenomen herzie
ning van de regeling van de bezoldiging der 
burgerlijke landsdi enaren in N ederlandsch
lndië, welke herziening op 1 April 1934 in 
werking zal treden; 

Overwegende voorts, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischenden aard, a ls 
voorzien in den aanhef van artikel 70 der 
Indische Staatsregeling, waarin de Volksraad 
niet kan worden gehoord; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Koloniën van 13 Maart 
1934, Afdeeling Kabinet, n°. 10; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Maart 1934, n°. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Maart 1934, Afdee
ling Kabinet, n°. 3; 

Gelet op artikel 2 der ·wet van den 31en 
Mei 1929 (Nederlandsch Staatsblad n° . 296, 
Indisch Staatsblad n° . 323); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. A. Het bij artikel 1 van Ons be

sluit van 17 Maart 1913 (Nederlanilsch Staats
blad n°. 99, I ndisch Staatsblad n°. 359) vast
gesteld reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche Burgerlijke 
Ambtenaren in Nederlandsch-lndië, zooals het 
is aangevuld en gewijzigd, laatstelijk bij ar
t ikel 2, § A, van Ons besluit van 6 Augustus 
1931 (Nederlandsch Staatsblad n°. 363 , Indisch 
Staatsblad n°. 422), ondergaat, gerekend van 
31 Maart 1934, de volgende nadere wijziging: 

Artikel 31 wordt gelezen: 
"1. Deelgenooten, wier bezold ig ing, nadat 

,,zij gedurende minstens twee jaren van ac
,,tieven dienst aan het fonds hebben bijge
,,dragen een vermindering ondergaat, worden , 
"indien zij den wensch daartoe te . kennen 
"geven, ten aanzien van de toepassing van 
"artikel 18 van dit reglement geacht in het 
,,genot te zijn gebleven van de bezoldig ing, 
,,zooals deze was op het oogenblik dat de ver
"mindering plaats vond. Ingeval meer dan 
"eenmaal vermindering van bezoldiging plaats 

heeft geldt, bij het hernieuwd gebruik ma
"ken ~an dit recht, als fictieve bezoldiging 
'.'.de hoogste, op het tijdstip eener vroegere 
,,salarisvermindering genoten wedde. 

" Zoolang de werkelijk genoten bezoldi gi ng 
,,Jager is dan de vorenbedoelde fictieve wed
"de, wordt bij de heffing van gewone en 
,, huwelijkscontributie, alsmede van extra-bij
,,dragen, als bedoeld in artikel 34, aangeno
,,men, dat de deelgenoot een bezoldiging ge
" niet, gelijk aan die fictieve wedde, met dien 
"verstande, dat wanneer die fictieve wedde 
,,meer-, de werkelijk genoten bezoldiging ech
,,ter minder dan f 1000 's maands bedraagt, 
"geen hoogere heffing van contri butie plaats 
"heeft dan naar reden van een bedrag van 
f 1000 's maands. 

,, 2. Zij , die van het recht, in lid 1 be
"doeld, gebruik wenschen te maken, hebben 
"binnen den tijd van drie maanden, gerekend 
,,van den eersten der maand, waarin de ver
"minderde bezoldiging voor de eerste maal is 
"genoten, een daartoe strekkende verklaring 
"in te dienen aan den Beheerder van het 
,,fonds, door tusschenkomst van de autoriteit, 
" die de bezoldiging betaalbaar stelt. Deze 
,,verklaring kan niet worden herroepen. 

"3. Het bepaalde bij de twee vorige leden 
"geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in 
" het genot van pensioen en deelgenooten, a ls 
" bedoeld in artikel 29 en artikel 32, indien 
"zij opnieuw in den dienst worden opgenomen 
,,op een bezoldiging, welke lager is dan die, 
"waarover werd bijgedragen bij het verlaten 
,,van den dienst. 

"4. Zij, die binnen den tijd van beraad 
,,overlijden en zich niet hebben uitgesproken, 
"worden, indien zij betrekkingen nalaten, die 
"voor uitkeering uit het fonds in aanmerking 
"kunnen komen, geacht gebruik te hebben 
,,gemaakt van het in lid 1 en in lid 3 be
,,doelde recht. 

"5. Zij , die op den voet van het bepaal de 
,,bij lid 1 of bij lid 3 over een fictieve bezol
" di ging contribueeren, zijn verplicht, indien 
,,zij in het genot worden gesteld van verlofs
,,traktement, non-activiteitstraktement, wacht
"geld , onderstand of pensioen, berekend naar 
,,of met inachtneming van het lager inkomen, 
,,gewone bijdrage te voldoen over het bedrag, 
"dat hun zou toegeken d zijn, wanneer zij di e 
,,fictieve bezoldiging inderdaad hadden ge
,, noten. 

" Indi en een deelgenoot verkeert in een der 
"gevallen als in dit I id bedoeld en tijdens het 
,,genot van verlofstraktement, non-activiteits
,,traktement, wachtgeld, onderstand of pen
,,s ioen, huwelijks- of extra-bijdragen verschul
,,d igd wordt, zal bij het vaststellen dier bij
,,dragen wordeu aangenomen, dat de laatste
" lijk genoten bezoldiging gel iJk is geweest aan 
"de fictieve wedde, doch ten hoogste f 1000 

's maands" 
" B. Het ·bij artikel 1 van Ons besluit van 
26 J anuari 1931 (Nederlandsch Staatsblad 
n°. 21, I ndisch Staatsblad n°. 93) vastgesteld 
reglement op het verleenen van pensioenen 
aan Europeesche locale ambtenaren in Neder
landsch-l ndië en van pensioenen en onder
standen aan de weduwen en weezen dier am b
tenaren, zooals het is aangevuld en gewijzigd 
bij artikel 2, § D, van Ons bes! uit van 6 
Augustus 1931 (N ederlandsch Staatsblad n°. 
363, I ndisch Staatsblad n°. 422), ondergaat de 
volgende nadere wijziging : 

Artikel 31 wordt gelezen: 
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" 1. Deelgenooten, wier bezoldiging, nadat 
,,zij gedurende 1n instens twee jare n van wer
,,kelijken dienst aan het fonds hebben bijge
,,dragen, een vermindering ondergaat, wor
"den, indien zij den wensch daartoe te kennen 
"geven, ten aanzien van de toepassing van 
"artikel 20 van dit reglement geacht in het 
,,genot te zijn gebleven van de bezoldiging, 
"zooals deze was op het oogenblik dat de 
"vermi ndering plaats vond. Ingeval meer dan 
"eenmaal vermindering van bezoldiging plaats 
,,heeft, geldt, bij het hern ieuwd gebruik ma
"ken van dit recht, a ls fictieve bezoldiging de 
,,hoogste, op het tijdstip eener vroegere sala
,,risvermindering genoten wedde. 

"Zoolang de werkelijk genoten bezoldiging 
,,lager is dan de vorenbedoelde fictieve wed
"de, wordt bij de heffing van gewone en 
,,huwelijksbijdragen, a lsmede van extra-bij
,,dragen, als bedoeld in artikel 28 , aangeno
,,men, dat de deelgenoot een bezoldiging ge
,,n iet gel ijk aan die fictieve wedde. 

,,2. Zij , die van het recht in lid 1 bedoeld, 
"gebruik wenschen te maken, hebben bi nnen 
"den tijd van drie maanden, gerekend van 
,,den eersten der maand, waarin de vermin
,,derde bezoldi g ing voor de eerste maal is ge
"noten, een daartoe strekkende verklaring in 
,,te dienen aan den Beheerder van het fonds, 
"door tusschenkomst van den raad van het 
,,gebiedsdeel , hetwelk zij dienen. Deze ver
,,klaring kan niet worden herroepen. 

"3 . H et bepaalde bij de twee vor ige leden 
"geldt evenzeer voor gewezen ambtenaren in 
" het genot van pensioen en deelgenooten, als 
,,bedoeld in artikel 17 en artikel 25, lid 3, 
"indien zij opnieuw in den dien t worden 
"opgenomen op een bezoldiging, welke lager 
"is dan die, waarover werd bijgedragen bij 
,,het verlaten van den dienst. 

"4. Zij, die binnen den tijd van beraad 
,,overlijden en zich niet hebben u itgesproken, 
"worden, indien zij betrekkingen nalaten, _die 
"voor uitkeering uit het fonds in aanmerkmg 
"kunnen komen, geacht gebruik te h ebben 
,,gemaakt van het in lid 1 en in lid 3 bedoel 
,,de recht. 

"5. Zij, die op den voet van het bepaalde 
,bij I id 1 of bij I id 3 over een fictieve bezol 

;,diging bijdragen, zijn verplicht, indien zij 
,, in het genot worden gesteld van verlofs
,,traktement, non-activ ite itstraktement, wacht
"geld, onderstand of pensioen, berekend naar 
,,of met inachtnem ing van het lager inkomen, 

gewone bijdrage te voldoen over het bedrag, 
"dat hun zou toegekend zijn, wanneer zij die 
'.'.f ictieve bezoldiging inderdaad hadden ge
,,noten. 

"Indien een deelgenoot verkeert in_ een der 
"gevallen als in dit lid bedoeld en t1idens het 
,,genot van verlofstraktement, non-act1v1te1ts-

traktement, wachtgeld, onde,·stand of pen
''.sioen, huwelijks- of extra-bijdragen verschul
'.,digd wordt, zal bij het vaststellen dier bij
,,dragen worden aangenomen

1 
dat de laatste

"lijk genoten bezoldiging geliJk is geweest aan 
,,de fictieve wedde." 

2. Zij , die vóór 31 Maart 1934 hebben ge
bru ik gemaakt van het recht, hun toegekend 
bij lid 1 of bij lid 3 van artikel 31 van het 
R eglement voor het Weduwen- en W eezen
fonds van Europeesche burgerlijke ambtenaren 

in NederlaniZsch-Inilië en van het gelijkgenum
merde artikel van het Europeesch locaal pen
sioemeglement 1931, zooals deze artikelen lui
den vóór de in artikel 1 van dit besluit aan
gegeven nadere wijziging, blijven op denzelf
den voet aan de betrokken Fondsen bijdragen, 
tenzij zij binnen den tijd van drie maanden, 
gerekend van 1 April 1934, aan den Beheer
der, door tusschenkomst van de autori teit die 
de bezoldiging betaalbaar stelt, schr iftelijk 
verzoeken het nader gewijzigde artikel op 
hen toe te passen . Zoodanig verzoek kan niet 
worden herroepen, terwijl de gevraagde toe
pass ing a lsdan geschiedt, gerekend van 31 
Maart 1934. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta,atsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 

s. 134 . 

den 29sten Maart 1934. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 17 April 1934.) 

31 JJfaart 1934. BESLUIT tot verl enging van 
de schors ing van een besluit van Burge
meester en Wethouders van Rozenburg, 
betreffende bouwvergunning. 

Verlengd tot 1 Augustus 1984. 

s. 135. 

31 Ma,art 1934. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
raad der gemeente Almelo van 20 Sep
tember 1933, strekkende tot vaststelling 
van eene verordening, regel ende het toe
kennen van wachtgeld aan B-contracters. 

Verlengd tot 1 J uli 1934 . 

s. 136 . 

4 April 1934. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het Koninklij k besluit van den 19den Oc
tober 1929 (Staatsblad n°. 463), houden
de nadere herziening van de bezoldig in
gen en de samenstelling van het personeel 
van de Directie der Pensioenfondsen voor 
de Koloniale L andsdienaren en Locale 
Ambtenaren, en tot toepassing van eene 
tijdel ijke korting van 1 ½ ten honderd op 
de bezoldiging van het genoemd personeel. 

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

Staat, Minister van Kolon iën van 7 Maart 
1934, afdeeling Kabinet, n°. 18 ; 

Gelet op artikel 2, 1 id 2, der wet van 25 
Juli 1018 (Staatsblad n°. 480) tot oprichting 
van pensioenfondsen voor Europeesche en In
landsche burgerlijke en militaire landsdiena
ren in Nederlandsch-lndië, op artikel 1 en 2 
onder b der wet van 31 Mei 1929 (Staatsblad 
n°. 296), houdende voorbehoud van rege ling 
bij de wet of bij algemeenen maatregel van 
bestuur van eenige onderwerpen, deel uitma
kende van de regelingen betreffende de pen-
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s ioenen en gagementen, zoomede de uitkeerin
gen aan weduwen en weezen van burge rlijke 
en m ili taire landsdienaren , locale ambtenaren 
en leerkrach ten bij h et bij zonder onderwijs in 
N ederlandsch-lndië en hunne nabestaanden, 
op artikel 6, lid 1, van Ons besluit van 16 
October 1918 (Staatsblad n° . 566) tot vast
steil ing van de regelen voor het beheer enz. 
betreffende die pensioenfondsen; 

en op Ons besluit van den 19den October 
1929 (Staatsblad n° . 463); · 

Nog gelet op Ons besluit van den 30sten 
D ecember 1933· (Staatsblad n°. 783) tot vast
stelling van regelen ten aanzien van de be
zold iging van burgerlijke Rijksambtenaren en 
Ons beslui t van den 30sten December 1933 
(Staatsblad n°. 786) tot vaststelling van eene 
tijdel ij ke korting op de bezoldiging van de 
burgerlijke en militaire Rijksambtenaren en 
van het personeel bij het lager-, nijverheids
en landbouwonderwijs, voor zoover dit bezol
digd wordt naar door· of vanwege de Kroon 
vastgeste lde regelen; 

en op Onze bes luiten van den 25sten Fe
bruari 1932 (Staatsblad n°. 64) en van den 
3den Maart 1933 (Staatsblad n°. 81), tot vast
stelling van eene tijdelijke korting op de be
zoldi g ing van het personeel van de Directie 
der Indische Pensioen- en Weduwen- en Wee
zenfondsen; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 20sten Maart 1934, n°. 47 ); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 26sten Maart 1934, 
a fdeeling Kabinet, n°. 8; 

Overwegende, dat het wenschelijk is om in 
verband met Ons bes lu it van den 30sten De
cember 1933 (Staatsblad n° . 783) tot vaststel
ling van regelen ten aanzien van de bezoldi
ging van burgerlijke R ijksambtenaren te wij
z igen Ons beslui t van den 19den October 1929 
(Staatsblad n°. 463) tot nadere herziening van 
de bezoldigingen en de samenstelling van het 
personeel van de Directie der Pensioenfondsen 
voor de Kolon iale Landsdienaren en Locale 
Ambtenaren, en om in verband met Ons be
sluit van den 30sten December 1933 (Staats
blad n°. 786) tot va tstelling van eene t ijde
lijke kort ing op de bezoldiging van de bur
ger] ijke en mi li ta ire Rijksambtenaren en van 
h et personeel bij het lager-, nijverhe ids- en 
landbouwonderwijs, voor zoover d it bezoldi gd 
wordt naar door of vanwege de Kroon vast
gestelde regelen, eene overeenkomstige t ij de
lijke korting toe te passen voor het personeel 
van de Directie van de genoemde fondsen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Te rekenen van 1 Januari 1934 te bepalen 

a ls volgt : 
Art. 1. In Ons bes luit van den 19den Oc

tober 1929 (Staatsblad n°. 463) worden de na
volgende wijzi g ingen aangebracht : 

I. Artikel 4 wordt a ls vo lgt gelezen: 
1. De jaarwedden bed ragen voor: 
den Directeur ten minste f 4950 en ten 

hoogste f 6300; 
den tweeden Directeur ten minste f 4680 en 

ten hoogste f 5580; 
de hoofdambtenaren ten minste f 4320 en 

ten hoogste f 5400; 
de ambtenaren eerste klasse ten minste 

I 3330 en ten hoogste f 4320; 

de ambtenaren tweede klasse ten minste 
f 2340 en ten hoogste f 3240; 

de ambtenaren derde klasse ten minste f 1080 
en ten hoogste f 2520; 

de klerken ten minste f 1080 en te n hoogste 
f 1890; 

de schrijvers eerste klasse ten minste f 1440 
en ten hoogste f 1980; 

de schrijvers tweede klasse ten minste f 945 
en ten hoogste f 1575; 

de machineschrij vers ten minste f 740 en 
ten hoogste f 1100; 

II. Het ee rste li d van a rtikel 6 wordt a ls 
volgt gelezen: 

1. De jaarwedden van de in artike l 4 ge
noemde ambtenaren worden, totdat de voor 
ieder vastgestelde grens is bereikt, bij vol 
doende bekwaamheid, geschiktheid en vo l
doenden dienstijver period iek verhoogd op de 
volgende wijze: 

voor den Directeur driemaal, telkens na 
twee jaren dienst in dien rang, met f 450; 

voor den tweeden Directeur vij fmaal, tel
kens na een jaar dienst in d ien rang, met 
f 180 ; 

voor de hoofdambtenaren zesmaal , telkens 
na een jaar dienst in dien rang, met f 180; 

voor de ambtenaren eerste ki asse vij [maal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 180 en eenmaal na twee jaren dienst in dien 
rang, met f 90; 

voor de ambtenaren tweede kl asse vij fmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, 
met f 180; 

voor de ambtenaren derde klasse achtmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 180; 

voor de klerken vijfm aa l, telkens na een 
jaar dienst in dien rang, met f 90 en twee
maal , telkens na twee jaren dienst in d ien 
rang, met f 180; 

voor klerken op 31 October 1928 reeds in 
d ienst der fondsen, die niet met ingang van 
1 November 1928 zijn overgebracht naa r den 
gecombineerden rang van ambtenaar derde 
klasse, wordt na twee jaren dienst in den 
rang van klerk na den datum, waarop het 
maximum in den rang van kl erk wordt be
re ikt, de jaarwedde nog eens verhoogd met 
f 90; 

voor de schrij vers eerste klasse zesmaal, tel
kens na twee jaren dienst in d ien rang, met 
f 90 ; 

voor de schrijvers tweede kl asse viermaal, 
telkens na een jaar dienst in dien rang, met 
f 90, tweemaal, telkens na twee jaren d ienst 
in d ien rang, met f 90 en tweemaal , telkens 
na twee jaren dienst in di en rang, met f 45; 

voor de machineschrij vers viermaal , telkens 
na een jaar dienst in d ien rang, met f 90. 

III . In artikel 7 worden de vo lgende wijzi
g ingen gebracht: 

1. in de eerste zinsnede worden de woor
den : ,,Bezoldigingsbeslu it Burgerlij ke Rij ks
ambtenaren 1928" (Staatsblad 1929 n° . 72) 
vervangen door de woorden: ,,Bezoldig ings
bes lui t Burgerlij ke R ijksambtenaren 1934" 
(Staatsblad 1933, n° . 783). 

2. de zinsnede, beginnende met de woor
den: ,,artikel 12" wordt gelezen : ,,artikel 12, 
met di en verstande, dat in lid 3 voor de woor
den " in 's Rijks bela ng" wordt ge le1.en: ,, in 
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het be lang van de fondsen of van het Rijk". 
3. de a linea, beginnende met de woorden: 

"de artikel en 15 en 16" wordt aangevuld met 
de woorden: ,,en deze beschikbaarstelling is 
geschied in den loop van het jaar, waarvoor 
de begrooting moet dienen". 

4. achter de woorden: ,,artikel 22" worden 
gevoegd de woorden: ,, lid 1". 

5. de woorden: ,,van artikel 23, lid 1" 
worden vervangen door de woorden: ,,de ar
tikel en 23 en 24" . 

6. de woorden: ,,de artikelen 24, 25 en 26" 
vervallen. 

7. in plaats van de woorden: ,,artikel 28, 
met dien verstande, dat: " en wat daarop 
verder in het artikel volgt, wordt gelezen: 
,,de arti kelen 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 34". 

2. Ons bes) uit van den 25sten F ebruari 
1932 (Staa tsblad n°. 64) , zooals dit is gewij
zigd bij Ons besluit van den 3den Maart 1933 
(Staatsblad n°. 81), is ingetrokken. 

3. Ons besluit van den 30sten December 
1933 (Staatsblad n°. 786) tot va tstelling van 
eene tijdelijke korting op de bezoldiging van 
de burgerlijke en militaire Rijksambtenaren 
en van het personeel bij het lager-, nijver
heids- en I andbouwonderwijs, voor zoover dit 
bezoldigd wordt naar door of vanwege de 
Kroon vastgeste lde regelen, vindt ten aan
zien van het personeel der Directie van de 
Pensioenfondsen voor de Koloniale landsdie
naren en Locale ambtenaren overeenkomstige 
toepassing. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van de dagtee
kening van het Staatsblad, waar in het is ge-
plaatst. • 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waa1·van 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 4den April 1934. 

s. 137. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Col ijn. 
(Uitgeg. 20 April 1934. ) 

6 Ap,·il 1934. BESLUIT, regelende de toe
kenning van ontslag onder bijzondere om
standigheden en uitkeering bij overlijden 
aan de in de diplomatieke-, consulaire- en 
tolkenreglementen bedoelde ambtenaren en 
andere onder het Departement van Bui
ten l andsche Zaken ressortee rende, in het 
buitenland geplaatste ambtenaren. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 14den Maart 
1934, Afdeeling Comptabiliteit en Afdeeling 
Diplomatieke Zaken, n°. 532; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20sten Maart 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 28sten Maart 1934, 

L. & S. 1934. 

Afdeeling Comptabilite it en afdeeling Diplo
matieke Zaken, n°. 580; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken regelen te treffen voor het verleenen van 
ontslag onder bijzondere omstandigheden en 
voor de uitkeering bij overlijden van de in de 
diplomatieke-, consulaire- en tolkenreglemen
ten bedoelde ambtenaren en andere onder het 
Departement van Buitenlandsche Zaken res
sorteerende, in het buitenland geplaatste amb
tenaren· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. Ten aanzien van eervol, doch niet 

op eigen verzoek ontslagen wordende ambte
naren, bedoeld in de diplomatieke-, consulaire
en tol ken reglementen, met inbegrip van an
dere onder het Departement van Onzen Minis
ter van B uitenlandsche Zaken ressorteerende, 
in het buitenland geplaatste ambtenaren, kan, 
voor zoover zij geen aanspraak hebben op pen
sioen, ook dan door Ons, op voordracht van 
Onzen Minister voornoemd, eene regel ing wor
den getroffen, waarbij den ambtenaar eene 
uitkeering verzekerd wordt, welke naar Ons 
oordeel met het oog op de omstandigheden 
redelij k is te achten, wanneer het ontslag 
wordt verleend op andere gronden dan wegens 
opheffing zijner betrekking of wegens ver
a nder ing in de inrichting van het dienstvak, 
waarbij hij werkzaam is. 

Het bedrag dier uitkee1·ing zal niet hooger 
zijn dan het bedrag, dat, op den voet van de 
daarvoor vastgestelde of nog vast te stellen 
bepalingen, zou kunnen worden toegekend in 
geval van ontslag wegens opheffing der be
trekking of wegens verandering in de inrich
t ing van het betreffende dienstvak. 

Art. II. 1. De bezoldiging van een in de 
diplomatieke-, consulaire- en tolkenreglemen
ten bedoeld ambtenaar of een ander onder het 
Departement van Buitenlandsche Zaken res
sorteerend, in het buitenland geplaatst ambte
naar wordt niet langer uitbetaald dan tot en 
met den dag van zijn overlijden. 

2. Zoo spoed ig mogelijk na het overlijden 
van d en ambtenaar wordt aan zijne weduwe 
een bedrag uitgekeerd, gelijk staande met de 
bezoldiging van den overledene over een tijd
vak van 6 weken. Laat de overledene geen 
weduwe na, dan geschiedt de uitkeering ten 
behoeve van de minderjarige wettige of na
tuurlijke erkende kinderen van den ambte
naar. Ontbreken ook zoodanige kinderen, dan 
geschiedt de uitkeering, indi en de overledene 
kostwinner was van ouders, broeders, zusters 
of meerderjarige kinderen, ten behoeve van 
deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden ambtenaar geene 
betrekkingen, als bedoeld in het tweede lid, 
nalaat, kan het daar bedoelde bedrag door h_et 
bevoegd gezag geheel of ten deele worden uit
gekeerd voor de betaling van de kosten van 
de laatste ziekte en der begrafenis, zoo de na
latenschap van den overledene voor de beta
ling dier kosten ontoereikend is. 

Art. III. Dit besluit wordt gerekend in 
werking te zijn getreden den l sten September 
1931. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoe ring van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

19 
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waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 6den April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Gra eff. 

(Uit geg. 20 April 1934. ) 

s. 138. 

7 April 1934. BESLUIT tot bepaling van 
den aanvang en het einde van het in ar
tikel 1 van het Crisis-Tui nbouwbesluit 
1934 II bedoelde tijdvak ten aanz ien van 
den uitvoer van sla en aardbeien naar 
B elgië. 

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

Economische Zaken van den 4den April 1934, 
n°. 16994, Di rectie van den L andbouw, Af
deeling II; 

Gelet op artikel 12, lid 1, der Landbouw
Crisiswet 1933, op het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en op de artikelen 1 en 2 van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1934 II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Voor den uitvoer van sla en aard

beien naar B elgië vangt het t ijdvak, bedoeld 
in artikel 1 van het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1934 II, aan met ingang van den dag na dien 
van de afkondiging van dit besluit en ein
digt dat t ijdvak met ingang van den 1 Fe
bruari 1935. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 7den April 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
T. J. V e r s c h u u r . 

( Uitgeg . 17 April 1934.) 

s. 139 . 

9 April 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 8, eerste lid , der 
Woningwet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken, van Justitie en van Financiën, 
van 15 J anuari 1934, n°. 9133 l\'1,IP.B.R. , a f
deeling Volksgezondheid, van 31 Januari 1934, 
afdeeling 1 C/2 An° . 817, en van 7 Februari 
1934, n°. 215, Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 8 van de Woningwet; 
Overwegende, dat het om economische rede

nen noodig kan zijn andere bedrijfsgebouwen 
dan kassen tijdelijk toe te laten op gronden, 
die ingevolge de bepalingen van de wet, be
doeld in het eerste lid van voornoemd artikel 
8, voor een ander doel zijn bestemd, en dat 
het daarom wenschelijk is de werking van 
genoemd artikel 8 uit te breiden als in het 
eerste lid daarvan is voorzien; 

Den R aad van State gehoord, advies van 
27 F ebruari 1934, 11°. 47; 

Gezien het nader rapport van Onze Minis-

ters van Socia le Za ken, van Justitie en van 
Financiën, van 14 M aart 1934 afdeeling 
Volksgezondheid, n° . 1789 M/P.B '.R. van 23 
Maart 1934, n° . 820, Afd. 1 C/II A en van 
4 April 1934, n°. 1, Generale Thesaurie; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Voor de toepassing van artikel 8 van de 

Woningwet worden met kassen gelijkgesteld 
hulpgebouwen van lichte constructie voor in
dustrie, land- of tuinbouwbedrijven. 

Onze Ministers van Sociale Zaken, van Ju
stitie en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 9den April 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k er de B r u ï n e . 

De Minister van Justitie, Van S c h ai k. 

s. 140. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 1 Mei 1934. ) 

10 April 1934. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen, ingesteld door 1 °. 
J. J . van den B erg en 19 andere ouders 
of verzorgers van kinderen , die de open
bare lagere school A. 49, te Dussen, be
zoeken; en 2°. den raad der gemeente 
Dussen, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van N oordbrabant van 4 October 
;933, G. n°. 304, IVe afdeeling, waarbij 
1s bevolen 1 °. dat met ingang van 1 Mei 
1934 een gemeenschappelijke regeling tus
schen de gemeenten Dussen en Eethen 
wordt vastgesteld aangaande de toelating 
van kinderen uit de eerstgenoemde ge
meente op de openbare lagere school te 
M eeuwen der laatstgenoemde gemeente; 
2°. dat met ingang van 1 Mei 1934 de 
openbare lagere school te Dussen, A. n°. 
49, wordt opgeheven. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1° J. J. van den Berg en 19 andere ouders 
of verzorgers van kinderen, die de openbare 
lagere school A. 49, te Dussen, bezoeken; en 
2°. den raad der gemeente Dussen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant van 4 October 1933, G. n°. 304, IVe 
afdeel ing, waarbij is bevolen 1°. dat met 
ingang van 1 Mei 1934 een gemeenschappe
lijke regeling tusschen de gemeenten Dussen 
en Eethen wordt vastgesteld aangaande de 
toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 
M eeuwen der laatstgenoemde gemeente; 2° ., 
dat met ingang van 1 Mei 1934 de openbare 
lagere school te Dussen, A. n°. 49 , wordt op
geheven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1934, n°. 72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
5 April 1934, n°. 1925, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 
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Overwegende: dat het bovenvermelde be- ' 
slu it van Gedeputeerde Staten van N oord,. 
brabant steunt op de overwegingen, da t de 
openba re lage re school te Dussen, A. n° . 49, 
slech ts 41 lee rli ngen telt, die, naar de onder
wijsinspectie mededeelt, kunnen worden ge
pl aatst op de openbare lagere school te 
M eeuwen , gemeente Eethen; da t die pl aat
sing blijkens een ingesteld onderzoek zonder 
a l te groot ongeri ef voor de schoolgaande kin
deren mogelijk is; dat blij kens door de onder
wijsinspectie gegeven in! ich t ingen de kinde
ren, die th ans op de openba re lagere school te 
Dussen zijn toegelaten, zull en overgaan deels 
naar de Chri stelijke school met den Bijbel te 
Dussen, deels naa r de R oomsch-K athol ieke 
school a l daar en deels de openbare lagere 
school te M eeuwen (gemeente E ethen ) kunnen 
bezoeken ; da t , hoe ook de overgang van 
leerlingen pl aats heeft, uitbre idi ng van geen 
der even genoemde schol en behoeft pi aats te 
hebben; dat voorts bij opheffing der open
ba re lagere school te Dussen, het gebouw dezer 
school voor die gemeente vrij komt en, zooals 
de onderwij sinspectie mededeelt, de jaarwedde 
van het hoofd dier school za l worden be
spaard· dat dus de belangen , verbonden a an 
versobe'r ing van de overhei dsui tgaven worden 
gediend zonder benadeeling van het openbaar 
lager onderwijs; da t opheffing der openbare 
lagere school te Dussen., A . n°. 49, dus ge
wenscht en in het geldelijk belang zoowel 
van het Rijk als van de gemeente zelfs nood
za kelijk is; dat de raad der gemeente Dussen 
heeft geweigerd , di e school op te heffen, zoo
mede een gemeenschappelijke regeling aan te 
gaan met de gemeente E ethen tot toela ting 
van ki nderen uit eerstgenoemde gemeente op 
de openbare lagere school te M eeuwen der 
laa tstgenoemde gemeente ; dat het derhalve 
noodzakelijk is tot toepassing over te gaan 
van artike l 22, derde l id , en artikel 19 , vijfde 
1 id der L ager -onderwijswet 1920, di e naar het 
oo;deel van de onderwijsinspecti e 1 Mei 1934 
kan ingaan; 

dat J . J . van den Berg e. a. in beroep aan
voeren, dat zij zich door de opheffing van de 
school genoodzaakt zien hun kinderen, in to
taal 41 , naar de openbare lagere school te 
M eeuwen (gemeente E ethen ) te zenden; da t 
voor een g root deel der kinderen de naar die 
school v iermaal daags a f te leggen weg veel 
te lang wordt; da t zij in de opheffing van 
de school geen enkele bezu in ig ing kunnen 
zien; da t zij ver.zoeken het bes! ui t van Ge
deputeerde Staten te ve rnietigen ; 

da t de raad der gemeente Dussen in beroep 
a anvoert, dat de gemeente bestaat ui t twee 
dorpen , welke door een vlak onbebouwd pol
derl and van elkaar zijn gescheiden ; ·dat be ide 
dorpen naast hun bij zondere schol en elk een 
openbare school hebben, zoodat, wanneer het 
bes] ui t van Gedeputeerde Staten tot ui tvoe
ring komt, gezegd kan worden, d~~ de eenige 
openba re school ter plaatse verdw1Jnt; dat de 
pl annen tot opheff ing van de school den t rek 
naar de stad zull en bevorderen ; dat het on t
breken va n een openbare lagere school ter 
p laatse de vestig ing van belanghebbenden zal 
beïnvloeden · dat de school than door 41 
leerlingen ,~ordt bezocht; dat de school niet 
achterui tgaande is ; dat hij niet kan aanvaar-

den, da t de ophe ffing van de school bezuin i
ging zou brengen; da t ongetwijfeld het be
drag, da t door de gemeente Du.ssen a ls een te
gemoetkoming ingevol ge artikel 13 der Lager
onderwijswet 1920 moet worden toegekend, zal 
stijgen ; dat de gemeente Eethen voor pl aat
sing van de kinderen op de school te M eeuwen· 
f 15 per leer li ng vergoeding vraagt; dat d it 
bedrag reeds f 200 hooger is dan he t de ge
m eente th ans l{ost ; dat de school te M eeuwen 
twee lokalen heeft, zoodat u itbreiding va n 
het choolgebouw moet plaats hebben; dat het 
ledige schoolgebouw te Dussen vrijwel waa rde
loos is; dat gevaar bestaat, dat binnenkort 
gepoogd zal worden een nieuwe bijzondere 
school aldaar te sti chten; dat het personeel 
der school op wachtgeld zal moeten worden 
gesteld zonder kans op spoedige herpl aatsing, 
terwijl aan de school te M eeuwen een derde 
leerkrach t moet worden benoemd ; dat bij op
heffin g de ouders hun kinderen moeten zenden 
over a fstanden, di e veel te g root zijn; dat 
schoolverzui m veelvuld ig zal voorkomen ; dat 
verbeteri ng van het onderwijs door de ophef
fing van de school niet zal worden verkregen , 
terwij l de voorgestelde bezuini g ing za l komen 
te verkeeren in een verhooging van uitgaven 
voor onderwijs, zoowel voor het Rijk als voor 
de gemeente; dat hij verzoekt, het besluit van 
Gedeputeerde Staten te vernietigen ; 

Overwegende : da t bij h t nemen van maat
regelen tot concentrati e van schol en geen 
lee rli ngental als regel kan worden aangeno
men, omdat, naar de omstandi gheden, welke 
ver u iteenloopen, bij een g rooter getal con
centrati e ka n zij n geboden, bij een kle ine r 
getal ka n zijn te ontraden ; 

dat bovendi en voor het onderwijs van meer 
bela ng is een betere bezetting van de scholen 
dan haar aantal ; 

dat de omstandi gheid , dat in het onder
hav ige geval voor het Rijk gerekend kan wor
den op een bezuinig ing van het salaris van 
het hoofd der school , terwijl niet uitgesloten 
is, dat ook het sa] a ri s van een onderwij zer van 
bijstand bespaard zal worden, een bezu in ig ing 
van werkelijke beteekenis opl evert; 

dat voor de gemeentekas de opheffin g van 
de school de besparing van haar exploitatie
kosten zal medebrengen, terwijl het niet u it
gesloten is, dat het gebouw op andere wijze 
productief kan worden gemaakt ; 

dat ondanks de omsta ndighe id , dat door de 
gemeente Dussen ongeveer f 5 meer per leer
ling a ls bijdrage in de exploi tatiekosten van 
de school te M eettwen moet worden betaald, 
dan de gemeente Dussen voor h aar e igen 
school per lee rling besteedde, de Burgemees
ter bij opheffing van de school een geldelijk 
voordeel voor de gemeente becijfert van zeker 
f 200 per jaar ; 

dat er geen voldoende reden is om te ver
wach ten, dat a an de school te M eeuwen een 
derde leerkracht zal moeten worden benoemd 
of aan die school een derde lokaal zal moe
ten worden bijgebouwd; 

dat de verl engde a fstanden slechts voor 
enkele kinderen van beteekenis zijn, en het 
beroepschri ft is geteekend door ouders van 
derti en kinderen , die dichterbij of op den
zelfden afstand wonen van de school te 
M eeuwen, van één kind zelfs te M eeuwen 
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wonen, en de afstand voor 4 kinderen slechts 
50 tot 250 Meter verder is, voor 9 kinderen 
2½ k. m. verder en de afstand voor slechts 
één kind meer dan 5 k.m. bedraagt; 

dat het oordeel zoowel van den hoofdinspec
teur en den inspecteur van het lager onder
wijs, als van het College van Burgemeester 
en Wethouders van Dussen omtrent de wensche
lijkheid van de opheff ing van deze school 
geen ruimte laat voor tw ijfel; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 
tot het bevelen van de gemeenschappelijke 
regeling en de opheffing van de school zijn 
overgegaan; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

vVetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden Minister in het Staats
blad geplaatst, en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State, Af
deel ing voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 10den April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oniterwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
( Uitgeg. 20 April 1934. ) 

N°. 1925. 

LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN. 

Beroepen tegen opheffing openbare 
lagere school te Dussen en bevolen 
gemeenschappelijke regeling tusschen 

de gemeenten Dussen en Eethen. 

's-Gravenhage, 5 April 1934. 

Aan de Koningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, werd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het tot Uwe Majeste it ge
richt advies van de Afdeeling van dien Raad, 
van 21 Februari 1934, n°. 72, vergezeld van 
het ontwerp van een met redenen omkleed, 
door U we Majesteit te nemen besluit, betref
fende de beroepen, waarvan krachtens mach
tiging van Uwe Majesteit de overweging door 
mij bij brief van 4 Januari 1934, n°. 12328 I, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, bij die 
Afdee ling is aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit lu idt als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschi kkende op de beroepen, ingesteld door 

1° . J. J. van den Berg en 19 andere ouders 
of verzorgers van kinderen, die de openbare 
lagere school A. 49, te Dussen, bezoeken; en 
2°. den raad der gemeente Dussen, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord,. 
b?-abant van 4 October 1933, G. n° . 304, IVe 
afdeeling, waarbij is bevolen 1°. dat met 
ingang van 1 Mei 1934 een gemeenschappe
lijke regeling tusschen de gemeenten Dussen 
en Eethen wordt vastgesteld aangaande de 
toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 

M eeuwen der laatstgenoemde gemeente; 2° ., 
dat met ingang van 1 Mei 1934 de openbare 
lagere school te Dussen, A. n°. 49, wordt op
geheven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1934, n°. 72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende: dat het bovenvermelde be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
brabant steunt op de overwegingen, dat de 
openbare lagere school te Dwssen, A. n°. 49, 
slechts 41 leerlingen telt, die, naar de onder
wijsinspectie mededee1t, kunnen worden ge
plaatst op de openbare lagere school te 
M eeuwen, gemeente Eethen; dat die plaat
sing blijkens een ingesteld onderzoek zonder 
al te groot ongerief voor de schoolgaande kin
deren mogelijk is; dat blijkens door de onder
wijsinspectie gegeven inlichtingen de kinde
ren, die thans op de openbare lagere school te 
Dussen zijn toegelaten, zullen overgaan deels 
naar de Christelijke school met den Bijbel te 
Dussen, deels naar de Roomsch-Katholieke 
school aldaar en deels de openbare lagere 
school te ~Meeuwen (gemeente Eethen) kunnen 
bezoeken; dat, hoe ook de overgang van 
leerl ingen plaats heeft, uitbreid ing van geen 
der evengenoemde scholen behoeft plaats te 
hebben; dat voorts bij opheffing der open
bare lagere school te Dussen, het gebouw dezer 
school voor die gemeente vrijkomt en, zooals 
de onderwijsinspectie mededeelt, de jaarwedde 
van het hoofd dier school zal worden be
spaard; dat dus de belangen, verbonden aan 
versobering van de overheidsuitgaven worden 
gediend zonder benadeeling van het openbaar 
lager onderwijs; dat opheffing der openbare 
lagere school te Dussen, A. n°. 49, dus ge
wenscht en in het geldelijk belang zoowel 
van het Rij k als van de gemeente zel fs nood
zakelijk is; dat de raad der gemeente Dussen 
heeft geweigerd, die school op te heffen, zoo
mede een gemeenschappelijke regeling aan te 
gaan met de gemeente E ethen tot toelating 
van kinderen uit eerstgenoemde gemeente op 
de openbare lagere school te M eeuwen der 
laatstgenoemde gemeente; dat het derhalve 
noodzakelijk is tot toepassing over te gaan 
van artikel 22, derde lid , en artikel 19, vijfde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920, die naar het 
oordeel van de onderwijsinspectie 1 Mei 1934 
kan ingaan ; 

dat J. J . van den Berg e. a. in beroep aan
voeren dat zij zich door de opheffing van de 
school 'genoodzaakt zien hun kinderen, in to
taal 41, naar de openbare lagere school te 
Meeuwen (gemeente E ethen ) te zenden; dat 
voor een groot deel der kinderen de naar die 
school viermaal daags af te leggen weg veel 
te lang wordt; dat zij in de opheffing van 
de school geen enkele bezuiniging kunnen 
zien· dat zij verzoeken het besluit van Ge
dept;teerde Staten te vernietigen; 

dat de raad der gemeente Dussen in beroep 
aanvoert, dat de gemeente bestaat uit twee 
dorpen, welke door een vlak onbebouwd pol 
derland van elkaar zijn gescheiden; dat beide 
dorpen naast hun bijzondere scholen elk een 
openbare school hebben, zoodat, wanneer het 
beslu it van Gedeputeerde Staten tot mtvoe-
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t ing komt, gezeg d ka n worden , dat de eeni ge 
openbare school ter pl aatse ve rdwijnt ; dat de 
,;>Jannen tot opheffing van de chool d en trek 
naai· de stad zu ll e n bevorderen; dat het ont
breken va n een openba re I age re school ter 
plaatse de vestig ing va n be l a nghebbenden za l 
beïnvloede n ; dat de school thans door 41 
leer] ing,,m wordt bewcht; d.at de school niet 
ach te ruitgaande is; dat hij ni et ka n aa nvaa r
den , da t de opheffing van de school bezuin i
g ing zou brengeu · dat ongP'wij fe ld het be
drag, dat door de gemeen te Dussen a ls een te
gemoetkoming ingevol ge artike l 13 der L ager
onderwij swet 1920 moet worden toege kend, za l 
stijgen ; dat de gemeen te E ethen voo r pl aat
sing van de ki nde ren op de school te M eeuwen 
f 15 per leerling ver goedmg v raagt ; d a t di t 
bedrag r eeds f 200 hooger is da n he t de ge
meente t ha ns kost; da t de school te M eeuwen 
twee loka le n heeft, zoodat u itbre id ing van 
het schoolgebouw moet plaats hebben ; dat het 
ledi ge school gebouw te Dussen vrijwel waa rde
loos is; dat gevaar bestaat, dat binnenkort 
gepoogd zal worden een n ieuwe bij zondere 
school aldaar te stich ten ; dat het personeel 
der school op wachtgeld zal moeten worden 
gesteld zonder kans op spoedige herplaats ing, 
terwijl aan de school te M eeuwen een derde 
leerk rach t moet worden benoemd; dat bij op
heffing áe ouders hun kinderen moete n zenden 
over a fstanden, di e veel te groot zij n; da t 
schoolverzuim veelvuldig zal voorkomen; dat 
verbetering van het onderwijs door de ophe f
fing van de school n iet za l worden ve rkregen, 
te rwijl de voorgestelde bezuini g ing zal komen 
te ve rkee ren in een verhoogi ng va n uitgaven 
voor onderwij , zoowel voor het Rijk a ls voor 
de gemeente ; dat hij verzoekt, het bes] uit va n 
Gedeputee rde S taten te vernietigen ; 

Ove rwegende : dat een openbare school met 
ongevee r 40 lee rlingen a ls regel niet behoort 
te worde n opgeheven da n ind ien de daardoor 
te verkrij gen bezuiniging va n werkelijke be
teekenis is e n de bezwa re n, aan de opheffing 
verbonden , ni et te groot zijn ; 

dat in het onderha vige geva l voor het Rijk 
gere kend kan worden op een bezuini g ing va n 
het sal ar is van het hoofd der school, tE,rwijl 
het niet u itgesloten is, dat ook het salaris va n 
een onde rwijzer van bijstand bespaa rd zal 
worden ; 

dat blijke ns de stukken V ()(J 1' de gemeen te kas 
de ophe ffing van de school waa r ch ij nlij k geen 
voordee l, ja, wellicht zelfs nadeel zal op
leve ren, zulks mede in verba nd met de om
standighe id , da t door de gemeente Dussen on
gevee r t 5 m eer pe r leerling a ls bijdrage in de 
explo ita t ie koste n van de school te M eeuwen 
moet worden betaa ld, d a n de gemeente Dus.sen 
voor haa r e igen school pe r lee r] ing besteedde, 
te rwijl voorts met de mogelijkheid van ui t
bre iding van het schoolgebouw te M eeuwen 
met een leslokaal ten gevol ge van vermeer
dering van het leerlingenaanta l re kening zal 
behooren te worden gehoude n ; 

dat deze geldelijke gevolgen van de ophef
fing, we lke voor de Overhe idskassen te zamen 
zullen neerkomen op een bate, di e wellich t 
nog bi ij ft be neden het sa! a ris van een hoofd 
der school , afgezien nog va n de aa nsprake n 
op wachtgeld, naa r Ons oordee l die opheffing 
niet vol doende zouden r echtvaardigen, nu 

daardoor een be la ng rijk deel de r gemeente -
voor welks bevolking de andere openba re la
gere school in d ie gemeente op grooten a f
stand I igt - voortaan zou zij n verstoke n va n 
een openba re l age re school en de leerlingen 
de r school veel al een 3 of 4 km langen a f
sta nd van hu n woningen naa r de school te 
M eeuwen zouden moeten a fl eggen, welk on
ge r ief uiteraard aa nvaa rdbaar behoort te wor
den ind ien daa rdoo r een beteeke nisvoll e be
zui~ig ing word t verk regen, doch niet., indien 
de besparing, zooals hi e r , voor een deel pro
bl ematiek en in ieder geval verre van belang
rijk is; 

dat weliswaa r verwach t ka n worden , dat 
een groot aanta l der k inderen wegens het af
standsbezwaar niet naar de school te M eeuwen 
zull en gaan, m aa r door de oude rs op bijzon
dere 1 agere schol e n te Dussen zu l I en worden 
geplaatst, waardoor d us dat a fsta ndsbez;waar 
voor een deel zou vervall en, doch dat op 
deze omstandi ghe id niet ten gunste van de 
ophe ffing van de chool een beroep ka n wor
den gedaan; 

dat mitsdien Gede pu tee rde Sta te n te n on
rechte tot het bevelen va n de gemeenschappe
lijke regeling e n de ophe ffing va n de school 
zijn overgegaan ; 

Gezien de L ager-onde r wijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonde n en verstaan: 

het bestreden beslui t van Gedeputeerde Sta
ten te verniet igen . 

Onze Minister va n Onderwijs, Kun te n en 
W etenscha ppen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

M et de voorgedragen besliss ing en de ove_r
wegingen , di e daa rtoe hebben _gele id , k!l;n 1k 
mij op de volgende gronden m et ve reem gen. 
Tegenove r de overweging , dat een openbare 
chool met ongeveer 40 leer! ingen a ls regel 

niet behoort te wo rde n opgeheven dan ind ien 
de daardoor te verkrij gen bezuini g ing van 
we rkelijke beteeke ni s is en de bezwaren, ~.an 
de opheffing ve rbonde n . niet te g root z1Jn , 
di ent te worde n gesteld , da t bij het nemen 
van m aatregelen tot concentrat ie van cholen 
geen leerlingental als regel ka n worden aan
genome n, omdat, naar ~e oms ta ndi gheden , 
welke ver ui teenl oope n, b1J een grooter g~tal 
concentratie kan zijn geboden , b ij een ~l emer 
getal ka n zijn te ontraden. Bovendien 1s voor 
het ondenvijs va n meer bela ng een be tere be-
zett ing van de scholen dan haar aantal. . 

Aan de overweging, dat in het onde1·h av1ge 
geval voor het Rijk gerekend_ kan worden op 
een bezuiniging van het sala ris van_ het hoofd 
dM school , tenvijl niet uitge_~Ioten 1s, d~t ook 
het sal a ris va n een onde rw1Jzer va,:i_ b1Jsta nd 
bespaa rd kan worden , kan , naar m1Jn gevoe
len bovendien niet worden va tgeknoopt , dat 
a ld~s niet een bezuiniging van werkelijke be
teekenis zou worde n verkregen. 

Voorts zal , ook al moet de gemeente Dussen 
aan de gemeente E ethen ongeveer ~ 5 _meer 
uer leerl ing als bijdrage in de explo1tat1eko~: 
ten van de school te M eeuwen betalen, da n ZIJ 
voor haar eigen school besteedde, volgens d en 
Burgemeester van Dussen de opheffing va n 
de school A. 49 voor de gemeente ee n voor
deel opleveren, dat hij op f 200 per jaar be
cij fert. Hierbij valt tevens te denken aan het 
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wegvallen van de exploitatie-kosten der op te 
heffen school, terwij l het niet uitgesloten is, 
dat het gebouw op andere wijze productief 
kan worden gemaakt. 

Er is zeer wel een distr ibutie van leer! in gen 
mogelijk , die aanstell ing van een derde leer
kracht of het bijbouwen van een derde lokaal 
aan de school te Meeuwen niet zal vorderen. 

Ook de afstanden van de woningen der leer
lingen van de op te heffen school naar die te 
M eeuwen leveren geen onoverkomelijke be
zwaren op. 

Mij aanslui tende bij het eenstemmig oordeel 
van den hoofdinspecteur van het lager onder
wijs in de eerste hoofdinspectie, van den in
specteur van het lager onderwijs in de inspec
t ie 's -Hertogenbosch en van Burgemeester en 
W ethouders van Dussen omtrent de wensche
lijkheid van de opheffing van de openbare 
lagere school A . 49, a ldaar, ben ik dan ook 
van oordeel, dat Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant hun besluit van 4 October 1933, 
G. n°. 304, IVe a fdeeling, terecht hebben ge
nomen en dat de daartegen ingestelde beroe
pen ongegrond behooren te worden verklaard 
op de gronden, welke in het hiernevens gaand, 
daartoe strekkend ontwerp-besluit zijn ontwik
keld, hetwelk ik mij veroorloof Uwer Maje
steit ter bekrach t iging hierbij eerbiedig aan 
te bieden. 

s. 141. 

D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Ma re ha n t . 

11 April 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk beslui t van den 23sten 
Juni 1932, Staatsblad n°. ·314, betreffende 
de registers voor de zee- en kustvisschers
vaartuigen en het voeren van letterteekens 
en nummers door de kustvisschersvaar
tuigen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 10 Februari 1934, n°. 
1070, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n°. 410); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
20 Maart 1934, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 April 1934, n°. 1520 , 
Afdeeling Visscherijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eeni g artikel. 

De eerste zin van a rtikel 9, l id 3, van Ons 
besluit van den 23sten J uni 1932 (Staatsblad 
n°. 314), betreffende de registers voor de 
zee- en kustvisschersvaartuigen en het voeren 
van letterteekens en nummers door de kust
vissche1·svaartuigen, wordt gelezen als volgt: 

,,3. Dezelfde letterteekens en nummers moe
ten in olieverf geschilderd zijn aan weerszijden 
in het midden van het zei l, dat onmiddellijk 
achter den m ast wordt gevoerd, of indien het 
vaartuig meer dan één mast heeft, in het 

. midden van het zeil ach ter den grooten mast." 
Onze Minister van E conomische Zaken is 

belast met de uitvoer ing van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aau 
den Raad van State. 

Het Loo, den llden April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Z aken, 
T . J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg . 1 Mei 1934.) 

s. 142. 

11 April 1934. BESLUIT tot aanwijzing van 
cichorei als crisisproduct in den zin van 
artikel 1, onder 5°., der Landbouw-Crisis
wet 1933. 

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

Economische Zaken van den 5 April 1934, n°. 
16737, Directie van den Landbouw, Afdeeling 
II ; 

Gezien artikel 1, 5°. , onder d, der Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Cris iswet 1933 (ad
vies van den 23 Maart 1934, n°. 195) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag na dien van zij n 

·afkondiging van dit besluit aan te wijzen als 
crisisproduct in den zin van artikel 1, onder 
5° ., der Landbouw-Crisiswet 1933: cichorei. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den llden April 1934. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Economische Zaken, 
T. J . V e r s c h u u r. 

(Uitgeg . 20 April 1934.) 

s. 143. 

11 AP'ril 1934. BESLUIT tot aanwijzing van 
turf als crisisproduct in den zin van ar
tikel 1, onder 5°., der Landbouw-Crisis
wet 19i3. 

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

Econom ische Zaken van den 5 April 1934, 
n°. 16737, Directie van den Landbouw, Af
deel ing II; 

Gezien artikel 1, 5°., onder d, der Land
bouw-Crisiswet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 23 Maart 1934, n°. 195) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag na dien van zijn 

a fkondigi ng van dit besluit aan te wijzen als 
crisisproduct in den zin van artikel 1, onder 
5° ., der Landbouw-Crisiswet 1933 : turf. 

Onze Minister van Econom ische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State . 

H et Loo, den llden April 1934. 
WILHELMINA . 

De Minister van Economische Zaken, 
T . J. V ers c huu r. 

(Uitgeg. 20 April 1934.) 
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s. 144. 

11 April 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

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

Economische Zaken van den 8 J anuari 1934 
n°. 17021, Directie van den Landbouw Af'. 
deel ing II; ' 

Gezien artikel 13 der Landbouw-Crisiswet 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie bedoel d 
in artikel 27 der Landbouw-Cris i;wet 1933 
(advies van den 2 Februari 1934, n°. 165) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 6 Maart 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 5 April 1934 n°. 
16936, Directie van den Landbouw Afdee-
ling II; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat het Crisis-Organisatiebeslui t 

1933 wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld 
als volgt: 

§ 1. Inl eidende bepaling. 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1 °. ,,wet": de Landbouw-Crisiswet 1933 · 
2°. ,,Onze l\'linister": den met de zaken 

van den landbouw belasten Minister· 
3°. ,,crisis-organisatie" : elk door' of van

wege O~_s als zoodanig aangewezen, rechts
persoonl1Jkhe1d bezittend lichaam• 

4°. ,,georganiseerde": ieder n'atuurlijk of 
rechtspersoon, die lid is van, deel heeft in, 
deelneemt aan, aangesloten is bij of erkend is 
door eene cr isis-organisatie ; 

5°. ,,orgaan": ieder natuurlijk of rechts
persoon, ambtsbekleeder en co llege, zeggen
sch ap hebbend in eene crisis-organisatie; 

6°. ,,statuten": de statuten, stichtingsbrie
ven en andere aan eene crisi -organisatie tot 
eersten grondslag gestelde regelen. 

§ 2. Van de crisis-organisaties . 
2. Als voorwaarde, bedoeld in de artikelen 

9 en 10 der wet, kan door Ons, als voorwaar
de, bedoeld in artikel 8 der wet, kan door 
Onzen Minister, overeenkomstig de bij dit be
sluit gestelde regelen, worden gesteld: aan
sluiting a ls georganiseerde op eene der in 
a1:!ikel ~- onder 4° van dit besluit genoemde 
w1J zen b1J een door of vanwege Ons als crisis
organisatie aangewezen rechtspersoon lij kheid 
bezittend I ichaam. 

3. De statuten moeten bepalen: 
1 ° .. dat wijziging van de statuten de goed

keurmg behoeft van Onzen Minister; 
2°. dat de statuten door Onzen Minister 

kunnen worden gewijzigd en door andere ver
vangen; 

3°. dat de reglementen door Onzen Minis
ter kunnen worden gewijzigd en door andere 1 

vervangen en n ieuwe reglementen door Onzen 
Minister kunnen worden vastgesteld• 

4°. dat de besluiten der organen d~or Onzen 
Minister kunnen wordl)n geschorst, vernietigd 
en door andere vervangen · 

5° . dat over de georga~iseerden tuchtrecht 
wordt ui tgeoefend; 

6°. dat alle rechtsgeschillen tusschen de 
crisis-organisatie eenerzijds en een of meer ge
organiseerden a nderzijds - waaronder begre-

pen geschi ll en, ontstaan doordat een georga
niseerde een tegen hem ingevolge artikel 3 
onder 5°, van dit besluit gewezen tuchtrechte
lijke u itspraak a ls niet bindend bestrijdt of 
daaraan niet voldoet - zoomede die tusschen 
?e organen va_n de c7is is-organisatie onderling 
111 hoogste instantie worden bes] ist door 
scheidslieden als bedoeld in artikel 620 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 

7°. dat all e andere gesch illen tusschen de 
crisis-organisatie eenerzijds en een of meer 
georganiseerden anderzijds, zoomede tusschen 
de organen van de crisis-organisatie onder-
1 ing, worden beslist door Onzen Minister, ge
hoord - behalve in de door hem aangewezen 
gevall en - eene Commissie van Advies waar
van de voorzitter en de andere leder:, wier 
aantal door Onzen Minister wordt bepaald, 
door Onzen Minister voor een door dezen te 
bepalen tijdsduur worden benoemd, geschorst 
en ontslagen; 

8°. dat voor zoover aan bestuurs- en com
missieleden en aan personeel der crisis-organi
satie salaris of vacatiegeld wordt toegekend, 
d it salaris of vacatiegeld voor ieder hunner 
door Onzén Minister kan worden vastgesteld; 

9°. dat de crisis-organisatie rekenplichtig 
is aan Onzen Minister; 

10°. dat Onze Minister bevoegd is een of 
meer Regeeringscommissarissen en een col
lege van R egeeringscommissarissen te benoe
men, naar wier namens hem te geven aanwij
zingen de crisis-organisatie zich heeft te ge
dragen en die de besluiten der crisis-organ isa
tie voor een termijn van dri e dagen kunnen 
schorsen en aan Onzen Minister ter vernieti
g ing kunnen voordragen; 

11°. dat door Onzen Minister aan te wijzen 
personen mededeeling moeten ontvangen van 
te houden vergaderingen van de organen der 
c risis-organisatie en recht van toegang tot die 
vergaderingen hebben; 

12°. dat van a ll e vergaderingen van de 
organen der crisis-organisatie notulen moeten 
worden gehouden en afschrift daarvan aan 
door Onzen Minister aan te wijzen personen 
moet worden gezonden; 

13°. dat de crisis-organisatie door Onzen 
Minister kan worden ontbonden en geliqui
deerd. 

4. Bij de statuten of bij aan de goedkeu
ring van Onzen Minister onderworpen regle
ment, dat op de statuten steunt, worden re
gelen gesteld overeenkomstig de bepali ngen 
van de volgende artikelen van dit bes luit. 

§ 3. Van de georganiseerrkn. 

5. 1. Toelating als georganiseerde wordt 
afhankelijk gesteld van onderteekening van 
eene schriftelijke aanvraag, waarbij de aan
vrager verklaart; nauwgezet in acht te zullen 
nemen de statuten, reglementen en door de 
organen der crisis-organisatie op grond van 
statuten en reglementen genomen of te nemen 
besluiten. Onze Minister is bevoegd in be
paalde, door hem te beoordeelen gevallen en 
onder door hem te stellen voorwaarden van 
de verp lichting tot onderteekening van eene 
schriftel ijke aanvraag vrijstelling te verleenen . 

2. Zij kan bovendien, behoudens het be
paalde in het volgend lid, a fhankelijk worden 
gesteld van het voldoen aan andere, bij de 
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statuten of reglementen van de cr isis-organi 
satie omschreven, vereischten. 

3. Onze Minister is bevoegd bepaalde groe
pen van personen van toelating a ls georgani
seerden tot cris is-o rganisaties uit te si uiten of 
ten aanzien van di e groepen bijzondere voor
waarden te stell en voor hunne toelating a ls 
zoodanig. 

6. 1. Indien toelating a ls georganiseerde 
wordt geweigerd, wordt daarvan aan den
gene, die haar heeft aangevraagd, schri ftel ijk 
kenn is gegeven en heeft deze recht van be
roep op Onzen Minister, di e besli st, na de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 3 
onder 7° , te hebben gehoord. 

2. Het beroep moet worden ingesteld bin
nen zeven dagen na den dag, waarop het des
betreffende besluit den belanghebbende is 
medegedeeld. 

3. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van het be
sluit, waarvan beroep. 

7. 1. D e toelating als georganiseerde kan 
alleen worden ingetrokken, ind ien de georga
niseerde niet meer voldoet aan de vereischten, 
voor de toelating gesteld . 

2. Indien de toelating als georgan iseerde 
wordt ingetrokken, wordt aan den georgan i
seerde daarvan schriftel ijk kennis gegeven en 
heeft deze recht van beroep op Onzen Minis
ter, die besl ist, na de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 3 onder 7° te hebben ge
hoord. 

3. Het tweede en derde 1 id van artikel 6 
vinden overeenkomstige toepassing. 

8. Bepaald moet worden, dat de georgani 
seerden verpl icht zijn: 

1 °. nauwgezet in acht te nemen de wet en 
de ter uitvoering daarvan door de Regeering 
genomen of te nemen maatregelen, voorts de 
statuten, reglementen en besluiten van de 
crisis-organisatie; 

2° . a ll es na te l aten, wat indruischt tegen 
het doel der crisis-organisatie of de strekking 
van de wet, van de m aatregelen onder 1 ° be
doeld of van de statuten, reglementen en be
slu iten van de organen der crisi s-organisatie 
of wat de werking daarvan zou kunnen be
lemmeren; 

3°. nauwgezet, prompt, getrouwelijk en 
zonder eenige verzwijging de vragen te beant
woorden , welke de organen der crisis-organi
satie zullen stellen; 

4°. nauwgezet in acht te nemen de door 
Onzen M in ister te geven voorschriften ten aan
zien van de verhouding tusschen werkgever en 
arbe ider in de bedrijven, wel ke crisisproduc
ten voortbrengen, bewerken, verwerken, ver
voeren of verhandel en, voor zoover deze be
drijven steun uit het Landbouw-Crisisfonds 
ontvangen. 

9. B epaald moet worden: 
1 °. dat niet of niet behoorlijke nakoming 

van de in het vorig artikel omschreven ver
plichtingen tuchtrechtelij k wordt gestraft met 
geldboete van ten hoogste tien duizend gul
den of schrapping a ls georganiseerde met ont
zegging van het recht om opnieuw a ls zoo
danig te worden toegelaten voor ten hoogste 
tien jaren; 

2°. a. dat - onverminderd de verpl ich
t ing van den georganiseerde om eene hem 

opgelegde boete te betalen - niet betaling 
van die boete binnen dri e weken, nadat hij bij 
aangeteekend schrijven tot betaling daarvan is 
aangemaand, van rechtswege medebrengt 
schrapping als georganiseerde met ontzegging 
van het recht om opnieuw a ls zoodanig te 
worden toegelaten voor den tijd van eene 
maand voor elke honderd gulden, waarvoor 
hij beboet is; 

b. dat gedeelten van een bedrag van hon
derd gulden als een vol bedrag van honderd 
gulden worden aangemerkt; 

c. dat door betaling van de boete de schrap
ping van rechtswege wordt opgeheven; 

3°. dat de door de crisis-organisatie geïnde 
boeten worden gestort in de kas van het Land
bouw-Crisisfonds; 

4°. dat schrapping krachtens tuchtrechte
lijke uitspraak a ls georganiseerde van eene 
andere crisis-organisatie van rechtswege schrap
ping als georganiseerde medebrengt met ont
zegging van het recht om opnieuw als zoo
danig te worden toegelaten voor den tijd, 
waarvoor den georganiseerde het recht is ont
zegd om opnieuw als georgani seerde van di e 
andere cris is-organisatie te worden toegelaten, 
tenzij bij de tuchtrechtelijke uitspraak anders 
is bepaald. 

10. 1. Bepaald kan worden, dat, indien 
naar het oordeel van het bestuur der crisis
organisatie door een georganiseerde niet of 
niet behoorlijk is nagekomen een der in ar
tikel 8 omschreven verplichtingen, het bestuur 
der crisis-organisatie bevoegd is dien georga
niseerde als zoodanig te schorsen, totdat daar
omtrent bij tuchtrechtelijke uitspraak onher
roepelijk zal zijn beslist. 

2. Indien aan het bestuur der crisis-organi
satie di e bevoegdheid wordt verleend, moet 
bepaald worden: .. 

l O • dat de schorsing van rechtswege zal z1Jn 
opgeheven: . . . 

a. wanneer het beslmt tot schorsmg met 
binnen dri e dagen na den dag, waarop het is 
genomen, is gevolgd door eene kennisgeving 
als bedoeld in artikel 20; 

b. zoodra het bestuur der crisis-organisatie 
van den Hoofdambtenaar, bedoeld in artikel 
20, de mededeeling heeft ontvangen, dat hij 
eene klacht niet zal indienen; 

2°. dat van de opheffing van de schorsing 
onmiddellijk kennis zal worden gegeven aan 
den georganiseerde. 

ll. Bepaald moet worden, dat de tucht
rechtspraak zal worden uitgeoefend volgens 
de regelen gesteld in § 4 van dit besluit. 

§ 4. Van de tuchtrechts-praak. 

I. Van de Commissies en de Centrale 
Commissie voor de Crisis-Tuchtrechtspraak. 

12. De tuchtrechtspraak der crisis-organi-
saties wordt uitgeoefend door de Commissies 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, hierna te 
noemen : ,,Commissies", en door de Centrale 
Commissie voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, 
hierna te noemen "Centrale Commissie". 

13. De Centrale Commissie heeft haren 
zetel te 's-Gravenhage; zij neemt in hooger 
beroep kennis van de door de Commissies ge
wezen u itspraken. 

14. 1. De Commissies hebben haren zetel 
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in de gemeenten, waaraan zij haren naam ont
leenen; zij nemen in eersten aanleg kennis 
van de ingevolge artikel 9 door de crisis
organisaties strafbaar gestelde feiten. 

2. Van de Co=issies zijn gelijkel ij k be
voegd: 

1 °. die, binnen welker rechtsgebied het feit 
is gepleegd; 

2°. die, binnen welker rechtsgebied de ge
organiseerde, die verdacht wordt het feit te 
hebben gepleegd, woont of gevestigd is; 

3°. die, binnen welker rechtsgebied die 
georgan iseerde zijn bedrij f uitoefent. 

3. Indien overeenkomstig het vorig lid 
meer dan ééne Commissie voor de Tuchtrecht
spraak, hierna te noemen: ,,Commissie", be
voegd is van eene zaak kennis te nemen, be
paalt de vervolgende ambtenaar voor welke 
Commiss ie de zaak zal worden aangebracht. 

15. Er zijn de volgende Commissies met het 
daarbij vermelde rechtsgebied: 

1 °. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te Alkmaar met a ls rechtsgebied de 
provincie Noord-Holland; 

2°. Commissie voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak te 's-Gravenhage met a ls rechtsgebied 
de provincie Zuid-Holl and; 

3° . Commissie voor de Crisis-Tucht1·echt
spraak te Utrecht met als rechtsgebied de 
provincie Utrecht; 

4°. Co=issie voor de CrisisTuchtrecht
spraak te Goes met als rechtsgebied de pro
vincie Zeeland ; 

5°. Comm issie voor de Tuchtrechtspraak te 
Tilburg met ais rechtsgebied de provincie 
Noord-Brabant· 

6°. Comm issie voor de Tuchtrechtspraak te 
Roermond met a ls rechtsgebied de provincie 
Limburg; 

7°. Commissie voor de Tuchtrechtspraak te 
Arnhem met a ls rechtsgebied de provincie 
Gelderland; 

8°. Commiss ie voor de Tuchtrechtspraak te 
Zwoll e met a ls rechtsgebied de provincie 
Overij ssel ; 

9°. Commissie voor de Tuchtrechtspraak te 
Assen met als rechtsgebied de provincie 
Drente; 

10°. Commissie voor de Tuchtrechtspraak 
te Groningen met a ls rechtsgebied de pro
vincie Groningen; 

11 °. Commissie voor de Tuchtrechtspraak 
te Leeuwarden met als rnchtsgebied de pro
vincie Friesland. 

16. 1. De Co=issies en de Centrale Com
missie zij n samengesteld uit een voorzitter, een 
of meer plaatsvervangende voorzitters, een 
rechtsgeleerd lid, een of meer plaatsvervan
gende rechtsgeleerde leden en een door Onzen 
Minister voor elk college te bepalen aantal 
andere leden. 

2. De voorzitters, plaatsvervangende voor
zitters, de leden en plaatsvervangende leden 
worden door Onzen Minister benoemd voor een 
door hem te bepalen tijd; zij kunnen door 
hem worden geschorst en vóór den afloop van 
hun ambtstijd ontslagen. 

17. Tot voorzitter, plaatsvervangend voor
zitter, rechtsgeleerd lid en plaatsvervangend 
rechtsgeleerd lid zijn a lleen benoembaar zij , 
die aan eene Rijks- of daarmede gelijkgestelde 
Nederlandsche universiteit hebben verkregen, 

hetzij den graad van doctor in de rechtsweten
schap, hetzij den graad van doctor in de 
rechtsgeleerdheid of de hoedanigheid van 
meester in de rechten , mits deze graad of deze 
hoedan igheid verkregen is op grond van het 
afleggen van een examen in het ederlandsch 
Burgerlijk- en handelsrecht, staatsrecht en 
strafrecht. 

18 . 1. De Commissies en de Centrale Com
missie beraadslagen en besli ssen met drie 
leden. 

2. Buiten den voorzitter hebben zitting het 
rechtsgeleerd lid en een der andere leden , 
door den voorzitter voor elke aanhangige zaak 
aangewezen. 

3. De voorzitter houdt daarbij rekening 
met de bijzondere deskundigheid van het aan 
te wijzen I id in verband met het karakter van 
de aanhangige zaak. 

4. Het rechtsgeleerd lid eener Commiss ie is 
tevens secretaris dezer Commissie. 

5. Aan de Centrale Commissie wordt een 
secretaris toegevoegd, die door Onzen Minis
ter voor een door hem te bepalen tijd wordt 
benoemd en door hem kan worden geschorst 
en vóór den afloop van zij n ambtstijd ontsla
gen. 

6. De bepaling van artikel 17 vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van den 
secretaris. 

II. Van de Ambtenaren voor de Crisis
Tuchtrechtspraak. 

19 . . 1. Onze Minister benoemt één Hoofd
ambtenaar voor de Crisis-Tuchtrechtspraak, 
hierna te noemen : ,,Hoofdambtenaar" en, in
d ien noodig, één of meer aan dezen onderge
schikte ambtenaren voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak, in het bij zonder belast met de hand
having van de statuten, reglementen en ver
dere besluiten van de crisis-organisaties, voor 
zoover niet-nakoming van de daarbij gegeven 
voorschriften tuchtrechtelijk wordt gestraft. 

2. De Hoofdambtenaar en de Ambtenaren 
voor de Crisis-Tuchtrech tspraak zijn verplicht 
de bevelen na te komen, welke hun in hunne 
betrekking door Onzen Minister worden ge
geven. 

3. De Ambtenaren voor de Cris is-Tucht
rechtspraak treden steeds op namens den 
Hoofdambtenaar voor de Crisis-Tuchtrecht
spraak, dien zij ambtshalve vertegenwoordigen . 

4. De Hoofdambtenaar en de Ambtenaren 
voor de Crisis-Tuchtrechtspraak kunnen door 
Onzen Minister worden geschorst en ontslagen. 

III. Van het geding in eersten aan leg. 

20. 1. Allen , di e ingevolge artikel 33, on
der c, der wet, belast zijn met het opsporen 
van de overtredingen, bij de wet strafbaar 
gesteld, zij n verplicht van elk door een der 
georganiseerden gepleegd feit, hetwelk inge
volge de statuten of reglementen van eenige 
crisis-organisatie tuchtrechtel ij k wordt gestraft, 
kennis te geven aan den Hoofdambtenaar, 
zood ra dit feit te hunner kenn is is gekomen. 

2. De besturen der crisis-organisaties zijn 
verpl icht van elk door een van haar georgani
seerden gepleegd fe it, hetwelk ingevolge de 
statuten of reglementen der betreffende crisis
organ isatie tuchtrechtel ijk wordt gestraft ken
nis te geven aan den Hoofdambtenaar, zoo-
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dra dit fe it te hunner kennis is gekomen, met 
mededeel ing of die georganiseerde tei· zake 
van dat fei t door het bestuur der crisis-organi
satie a ls zoodanig is geschorst, indien dat be
stuur daartoe bevoegd is. 

3. De Regeeringscommissarissen zijn be
voegd, van elk, door een georganiseerde bij 
een der onder hen staande crisis-organisaties, 
gepleegd feit, hetwelk ingevolge de statuten 
of reg] ementen van de betreffende crisis
organ isatie tuchtrechtelijk wordt gestraft, ken
n is te geven aan den Hoofdambtenaar, zoodra 
dit feit te hunner kennis is gekomen . 

4. De controleurs, bedoeld in het eerste I id 
van dit artikel en de besturen der crisis-orga
nisaties, bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel zijn verplicht den Hoofdambtenaar de 
door dezen gevraagde inlicht ingen te verstrek
ken. 

21. 1. De zaak wordt aanhangig gemaakt 
door indiening van eene schriftel ijke klacht 
bij den secretaris der bevoegde Commissie. 

2. Bevoegd tot indiening van de klacht is 
uitsluitend de Hoofdambtenaar . 

3. De Hoofdambtenaar geeft van de in
diening van elke klacht kennis aan het be
stuur der cr isis-organisatie, waartoe de ge
organiseerde, tegen wien de ki acht is gericht, 
behoort. 

4. Indien den Hoofdambtenaar door het 
bestuur eener crisis-organisatie overeenkom
stig artikel 20 is medegedeeld, dat een ge
organiseerde door dat bestuur als zoodan ig is 
geschorst, deelt de Hoofdambtenaar aan dat 
bestuur zoo spoedig mogel ij k mede, of hij al 
dan niet eene klacht tegen dien georgan iseer
de zal indienen. 

22. De Hoofdambtenaar stelt, indien hij 
daarvoor termen vindt, den georganiseerde in 
de gelegenheid de indiening van eene klacht 
te voorkomen door stor ting binnen een door 
hem te bepalen termijn van een door hem 
vast te stellen bedrag in de kas van het 
Landbouw-Crisisfonds. 

23. 1. De secretaris der Commissie geeft 
zoo spoedig mogelijk na de indiening van eene 
klacht aan den Hoofdambtenaar en den ge
organiseerde, tegen wien de klacht is gericht, 
hierna te noemen: ,,de betrokken georgani
seerde", kennis van den dag en het uur, waar
op, en van de plaats, waar de Commissie ter 
behandeling van de zaak zitting zal houden. 

2. De kennisgeving aan den betrokken ge
organiseerde is vergezeld van een door den 
secretar is gewaarmerkt afschrift van de klacht. 

3. Op verzoek van den betrokken georga
niseerde, worden de stukken, op de klacht 
betrekking hebbende, hem ten kantore van den 
Secretari s der Commissie ter inzage verstrekt. 

24. De H oofdambtenaar is bevoegd ter zit 
ting te verschijnen en de klacht toe te lichten. 

25. 1. De betrokken georganiseerde is be
voegd ter zitting te verschij nen of zich aldaar 
door een schriftelijk gemachtigde te doen ver
tegenwoordigen, ten einde de klacht te be
strijden. 

2. De betrokken georganiseerde is bevoegd 
zich ter zitting door een raadsman te doen bij
staan. 

3. De comm1ss1e kan de persoonlijke ver
schijning van den betrokken georganiseerde 
bevelen. 

4. Indien de betrokken georganiseerde aan 
de oproeping om in persoon voor de ('.,ommis
sie te verschijnen, geen gevolg geeft of wei
gert op de hem gestelde vragen te antwoor
den, zal de Commissie bij de beslissing der 
zaak daarmede zoodanige rekening houden, 
als zij zal vermeenen te behooren. 

26. Indien de betrokken georganiseerde het 
onderzoek der zaak bemoeilijkt of ter zitting 
van de Commissie onjuiste inlichtingen ver
strekt of eenig ter zake dienend feit verzwijgt, 
zal de Commissie daarmede bij de beslissing 
der zaak zoodanige rekening houden, als zij 
zal vermeenen te behooren. 

27. 1. De Commissie kan schriftel ij ke in
lichtingen inwinnen. 

2. De besturen der crisis-organisaties zijn 
verplicht de door de Commissie gevraagde in
lichtingen aan haar te verstrekken. 

28. 1. De Commissie kan getuigen, des
kundigen en de besturen der crisis-organisa
ties hooren. 

2. De besturen der cris is-organisaties zijn 
verplicht aan de oproeping der Commissie om 
voor haar te verschijnen, gevolg te geven. 

3. De besturen kunnen zich door een of 
meer hunner leden doen vertegenwoordigen. 

29 . Indien de betrokken georganiseerde ter 
zitting tegenwoordig of vertegenwoordigd is, 
doet de Voorzitter der Commiss ie mondeling 
mededeeling van den korten inhoud der tot 
de zaak betrekkelijke stukken, voor zoover de 
betrokken georganiseerde of zijn vertegenwoor
diger van den inhoud daarvan onkundig is. 

30. De Commissie neemt hare beslissing bij 
meerderheid van stemmen. 

31. 1. De uitspraak wordt op schrift ge
steld en door den voorzitter en den secretaris 
onderteekend. 

2. Zij houdt de gronden in, waarop zij be
rust en vermeldt de namen dergenen, di e haar 
hebben gewezen. 

32. 1. De secretaris zendt bij aangeteekend 
schrijven een door hem gewaarmerkt afschrift 
der uitspraak aan Onzen Minister, aan den 
Hoofdambtenaar, aan den -betrokken georga
niseerde en aan de crisis-organisatie, waartoe 
deze georganiseerde behoort. 

2. Het voor den betrokken georganiseerde 
bestemde afschrift gaat vergezeld van een uit
treksel uit dit besluit, inhoudende de bepalin
gen van de artikelen 33, 34 en 40, 3de en 
4de lid, zoomede van de mededeeling, aan 
welk adres het beroepschrift moet worden in
gezonden en op welke wijze de storting van 
de in artikel 34 bedoelde geldsom kan ge
schieden. 

IV. Van Hooger Beroep. 

33. 1. Binnen veertien dagen na den dag, 
waarop door den secretaris der Commissie een 
afschrift van de uitspraak aan den Hoofd
ambtenaar is verzonden, kan de Hoofdambte
naar en binnen veertien dagen na den dag, 
waarop door dien secretaris een afschrift van 
de uitspraak aan den betrokken georganiseer
de is verzonden, kan deze georganiseerde van 
die uitspraak in hooger beroep komen bij de 
Centrale Commissie. 

2. Instelling van hooger beroep geschiedt 
door de indiening van een beroepschrift bij 
den Secretaris der Centrale Commissie. 

- - -------- - - - -----
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34. 1. De betrokken georganiseerde kan 
hooger beroep niet instellen, dan nadat hij in 
handen van den Hoofdambtenaar ten behoeve 
van het L andbouw-Crisisfonds een geldsom 
heeft gestort, gelijk aan een tiende gedeelte 
van de hem opgelegde boete, doch ten minste 
f 10 en ten hoogste f 250 bedragende. 

2. Indien de opgelegde straf bestaat in 
schrapping als georganiseerde, bedraagt die 
geldsom, indien de schrapping is uitgesproken 
voor 3 maanden of minder f 50, indien deze is 
uitgesproken voor meer dan 3 maanden f 100. 

3. Bij het beroepschrift moet het bewijs 
der storting worden overgelegd. 

35. Gedurende de in het vorig artikel om
schreven termijnen en, indien binnen die termij
nen hooger beroep is ingesteld, wolang de zaak 
bij de Centrale Commissie in behandeling is, 
kan de door de Commissie opgelegde boete 
niet worden ingevorderd en heeft de door haar 
toegepaste straf van schrapping voor den be
trokken georganiseerde geen gevolgen, tenzij 
de Commissie hare uitspraak uitvoerbaar bij 
voorraad heeft verklaard. 

36. 1. De Secretaris der Centrale Commis
sie geeft zoo spoedig mogelijk na de inzending 
van het beroepschrift aan den Hoofdambte
naar en aan den betrokken georganiseerde bij 
aangeteekend schrijven kennis van den dag en 
het uur, waarop en van de plaats waar de 
Centrale Commissie ter behandeling van het 
hooger beroep zitting zal houden. 

2. De kennisgeving aan de wederpartij van 
dengene, door wien het hooger beroep is inge
steld, is vergezeld van een door den Secretaris 
gewaarmerkt a fschrift van het beroepschrift. 

3. Op verzoek van den betrokken georgani
seerde, worden de stukken, op het beroep
schrift betrekking hebbende, hem ten kantore 
van den Secretaris der Centrale Commissie ter 
inzage verstrekt. 

37. De Hoofdambtenaar is bevoegd ter zit
ting te verschijnen en het beroepschrift toe te 
lichten of te bestrijden . 

38. De betrokken georganiseerde is bevoegd 
ter zitting te verschijnen of zich aldaar door 
een schriftel ijk gemachtigde te doen vertegen
woordigen, ten einde het beroepschrift toe te 
li chten of te bestrijden. 

39. De bepalingen van de artikelen 25, 2°, 
3°en 4° 1 id, 26, 27, 28, 29 en 30 vinden over
eenkomstige toepassing op de behandeling van 
de zaak in hooger beroep. 

40. 1. Indien het hooger beroep ongegrond 
bevonden wordt, bevestigt de Centrale Com
missie de uitspraak der Commissie. 

2. Indien het hooger beroep geheel of ge
deel tel ijk gegrond bevonden wordt, doet de 
Centrale Commissie met geheele of gedeelte
lijke vernietiging van de uitspraak, hetgeen de 
Commissie had behooren te doen. 

3. Indien het door den betrokken georgani
seerde ingestelde hooger beroep ongegrond be
vonden wordt, wordt de door hem krachtens 
artikel 34 gestorte geldsom door de Centrale 
Commissie verbeurd verklaard ten behoeve 
van het Landbouw-Crisisfonds. 

4. In alle andere gevallen gelast de Cen
trale Commissie de teruggaaf van die som aan 
den betrokken georganiseerde. 

41. De bepalingen van de artikelen 31 en 
32, le lid, vinden overeenkomstige toepassing 

op de behandeling van rle zaak in hooger be-
roep. 

§ 5. Van scheidslieden. 

42. Bepaald moet worden, dat de scheids
man of scheidslieden, bedoeld in artikel 3 
onder 6° van dit besluit, worden benoemd door 
Onzen Minister en dat overeenkomstig artikel 
629 van het Wetboek van Burgerlijke Rechts
vordering het geding zal worden gevoerd op 
de wijze en binnen de termijnen , bij een door 
Onzen M inister vastgesteld reglement bepaald. 

43. Bepaald moet worden, dat scheidslieden 
recht zullen doen a ls goede mannen naar bil
lijkheid, doch met toepass ing van de Regee
ringsrnaatregelen, bedoeld in artikel 8 onder 
1 ° van dit besluit, en van de statuten, regle
menten en verdere besluiten van de organen 
der cris is-organisatie. 

§ 6. Van rekening en verantwoording. 
44. De statuten moeten bepalen, dat het 

bestuur der crisis-organisatie jaarlijks binnen 
een daarbij vast te stellen termijn na het einde 
van een boekjaar over dit jaar rekening en 
verantwoording doet aan Onzen Minister. 

45. De statuten moeten bepalen, dat Onze 
Minister te alJen tijde inzage kan doen nemen 
van de boeken, papieren en bescheiden der 
cr isis-organisatie en hare organen ter verant
woording kan roepen. 

§ 7. Overgangsbe'[XJ.ling. 
46. Tuchtrechtelijk strafbare overtredingen, 

door georganiseerden gepleegd vóór het in 
werking treden van dit besluit, worden be
recht overeenkomstig de statuten en regle
menten der cr is is-organisaties, ge ldende op het 
tijdstip, waarop zij zijn gepleegd. 

§ 8. Slotbepalingen. 
47 . Dit besluit kan worden aangehaald on

der den titel: ,,Crisis-Organisatiebesluit 1933". 
48. Dit besluit treedt in werking met in

gang van 1 Mei 1934. 
Onze Minister van Economische Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den llden April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
T. J. V ers c h u u r. 

(Uitgeg . 19 April 1934.) 

s. 145. 

11 April 1934. BESLUIT, beschikkende op 
het beroep, door H. Bruin en vijf andere 
ouders, wier kinderen de openbare lagere 
school te Veenhuizen, gemeente H eerhugo
waard, bezoeken, ingesteld, voor zoover 
deze school betreft, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oordholland 
van 27 September 1933, n°. 164, waarbij 
goedkeuring is verleend aan het besluit 
van den raad der gemeente H eerhugo
waard van 25 Augustus 1933, waarbij be
sloten is: I. de openbare lagere school n°. 
1 aan den Kruisweg en de openbare lagere 
school n° . 4 aan den Kerkweg (buurt 
V eenhuizen ) op te heffen, en de kinderen, 
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welke aan die scholen onderwijs ontvan
gen, te verwijzen respectievelijk naar de 
openbare lagere scholen n°. 2 (Middel
weg-Zu id) en n°. 3 (Middelweg-Noord), in 
die gemeente, of en zoo noodig naar an
dere gemeenten; II. den datum, waarop de 
opheffing zal ingaan, te bepal en op 1 De
cember 1933. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep , door H. Bruin 

en vijf andere ouders, wier kinderen de open
bare I age re school te Ve enhuizen, gemeente 
H eerhugowaard, bezoeken, ingesteld, voor zoo
ver deze school betreft, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van N oordholland van 
27 September 1933, n° . 164, waarbij goedkeu
ring is verl eend aan het besluit van den raad 
der gemeen.te H eerhugowaard van 25 Augus
tus 1933, waarbij besloten is : I. de openbare 
lagere school n°. 1 aan den Kruisweg en de 
openbare lagere school n° . 4 aan den K erk
weg {buurt V eenhuizen) op te heffen, en de 
kinderen, welke aan d ie scholen onderwijs ont
vangen, te verwijzen respectieve] ijk naar de 
openbare lagere scholen n°. 2 (Middelweg
Zuid) en n° . 3 (Middelweg-Noord) , in die ge
meente, of en zoo nood ig naar andere gemeen
ten; I I. den datum, waarop de opheffing zal 
ingaan, te bepalen op 1 December 1933. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Februari 1934, n°. 68 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etensch appen, van 6 
Apri l 1934, n°. 1726, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Noordholland bij hun besluit van 27 Septem
ber 1933, n°. 164, goedkeuring hebben ver
leend aan het hiervoren genoemde besluit van 
den raad der gemeente H eerhugowaa,·d van 
25 Aug ustus 1933; 

dat van di t beslui t van Gedeputeerde Sta
ten H . B ruin en vij f andere ouders, wier k in
deren de openbare lagere school te V eenhui
zen (gemeente H eerhugowaard) bezoeken, bij 
Ons, voor zooveel deze school betreft, in be
roep zijn gekomen, aa nvoerende, dat zij het 
raadsbesluit en de goedkeuring van dat be
si uit ten opzich te van de school te V eenhuizen 
in strijd ach ten met het algemeen belang; 

Overwegende: dat deze school op 16 Decem
ber 1933 40 leerl ingen telde ; 

dat blij kens mededeeling van den inspecteur 
van het lager onderwijs in de inspectie Den 
H elder de leer] ingen van deze school bij haar 
opheff ing maximaal niet verder dan 3 k.m. 
hebben te gaan bij samenvoeging van deze 
school met de openbare lagere school n°. 3 
(Mi ddelweg- oord) , waarheen zij blijkens het 
raadsbesluit alsdan zull en worden verwezen; 

dat de omstandigheid , dat de onderhavige 
school is gelegen in een gedeelte der gemeente, 
waar van oudsher bijna uitsluitend Protestan
ten wo~en, d ie hun kinderen openbaar lager 
onderw1Js doen genieten, terwijl het overige 
deel overwegend R oomsch-Katholiek is, niet 
d~!' doorslag m ag geven, nu zoodanig onder
W IJS voor deze ki nderen op niet te verren af
stand is te verkrijgen; 

dat door de opheffing van deze school zoo
wel voor het Rij k als voor de gemeente een 

bezuiniging van beteekenis wordt verkregen; 
dat mitsdien Gedeputeerde Staten terecht 

het besluit van den gemeenteraad, ook voor 
zoover daarbij de openbare lagere school n° . 
4 aan den Kerkweg is opgeheven, hebben 
goedgekeurd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met handhav ing van het bestreden beslu it 
van Gedeputeerde Staten en van het daarbij 
goedgekeu rd besluit van den raad de r ge
meente H eerhugowaard van 25 Augustus 1933, 
behoudens, dat onder II als datum, waarop de 
opheffing van de openbare lagere school n°. 
4 aan den K erkweg (buurt Veenhuizen) zal 
ingaan, nader wordt bepaald 1 Mei 1934, het 
be roep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden fini ster in het Staatsblad ge
pi aatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den Uden April 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van OnàJerwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg . 20 April 1934.) 

N° . 1726. 

LAGER ONDERWIJS 
AIGEMEEN. 

Beroep tegen opheffing 
openbare lagere school 
N° . 4, te Veenhuizen, 
gemeente Heerhugo-

waard. 

' s-Gravenhage, 6 April 1934. 

Aan de Koni ngin. 

Door den Vice-Pres ident van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschi ll en van B estuur, werd rechtstreeks in 
mij n handen gesteld het tot Uwe Majesteit 
ger icht adv ies van de Afdeel ing van dien 
Raad, van 14 Februari 1934, n°. 68, verge
zeld van het ontwerp van een met redenen 
omkleed, door Uwe Majeste it te nemen be
sluit, betreffende het beroep, waarvan krach
tens machtiging van Uwe Majeste it de over
weging door mij bij brief van 30 December 
1933, n° . 12264 I , a fdeeling Lager Onderwijs 
A lgemeen, bij d ie A fdee ling is aanha ng ig ge
maa kt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, door H. Bruin 

en vij f andere ouders, wier k inderen de open
bare lagere school te Ve enhuizen, gemeente 
H eerhugowaard, bezoeken, inge teld, voor zoo
ver deze school betreft, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
27 September 1933, n° . 164, waarbij goedkeu
r ing is verleend aan het besluit van den raad 
der gemeente H eerhugowaard van 25 Augus-

tus 1933, waarbij besloten is : I. de openbare 
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lagere school n° . 1 aan den Kruisweg en de 
openbare l agere school n°. 4 aan den K erk
weg (buurt V eenhuizen ) op te heffen, en de 
kinderen, welke aan die scholen onderwijs 
ontvangen, te verwijzen respectievelijk naar de 
openbare lagere scholen n°. 2 (Middelweg
Zuid) en n°. 3 (Middelweg- oord), in die ge
meente, of en zoo noodig naar andere gemeen
ten; II . den datum, waarop de opheffing zal 
ingaan, te bepalen op 1 December 1933 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Februari 1934 n° 68 · 

Op de voordradht ;an Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen, van 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
N oortl,.H olland bij hun bes] uit van 27 Sep
tember 1933, n°. 164, goedkeuring hebben 
verleend aan het hiervoren genoemde bes! uit 
van den raad der gemeente H eerhugowaard 
van 25 Augustus 1933 ; 

dat van di t besluit van Gedeputeerde Sta
ten H. Bruin en vijf andere ouders, wier kin
deren de openbare lagere school te Veenhuizen 
(gemeente H eerhugowaard) bezoeken, bij Ons, 
voor zooveel deze school betreft, in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat zij he t raadsbe
slui t en de goedkeuring van dat besluit ten 
opzichte van de school te V eenhuizen in strijd 
achten met het a lgemeen belang; 

Overwegende: dat deze school , bi ij kens het 
meegedeelde in de openba re vergadering der 
Afdeeling van den R aad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waar in over deze zaak 
versl ag is uitgebracht, niet minder dan on
geveer vij ft ig (50) leerlingen telt ; 

dat die leer! ingen allen, blijkens diezelfde 
m ededeel ingen, bij opheffing van de school 
op een op ongeveer 3 km afstand gelegen 
openbare lagere school zouden zijn aangewe
zen, ten gevolge waarvan verschill ende dier 
kinderen 4 km, enkelen zelfs 5 km , van hunne 
woning naar de school zouden hebben af te 
leggen, een bezwaar, dat, ind ien het slechts 
enkele kinderen betrof , niet zoo zwaar zou 
behoeven te wegen, doch, nu het zoovele kin
deren zou treffen, veel gewicht in de schaal 
moet leggen; 

dat de onderhavige school is gelegen in een 
gedeelte der gemeente, waar van oudsher 
bijna uits luitend Protestanten wonen, di e hunne 
kinderen openbaar lager onderwijs doen ge
nieten, terwijl het overige deel overwegend 
Roomsch-K athol iek is ; 

dat onder deze omsta ndigheden de ophef
fing van de school , welke aan een vrij talrijke 
bevolkingsgroep in de gemeente hare bestaan
de onderwijsgelegenheid zou ontnemen en de 
hierbedoelde ingezetenen zoude nopen hunne 
kinderen op vrij aanz ien lijken a fstand van 
hunne woningen school te doen gaan, niet 
door de te verkrijgen betrekkelijk geringe be
zuiniging wordt gerechtvaardigd; 

dat mi tsd ien Gedeputeerde Staten ten on
rechte het bes! uit van den gemeenteraad, voor 
zoover daarbij de openbare lagere school n°. 4 
aan den K erkweg is opgeheven, hebben goed
gekeurd; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden bes! uit van Gedeputeerde Staten, 

dit besluit te ve rnietigen, voor zoover daarbij 
de opheffing van de openbare lagere school 
n°. 4 aan den K erkweg (buurt V eenhuizen) is 
goedgekeurd en aan het desbetreffende bes] uit 
van den raad der gemeente H eerhugowaard 
van 25 Augustus 1933, voor zoover daarbij d ie 
school is opgeheven, alsnog goedkeuring te 
onthouden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit. 

Met de voorgedragen beslissing en de over
wegingen, die daartoe hebben geleid, kan ik 
mij op de volgende gronden niet vereenigen. 
Blijkens het medegedeelde in de openbare 
vergadering der Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waar in 
over deze zaak verslag is uitgebracht, zo u de 
openbare lagere school n°. 4 aan den K erkweg 
(buurt V eenhuizen) , gemeente H eerhugowaard, 
niet minder clan ongeveer vij fti g (50) leer! in
gen tellen. Deze mededeel ing is niet in over
eenstemming met de feiten, vermits uit de bij 
mijn Departement bekende gegevens blij kt, 
dat deze school op 16 December 1933 40 leer
! ingen telde. 

Blijkens diezelfde mededeelingen zouden die 
leerlingen a ll en bij opheffing van de school 
op een op ongeveer 3 k.m. afstand gelegen 
openbare lagere school zijn aangewezen, ten 
gevolge waarvan verschillende dier kinderen 
4 k.m. , enkelen zelfs 5 k.m., van hun woning 
naar de school zouden hebben af te leggen, 
een bezwaar, dat, volgens de overweging van 
de Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
indien het slechts enkele kinderen betrof, niet 
zoo zwaar zou behoeven te wegen, doch, nu 
het zoovele kinderen zou treffen, veel gewicht 
in de schaal moet leggen. 

Hiertegenover kan worden gesteld , dat blij
kens mededeeling van den inspecteur van het 
lager onderwijs in de inspect ie Den H elde1·, 
vervat in zijn bij de stukken bet reffende dit 
beroep ove,·gelegd schrijven van 14 November 
1933, n°. 33j714, de leerlingen van deze school 
bij haar opheff ing maximaal niet verder dan 
3 k.m. hebben te gaan bij samenvoeging van 
deze school met de openbare lagere school n°. 
3 (Middelweg- Too rd), waarheen zij blijkens 
het raadsbesluit a lsdan zullen worden ver
wezen. 

Ook mag de omsta ndigheid, gelij k mede 
door de Afcleeli ng voor de Geschill en van 
Bestuur wordt overwogen, dat de onderhav ige 
school is gelegen in een gedeelte der gemeente, 
waar van oudsher bijna uitsluitend Protes
tanten wonen, die hun kinderen openbaar la
ger onderwijs doen gen ieten, terwijl het 
over ige deel overwegend Roomsch-Kathol iek 
is, den doorslag niet geven, nu zoodanig on
derwijs voor deze kinderen op niet te ver ren 
afstand is te verkrijgen. 

Vermits door de opheffing van deze school 
zoowel voor het Rijk a ls voor de gemeente 
een bezuiniging van beteekenis wordt verkre
gen, ben ik van oordeel , dat Gedeputee rde 
Staten van Noordholland terecht het besluit 
van den gemeenteraad, ook voor zoover daar
bij de openbare lagere school n°. 4 aan den 
Kerkweg is opgeheven, hebben goedgekeurd, 
en dat met handhaving van deze beslu iten, 
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behoudens, dat onder II van het raadsbesluit 
a ls datum, waarop de opheffing van deze 
school zal ingaan, nader behoort te worden 
bepaald 1 Mei 1934, het beroep ongegrond 
behoort te worden verklaard op de gronden, 
welke in het hiernevensgaand, daartoe strek
kend ontwerp-besluit zijn ontwikkeld, hetwelk 
ik mij veroorloof Uwer Majesteit ter bekrach
tiging hierbij eerbiedig aan te bieden. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marc ha n t . 

s. 146. 

11 April 1934. BESLUIT houdende bepalingen 
betreffende instelling van eene schattings
commissie voor de inkomstenbelasting 
voor een gedeelte eener gemeente en van 
schattingscommissiën voor meer dan één 
gemeente. 

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

Financiën van 7 April 1934, n°. 62, Directe 
Belastingen : 

Gelet op art. 57, tweede lid, der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914, op Ons besluit van 
14 Juni 1927 (Staátsblad n°. 180), gewijzigd bij 
Onze besluiten van 21 December 1928 (Staats
blad no . 496), 9 Juli 1931 (Staatsblad n°. 308) en 
6 April 1932 (Staatsblad n°. 141), alsmede op 
Ons besluit van 17 Februari 1932 (Staatsblad 
no. 54), gewijzigd bij Ons besluit van 23 Maart 
1933 (Staatsblad n°. 116), 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In den bij Ons besluit van 14 Juni 

1927 (Staatsblad n°. 180) behoorenden staat van 
schattingscommissiën, ingesteld voor bepaalde 
gedeelten van gemeenten wordt: 

a. het ressort der Schattingscommissie 
Rotterdam I omschreven als volgt : 

lste kantoor (behalve het gebied, dat op 
30 April 1934 behoorde tot de gemeenten 
Hoogvliet en Pernis) en 2de kantoor; 

b. tusschen "Rotterdam (alsvoren II)" en 
,,Rotterdam (Hoek van Holland) ingevoegd: 

Rotterdam (alsvoren III) 
met de gebiedsaanduiding: Gedeelte der 

Gemeente Rotterdam, dat op 30 April 1934 be
hoorde tot de gemeenten H oogvli:et en Pernis: 

2. In den b~j Ons besluit van 17 Februan 
1932 (St.aatsblad n°. 54) behoorenden staat van 
schattingscommissiën, ingesteld voor ~e';lr 
dan één gemeente, wordt onder "Provmc1e 
Zuid-holland" het volgnummer 1 vervangen 
door la en het volgnummer 3a door 3c, en 
wordt ingevoegd : 
Ameide .... • 
Giessen-Nieuwkerk 

Goudriaan 
Heukelum 
Hoogblokland . 

Lexmond. 

Meerkerk 

. 1. Ameide en Tienhoven. 
. 3a. Giessen-Nieuwkerk, 

Schelluinen en Peur-
sum. 

3b. Ottoland en Goudrium. 
5a. Asperen en H eukelaan. 

5b. Hoogblokland en 
Hoornaar. 

Sa. Lexmond, en Hei- en 
Boeicop. 

9a. Meerkerk en Nieuw
land. 

Vianen (aan te duiden 
als : schattingscom
missie te Everdin-

gen-Hagestein) .. l5b Everdingen en Hage
stein. 

3. In den staat, aangeduid in art. 2, vervalt 
onder .,Provincie Noordbrabant": · 
Valken'stvaard .. . 15. Valkenswaard en 

Dommelen. 
4. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Mei 1934. 
On7.e Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den llden April 1934. 

s. 147. 

WILHELMINA. 
De Mi'.nister van Finanriën, 0 ud. 

(Uitgeg. 20 April 1934.) 

16 April 1934. BESLUI_T tot w1Jz1gmg van 
het Meel besluit (Staatsblad 1924, n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninkl ijk besluit 
van 13 Juni 1933 (Staatsblad n°. 320). 

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

Sociale Zaken van 15 Februari 1934, n°. 130 
D/doss. 25, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het Meelbesluit (Staatsblad 1924, 
n°. 313), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van '13 Juni 1933 (Staatsblad n°. 320); 

Ge-zien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 11 April 1934, 
n° . 287 D/doss. 25, Afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 

313), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
13 Juni 1933 (Staatsblad n°. 320), de navol
gende wijzigingen aan te brengen: 

Art. I. In artikel 7, onder 1 , wordt in 
plaats van ,,sauspoeder of vlapoeder" gelezen 

sauspoeder vlapoeder of banketbakkerspoe
der" en w~rdt tusschen "een onschadelijke 
kleurstof" en "een aromatische stof" inge
voegd "ten hoogste 3 gram van een onschade
lijk rijsmiddel per 100 gram der waar, keuken
zout". 

Art. II. In artikel 13, lid 1, onder 10, 
wordt de puntkomma aan het slot vervangen 
door een komma en wordt daarachter gelezen 
,, behalve bij vermicelli". . 

Art. III. In artikel 14, onder 2, wordt m 
plaats van "artikel 13" gelezen "artikel 13, 
lid l". 

Art. IV. In artikel 15, onder 2, wordt in 
plaats van "artikel 13" gelezen "artikel 13, 
lid 1". 

Art. V. In artikel 16 wordt in plaats van 
,,artikel 13" gelezen "artikel 13, lid 1"_. 

Art . VI. Na artikel 16 wordt een meuw 
artikel ingevoegd, luidende: 

"A rt. 16a. Bakmeel moet voldoen aan de 
eischen in artikel 13 lid 1 , onder 5 tot en 
met 11' genoemd, ten~ij] het 3:~chgehalt.e der 
droge stof niet hooger mag z1J n dan 3 pro
cent." 
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Art. VII. In artikel 17 wordt in plaats van 
,,artikel 13" gelezen "artikel 13, lid l". 

Art. VIII. In artikel 18 wordt vóór den 
eersten zin een " 1" geplaatst. 

Art. IX. In artikel 18, onder 2, wordt in 
plaats van "artikel 13" gelezen " artikel 13, 
lid l". 

Art. X. Aan arti kel 18 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, luidende : 

2. Aan vermicelli mogen geen andere kleur
stoffen zijn toegevoegd, dan die, welke door 
Onzen Minister, belast met de uitvoering van 
dit besluit, zullen zijn aangewezen en slechts 
tot de door genoemden Minister aangegeven 
hoeveelheden. 

Onze Ministe r van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 16den April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k er d e B r ui n e . 

(Uitgeg. 4 M ei 1934.) 

s. 148. 

16 April 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Limburg van 19 September 1933, 2e 
Afd., La. 10124/8 N., waa rbij het door 
K. J. Schillings te Eijgelshoven ingestelde 
be roep tegen het besluit van burgemees
ter en wethouders van Eijgelsh01Jen van 
29 Mei 1933, houdende weigering van de 
door hem gevraagde volledi ge vergunning 
voor den verkoop van sterken drank in 
het klein, gegrond is verklaard. 

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

Sociale Zaken van 19 Januari 1934, n° . 3187 
G ., Afdeeling Volksgezondheid , en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 10 
Februari 1934, n°. 4377, Afdeeling Binnen
] andsch Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
clers van Eijgelshoven bij hun besluit van 29 
Mei 1933 de door K. J. Schillings gevraagde 
volledige vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein in het perceel Put
straat n°. 27 aldaar hebben geweigerd , op 
grond van artikel 12, l e lid, 10°. der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476), omdat naar 
hun meening de door verzoeker overgelegde 
verklaring niet kan strekken als een bewijs, 
bedoeld in artikel 3, 4e lid, der Drankwet 
(Staatsblad 1931, n°. 476); 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten van 
Lirnburg bij hun besluit van 19 September 
1933, 2e Afd., La. 10124/8 N., het door K. J . 
Schillings tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders van Eijgelshoven inge telde be
roep gegrond hebben verklaard, doch de ge
vraagde vergunning hebben geweigerd op 
grond van artikel 12, le lid , 1 °. der Drank
wet (Staatsblad 1931, n°. 476); 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten voor
noemd hun besluit gronden op hun meening, 
dat, aangezien appellant eigenaar is van het 
onderwerpelijke perceel en de tegenwoordige 
gebruikers van de localiteit, waarvoor de ver
gunning is gevraagd, n.l. zijn dochter en 

schoonzoon, bij gezegelde vexklaring uitdruk
kelijk hebben erkencl dezelve zonder huurcon
tract in gebruik te hebben en zich hebben 
verbonden haar te allen tijde op eerste aan
zegging te ontruimen, aangenomen kan wor
den, dat appellant de beschikking heeft over 
de bedoelde Iocal iteit, daar hij immers te 
a ll en tijde een aanvang kan maken met de 
uitoefening van een vergunningsbedrijf daarin 
en dat burgemeester en wethouders van Eijgels
hoven derhalve ten onrechte de vergunning 
hebben geweigercl op grond van artikel 12, l e 
I id , 10°. der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) , doch da t de vergunning uitsluitend ge
weigerd had moeten worden op grond van 
artikel 12, l e lid, 1°., der Drankwet (Staats
blad 1931, n°. 476), aangez ien het vastgestelde 
max im um der vergunningen in de gemeente 
Eijgelshoven is bereikt; 

Overwegende, dat op het tijdstip, waarop 
burgemeester en wethouders voornoemd op 
het verzoek om een vergunning hebben beslist, 
in de onderwerpelijke localiteit door Aa. Ma. 
Schillings, echtgenoote van J . Creuels, een 
verlof A werd uitgeoefend; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders derhalve terecht aanvoeren, dat gegrond 
vermoeden bestaat, dat de verzoeker niet de 
beschikking heeft over de Iocaliteit, waarvoor 
de vergunning is gevraagd en dat zij dus de 
vergunning terecht op dien grond hebben ge
weigerd; 

Overwegende, dat derhalve het besl uit van 
Gedeputeerde Staten van Lirnburg van 19 
September 1933, 2e Afd. , La. 10124/8 N. , is 
in strijd met de wet en voor vernietiging in 
aanmerking komt; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advie van 6 

Maart 1934, n°. 36); 
Gel et op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 6 Apr il 1934, 
n°. 447 G. , Afdeeling Volksgezondheid, en 
van Onzen Minister van Binnenland che Za
ken van 11 Apri l 1934, n°. 9378, Afdeeling 
Binnen! andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 

L irnburg van 19 September 1933, 2e Afd., La. 
10124/8 N. , te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, · den 16den April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o te m aker d e B ruïne. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
(Uitgeg. 8 Mei 1934.) 

s. 149. 

17 April 1934. BESLUIT , houdende aanwij 
zing van een overschot op de begrooting 
van uitgaven van het Staatsvisschershaven
bedrijf te /Jnwiden voor het dienstjaar 
1933, hetwelk wordt toegevo~gd aan het 
daarnevens aangegeven krediet voor het 
dienstjaar 1934. 
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20 April 1934. WET tot verhooging van de 
begrooting van het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 151 

20 April 1934. WET, houdende maatregelen 
in verband met de invoering van een cen
trale boekhouding voor den dienst van 
's Rijks Schatkist biJ het Departement van 
Financiën. 

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

<lat het wensche!.ijk is bij de wet in te stellen 
een centrale boekhouding voor den dienst van 
's Rijks Schatkist en dat het noodzakelijk is 
de afboeking te regelen van de verschillen 
tusschen den stand van 's Rijks Schatkist en 
den stand van 's Rijks begrooting, welke zijn 
gebleken, of nog nader mochten blijken, ten 
tijde van de instelling van die boekhouding te 
hebben bestaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 26 der Comptabiliteits

wet 1927 (Staatsblad n°. 259) wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende: 

"Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel wordt aan het Departement 
van Financiën een centrale boekhouding voor 
den dienst van 's Rijks Schatkist ingericht 
en bijgehouden volgens voorschriften, door 
Onzen Minister van Financiën gegeven" . 

2. Het voordeelig verschil tusschen den 
.stand van 's Rijks Schatkist per 31 December 
1932 en den stand van 's Rijks begrooting per 
31 December 1932, bedragende f 10,906,173.71, 
wordt afgeboekt. 

Hiertoe wordt dit bedrag beschouwd als 
voordeelig saldo van den Kapitaaldienst en 
-opgenomen in het wetsontwerp, dat voor de 
eerste maal ter uitvoering van artikel 86a der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259), 
zooals deze is gewijzigd bij de wet van 14 
December 1933 (Staatsblad n°. 692), zal worden 
ingediend. 

3. Voor- of nadeelige verschillen tusschen 
den stand van 's Rijks Schatkist en den stand 
van 's Rijks begrooting, welke na 31 December 
1932 nog mochten blijken en die betrekking 
.hebben op het tijdvak, dat is beëindigd op 
31 December 1932, worden, onder verwijzing 
naar deze wet, gebracht onderscheidenlijk ten 
bate van den Kapitaaldienst der Rijksmiddelen 
-en ten laste van den Kapitaaldienst van het 
VIIde Hoofdstuk B der Rijksbegrooting van 
.het dienstjaar, dat aanvangt in het kalender
jaar, waarin die verschillen blijken. 

4. Deze wet wordt geacht in werking ge
treden te zijn op 1 Januari 1933. 
· Lasten en bevelen, enz . 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 
April 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u tl. 

( Uitgeg. 27 April 1934.) 

20 April 1934. WET tot wijziging van de 
wet van 9 December 1932 (Staatsblad n°. 
586) tot aanwijzing van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 153 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht, door 
ruiling, van gronden, gelegen om en bij de 
bijzondere strafgevangenis te Scheveningen, 
aan de gemeente 's-0,,avenhage. 

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

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente 's-0,,avenhage een ruiling 
aan te gaan van gronden, gelegen om en bij de 
bijzondere strafgevangenis te Scheveningen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan de onder
hancJ sche overdracht, door ruiling, aan de 
gemeente 's-0,,avenhage, van gronden, gelegen 
ten westen en ten noorden van de bijzondere 
strafgevangenis te Scheveningen, deel uit• 
makende van de perceelen, kadastraal bekend, 
gemeente 's-0,,avenhage, Sectie V, nummers 
3050, 5411 en 5412, geconstateerd bij de in 
afschrift aan deze wet gehechte akte, d.d. 
28 November 1933. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg . 18 Mei 1934.) 

De ondergeteekenden : 
IA. J. W. Roem, Ontvanger der registratie 

(Kantoor n° . 2) en domeinen te 's-0,,avenhage, 
in deze hoedanigheid handelende voor het 
Departement van Financiën, hiertoe gemach
tigd bij onderschrift van den Directeur der 
registratie en domeinen te 's-0,,avenhage d .d. 
fi Juli 1933, n°. 446/5772, gegrond op de missive 
van den Minister van Financiën dd. 30 Maart 
1933 n°. 151 Domeinen; 

B. G. Gerbranda, houtvester in de hout
vesterij Haarlem, wonende te Heemstede, in 
deze hoedanigheid 'iandelende voor het Departe
ment van Economische Zaken, hiertoe gemach
tigd bij brief van den toenmaligen Minister van 
Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, dd. 23 April 1931, Directie van den 
Landbouw n°. 681, 2de afdeeling Domeinen; 

C. Jonkheer J. 0. de Jong van Beek en 
Donk, voorzitter van het college van Regenten 
over de gevangenissen te 's-0,,avenhage, wo
nende aldaar, in deze hoedanigheid handelende 
voor het Departement van Justitie, mertoe 
gemachtigd bij brief van den Minister van 
Justitie dd. 23 November 1933 3de afd. A, 
n°. 861; 

te zamen handelende namens den Staat der 
Nederlanden ; 

II. de Directie der N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij, gevestigd te 
Utrecht; 
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III. Jonkheer Meester Doctor L . H. N. 
Bosch Ridder van Rosenthal, burgemeester 
der gemeente 's-Gravenhaye, als zoodanig deze 
gemeente vertegenwoordigende en tevens 
handelende ter uitvoering van het besluit van 
den Gemeenteraad van 20 Februari 1933, goed
gekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 7 Maart 1933, G.S. 
n°. 314, zijn (wat den Staat der Nederlanden 
aangaat, onder voorbehoud van goedkeuring 
bij de wet), overeengekomen als volgt: 

1. De naamlooze vennootschap Hollandsche 
IJzeren Spoorwegmaatschappij, gevestigd te 
Utrecht (in deze akte verder aangeduid als 
,,H.S." ) doet afstand van het recht van erf
pacht, op de aan den Staat der Nederlanden 
(Economische Zaken) in eigendom toebehoo
rende gedeelten van het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente 's-Gravenhaye, Sectie V, 
n°. 3050, groot onderscheidenlijk 1255 ca en 
l66ca op de hierbij behoorende kaart aangeduid 
met de letters d en /, zonder dat hierdoor ver
andering wordt gebracht in het bedrag van 
den bij de akte van 6 December 1904 bedongen 
canon, en welke afstand door den Staat (Econo
mische Zaken) wordt aangenomen. 

Dit recht van erfpacht bezat de Zuid-Hol
landsche Electrische Spoorweg-Maatschappij, 
gevestigd te A1r1,1Jterdam, krachtens akte van 
6 December 1904, overgeschreven ten hypo
theekkantore te 's -Gravenhaye, den 17 December 
1904, in deel 1194, n°. 52, in verband met de 
akten van rectificatie van 11 Januari 1906 en 
23 Maart 1907, overgeschreven ten hypotheek
kantore voornoemd, onderscheidenlijk 15 Janu
ari 1906, in deel 1230, n°. 69, en 26 Maart 
1907, in deel 1264, n°. 62, en de akten van 
wijziging ,dd. 2 November/10 December 1906 
en 5 September 1907, overgeschreven onder
scheidenlijk ten voornoemden hypotheekkantore 
9 Januari 1907 in deel 1260, n°. 37, en 27 
September 1907 in deel 1278, n°. 51, zijnde dit 
erfpachtsrecht bij akte dd . 25 Juni 1923 (over
geschreven ten voormelden hypotheekkantore 
30 Augustus 1923 in deel 1879, n°. 2) door de 
ZuidHollandsche Electrische Spoorweg-Maat
schappij overgedragen aan de N. V. Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij voormeld. 

2. De ondergeteekende onder 1 C, op
tredencle voor het Departement van Justitie, 
draagt in beheer over aan.hetDepartementvan 
Economische Zaken, welke beheersoverdracht 
deor den ondergeteekende onder 1 B wordt 
aangenomen: het gedeelte van het aan den 
Staat der Nederlanden (Justitie) toebehoorende 
perceel, kadastraal bekend als gemeente 
's-Gravenhage, Sectie V, n°. 5412. op gemelde 
kaart aangeduid door de letter e en groot 9 ca. 

3. De Staat der Nederlanden (Economische 
Zaken) geeft in erfpacht uit aan "H.S.", welke 
e rfpacht door "H.S." wordt aangenomen: het 
perceelsgedeelte onder 2 genoemd. 

Op deze erfpachtsuitgifte zijn van toepassing 
alle voorwaarden, bepalingen en termijnen 
voorkomende in de onder 1 genoemde akte 
van erfpachtsuitgifte dd. 6 December 1904, 
zooals deze is gewijzigd en verbeterd, en zonder 
-dat deswege de bedongen canon wordt verhoogd. 

4. De gemeente 's-Gravenhage staat in 
e igendom af aan : 

a. H.S., hetgeen door H.S. wordt aan
genomen: 

T,. & S. 1934. 

het gedeelte van het perceel, kadastraal be
kend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, 
n°. 5539, op gemelde kaar·t aangeduid door de 
letter b en groot 1833 ca. ; 

b. den Staat der Nederlanden (Justitie), 
hetgeen door den ondergeteekende onder 1. C 
wordt aangenomen : 

een gedeelte van het perceel, kadastraal 
bekend. als gemeente 's-Gravenhaye, Sectie V, 
n°. 5523, op gemelde kaart aangeduid door de 
letter i en groot 1287 ca. 

Daartegenover staat in eigendom af : 
a. De Staat der Nederlanden (Justitie) aan 

de gemeente 's-Gravenhaye, hetgeen door den 
ondergeteekende onder III wordt aangenomen: 

gedeelten van de perceelen, kadastraal be
kend als gemeente 's-Gravenhage, ectie V , 
nos. 5411 en 5412, op gemelde kaart aangeduid 
met de letters h en k en groot onderscheidenlijk 
357 ca. en 927 ca., benevens gedeelten van voor
melde perceelen nos. 5411 en 5412, op gemelde 
kaart gezamenlijk aangeduid met de letter g 
en groot onderscheidenlijk 540 ca. en 4857 ca. ; 

b. de Staat der Nederlanden (Economische 
Zaken) aan de genoemde gemeente, hetgeen 
door den ondergeteekende onder III wordt aan
genomen: 

gedeelten van het perceel, kadastraal be
kend als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, 
n°. 3050, op gemelde kaart aangeduid door de 
letters d en/ en groot onderscheidenlijk 1255 ca. 
en 166 ca. 

5. ,,H.S." draagt in eigendom over aan de 
gemeente 's-Gravenhage, hetgeen door den 
ondergeteekende onder III wordt aangenomen : 

gedeelten van het perceel, kadastraal bekend 
als gemeente 's-Gravenhage, Sectie V, n°. 3087, 
op de aan de akte gehechte kaart aangeduid 
door de letters a en c en groot onderscheiden
lijk 391 ca. en 151 ca., 

zijnde alle bovengenoemde, in nauw verband 
met elkaar staande transactiën geschied met 
gesloten beurzen, behoudens dat de gemeente 
's-Gravenhage aan den Staat der Nederlanden 
betaalt een toegift van dertien duizend vier
honderd twee en negentig gulden vijftig cent 
(f 13,492.50), 

een en ander onder de volgende algemeene 
voorwaarden en bepalingen : 

Art. 1. De toegift moet worden betaald 
ten kantore van den Ontvanger der registratie 
voornoemd, of op diens postrekening n°. 4546 
worden gestort of gegireerd, binnen twee 
maanden nadat door den voornoemden Ont
vanger van het verleenen der goedkeuring bij 
de wet aan de Gemeente zal zijn kennis ge
geven . 

Art. 2. Alle navordering wegens over- of 
ondermaat is uitgesloten. 

Art. 3. De eigendomsoverdrachten geschie
den in vollen en vrijen eigendom, vrij van 
hypothecaire inschrijvingen en huren. 

De perceelen worden dadelijk na de onder
teekening der akte aanvaard in den toestand, 
waarin zij zich bevinden met alle daaraan ver
bonden lusten en lasten, heerschende en lijdende 
erfdienstbaarheden . 

De aanvaarding in lasten (grondbelasting, 
straatbelasting en andere belastingen en eige
naarslasten) heeft plaats op den !sten Januari 
van het jaar, volgende op den dag van over
schrijving dezer akte in de openbare registers . 

20 
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Art. 4. De afscheiding van de nieuwe 
eigendomsgrens langs de perceelsgedeelten, 
aangeduid op gemelde kaart met de letters i 
en k, welke grens daarop is aangewezen door 
de letters A.B.C. en overeenkomt met de 
tusschen de punten A en B geplaatste schutting 
en de van het punt B in de richting van het 
punt C ge_plaatste afsluiting van vlechtdraad
gaas aan iJzeren stij len, zal door en op kosten 
van de Gemeente bij voormeld punt C aan
gesloten worden op den ingevolge artikel 8 
van deze akte te bouwen muur. 

De hierbedoelde afscheiding zal door de 
Gemeente tot genoegen van den Minister van 
Justitie worden onderhouden. De kosten van 
dit onderhoud zijn voor de helft ten laste van 
de Gemeente en voor de andere helft ten laste 
van den Staat (Justitie). 

Art. 5. De gronden door de letters d, /, h 
en g op gemelde kaart aangeduid, zullen door 
de Gemeente worden bestemd en ingericht 
tot openbare straat. 

Art. (). De op de grens van het spoorweg
terrein langs de zuidzijde van de perceelen, 
kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, 
Sectie V, nos. 3050 en 3087, aanwezi~e af
rastering moet door en op kosten van cte Ge
meente op de nieuwe eigendomsgrens worden 
geplaatst in overleg met en tot genoegen van 
,,H.S.". 

Indien en zoodra door de Gemeente daarbij 
het vervangen der aldaar aanwezige afrastering 
door eene van andere constructie gewenscht 
wordt, geschiedt die vervanging op kosten 
van de Gemeente en "H.S." ieder voor de 
helft. 

Het onderhoud komt daarna t en laste van 
,,H.S.". 

Art. 7. De in verband met den straataanleg 
door de Gemeente op den met de letters d, /, g 
aangeduiden grond noodige glooiingen aan de 
zijde van den Spoorweg moeten geheel op 
gemeenteterrein worden gemaakt, zulks tot 
genoegen van "H.S." . 

Art . 8. De afscheiding tusschen den aan de 
Gemeente over te dragen grond, op gemelde 
kaart door de letter g aangeduid en het terrein 
van de Bijzondere Strafgevangenis zal, tusschen 
de punten, op die kaart aangegeven met de 
letters C en D, geschieden door een muur van 
gewapend beton (of van een andere constructie) 
ter hoogte van ± 5 meter, en tusschen de pun
ten D en E door aan dezen muur aansluitend 
vlechtdraadgaas aan ijzeren stijlen ter hoogte 
van ± 2 meter, een en ander ter goedkeuring 
van den Minister van Justitie. 

Deze afscheiding zal door de Gemeente wor
den gemaakt, zoodra tot straataanleg op den 
over te dragen grond zal worden overgegaan. 

De kosten van den bouw van den muur (C D) 
zijn voor rekening van de Gemeente, de kosten 
van de afscheiding met vlechtdraadgaas aan 
ijzeren stij len (D. E) komen voor de helft ten 
laste van den Staat (Justitie) en voor de andere 
helft ten laste van de Gemeente, evenals de 
kosten van het ond erhouden dezer afrastering, 
hetgeen door de Gemeente zal geschieden. 

In den te bouwen muur zal door de Gemeente, 
tegenover de inrijpoort, welke zich in den be
staanden muur bevindt, een poort van dezelfde 
afmeting aangebracht worden . 

De nieuwe muur moet zóó hoog opgetrokken 

worden, dat diens bovenkant 1 meter hooger 
is dan de bestaande ringmuur. 

Na het tot stand komen van het werk wordt 
de eigendomsgrens ter plaatse geacht te liggen 
aan de buitenzijde van de muur. 

De noordwestelijke punt van den bestaanden 
ringmuur, op gemelde kaart met de letter G 
aangeduid, zal door en op algeheele kosten van 
de Gemeente in dier voege worden afgerond, 
dat de afstand tot den nieuwen muur ± 5 meter 
bedraagt. De daartoe vereischte werkzaam
heden en in verband daarmede te nemen be
veiligingsmaatregelen zullen in overleg met 
en tot genoegen van den districtsbouwkundige 
van den Rijksgebouwendienst te 's-Gravenhage 
en van het Gevangenisbestuur uitgevoerd 
worden. 

De tusschen beide muren ontstaande steeg 
zal bij de punten, op gemelde kaart met de 
letters F en G aangegeven, worden afgesloten 
door dwarsmuren van gelijke hoogte als de 
nieuw op te trekken muur. In elk dier dwars 
muren zal een deur worden aangebracht volgens 
door den Rijksgebouwendienst nader op te 
geven grootte en constructie terwijl de aan
sluitingen van deze twee dwarsmuren in den 
bestaanden ringmuur eveneens in overleg met 
genoemden dienst zullen worden uitgevoerd. 

Voorts zal in den nieuwen muur ten noord 
oosten van het punt, dat op gemelde kaart 
met de letter C aangeduid is, een poort worden 
aangebracht, af te sluiten door een hek van 
ijzeren spijlen volgens door den Rijksgebouwen
dienst nader aan te geven grootte en construc
tie. De kosten van de in dit artikel vermelde 
dwarsmuren, poorten en deuren komen even
eens ton laste van de Gemeente; het onderhoud 
van de te maken werken (den muur, dwars
muren, poorten en deuren) is voor rekening 
van den Staat (Justitie) . 

Art. 9. De kosten der op te maken akte 
(die der levering inbegrepen) komen ten laste 
van de Gemeente 's-Gravenhage. 

Ter berekening van het registratierecht, op 
deze akte verschuldigd, wordt de verkoop
waarde van den grond, op gemelde kaart aan
geduid met de letters a en c, door partijen ge
steld op f 54,20 en de verkoopwaarde van den 
grond, op voormelde teekening aangegeven 
met de letter b, gesteld op f 183,30. 

Aldus in vijfvoud opgemaakt en geteekend 
den acht en twintigsten November 1900 drie 
en dertig. 

De Ontvanger der registratie n°. 2 en 
domeinen te 's-Gravenhage, 

Roem. 
De Burgem,eester der gemeente 's-Gravenhage, 

L. H. . Bosch Ridder van Rosenthal, 
De houtvester in de houtvesterij Haarlem, 

G. Gerbranda. 
De Voorzitter van het college van Regenten 

over de gevangenissen te 's-Gravenhnge, 
J. 0. de Jong van Beek en Donk. 

N.V. Holi. IJzeren Spoorweg Mij. te Utrecht. 
De Directie, De Secretaris, 
E. L. Elias. Scbook. 

Plaatsvervanger_ 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal van het 
Departe"T!ent van Finrinciën, 

van Asch van Wijck. 
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s. 154. 

20 April 1934. WET tot w1Jz1gmg en ver
hooging van het zevende hoofdstuk A der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
(Geldleening aan Ncderlandsch-Indië.) 

s. 155. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van den onderbandscben verkoop aan de 
Provincie Noord-Holland van terreinen, 
beboorende tot de Proefzuivelboerderij te 
Hoorn. 

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

dat de Provincie Noord-Holland in koop beeft 
gevraagd de perceelen, kadastraal bekend 
Gemeente Hoorn, Sectie C, N°. 844 en Sectie 
D, Nos. 1966 en 2843, respectievelijk groot 
4 Aren 70 centiaren, 6 Aren 60 centiaren en 
2 Hectaren 3 Aren, deel uitmakende van de 
terreinen behoorende tot de Proefzuivel
boerderij te Hoorn, en dat het belang van den 
Staat zich tegen den verkoop hiervan niet 
verzet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Goedkeuring wordt verleend aan den onder
bandschen verkoop aan de Provincie Noord
Holland van de perceelen, kadastraal bekend 
Gemeente Hoorn, Sectie, C, N°. 844 en Sectie D, 
N os. 1966 en 2843, respectievelijk groot 4 Aren 
70 centiaren , 6 Aren 60 centiaren en 2 Hectaren 
3 Aren, deel uitmakende van de terreinen, 
behoorende tot de Proefzuivelboerderij te 
Hoorn, geconstateerd bij de, in afschrift aan 
deze wet gehechte, akte, d.d. 20 September 
1933. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Staat, 

Minister van Economische Zaken, ,1.i., 
H. Colijn. 
(Uitgeg. 15 Mei 1934.) 

Af s c b rif t. 

AKTE VAN VERKOOP. 

De ondergeteekenden : 
1. Bastiaan van Driel, Ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Hoorn, handelende 
namens den Staat der Nederlanden, hiertoe 
gemachtigd bij brief van den Directeur der 
Registratie en Domeinen te Amsterdam van 
den 19 Juli 1932 nummer 6221, gegrond op de 
missive van den llfinister van Financiën van 
den 18 Juli 1932 nummer 2, afd. Domeinen; 

met med ewerking van : 
2. Dirk de Boer Dzn., te Stompetoren, 

zonder beroep, en 
3. Klaas Kuiper, zonder beroep, te Oost

woud, in hunne kwaliteit, respectievelijk van 

Voorzitter en Secretaris van de "Vereeniging 
tot exploitatie eener proefzuivelboerderij te 
Hoorn", gevestigd te Hoorn, die rechtspersoon 
vertegenwoordigend ingevolge artikel 11 en 12 
der Fltatuten, goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 22 April 1899 nummer 17, nader 
gewijzigd bij K. B. van 27 ovember 1917 
nummer 11 en 27 Februari 1928 nummer 57, 

welke vereeniging over na te melden on
roerende goederen het beheer uitoefent in
gevolge overeenkomst, op 1 December 1917 
gesloten tusschen gemelde vereeniging en den 
Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, 
en welke vereeniging door den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw is ge
machtigd tot na te melden verkoop mede te 
werken, bij diens brief van 15 April 1931 num
mer 7 P b, afd. II (Directie van den Landbouw), 

ter eene zij de , 
en: 

4. Jonkheer Meester Doctor Antonie Roëll, 
wonende te Haarlem, Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Holland, en 

5. Meester Sjoerd Hendrik Vening Meinesz, 
wonende te Haarlem, Griffier der Staten van die 
Provincie, als vertegenwoordigende het College 
van Gedeputeerde Staten, dat namens die 
Provincie handelt ter uitvoering van het be
sluit van de Provinciale Staten van den 19 Juli 
1929, n°. IXb sub III, goedgekeurd bij Ko
ninklijk Besluit van den 7 October 1929 num
mer 19 

verklaren : 
ter andere zijde, 

dat zij zijn overeengekomen als volgt : 
De Staat der Nederlanden verkoopt, onder 

voorbehoud van goedkeuring bij de wet, aan 
de Provincie Noord-Holland, die in koop 
aanneemt: 

ten behoeve van den aanleg van den pro
vincialen weg tusscben den ontworpen Rijks
weg Amsterdam-Hoorn- Lambertschaag en 
den Nieuwe weg te Hoorn: 

van de terreinen, beboorende tot de proef. 
zuivelboerderij te Hoorn, de perceelen kada
straal bekend gemeente Hoorn Sectie C n°. 844 
en Sectie D nos. 1966 en 2843, respectievelijk 
groot 4 Aren 70 centiaren, 6 Aren 60 centiaren 
en 2 Hectaren 3 Aren voor eene koopsom van 
zestien duizend twee en t(l,('htig gulden (f 16,082), 
zulks onder de navolgende voorwaarden : 

Art. 1. De betaling van de koopsom beeft 
plaats ten kantore van voornoemden Ontvanger, 
of door storting of overschrijving op diens 
postgirorekening n°. 4568 binnen eene maand 
na de schriftelijke mededeeling door dezen aan 
de koopster, dat de wettelijke goedkeuring is 
verleend. 

Art. 2. De aanvaarding in genot heeft 
plaats op den dag van de betaling der koopsom. 

Art. 3. Alle lasten en belastingen van het 
verkochte geheven wordende zijn voor rekening 
van de koopster vanaf l Januari van het jaar, 
volgende op dat, waarin de wettelijke goed
keuring is verkregen. 

Art. 4. Het verkregene gaat op de koopster 
over voetstoots in den staat, waarin het zich 
bevindt, met alle beerschende en lijdende erf
dienstbaarheden, rechten en verplichtingen als 
aan den eigendom verbonden zijn. 
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De Staat is tot geene vrijwaring andere dan 
die omtrent den eigendom gehouden, terwijl 
elke navordering wegens over- of ondermaat is 
uitgesloten. 

Art. 5. Tegelijk met den aanleg van den 
weg doet de Provincie eene sloot graven aan 
weerszijden van de voor weg bestemde strook, 
zoodanig, dat aan de van den weg afgekeerde 
zijde een strook van vijftig centimeter provin
ciaal eigendom overblijft. 

Deze slooten zullen geheel bij de Provincie 
in beheer en onderhoud koinen, met dien ver
stande, dat de Staat de bevoegdheid heeft om 
de slooten aan de landzijde over de halve 
breedte uit te baggeren tot een diepte van 
ten hoogste vijf en zeventig centimeter beneden 
het peil van de Banne Hoorn. 

J n bet met bruine arceering op de aan deze 
akte gehechte en door partijen gewaarmerkte 
kaart aangegeven gedeelte van het perceel 
gemeente Hoorn Sectie D nummer 2844, doet 
de Provincie eene sloot graven ten einde de 
met eene roode lijn op de kaart aangegeven 
sloot vóór langs de huizen aan de Oostzijde 
van het K eern, voor loozing verbinding te doen 
behouden met het Bannewater. 

De Provincie doet verder eene nieuwe sloot 
graven langs het terrein van de Proefzuive!" 
boerderij, en de thans bestaande dam met 
inrijhek naar de juiste plaats overbren!len. 

De eigendomsgrens valt daarbij in net hart 
van deze te maken sloot. 

Ter vervanging van den uitweg over het 
perceel Sectie D nummer 1966, doet de Provin
cie aan weerszijden van den ontworpen weg 
aanleggen twee uitwegen voor landbouwdoel
einden, waarop damhekken met een doorrij
wijdte van drie Meter vij ftig centimeter. 

De Provincie doet de slooten tusschen de 
perceelen kadastraal bekend gemeente Hoorn 
Sectie D nummers 2843, 2844 en 2 45 eenerzijds 
en de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Hoorn Sectie D nu=ers 2842, 17 en 1962 
anderzijds, aanvullen tot de terreinshoogte, 
ten einde een rationeele indeeling te verkrijgen 
van het land, overblijvende benoorden en 
bezuiden den ontworpen weg. Bij de demping 
zorgt de Provincie dat de bovenlaag voor ten 
minste dertig centimeter bestaat uit zwarte 
teelaarde. 

Behalve de hierboven bedongen werken, 
komen voor rekening van de Provincie de 
kosten van grensaanduiding en de kosten van 
afscheiding tusschen de terreinen van den 
Staat en den aan te leggen weg. De daaraan 
verbonden werkzaamheden kan de Provincie 
desgewenscht zelf doen verrichten. 

De Provincie draagt zorg voor het verkrijgen 
van de noodige vergunningen voor de uitvoe
ring van de in deze akte bedoelde werken. 

Alle werken moeten worden uitgevoerd ten 
genoege van den Staat. 

Art. 6. De kosten dezer akte zijn ten laste 
van de Provincie en moeten ten kantore van 
voormelden Ontvanger worden voldaan binnen 
eene maand na opgaaf van het bedrag. tegen 
uitreiking van een exemplaar dier akte, die 
door de zorg van dien Ontvanger ten hypo
theekkantore te Hoorn zal worden overge
schreven in de daartoe bestemde registers, 
zoodra de koopsom zal zijn voldaan. 

Aldus in duplo opgemaakt en geteekencJ te 
Hoorn en te Haarlem den 20 September 1933. 

D. de Boer Dzn., 
Voorzitter proefzuivelboerderij te Hoorn. 

K. Kuiper, 
Secretaris proef zuivelboerderij te Hoorn. 

B. van Driel, Ontv. R. en D. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

A. Roëll, Voorzitter. 

s. 156. 

Meinesz, Griffier. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Finanáën, 

van Asch van Wijck. 

20 April 1934. WET tot W1Jz1gmg van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 193:3. 

s. 157. 

20 April 1934. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor vergrooting van 
het landingsterrein van het luchtvaart
terrein Schiphol. 

s. 158. 

20 April 1934. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor den bouw, in de 
gemeente Nijmegen, van eene electrische 
centrale met bijkomende werken ten be
hoeve van de electriciteitsvoorziening van 
Gelderland. 

s. 159. 

20 April 1934. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten, noodig voor den aanleg van 
een vaart tusschen de Noord- en de Zuid
einderplas, met bijkomende werken, in de 
gemeente Nieuwkoop. 

s. 160. 

20 April 1934. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van werken, noodig voor vereeniging van 
de stations Winterswijk .W.S. en Win
terswijk G.O.L.S. 

s. 161. 

20 April 1934. WET tot regeling van den 
invoer van niet houtvormende siergewas
sen. 

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

dat door Ons bij besluit van 19 September 
1933, N°. 14, (Nederlandsche Staatscourant 
van 20 September 1933, N°. 183}, ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
bla.d N°. 535} de invoer van niet houtvormen-



309 20 APRIL (S. 161-162) 1934 

de siergewassen, a lsmede van azalea indica en 
hortensia, a l of niet in potten of kuipen, aan 
een t ijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 September 1933 en ein
digende 31 Augustus 1934 of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van n iet hout vormende sierge
wassen, a lsmede van azalea indica en hor
tensia, al of niet in potten of kuipen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
gedurende de jaren 1930 en 1931 uit dat land 
is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vastge
stelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Min ister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in reken ing gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, als in di t artikel bedoeld, 
wordt in de Nederland.sche Staatscou,·ant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van bewijs van herkomst 
van ten invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of ge ldboete van 
ten hoogste f 10 000, terwijl de goederen, 
waarmede of ten aanz ien waarvan de overtre
ding plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met deze) fde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepali ngen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) van overeenkomstige toe
passing. 

9 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 

s. 162. 

WILHELMINA. 
De Ministc,· van Staat, 

Ministe,· van Economische Zaken, a.i., 
H . Co lijn. 
(Uitgeg. 24 Juli 1934.) 

20 April 1934. WET tot uitvoering van artikel 
37 der Landbouw-Crisiswet 1933 ten aan
zien van het bepaalde ia het Koninklijk 
besluit van den 2 November 1933 (Staats
blad N°. 576), houdende aanwijzing tot 
crisisproducten van garnalen en melk. 

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

dat artikel 37 der Landbouw-Crisiwet 1933 
voorschrijft dat onverwijld een voorstel van 
wet tot voorziening van het in Ons besluit van 
2 November 1933 (Staatsblad N°. 576), krach
tens artikel l ond er 5° d, dier wet bepaalde, aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal be
hoort te worden gezonden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Eenig artikel. 

Tot crisisproduct. als bedoeld in ai tikel 1, 
onder 5°., van de Landbouw-Crisiswet 1933 
worden aangewezen de navolgende producten : 

garnalen en melk. 
Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven tea Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat; 
Minister van Economische Zaken, a.i., 

H . Colijn. 
(Uitgeg. 7 Mei 1934.) 
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20 April 1934. WET tot regeling van den 
invoer van electrische stofzuigers. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 

1 ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10.000.-, terwijl de goederen, waar 
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd verklaard . 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat door Ons bij besluit van 28 October 1933, 
N° . 45, (Nederlnndsche Stantscourant van 31 
October 1933, N°. 212), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) 
de invoer van electrische stofzuigers aan een 
tijdelijke bepe· king is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. .,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voor
afgaanden opslag in ent repot ; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. l. Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den, aanvan~ende 1 0 tober 1933 en eindigende 
31 Maart 1934 of zoovee! eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van electrische stofzuigers en onderdeelen 
daarvan, voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van het aantal, hetwelk ge
middeld per 6 maanden in de jaren 1930, 1931 
en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgeaeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 1 

voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
v.:iststelling van bedra_gen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een be luit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, al in dit artikel bedoeld, 
word· in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepali ngen vas~ betreffende het 
leveren van bewjjs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
t ens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hlj, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens ar t ikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen , voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535) gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblai:l 0 • 596) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

De JJ.1 inister van Staat, 
Minister van Economische Zaken, a.i., 

H. Co lijn. 
( Uitgeg . 15 Mei 1934.) 

s. 164. 

20 April 1934. WET tot regeling van den 
mvoer van huishoudelijk glaswerk. 

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

dat door Ons bij besluit vaTJ 7 November 1933, 
N°. 35, (Nederlandsche S taatscourant van 
9 November 1933, 0 • 219), ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535) gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596) de invoer van huishoudelijk 
glaswerk wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat a rtikel 3 va n genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voor
afgaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 November 1933 en eindi
gende 31 J anuari 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van huishoudelijk glaswerk, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 85 ten honderd 
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van de hoeveelheid der goederen, welke ge
middeld per 3 maanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het- vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde 
regelingen, alsmede op grond van bijzondere 
omstandigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid, afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer_ aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met bet bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waarmede 
of ten aanzien waarvan de overtreding plaats 
had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in of krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in een strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N°. 535) gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken, a.i., 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 15 Mei 1934.) 

S. 165 en S. 166 worden, indien zij verschijnen, 
achterin opgenomen. 

s. 167. 

20 April 1934. WET, houdende gedeeltelijke 
kwijtschelding aan drie vereenigingen met 
werkloozenkas van aan het Rijk toekomen
de vorderingen. 

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

dat het wenschelijk is kwijt te schelden een 
gedeelte van de, het Rijk toekomende restant
vorderingen op : 

a. de Landelijke Federatie van Bouwvak
arbeiders in Nederland; 

b. de Syndicalistische Federatie van Am
sterdamsche Metaalbewerkers, en 

c. den Nedel'landschen Federatieven Bond 
van Arbeiders(sters), werkzaam in de Fabriek
matige Bedrijven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Van de, het Rijk toekomende, restant-vorde
ringen op de hieronder genoemde vereenigingen 
wordt een gedeelte kwijtgescholden en wel aan: 

a. de Landelijke F ederatie van Bouwvak
arbeiders in Jederland een bedrag van dertien 
duizend achthonderd vijf en tachtig gulden 40 cent 
(f 13,885.40) ; 

b. de Syndicalistische Federatie van Amster
damsche Metaalbewerkers een bedrag van 
vier duizend vij /honderd zeven en twintig gulden 
86 cent (f 4527 .86); 

c. den Nederlandschen Federatieven Bond 
van Arbeiders(sters), werkzaam in de Fabriek
matige Bedrijven een bedrag van vijf duizend 
eenhonderd acht gulden 63 cent (f 5108,63). 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

s. 168. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o t e m a k e r tl e B r u ï n e. 

De Minister van Financiën, 0 u tl. 
(Uitgeg. 18 .Mei 1934.) 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het op 12 April 1933 te 's-Gravenhage 
gesloten internationaal sanitair verdrag 
voor de luchtvaart. 

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

dat het internationaal sanitair verdrag voor de 
luchtvaart, den 12den April 1933 te 's-Graven
hage gesloten, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 58 van de Grondwet 
de goedkeuring der Staten-Generaal behoeft ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Het nevens deze wet in afdruk gevoegde, 
den 12den April 1933 te 's -(J,ravenhage gesloten 
internationaal sanitair verdrag vcor de lucht
vaart,, wordt voor het Rijk in Europa goed
gekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHE LMI NA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

De 111 inister van Buitenlandsche Zaken , 
d e G r ae ff. 

De Minister van Waterstaat, Ka 1 f f. 
(Uitgeg . 18 Mei 1934.) 

CONVENTION SANITAIRE INTERN A
TIONALE POUR LA N AVIGATION 

AERIENNE. 

En vue de régler Ie controle sanitaire de la 
navigation aérienne, 

les soussignés, plénipotentiaires des H autes 
Pa rt ies contractantes, munis des pleins pou
voirs reconnus en bonne et due fo rme, 
sont convenus des dispositions suivantes : 

PREI\IIERE P ARTIE. 
Dls )Jositlons g·énérales. 

Art icle premier. Aux effets de la présente 
Convention, Jes Hautes Parties contractantes 
adoptent les définitions suivantes : 

I. Le mot aéronel dési~ne tout appareil 
pouvant se soutenir dans 1 atmosphère grace 
aux réactions de !'air et destiné à la navigation 
aérienne. 

La présente Convention n'est applicable 
qu'aux aéronefs : 

1°. dont Ie lieu de départ et Ie lieu d'atter
rissage final sont situés sur des territoires 
différen t s ; 

2°. qui, leur lieu de départ et leur lieu 
d 'at terrissage final étant sit ués sur Ie même 
territoire, font une escale intermédiaire sur un 
territoire différent ; 

3°. qui survolent sans escale plus tl 'un 
t erritoire, 

que ces territoires soient placés sous la sou
veraineté, la suzerainet é, Ie mandat ou l 'autorité 
de la même P uissance ou de Puissances diffé
rentes. 

IL On entend par aérodro,ne autorisé un 
aérodrome, douanier ou aut re, spécialement 
désigné par l 'antorité compéten te de l'Etat 011 
il se trouve et sur lequel les aéronefs peuvent 
effectuer Ie premier atterri ssage en pénétrant 
sur un territoire ou prendre Ie départ p our 
quitter un t erritoire. 

III. On entend par aérodrome sanitaire un 
aérodrome autorisé qui est organisé et out illé 
confo rmément aux disposit ions de l 'article 5 
de la présente Convention et désigné comme tel 
par l 'au torité compétente du Pays. 

I V. Le mot équipaqe comprend toute per
sonne ayant à bord une fonction relative à la 
conduite ou à la sécurité du vol de l 'aéronef, 
ou employée à bord, d'une manière quelconque, 
au service de l'aéronef, des passagers ou de la 
cargaison. 

V. Le mot circonscription désigne une partie 
de territoire bien déterminée, ainsi une pro
vince, un gouvernement , un district, un départe
ment, un canton , une île, une commune, une 
ville, un q uar tier de ville, un village, un port, 
une agglomération, etc. , quelles que soient 
l 'étendue et la population de ces portions de 
terri toire. 

Un aérodrome peut constituer une circonscrip
tion , sous les cond it ions prevues à l 'article 8 
de la présente Convention. 

VI. Le mot observation signifie isolement des 
personnes dans un local approprié. 

Le mot surveillance signifie que les personnes 
ne sont pas isolées, qu'elles peuvent se déplacer 
librement, mais qu 'elles sont signalées à l 'auto
rité sanitaire dans les divers endroits 011 elles 
se rendent et soumises à un examen médical 
constatant leur état de santé. 

VIL Le mot jour signifie un intervalle de 
vingt-quatre heures. 

Art . 2 Tout ce qui, dans la présente Con 
vent ion , conce~ne les aérodromes doit être 
entendu comme s'appliquant ,nutatis ,nutandis 
aux emplacements pour l 'amérissage des 
hydravions et appareils similaires. 

Sec tio n L 

Des aérodro,nes en ?énéral et de leur personnel. 
Ar t . 3. Chacune des Hautes Part ies con

t ractantes s'engage à pourvoir ses aérodromes 
autorisés d 'une organisation sanitaire adaptée 
aux besoins cou rants de la p rophj laxie et 
comprenant au minimum des arrangements 
déterminés assurant Ie concours d 'un médecin 
t ou tes les fois que sa présence peut êt1·e néces
saire pour les inspections médicales envisagées 
par la présente Convention. 

Art. 4. Il appartient à chaque H aute Partie 
contractante, en tenant compte d es risques de 
maladies infect ieuses auxquels son territoire 
peu t être exposé, de décider si elle constit uera, 
ou non, des aérodromes sanitaires et quels 
aédromes autorisés seront choisis à eet effet. 

Art . 5. L'aérodrome sanitaire doit avoir, 
en tout temps, à sa disposit ion : 

a. un service médical organisé, auquel 
soient affectés un médicin au moins et un ou 
plusieurs agents sanitaires, étant entendu que 
ce personnel ne sera :pas nécessairement présent 
en permanence à l 'aerodrome; 

b. un local pour la visite médicale ; 
c. l 'out illage pour le prélèvement et !'envoi 

de matériel suspect aux fi ns d'examen dans un 
laboratoire, s'il n'y a pas possibilité de procéder 
sur place à eet examen ; 

d. les moyens pour pouvoir, en cas de néces
sité, isoler, transpor ter et soigner les malades, 
isoler les contacts séparément des malades et 
accomplir toute autre mesure prophylactique 
dansdes locaux appropriés, soit dans l 'aérodro
me, soit à proximité ; 

e. Ie matériel indispensable pour procéder, 
Ie cas échéant, à la désinfection, la désinsectisa
t ion et la dératisation, ainsi qu'à l 'application 
des aut res mesures établies par la présente 
Convention . 

Il devra être p ourvu d 'un service d 'eau 
potable non suspecte en quantité suffisante, 
ainsi que d 'un système, frésentant toute la 
sécurité possible, pour l 'enlevement des déchets 
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et ordures et pour l 'évacuation des eaux usées. 
Il devra être, dans toute la mesure possible, 
à l 'abri des rats. 

Art. 6. Le médecin de l 'aérodrome sanitaire 
doit être un fonctionnaire dépendant de l'auto
rité compétente, ou être agrée par elle. 

Art. 7. Chacune des Hautes Parties con
t ractantes communiquera, pour qu'elle soit 
portée à la connaissance des autres Hautes 
Parties contractantes, la liste de ses aérodromes 
sanitaires soit à !' Office internatfonal d'Hygiène 
publique, soit à la Commission internationale 
de la Navigation aérienne, qui se transmet
tront mutuellement les informations ainsi 
rei;mes. La communication devra comprendre, 
pour chaque aérodrome, des données concernant 
sa situation, ses installations sanitaires et son 
personnel sanitaire. 

Pour les Hautes Parties contractantes ayant 
adhéré au Code sanitaire panaméricain, la 
notification à !'Office international d'Hygiène 
publique prévue au présent article, ainsi 
qu'aux articles 8, 37, 40, 58, 59 et 60 de la 
présente Convention, pourra être faite par 
l'intermédiaire du Bureau sanitaire panaméri
cain. 

Art. 8. Pour qu un aérodrome sanitaire 
puisse être désigné comme constituant une 
circonscription, aux effets de la notification des 
maladies infectieuses et pour 1 application des 
autres dispositions de la présente Convention, 
il faut: 

1°. qu'il soit organisé pour que l 'entrée ou 
la sortie de toute personne puisse être con
trölée par l'autorité compétente; 

20. au cas ou une maladie visée par l'article 
18 de la présente Convention existerait sur le 
territoire environnant, que l 'accès de l'aéro
drome soit interdit à toute personne suspecte 
d 'être contaminée, arrivant par toute autre 
voie que la voie aérienne, et que des mesures 
soient appliquées, à la satisfaction de l'auto
rité compéten te, en vue d 'empêcher que les 
personnes qui séjournent ou qui sont de passage 
dans l 'aérodrome encourent Ie r isque de con
tagion, soit par contact avec les personnes du 
dehors soit par tout autre moyen. 

Pour qu'un aérodrome autorisé qui n'est 
pas un aérodrome sanitaire puisse être, de 
même, désigné comme constituant une cir
conscription, il faut, en outre, qu' il soit, par 
sa sitnation topographique, pratiquement à 
!'abri de toute possibilité de contamination. 

Les Hautes Parties contractantes notifieront 
à !'Office international d'Hygiène publique les 
aérodromes constitués en circonscription con
formément aux termes du présent article, et 
!' Offi ce communiquera cette désignation aux 
autres Rautes Parties contractantes et à la 
Commission internationale de la avigation 
aérienne. 

Section IL 
Documents sanitaire.~ de bo•d. 

Art. 9. Les inscriptions suivantes seront 
portées au carnet de route, sous la r ubrique 
,,Observations" : 

1°. les faits d 'ordre sanitaire survenus sur 
l'aéronef au cours du voyage : 

2°. les mesures sanitaires subies par l'aéronef 
avant Ie départ ou pendant les escales, par 
application de la présente Convention ; 

3°. éventuellement des informations con
cernant l'apparition, dans Ie pays que quitte 
1 aéronef, d'une des maladies infectieuses visées 
dans la Troisième Partie de la présente Con
vention, ladite inscription étant faite en vue de 
faciliter les enquêtes médicales auxquelles les 
passagers arrivant sur les aérodromes d 'un 
autre territoire pourraient être soumis. 

A eet effet, Ie Gouvernement de tout pays 
indemne dans lequel apparaît une desdites 
maladies devra, indépendamment des autres 
voies par lesquelles il est déjà tenu de notifier 
aux autres pays la survenance et la nature des 
cas <lont il s'agit, transmettre les informations 
nécessaires aux autorités compétentes de tous 
ses aérodromes autorisés. Celles-ei devront les 
porter sur les carnets de route, au départ de 
l'aéronef, pendant une périod e de 15 ;ours à 
partir de la réception de la première com
munication. 

Les aéronefs ne sont pas tenus d 'avoir une 
patente de santé. Les inscriptions portées au 
carnet de route en exécution du présent article 
seront vérifiées et certifiées gratuitement par 
l 'autorité compétente de l 'aérodrome. 

Sect i on III. 

llfarchandises et Poste. 
Art. 10. Les marchandises se trouvant à 

bord des aéronefs peuvent, outre les mesures 
spécifiées atLx articles 25, 29, 33, 42, 44, 47, 
49 et 51 de la présente Convention, être soumi
ses à celles qui seraient appliquées légalement 
dans Ie pays aux marchaudises importées par 
un moyen quelconque de transport. 

Art. ll. Ne sont soumis à aucune mesure: 
les lettres et correspondance, imprimés, livres, 
journaux, papiers d'affaires, colis postaux et 
tous envois par la poste, à moins qu'i ls ne con
t iennent des objets se trouvant dans les con
ditions prévues à l'article 33 de la présente 
Convention. 

DEUXIEME P ARTIE. 

Réglrne sanitaire couramment applicable. 
Art. 12. Dans les aérodromes sanitaires ou 

autorisés, Ie médecin attaché à l 'aérodrome a 
Ie droit de procéder - soit avan t Ie départ, 
soit après l 'atterrissage des aéronefs - à une 
visite de reconnaissance sanitaire des voyageurs 
et de l 'équipage, lorsque les circonstances 
justifient cette mesure. 

Toutefois, eet te visite devra être oom binée 
avec les autres opérations usuelles de police 
et de douane, pour éviter tout retard et pour 
ne pas entraver la continuation du voyage. 
E lle ne devra donner lieu à la percept ion 
d'aucune taxe. Réserve est faite du droit, pour 
Ie Conseil sanitaire maritime et quarantenaire 
d 'Egyp~e, de p~rcevoir les taxes prévues par 
son rég1me spéc1al. 

Art. 13. Dans tout aérodrome, et sous 
réserve du transport de malades par un aéronef 
qui leur soit, spécialement affecté, 1 autorité 
compétente, sur !'avis du médecin attaché à 
l 'aérodrome, a Ie droit d 'interdire l'embarque
ment des personnes présentant des symptömes 
de maladies infectieuses. 

S'il n'y a pas de médecin présent, l'autorité 
compétente de l'aérodrome peut différer le 
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départ desdites personnes, jusqu 'à ce qu'elle 
ait pris l 'avis d 'un médecin à leur sujet. 

Art. 14. Tl est interd i t aux aéronefs de 
jeter ou de laisser tomber en vol des matières 
capables de provoquer l'éclosion de maladies 
infectieuses. 

Art. 15. S'il a besoin de débarquer un 
malade, Ie commandant de l'aéronef avisera, 
autaut que possible, l'aérodrome d 'arrivée en 
temps u t ile avant l'atterrissage. 

Art . 16. Si, à bord d'un aéronef, il existe un 
cas d'une maladie infectieuse non visée dans 
la Troisième Partie de la présente Convention, 
confi rmé par Ie médecin de l 'aérodrome, on 
appliquera les mesures ordinaires en vigueur 
d ans le pays ou l'aérodrome se trouve. Le 
malade pourra- être débarqué et , si l'autorité 
sanitaire compétente le juge à propos, isolé 
dans un local approprié ; les autres passagers 
et l'équipage auront la faculté de reprendre Je 
voyage, après visit e médicale et, s'il y a lieu, 
exécution des mesures sanitaires appropriées. 

Celles de ces mesures sanitaires qui sont 
applicables sur l 'aérodrome devront être com
binées avec les opérations de police et de douane 
de manière à ne retenir l' aéronef que Ie moins 
de temps possible. 

Art. 17. Sauf dans les cas expressément 
prévus par la présente Convention , les aéronefs 
seront dispensés des formalités sanitaires tant 
sur les aérodromes d 'escale que sur l 'aérodrome 
de destination . 

TU OISIEME P ARTIE. 
Uéglme sanitaire appllcable au cas de 

certalnes malltlles. 
Art. 18. Les maladies visées par la présente 

Partie de la Convention comme devant faire 
l 'objet des dispositions y spécifiées sont: la 
peste, Ie choléra, la fièvre jaune, le typhus 
exanthématique et la variole. 

Art . 19. Aux effets de la présente Conven-
tion . la période d'incubation est comptée: 

pour six jours s'il s'agit, de peste; 
pour cinq s'il s'agit de choléra; 
pour six s'il s'agit de fi èvre jaune; 
pour douze s'il s'agit de typhus exanthé

matique; et 
pour quatorze jours s'il s'agit de variola. 
Art. 20. Les administrations supérieures 

d 'hygiène transmet-tront aux aérodromes sani
taires et autorisés de leurs pays respectifs tous 
les renseignements, contenus dans les notifica
tions et communications épidémiologiques 
reçues de )'Office international d'Hygiène 
publique (et des Bureaux régionaux avec 
lesquels il a conclu des accords à eet effet) en 
exécution des dispositions de la Convention 
sanitaire internationale du 21 juin 1926, qui 
seraient de nature à influer sur le controle 
sanitaire à exercer dans ces aérodromes. 

Art. 2l. Les mesures telles qu'elles sont 
prévues dans la présente Partie de la Conven
tion doivent être interprétées comme consti
tuant un maximum, dans les limites duquel les 
H autes Parties Contract antes pourront régle
menter le traitement des aéronefs . 

Il appartient à chacune des Hautes Parties 
contractantes de décider si des mesures doivent 
être appliquées, dans les limites de la présente 
Convention, aux provenances d 'une circon 
scription ou d 'un aérodrome étrangers. 

Il sera tenu compte, à eet égard, Je pluS 
largement possible des renseignements reçus 
et des mesures an térieurement appliquées, 
conformément aux dispositions de l 'article 54 
ei-après. 

Art. 22. Pour l 'application des dispositions 
de la :présente Partie, une circonscription est 
considerée comme atteinte quand elle est 
qualifiée comme telle aux termes de la Conven
tion sanitaire internationale du 21 juin 1926. 1 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions applicabl es en cas de peste, r holéra, 
typhus exanthématique et variole. 

Sect ion I. 
Mesures au dépa~t. 

Art. 23. Les mesures à appliquer, au départ 
des aéronefs d 'une circonscription atteinte de 
l'une des maladies visées au présent Chapitre, 
sont les suivantes : 

1°. nettoyage à fond de l 'aéronef, surtout 
des parties pouvant se prêter à la contamina
tion; 

2°. visite médicale des passagers et de 
l'équipage; 

3°. exclusion de toute personne présentant 
des symptómes de l'une des maladies visées, 
ainsi que des personnes de !'entourage des 
malades se trouvant dans des conditions telles 
qu'elles puissent transmettre la maladie; 

4°. visite des effets personnels, quine seront 
admis qu'en état de propreté suffisante; 

5°. en cas de peste, dératisation, s'il y a 
lieu de soupçonner l 'existence de rats à bord; 

6°. en cas de tVPhus exanthématique, 
désinsectisation, limitée aux personnes qui, 
à la suite de la visite médicale, pourront être 
regardées comme susceptibles de transmettre 
l 'infection, ainsi qu'à leurs bagages. 

Les documents de bord seront pourvus des 
annotations conformes aux clispositions de 
l' article 9. 

Section IL 
111 esures à l' arrivée. 

Art. 24. Les aéronefs, même venant d 'une 
circonscription atteinte de l'une des maladies 
auxquelles s'applique le présent Chapitre, 
peuvent atterrir dans tous les aérodromes 
autorisés. Toutefois, chacune des Hautes Par
t ies contractantes aura la faculté, si les condi
tions épidémiologiques l'exigent, d 'imposer 
aux aéronefs en provenance de certaines cir
conscriptions l 'obligation d 'atterrir sur des 
aérodromes sanitaires ou autorisés déterminés, 

1 Aux termes de l 'article 10 et de l'article 11, 
premier alinéa, de la Convention sanitaire 
internationale du 21 juin 1926, une circon
scription est "atteinte" de l'une des maladies 
visées quand il s'agit : pour la peste et la fièwe 
iaune, d 'un premier cas reconnu non importé; 
pour le choléra, de cas formant .. foyer" - c'es t
à-dire lorsque l'apparition de nouveaux ~as 
au delà de !'entourage des premiers prouve 
qu'on n 'est pas parvenu à limiter l 'expansion 
de la maladie là ou elle s'était manifestée à 
sou début : - pour Ie typhus exanthématique 
et la variole de manüestations de la maladie 
sous forme épidémique. 
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compte tenu de la position géographique de ces 
aérodromes et des trajets suivis par les aéronefs, 
de manière à ne pas entraver la navigation 
aérienne. 

Les seules mesures éventuellement applica
bles dans les aérodromes autorisés qui ne sont 
pas en même temps des aérodromes sanitaires 
sont la visite médicale de l'équipage et des 
passagers, le débarquement et ['isolement des 
malades. Les passagers et l'équipage ne pour
ront pas franchir les limites fixées par l 'auto
rité de l'aérodrome. sauf autorisation du méde
cin chargé de la visite. Cette interdiction pourra 
être imposée dans les escales à l'aéronef jusqu 'à 
ce qu'il atterrisse dans un aérodrome sanitaire, 
ou il subira les mesures prévues au présent 
Chapit re. 

Art. 25. Le commandant de l'aéronef est 
tenu, dès l'atterrissage, de se mettre à la dis 
position de l'autorité sanitaire, de répond re à 
toute demande de renseignements sanitaires 
qui lui sera faite par Ie service compétent et de 
présenter, pour examen, les documents de bord . 

Au cas ou l 'aéronef, en pénétrant sur un 
territoire, atterrirait en dehors d'un aérodrome 

' sanitaire ou autorisé, Ie commandant de l 'aéro
nef devra, si l'aéronef provient d'une circon
scription atteinte ou est lui-même atteint, en 
faire la déclaration à l'autorité locale la plus 
proche, qui prendra les dispositions compatibles 
avec les circonstances en s'inspirant des princi
pes généraux de Ia présente Convention et 
dirigera, si possible, l 'aéronef sur un aérodrome 
sanitaire. Aucune marchandise ne sera débar
quée et aucun passager ou membre de l 'équipage 
ne pourra s'éloigner de l 'aéronef sans l'autorisa
tion de l'autorité sanitaire compétente. 

Art . 26. Pour l 'application de la présente 
Convention, la surveillance ne peut pas être 
remplacée par l'observation, sauf: 

a. dans les circonstances ou elle ne serait 
pas jugée praticable avec une efficacité satis
faisante ; ou 

b. si Ie r isque d'introduction de l 'infection 
dans le pays est considéré comme exception 
nellement grave; ou 

c. si la personne devant être soumise à la 
surveillance ne présente pas des garanties 
sanitaires suffisantes. 

Les personnes soumises à l'observation ou 
à la surveillance doivent se prêter à toutes 
recherches que l'autorité sanitaire juge néces
saires. 

A. Peste. 

Art. 27. S'il n'y a pas eu de cas de peste à 
bord , les seules mesures pouvant être prescrites 
sont: 
. 1 °. la visite médicale des passagers et de 
l 'équipage; 

2°. la dératisation et la désinsectisation, 
dans les cas exceptionnels ou elles seraient 
considérées comme nécessaires, et si elles n'ont 
pas été appliquées dans l 'aérodrome de départ; 

3°. l'éguipage et les passagers peuvent être 
soumis à la surveillance, qui ne dépassera pas 
six jours à partir de la date à laquelle l'aéronef 
a quitté la circonscription atteinte. 

Art. 28. S'il y a , à bord , nn cas avéré ou 
suspect de peste, les mesures applicables son t 
les suivantes : 

1°. visite médicale; 

2°. le malade est immédiatement débarqué 
et isolé; 

3°. toutes les personnes qui ont été en 
conta,ct, avec le malade et celles que l 'au torité 
sanitaire a des mot-ü s de considérer comme 
suspectes sout soumises à la surveillance pour 
un Japs de temps n'excédant pas six jours à 
dater de l'arrivée de l'aéronef; 

4°. les effets à usage, Ie linge et tous les 
autres objets qui, de !'avis de l'autorité sani
taire, sont considérés comme contaminés ont 
désinsectisés et, s'il y a lieu, désinfectés; 

5°. les parties suspectes de l'aéronef sont 
désinsectisées ; 

6°. l'autorité sanitaire pourra, dans des 
cas exceptionnels, appliquer la dératisation, 
s'il y a lieu de soupçonner la présence de rats à 
bord et se l'opération n'a pas été effectuée au 
départ. 

Art. 29. Si l 'autorité estime que des mar
chandises, en provenance d' une circonscription 
atteinte de peste, peuvent renfermer des rats 
ou des puces, ces marchan dises ne seront 
déchargées qu'avec les précautions nécessaires. 

B. Choléra. 
Art. 30. S'il n'y a pas eu à bord de cas de 

choléra, les seules mesures pouvant être p rescri
tes sont: 

1 °. la visite médicale des passagers et de 
l'équipage; 

2°. la surveillance des passagers et de 
l 'équipage, pour une période qui ne dépassera 
pas cinq jours à partir de la date à laquelle 
l 'aéronef a quitté la circonscription atteinte. 

Art. 31. Si, pendant Ie voyage, il s est 
produit à bord un cas de maladie présentant 
les symptömes cliniques du choléra, l'aéronef 
est soumis, dans les escales ou à l'arrivée, au 
régime suivant: 

1°. visité médicale; 
2°. le ou les malades sont immédiatement 

débarqués et isolés; 
3°. l'équipage et les passagers sont soumis 

à la surveillance, pour un laps de temps n'excé
dant pas cinq jours à dater de l'arrivée de 
1 aéronef; 

4°. les effets à usage, Ie linge et t ous les 
autres objets qui, de !'avis de l'autorité sapitai
re, sont considérés comme contaminés sont 
désinfectés ; 

5°. les parties de l'aéronef qui ont été 
habitées par les malades ou qui sont considé1·ées 
comme pouvant être contaminées sont désinfec
tées · 

6°: lorsque l'eau potable à bord est consi
dérée comme suspecte, elle est désinfectée et, 
sauf impossibilité. déversée et, remplacée par 
une eau de bonne qualité, après désinfection du 
réservoir. 

Dans les pays ou la recherche des porteurs de 
germes cholériques est prescrite à l'égard des 
ressortissants, les personnes arrivées par 
aéronefs et qui veulen t séjourner dan~ Ie pays 
doivent se soumettre aux obligations imposées, 
dans les mêmes circonstances, aux dits ressor 
tissants. 

Art . 32. Les personnes justifiant qu'elles 
ont été vaccinées contre le choléra depuis moins 
de six mois et p lus de six jours ne pourront 
être soumises qu'à la surveillance. 

La justifi cation consistera en une attestation 
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écrite signée d'uu médecin, dont la signature 
sera légalisée ; à défaut de légalisation, l'attesta
tion sera contresignée par : soit a. Ie médecin 
affecté à un aérodrome sanitaire; soit b. une 
personne, autre que celle chargée d'effectuer les 
inoculations, ayant q ualité pour certifier une 
demande de passeport, d'après les règlements 
du Pays. 

Art. 33. Le débarquement des aliments 
frais sui vants : poissons, coquillages, fruits et 
légumes, en provenance d'uue circonscription 
a tteinte de choléra, peut être prohibé. 

C. Typhus exanthématique. 
Art. 34. a. S' il n'y a pas eu de cas de 

t yphus à bord, aucune mesure sanitaire ne 
peut être appliquée, à l'exception de celles, 
prescrites à l'article 52 de la présente Con
vent ion, concernant les personnes qui on t 
quitté depuis moins de 12 jours une circonscrip
t ion oû Ie typhus exanthématique est épidémi
que. 

b. S'il y a un cas de typhus exanthématique 
à bord , les mesures suivantes sont applicables : 

1°. visite médicale; 
2°. Ie malade est immédiatement débarqué, 

isolé et épouil lé ; 
3°. les autres personnes qu'il y aurait lieu 

de croire êt re porteuses de poux, ou avoir été 
exposées à l 'infection , sont aussi épouillées et 
peuven t être soumises à une surveillance dont 
la durée ne pourra jamais dépasser douze 
jours, à compter de la date de l'épouillage; 

4°. Ie Linge, les effets à usage et les autres 
objets qui, de !'avis de l 'autorité sanitaire, 
sont considérés comme contaminés Pont désin
sectisés; 

5°. les part ies de l'aéronef oû a séjourné Ie 
typhique et qu i, de !'avis de l 'autorité sani 
taire, son t considérées comme contaminées sont 
désinsectisées . 

D. Variole. 
Art. 35. a. S'il n 'y a pas eu de cas de 

variole à bord , aucune mesure sanitaire ne 
peut être appliq uée, sauf à l 'égard des personnes 
qui ont quitté depuis moin de 14 jours une 
circonscription oû la variole est épidémique 
et qui, de ['avis de l'autorité sanitaire, ne sont 
pas suffisamment immunisées. Ces personnes 
peuvent, sans préjudice des dispositions de 
l'article 52, être soumises soit à la vaccination 
soit à la surveillance, soit à la vaccination suivie 
de surveilla nce, la durée de celle-ci ne pouvant 
excéder 14 jours, à compter de la date d 'arrivée 
de l'aéronef. . 

b. S'il y a un cas de variole à bord, les 
mesures suivantes sont applicables : 

1°. visite médicale; 
2°. Ie malade est immédiatement débarqué 

et isolé; 
3°. les aut-res personnes quïl y aurait lieu 

de rroire avoir été exposées à l'infection et qui, 
de !'avis de l'autorité sanitaire, ne sont pas 
suffisamment immunisées peuvent être soumises 
aux dispositions prévues au paragraphe a 
du présent article; 

4°. Ie linge, les effets à usage et les autres 
obj ets qui , de !'avis de l 'autorité sanitaire, 
son t considérés comme ayant été récemment 
contaminés sont désinfectés : 

5°. les parties de l' aéronef oû a séjourné Ie 

varioleux ou qui, de l'avis de l'autorité sanitaire, 
sont considérées comme contaminées son t 
désinfectées. 

Au sens du présent article, seront considérées 
comme immunisées les personnes : 

a. pouvant justifier qu'elles ont subi une 
attaque antérieure de la maladie ou qu'elles 
ont été vaccinées depuis moins de trois ans 
et plus de 12 jours; ou b. présentant des signes 
locaux de réaction précoce attestant une im 
munité suffisante. En dehors des cas oû ces 
signes existent, la justification sera donnée par 
une attestation écrite d'un médecin, authenti
fiée de la manière prévue an deuxième alinéa de 
l 'article 32. 

CHAPITRE II. 

Disposition8 applicables en cas de fièvre jaune . 

Section I. 
Dispositions générales. 

Art. 36. Dans les territoires oû l'endémicité 
de la fièvre jaune peut être soupçonnée, les 
Hautes Parties contractantes prendront les 
dispositions nécessaires pour recbercher si la 
fièvre jaune existe sur leur territoire sous une 
forme non reconnaissable cliniquement, mais 
décelable par examen biologique. 

Art. 37. Indépendamment de la notification 
des cas et des circonstances relatives aux cas 
avérés de fièvre jaune, telle qu'elle est réglée 
par les articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la Convention 
sanitaire internationale du 21 juin 1926, chacune 
des Hautes Partis contractantes s'engage à 
notifier immédiatement aux autres Hautes 
P arties contractantes et, en même temps, à 
l'Office international d'Hygiène publique (soi t 
directement soit par l'intermédiaire des Bureaux 
régionaux a vee lesq uels il a conclu des accord s 
à eet effet) la découverte, sur son territoire, de 
l'existence actuelle de la fièvre jaune sous la 
forme susvisée. 

e c t ion. IL 

Dispositions concernant les régi0n8 dan8 les
quelles la fièvre jaiine est constatée ou existe à 

l'état endémique. 
Art. 38. N onobstant l'article 4 et sous 

réserve des dispositions prévues à l'article 46 
ei-après, tout aérodrome ouvert aux aéronefs 
désignés à l'article ler, I, deuxième alinea, de 
la présente Convention et qui est installé dans 
une région, c'est-à-dire une partie de territoire, 
011 la fi èvre jaune existe sous une forme clinique
ment ou biologiquement reconnaissable, devra 
être un aérodrome sanitaire répondant à la 
définition de la présente Convention et, en 
outre: 

a. être situé à une distance adéquate du 
centre habité Ie plus proche; 

b. être pourvu d'un système d'approvi 
sionnement en eau complétement protégé contre 
les moustiques et être débarrassé, dans toute 
la mesure possible, des moustiques au moyen de 
mesures systématiquement destinées à suppri
mer les gîtes et à détruire les insectes à tous 
les stades de leur développement; 

c. être pourvu de logements protégés contre 
les moustiques, pour les équipages des aéronefs 
et/our Ie personnel de l'aérodrome; 

. être pourvu d'un bä.timent d 'habitation 
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protégé contre les mou tiques, dans lequel les 
passagers pourront êt re logés ou hospitalisés en 
cas d 'application des mesures prévues ei-après 
aux art icles 42 et 44. 

Art. 39. Si, dans la région ou la fiàv re jaune 
est constatée ou existe à l'état endémique, il 
n'y a pas déjà un aérodrome répondant aux 
conditions spécifiées à l 'article qui précède, 
toute navigation aérienne de cette région vers 
un autre territoire sera suspendue jusqu'à ce 
qu'un tel aérodrome ait été installé. 

At·t. 40. Tout aérodrome établi et équipé 
conformément aux disposit ions de l 'article 38 
ci-dessus sera appelé aérodrome antiamaril et 
considéré comme formant une circonscription 
séparée. La création d 'un tel aérodrome devra 
être notifiée, par la Haute P artie contractante 
sur Ie territoire de laquelle il est sit ué, aux 
autres H autes Parties contractantes et soit à 
l'Oflice international d 'Hygiène publique, soit 
à la Commission internationale de la Navigation 
aérienne, dans les conditions prévues à l 'article 
7. Par suite de cette notification, la déclaration 
de l 'existence de la fièvre jaune dans une ville 
ou un village adjacents ou dans une autre cir
conscription ne s'appliquera pas à l'aérodrome. 
Ledit aérodrome ne pourra être déclaré atteint 
que si des cas de fièvre jaune se sont produits 
p armi les personnes y résidan t. 

Ar t . 41. Si un aérodrome antiamaril devient 
une circonscription atteinte, la navigation 
aérienne de eet aérodrome vers tout autre 
territoire sera interrompue jusqu 'à ce 9,ue toutes 
les mesures destinées à Ie libérer de l infection 
a ient été prises et que tous les r isques de 
p ropagation de la fièvre jaune aient d isparu. 

Art. 42. Dans Ie cas ou l 'aérodrome antia 
maril n'est pas contaminé, mais ou la fièvre 
jaune existe dans la région , les mesures suivan
tes seront prises au départ ou, en tous cas, Ie 
moins de temps possible avant Ie dépar t d'un 
aéronef: 

1 °. inspection de l 'aéronef et de sa cargaison, 
p our s'assurer qu'ils ne contiennent pas de 
moustiques, et demoustication évent uelle. Men
tion en devra figurer au carnet de route ; 

2°. inspection médicale des passagers et des 
membres de l 'équipage; ceux qui son t suspects 
d 'être at teints de fièvre jaune ou pour lesquels 
il est dûment établi qu'ils ont été exposés à 
l 'infection amarile seront astreints à rester 
sous observation soit dans !'enceinte de l 'aéro
d rome, soit ailleurs dans des condit ions approu
vées par l'autorité sanitaire, jusqu 'à ce qu'ils 
aient complét é une période de six jours, à 
compter du dernier jour ou ils ont été exposés à 
l'infection ; 

3°. les noms des passagers et des membres 
d e l 'équipage seron t inscrits au carnet de route, 
sinsi que les renseignements touchant leur 
exposition à l 'infection, la durée et les conditions 
de l 'observation subie par eux avant Ie dépar t . 

Ar t . 43. Tout aéronef en transit, ne venant 
pas d'une région ou la fi èvre jaune existe et 
faisant escale pour se ravitailler dans un 
aérodrome antiama ril , sera dispensé des mesures 
sanitaires prévues au départ de eet aérodrome. 
Dans la suite de son voyage, il ne sera pas 
soumis aux dispositions du présent chapitre, à 
la condition que Je carnet de route porte la 
ment ion qu'il n'a touché l'aérodrome antiamaril 
que pour se ravitailler. 

Art. 44. Les aéronefs désignés à l' ar ticle 
l er, I , deuxième a linéa, de la présente Con
vent ion, naviguant entre deux 1·égions ou la 
fièvre jaune ex:iste, devront prendre leur départ 
et atterrir à un aérodrome ant iamaril de ces 
régions. Les passagers, l'équipage et les mar 
chandises ne pourront être débarqués ou embar
qués qu 'à un aérodrome ant iamaril . 

Au cours de leur voyage entre ces aérodromes, 
les aéronefs pourront faire escale, pour se 
ravitailler, dans tout aérodrome non si tué dans 
une région ou existe la fi èvre jaune. 

Les mesures à prendre à l'arrivée à l 'aérodro
me antiamaril seront les suivantes : 

1°. inspection de l'aéronef et de sa cargaison, 
pour s'assurer qu'ils ne cont iennent pas de 
moustiques, et démoustication éventuelle; 

2°. examen médical des passagers et des 
membres de l'équipage, pour s'assurer qu' ils ne 
présentent pas de symptömes de fi èvre jaune. 

Si une personne est soupçonnée d 'être atteinte 
de fièvre jaune, ou s'il n'est pas établi, à la 
satisfaction de l'autorité sanitaire de l'aérodro
me d'arrivée, qu'une personne a complété une 
période de six jours depuis qu'elle a pu être 
exposée à l 'infection, l 'observation pourra lui 
être imposée, soit dans !'enceinte de l 'aérodrome, 
soit ailleurs, dans des conditions approuvées 
par l 'autorité sanitaire, pendant une periode ne 
dépassant pas six jours à compter du dernier 
jour ou ladite personne a pu être infectée. 

Art. 45. Les aéronefs ayant pris leur dépa rt 
de l'aérodrome antiamaril dans une région ou 
existe la fièvre jaune et arrivant dans une région 
ou elle n'existe pas seront régis par les dispo
sitions des Sections III et IV ei-après . 

Art. 46. Aux fins de la navigation aérienne 
locale, r ien dans la présente Section ne era 
considéré comme empechant les Gouvernements 
de territoires voisins dans les9-uels la fi èvre 
jaune est constatée ou existe à l'etat endémique 
d 'établir et d 'ut iliser, par accord réciproque, des 
aérodromes qui ne soient pas des aérodromes 
antiamarils, pour les besoins de la navigation 
aérienne ent re lesdits territoires exclusivement. 

Sect i on III. 

Dispositions concernant les territoires ou régions 
dans lesquels la fièvre jaune n'existe pas, mais 
pourrait trouver des conditions permettant son 

développement. 
Art. 4 7. Dans les territoires ou régions ou 

la fièvre jaune n 'existe pas, mais pour rait 
trouver des conditions permettant son dévelop
pement, les mesures qui peuvent être prises à 
l 'arrivée d'un aéronef sur un aérodrome sanitaire 
sont les suivantes : 

1°. inspection de l 'aéronef et de sa car
gaison, pour s'assurer qu'ils ne cont iennent pas 
de moustiques, et démoustication éventuelle; 

2°. examen médical des passagers et des 
membres de l'équipage, pour s'assurer qu'ils ne 
présentent pas de sy mptömes de fi èvre jaune. 

Si une personne est soupçonnée d 'être atteinte 
de fi èvre jaune, ou s'il n'est pas établi, à la 
satisfact ion de l'autorité sanitaire de l'aérodro
me, qu'une personne a complété une période 
de six jours depuis q u' elle a pu être exposée à 
l 'infection, l 'observation pourra lui être impo
sée, soit dans !'enceinte de l 'aérodrome, soit 
ailleurs, dans les condit ions approuvées par 
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autorité sanitaire, pendant une période ne 
dépassant pas six jours à compter du dernier 
jour 011 ladite personne a pu être infectée. 

Art. 48. Les Hautes Parties contractantes 
s'engagen t, sauf circonstances exceptionnelles 
dont il devra être justifié, à ne pas invoquer de 
motifs d 'ordre sanitaire pour interdire l'atter
rissage dans les territoires visés à l'article 47 
des aéropefs provenant des régions 011 la fièvre 
jaune existe, à la condition que les dispositions 
de la Section II du présent Chapitre, notamment 
celles concernant les mesures prescrites au 
départ, y soient observées. 

Art. 49. Néanmoins, les Hautes Parties 
contractantes peuvent désigner des aérodromes 
sanitaires déterminés, ou devront atterrir les 
aéronefs en provenance de territoires ou la 
fièvre jaune existe, lorsqu'ils auront à débarquer 
des passagers, l'équipage ou des marchandises. 

S e c t i o n. IV. 
Dispositions concernant les territoires ou ré(Jions 
ou les conditions ne permettent pas à la fièvre 

jaune de s'implanter. 
Art. 50. Dans les territoires ou régions ou 

les conditions ne permettent pas à la fi èvre 
jaune de s'implanter, les aéronefs provenant des 
régions ou existe la fièvre jaune pourront 
atterrir dans tout aérodrome sanitaire ou 
autorisé. 

Art. 51. Les mesures à prendre à l'arrivée 
sont les suivan tes : 

1 °. inspectiou de l 'aéronef et de sa cargaison, 
pour s'assnrer qu'ils ne contiennent pas de 
moustiques, et démoustication éventuelle: 

20. examen médical des passagers et des 
membres de l 'équipage. 

CHAPITRE III. 
Dispositions communes. 

Art . 52. Les personnes, arrivant à bord 
d 'un aéronef sur le territoire d 'une des I-Iautes 
Parties contractantes, qui ont été exposées au 
risque d'infection par l' une des maladies visées 
à l 'article 18 de la présente Convention et qui 
sont dans les limites de la période d'incubation, 
peuvent, sous réserve des disJ?ositions du 
Chapitre II de la présente Partie, etre soumises 
à la surveillance jusqu'à l 'achèvement de cette 
période. 

En ce qui concerne le choléra et la variole, 
les dispositions des articles 32 et 35, relatives 
aux personnes immunisées, s'appliquent égale
ment aux mesnres prévues au présent article. 

Art. 53. Les personnes qui, à leur arrivée à 
un aérodrome, sont considérées, aux termes 
des dispositions de la présente Partie, co=e 
passibles de la surveillance jusqu'à expiration 
de la période d 'incubation de la maladie peuvent 
néanmoins continuer leur voyage, à la condition 
que Ie fait soit notifié aux autorités des escales 
suivantes et du lieu de destination, solt par 
inscrip t ion au carnet de route visé à l'article 9 
de la présente Convention, soit par tout autre 
moyen propre à assurer qu'elles pourront être 
soumises à la visité médicale à chacun des 
aérodromes suivants situés sur leur route. 

Celles qui seraient passibles de l 'observation, 
dans les condit ions prévues aux articles 26, 44, 
quatrième alinéa, et 47, deuxième alinéa, de la 
présente Convention , ne ponrront être autori-

sées à continuer le voyage qu'à l 'expiration de 
la période d'incubation, sauf - pour les mala
dies autres que la fièvre jaune - avec l'appro
bation des autorités sanitaires du lieu de desti
nation. 

Art . 54. L'autorité sanitaire de chaque 
aérodrome tiendra compte le plus largement 
possible, pour l'application des mesures sani
taires à un aéronef en provenance d 'une cir
conscription atteinte, de celles qui auront 
déjà été imposées à eet aéronef, dans un autre 
aé:'odrome sanitair.e d 'un pays étranger ou du 
meme pays, et dument notées au carnet de 
route visé à l 'article 9 de la présente Conven
tion. 

Les aéronefs, en provenauce d 'une circon
scription atteinte, qui auront été l'objet de 
mesures sanitaires appliquées d'une façon 
satisfaisante ne subiront pas une seconde fois 
ces mesures à leur arrivée dans un autre aéro
drome, que celui-ci appartienne ou non au 
même pays, à la condition qu 'il ne se soit 
produit depuis lors aucun incident entraînant 
l 'application desdites mesures et que l'aéronef 
n'ait fait escale dans un aérodrome atteint, 
sauf pour s'approvisionner en combustible. 

Art. 55. L'autorité de l'aérodrome qui 
applique des mesures sanitaires délivrera 
gratuitement, au commandant de l 'aéronef ou 
à toute personne intéressée, toutes les fois que 
la demande en sera faite, un certificat spécifiant 
la nature des mesures, les méthodes employées, 
les parties de l'aéronef traitées et les raisons 
ponr les9,uelles les mesures ont été appliquées. 

Elle delivrera, de même, gratuitement, snr 
demande, aux passagers arrivés par un aéronef 
sur lequel serait survenu un cas des maladies 
infectieuses visées à l'article 18, un certificat 
indiquant la date de leur arrivée et les mesures 
auxquelles eux et lenrs bagages ont été soumis. 

Art. 56. Sauf dans les cas expressément 
prévus par la présente Convention, les aéronefs 
ne devront pas être retenus pour des motifs 
sani taires . 

Si un aéronef a été occupé par un malade 
atteint de peste, de choléra, de fièvre jaune, de 
typhus exanthématique ou de variola, il ne 
sera retenu que Ie temps strictement nécessaire 
pour être soumis aux mesures prophylactiques 
applicables à l 'aéronef dans chaque cas prévu 
par la présente Convention. 

Art. 57. Sous réserve des dispositions du 
Chapitre II de la présente Convention et notam
ment de son article 47, tout aéronef qui ne 
veut pas se soumettre aux obligations imposées 
par l'autorité de l'aérodrome, en vertu des 
stipulations de la présente Convention, est 
libre de continuer sa route. Il ne pourra, toute
fois, s'arrêter dans un autre aérodrome du 
même pays, sauf pour s'y ravitailler. 

Il sera autorisé à débarquer ses marchandises, 
à la condition qu'il soit isolé et que les marchan
dises soient soumises, Ie cas échéant, aux me
sures prévues à l'a rticle 10 de la présente Con
vention. 

Il sera également autorisé à débarquer les 
passagers qui en feront la demande, à la con
dition que ceux-ci se soumettent aux mesures 
prescrites par l 'autorité sanitaire. 

L 'aéronef peut aussi embarquer du com
bustible, des pièces de rechange, des vivres et 
de l'eau en restant isolé. 
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QUATRIEl\IE PARTIE. 

Dlsposltlons fin ales. 
Art. 58. Deux ou plusieurs des H autes 

Parties contractantes ont la faculté de conclure 
ent re el!es, sur la base des principes de la 
présente Convent ion, des accords spéciaux 
touchant des points part iculiers de la réglemen 
tation sanitaire aérienne, notamment en ce 
q ui concerne l 'application sur leurs territoires 
du Chapit re II de la Troisième Partie. 

Ces accords, ainsi que ceux visés à l'a rticle 46, 
devront être notifiés , dès leur mise en vigueur, 
soit à l'Office international d 'Hygiène p ublique, 
soit à la Commission internationale de la Navi
gation aérienne, dans les condit ions prévues 
à l 'ar t icle 7. 

Art. 59. Les H autes P art ies Contractantes 
conviennent de demander l 'avis du Comité per
manent de !'Office international d 'Hygiène 
publique, avant d 'avoir recours à toute au tre 
procédure, au cas oû un dissentiment s'élèverait 
entre elles relativement à l'interprétation de 
la p résente Convention. 

Art . 60. Sans préJudice de la disposit ion 
prévue au dernier alinea de l 'ar ticle 12, les 
Hautes Parties contractantes s'engagent à 
appliquer, pour les opérations sanitaires dans 
leurs aérodromes, aux aéronefs des autres 
Part ies cont ractantes le même tarif q u'à leurs 
aéronefs na tioneux. 

Ce tarif sera aussi modéré que possible et 
notifié soit à !'Office international d 'Hygiène 
publique, soit à la Comm ission internationale 
de la avigation aérienne, dans les condit ions 
prévues à l'ar ticle 7. 

Art. 61. Toute H aute P artie cont ractante 
qui désirera voir apporter des modifications à 
la présente Convent ion devra communiquer 
ses propositions au Gouvernement des P ays
Bas. Celui-ci en saisira ! 'Office international 
d 'Hygiène publique, qui, s'il Ie Jnge opportun , 
rédigera un protocole amendant la Convent ion et 
Ie transmettra au Gouvernement des Pays-Bas. 

Le Gouvernement des Pays-Bas soumettra 
par circulaire datée Ie texte dudit protocole 
aux Gouvernements des autres Hautes Parties 
cont ractantes , en leur demandant s'ils acceptent 
les modifications proposées. L'adhésion de 
cbacune des H autes Parties contractantes à 
ces modifications résul tera soit d 'une appro
bation expresse donnée au Gouvernement des 
P ays-Bas , soit du fait qu'elle se sera abstenue 
de notifier à celui-ci des obJect ions dans les 
douze mois à partir de la date de la circulaire 
susvisée. 

Lorsque Ie nombre des adhésions expresses 
ou t acites représentera les deux tiers au moins 
des Gouvernements des Hautes Part ies con
tractantes, Ie Gouvernement des Pays-Bas Je 
constatera au moyen d 'un procès-verbal qu'il 
communiquera à l'Office international d 'Hy
giène publique et aux Gouvernements de toutes 
les Hautes Parties contractantes. Le protocole 
entrera en vigueur, entre les Hautes Part ies 
cont ractante mentionnées audi t procés-verbal , 
à l'expiration d 'un délai de six mois à partir 
ne la date de ce procès-verbal. La presente 
Convention continue•a à être appliq uée sans 
modification par les autres Hautes Parties con 
tractantes jusqu'au jour ou elles auront adhéré 
au protocole. 

Art. 62. La présente Convent ion portera la 
date de ce jour et pourra être signée pendant 
la durée d 'un an à partir de cette date. 

Art . 63. La présente Convention sera rati
fiée et les instruments de ratification seront 
remis au Gouvernement des Pays-Bas aussitót 
que faire se pourra. 

Dès q ue dix ratifications auront été déposée , 
Ie Gouvernement des Pays-Bas en dressera 
procès-verbal. Il t ransmettra des copies de ce 
procès-verbal aux Gouvernements des Hautes 
Part ies contractantes et à l'Office internat ional 
d 'Hygiène publique. La présente Convention 
entrera en vigueur Ie cent-vingtième Jour 
après la date dudit procès-verbal. 

Chaq ue dépöt ultérieur de ratifications sera 
constaté par un procès-verbal établi et com
muniqué selon la procédure indiquée ci-dessus. 
La présente Convention entrera en vigueur à 
l'égard de chacune des H autes P art ies con
t ractantes Ie cent-vingtième jour après la date 
du procès-verbal constatant le depot de ses 
ratifications. 

Art. 64. Les Pays non signataires de la 
présente Convent ion seront admis à y adhérer 
à tout moment à partir de la date du procès
verbal constatant Ie dépöt des dix premières 
ratifications. 

Chaq ue adhésion sera effectuée au moyen 
d 'une notification par la voie diplomatique 
adressée au Gouvernement des Pays-Bas. 
Celui-ci déposera !'acte d'adhésion dans ses 
archives ; il informera aussitöt les Gouverne
ments de tous les PaJs part icipant à la Con
vention, ainsi que !'Office international d 'Hy
giène puhlique, en leur faisant connaît re la 
date du dépöt. Chaque adhésion produira effet 
Ie cent-vingtième iour à partir de cette date. 

Art. 65. Chacune des Hautes P art ies con 
tractantes peut déclarer, au moment de la 
signature, de la ratification ou de l 'adbésion, 
que, par son acceptation de la présente Con
vent ion , elle n'entend assumer aucune obli
gation en ce qui concerne }'ensemble ou toute 
par t ie de ses colonies, protectora ts, t erri toires 
d 'outre-mer ou territoires placés sous sa suze
raineté ou son mandat; dans ce cas. la présente 
Convention ne sera pas applicable aux terri
toires faisavt l 'objet d 'une telle déclaration. 

Chacune des H autes Part ies contractantes 
pourra ultérieurement notifier au Gouvernement 
des P ays-Bas qu'elle entend rendre la présente 
Convent ion applicable à l'ensemble ou à toute 
partie de ses territoires ayant fait l 'ob jet de la 
déclarat ion prévue à l 'alinéa précédent . Dans 
ce cas, la Convent ion s'appliquera aux territoi
res visés dans la notification le cent -vingtième 
jour à partir de la date du dépót de cette 
notification dans les archives du Gouvernement 
des Pays-Bas. 

De même chacune des Hautes Parties con
tractantes peut, à tout moment. après l 'expi
ration de la période ment ionnée à l'art. 66, 
déclarer qu'elle entend voir cesser l 'applicat ion 
de la présente Convention à l'ensemble ou à 
toute partie de ses colonies, protectorats . 
territoires d 'outre-mer ou territoires placés 
sous sa suzeraineté ou son mandat ; dans ce 
cas, la Convent ion cessera d 'être applicable 
aux territoires fa isant l 'obj et d 'une telle 
déclaration un an après la date du dépót de 
cette déclaration dans les archives du Gouverne-
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ment des Pays-Bas. 
Le Gouvernement des Pays-Bas informera 

les Gouvernements de tous les Pays participant 
à la présente Convention, ainsi que l'Office 
international d'Hygiène publique, des notifi
cat10ns et déclarations faites par application 
des dispositions ci-dessus , en leur faisant con
naître la date du dépöt de celles-ci dans ses 
archives. 

Art. 66. Le Gouvernement de chacun des 
Pays participant à la présente Convention 
p_ourra, à tout moment, après que la Conven
t~on aura été en vigueur à son égard pendant 
cmq ans, la dénoncer par notification écrite 
adressée par voie diplomatique au Gouver
nement des Pays-Bas. Celui-ci déposera ]'acte 
de dénonciation dans ses archives ; il informem, 
aussitöt les Gouvernements de tous les Pa)S 
participant à la Convention, ainsi que !'Office 
international d'Hygiène puèlique, en leur 
faisant connaître la date du dépöt; chaque 
dénonciation produira effet un an après cette 

,date. 
Art. 67. La signature de la présent,e Con

vention ne pourra être accompagnée d'aucune 
réserve qui n 'aura pas été préalablement ap
prou vée par les Hautes Parties contractantes 
déià signataires. De même il ne sera pas pris 
acte de ratifications ni d 'adhésions accom
pagnées de réserves qui n'auront pas été ap
prouvées préalablement par tous les Pays 
participant à la C,onvention. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs 
ont signé la présente Convention. 

Fait à la Haye, le douze avril mil neuf cent 
trente-trois, en un seul exemplaire, qui restera 
déposé dans les archives du Gouvernement des 
Pays-Bas et <lont des copies, certifiées confor
mes, seront remises par la voie diplomatique à 

,chacune des Hautes Parties contractantes. 

Pour la B elgique : 
Pour la France : 
Pour le Maroc: 
Pour la Tunisie : 
Pour la Syrie : 
Pour le Liban : 

Oh. Maskens. 
Vitrolles. 
Vitrolles. 
Vitrolles. 
Vitrolles. 
Vitrolles. 

Pour le Grande Bretagne et l'Irlande du Nord, 
ainsi que toutes parties de l' Empire britanni
gue non membres séparés de la Société des 
Nations: 
In accordance with the provisions of paragraph 

I of Article 65 of the convention I hereby declare 
.t,hat my signature does not include N ewfoundland 
or any British Colony or Protectorate or any 
mandated territory in respect of which the mandate 
is exercised by His Majesty's Government in the 
United Kingdom. 

. Pour l'Italie : 
Pour Monaco: 
Pour les Pays-Bas, 

ûdo Russell. 
Francesco Maria Taliani. 
Henri E . Rey. 

à l'exception des Indes neérlandaises, du 
Surinam et de Curaçao : 

Beelaerts van Blokland. 
Pour la Pologne : W. Babinski. 
.Pour la Roumanie : Gr. Bilciuresco. 

s. 169. 
20 April 1934. WET, houdende kwijtschelding 

aan de te Batavia gevestigde handels
vennootschap "Firma Volker, Aannemers" 
van een bedrag van f 400,000 wegens huur 
van aan het Land toebehoorend tinbagger
materieel. 

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

dat ingevolge artikel 19 der Indische Comptabi
liteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 
328, Indisch Staatsblad 1925, n°. 448) kwijt
schelding tot een bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering, bij de 
Wet behoClrt te geschie?,en en dat er termen ge
vonden z1Jn om de hierna te noemen kwijt
schelding te verleenen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz 
Eenig artikel. 

Aan de te Batavia gevestigde handelsvennoot
schap "Firma Volker, Aannemers", wordt kwijt
gescholden eene som van f 400,000 (vierhonderd 
d>iizend gulden), zijnde de door haar, ingevol
ge het met de Regeering in N ederlandsch-I ndië 
gesloten huurkoopcontract, dd. 24 Augustus 
1928, onder nummer 114, ten overstaan van den 
Notaris Mr. A. H. van ûphuysen te Batavia 
verleden, per 1 Augustus 1929 aan den Lande 
verschuldigde huur van t inbaggermaterieel over 
het tijdvak 1 Augustus 1928- 1 Augustus 1929. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het L oo, den 20sten April 

1934. · 

s. 170. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uit,geg. 18 Mei 1934.) 

20 April 1934. WET, houdende bekrachtiging 
van twee door d en Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië krachtens artikel 
93, eerste lid , der Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnanties. (Verlaging 
slachtbelasting.) 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de met 
toepassing van artikel 93, eerste lid, der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordonnanties 
van 16 September 1933 (Indisch Staatsblad 
n°. 352) en van 25 October 1933 (Indisch 
Staatsblad n°. 378), strekkende tot verlaging 
van de slachtbelasting in Nederlandsch-Indië 
en tot buitenwerkingstelling van artikel 16 
der Indische Comptabiliteitswet (Nederlandsch 
Staatsblad 1925, n°. 328 ; Indisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzichte van die regelingen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
der Indische Staatsregeling vastgestelde or
donnanties van 16 September 1933 (Indisch 
Staatsblad n°. 352) en van 25 ûctober 1933 
(Indisch Staatsblad n°. 378), strekkende tot 
verlaging van de slachtbelasting in Neder
landsch-Indië en tot buitenwerkingstelling van 
artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
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(Ne,derlandsch Staatsblad 1925, n°. 328; Indisch 
Staatsblad 1925, n°. 448) ten opzichte van die 
regelingen, worden bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
- Gegeven ten Paleize het Loo, den 20sten 
April 1934. 

s. 171. 

WILHELJ\UNA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 18 Mei 1934.) 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling I van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 172. 

20 April 1934. WET, houdende vaststelling 
van den :eost 1.3 van Hoofdstuk I van 
Afdeeling I van de begrooting van Ne,der
landsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

s. 173. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- Indië tot vast
stelling van Afdeeling II van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 174. 

20 April 1934. WET, houdende vaststelling 
van den post 2.6 van Hoofdstuk II van 
Afdeeling II van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

s. 175. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling III van de begroo
ting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 176. 

20 April 1934. WET,houdende vaststelling 
van eenige sub-artikelen van Hoofdstuk IV 
van Afdeeling III van de begrooting van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 177. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch- I ndië tot vast- 1 

stelling van Afdeeling UIA (Indische 
Schuld) van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

L. & S. 1934. 

s. 178. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch -Indië tot vast
stelling van Afdeeling IIIB (Opium.fabriek) 
van de begrooting van Ne,derlandsch-Irulië 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 179. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Ne,derlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IIIC (Pandhuis
dienst) van de begrooting vanNe,derlandsch
I ndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 180. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling IV van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 181. 

20 April 1934. WET, houdende. goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling V van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 182. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VA (Dienst der 
Volksgezondheid) van de begrooting van 
Ne,derlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 183. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VI van de begrooting 
van Nederlandsch -Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 184. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Genera.al van Ne,derlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VIA ('s Lands Kina
en Thee-onderneming) van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 185. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VII van de begroo
ting van N ederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1934. 

21 
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20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur 
Generaal van Neder/,andsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIA (Haven van 
Makassar) van de begrooting van Neder
land ch-l ndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 187. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Neder/,andsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VIIB (Emmahaven) 
van de begrooting van Nederlandsch- Indië 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 188. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIC (H aven van 
Belawan ) van de begrooting van Neder
/,and ch-lndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 1ó9. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van N eder/,andsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIID (Haven van 
Semarang) van de begrooting van Neder
landsch-l ndië voor het d ienstjaar 1934. 

s. 190. 

20 April 1934. ·wET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Neder/,andsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIII van de be
grooting van Neder/,andsch-I ndië voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 191. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-l ndië tot vast 
stelling van Afdeeling VIIIA (Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst) van de be
grootiug van N ederlandsch-lndië voor het 
d ienstjaar 1934. 

s. 192. 

20 April 1934. WET. houdende goedkeuring 
van het bes luit van den Gouverneur
Generaal van Neder/,andsch-l ndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIIB (Bankatin
winning) van de begrooting van Neder
landsch-lndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 193. 

20 A pril 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIIC (Oembilin
steenkolenontginning) van de begrooting 
van Nederlandsch-l ndië voor het dienst
jaar 1934. 

20 April 1934. WET, houdend e goedkeuring 
van het beslui t van den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling VIIID (Boekit 
Asamsteenkolenontginning) van de be
grooting van Nederlandsch-l ndië voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 195. 

20 April 1934. WET. houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch-Indië tot vast
stelling van Afdeeling VIIIE (Landswater
krachtbedrij ven ) van de begrooting van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstj aar 
1934. 

s. 196 . 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling IX van de begroo
t ing van Nederlandsch-l ndië voor het 
d ienstjaar 1934. 

s. 197. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot vast
stelling van Afdeeling IXA (R eproductie
bedrijf van den Topo!srafischen Dienst) van 
de begrooting van Neder/,andsch-lndië. voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 198. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch-I ndië tot vast 
stelling van Afdeeling X van de begrooting 
van Nederlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 199. 

20 April 1934. WET, houdende vaststelling 
van de posten 10.1 en 10.3 van H oofdstuk I 
van Afdeeling X van de begrooting van 
N eder/,andsch-1 ndië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 200. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur 
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling I van 
de begrooting van Nederlandsch-lndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 201. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouvern!'ur 
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wij zi
ging en aanvulling van Afdeeling II van 
de begroot ing van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienst jaar 1934. 
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s. 202. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van drie besluiten van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling III van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 203. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling VI van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstj aar 1934. 

s. 204. 

20 April 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-lndië tot wijzi
ging en aanvulling van Afdeeling VII van 
de be~root ing van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 205. 

20 April 1934. WET, houdende wijziging van 
de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1932. 

s. 206. 

20 April 1934. WET, houdende vaststelling 
van de Sur inaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 207. 

21 April 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendm aking in het Staatsblad van de toe
passe lijkverklaring op Cumçao van het op 
31 Mei 1932 te Lontien tusschen Netier
land en Groot-Britannië gesloten verdrag, 
houdende bepalingen tot het vergemakke
lijken van het voeren van rechtsgedingen 
in burgerlijke en handelszaken {Staatsblad 
1933 n° . 364). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 6 April 1933 {Staatsblad 

n°. 137) tot goedkeuring van het op 31 Mei 
1932 te Lontien tusschen Nederland en Groot
B,-itannië gesloten verdrag, houdende bepa-

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de toepasselijkverklaring op Curaçao van 

bovengenoemd verdrag te doen bekend maken 
door de plaatsing van di t besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 21sten April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

{Uitgeg . 11 M ei 1934.) 

s. 208. 

21 April 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de tus
schen den Tijdelijk Zaakgel astigde der 
Nederlanden te Ankara en den Turkschen 
Minister van Bui tenlandsche Zaken ge
wisselde nota's dd. 28 Februari 1934, hou
dende eene voo rloopige overeenkomst tot 
regeling van de handelsbetrekkingen tus
schen Nede,·land en de Turksche R epu
bliek. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tusschen den Tijdelijk Zaakge

lastigde der Nederlantien te Ankara en den 
Turkschen Minister van Buitenl andsche Zaken 
gewisselde nota 's dd. 28 Februari 1934, hou
dende eene voorloopige overeenkomst tot rege
ling van de handelsbetrekkingen tusschen 
N ederland en de Turksche R epubliek, van 
welke nota's een a fdruk en eene vertal ing bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
1 Maart 1934 is in werk ing getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 18den April 
1934, D irectie van het Protocol , n°. 13344; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 21sten April 1934. 
WILHELM! A. 

De M inister van B uitenl andsche Zaken, 
De G ra e f f . 

{Uitgeg . 26 April 1934.) 1 ingen tot het vergemakkelijken van het voe
ren van rechtsgedi ngen in burgerlijke en han
delszaken ; 

Gezien Ons besluit van 12 Juli 1933 {Staats
blad n°. 364), bepalende de bekendmaking 
van bovengenoemd verdrag in het Staatsblad; 

' Fransche tekst. 

Overwegende, dat krachtens genoemde Wet 
en overeenkomstig artikel 14 {a) van het ver
drag vanwege Ons op 29 Maart 1934 aan de 
Britsche Regeering is medegedeeld, dat meer
genoemd verdrag toepasselijk zal zijn op Cu
ra,ça.o; 

Overwegende mede, dat voor genoemd ge
biedsdeel het verdrag in werking zal treden 1 

op 29 J uni 1934 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenland che Zaken van den 16den April 
1934, Directie van het Protocol, n°. 12969; 

REPUBLIQUE TURQUE. 

Ministère des Affaires 
Etrangères. 

Jo _ 55119/3 

Monsieur Ie Chargé d'Affaires, 

J'ai l ' honneur de vous faire savoir que le 
Gouvernement de la République Turque, pour 
facil iter les échanges commerciaux entre les 
deux pays, est convenu des dispositions sui-



1934 21 APRIL (S. 208) 324 

vantes avec Ie Gouvernement de Sa Majesté 
la R eine des Pays-Bas. 

Le Gouvernement Turc est d'accord pour 
admettre à la libre importation les marchan
dises originaires du territoire Néerlandais re
prises dans la liste I ci-jointe . 

En dehors de cette liste annexée, les im
portations éerlanda ises continueront à pro
fiter en Turquie pendant la durée du présent 
accord, du régime génóral de contingentement 
en vigueur. 

De p lus les contingents réservés aux mar
chandises éerlandaises sur Ia I iste M du 
régime commun applicable jusqu'à fin Mars 
1934, seront majorés par l'addition des con
tingents supplémentaires indiqués sur la liste 
II ci- jointe. 

Le Gouvernement Néerl andais s'engage de 
son cöté à accorder la libre importation aux 
marchandises originaires du territo ire turc 
mentionnées à la liste III c i-jointe. L'impor
tation des tapis de Turquie sera néanmoins 
limitée à un contingent équivalent au 40 % 
de la moyenne de la valeur des tapis de Tur
quie importés aux Pays-Bas durant les an
nées 1929 à 1931 . 

Les produits néerlandais mentionnés sur la 
li ste I arrivés dans les Douanes Turques, après 
Ie l er Novembre 1933 et s'y trouvant encore 
au moment de la mise en v igueur du présent 
accord seront admis à Ia I ibre importation. 

Le régime stipulé c i-dessus entrera en vi
gueur à partir du ler Mars 1934 et aura une 
durée de deux mois à partir de sa mise en 
appl ication. 

Le Gouvernement Néerlandais s'engage à 
conclure avec Ie Gouvernement Turc durant 
ces deux mois un accord qui réglera les rela
t ions commercia les entre les deux Pays, basé 
su r Ie système de clearing. 

I l est bien entendu que Ie présent arrange
ment provisoire perdra son effet ipso facto 
aussitöt que l 'accord de clearing sera inter
venu entre les deux Parties et sans attendre 
à eet e ffet !'échéance des deux mois ei-haut 
prévus. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l'as
surance de ma haute considération. 

Ankara, 28 Février 1934. 
Dr. T. Rüstü. 

B aron van Harinxma thoe Slooten, 
Chargé d'Affaires des Pays-Bas, 

Ankara. 

LEGATION DES PAYS-BAS. 

N°. 153/A. 

Ankara, Ie 28 Février 1934. 

Mons ieur Ie Ministre, 

J'ai l 'honneur de Vous fa ire savoir que Ie 
Gouvernement de Sa Majesté la Reine des 
Pays-B as, pour facil iter les échanges commer
ciaux entre les deux Pays, est convenu des 
dispos it ions suivantes avec Ie Gouvernement 
de la République T urque : 

Le Gouvernement Turc est d'accord pour 
admettre à la libre importation les marchan
di ses originaires du territoire Néerlandais re
prises dans la li ste I ci-jointe. 

En dehors de cette liste annexée, les im
portations Néerlandaises continueront à pro
fiter en Turquie pendant la durée du présent 
accord, du régime général de contingentement 
en vigueur. De plus les contingents réservés 
aux marchandises N éerlanda ises sur la I iste 
M du régime commun applicable jusqu'à fin 
Mars 1934, seront majorés par l 'addition des 
contingents supplémentaires indiqués sur la 
liste II ci-jointe. 

Le Gouvernement N éerlandais s'engage de 
son cöté à accorder la libre importation aux 
marchandises originaires du territoire turc 
mentionnées à l a liste III ci-jointe. L' importa
tion des tapis de Turquie sera néanmoins li
mitée à un contingent équivalent au 40 % de 
la moyenne de la valeur des tap is de Turquie 
importés aux P ays-Bas durant les années 1929 
à 1931. 

Les produits éerlandais, mentionnés sur la 
1 iste I , arrivés dans les douanes turques après 
Ie 1 ovembre 1933, et s'y trouvant encore au 
moment de la mise en vigueur du présent ac
cord seront adm is à la libre importation. 

Le régime stipulé ci-dessus entrera en vi
gueur à partir du 1 Mars 1934 et aura une 
du rée de deux mois à partir de sa mise en 
appl ication. 

L e Gouvernement éerlandais s'engage à 
concl ure avec Ie Gouvernement Turc durant 
ces deux mois un accord qui réglera les rela
t ions commerciales en tre les deux Pays, basé 
sur Ie système de clearing. 

Il est bien entendu que Ie présent a rrange
ment provisoire perdra son effet ipso facto 
aussitöt que l'accord de clearing sera inter
venu entre les deux Parties et sans attendre à 
eet effet !'échéance des deux mois ei-haut 
prévus. 

Veu illez agréer, Monsieur Ie Ministre, les 
assurances de ma plus haute considération. 

B. Ph. van Harinxma thoe Slooten. 

S on Excellence Dr. Tevfik Rüstü, 
M inistre des Affaires Etrangères, 

Ankara. 

Numéro 
du Tarif 

turc. 
23c 
24b 
89 

103 
230 
325 
328 
341 
363 
369 
370 
380 
383 
412 
444 

LISTE I. 

Désignation des marchandises. 

Lait en poudre avec sucre 
Fromages hollandais 
Toute la position 
Toute la position 
Toute la position 
Toute la position 
Toute la position 
C. d. 
b. 
Toute la pos ition 
Toute la position 
b. 
Toute la posit ion 
Toute la pos itio n 
Toute la pos it ion 
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uméro du Numéro 
du Tarif 

turc. 
Désignation des marchandises. Tarif Turc. Kilogr . 

449 
452 
453 
488 
494 
505 
530 
531 
533 
536 
537 
539 

552 
553 

55 7 
558 
559 
562 
606 
607g 

616 

618 
619 
632 
634 

651 

652 

653 
655 
665 
669 
679 
702 
703 
704 
709 
853c 

Toute la position 
Toute la position 
Toute la position 
Toute la position 
a 1. 
Toute l a position 
Toute l a position 
b. 
Toute la position 
Toute la position 
a. C. 

R asoirs mécaniques et James de 
rasoirs 

b. c. 
Autres articles fins en fer, non 

dénommés a illeurs dans Ie T ar if 
a. 
e 1. 
Obj ets de tréfilerie en cuivre 
Toute la po ition 
Toute la position 
Parties d'instrument de mus ique: 

g. ampl ificateurs de musique, 
p ick-ups et l eurs pièces de re
change. 

Appareil s de cinématographie et 
de projection 

Toute la position 
Toute la position 
a. c. tl. e. 
H aut-parleurs et leurs pièces de 

réchange 
Toute l a position {seulement out 

bowrd wotors) 
Toute l a position {avec l 'autorisa

tion du Ministère de !'Economie 
Nationale avant de passer l a 
commande) 

a. b. 
Toute l a position 
Toute l a position 
a. 
a. b. 
Toute la position 
Toute la position 
Toute l a position 
Toute l a position 
Métaldéide {combustible Meta) 

seulement. 

o te. L a lettre E correspond à l a lettre 
H et l a · lettre F à la lettre V du T arif 
douan ier turc. 

D ans l'application des li stes, ce sont les 
numéros du tarif 1929 qui serv iront de base. 

LISTE II. 
Numéro du 
T arif Turc. Kilogr. 

106b T issus de I ai ne ·· ··········· · 150 
132b Fils et cordonnets de so ie 

artificielle 520 
324c Papier d'emballage ..... . 74.660 
377b Tissus de coton non-

blanchis ... ............. ...... 2.546 
377c Tissus de coton non-

blanchis ...................... 2.024 

378b 
378c 
381c 

381d 

414a 
529b 

541a 

Tissus de coton blanch is 
Tissus de coton bl anchis 
Tissus de coton tei nts et 

estampés .. .... .. .. .. .. .. ... . 
Tissus de coton teints et 

estampé 
Ficell es ... .. .. . 
Tuyaux de fer et leurs 

raccords .. ...... ............. . 
Articles de quincai ll erie 

LISTE III. 

300 
750 

3.374 

6.682 
150 

9.000 
600 

Prodults JJouvant être lmportés par Ja 
Tnrqule anx Pays -Bas. 

1. Os et cornes {naturels, en poudre, dé-
chets) 

2. Laime et poi ls de chèvre {but en suint) 
3. Mohair {brut en suint) 
4. Tapis orientaux {suivant régime) 
5. Ki l ims orientaux {suivant régime ) {y 

compris ceux fabr iqués avec crins et poi ls ) 
6. Siegle, mais, millet 
7. Orii-e noir, avoine, chiendent, vesce et si

milaires non dénommés 
8. Orge 
9. Pois chiche, ha.icots, petits pois, fèves, 

l entilles et similaires 
10. Son et déchets de mouture 
11. Raisins secs 
12. Figues sèches 
13. Noisettes {avec ou sans écorce) 
14. Amendes 
15. Noix {avec ou sans écorce) 
16. Oranges et mandarines 
17. Olive, huil e d'olivc 
18. Lin, pavots, tournesol , gra ines de kapok 

et sim il a ires non dénommés 
19. Oignons à fl eur 
?O. Tabacs {hachés. en poudre) 
21. T a bacs (eneuilles) 
22. T abacs { cigarettes fabriquées de tabac 

haché ou coupé) 
23. Résidus, t.ourteaux et débris de végétaux 

tra ités dans les alembics et les usines {à 
l 'exception des tourteaux de !in et de l a 
far ine de tourteau de !in) 

24. Produits végétaux: valonnés et ses ex
traits, myrabalant noir et jaune 

25 . Extraits secs: Guebraco, cachou, chataig
nes. limoba, tilleul et similaires 

26. Opium 
27. Gomme adragante, gomme gut, gomme 

28. 

29. 
30. 
31. 

32 . 

golbanum, gomme sangdragom, gomme 
élastique 
Produits forestiers : chêne, noyer, orme, 
tilleul , citronier, olivier et )eurs parties 
sciées ou coupées 
Minérais en général 
Essence de rose 
Coton non filé et ses déchets, ainsi que 
ouate, bandages 
Produits et médicaments chim iques . 
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Rf;PUBLIQUE TURQUE 

M i nistère des Affaires 
Étrangères. 

N °. 55120/4. 

Anka ra, ie 28 Févrie r 1934. 

Monsieur Ie Chargé d'Affaires, 

J' a i l'honneur de vous faire savoir que Ie 
Gouvernement de la Républ ique est d'accord 
pour autorise r conformément aux dispositions 
du décret N°. 15416, en date du 12 Décembre 
1933, Ie dédouanement des marchandises d'ori
g ine et de provenance N éerlandaise arr ivées 
dans les douanes turques jusqu'au l er No
vem bre 1933 . 

La contrevaleu r de ces marchandises sera 
versée en li vres turques à la B anque Centrale 
de la R épublique de Turquie pour être trans
férée conformérnent aux clauses de l' accord de 
clear ing qu i est en cours d'étude entre Ie 
Gouvernement T urc et Ie Gouvernement Néer
la ndais. 

Veui ll ez agréer , Mons ieur Ie Chargé d'Af
faires, les assurances de ma ha ute considéra
tion . 

Dr. T. Rüstü. 

Baron van H arinxma thoe Slooten, 
Gha1·gé d'A f faires des,Pays-Bas, 

A nka,·a. 

LEGATION DES PAYS-BAS. , 

N°. 154/A. 

Ankara, Ie 28 Février 1934. 

Mons ieur Ie Min istre, 

J 'ai l'honneur d'accuser réception à Votre 
Excell ence de Sa lettre en date de ce jour, 
N°. 55120/4, a ins i conçue : 

" J' a i l'honneur de vous fa ire savoir que Ie 
. ,Gouvernement de la République est d' accord 
"pour autoriser conformément aux d ispositions 
,,du décret 0

• 15416, en date du 12 Décem
"bre 1933, Ie dédouanement des marchandises 
,,d'or ig ine et de provenance Néer landaise ar
"rivées dans les douanes turques jusqu' au l er 
,,N ovembre 1933. 

"La contrevaleur de ces marchandises sera 
" versée en I ivres turques à Ia B anque Centrale 
,,de la R épubl ique de Turquie pour être trans
" férée conformément aux clauses de l' accord 
,,de clearing qui est en cours d'étude entre Ie 
"Gouvernement Turc et Ie Gouvernement 

Néerl a ndais " 
"Je m'empr~s e d' informer Votre Excell ence 
que Ie Gouvernement de Sa Majesté la R eine 
des Pays-Bas se déclare d'accord a vec Ie con
tent, de Sa lettre ci-dessus. 

Veuill ez agréer, Monsieur Ie Ministre, les 
assurances de ma pi us haute considération. 

B . Ph . van Harinxma thoe Slooten. 

Son Excell ence Dr. T efv ik Rüstü Bey, 
Ministre des Affaius Etmngè,·es 

A nkam. 

V er t a I ing. 

TURKSCHE REPUBLIEK 

Departement van 
Bui tenlandsche Zaken. 

N °. 55119/3. 

Mij nheer de Zaakgelastigde, 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de 
R egeer ing van de Turksche Republiek, ten
e inde het handelsverkeer tusschen de be ide 
landen te vergemakkelijken, met de R egee
ring van Hare Majesteit de Koningin der 
N ederla nden het volgende is overeengekomen. 

De T urksche Regeering is bereid om tot den 
vrijen invoer toe te laten de goederen her
komstig van Nederlandsch gebied, vermeld 
op de hiernevensgaande lijst I. 

Bui ten deze aangehech te lij st zuilen, tijdens 
den duur van deze overeenkomst, de invoeren 
u it ederland van de in Turkij e van kracht 
zijnde a lgemeene contingenteer ingsbepa l ingen 
blijven genieten. 

Bovend ien zuilen de contingenten, die, vol
gens lij st M van de a lgemeene bepalingen, 
d ie van toepassing zijn tot en met ultimo 
M aart 1934, voor de N ederlandsche goederen 
zijn voorbehouden, worden verhoogd door bij 
voeging van de aanvullende contingenten, 
aangegeven op de hiernevensgaande lijst II. 

De N ederlandsche Regeering verplicht zich 
van haar kant om den vrijen invoer van de 
goederen herkomstig van T urksch geb ied, ver
meld op de hiernevensgaande lijst III, toe te 
staan . De invoer van Turksche tapijten zal 
evenwel beperkt worden tot een cont ingent 
overeenkomend met 40 % van het gemiddelde 
van de waarde van de Turksche tapijten, die 
gedurende de jaren 1929 tot 1931 in Neder
land werden ingevoerd. 

De ederlandsche voortbrengselen, vermel d 
op lij st I , die na 1 November 1933 de Turksche 
douane hebben bereikt en die zich op het 
oogenbl ik van de in werking treding van deze 
overeenkomst nog daar bevinden, zullen ten 
vrijen invoer worrlen toegelaten . 

De bovenvermelde regeling zal in werking 
treden vanaf 1 Maart 1934 en van kracht 
blijven gedurende twee maanden te rekenen 
vanaf hare in werking t reding. 

De N ederlandsche R egeer ing verplicht zich 
ertoe om in deze twee maanden met de Turk
sche R egeer ing een overeenkomst te slu iten, 
wel ke de h andelsbetrekkingen tusschen de 
twee landen zal regelen op bas is van een 
cleari ngsysteem. . 

H et is wel te verstaan, dat deze voorloop,ge 
overeenkomst h aar uitwerk ing ipso facto zal 
verli ezen zoodra de clear ingovereenkomst tus
schen de twee P a rtijen zal zij n tot stand ge
komen en zonder daartoe het verstrijken a f te 
wachten van de bovenvermelde twee maanden . 

Gelieve, M ijnheer de Zaakgelastigde, de 
verzekering van mijn bijzondere hoogachting 
te aanvaarden. 

Ankara, 28 Februar i 1934. 
Dr. T. Rüstü. 

Baron van Harinxma thoe S looten, 
Z aakgelastigde der Nederlanden, 

Ankara. 
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GEZA TSCHAP DER 
NEDERLANDEN 

N°. 153/A. 

Ankara, 28 F ebruari 1934. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de ee r U m ede te deelen dat de 
R egeering van H a re M ajesteit de K o ning in 
der ede rl a nden, teneinde het handelsverkeer 
tus chen de beide landen te vergemakkelijken 
met de R egeering van de Turksche R epubli ek 
het volgende is overeengekomen: 

D e Turk che Regeering is bereid om tot den 
vrijen invoer toe te laten de goederen herkom
stig van ederlandsch geb ied vermeld op de 
hiernevensgaande lij st I. ' 

Buiten deze aangehechte lij st zullen, tijdens 
d en duur van deze ove,·eenkomst, de invoeren 
uit ederl and van de in Turkije van kracht 
zijnde a lgemeene contingenteer ingsbepalingen 
blij ven genieten. 

Bovendi en zullen de contingenten, die, vol
gens lij st M van de a lgemeene bepa lingen 
di e van toepass ing zijn tot e n met u ltim~ 
Jl4.aa rt 1934, voor de ederlandsche goederen 
ZJJn voorbehouden, worden verhoogd door bij 
voeging van de aanvull ende contingenten, aan
gegeven op de h iernevensgaande lijst II. 

De N ederlandsche R egeering verplicht zich 
van haar kant om den vrij en invoe r van de 
goedernn herkomstig van T urk ch gebied, ver
meld op de hiernevensgaande lijst III, toe te 
staan. De invoer van Turksche tapij ten zal 
evenwel beperkt worden tot een contingent 
overeenkomend met 40 % van het gemiddelde 
van de waarde van de Turksche tapijten die 
ged urende de jaren 1929 tot 1931 in N~der
land werde n ingevoerd. 

De ederlandsche voortbrengselen vermeld 
op I ij st I, di e na 1 November 1933 ' de Turk
sche douane hebben bereikt en die zich op 
het oogenblik van de in werking tred ing van 
deze overeenkomst nog daar bevinden zul !e n 
ten vrijen invoer worden toegelaten. ' 

De bovenvermelde regeling zal in werking 
treden vana f 1 1aart 1934 en van kracht 
blij ven gedurende twee m aanden te re kenen 
vanaf hare in werking tred ing. 

De Nederlandsche R egeering verp licht zich 
ertoe om in deze twee maanden met de Turk
sche R egeering een overeenkomst te sluiten 
welke de h a ndel betrekkingen tus chen d~ 
twee landen zal regelen op basis van een 
cl earingsysteem. 

H e t is we l te verstaan, dat deze voorloopige 
overeenkomst haar uitwerking ipso facto zal 
ver! iezen zood ra de clearingovereenkomst tus
schen de twee P a rt ijen zal zijn tot stand ge
komen en zonder daartoe het verstrijken af te 
wach ten van de bovenvermelde twee maanden. 

Gelieve, Mijnheer de M inister, de verzeke
r ing van mijn meest bijzondere hoogachting 
te aanvaarden. 

B . Ph. van H arinxma thoe Slooten. 

Zijner Excell entie Dr. Tevfik Rüstü, 
M inister van B·uitenlandsche Zaken, 

A nkara. 

LIJST I . 
No. ve.n het 
Tnrkscbe B e naming de r goederen. 

tarief. 
23c 
24b 
89 

103 
230 
325 
328 
341 
363 
369 
370 
380 
383 
412 
444 
449 
452 
453 
488 
494 
505 
530 
531 
533 
536 
537 
539 

552 
553 

557 
558 
559 
562 
606 
607g 

616 

618 
619 
632 
634 
651 

652 

653 
655 
665 
669 
679 
702 
703 
704 
709 
853c 

Melkpoeder, gesuikerd 
N ederl a ndsche kaassoorten 
De geheele tariefpost 
D e geheele tariefpost 
D e geheele tari e fpost 
D e geheele tari e fpost 
D e geheele tarie(post 
C. d. 
b. 
D e geheele tari e fpost 
D e geheele tari e[post 
b. 
D e geheele tariefpost 
D e geheele tariefpost 
D e geheele tariefpost 
D e geheele tari efpost 
D e geheele tarie fpost 
D e geheele tariefpo t 
D e geheele tariefpost 
a 1. 
D e geheele tariefpost 
De geheele tar iefpost 
b. 
D e geheele tari efpost 
D e geheele ta riefpost 
a . c. 
Ve il igheidsscheerapparaten en 

-mesjes 
b. c. 
Ande re fijne ij ze rwaren , niet el-

ders in het tarief genoemd. 
a. 
e 1. 
K operdraadwerk 
D e geheele tarie[post 
D e geheele tar ie fpost 
Onderdeelen van muziekinstru-

menten: 
g. geluidversterkers, pick ups, 

en derzel ver on derde !en 
Filmapparaten en projectietoestel-

l en 
D e gehee le tariefpost 
D e geheele tariefpost 
a. c. d. e . 
Luidsprekers en onderdeelen 
De geheele tariefpost (sl echts bui

tenboord 1notoren ) 
De geheele tari e fpost (met mach

tiging van het Ministerie van 
ationale Economie, alvorens de 

bestelling te plaatsen) 
a. b. 
D e geheele tari e fpost 
D e geheele tarie fpost 
a. 
a. b. 
De geheele tarie fpost 
De gehee le tari efpost 
D e geheele tariefpost 
D e geheele tariefpost 
All een Meta lde ide (brandbare 

M eta) 

o o t . De letter e komt overeen met de 
letter h en de letter f met de letter v van 
het Turksche douaneta rie f. 

Voor de toepass ing van de lijsten zullen de 
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nummers van het tarief van 1929 als grond
slag dienen. 

No. van het 
Turkscbe 

tarief. 
106b 
132b 

324c 
377b 

377c 

378b 

378c 

381c 

381d 

414a 
529b 

541a 

LIJST II. 

Woll en manufacturen ... .. . 
Garens en koord van 

kunstzijde ........ .. .......... . 
P akpapier ..... .... .. .... .. . . 
Katoenen manufacturen, 

niet gebleekt .. ... .... .. .. .. . 
K atoenen manufacturen, 

niet gebleekt 
K atoenen manufacturen, 

gebleekt .... .... .......... . 
K atoenen manufacturen, 

gebleekt 
K atoenen manufacturen, 

geverfd en bedrukt 
K atoenen manufacturen, 

geverfd en bedrukt .. ... . 
Touw .. .. ........................ . 
I J zeren buizen en koppel-

stukken ............... . 
Kleine metalen voorwer-

pen ....... .... .. ... ... ........... . 

LIJST III. 

K g. 

150 

520 
74.660 

2.546 

2.024 

300 

750 

3.374 

6.682 
150 

9.000 

600 

Producten, welke door Turkije In Neder
land kunn en worden Ingevoerd. 

1. Beenderen en hoorn (onbewerkt, in poe
dervorm, afval ) 

2. Geitenwol en geitenhaar (ruw en onge-
wasschen) 

3. Mohair (ruw en ongewasschen) 
4. Oostersche tapij ten (volgens regeling) 
5. Oostersche kelims (volgens regeling) (in

begrepen die met paardenhaar en ander 
haar gemaakt zijn) 

6. Rogge, mais, g ierst 
7. Zwarte gerst, haver, hondsgras , duiven

boonen en dergelijke, niet afzonderlijk ge
noemd 

8. Gerst 
9. Grauwe erwten, boonen, doperwten, moer, 

lin en en dergelijke 
10. Zemelen en maalafval 
ll. R ozij nen 
12. Gedroogde vijgen 
13. H azelnoten (met of zonder dop) 
14. Amandelen 
15. Noten (met of ronder dop) 
16. Sinaasappelen en mandarijnen 
17. Olijven, olijfolie 
18. Lijnzaad, papaverzaad, zonnebloemenzaad, 

kapokzaad en dergelijke, niet afzonderlijk 
genoemd 

19. Bloembollen 
20. Tabak (gekorven, in poedervorm) 
21. Tabak (in bladen) 
22. Tabak (cigaretten gemaakt van gekorven 

of gesneden tabak) 
23. Bezinksel, koeken en afval van gewassen, 

bewerkt in de fabrieken (met uitzondering 
van lijnkoeken en meel van lijnkoeken) 

24. Pl a ntaardige producten: eikels en eikel
extract, zwarte en gele myro bolaan 

25. Droge extracten: quebracho, cachou, kas
tanje, l imoba, linde en dergelijke 

26 . Opium 
27. Adragantgom , guttegom, golbanumgom, 

drakenbloed, el astiekgom 
28. Bosch producten: e iken-, noten-, iepen-, 

linde-, citroen-, ol ij fboomen en deelen 
daarvan gezaagd of gesneden 

29. Ertsen in het algemeen 
30. Rozenolie 
31. Ongesponnen katoen en a fval , ook wat

ten, zwachte ls 
32. Chemische producten en geneesmiddelen 

TURKSCHE REPUBLIEK. 

Departement van 
Buitenlandsche Zaken. 

N°. 55120/4. 

Ankara, 28 F ebruari 1934. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Ik heb de eer , U mede te deelen, dat de 
R egeering van de R epubl iek bereid is om in 
overeenstemming met de bepalingen van het 
decreet n°. 15416 d.d. 12 December 1933 de 
inklaring toe te staan van goederen van N e
derlandschen oorsprong of herkomst welke de 
Turksche douane tot en met 1 November 1933 
hebben bereikt. 

De tegenwaarde van die goederen zal in 
Turksche ponden worden gestort bij de Cen
trale Bank van de Republiek T urkije om te 
worden overgemaakt volgens de bepalingen 
van de clearingovereenkomst, die een onder
werp van bestudeering uitmaakt tusschen de 
Turksche en de ederlandsche Regeering. 

Gel ieve, Mijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekering van mijn bijzondere hoogachting te 
aanvaarden. 

Dr. T. Rüstü. 

Aan B aron van Harinxma thoe Slooten, 
Z aakgelastigde der Nederlanden, 

A nkara. 

GEZA TSCHAP DER 
NEDERLANDE 

N °. 154/A . 

Ankara, 28 F ebruari 1934. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de ee1·, Uwer Excellentie de ont
vangst te bevestigen van H aar schrijven d.d. 
heden n°. 55120/4, luidende a ls volgt: 

" Ik heb de eer, U mede te deelen, dat de 
"Regeering van de Republ iek bereid is om 
"in overeenstemming met de bepalingen van 
,,het decreet n°. 15416 d.d. 12 December 1933 

, ,,de inklaring toe te staan van goederen van 
" ederlandschen oorsprong of herkomst welke 
"de Turksche douane tot en met 1 November 
,,1933 hebben bereikt. 

"De tegenwaarde van die goederen zal in 
,,Turksche ponden worden gestort bij de Cen-
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"trale Bank van de Republiek Turkije om te 
"worden overgemaakt volgens de bepalingen 
,,van de clearingovereenkomst, die een onder
"werp van bestudeering uitmaakt tusschen de 
,,Turksche en de N ederlandsche Regeering." 

Ik haast mij Uwer Excellentie te berichten, 
dat de Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden haar instemming be
tuigt met den inhoud van Haar hierboven be
doelden brief. 

Gelieve, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijn meest bijzondere hoogachting te 
aanvaarden. 

B. Ph. van Harinxma thoe Slooten . 

Zijner Exc.ell entie 
Dr. Tevfik Rüstü Bey, 

:Minister van Buitenlandsche Zaken 
Ankara. 

s. 209. 

23 April 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Buenos-Aires en den Argentijnschen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken en Eere
dienst gewisselde nota's dd. 31 J anuari 
1934, houdende eene voorloopige overeen
komst tot regeling van de handelsbetrek
kingen tusschen het Koninkrijk der Ne
derlanden en de Republiek Argentinië, 
alsmede eene overeenkomst tot regeling 
van het betalingsverkeer tusschen beide 
landen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de tu schen Onzen Gezant te Buenos

Aires en den Argentijn chen Minister van Bui
tenl andsche Zaken en Eeredienst gewisselde 
nota's dd. 31 Januar i 1934, houdende eene 
voorloopige overeenkomst tot regeling van de 
handelsbetrekkingen tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de Republiek A,·gentinië, 
alsmede eene overeenkomst tot regeling van 
het betalingsverkeer tusschen beide landen, 
van welke nota's een afdruk en eene verta
ling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomsten 
voor N ederland, N ederlandsch-lndië, Surina,. 
me en Curaçao op 31 J anuari 1934 zijn in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten April 
1934, Directie van het Protocol, n°. 13475; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 23sten April 1934. 

WILHELMINA. 
De M inister van Buitenland.sche Zaken, 

De G ra e f f. 
(Uitgeg. 27 April 1934.) 

1 L1'GATION DES PAYS-BAS. 
N °. 280. 

Buenos-Aires, 31 ja nvier 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence 
que, en attendant la conclusion et la mise en 
vigueur d'un Traité de Commerce et de Na
vigation, dont les négociations seront entamées 
dès la signature de eet accord, Ie Gouverne
ment du Royaume des Pays-Bas est disposé à 
régler les relations commercia les entre la Ré
publique Argentine et Ie Royaume des Pays
Bas par un accord provisoire de la teneur sui
vante: 

l. Les Hautes Parties Contractantes s'ac
cordent réciproquement Ie traitement incon
ditionnel et illimité de la nation la plus favo
r isée pour tout ce qui concerne Ie commerce, 
!'industrie, l'agriculture et Ie fournissement 
de devises, étant entendu que ce traitement se 
rapporte tant aux ressortissants qu'aux sociétés 
ou associations, y compris les entreprises fi
nancières, industrielles et de navigation, des 
Hautes Parti es Contractantes, ai nsi qu' aux 
produits naturels et fabriqués originaires de 
chacune des H autes Parties Contractantes tant 
à leur importation sur Ie territoire de l'autre 
Partie qu'à leur exportation vers ce territoire. 

Sont exceptées, toutefois, des engagements 
formulés ci-dessus les faveurs actuellement ac
cordées ou qui pourraient être accordées ulté
rieurement à des Etats limitrophes pour fa
ci li ter Ie trafic frontière. 

2. Chacune des Hautes Parties Contractan
tes accordera à la navigation de l 'autre sous 
tous les rapports Ie traitement inconditionnel 
et illimité de la nation la plus favorisée, étant 
entendu que Ie cabotage aux Indes N éerlan
daises reste exclusivement soumis aux lois et 
règlements en vigueur dans ce territoire et 
que Ie cabotage dans les eaux argentines est 
réservé à la marine marchande de la Répu
blique Argentine en conformité avec les lois et 
règlements argentins. 

Le Gouvernement de la R épublique Argen
t ine prendra les mesures nécessaires póur ra
tifier, dans les premières sessions législatives, 
Je présent accord ; à titre provisoire, en ce 
qui concerne, ses effets dans le domaine ad
ministratif, il entrera en vigueur immédiate
ment à Ia date de Ia signature. Il cessera de 
produi re ses effets Ie jour de la mise en vi
gueur d'un Tra ité de Commerce et de Navi
gation définitif. Au cas ou Ie Traité de Com
merce et de Navigation n' entrera pas en 
vigueur une année après la conclusion du 
présent modus vivendi, celui-ci pourra être 
dénoncé par chacune des deux Hautes Parties 
Contractantes à tout temps moyennant préavis 
de trois mois. 

Je saisis oette occassion, Monsieur Ie Minis
tre, de renouveler à Votre Excellence les assu
rances de ma plus haute considération. 

P. E. Teppema. 

Son Excell ence Momieur le Dr. Carlos 
Saavedra Lamas, Ministre des Af
faires Etrangères et du Gulte de la 
République A rgentine, 
Buenos-A vres. 



1934 23 A PRIL ( ' . 209) 330 

Ministerio de 
R elationes Exteriores y Cul to. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1934. 

Senor Ministro: 

Con relación á su nota de la fecha cuyos 
térm inos reprodu1,eo, tengo el agrado de in
formar á V . E . q ue, á la espe ra de la cele
bración y la entrada en v igor de un Tratado 
de Comercio y N avegación cuyas negocia
ciones se in icia rá n una vez firm ado e l p resente 
Convenio, el Gobierno Argent ino está d ispues
to á regul ar las relaciones comercia les ent re 
la R epubl ica Argentina y el R eino de los 
P a ises Ba.jos, po r un Conven io Comercial p ro
visiona l del teno r siguiente: 

1. - L as Altas P a r tes Contratantes convie
nen en concederse reci procamente el trata
rniento incond icional e ilimi tado de la ac ión 
rnás favo recida para todo lo que concie rne a l 
comercio, la industria, la agr icu ltura y la 
provisión de di v isas, siendo entend ido que este 
tratam iento se refi ere tanto á lo naciona les 
coma á las sociedades ó asociaciones, incluso 
las empresas financieras, industriales y de 
navegacion, de la A ltas P a rtes Contra ta ntes, 
asi coma á los productos naturales y fa brica
dos, or ig inarios de cada una de las Altas Par
tes Contratantes tanto á su importación en el 
te rritor ia de Ia otra P arte coma á su expor
tación hac ia ese te rr ito r ia . 

2. - Se exceptuan, si n embargo, del com
promi o a rriba formul ado los favores actual
rnente concedidos ó que pud ieran ser conce
d idos ulte riormente á E stados lim itrofes pa rn 
fac il itar e l t rá fi co fron terizo. 

3. - Cada una de las P arte Contratantes 
concederá á la na vegación de la otra, bajo 
todos los conceptos, el tratam iento incond i
ciona l e il im itado de la nación rnás fa vorec ida, 
s iendo entend ido que e l cabotaje en las Indias 

ee rl andesas queda exclusivamènte sometido á 
las leyes y reglamentos en v igor en ese terri
tori a, en que el cabotaje en las aguas argen
t i nas es reservado á la mar ina mercante de la 
R epubl ica Argent ina de conformid ad con las 
leyes y réglamentos argent inos. 

4. - El Gobie rno de la R epublica A rgen
t ina toma rá las medidas necesa ri as para la 
ratifi cación del presente acuerdo en las prime
ras s iones legislativa . A ti tu lo provisoria, 
en lo que concierne á sus efectos del domin io 
admi nistrativo, en tra rá en vigor inmedi ata
mente en la fecha de su firm a. Cesará de pro
ducir sus efectos el dia de la puesta en vigen
c ia de un T ratado de Comercio y avegación 
defin it ivo . En caso que el T ratado de Corner
oio y avegación no entrara en vi gor un ano 
despues de la conclus ión del presente " Mod us 
V ivend i" este podrá ser denunc iado por cada 
una de l~s A ltas P artes Contratantes en cual
quier t iempo previo av iso de tres meses. 

Aprovecho esta opor tunidad para renovar a l 
Seno r M inistro las exp resiones de mi má a lta 
consideración. 

Ca rlos Saavedra L amas. 

A Su Exc.elencia el Enviado E x trao1·di
nario y M inistro Pl enipotenciario de 
los Paises Bajos, Senor P. E. Teppema. 

L f,;GATION DES P AYS-BAS. 
0

• 281. 

B uenos A ires, 31 ja nvie r 1934. 

Mons ieur Ie M inistre, 

Eta nt entendu que da ns l' accord commerc ia l 
p rov isoire signé en date d'aujourd 'hui ent re 
la R épublique A rgen tine et Ie Royaume des 
P ay -B as il a été sti pulé que Ie tra itement in
cond itionnel et ill im ité de la nation la plus 
fa vorisée sera réciproquement accordé pour 
tout ce qui concerne Ie four ni ssement de de
v ises j'a i l'honneur d' info rme r V otre E xcel
lencè que mon Gouvernement t ient à stipul er 
ce qu i suit: 

a. que les di position p ri ses, en exécut ion 
du système de controle de devises effecti ve
mcnt appliqué en Argentine, seront de nature 
à assurer que Ie tota l des devises provena nt 
de la vente de produits argent ins a u R oyaume 
des Pays-B as sera destiné pour fair face, a u 
change du jour, moyennant les pe rm i~ !)réa: 
lab les ou autres à accorder sans de la i rn 
rest r iction d 'aucune sorte, à toutes demandes 
de devises pour l 'exécut ion des transfe rts cou
rants de l'Argentine vers Ie R oyaume des 
P ays-Bas, déduction fa ite d' une som me an
nuelle ra isonab le pour Ie pa iement du serv ice 
de la <lette publique extérieure de l'A,·gen
t ine (nationale, provincia le et municipa le ) 
payable aux pays en dehors du R oyaume des 
P ays-B as ; . 

b. qu' il e t ind ifférent en que ll e monna ie 
les créances néerla nda ises sur l 'Argentine et 
cell es de l 'A rgent ine sur Ie Roya ume des P ays
B as sant expr imées; 

c. que l'Argent ine a fourni , du cha nge 
p rove nant de l 'exportation a rgent ine vers Ie 
R oyaume des P ays-Bas, les devises nécessaires 
à sat isfa ire tous les besoins de change, qui ont 
été déclarés a u B ureau de Cont role de Cha n
ges nés de créances néerl andaises, antér ieurs 
en 'date de la signature du présent accord et 
posté ri eurs en date au premier février 19_33 
pou r les cróances commercia le et a u premier 
ma i 1933 pour les créances financières ; 

d. q ue toutes les créances née rla nda ises, 
rósul tant des transactions courantes de toute 
espèce, y compris les créances f)na r:1c \è~es de 
toute nature qui proviennent de I activ ite exer
cée pa r les entreprises néerl a nda ises éta blies 
en A rgentine, déclarées a u B ureau de Con
t role des Ch anges dès la signature de eet ac
cord, recevront, au tomatiquement et incondi
t ionnellement tout t ra itement p lus favorable 
que I' Argentine v iend ra it à accorder sous 
q uelque forme que ce so it aux créances d'au
tres pays. 

Cet accord est conclu pour la durée d'un 
an à compter du jour de la s ignature. Cepen
dant s i eet accord n'est point dénoncé un mois 
ava nt l 'exp irat ion de ce délai, il sera tacite
ment considér' comme prolongé pour une 
période indéterm inée tant qu' un système de 
controle de change fonction ne dans la R épu
bl ique Argentine. D ans ce cas il pour ra , êtrn 
dénoncé à tout moment moyenna nt p reav1s 
d' un mois. 

J e sa isis cette occasion, Monsieur Ie M in is-
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tre, de renouve ler à Votre Excell ence les as
surances de ma plus hau te considération. 

P. E. Teppema. 

Son Exceilenc.e M onsieur l e Dr. Carlos 
Saavedra L amas, Minist,·e des Af
faires Etrangères et du Cult e de la 
R épublique A ,·gentine, 
Buenos-Ain-es. 

Ministe rio de 
Relaciones exteriores y Culto. 

Buenos Aires, 31 de enero de 1934. 

Senor Min istro: 

En ontestación á la nota de V . E. fech a de 
hoy, cuyos térm inos reproduzco, tengo el 
agraclo de informarle que el Gobierno Argen
tino acepta estipular Jo siguiente con el Go
bierno del R eino de los Paises B a jos. 

Siendo entendido que en el Convenio Co
mercial provisional fi rrnado en el dia de hoy 
entre la Republica Argentina y el R eino de 
los P a ises Bajos se ha estipula do que el tra
tarn iento incondic iona] e ilimitado de la na
c ión mas favorecida será concedido récipro
camente para todo Jo concerniente a la pro
visión de divi sas , se estipula: 

a. - Que las disposiciones adoptadas, en 
ejecución del istema de Contro] de Cambios 
efectivamente aplicado en la Argentina, serán 
tales que aseguran que el total de las divi sas 
provenientes de la venta de productos argen
tinos al R eino de los P a ises B ajos será desti
nado para h acer frente al -cam-bio 4el. dia, 
mediante los permisos p revios u otros á con
ceder s in plazo ni restri cción de ninguna espe
cie, á todos los pedidos de divisas para la 
ejecución de las transferencias corr ientes de 
la Argentina a l R eino de los P a ises B ajos, de
duccion hecha de una suma anual razonable 
para el pago del servicio de la deuda publica 
exterior de la Argentina (nacional , provincial 
y municipal) pagadera á los paises que no 
sean el R eino de los P a ises Bajos; 

b. - Que es indiferente en qué moneda se 
expresen los créditos noorlandeses sobre la 
Argentina y los de la Argentina sobre el 
R ei no de los P a ises Bajos; 

c. - Que la Argentina ha facilitado, del 
cambio procedente de la exportación argen
tina hacia el R eino de los P a ises Bajos, las 
divi sas necessarias para satis facer todas las 
necesidades de cambio, que han sido declara
dos en la Oficina de Control de Cambios, na
cidos de créd itos neerlandeses, anteriores en 
fecha á la firma des presente Convenio y pos
teriores en fecha al 1 ° de febrero de 19 33 para 
los créditos comerciales y al 1 ° de mayo de 
1933 para los créditos financieros; 

d. - Que todos los créd itos neerlandeses, re
sul tantes de las transacciones corr ientes de 
toda especie incluso Jo créditos financieros de 
toda clase que provienen de la activ ida d 
ejercida por las empresas neerlandesas e ta
blecidas en la Argentina, declarados en la 
Ofic ina de Control de Cambio desde la firma 
de e te Convenio, rec ibirán automática e in
condicionalmente cualquier tratamiento más 

favoral:ile que la Argent ina ilegara á conceder 
bajo cua lqui er forma que sea á los créditos de 
otros paises. 

E ste Convenio se celebra por el p lazo de un 
ano á contar del dia de la firma. Sin em
bargo, si este Convenio no se denuncia un mes 
ántes de la expiracion de dicho plazo, se Ie 
consederará tácitamente prorrogado por un 
periode indeterminado mientras funcione en 
la R epublica Argentina un sistema de Control 
de Cambios. En tal caso, podrá ser denunciado 
en cualquier momento mediante av iso previo 
de un mes. 

Aprovecho esta oportunidad para rei terar á 
V. E. l as seguridades de mi más alta considé
ración. 

Carlos Saavedra L amas. 

A Su Excelencia el Enviado E x traor
dinario y M inistro Plenipotenciario 
de los Pais es Bajos, Senor P. E. 
Teppema. 

V er t a I ing. 

Gezantschap der N ederl anden. 
0

• 280. 

Buenos-Aires, 31 J anuari 1934. 

Mijnheer de Mini ter, 
Ik heb de oor , Uwer Excellentie te ber ich

ten, dat, in a fwachting van de si u it ing en de 
inwerk ingtreding van een handels- en scheep
vaartverdrag, waarover de onderhandelingen 
il!t <le onderteekening van deze overeenkomst 
zullen worden aangevangen, de Regeering van 
het Koninkrijk der N ederlanden bereid is de 
handelsbetrekkingen tusschen de Republiek 
Argent inië en het Koninkr ij k der ederl a n
den te regelen door middel van een voodoo
pige overeenkomst van den navolgenden in
houd: 

1. De Hooge Verdragslui tende P artij en 
kennen elkander wederkeerig toe de onvoor
waardelijke en onbeperkte beha ndeling van de 
meestbegunstigde natie, voor a l les wat betreft 
den ha ndel, de nijverhe id, den landbouw en 
de ve rstrekking van deviezen, met dien ver
stande, dat deze behandeling betrekking heeft 
zoowel op onderdanen a ls op vennootschappen 
of vereen ig ingen, daa ronder begrepen finan
cieele, industri eele en scheepvaartondernemin
gen van de Hooge Verdragsluitende Partij en, 
a lsmede op de natuurlijke en vervaard igde 
producten herkomsti g uit het geb ied van el k 
der Hooge Verdragslui tende P a rtijen, zoowel 
bij hun invoer in het gebied van de a ndere 
Partij, a ls bij hun uitvoer naar dat gebied. 

Van de h ierboven omschreven verb intenis en 
zijn evenwel uitgezonderd de thans toegestane 
gunsten, of di e, welke later zouden kunnen 
worden toegestaan aan grensstaten, ten e inde 
het grensverkeer te vergemakkelijken. 

2. E lk van de H ooge Verdragslui tende 
P artij en zal aan de scheepvaart van de an
dere in a lle opzich ten toekennen de onvoor
waardel ijke en onbeperkte behandeling van de 
meestbegunstigde natie, met dien verstande, 
dat de kustvaart in N ederlandsch-Indië uit-
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slui tend beheerscht blijft door de wetten en 
verorden ingen van krach t in dat gebied en 
dat de kustvaart in de A rgentij nsche wateren 
in overeenstemming met de Argent ij nsche wet
ten en verordeni ngen voorbehouden wordt aan 
de koopvaardijvloot va n de Republiek Argen
t inië. 

D e R egeering van de R epubliek A rgent ini ë 
zal de noodige m aatregelen nemen om in de 
eerstkomende zittingen van de W etgevende 
Vergade ring deze overeenkom t te l a ten be
kr achti gen ; voorloopig zal zij wat h aar toe
passing op admin istratief gebied betreft, on
middell ijk in werking treden op den datum 
van onderteekening . Zij zal ophouden van 
k racht te zijn op den dag waarop een def ini
tief h andels- en scheepvaartverdrag in werking 
za l treden. Voor het geva l , dat het h andels
en scheepvaartverdrag een jaar na de tot
standkom ing van dezen modus vivendi n iet in 
werk ing zal zij n getreden, zal deze ten a ll en 
tijde kunnen worden opgezegd door elk der 
be ide Hooge Verdragslu itende P artijen met 
een opzeggingsterm ij n van dri e maanden. 

Ik neem deze gelegenheid te baat, Mijnheer 
de M in ister , om Uwer E xcell entie de her
nieuwde verzekering van mijn meest bijzondere 
hoogach t ing aan te bieden. 

P . E . Teppema. 

Aan Zij ne E xcell entie Dr. Carlos 
Saavedra L am as, Minister van 
B ui tenland.sche Zaken en Eere
dienst van de R epubliek Argen
tinië, B u enos-A ires . 

Minister ie van Buitenl andsche 
Betrekki ngen en E e redienst. 

· B uenos A ires, 31 J anua ri 1934. 

Mijnheer de Gezant, 

Met verwijzing naar H aar nota van dezen 
datum , waarvan ik den inhoud weergeef, heb 
ik de eer U. E. te berich ten , dat, in a fwach
t ing van de slui t ing en de inwerkingtred ing 
van een h andels- en scheepvaartverdrag, waar
over de onderhandelingen na de onderteeke
ning van deze overeenkomst zullen worden 
aangevangen, de Argentijnsche R egeering be
reid is de handelsbetrekk ingen tusschen de 
R epubl iek Argentinië en het K oninkr ij k der 

ederlanden te regelen door middel van een 
voorloopige h andelsovereenkomst van den na
vol genden inhoud : 

1. - D e Hooge Verdragslu itende P artijen 
komen overeen elkander wederkeering toe te 
kennen, de onvoorwaardelij ke en onbeperkte 
behandel ing van de m eestbegunstigde natie, 
voor a lles wat betreft den ha ndel , de nij ver
heid, den l andbouw en de ve rstrekking van 
deviezen, met dien verstande, dat deze be
handeli ng betrekking heeft zoowel op onder 
danen als op vennootschappen of vereenigin
gen, daaronder begrepen fi nancieele, indus
t r ieele en scheepvaartonder nemingen van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen, alsmede op 
de natuurlij ke en vervaardi gde producten h er-' 

komstig u it het gebied van elk der H ooge 
Verdragslu itende Partijen, zoowel bij hun in
voer in het geb ied van de andere Partij , a ls 
bij hun u itvoer naar dat gebied. 

2. - V an de hi erboven omschreven verbin
ten is zij n evenwel ui tgezonderd de thans toe
gestane gunsten , o f di e, welke l ater zouden 
kunnen worden toegestaan aan grensstaten , 
ten e inde het g rensverkeer te vergem akke
lij ken. 

3. - E lk van de H ooge Verd ragslui tende 
Partijen zal aan de scheepvaart van de andere 
in alle opzich ten toekennen de onvoorwaarde
lij ke en onbeperkte behandel ing van de meest
begunstigde natie, met d ien verstande, dat de 
kustvaart in ederlandsch-Ind ië uitslui tend 
beheerscht blijft door de wetten en verorde
ni ngen van kracht in dat gebied en dat de 
kustvaart in de Argentijnsche wateren in over
eenstemming met de A rgentijnsche we tten en 
verordeningen voorbehouden wordt aan de 
koopvaardijvloot van de R epubliek Argent inië. 

4. - De Regeering van de R epubliek A r
gentinië zal de nood ige maatregelen nemen 
om in de eerstkomende zittingen va n de W et
gevende Vergadering deze ove reenkomst te 
laten bekrach t igen ; voorloopig zal zij wa t 
haar toepass ing op administratief geb ied be
tre ft, onmiddellij k in werking treden op den 
datum van haar onderteekening. Zij zal op
houden van kracht te zij n op den dag waarop 
een def in itief handels- en scheepvaartverdrag 
in werking zal treden . Voor het geval, dat 
het handels- en scheepvaartverdrag een jaar 
na de totstandkoming van deze modus v ivendi 
niet in werking zal zij n getreden , zal deze ten 
a ll en t ijde ku nnen worden opgezegd door elk 
der beide H ooge Verdragsluitende P a rtij en 
met een opzeggingstermij n van drie m aanden . 

Ik neem deze gelegenheid te baat, Mijnheer 
de Gezant, om Uwer E xcell en t ie de he rnieuw
de verzekeringen van m ij n meest bijzondere 
hoogach t ing aan te bieden. 

Carlos Saavedra L amas. 

A an Z ijne Excellentie den B uitenge
wonen Gezant en Gevolmachtigden 
M inister der N ederlanden den H eere 
P . E. Teppema. 

Gezantschap der N ederlanden. 
N°. 281. 

Buenos Ai res, 31 J anua ri 1934. 

M ij nheer de M inister, 

Daar in de heden onderteekende voorloopige 
h andelsovereenkomst tusschen de Republiek 
A rgent in ië en het Konin krijk der N ederl an
den is bepaald, dat de onvoorwaardelij ke en 
onbeperkte behandel ing van de meestbegun
stigde natie wederkeer ig zal worden toegekend 
voor alles wat betreft de · verstrekking van 
dev iezen, heb ik de eer, Uwer E xcell entie te 
beri chten, dat m ij n R egeering er prijs op stelt 
het navol gende vast te leggen : 
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a. dat de schikkingen, getroffen ter uitvoe
ring van het stelsel van deviezencontróle, dat 
-daadwerkelijk in Argentinië wordt toegepast, 
van dien aard zullen zijn om te verzekeren, 
dat het totaal aan deviezen, voortvloeiende 
uit den verkoop van Argentijnsche producten 
naar het Koninkrijk der Nederlanden, zal 
worden bestemd om, tegen dagkoers en tegen 
vergunningen welke, vooraf of op andere 
wijze, zonder eenig verwijl noch eenige be
perking zu ll en worden verleend, te voorzien 
in alle aanvragen om deviezen, ter overma
king van schulden van Argentinië naar het 
Koninkrijk der N ederlanden, onder aftrek van 
een redelijk jaarlijksch bedrag voor de be
taling van den dienst der openbare buiten
landsche schuld van Argentinië (nationale, 
provinciale en gemeentelijke), betaalbaar in 
andere landen dan het Koninkrijk der Neder
landen; 

b. dat het om het even is in welke munt
;Soort de Nederlandsche vorderingen op Argen
tinië en die van Argentinië op het Koninkrijk 
der ederlanden zijn uitgedrukt; 

c. dat Argentinië uit de deviezen, voort
vloeiende uit den Argentijnschen uitvoer naar 
het Koninkrij k der N ederlanden, de benoodig
de deviezen heeft verschaft om alle betalings
behoeften te bevredigen, die aan de Deviezen

,contróle-commissie zijn kenbaar gemaakt en 
-ontstaan zij n uit Nederlandsche vorderingen, 
dateerende van vóór den datum van de on
,derteekening van deze overeenkomst en na den 
l en Februari 1933 voor wat betreft de han
,delsvorderingen en na den len Mei 1933 voor 
wat betreft de financieele vorderingen; 

d. dat alle Nederlandsche vorderingen, 
voortvloeiende uit loopende zaken, van welke 

.soort ook, daaronder begrepen de financieele 
vorderingen van iederen aard, die voortkomen 
uit de werkzaamheid van de N ederlandsche 

-ondernem ingen gevestigd in Argentin ië, waar
van aangifte is gedaan bij de Deviezencontróle
commissie sedert de onderteekening van deze 
-overeenkomst, vanzelf en onvoorwaardelijk 
iedere gunstigere behandeling zullen ontvan
gen, die Argentinië onder welken vorm ook 
zou verleenen aan de vorderingen van andere 
landen. 

Deze overeenkomst wordt gesloten voor den 
duur van een jaar, te rekenen vanaf den dag 
van onderteekening. Evenwel wanneer deze 

-overeenkomst niet is opgezegd een maand voor 
de verstrijking van dien termijn, zal zij stil 
zwijgend als verlengd worden beschouwd voor 
onbepaalden tijd, zoolang een stelsel van de
viezencontróle in de R epubliek Argentinië zal 
worden toegepast. In dat geval kan zij ieder 

,oogenbl ik worden , opgezegd met een opzeg
gingstermijn van een maand. 

Ik neem deze gelegenheid te baat, Mijnheer 
-de M inister, om U de hernieuwde verzeke
r ingen van mijn meest bij zondere hoogachting 
aan te bieden. 

P. E. T eppema. 

_Aan Zijne Excellentie Dr. Carlos 
Saavedra Lamas, Minister van 
Buitenlandsche Zaken en E ere
dienst van de Republiek Argen
_tinië, Buenos-Aires. 

Ministerie van Buitenlandsche 
Betrekkingen en Eeredienst. 

Buenos Aires, 31 Januar i 1934. 

Mijnheer de Gezant, 

In antwoord op de nota van U E. van heden, 
waarvan ik den inhoud weergeef, heb ik de 
eer te berichten, dat de Argentijnsche Regee
ring bereid is het volgende met de Regeering 
van het Koninkrijk der ederlanden vast te 
leggen : 

Daar in de heden onderteekende voorloopige 
handelsovereenkomst tusschen de Republiek 
Argentinië en het Koninkrijk der Nederlanden 
is bepaald, dat de onvoorwaardelijke en on
beperkte behandeling van de meestbegunstigde 
natie wederkeerig zal worden toegekend voor 
a lles wat betreft de verstrekking van deviezen, 
wordt vastgelegd: 

a. - dat de schikkingen, getroffen ter uit
voering van het stelsel van deviezencontróle, 
dat daadwerkelijk in Argentinië wordt toege
past, van dien aard zullen zijn om te verze
keren, dat het totaal aan deviezen, voort
vloe iende uit den verkoop van Argentijnsche 
producten naar het Koninkrijk der Nederlan
den, zal worden bestemd om, tegen dagkoers 
en tegen vergunningen welke, vooraf of op 
andere wijze, zonder eenig verwijl noch eenige 
beperking, te voorzien in all e aanvragen om 
deviezen, ter overmaking van schu lden van 
Argentinië naar het Koninkrijk der eder
landen, onder aftrek van een redelijk jaar
lijksch bedrag voor de betaling van den dienst 
der openbare buitenlandsche schuld van Ar
gentinië (nationale, provincial e en gemeente
lijke), betaalbaar in andere landen dan het 
Koninkrijk der N ederlanden; 

b. - dat het om het even is in welke munt
soort de N ederlandsche vorderingen op Argen
tinië en die van Argentin ië op het Koninkrij k 
der Nederlanden zijn uitgedrukt; 

c. - dat Argentinië uit de deviezen, voort
vloeiende uit den Argentijnschen uitvoer naar 
het Koninkrijk der N ederlanden, de benoodig
de deviezen heeft verschaft om alle belasting
behoeften te bevred igen, di e aan de Dev iezen
controle-comm issie zijn kenbaar gemaakt en 
ontstaan zijn uit ede rlandsche vorderingen, 
dateerende van vóór den datum van de onder
teeken ing van deze overeenkomst en na den 
len Februari 1933 voor wat betreft de han
delsvorderingen en na den len Mei 1933 voor 
wat betreft de financieele vorderingen; 

d. - dat alle ederlandsche vorderingen, 
voortvloeiende uit loopende zaken, van welke 
soort ook, daaronder begrepen de financiee le 
vorderingen van iederen aard, die voortkomen 
uit de werkzaamheid van de Tederlandsche 
ondernemingen gevestigd in Argentinië, waar
van aangifte is gedaan bij de Deviezencontróle
commissie sedert de onderteekening van deze 
overeenkomst, vanzelf en onvoorwaardelij k 
iedere gunsti gere behandeling zullen ontvan
gen, die Argentinië onder welken vorm ook 
zou verleenen aan de vorderingen van andere 
landen. 

Deze overeenkomst wordt gesloten voo r den 
duur van een jaar, te rekenen vanaf den dag 
van onderteekening. Evenwel wanneer deze 
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overeenkomst niet is opgezegd een maand voor 
de .. verstrijking van dien termijn, zal zij stil 
zw 1Jgend als verlengd worden beschouwd voor 
onbepaalden tijd, zoolang een stelse l van de
viezencontról e in de Republiek Argent inië zal 
worden toegepast. In dat geval kan zij ieder 
oogenblik worden opgezegd met een opzeg
g ingstermijn van een maand. 

Ik neem deze gelegenheid te baat, om U. E. 
de hernieuwde verzekeringen van mijn meest 
bij zondei·e hoogachting aan te bieden. 

Carlos Saavedra L amas . 

Aan Zijne Excell entie den B uitenge
wonen Gezant en Gevolmachtigden 
Ministe-r der Nederlanden den H eere 
P. E. Teppema. 

s. 210. 

23 April 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de ver
dragen van Genève van 19 M aart 1931 
met bij behoorende protocollen: 
1°. tot invoering van eene eenvormige 

wet op chèques; 
2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 

ten aanzien van chèques; 
3°. betreffende het zegelrecht ten aanzien 

van chèques. 
Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien de Wet van 17 ovember 1933 

(Staatsblad n°. 611), houdende goedkeuring 
van de verdragen van 19 Maart 1931 met bij
behoorende protocollen: 

1 °. tot invoering van eene eenvorm ige wet 
op chèques; 

2°. tot regeling van zekere wetsconflicten 
ten aanzien van chèques ; 

3°. betreffende het zegelrecht ten aanzien 
van chèques; 

van welke verdragen een afdruk en eene 
vertaling bij dit Bes lui t zijn gevoegd. 1 

Overwegende, dat genoemde verdragen met 
bijbehoorende protocollen door Ons voor het 
Rijk in Eu1·opa zijn bekrachtigd en Onze akte 
van bekrachtiging op 2 April 1934 te Genève 
op het Secretariaat van den Volkenbond is 
nedergelegd, waarbij ten aanzien van het 
onder 1 °. genoemde verdrag, krachtens artikel 
II van bovengenoemde Wet en overeenkomstig 
a rtikel I van dat verdrag, is gebruik gemaakt 
van de bevoegdheid tot het maken van de 
voorbehouden genoemd in Bijlage II van dat 
verdrag; 

Overwegende, dat de hierna genoemde la n
den reeds te voren hunne akten van beki·ach
tiging hebben nedergelegd, te weten van de 
onder 1°. en 2°. genoemde verdragen Dene-
1narken, Duitschland, Finland, Italië, J apan, 
Monaco, Noo1·wegen., Zweden en Z witse1:land, 
en van het onder 3°. vermelde verdrag Dene-
1narken, Duitschland, Finland, Groot-Britan
nië en Norrrd- l erland, Itali ë, Japan, M onaco , 
N oo,·wegen, Zweden en Z wits,erland, terwijl 
Nica1·agua tot de dri e verdragen is toegetre
den; 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
van de verdragen Staatsblad 1933, n°. 611. 

Overwegende wijde rs, dat bedoelde verdra
gen op 1 Juli 1934 voor het Rijk in Europa 
zul Jen in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 19den Apri l 
1934, Directie van het Protocol , n°. 12198; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde verdragen met bijbehoorende 

protocollen, a lsmede cle verta lingen daarvan 
te doen bekend maken door cle plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

E ene o.pgave van de data, waarop de akten 
van bekrachtig ing van de hierboven vermelde 
verdragen van 19 M aart 1931 met bijbehoo
rende protocoll en zijn nedergelegd en van de 
bij die bekrachtigingen gemaakte voorbehou
den, a lsmede van de toetredingen tot die ver
dragen is mede bij di t Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooevel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 23sten April 1934. 
WILHELM! A. 

De M inister van B uitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg. 4 M ei 1934.) 

V e r t a I i n g e n. 

Verdrag tot Invoering van een eenvormige 
wet op chèc1ues. 

( Opsomming van Staatshoofden.) 

Verlangend de moeilijkheden te voorkomen, 
waartoe de verscheidenheid van de wetgevin
gen der !ancien, waar chèques moeten circu
leeren, aanle id ing geeft, en dus de zekerheid 
en de snelheid der betrekkingen van den in
ternat ional en handel te bevorderen, 

H ebben als hun Gevolmachtigden aangewe
zen: 

(Lijst van Gevolmachtigden.) 

Die, na elkander hun in goeden en behoor
lij ken vorm bevonden volmachten te hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende bepa lingen 
zijn overeengekomen : 

Art. I . Ieder der H ooge Verdragsluitende 
Partijen verbindt zich om cle eenvormige wet, 
vervat in Bijl age I van dit Verdrag, binnen 
haar g rondgebied in te voeren, hetzij in een 
der oorspronkelijke teksten, hetzij in haar 
landstaal. 

Deze verbintenis zal , indien daartoe aanlei
ding bestaat, beperkt worden door zoodanige 
voorbehouden a ls ieder der Hooge Verdrag
sluitende Partijen op het tijdstip van bekrach
ti g ing of toetreding zal aangeven. Deze voor
behouden moeten worden ge kozen uit de in 
Bijlage II van dit Verdrag vermelde. 

E chter kunnen de voorbehouden, bedoeld 
bij de artikelen 9, 22, 26 en 27 van genoemde 
Bijl age II worden gemaakt na cle bekrachti
ging of de toetreding, mits daarvan wordt 
kennis gegeven aan den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, di e van den tekst dier 
vcorbehouclen onmiddellijk kennis zal geven 
aan de Leden van den Volkenbond en aan de 
Staten niet-Leden, ten wier name dit Verdrag 
zal zijn bekrachtigd of ten wier name cle toe-
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tredi ng zal hebben plaats gehad. Zoodanige 
voorbehouden zullen niet van kracht zijn vóór 
den negentigsten dag, volgende op de ont
vangst der bovengenoemde kennisgeving door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
kan, in geval van dringende noodzakelijkheid, 
na bekrachtiging of toetreding, gebruik ma
ken van de voorbehouden, bedoeld bij de ar
tikelen 17 en 28 van genoemde Bijl age II. In 
deze gevallen zal zij daarvan rechtstreeks en 
onmiddellijk kennis geven aan a ll e andere 
Verdragsluitende P artijen en aan den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond. De ken
ni sgeving van die voorbehouden zal van kracht 
worden twee dagen na ontvangst van die 
kennisgeving door de Hooge Verdragsluitende 
Partijen. 

Art. II. De eenvormige wet zal binnen het 
grondgebied van ieder der H ooge Verdrag
slui tende Partijen niet van toepassing zijn op 
chèques, welke reeds getrokken waren op het 
oogenbl ik van de inwerkingtreding van dit 
Verdrag. 

A rt. III . Dit Verdrag, waarvan de Fran
sche en Engelsche teksten beide authentiek 
zijn, zal de dagteekening van heden dragen. 

Het zal tot 15 Juli 1931 kunnen worden 
onderteekend namens ieder Lid van den Vol
kenbond en iederen Staat niet-Lid . 

Art. IV. Di t Verdrag zal worden bekrach
t igd. 

De oorkonden van bekrachtiging zullen vóór 
den l sten September 1933 worden nederge
legd bij den Secretari s-Generaal van den Vol
kenbond, die van de ontvangst onmiddellijk 
mededeeling zal doen aan a lle Leden van den 
Volkenbond en aan all e Staten niet-L eden, in 
wier naam dit Verdrag is onderteekend, of in 
wier naam daartoe is toegetreden. 

Art. 5. V an 15 Juli 1931 af zal ieder Lid 
van den Volkenbond en iedere Staat niet-Lid 
'tot dit Verdrag kunnen toetreden. D eze toe
treding zal geschieden door een kennisgeving 
aan den Secretaris-Generaal van den Volken
bond, die haar zal nederleggen in de archie
ven van het Secretar iaat. 

De Secretaris-Generaal zal van de nederleg
g ing onmiddellijk kennis geven aan alle Leden 
van den Volkenbond en aan Staten n iet-Leden, 
die dit Verdrag hebben onderteekend, of die 
daartoe zijn toegetreden. 

Art. VI. Dit Verdrag treedt eerst in wer
king, wanneer de bekrachtiging of de toe
treding zal hebben pl aats gehad namens zeven 
L eden van den Volkenbond of Staten niet
Leden, waaronder dri e permanente L eden van 
den Volkenbondsraad. 

De datum van inwerkingtreding zal zijn de 
negentigste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretari s-Generaal van den Volken
bond van de zevende bekrachtig ing of toe
tred ing, overeenkomstig het eerste lid van di t 
a r t ikel. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal bij het doen der kenn isgevingen, bedoeld 
bij' de artikelen IV en V, in het bijzonder 
doen blijken, dat de bekrachtigingen of toe
tredingen, bij het eerste lid van dit a rtikel 
bedoeld, verkregen zijn. 

Art. VII. I edere bekrachtiging of toetre
ding, welke zal geschieden na de inwerking-

treding van het Verdrag overeenkomstig artikel 
VI, zal van kracht zijn te rekenen vanaf den 
negentigsten dag, volgende op den datum van 
haar ontvangst door den Secretar is-Generaal 
van den Volkenbond. 

A rt. VIII. Behoudens in geval van drin
gende noodzakelijkheid kan di t Verdrag niet 
worden opgezegd voor het einde van een ter
mijn van twee jaren, te rekenen vanaf den 
d atu m zijner inwerkingtreding voor het Lid 
van den Volkenbond of voor den Staat niet
Lid, di e tot opzegging overgaat; deze opzeg
ging zal van kracht worden te rekenen van af 
den negentigsten dag, volgende op de ont
vangst door den Secreta ri s-Generaal van de 
tot hem gerichte kenn isgeving . 

I edere opzegging zal onmiddellijk door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld aan all e andere Hooge Ver
d ragslui tende Partijen. 

De Hooge Verdragslu itende P artij, di e in de 
gevallen van dringende noodzakelijkheid op
zegt, zal daarvan rechtstreeks en onmiddellijk 
mededeeling doen aan a lle andere Hooge Ver
dragslui tende Partij en, en de opzegging zal 
van kracht worden twee dagen na de ontvangst 
van de mededeeli ng door genoemde Hooge 
Verdragslui tende P artijen. De Hooge Verdrag
sluitende P artij , welke aldus opzegt, zal van 
h aar beslu it eveneens mededeel ing doen aan 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

I edere opzegging zal slechts van kracht zijn 
voor de Hooge Verdragsluitende Partijen, 
namens welke zij zal hebben pl aats gehad . 

Art. IX. I eder Lid van den Volkenbond en 
iedere Staat niet-Lid, voor wien dit Verdrag 
van kracht is, zal na het e inde van het vierde 
jaar, volgende op de inwerkingü·eding van dit 
Verdrag, een verzoek kunnen n ch ten tot den 
Secretar is-Generaal van den Volkenbond, 
strekkende tot herz ien ing van enkele of van 
all e bepalingen van dit Verdrag. 

Indi en een zoodanig verzoek na mededeeling 
aan de andere L eden van den Volkenbond of 
Staten niet-Leden, voor wie het Verdrag als
dan van krach t zal zijn , binnen den termijn 
va n een jaar wordt gesteund door tenminste 
zes van hen, zal de R aad van den Volken
bond besli ssen of e r reden is te di en e inde een 
Conferentie samen te roepen. 

Art. X. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen kunnen op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van d it Verdrag 
geen verplichting op zich wenschen te nemen 
ten aanzien van a lle of eenige van haar ko
loniën, protectoraten of geb ieden, di e onder 
haar suzereiniteit of mandaat zijn geplaatst; 
in dat geval zal dit Verdrag niet van toepas
sing zijn op de gebieden, die in een zoodanige 
verklar ing zijn genoemd. 

De Hooge Verdragslui tende Partijen kunnen 
l ater ten a ll en tijde ter kennis van den Secre
taris-Generaal van den Volkenbond brengen, 
dat zij wenschen, dat dit Verdrag van toepas
sing zal zijn op alle of eenige gebieden, die 
in de verklaring bedoeld in het voorgaande 
lid, zijn genoemd. In dat geval zal het Ver
drag van toepassing zijn op de gebieden, die 
in deze mededeeling worden genoemd, negen
tig dagen na de ontvangst daarvan door den 
Secretari s-Generaal van den Volkenbond . 



1934 23 APRIL 1,S. 210) 336 

Evenzoo kunnen de Hooge Verdragsluitende 
Partijen dit Verdrag, overeenkomstig artikel 
VIII, opzeggen ten aanzien van a lle of eenige 
van haar koloniën, protectoraten of gebieden, 
d,e onder haar suzereini teit of mandaat zijn 
geplaatst. 

Art. XI. Dit Verdrag zal door den Secre
taris-Generaal van d en Volkenbond onmiddel
lijk bij zijn inwerkingtreding worden gere-
g istreerd. 

T en blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den negentienden Maart 
negentienhonderd een en dertig, in één enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in de 
archieven van het Secretariaat van den Vol
kenbond en waarvan de voor eensluidend ge
waarmerkte afschriften zullen worden toege
zonden aan a lle Leden van den Volkenbond 
en aan alle Staten niet-Leden, die ter Con
ferentie vertegenwoordigd zijn geweest. 

{ Ondertee keningen.) 

Bij I age I. 

Eenvormige wet op chèques. 

HOOFDSTUK I. 

Van de uitgifte en den vorm van de chèque. 

Art. 1. De chèque behelst: 
1 °. de benaming "chèque", opgenomen in 

den tekst zelf en uitgedrukt in de taal, 
waarin de t itel is gesteld; 

2°. de onvoorwaardelijke opdracht tot be
taling van een bepaalde som; 

3°. den naam van dengene, die betalen 
moet {betrokkene); 

4°. de aanwijzing van de plaats, waar de 
betaling moet geschieden; 

5° . de vermelding van de dagteekening, 
a lsmede van de plaats, waar de chèque 
is getrokken; 

6°. de handteekening van den gene, die de 
chèque uitgeeft (trekker). 

Art. 2. De titel , waarin ééne der vermel
dingen , in het voorgaande artikel aangegeven, 
ontbreekt, geldt niet als chèque, behoudens in 
de hieronder genoemde gevallen. 

Bij gebreke van een bijzondere aanwijzing, 
wordt de plaats, aangegeven naast den naam 
van den betrokkene, geacht te zijn de plaats 
van betaling. Indien meerdere plaatsen zijn 
aangegeven naast den naam van den betrok
kene, is de chèque betaal baar op de eerstaan
gegevene pi aats. 

Bij gebreke van die aanwijzingen of van 
iedere a ndere aanwijzing, is de chèque betaal
baar in de p laats, waar het hoofdkantoor van 
den betrokkene is gevestigd. 

De chèque, welke niet de plaats aanwij st, 
waar zij is getrokken, wordt geacht te zijn on
derteekend in de pi aats, aangegeven naast den 
naam des trekkers. 

Art. 3. De chèque moet worden getrokken 
op eenen bankier, die fonds onder zich heeft 
ter beschikking van den trekker, en krachtens 
een u itdrukkelijke of stilzwijgende overeen-

komst, volgens welke de trekker het recht 
heeft door middel van chèque over dat fonds 
te be chikken. In geval van niet- inachtneming 
van die voorschriften blijft de titel echter als 
chèque geld ig. 

Art. 4. De chèque kan niet worden geac
cepteerd. E ene vermelding van acceptatie, op 
de chèque gesteld, wordt voor niet geschreven 
gehouden. 

Art. 5. De chèque kan betaalbaar worden 
gesteld: 

aan een met name genoemden persoon, met 
of zonder uitdrukkelijke clausule: ,,aan or
der"; 

aan een met name genoemden persoon, met 
de clausule: ,,niet aan order" of een soort-
gelijke clausule; ' 

aan toonder . 
De chèque, betaalbaar gesteld aan een met 

name genoemden persoon, met de vermelding: 
,,of aan toonder" , of een soortgelijke uitdruk
king, geldt als chèque aan toonder. 

De chèque zonder vermelding van den nemer 
geldt als chèque aan toonder. 

Art. 6. De chèque kan aan de order van 
den trekker luiden. 

De chèque kan worden getrokken voor reke
ning van eenen derde. 

De chèque kau niet worden getrokken op 
den trekker zelf, behalve wanneer het betreft 
eene chèque, getrokken tusschen verschi llende 
kantoren van een zelfden trekker. 

Art. 7. Eene in de chèque opgenomen 
renteclausule wordt voor niet geschreven ge
houden. 

Art. 8. De chèque kan betaalbaar zijn aan 
de woonplaats van eenen derde, hetzij de 
plaats, waar de betrokkene zijn domicilie 
heeft, hetzij een andere plaats, mits echter de 
derde een bankier zij. 

Art. 9. De chèque, waarvan het bedrag 
voluit in letters en tevens in cijfers is ge
schreven, geldt, in geval van verschil, ten be
loope van de som, voluit in letters geschreven. 

De chèque, waarvan het bedrag meermalen 
is geschreven, hetzij voluit in letters, hetzij in 
cij fers, geldt, in geval van verschil, slechts ten 
beloope van de kleinste som. 

Art. 10. Indien de chèque handteeken ingen 
bevat van personen, die onbekwaam zijn zich 
door middel van eene chèque te verbinden, 
va lsche handteekeningen of handteekeningen 
van verdachte personen, of handteekeningen , 
welke, onverschillig om welke andere reden, 
de personen, die die handteekeningen hebben 
geplaatst of in wier naam zulks is geschied, 
niet kunnen verbinden, zijn de verbintenissen 
der andere personen, wier handteekeningen 
op de chèque voorkomen, desniettemin geldig. 

Art. ll. Ieder, die zijne handteekening op 
eene chèque pi aatst als vertegenwoordiger van 
eenen persoon, voor wien hij n iet de bevoegd
heid had te handelen, is zelf krachtens de 
d1éque verbonden, en heeft, betaald hebbende, 
dezelfde rechten, a ls de beweerde vertegen
woordigde zou hebben gehad. Hetzelfde geldt 
ten aanzien van den vertegenwoordiger, d ie 
zij ne bevoegdheid heeft overschreden. 

Art. 12. D e trekker staat in voor de be
taling. Elke cl ausule, waarbij hij deze ver
plichting uitsluit, wordt voor niet geschreven 
gehouden. 
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Art. 13. Indien eene chèque, onvolledig ten 
tijde der uitgifte, is volledig gemaakt in strijd 
met de aangegane overeenkomsten, kan de 
niet-naleving van die overeenkomsten niet 
worden tegengeworpen aan den houder, tenzij 
deze de chèque te kwader trouw heeft verkre• 
gen of hem grove schuld bij de verkrijging te 
wijten is. 

HOOFDSTUK II. 

Van de overdn-acht . 

Art. 14. De chèque, die betaalbaar is ge• 
steld aan een met name genoemden persoon 
met of zonder uitdrukkelijke clausule: ,,aan 
order", kan door middel van endossement 
worden overgedragen. 

De chèque, die betaalbaar is gesteld aan 
een met name genoemden persoon met de 
clausule: , niet aan order", of een soortgelijke 
clausule, kan slechts worden overgedragen in 
den vorm en met de gevolgen van een ge• 
wone cessie. 

H et endossement kan worden gesteld zelfs 
ten voordeele van den trekker of van iederen 
anderen chèqueschuldenaar. Deze personen 
kunnen de chèque opnieuw endosseeren. 

Art. 15. H et endossement moet onvoor• 
waardelijk zijn. E lke daarin opgenomen voor
waarde wordt voor niet geschreven gehouden. 

Het gedeeltelijke endossement is nietig. 
Eveneens is nietig het endossement van den 

betrokkene. 
Het endossement aan toonder geldt a ls en

dossement in blanco. 
H et endossement aan den betrokkene geldt 

slechts als kwijting, behoudens wanneer de be
trokkene meer kantoren heeft en wanneer het 
endossement is gesteld ten voordeele van een 
ander kantoor dan dat, waarop de chèque is 
getrokken. 

Art. 16. Het endossement moet gesteld 
worden op de chèque of op een vastgehecht 
blad (verlengstuk). Het moet worden onder• 
teekend door den endossant. 

Het endossement kan den geëndosseerde on• 
vermeld laten, of bestaan uit de enkele hand
teekening van den endossant (endossement rn 
blanco). In het laatste geval moet het endos
sement om geldig te zijn, op de rugzijde van 
de chèque of op het verlengstuk worden ge• 
steld. 

Art. 17. Door het endossement worden al Ie 
uit de chèque voortvloeiende rechten overge
dragen: 

Indien het endossement in blanco is, kan de 
houder: 

1 °. het blanco invullen, hetzij met zijn 
eigen naam, hetzij met den naam van 
een anderen persoon ; 

2°. de ch.èque wederom in blanco of aan 
een anderen persoon endosseeren; 

3°. de chèque aan eenen derde overgeven, 
zonder het blanco in te vullen , en zon
der haar te endo.sseeren. 

A rt. 18. Tenzij het tegendeel bedongen is, 
staat de endossant in voor de betaling. 

H ij kan een nieuw endossement verbieden; 
in dat geval staat hij tegenover de personen, 
aan wie de chèque later is geëndosseerd, niet 
in voor de betal ing. 

Art. 19. Hij, die een door endossement over
draagbare chèque onder zich heeft, wordt be
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schouwd als de rechtmatige houder, indien hij 
van zijn recht doet blijken door een ononder
broken reeks van endossementen, zelfs indien 
het laatste endossement in blanco is gesteld. 
De doorgehaalde endossementen worden te 
di en aanzien voor niet ge chreven gehouden. 
Wanneer een endossement in blanco door een 
ander endossement is gevolgd, wordt de on
derteekenaar van dit laatste geacht, de chèque 
door het endossement in bl anco verkregen te 
hebben. 

Art. 20. Een op eene chèque aan toonder 
voorkomend endossement maakt den endossant 
verantwoordelijk overeenkomstig de be pal in• 
gen betreffende het recht van regres; het 
maakt overigens den titel niet tot eene chèque 
aan order. 

Art. 21. Indien iemand
1 

op welke wijze dan 
ook, het bezit van de cheque heeft verloren, 
is de houder, in wiens handen de chèque zich 
bevindt, niet verplicht de chèque af te geven, 
tenzij hij dezen te kwader trouw heeft ver• 
kregen, of hem grove schuld bij de verkrijging 
te wijten is en zulks onver chillig of het be
treft eene chèque aan toonder, dan wel een 
voor endossement vatbare chèque, ten aanz ien 
van welke de houder op de wijze in arti kei 
19 voorzien van zijn recht doet blijken. 

Art. 22. Zij, die uit hoofde van de chèque 
worden aangesproken, kunnen de verweer
middelen, gegrond op hun persoonlijke ver
houding tot den trekker of tot vroegere hou
ders, niet aan den houder tegenwerpen, tenzij 
deze bij de verkrijging van de chèque desbe
wust ten nadeele van den chuldenaar heeft 
gehandeld. 

Art. 23. W'anneer het endossement de ver• 
melding bevat: ,,waarde ter incasseering", 
,,ter incasso", ,, in lastgeving" of eenige an
dere vermelding, met zich brengend een bloote 
opdracht tot inning, kan de houder alle uit de 
chèque voortvloeiende rechten uitoefenen, maar 
hij kan deze niet anders endosseeren dan bij 
wege van lastgeving. 

De chèqueschuldenaren kunnen in dat geval 
aan den houder slechts de verweermiddelen 
tegenwerpen, welke aan den endossant zouden 
kunnen worden tegengeworpen . 

De opdracht, vervat in een incasso-endosse• 
ment, e indigt niet door den dood of door de 
Latem onbekwaamheid van den lastgever. 

Art. 24. Het endossement, na het protest of 
de daarmede gelijkstaande verklaring, of na 
het einde van den aanbiedingstermijn op de 
chèque gesteld, heeft slechts de gevolgen eener 
gewone cessie. 

Behoudens tegenbewijs, wordt het endosse
ment zonder dagteeken ing geacht te zij n ge
steld vóór het protest of de daarmede gelijk
staande verkl aringen, of voor het verstrijken 
van den in het voorgaande lid bedoelden ~r
mijn. 

HOOFDSTUK III. 

Van h et aval. 

Art. 25. De betaling van de chèque kan 
zoowel voor haar geheele bedrag als voor een 
gedeelte daarvan door eenen borgtocht (aval) 
worden verzekerd. 

Deze borgtocht kan door eenen de rde, be. 
ha lve door den betrokkene, of zei fs door 

22 
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iemand, wiens handteekening op de chèque 
voorkomt, worden gegeven . 

Art. 26. Het aval wordt op de chéque of op 
een verlengstuk gesteld. 

Het wordt uitgedrukt door de woorden: 
,,goed voor aval", of doo.r een soortgelijke uit
drukking; het wordt door den aval gever on
dertee kend. 

De enkele handteekening van den aval
gever, gesteld op de voorzijde van de chèque, 
geldt a ls aval , behalve wanneer de handteeke
ning d ie is van den trekker. 

In het aval moet worden vermeld, voor wien 
het is gegeven. Bij gebreke hiervan wordt het 
geacht voor den trekker te zijn gegeven. 

Art. 27. De avalgever is op dezelfde wijze 
verbonden a ls degene, voor wien het aval is 
gegeven. 

·Zijne verbintenis is geldig, zelfs indien , 
wegens een andere oorzaak dan een vormge
brek de door hem gewaarborgde verbintenis 
n ietig is. 

Door te betalen verkrijgt de avalgever de 
rechten, welke krachtens de chèque kunnen 
worden uitgeoefend tegen dengene, voor wien 
het aval is gegeven en tegen degenen, di e 
tegenover dezen krachtens de chèque verbon
den zij n. 

HOOFDSTUK IV. 

Van de aanbieding en van de betaling. 

Art. 28. De chèque is betaalbaa r op zicht. 
Elke vermelding van het tegendeel wordt voor 
niet geschreven gehouden. 

De chèque, die ter betaling wordt aange
boden vóór den dag, vermeld als datum van 
uitgifte , is betaalbaar op den dag van de aan
bied ing. 

Art. 29. De chèque, die in hetzelfde land 
uitgegeven en betaalbaar is, moet binnen den 
termijn van acht dagen ter betaling worden 
aangeboden. 

De chèque, die uitgegeven is in een ander 
1 and dan dat, waar zij betaal baar is, moet 
worden aangeboden binnen een termijn, hetzij 
van twintig dagen, hetzij van zeventig dagen, 
naar gelang de plaats van uitgifte en de 
plaats van betaling gelegen zijn in hetzelfde 
of in een ander werelddeel. 

Te dien aanzien worden de chèques, uitge
geven in een land in Europa en betaalbaar in 
een kustland van de Middell andsche Zee of 
omgekeerd, beschouwd als uitgegeven en be
taalbaar in hetzelfde werelddeel. 

De bovengenoemde termijnen beginnen te 
loopen van den dag, op de chèque al s datum 
van uitgifte vermeld. 

Art. 30. De dag van uitgifte van eene 
chèque, getrokken tusschen twee plaatsen met 
verschillende tijdrekening, wordt herle id tot 
den overeenkomstigen dag van de tijdrekening 
van de plaats van betaling. 

Art. 31. De aanbieding aan eene verreke
ningskamer geldt als aanb ieding ter betali ng. 

Art. 32. De herroeping van de chèque is 
slechts van kracht na het einde van den ter
mijn van aanbieding. 

Indien geene herroep ing plaats heeft, kan 
de betrokkene zelfs na het einde van dien 
termijn betalen. 

Art. 33. Noch de dood van den trekker, 

noch zijn na de uitgifte opkomende onbe
kwaamheid zijn van invloed op de gevolgen 
van de chèque. 

Art. 34 . De betrokkene, de chèque betalen
de, kan vorderen, dat hem deze van behoor-
1 ijke kwijting van den houder voorzien, wordt 
uitgeleverd. 

De houder mag niet weigeren een gedeelte
lijke betaling aan te nemen . . 

In geval van gedeeltelij ke betaling kan de 
betrokkene vorderen, dat van die betaling op 
de chèque melding wordt gemaakt en dat 
hem daarvoor kwijting wordt gegeven. 

Art. 35. De betrokkene, die een door en
dossement overdraagbare chèque betaalt, is 
gehouden de regelmatigheid van de ree ks van 
endossementen, maar niet de handteekening 
der endossanten te onderzoeken. 

Art. 36. Eene chèque, waarvan de betaling 
is bedongen in ander geld dan dat van de 
plaats van betaling, kan binnen den termijn 
van aanbieding worden betaald in het geld 
van het land volgens zijne waarde op den dag 
van betaling. Indien de betaling niet heeft 
plaats gehad bij de aanbieding, kan de houder 
te zijner keuze vorderen, dat de chèquesom 
voldaan wordt in het geld van het land vol
gens den koers, hetzij van den dag van aan
bieding, hetzij van den dag van betaling. 

De waarde van het vreemde geld wordt be
paald volgens de gebruiken van de plaats van 
betaling . De trekker kan echter voorschrijven, 
dat het te betalen bedrag moet worden be
rekend volgens een in de chèque voorgeschre
ven koers. 

H et bovenstaande is niet van toepassing, in
dien de trekker heeft voorgeschreven, dat de 
betaling moet geschieden in een bepaald aan
geduid geld (clausule van werkel ijke betaling 
in vreem d geld). 

Indien het bedrag van de chèque is aange
geven in geld, hetwelk dezelfde benaming 
maar een verschillende waarde heeft in het 
land van uitgifte en in dat van betaling. 
wordt men vermoed het geld van de plaats 
van betaling te hebben bedoeld. 

HOOFDSTUK V . 

Van de gekruiste chèque en van de 
v,errekeningschèque. 

Art. 37. De trekker of de houder van eene 
chèque kan deze kruisen met de in het vol
gende artikel genoemde gévolgen. 

De kruising geschiedt door het plaatsen van 
twee evenwijdi ge lijnen op de voorzijde van de 
chèque. Zij kan algemeen zijn of bijzonder. 

De krui sing is a lg.emeeni indien zij tusschen 
de twee lijnen geen enkele aanwijzing bevat, 
of wel de vermei ding: ,,bankier", of een soort
gelijk woord; zij is bijzonder, indi en de naam 
van eenen bankier voorkomt tusschen de twee 
lijnen. 

De algemeene kruising kan worden ver
anderd in een bijzondere, maar de bijzondere 
kruising kan niet worden veranderd in een 
algemeene. 

De doorhaling van de kruising of van den 
naam van den aangewezen bankier wordt ge
acht niet te zijn gesch ied. 

Art. 38. Eene chèque met algemeene krui
sing kan door den betrokkene slechts worden 
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betaald aan eenen bankier of aan eenen cli ënt 
van den betrokkene. 

Eene chèque met bijzondere kruising kan 
door den betrokkene slechts worden betaald 
aan den aangewezen bankier of, indien deze 
de betrokkene is, slechts aan een zijner cliën
ten. E chter kan de aangewezen bankier de 
chèque ter incasseer ing aan een anderen ban
kier overdragen . 

Een bankier mag een gekruiste chèque 
s lechts in ontvangst nemen van een van zijne 
cliënten of van een anderen bankier. Hij mag 
haar niet innen voor rekening van andere per
sonen dan deze. 

Eene chèque, welke meer dan één bijzondere 
kruising draagt, mag door den betrokkene 
slechts worden betaald, indien er niet meer 
dan twee kruisingen zijn, waarva n de ééne 
strekt tot inning door eene verrekeningskamer. 

De betrokkene of de bankier, di e de boven
staande bepalingen niet naleeft, is verantwoor
delijk voor de schade tot beloop van het be
drag van de chèque. 

Art. 39. De trekker, alsmede de houder 
van eene chèque, kan verbieden, dat deze in 
baar geld betaald wordt door op de voorzijde 
in schuinsche richting te vermelden: ,,in reke
ning te brengen", of een soortgelijke uitdruk
king op te nemen. 

In dat geval mag de chèque den betrokkene 
slechts aanleiding geven tot eene boeking 
(rekening-courant, giro of schuldvergelijking). 
De boeking geldt a ls betaling. 

De doorhaling van de vermelding: ,, in reke
ning te brengen" wordt geacht niet te zijn 
geschied. 

De betrokkene, die de bovenstaande bepa-
1 ingen niet naleeft, is verantwoordelijk voor 
de schade tot beloop van het bedrag van de 
chèque. 

HOOFDSTUK VI. 

Van het recht van regres in geval van 
non-betaling. 

Art. 40. De houder kan zijn recht van 
regres uitoefenen op de endossanten, den trek
ker en de andere chèquesch uldenaren, indien 
de chèque, tijdig aangeboden, niet wordt be
taald en indien de weigering van betaling 
wordt vastgesteld: 

1 °. hetzij door een authentieke akte (pro
test); 

2°. hetzij door eene verklaring van den 
betrokkene, gedagteekend en geschreven op de 
chèque onder vermelding van den dag van 
aanbied ing; 

3°. hetzij door een gedagteekende verkla
ring van eene verreken ingskamer, waarb ij 
vastgesteld wordt, dat de chéqne tijdig aange
boden en uiet betaald is. 

Art. 41. H et protest of de daarmede ge
lijkstaande verklaring moet worden gedaan 
vóór het e inde van den termijn van aanbie
ding. 

Indien de aanbieding plaats heeft op den 
laatsten dag van den termijn, kan het protest 
of de daarmede gelijkstaande verklaring op 
den eerstvolgenden werkdag worden gedaan. 

Art. 42. De houder moet van de non-beta
ling kennisgeven aan zijnen _endossant en aan 
den trekker binnen de vier werkdagen, vol-

gende op den dag van het protest of de daar
mede gelijkstaande verklaring en, indien de 
chèque getrokken is met de clausule zonder 
kosten, volgende op dien der aanbieding. Elke 
endossant moet binnen de twee werkdagen, 
volgende op den dag van ontvangst der ke n
nisgeving, de, door hem ontvangen kenni s
geving aan zijnen endossant mededeelen, met 
aanwijzing van de namen en adressen van 
degenen, die de voorafgaande kennisgev ingen 
hebben gedaan, e n zoo verval gens, teruggaan-• 
de tot den trekker. Deze termijnen loopen van 
de ontvangst der voorafgaande kennisgeving 
af. 

Indi en overeenkomstig het voorgaande I iá 
eene kennisgeving is gedaan aan iemand, wien 
handteekening op de chèque voorkomt, moet 
gelijke kenn isgev ing b innen denze lfden ter
mijn aan diens avalgever worden gedaan. 

Indien een endossant zijn adres niet of op 
onleesbare wijze heeft aangeduid, kan worden 
volstaan met kennisgeving aan den vooraf
gaanden endossant. 

Hij, di e eene kennisgeving heeft te doen, 
kan zulks doen in iederen vorm, zelfs door 
enkele terugzending van de chèque. 

Hij moet bewijzen, dat hij de kennisgeving 
binnen den vastgestelden termijn heeft gedaan. 
Deze termijn wordt gehouden te zijn iu acht 
genomen, wanneer een brief, die de kennis
geving behelst, binnen den genoemden termijn 
ter po t is bezorgd. 

Hij , die de kennisgeving niet binnen den 
bovenve rmelden termijn doet, stelt zich niet 
bloot aan verval van zij n recht; hij is, indien 
daartoe aanleiding bestaat, verantwoordelijk 
voor de schade, door zijne nalatigheid ver
oorzaa kt, zonder dat echter de kosten, schade 
en interessen de chèquesom kunnen te boven 
gaan. 

Art. 43. De trekker, een endossant of een 
avalgever kan door de clausule ,zonder kos
ten", ,,zonder protest", of een andere soort
gelijke op de chèque gestel de en onderteeken
de clausule, den houder van het opmaken van 
een protest of een daarmede gelijkstaande ver
klaring ter uitoefening van zijn recht van 
regres ontslaan. 

Deze clausule ontslaat den houder niet van 
de aanbieding van de chèque binnen de voor
geschre ven termijnen, noch van het doen van 
de kennisgevingen. Het bewijs van de niet
inachtneming der termijnen moet worden ge
leverd door dengene, di e zich daarop tegen
over den houder beroept. 

I s de clausule doo r den trekker gesteld, dan 
heeft zij gevolgen ten aanzien van allen, wier 
handteekeningen op de chèque voorkomen; is 
zij door eenen endossant of door eenen aval
gever gesteld, dan heeft zij gevolgen alleen 
voor dezen endossant of avalgever, Indien de 
houder, ondanks de door den trekker gestelde 
clau ule, toch de weigering van betaling doet 
vaststell en door protest of een daarmede ge
lijkstaande verklaring, zijn de kosten daar
van voor zijne rekening. Indien de clausule 
van eenen endossant of èenen avalgever af
komstig is, kunnen de kosten van het protest 
of van de daarmede ge lijkstaande verklaring, 
indien een akte van dien aard is opgesteld, op 
allen, wier handteekeningen op de chèque 
voorkomen, worden verhaald. 
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Art. 44. Allen, d ie uit hoofde van eene 
chèque verbonden zijn, zijn hoofdelijk jegens 
den houder verbonden. 

De houder kan deze personen, zoowel ieder 
afzonderlijk, als gezamenlijk, aanspreken, zon
der verplicht te zijn de volgorde, waarin zij 
zich hebben verbonden, in acht te nemen. 

Hetzelfde recht komt toe aan ieder, wiens 
handteekening op de chèque voorkomt en die 
deze, ter voldoening aan zijnen regresplicht, 
heeft betaald. 

De vordering, ingesteld tegen éénen der 
chéqueschuldenaren, belet niet de anderen 
aan te spreken, a l hadden deze zich late r ver
bonden dan de ee rst aangesprokene. 

Art. 45. D e houder k an van dengene, tegen 
wien hij zijn recht van regres uitoefent, vor
deren: 

1 °. de som van de niet betaalde chèque; 
2°. eene rente van zes ten honderd, te reke

nen van den dag der aanbieding; 
3°. de kosten van protest of van de daar

mede gel ijk staande verklaring, die van de 
gedane kennisgevingen, a lsmede de andere 
kosten. 

Art. 46. Hij, d ie ter voldoening aan zijnen 
regresplicht de chèque heeft betaald, kan van 
degenen, die tegenover hem regresph cht,g 
zijn, vorderen: 

1 °. het geheele bedrag, dat hij betaald 
heeft; 

2° . eene rente van zes ten honderd, te reke
nen van den dag der betaling ; 

3°. de door hem gemaakte kosten . 
Art. 47. Elke chèqueschuldenaar, tegen 

wien het rech t van regres wordt of kan wor
den uitgeoefend , kan, tegen betaling ter vol
doening aan zijnen regresplicht, de afgifte 
vorderen van de chèque met het protest, of de 
daarmede gelijkstaande verkl a ring, alsmede 
een voor voldaan geteekende rekening. 

Elke endossant, die ter voldoening aan zijnen 
regrespl icht, de chèque heeft betaald , kan zijn 
endossement en dat van de volgende endos
santen door ha l en. 

Art. 48. W anneer de aanbieding van de 
chèque, het opmaken van het protes_t, of de 
daarmede gelijkstaande verklaring, bmnen de 
voorgeschreven te'rmijn_~n wordt verhinde.':d 
door een onoverkomehJ k beletse l (wettehik 
voorschrift van eenigen Staat of ander geval 
van overmacht), worden deze termij nen ver
lengd. 

De houder is verplicht van de overmacht 
onverwijld aan zijnen endossant kennis te 
geven, en deze kennisge~ing, gedagteekend en 
onderteekend op de cheque of op een ver
lengstuk te vermelden; voor het over il!'~ zijn 
de bepalingen van artikel 42 toepassehik. 

Na ophouden van de overmacht moet de 
houder onverwij ld de chèque ter betaling aan
bieden, en, indien daartoe aanle iding bestaat, 
de we igering van betaling doen vaststellen 
door protest of een daarmede gelij kstaande 
verklaring. .. . 

Indien de overmacht meer dan v1J ft1en da
gen aanhoudt te rekenen van den dag, waar
op de houder; a l ware het vóór het einde van 
den aanbiedingstermijn , van de overmacht aan 
zijnen endossant heeft kennis gegeven, kan 
het recht van regres worden uitgeoefend, zon
der dat de aanbieding of het opmaken van 

protest of de daarmede gelijkstaande verkla
ring noodig zijn. 

Feiten, welke voor den houder of voor den
gene, dien hij met de aanbieding van de 
chèque of met het opmaken van het protest 
of de daarmede gelij kstaande verklaring be
lastte, van zuiver persoonlijken aard zijn, wor
den niet beschouwd als gevallen van over
macht. 

HOOFDSTUK VII. 

Van chèqueëxemplaren. 

Art. 49. B ehoudens de chèques aan toon
der, kan elke chèque, uitgegeven in een land 
en betaalbaar in een ander land of in een 
overzeesch gebied van hetzelfde land en om
gekeerd, of wel uitgegeven en betaalbaar in 
een zelfde overzeesch gebied of in verschil
lende overzeesche gebieden van hetzelfde land , 
in meer gelijkluidende exemplaren worden ge
trokken. Wanneer eene chèque in meer exem
plaren is getrokken , moeten die exemplaren 
in den tekst zelf van den titel worden genum
merd bij gebreke waarvan el k exemplaar 
wordt beschouwd a ls een afzonderlijke chèque. 

Art. 50. De betaling op één der exempla
ren gedaan, bevrijdt, ook a l ware niet be
dongen, dat die 1:>etaling de kracht der andere 
exemplaren te m et doet. 

De endossant, die de exemplaren aan vei-
sch ill ende personen heeft overgedragen, als
ook de latere endossanten, zijn verbonden 
wegens alle exemplaren, die hunne handtee
kening dragen en die niet zijn uitgeleverd. 

HOOFDSTUK VIII. 

Van veranderingen. 
Art. 51. In geval van vervalsching van den 

tekst van eene chèque zijn zij , die daarna 
hunne handteekeningen op de chèque geplaatst 
hebben, volgens den veranderden tekst v~r
bonden; zij, die daarvoor hunne h and~~kenm
gen op de chèque geplaatst hebben, z1Jn ver
bonden volgens den oorspronkel ijken tekst. 

HOOFDSTUK IX. 

Van verjaring . 
Art. 52. De regresvorderingen van den 

houder tegen de endossanten, den trekker en 
de andere chèqueschuldenaren, verjaren door 
een tijdsverloop van zes maanden, te rekenen 
van het einde van den termijn van aanbie
ding. 

De regresvorderingen van de verschi llende 
chèqueschuldenaren tegen elkander, die ge
houden zijn tot de betaling van eene chèque, 
verjaren door een tijdsverloop ván zes maan
den te rekenen van den dag, waarop de 
chèqueschuldenaar ter vo ldoen ing aan zijnen 
regresplicht de chèque heeft betaald, of van 
den dag, waarop hij zelf in rechte is aange
sproken. 

Art. 53. De stuiting der verj aring is slech ts 
van kracht tegen dengene, ten aanzien van 
wien de stuitingshandeling heeft plaats gehad. 

HOOFDSTUK X . 

Alge11Leene bepalingen. · 
Art. 54. I n deze wet worden onder het 

woord "bankier" mede verstaan de personen 
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of instellingen, door de wet met bankiers ge
lijkgesteld. 

Art. 55. De aanbieding en het protest van 
eene chèque kunnen niet plaats hebben dan 
op eenen werkdag. 

W anneer de laatste dag van den termijn, 
door de wet gesteld voor het verrichten van 
handelingen nopens de chèque, met name voor 
de aanb ieding en voor het opmaken van het 
protest of een daarmede ge lijkstaande ver
klaring, een wettelijke feestdag is, wordt deze 
termijn verlengd tot den eersten werkdag, vol
gende op het einde van dien termijn. De tus
schenliggende feestdagen zijn begrepen in de 
berekening van den termijn . 

Art. 56. In de termijnen, bij deze wet 
voorzien , is niet begrepen de dag, waarop 
deze termijnen beginnen te loopen. 

Art. 57. Geen enkele respijtdag, noch wet
telijke, noch rechterlijke , is toegestaan. 

Bij I a ge II. 

Art. 1. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan bepalen, dat de verplichting om 
de benam ing "chèque" in de op haar grond
gebied getrokken chèques op te nemen, welke 
is opgelegd door artikel 1, 1 ° van de een
vormige wet, a lsmede de verplichting tot ver
melding van de plaats van uitgifte, voorzien 
onder 5° van genoemd artikel, eerst behoeven 
te worden nagel e fd zes maanden na de in
werkingtreding van dit Verdrag. 

Art. 2. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen heeft de bevoegdheid, voor de ver
bintenissen ten aanz ien van chèques, op haar 
grondgebied aangegaan, te bepal en, op welke 
wijze de handteekening kan worden vervangen 
door een authentieke verklaring, op de chèque 
zelf gesteld, waaruit de wil blijkt van den
gene, die h ad moeten teekenen. 

Art. 3. In afwijking van het bij artikel 2, 
lid 3, der eenvormige wet bepaalde, heeft 
ieder der Hooge Verdragslui tende Partijen de 
bevoegdheid voor te schrijven, dat de chèque, 
die de plaats van betaling niet aanwijst, be
schouwd wordt betaalbaar te zijn in de plaats 
van uitgifte . 

Art. 4. Ieder der Hooge Verdragslu itende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor, ten 
aanzien van chèques, getrokken en betaalbaar 
op zij n grondgebied, te bepalen, dat de 
chèques, getrokken op andere personen dan 
bankiers, of personen of instellingen, door de 
wet met bankiers gelijkgesteld, niet geldig 
zijn als chèques. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
houdt zich eveneens de bevoegdheid voor, ar
tikel 3 der eenvormige wet in hare nationale 
wet in te voeren in den vorm en in de be
woordingen, welke het meest geëigend zijn 
tot het gebruik, welke zij van de bepalingen 
van het voorgaande lid zal maken. 

Art. 5. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen heeft de bevoegdhe id het oogenblik 
te bepalen, waarop de trekker verplicht is, 
fonds bij den betrokkene beschikbaar te heb
ben. 

Art. 6. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan den betrokkene de bevoegdheid 

geven eene certificatie, bekrachtiging, visum 
of andere daarmede gelijkstaande verklaring 
op de chèque te stell en, en kan tevens de 
rechtsgevolgen van die verklaring regelen, 
mits zij aan die verklaring niet de rechts
kracht van eene acceptatie verbinde. 

Art. 7. In afwijking van het bij de arti
kelen 5 en 14 der eenvormige wet bepaalde, 
behoudt ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zich ten aanz ien van chèques, be
taalbaar op h aar grondgebied en voorzien van 
de clausule: ,,n iet overdraagbaar", de be
voegdheid voor, te bepalen, dat een zoodan ige 
chèque slechts kan betaald worden aan den 
houder, die haar met deze clausule heeft ont
vangen. 

Art. 8. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor te 
bepalen of, buiten de gevallen, voorzien bij 
artike l 6 der eenvormige wet, de chèque kan 
worden getrokken op den trekker zelf. 

Art. 9. In afwijking van het bij artikel 6 
der eenvormige wet bepaalde, behoudt ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen zich het 
recht voor, - hetzij zij de chèque op den 
trekker zelf getrokken, in het algemeen toe
laat (a rtikel 8 van deze Bijlage), hetzij zij 
die slechts toelaat in geval van meerdere kan
toren (artikel 6 der eenvorm ige wet) - de 
uitgifte van een zoodani ge chèque aan toon
der te verbieden. 

Art. 10. In afwijking van het bij artikel 8 
der eenvormige wet bepaalde, behoudt ieder 
der Hooge Verdragslui tende Partijen zich 
voor, te bepalen, dat eene chèque betaalbaar 
worde gesteld aan de woonplaats van eenen 
derde, di e niet-bankier is. 

Art. ll. I eder der Hooge Verdragsluiten
de Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor, 
arti kel 13 der eenvormige wet niet in hare 
nationale wet op te nemen. 

Art. 12. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor, 
artikel 21 der eenvormige wet niet toe te 
passen ten aanzien van de chèque aan toonder. 

Artikel· 13. In afwijking van het bij artikel 
26 der eenvormige wet bepaalde, heeft ieder 
der . Hooge Verdragsluitende P artijen de be
voegdheid te bepalen, dat een borgtocht (aval) 
op haar grondgebied kan worden gegeven bij 
een afzonderlijke akte, aanwijzende de plaats, 
waar hij is gegeven. 

Art. 14. I eder der Hooge Verdragslu iten
de Partijen behoudt zich de bevoegdhe id voor, 
den termijn, voorzien bij het eerste lid van 
artikel 29 der eenvormige wet, te verlengen 
en de aanbiedingstermijnen vast te stellen ten 
aanzien van de gebiedsdeelen, welke aan hare 
souvere initeit of gezag zijn onderworpen. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
behoudt zich de bevoegaheid voor, in afwij
king van het bij artikel 29, lid 2, der een
vormige wet bepaalde, de termijnen, voorzien 
bij genoemde bepaling, te verlengen ten aan
zien van de chèques, uitgegeven en betaal
baar in verschillende werelddeelen of wel in 
de verschillende landen van een werelddeel 
buiten Europa. 

Twee of meer Hooge Verdragsluitende Par
tijen kunnen, ten aanz ien van chèques, uitge
geven en betaalbaar op haar grondgebieden, 
overeenkomen, de termijnen, voorzien bij ar-
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tikel 29, li d 2, der eenvormige wet, te wij
zigen. 

Art. 15. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal in verband met de toepassing van 
artikel 31 van de eenvormige wet kunnen 
bepalen, welke instellingen volgens de natio
nale wet moeten worden beschouwd als ver
rekeningskamers. 

Art. 16. In afwijking van het bij artikel 32 
der eenvormige wet bepaalde, behoudt ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partij en zich de 
bevoegdheid voor, ten aanzien van de chèques, 
op haar grondgebied betaal baar: 

a. de herroeping van de chèque, zelfs vóór 
het verstrijken van den termijn van aan
bieding, t.oe te laten; 

b. de herroeping van de chèque, zelfs na 
het verstrijken van den termijn van aan
bieding, te verbieden. 

Bovendien kan ieder der Hooge Verdrag
sluitende Partijen de maatregelen, welke in 
geval van verlies of van diefstal moeten wor
den genomen, voorschrijven en daarvan de 
rechtsgevolgen bepal en. 

Art. 17. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kan, zoo zij het noodig acht, in bui
tengewone omstandigheden in verband met 
den wisselkoers van h aar geld, afwijken van 
hetgeen is bepaald in artikel 36 der een
vorm ige wet betreffende de werkelijke beta
ling in vreemd geld, voor chèques, betaalbaar 
op haar grondgebied. D ezelfde regel kan wor
den toegepast voor het trekken van chèques in 
vreemd geld op het nationale grondgebied. 

Art. 18. In afwijking van het bij de ar
tikelen 37, 38 en 39 der eenvormige wet be
paal de, behoudt ieder der Hooge Verdrag
slui tende Partijen zich de bevoegdheid voor, 
in ha r e nationale wet slechts gekruiste chèques 
of verrekeningschèques toe te laten. Echter 
zullen de gekruiste chèques en de verreke
ningschèques, uitgegeven in het buitenland en 
betaalbaar op haar grondgebied, onderschei
denlijk als verrekeningschèques en a ls gekruiste 
chèques worden beschouwd. 

Ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
heeft eveneens de bevoegdheid te bepalen, 
welke bewoordingen volgens de na tionale wet 
zullen moeten worden gebezigd om eene chèque 
als eene verrekeningschèque te doen gelden. 

Art. 19. De vraag of de houder bijzondere 
rechten heeft op het fonds en de gevolgen 
dier rechten wordt ongeregeld gelaten in de 
eenvormige wet. 

Hetzelfde geldt ten aanzien van elke andere 
vraag betreffende de verhouding, op grond 
waarvan eene chèque is uitgegeven. 

Art. 20. Ieder der Hooge Verdragsluiten
de Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor, 
het behoud van het recht van regres tegen 
den trekker niet afhankelijk te stellen van de 
tijdige aanb ieding van de chèque en de tijdige 
opmaking van protest of daarmede gelijk
staande verklaring, a lsmede de rechtsgevolgen 
van dat regres te regel en. 

Art. 21. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdhe id voor, 
ten aanzien van chèques, op haar grondgebied 
betaalbaar, voor te schrijven, dat, ter behoud 
van het recht van regres, de vaststelling van 
de weigering der betaling, voorzien bij de 
artikelen 40 en 41 der eenvormige wet, door 

een protest met uitsluiting van elke daarmede 
gelijkstaande verk laring moet plaats hebben. 

Ieder· der Hooge Verdragsluitende Partijen 
heeft eveneens de bevoegdheid te bepalen, dat 
de verklaringen, voorzien bij de nos. 2 en 3 
van artikel 40 der eenvormige wet, in een 
openbaar register moeten worden overge
schreven , binnen de voor het opmaken van 
protest vastgestelde termijnen. 

Art. 22. In afwijking van het bepaalde bij 
artikel 42 der eenvormige wet, heeft ieder der 
Hooge Verdragsluitende P a rtijen de bevoegd
heid , te behouden of in te voeren het volgende 
stelsel, waarbij de kennisgeving door een 
openbaar ambtenaar gedaa n wordt, te weten: 
dat bij het opmaken van het protest, de nota
ris of de ambtenaar, die volgens de nationale 
wet bevoegd is tot het opmaken van protest, 
verplicht is daarvan bij geschri fte kennis te 
geven aan de uit hoofde van de chèque ver
bonden personen, wier adressen, hetzij op de 
chèque zijn aangegeven, hetzij bekend zijn aan 
den ambtenaar, die het protest opmaakt, hetzij 
zijn aangegeven door de personen, die opma
king van het protest hebben gevraagd. D e 
kosten van een zoodanige kennisgeving moeten 
aan de protestkosten worden toegevoegd. 

Art. 23. I eder der Hooge Verdragsluiten
de Partijen kan, voor wat betreft chèques, uit
gegeven en betaalbaar op haar grondgebied, 
bepalen, dat de rentevoet, waarvan in artikel 
45, n°. 2, en in artikel 46, n°. 2, van de een
vormige wet sprake is, kan worden vervangen 
door de wettelijke rente, welke op het grond
gebied van die Hooge Verdragsluitende Partij 
geldt. 

Art. 24. In afwijking van het bij art ikel 45 
der eenvormi ge wet bepaal de, behoudt ieder 
der Hooge V erdragsluitende Partijen zich de 
bevoegdheid voor, in haar nationale wet te 
bepal en, dat de houder, van dengene, tegen 
wien hij zijn recht van verhaa l uitoefent, een 
commissierecht kan vorderen, waarvan het be
drag door de nationale wet zal worden be
paald. 

Hetzelfde geldt, in afwijking van het bij 
artikel 46 der eenvormige wet bepaalde, voor 
dengene, die ter voldoening aan zijnen regres
plicht, de chèque betaald hebbende, het be
drag daarvan vordert van degenen, die tegen
over hem regresplichtig zijn . 

Art. 25. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partij en is vrij te bepalen, dat in geval van 
verval of van verjaring, op haar grondgebied 
eene rechtsvordering zal blijven bestaan tegen 
den trekker, die geen fonds heeft bezorgd, of 
tegen eenen trekker of eenen endossant, die 
zich ongerechtvaardigd zou hebben verrijkt. 

Art . 26. Het blijft aan de wetgeving van 
ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
voorbehouden, de gronden te bepalen van stui
ting en schorsing van de verjaring der uit eene 
chèque voortvloeiende rechtsvorderingen, waar
van hare rechtbanken moeten kennisnemen. 

De andere Hooge Verdragslui tende Partijen 
hebben de bevoegdheid de voorwaarden te be
pa len, waaronder zij zooda nige gronden zull e n 
erkennen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het 
gevolg eener rechtsvordering als middel om 
den verjaringstermijn , voorzien bij artikel 52, 
lid 2, van de eenvormige wet te doen loopen. 

Art. 27. I eder der Hooge Verdragsluiten-
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de Partijen heeft de bevoegdheid te bepalen, 
dat zekere werkdagen worden gelijkgeste ld 
met wett.elijke feestdagen, voor wat betreft 
den termijn van aanbieding en al Ie ha nde
lingen met betrekking tot de chèques. 

Art. 28. Ieder der Hooge Verdragslui tende 
Partijen heeft de bevoegdheid, uitzonderings
bepalingen van a lgemeenen aard uit te vaar
d igen met betrekking tot de opschorting der 
betaling, a lsmede van de termijnen ten aan
zien van de handelingen

1 
welke voorwaarde 

zijn voor het behoud van het recht van regres. 
Art. 29. Ieder der H ooge Verdrngslui tende 

Partijen is met het oog op de toepassing van 
de eenvormi ge wet bevoegd te bepalen, wie 
a ls bankiers zijn te beschouwen, en welke per
sonen of instellingen, vanwege den aard hun
ner werkzaamheden, daa rmede zijn ge lijkge
steld. 

Art. 30. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor, de 
toepassing van de eenvorm ige wet geheel o f 
gedeeltelijk uit te slui ten ten aanzien van 
postchèques en bijzondere chèques, hetzij van 
de emiss ie-i nstelli ngen, hetzij van Openbare 
Kassen, hetzij van Openbare Cred ietinste llin. 
gen, voor zooverre bovenbedoelde titels het 
voorwerp uitm aken van een bijzondere rege
l ing. 

Art. 31. I eder der Hooge Verdragsluitende 
Partijén verbindt zich , de wetsvoorschriften 
door ieder der Hooge Ve rdragsluitenpe Par
tijen uitgevaardigd, krachtens de artikelen 
1 tot 13, 14 , lid 1 en 2, 15 en 16, 18 tot 25 , 
27, 29 en 30 van deze Bijl age , te erkennen. 

P rotocol van het verdrag tot Invoerin g· van 
een eenvormige wet op chèques. 

Bij het onderteekenen van h et heden ge
sloten Verdrag tot invoering van een eenvor
mige wet op chèques zijn de ondergeteekenden, 
behoorlijk daartoe gevolmachtigd, omtrent de 
navolgende bepalingen overeengekomen: 

A. De Leden van den Volkenbond en de 
Staten niet-Leden, di e niet in staat zouden 
zijn geweest hun bekrachtiging van genoemd 
Verd rag vóór den l en September 1933 neder 
te leggen, verplichten zich, binnen veertien 
dagen daarop volgende, aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond mededeeling te 
doen van den stand, waarin hun bekrachtig ing 
zich bevindt. 

B . Indi en op den len November 1933 de 
rnorwaarden met betrekking tot de inwerking
t reding van het Verdrag, voorzien in artikel 
VI, lid 1, niet vervuld zijn, zal de Secretaris
Generaal van den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-L eden , die 
het Verdrag hebben onderteekend , of die 
daartoe zijn toegetreden, tot een bijeenkomst 
uitnood igen. 

Het doel dezer bijeenkomst zal zijn het on
de rzoek van den toestand en der maa tregelen, 
die eventueel zouden moeten worden genomen, 
om daarin verbetering te brengen. 

C. De Hooge Verdrags lui tende Partijen zu l
len elka nder mededeeling doen van de wette
lijke voorschriften, die zij op hare gebieden ter 
uitvoering van het Verdrag zu ll en uitvaardi
gen, zoodra deze voorschriften in werking 
treden. 

T en blij ke waarvan de Gevolmachtigden di t 
Protocol onderteekend hebben. 

Gedaan te Genève, den negentienden Maart 
negentienhonderd een en derti g, in een enkel 
exemplaar , dat za l worden nedergelegd in de 
archieven van het Secretariaat van den Vol
kenbond en waarvan de voor eensluidend ge
waarmerkte afschriften zu.Jlen worden toege
zonden aan alle Leden van den Volkenbond 
en aan a ll e Staten niet-Leden, die ter Confe
rentie vertegenwoordigd zij n geweest. 

( Onderteekeningen.) 

Verdrag· tot regelin g van zekere wetsoon 
fllcten ten aanzien van ehèques. 

( Opso1n11,ing van Staatshoofden .. ) 

Verlangend regelen aan te nemen tot oplos
sing van zekere wetsconfl icten ten aanzien van 
chèques, hebben als hun Gevolmachtigden aan
gewezen: 

(Lijst van Gevolmachtigden.) 

Die, na e lkander hun in goeden en behoor
lijken vorm bevonden vo lmachten te hebben 
medegedeeld , omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: 

Art. l. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen verbinden zich jegens e l kan der voor de 
oploss ing der hieronder genoemde wetsoon
fl icten ten aanzien van chèques, de in de vol
gende artikelen opgesomde rege len toe te pas
sen. 

Art. 2. De bekwaamheid van een persoon 
om zich bij chèque te verbinden wordt bepaald 
door zijn nationale wet. Indien deze nationale 
wet de wet van een ander land bevoegd ver
ki aart, is deze laatste wet toe pa se! ij k. 

De persoon, die onbekwaam zou zijn volgens 
de wet, in het voorgaande lid genoemd, is 
desniettemin rechtsgeldig verbonden, indien 
de ha ndteekening is geplaatst op het grond
gebied van een land, volgens welks wetgeving 
de persoon bekwaam zou zijn geweest. 

I eder der Hooge Verdragslu itende Part ijen 
is bevoegd, de rechtsgeldigheid te ontkennen 
van een door één harer onderdanen aange
gane verb inten is ten aanzien van chèques, 
welke op het grondgebied der andere Hooge 
Verdragsluitende P a rtijen slechts door toepas
sing van het voorgaande lid van dit artikel 
geldig zou zijn. 

Art. 3. De wet van het land, waar de 
chèque betaal baar is, wijst de personen aan, 
op wie eene chèque kan worden getrokken. 

I nd ien, volgens deze wet, de tite l nietig is 
a ls chèque met het oog op den persoon, op 
wien zij is getrokken, zijn niettem in ge ldig de 
verb inten issen, voortvloeiende uit de hand
teeken ingen, daarop gesteld in andere landen, 
wier wetten genoemde bepaling niet bevatten. 

Art. 4. De vorm der verbintenissen ten aan
zien van chèques aangegaan, word t beoordeeld 
naar de wet van het land, op welks grondge
bied die verbintenis en zijn onderteekend. H et 
is evenwel voldoende , indien de op de plaats 
van betaling voorgeschreven vo,:men in acht 
zijn genomen. 

Indi en ech ter de op eene chèque aangegane 
verbintenissen volgens de bepalingen van het 
voorgaande lid n iet rechtsgeldig zij n, doch in 
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overeenstemming zijn met de wetgev ing van 
den Staat , waar een la tere verbintenis is on
derteekend, doet de omstandigheid , dat de 
eerst aangegane verbinten issen, wat vo rm be
treft , ongeldig zijn, geen afbreuk aan de gel
d igheid van de later aangegane verbinteni s. 

I eder der H ooge Verdragslu itende P artij en 
is bevoegd te bepalen, dat de verbintenissen 
ten aanzien van chèques door een harer onder
danen in het bui tenland aangegaan, tegen
over een van haar andere onderdanen op haar 
grondgebied geldi g zull en zij n, mits zij worden 
aangegaan in den vorm, door de nationale 
wet voorgeschre ven. 

Art. 5. De wet van het land , op welks 
grondgebied de uit de chèque voortvloeiende 
verbintenissen zijn onderteekend, regelt de 
rechtsgevol gen dier verb intenissen. 

Art. 6. De term ij nen tot uitoefening van 
h et recht van regres worden ten aanzien van 
alle onderteekenaren bepaald door de wet van 
het land , waar het stuk is u itgegeven. 

Art . 7. De wet van het land, waar de 
chèque betaal baar is, bepaalt: 

1 °. of de chèque noodzakelij kerwijs op zich t 
betaalbaar is, dan wel of zij op zekeren 
t ijd na zich t kan worden getrokken, 
a lsmede, welke de rechtsgevolgen zijn 
van eene postdateering; 

2°. den termijn van aanbied ing ; 
3°. of de chèque kan worden geaccepteerd , 

gecert ifieerd, bekrachtigd of geviseerd , 
en welke rech tsgevolgen zijn van de 
vermelding d ier handelingen; 

4°. of de houder een gedeeltelijke betaling 
kan e ischen en of hij verpl ich t is een 
gedeeltelij ke betaling aan te nemen ; 

5°. of de chèque kan worden gekruist of 
worden voorzien van de clausule : ,, in 
rekening te brengen" , of een daarmede 
gelijkstaande uitdrukking, en welke de 
rechtsgevol gen zijn van die kruising, 
van die clausule of van die daarmede 
gelijkstaande uitdrukking; 

6°. of de houder bijzondere rech ten heeft op 
het fonds, en van welken a ar d deze 
rech ten zijn; 

7°. of de houder de chèque kan herroepen 
of verzet kan doen tegen de betaling; 

8° . de m aatregelen te nemen in geval van 
verlies of diefstal van de chèque ; 

9°. of een protest of een daarmede gelij k
staande verklaring noodzakelijk is voor 
het behoud van het recht van regres 
tegen de endossanten, den t rekker en 
de overige chèque-sch uldenaren. 

Art . 8. De vorm en de termijnen van het 
protest al smede de v01m der andere hande-
1 ingen ,' welke noodzakelijk zijn voor de u it
oefening of voor het behoud van de rechten 
ten aanz ien van chèques, worden beheerscht 
door de wetten van het land , op welks g rond
gebied het protest moet worden opgemaakt of 
bedoelde h andeling worden verricht. 

Art. 9. I eder der H ooge Verdragsluitende 
Partijen behoudt zich de bevoegdheid voor om 
de door di t Verdrag gehuldigde beginselen 
van internationaal privaat recht niet toe te 
passen, voor zooverre betreft: 

1 °. een buiten het grondgebied van een der 
Hooge Verdragsluitende P artijen aan
gegane verbintenis ; 

2° . een wet, welke toepasselijk zou zij n 
overeenkomstig deze beginselen en welke 
niet di e van een der Hooge Verdrag
slui tende P artijen zou zijn. 

Art . 10. Op het grondgebied van ieder der 
H ooge Verd ragslui tende P artij en zullen de 
bepal ingen van dit Verdrag niet toepasselijk 
zijn op chèques, welke reeds op h et oogenblik 
van de inwerkingtredi ng van dit Verdrag zijn 
uitgegeven. 

Art. 11. Di t Verdrag, waarvan de Fra nsche 
en Engelsche tekst beide authentiek zijn , zal 
de dagteekeni ng van heden dragen. 

H et zal tot 15 J ul i 1931 kunnen worden 
onderteekend namens ieder Lid van den Vol
kenbond en iederen Staat niet-Lid . 

Art. 12. D it Verd rag zal worden bekrach
tigd. 

De oorkonden van bekrachtig ing zull en 
vóór den lsten September 1933 worden neder 
gelegd b ij den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, d ie van de ontvangst onmiddel
lij k mededeeli ng zal doen aan a lle Leden van 
den Volkenbond .en aan a ll e Staten niet-Leden, 
in wier naam dit Verdrag is onderteekend, of 
· n wier naam daartoe is toegetreden. 

A rt. 13. V an 15 J uli 1931 af zal ieder Lid 
van den Volkenbond en iedere Sta at niet-Lid 
tot d it Verdra g kunnen toetreden . 

Deze toetreding zal kunnen geschieden door 
een kennisgeving aan den Secretari s-Generaal 
van den Volkenbond, d ie haa r zal nederleg
gen in de arch ieven van het Secretariaat. 

De Secretaris-Generaal zal van de neder
legging onmiddellijk kennis geven aan alle 
Leden van den Vol kenbond en aan a lle Sta
ten n iet-L eden, die d it Verdrag hebben ge
tee kend of die daa rtoe zij n toegetreden . 

Art. 14. D it Verdrag treedt eerst in wer
king, wanneer de bekrachtiging of de toetre
ding zal hebben plaats gehad namens zeven 
Leden van den Volkenbond of Sta ten niet
L eden, waaronder dr ie permanen te Leden van 
den Volkenbondsraad. 

De datum van inwerkingtreding zal zijn de 
negen t igste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretaris-Generaal va n den Vol 
kenbond van de zevende bekrachti g ing of toe
treding, overeenkomstig het eerste lid van dit 
a rt ikel. 

De Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal , bij het doen der kennisgevingen , 
bedoeld bij de artikelen 12 en 13, in het bij
zonder doen blijken, dat de bekrachtigjngen 
of toetredingen, bij het eerste I id van di t 
artikel bedoeld , verkregen zijn . · 

Art . 15. I edere bekracht ig ing of toetreding, 
welke zal gesch ieden na de inwerkingtreding 
van di t Verdrag overeenkomstig artikel 14 , 
zal van krach t zij n te rekenen van af den 
negentigsten dag, volgende op den da tum van 
haa r ontvangst door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. 

Art . 16. Behoudens in geval van dri ngende 
noodzakelijkheid , kan d it Verdrag niet wor
den opgezegd voor het e inde van een termijn 
van twee jaren, te rekenen van a f den da tum 
zijner inwerkingtreding voor het Lid va n den 
Vol ken bond of voor den Staat niet-Lid, die 
tot opzegging overgaat; . deze opzegging za l 
van kracht worden te rekenen van af den 
negentigsten dag, volgende op de ontvangst 
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door den Secreta ris-Generaal van de tot hem 
gerich te kennisgeving. 

Iedere opzegging zal onmiddellij k door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond wor
den medegedeeld aan a lle Leden van den 
Volkenbond en aan de Sta ten niet-Leden in 
wier naam dit Verdrag is onderteekend of in 
wier naam de 1:0etreding heeft pl aats gehad. 

I edere or_izeggmg zal slechts van krach t zijn 
voor het L,d van den Volkenbond of voor den 
Staat niet -Lid, namens welke zij za l hebben 
pi aats gehad. 

Art. 17. I eder Lid van den Volkenbond en 
iedere ~taat niet-Lid , voor wien dit Verdrag 
m werk mg is, zal na het e inde va n het v ierde 
jaar , volgende op de inwerkingtreding van 
cht Verdrag, een verzoek kunnen richten tot 
den Secreta ri s-Generaal van den Volkenbond 
strekkende tot herziening va n enkele of va~ 
all e bepalingen van dit Verdrag. 

Indien een zoodanig verzoek na mededee-
1 ing aan de andere Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, voor wie het Ver
drag a lsda n van kracht zal zij n binnen den 
termijn van een jaar wordt geste~nd door ten 
minste zes van hen , zal de R aad van den 
Volkenbond besl issen of er reden is te di en 
e inde een Conferentie samen te roepen. 

__ Art. 18. De H ooge Verdragslu itende P ar
t.Jen kunnen op het oogenblik van ondertee
kening, b~krachtig ing of toetredi ng verkl a
ren, dat ZIJ door de aanvaarding van di t Ver
drag geen verplich ting op zich wenschen te 
nemen ten aanzien van all e of eenige van 
h aar koloniën, protectoraten of gebieden die 
onder haar suzereini teit of mandaat zij~ ge
pl aatst ; in dat geval zal dit Verdrag n iet van 
toepass ing zijn op de gebieden, die in een 
zoodan ige verklar ing zij n genoemd. 

De Hooge Verd ragslui tende P artij en ku nnen 
later ten a ll en tijde ter kennis va n den 
Secreta ri s-Generaal van den Volkenbond bren
gen, d'.' t zij WE;~schen, da t di t Verdrag van 
t~ep~ssrng zal z1Jn op all e of eenige gebieden, 
die rn de verklarmg, bedoeld in het voor
gaande lid , zijn genoemd. In dat geval zal 
het Verdrag van toepassing zijn op de ge
bieden, die in deze mededeeling worden ge
noemd, negenti g dagen na de ontvangst daar
van door den Secreta r is-Generaal van den 
Volkenbond. 

Evenzoo kunnen de H ooge Verdragsluïten
de P artij en ten a ll en tijde verklaren, da t zij 
de toepass ing van dit Ver drag op all e of een ige 
v'.'n haar koloniën, protectoraten of gebieden, 
die onder haar suzerein iteit of mandaat zijn 
geplaa tst, wenschen te beëindigen. In da t ge
va l ~a l het Verdr~g opho1:1den van toepassing 
te z1J n op de gebieden, d ie in een zoodanige 
ve rklaring zijn genoemd, een jaar na de ont
vangst daarvan door den Secreta ri s-Generaal 
van den Volkenbond. 

A rt. 19. Dit Verdrag za l door den Secre
taris-Generaa l van den Volkenbond onmiddel 
lijk bij zijn inwerkingtreding worden gere
gistreerd. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmacht igden di t Verdrag hebben ondertee
kend. 

Gedaan te Genève, den negent ienden Maart 
negent ienhonderd een en der t ig, in één enkel 

exempl aar, dat za l worden nedergelegd in de 
archieven van het Secretariaa t van den Vol
kenbond en waarvan de voor eensluidend ge
waarmerkte a fschr iften zu ll en worden toege
zonden aan a ll e L eden van den Volkenbond 
en aan a lle Staten niet-Leden, di e ter Con
ferentie vertegenwoo rd igd zij n geweest . 

{ Onderteekeningen. ) 

Protocol. 

Bij het onderteekenen van het heden ge
sloten Verdrag tot regeling van zekere wets
conflicten ten aanzien van chèques zij n de on
d_ergeteekehden, behoorlijk daar toe gemach
t igd , omtrent de navolgende bepali ngen over
eengekomen : 

A. De Leden va n den Vol kenbond en de 
Staten niet-Leden, di e niet in staat zouden zijn 
geweest hun bekrachtig ing van genoemd Ver
d rag vóór den l en September 1933 neder te 
leggen, verplichten zich , b innen vee rt ien da
gen daarop volgende, aan den Secretar is-Gene
raal van den Volkenbond mededeeling te doen 
van den stand, waarin hun bekrachtig ing zich 
bevindt. 

B. Indien op den l en November 1933 de 
voorwaarden met betrekking tot de inwerking
tred mg van het Verdrag, voorzien in artikel 
14, lid 1, niet vervuld zijn , zal de Secretari s
Generaal van den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-L eden, die 
het Verdrag hebben onderteekend of die 
daartoe zijn toegetreden, tot een bijeenkomst 
ui tnoodigen 

H et doel dezer bijeenkomst zal zijn het on
derzoek van den toestand en der maatregelen 
die eventueel w uden moeten worden genomen ' 
om daa rin verbeter ing te brengen. ' 

C. De H ooge Verdragslui tende P artij en 
zull en elkander mededeeling doen va n de 
w_ettel ij ke voorschriften, die zij op haar ge
b!eden ter uttvoering va n het Verd rag zull en 
ut tvaard1gen, zood ra deze voorschr i ften in 
werk ing trecten. 

T en blijke waarvan de Gevolmachtigden 
dit Protocol onderteekend hebben. 

Gedaan te Genève, den negent ienden Maart 
negentienhonderd een en dert ig, in één enkel 
exemplaar, dat zal worden nedergelegd in de 
a rchieven van het Secreta riaat van den Vol
kenbond en waa rva n de voor eenslu idend ge
waarmerkte afsch riften zul len worden toege
zonden aan all e Leden van den Volkenbond 
en aan a lle Staten niet-Leden, di e ter Con
ferentie vertegenwoordigd zij n geweest . 

( Onderteekeningen. ) 

Verdrag· betreffe ll(le het zegelrecht ten 
aanzien van chèques. 

{ Opsomming van S taatshoofden . ) 

Verlangend eenige vragen van zegelrecht in 
verband met de chèque te regel en hebben tot 
hun Gevolmachtigden aangewezen': 

{Lijst van Gevolmachtigden. ) 

Die, na elkander hun in goeden en behoor
l ijken vorm bevonden volmachten te hebben 
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medegedeeld, omtrent de volgende bepalingen 
zijn overeengekomen: · 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P ar
-tij en ':'erbinden zich, in geval haar wetgevin
_gen met reeds daartoe strekken, haar wetten 
in a lle gebieden, di e onder haar souvere ini
teit of gezag zijn geplaatst en waarop dit 
V erdrag van toepassing is, zoodanig te wij zi
gen, dat de geldigheid der ten aanz ien van 
chèques aangegane verbin tenissen en de uit
·oefening der daaru it voortvloeiende rechten 
niet afhankelij k zal worden gesteld van de 
inach tneming der bepalingen nopens het zegel. 

Zij kunnen echter de uitoefening van die 
rechten schorsen, totdat de verschuldigde ze
gel rech ten a lsmede de verbeurde ' boeten zul
len zijn betaald. Eveneens kunnen zij bepalen, 
dat de hoedanigheid en de kracht van onmid
·dellijk-ui tvoerbaren-titel, welke overeenkom
·stig haar wetgevingen aan de chèque mochten 
zijn toegekend, a fh ankel ijk zull en zijn van de 
voorwaarde, dat het zegelrecht, overeenkomstig 
<ie bepalingen harer wetten, aanstonds bij de 
uitgifte van het stuk behoorlijk gekweten is. 

Art. 2. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en Engelsche tekst beide authentiek zijn , zal 
de dagteekening van heden dragen. 

H et zal tot 15 Juli 1931 kunnen worden 
onderteekend namens ieder Lid van den Vol
kenbond en iederen Staat niet-Lid. 

Art. 3. Dit Verdrag zal worden bekrach
t igd. 

De oorkonden van bekrachtiging zullen vóór 
den l sten September 1933 worden nederge
legd bij den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond, die van de ontvangst onmi ddellijk 
zal mededeeling doen aan a ll e Leden van den 
Volkenbond en aan all e Staten niet-Leden, 
in wier naam dit Verdrag is onderteekend of 
in wier naam daartoe is toegetreden. 

Art. 4. Van 15 Juli 1931 af zal ieder Lid 
van den Volkenbond en iedere Staat n iet-Lid 
tot di t Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal gesch ieden door een 
kennisgeving aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, di e haar zal nederleggen in 
de archieven van het Secretariaat. 

De Secretari s-Generaal za l van de neder
legging onmiddellijk kennis geven aan a ll e 
Leden van den Volkenbond en aan a lle Staten 
niet-Leden, die di t Verd rag hebben ondertee
kend, of die daartoe zij n toegetreden. 

Art. 5. Dit Verdrag treedt eerst in werking 
wanneer de bekrachtiging of de toetreding 
zal hebben pl aats gehad namens zeven Leden 
van den Volkenbond of Staten niet-Leden, 
waaronder drie permanente Leden van den 
Vol ken bondsraad. 

De datum van inwerkingtreding zal zijn de 
negentigste dag, volgende op de ontvangst 
door den Secretaris-Generaal van den Vol
kenbond van de zevende bekrachtiging of toe
t reding, overeenkomstig het eerste lid van dit 
artikel. 

De Secretar is-Generaal van den Vol kenbond 
zal bij het doen der kennisgevingen, bedoeld 
bij de artikelen 3 en 4, in het bijzonder doen 
bl ij ken, dat de bekrachtigingen of toetred in
gen, bij het eerste lid van dit artikel bedoeld , 
verkregen zijn. 

Art. 6. I ede re bekrach t igi ng of toetreding, 
welke zal geschieden na de inwerkingtreding 

van het Verdrag overeenkomstig artikel 5, 
zal van krach t zijn te rekenen van a f den 
negentigsten dag, volgende op den datum van 
haar ontvangst door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond. 

Art . 7. Dit Verdrag kan niet worden op
gezegd voor het e inde van een termijn van 
twee jaren, te rekenen van den datum zijner 
inwerkingtreding voor het Lid van den Vol 
kenbond of voor den Staat niet-Lid, die tot de 
opzeggi ng overgaat; deze opzegging zal van 
kracht worden, te rekenen van a f den negen
tigsten dag, vol gen de op de ontvangst door 
den Secretaris-Generaal van de tot hem ge
richte kennisgeving. 

I edere opzegging zal onmiddellijk door den 
Secretaris-Generaal van den Vol ken bond wor
den medegedeeld aan alle L eden van den 
Volkenbond en aan a lle Staten niet-Leden, 
in wier naam dit Verdrag is onderteekend of 
in wier naam de toetreding heeft pl aats ge
ha d. 

I edere opzegging zal slechts van kracht zijn 
voor het L id van den Volkenbond of voor den 
Staat niet-Lid, namens welke zij zal hebben 
pi aats gehad. 

Art. 8. Ieder Lid van den Volkenbond en 
iedere Staat niet-Lid, voor wien dit Verdrag 
van kracht is , zal na het einde van het vierde 
jaar, volgende op de inwerkingtreding va11 
dit Verdrag, een verzoek kunnen richten tot 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond , 
strekkende tot herziening van enkele of van 
alle bepalingen van dit Verdrag. 

Indien een zoodanig verzoek, na mededee-
1 ing aan de andere Leden van den Volken
bond of Staten niet-Leden, voor wie het Ver
drag a lsdan van kracht zal zijn, binnen den 
te rmij n van een jaar wordt gesteund door ten 
minste zes van hen, zal de R aad van den 
Volkenbond beslissen of er reden is te dien 
e inde een conferentie samen te roepen. 

Art. 9. De Hooge Verdragsluitende Par
tijen kunnen op het oogenblik van ondertee
ken ing, bekrachtiging of toetreding verkla
ren, dat zij door de aanvaardi ng van dit Ver
drag geen verplichting op zich wenschen te 
nemen ten aanzien van a ll e of eenige van 
haar koloniën, protectoraten of gebieden, die 
onder haar suzereini teit of mandaat zijn ge
pl aatst; in dat geval zal dit Verdrag niet van 
toepassing zijn op de geb ieden, die in een 
zoodanige ve rklaring zijn genoemd. 

De Hooge Verdragsluitende P a rtij en kun
nen later ten a ll en t ijde ter kennis van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wensch.en, dat dit Verdrag van 
toepassing zal zij n op a lle of eenige gebieden, 
die in de verklaring, bedoeld in het voorgaan
de lid, zijn genoemd. In dat geval za l het 
Verdrag van toepassing zijn op de gebieden, 
die in deze mededeeling worden genoemd, 
negentig dagen na de ontvangst daarvan door 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond. 

Evenzoo kunnen de Hooge Verdragsluitende 
P artijen ten a ll en tijde verklaren, dat zij de 
toepass ing van dit Verdrag op a lle of eenige 
van haar koloniën, protectoraten of gebieden. 
die onder haar suzerein iteit of mandaat zijn 
gepl aatst, wenschen te beëindigen. In dat ge
val za l het Verdrag ophouden van toepass ing 
te zijn op de geb ieden, di e in een zoodanige 
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verkl aring zijn genoemd, een jaa r na de ont
vangst daarva n door den Secretari s-Generaal 
van den Volkenbond. 

Art. 10. Dit Verdrag zal door den Secre
t a ris-Generaal va n den Volkenbond onmiddel
lijk bij zijn inwerking treding worden gere
g istreerd . 

T en blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend. 

Gedaa n te Genève, den negentienden Maart 
negentienhonderd een en derti g, in één enkel 
exempl aar , da t zal worden nedergelegd in de 
a rchieven van het Secreta riaa t van den Vol 
kenbond en waarvan de voor eensluidend ge
waa rmerkte a fschriften zull en worden toege
zonden aan a lle Leden va n den Volkenbond 
en aan alle S taten n iet-L eden , die te r Con
ferentie vertegenwoordigd zijn geweest . 

( Onàertee keningen. ) 

Protocol. 

Bij het onderteekenen van het heden ges lo
ten Verdrag be treffende het zegelrecht ten 
aanzien va n chèques zijn de ondergeteekenden, 
b ehoorlijk daar toe gevolmacht igd, omtrent de 
na vol gende bepalingen overeengekomen: 

A. De L eden van den Volkenbond en de 
Sta ten niet-Leden, di e niet in staat zouden 
zij n geweest hun bekracht iging van genoemd 
V erdrag vóór den l en September 1933 neder 
te leggen, verpli chten zich , b innen veert ien 
dagen daarop volgende, aan den Secreta ris
Generaal van den Volkenbond mededeeling te 
doen van den stand , waarin hun bekrach t i
g ing zich bev indt. 

B. Indien op den l en November 1933 de 
voorwaarden met betrekking tot de inwerking
t red ing van het Verd rag , voorzien in a rtikel 
5, lid 1, niet vervuld zijn, za l de Secretari s
Generaal va n den Volkenbond de Leden van 
den Volkenbond en de Sta ten niet-Leden, die 
het Verdrag hebben onderteekend, of die daar
toe zijn toegetreden, tot een bijeenkomst ui t
noodigen. 

H et doel dezer bijeenkomst za l zijn het on
derzoek va n den toestand en der maatregelen, 
die eventueel zouden moeten worden genomen, 
om daarin verbete ring te brengen. 

C. De H ooge Verdragsluitende Partijen 
zu llen elkander mededee l ing doen van de wet
telijke voorschriften, di e zij op haar gebieden 
te r u itvoeri ng van het Verdrag zull en ui t
vaa rdigen, zoodra deze voorschriften in wer
king treden. 

T en blijke waarvan de Gevol~achtigden di t 
P rotocol onderteekend hebben. 

Gedaan te Genève, den negentienden Maa rt 
negentienhonderd een en dertig, in één enkel 
exempl aar , da t za l worden nedergelegd in de 
a rchi even van het Secretariaat van den Vol
kenbond en waa rvan de voor eenslu idend ge
waarmerkte a fschr iften zull en worden toege
zonden aan alle Leden van den Volkenbond 
en aan alle Staten niet-Leden, di e ter Con
fe rentie vertegenwoordi gd zijn geweest . 

( Onderteekeningen. ) 

Opgave van de data waarop de akten van 
bekrachtiging van de hieronder vermelde 
verdrag·en van 19 Maart 1931 met bljbehoo
rende protocollen zijn nederg·elegd en van 
de bij die bekrachtigingen gemaakte voor
behouden, als mede van de toetredingen tot 

die verdragen. 

I. Verdrag tot In voerin g van een een vor
mige wet op chè<1u es. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

DE EMARKEN (27 Juli 1932). 
De verbintenis van de Koninklijke Re

geering, om in Denema rken de eenvormige 
wet in te voeren, vervat in Bij lage I va n 
di t Verd rag, is onderworpen aan de voor
behouden, bedoeld in de a rtikelen 4, 6, 
9, 14 lid 1, 16a, 18, 25, 26, 27 en 29 van 
Bijl age II van dit Verdrag. 

De K oninklijke R egeering beoogt niet 
bij de aanvaa rding van dit Verdrag eeni ge 
verplichting op zich te nemen met be
t rekking tot Groenl and. 

DUITSCHLAND (3 October 1933). 
Deze bekrachtig ing is onderworpen aan 

de voorbehouden, voorzien in de artikelen 
6, 14. 15, 16 lid 2, 18, 23, 24, 25, 26 en 29 
van Bijl age II van het Verdrag. 

FINLAND (31 Augustus 1932). 
Deze bekrachtiging is onderworpen a an 

de voorbehouden, ve rmeld in de a rtikelen 
4, 6, 9, 14 lid 1, 16a, 18 en 27 van Bij
lage II van di t Verdrag. Bovendien heeft 
Finland gebru ik gemaa kt van het rech t, 
da t toegestaan is aan de H ooge Verdrag
slui tende Partij en in de a r t ikelen 25, 26 
en 29 van genoemde Bijl age, om wettelijke 
voorschr iften te geven omt rent de onder
werpen, die hierin zijn ve rmeld. 

ITALI:tt (31 Augustus 1933) . 
Overeenkomst ig a rtikel 1 va n d it Ver

drag verklaart de Koninklijke I ta liaan
sche R egeering, dat zij voornemens is ge
bruik te m a ken va n de bevoegdheden, 
voorzien in de art ikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 14, 16 lid 2, 19, 20, 21 lid 2, 23, 25, 
26, 29 en 30 van Bijl age II. 

Met betrekking tot a rtikel 15 va n Bij
lage II van di t Verdrag zijn de instellin
gen, waarva n in dit artikel sprake is in 
Italië alleen de " Stanze di compensa
zione". 

JAPA {25 Augustus 1933). 
Krachtens toepass ing van artikel 1 lid 2 

van dit Verdrag is deze bekrachtiging ge
geven onder voorbehoud, dat gebruik ge
maakt zal kunnen worden van de bep e.-
1 ingen, vermeld in Bijl age II van dit Ver
drag. 

MONACO (9 F ebruari 1933). 

EDERLAND (voor het Rijk in Europa) 
{2 A pril 1934) . 

Deze bekrach t ig ing is onderwor pen aan 
de voorbehouden, verva t in Bijlage II van 
het Verdrag. 

TOORWEGE N (27 Juli 1932 ). 
Deze bekrachtig ing is onderworpen aan 
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de voorbehouden, vermeld in de artikelen 
4, 6, 9, 14 lid 1, 16a en 18 van Bijlage 
II van dit Verdrag en de Koninklijke 
Noorsche Regeering behoudt zich tege
lijkertijd voor, gebru ik te maken van het 
recht, dat krachtens de artikelen 25, 26, 
27 en 29 van genoemde Bijlage aan de 
Hooge Verdragsluitende Partijen is toege
staan om wettelijke voorschriften te geven 
omtrent de onderwerpen, die hierin zijn 
vermeld. 

ZWEDEN (27 Juli 1932). 
Deze bekrachtiging is onderworpen aan 

de voorbehouden vermeld in de artikelen 
4 , 6, 9, 14 lid 1,' 16a en 18 van Bijlage II 
van het Verdrag, en bovendien maakt de 
Koninklij ke Zweedsche R egeering gebruik 
van het recht, dat krachtens de artikelen 
25, 26 en 29 van genoemde Bijlage aan 
de Hooge Verdragsl uitende P artijen is toe
gestaan, om wettelij ke voorschriften te 
geven omtrent de onderwerpen, die hierin 
zijn vermeld. 

ZWIT SERLAND (26 Augustus 1932). 
D eze bekrachtiging is gegeven onder 

voorbehoud van de artikelen 2, 4, 8, 15, 
16 lid 2, 19, 24, 25 , 26, 27, 29 en 30 van 
Bijl age II. 

Zij zal eerst van kracht worden na aan
neming van een wet tot herziening van de 
titels XXIV tot XXXIII van den ,,Code 
fédéral" betreffen de de verbintenissen of 
eventueel van een bijzondere wet nopens 
de wisselbrieven, orderbriefjes en chèques. 

T o e t r e d i n g e n. 

NICARAGUA (16 Maart 1932). 

II. Yerdrag· tot regelin g van zekere wets 
conrllcten ten aanzien van chèques. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

DENEMARKEN (27 Juli 1932}. 
De Kon inklijke Regeering beoogt .niet 

bij de aanvaarding van dit Verdrag eenige 
verplich ting op zich te nemen met betrek
king tot Groenl and. 

DUITSCH LAND (3 October 1933) . 

FINLAND (31 Augustus 1932). 

ITALU'.: (31 Augustus 1933). 

JAP AN (25 Augustus 1933}. 

MON ACO (9 Februari 1933). 

N EDERLAND (voor het Rij k 111 Europa) 
(2 A pril 1934). 

N OORWEGEN (27 Jul i 1932) . 

ZWEDEN (27 Jul i 1932). 

ZWITSE RLAND (26 Augustus 1932). 
D eze bekrachtiging zal eerst van kracht 

worden na aanneming van een wet tot her
ziening van de t itels XXIV tot XXXIII 
van den "Code fédéral", betreffende de 
verbintenissen of eventueel van een bij 
zondere wet nopens de wisselbrieven, or
derbr ie fj es en chèques. 

T o e t r e d i n g e n. 

NICARAGUA (16 Maart 1932). 

III. Verdrag betreffende het zegelrecht 
ten aanzien van chèques. 

B e k r a c h t i g i n g e n. 

DENEMARKEN (27 Juli 1932) . 
De Koninklijke Regeer irig beoogt niet 

bij de aanvaarding van dit Verdrag eenige 
verplichting op zich te nemen met be
trekking tot Groenland. 

DUITSCHLAND (3 October 1933). 

FINLA D (31 Augustus 1932). 

GROOT-BRITANNI:tt en NOORD-IERLAND 
(13 J anuari 1932). 

Deze bekrachtiging is niet toepasselijk 
op de Britsche koloniën of protectoraten 
noch op eenig gebied, waarvan het man
daat wordt uitgeoefend door de Regeering 
van Zijne Majesteit in het Vereenigd 
Koninkrijk. 

ITALU'.: {31 Augustus 1933). 

JAPAN (25 Augustus 1933). 

MONACO {9 Februari 1933). 

NEDERLAND {voor het Rij k in Europa) 
{2 April 1934). 

NOORWEGEN (27 Juli 1932}. 

ZWEDEN (27 Juli 1932). 

Z~'ITSERLAND (26 Augustus 1932). 
Deze bekrachtiging zal eerst van kracht 

worden na aanneming van een wet tot her
ziening van de titels XXIV tot XXXIII 
van den "Code fédéral" , betreffende de 
verbintenissen of eventueel van een bij
zondere wet nopens de wissel brieven, or
derbr iefjes en chèques. 

T o e t r e d i n g e n. 

NICARAGUA {16 Maart 1932) . 

s. 211. 

23 April 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en W et
houders van Rozenburg d.d. 24 Augustus 
1933, waarbij aan D. Spa.njersberg a ldaar 
vergunning is verleend voor den bouw 
van een huis aan den Boomendijk. 

Wij WILHÈLMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze M inisters van 

Socia le Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 1 Februari 1934, n°. 376, M/P.B .R., Af
deeling Volksgezondheid, en van 10 Februari 
1934, n°. 4287, afd . Binnenlandsch Bestuur, 
betreffende het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Rozenburg dd. 24 A ugustus 
1933, waarbij aan D . Spanjersberg aldaar ver
gunning is verleend voor den bouw van een 
h u is aan den Boom en dij k; 

Overwegende, dat de vergunning is verleend 
onder voorbehoud, dat "gebouwd worde op 
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minstens 5 Meter afstand uit het midden van 
den weg gemeten" ; 

dat dit voorbehoud feitelijk strekt tot bepa. 
ling van een lijn, die aan de wegzijde niet 
mag worden overschreden bij de uitvoering 
van het onderwerpelijk bouwplan en die ook 
overigens, wat haar doel betreft, overeenkomt 
met een "voorgevelrooilijn" , volgens de daar
van in artikel 2 van de Woningwet gegeven 
omschrijving; 

dat aan deze strekking niet afdoet het fe it, 
dat de bepaalde afstand (uit het midden van 
den weg) gelijk is aan dien volgens een " Rooi
lijnenbesluit" , waarnaar in het vergunnings
besl uit wordt verwezen; dat toch het hierbe
doelde besluit, tot het vaststellen van rooi
lijnen , niet is goedgekeurd door Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, dus geen gevolg ka n 
hebben volgens de wet; 

Overwegende, dat volgens artikel 2, in ver
band met artikel 11 , van de Woningwet het 
geven van voorschriften ter bepaling van voor
gevelrooilijnen is voorbehouden aan den Ge
meenteraad, onder goedkeuring van Gedepu
teerde Staten, een en ander, nadat met be
trekking tot bijzondere rooilijnvoorschriften is 
voldaan aan hetgeen a rtikel 10 der wet voor
schrijft met betrekking tot de voorbere iding 
van zoodanige voorschriften; 

dat hiermede in strijd is bepaling van een 
voorgevelrooilijn door Burgemeester en W et
howden · 

dat v~renbedoeld voorbehoud en het bes! uit, 
waarbij het gemaakt is, mitsdien in strijd zijn 
met de wet; 

Gezien artikel 185 van de Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord , advies van 

13 Maart 1934, n°. 29; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 13 April 1934, n°. 2786 
M/P .B .R., afdeeling Volksgezondheid, en van 
17 April 1934, n°. 9892, afdee ling Binnen
landsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van Burgemeester en 

Wethouders van R ozenburg d.d. 24 Augustus 
1933 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is bel ast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad, zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 23sten April 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van So ciale Zaken, 
J. R. SI o tem aker d e B ruïne. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 
(Uitgeg. 15 M ei 1934.) 

s. 212. 

23 April 1934. BESLUIT tot nadere wij zi
ging van het Koninklijk besluit van 17 
Februari 1914 (Staatsblad n°. 33), hou
dende bepalingen omtrent de uitgifte, op
zegging, aflossing en rentebetaling van . 
schatkistbiljetten, zooa ls dat besluit laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklij k besluit 
van 30 October 1931 (Staatsblad n°. 427). 

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

Financiën, dd . 6 Maart 1934, n°. 224 (Gene
rale Thesaurie); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 Maart 1934, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 April 1934, n°. 136 
(Generale Thesaurie); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In a rtikel 1 van Ons besluit van 17 

F ebruar i 1914 (Staatsblad n°. 33), zooals dat 
is gewijzigd bij Onze besluiten van 25 A pri l 
1914 (Staatsblad n°. 187) , van 25 November 
1914 (Staatsblad n°. 545), van 28 December 
1925 (Staatsblad n°. 514) en van 30 October 
1931 (Staatsblad n° . 427) wordt in plaats van 
,,twaalf maanden" gelezen "vijf jaren". 

2. De slotzin van het tweede lid van artikel 
2 van Ons vorengemeld besluit vervalt ; aan 
dat artikel wordt een de rde I id toegevoegd, 
luidende : 

" De voorwaarden waarop de uitgifte zal 
geschieden worden door Onzen Minister van 
Fina nciën vastgesteld." 

3. Artikel 7 van Ons meergenoemd besluit 
wordt gelezen als volgt: 

,,Door de zorg van den Agent van het Mi
nisterie van Financiën te Amsterdam wordt 
als ontvangst wegens schatkistb iljetten ve rant
woord het nominaa l bedrag der uitgegeven 
biljetten; afzonder] ijk wordt daarbij in ont
vangt respectievelijk in uitgaaf gebracht het 
bedrag, dat zij meer, onderscheidenl ijk min
der, dan hunne nominale waarde hebben op
gebracht. 

H et voordeel ig verschi l strekt tot verm inde
ring van het bezwaar, verevend op het artikel 
voor de . betaling van rente van schatkistpa
pier, opgenomen in de Rijksbegrooting voor 
het jaar, ten laste waarvan de eerste rente
termijn dier schatkistbiljetten wordt gebracht. 
Het na deelig verschil komt ten laste van ge
noemd artikel de r Rijksbegrooting voor het 
jaar, waal' in de storting gesch iedt." 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en der dagteeke
ning van het Staatsblad, waari n het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 23sten Apri l 1934. 

s. 213. 

WILHELMINA. 
De ilfinist,er van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 4 M ei 1934.) 

24 April 1934. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
g ing van het Reglement op het verleenen 
van verlof, na opzending naar Nede1·land, 
aan militairen beneden den rang van 
onder! ui tenant, behoorende tot of gede
taeheerd bij de troepen in Suriname en 
Curaçao . 

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

Staat, Minister van Koloniën van 17 April 
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1934, Commissariaat voor Indische Zaken, Af
deel ing C, n°. 31; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het eerste li d van artikel 7b 

van het Reglement op het verleenen van ver
lof , na opzending naar Nederland, aan m ili 
tairen beneden den rang van onder] ui tenant, 
behoorende tot of gedetacheerd bij de troepen 
in Su1·iname en Cwraçao, vastgesteld bij Ons 
beslu it van 18 Juni 1923 (Staatsblad n°. 273) , 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 14 

Augustus 1928 (Staatsblad n°. 328), wordt 
hetgeen volgt nà : ,,maatstaf:" vervangen 
door: 

" honderd percent van de eerste f 100 der 
maandelijksche bezoldi ging ; 

tach t ig percent van de volgende f 100; 
zestig percent van de volgende f 300, en 
veertig percent van elk volgend bedrag." 
2. Dit besluit treedt in werking op den dag 

volgende op dien der afkondiging en werkt 
terug tot 1 Apri l 1934. 

H et is niet van toepassing op de verloven , 
welke vóór dien datum zij n ingegaan. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoer ing van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 24sten April 1934. 

s. 214. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colij n. 
(Uitgeg. 4 Mei 1934.) 

24 April 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 8 
en 11 December 1933 tusschen de Duitsche 
R ij kspost en het Hoofdbestuur der Neder
landsche P osterij en, Tel egrafie en Telefo
nie en van de op 14 en 28 December 1933 
tusschen genoemd Hoofdbestuur en de 
Britsche Posterijen gewis elde nota's tot 
wijziging onderscheidenlijk van de op 2/24 
April 1926 tusschen de Nederlandsche 
Post- en Telegraafadministratie en de 
Dui tsche Rijkspost gesloten overeenkomst, 
in zake het telegraafverkeer tusschen N e
de1·land en Duitschland (Staatsblad 1926, 
n°. 198) en van de op 13/27 April 1926 
tusschen de Nederlandsche en Bri tsche 
Rijkstelegraafadministraties gesloten over
eenkomst, betreffende het telegraafverkeer 
tusschen N ede1·land en Groot-B1·itannië, 
Noord- I erland, de Kanaal-Eilanden en het 
e il and Man (St_aatsblad 1926, n°. 297). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de op 8 en 11 December 1933 tus

schen de Duitsche Rijkspost en het Hoofdbe
stuur der N ederl andsche Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en de op 14 en 28 December 1933 
tusschen genoemd Hoofdbestuur en de Britsche 
Posterijen gewisselde nota's tot wijziging on
derscheidenlijk van de op 2/24 April 1926 
tusschen de N ederl andsche P ost- en Telegraaf
adm inistratie en de Duitsche Rijkspost geslo
ten overeenkomst in zake het telegraafverkeer 
tusschen N ede,·land en Duitschland )Staats
blad 1926, n°. 198) en van de op 13/27 Apr il 

1926 tusschen de Nederlandsche en Britsche 
Rijkstelegraafadm i nistraties gesloten overeen
komst, betreffende het telegraafverkeer tus
schen Nederland en Groot-Britannië, N ooril
I erland, de Kanaal-Eilanden en het eiland 
Man (Staatsblad 1926, n°. 297), van welke 
nota's een afdruk en eene vertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

0 . dat vermelde wijzig ingen op 1 J anuari 
1934 zijn in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 17den April 
1934 , Directie van het Protocol , n°. 13184; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarva n, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 24sten April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B ui tenlandsche Z aken, 
D e Graef f. 

(Uitgeg. 4 M ei 1934.) 

Der Reichspostminister. 
III 3023-1 Nied. 

An die Generaldirektion /ür t},<U 
Königlich Niederländische Post- , 
T el egraphen- und Fernsprech
wesen, Haag. 

Sonderabkommen betreffend 
den T elegraphenverkehr zwi
schen Deutschland und den 

Niederlanden. 

Berlin W 66, den 8 November 1933. 

Die in dem Sonderabkommen betreffend den 
Telegraphenverkehr zwischen Deutschland und 
den Niederlanden vom 2./24. März 1926 auf
geführten Artikel des internationalen Tele
graphenvertrags St. Petersburg 1875 und der 
Vollzugsordnung Paris 1925 stimmen im 
Wesen mit den entsprechenden Artikeln des 

Weltnachrichtenvertrags nebst Vollzugsordnung 
für den Telegraphendienst Madrid 1932 über
e in. Aus diesem Grunde schlage ich vor, das 
obige Sonderabkommen weder durch ein neues 
zu ersetzen noch durch ein Zusatzabkommen 
zu ändern, sondern lediglich im Wege des 
Schriftwechsels zu vereinbaren, dass an Stelle 
der bisherigen die entsprechenden Madrider 
Artikel geiten sollen. 

Ich hitte daher, mir zu bestätigen, dass 
zwischen unseren beiden Verwaltungen Uber
einstimmung besteh t, vom 1 J anuar 1934 an 
Stelle der in dem obigen Sonderabkommen 
angeführten Artikel des internationalen Tele
graphenvertrags St. Petersburg 1875 und der 
Vollzugsordnung Paris 1925 die entsprechen
den A rtikel des Wel tnachrichtenvertrags nebst 
Vollzugsordnung für den Telegraphendienst 
Madrid 1932 anzuwenden. 

I n Auftrag, 
Giess. 
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Hoofdbestuur der Posterij en , 
Telegrafie en Telefonie. 

N r. 28214, Afd. 2. 

Bericht op schrij ven van 
8 November 1933 Nr. III 
3023-1 Ned. betreffende 

telegraafovereenkomst. 

Aan den H eer Rij kspostminister, L eip
zigerstrasse 15, te B erlijn W. 66. 

's-Gravenhage, 14 December 1933. 

In antwoord op bovenvermeld schrijven heb 
ik de eer U mede te deelen dat ik m ij geheel 
met het door U daarin ontwikkelde voorstel 
vereenig. 

De Dir.ec teur-Generaal, 
Damme. 

Ver t a I ing. 

De Rijkspostminister. 
III 3023-1 N ed. 

Aan het H oofdbestuur van den Ne
derlandschen Post- , T el egraaf- en 
T el efoondienst, te 's-Gravenhage. 

Overeenkomst betreffende het 
telegraafverkeer tusschen 

Du itschland en Nederland. 

Berlijn W.66, 8 November 1933. 

De in de overeenkomst betreffende het tele
graa fverkeer tusschen Duitschland en Neder
land van 2/24 Maart 1926 aangehaalde a rtike
len van het internationaal telegraafverdrag 
van St. Petersburg 1875 en van het di enst
reglement van P arijs 1925 stemmen in feite 
overeen met de overeenkomstige artikelen van 
het verdrag voor verreberichtgevi ng en vau 
het uitvoeringsreglement voor den telegraaf
dienst van Madrid 1932. Op grond hiervan 
stel ik voor , bovengenoemde overeenkomst 
noch door een nieuwe te vervangen noch door 
een aanvullende overeenkomst te veranderen, 
maar all een door middel van briefwissel ing 
overeen ·te komen, dat in pl aats van de tot 
nu toe geldende, de overeenkomstige a rtikel en 
van M adrid zull en gelden. 

Daa rom verzoek ik U mij te bevestigen, dat 
er tusschen onze be ide administraties overeen
stemming bestaat, om van 1 J a nuari 1934 af 
in plaats van de in bovengenoemde overeen
komst aangehaalde artikelen van het inter
nationaal telegraafverdrag van St. Petersburg 
1875 en van het dienstreglement van P arijs 
1925 de overeenkomstige artikelen van het 
verd;ag betreffende de verreberichtgeving en 
van het uitvoeringsreglement voor den tele
graafdienst van M adrid 1932, toe te passen . 

Op last , 
Giess . 

Direction Générale des 
Postes, des Télégraphes 

et des Téléphones 
des Pays-Bas. 

Nr. 28214 Div. 2. 

A M onsieu,· le Sec,·étaire de l'Offïc e
Général des P ostes britanniques à 
Londres . 

La Haye, Ie 14 decembre 1933. 

Monsieur Ie Se~rétaire, 

1. J'ai l'honneur d' atti rer votre attention 
sur Ie fait, que la convention concernant Ie 
trafic télégraphique entre nos deux offices 
conclue Ie 13/27 avril 1926 fait mention que 
cette convention a été conclue en vertu de 
l'article 17 de la convention internationale de 
S . P etersbourg de 1875. 

2. Comme vous Ie savez la convention in-
ternationale des télécommunications de Ma
drid 1932 sera substituée à celle de S. Peters
bourg de 1875 à partir du l er janv ier 1934. 

3. J e vous propose de maintenir la conven-
tion ex istante entre nos deux offices et d'esti
mer seulement comme si !'art. 13 de la con
vention de M a drid y fût mentionnée. 

V euill ez agréer, Monsieur Ie S ecrétaire, l' as-
surance de ma haute considération. 

L e D frecteur Général,. 
Damme. 

Secretary's Office, 
Genera! P ost Office, 

London, E . C. 1. 

The Director General of P osts, T ele
graphs and T elephones, The H ague. 

London, 28 December 1933. 

Sir, 

Wi th reference to your letter of the 14th of' 
December on the subject of the A greement 
between the British and N etherland telegraph 
Administrations with regard to telegraphio
correspondence between our two countries, I 
have the honour, by direction of the Postmas
ter Genera!, to inform yöu that this admin i
stration agrees that the words " By virtue of 
Article 13 of the International Tel ecommuni
cation Convention of Madrid of the ninth of' 
December one thousand nine hundred and 
th irtytwo" should be regarded as substituted 
for the words "By virtue of Article 17 of the 
International Tel egraph Convention of St. 
P etersburgh of Tenth/Twentysecond July on& 
thousand ·eight hundred and seventy five". 

I h ave the honour to be, 
Sir, 

Your obedient Servant, 
J . Louden. 
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V er t a 1 ing. 

Hoofdbestuur der Posterijen , 
Telegra fi e en Telefonie. 

N°. 28214, 2e afd . 

Aan den heer Secretaris van het hoofd
bestuur der Bri tsche Posterijen, te 
Londen. 

's-Gravenhage, 14 December 1933. 

M . de Secretaris, 

1. Ik heb de eer Uwe aandacht te vestigen 
,op het fe it, dat de overeenkomst betreffende 
het telegraafverkeer tusschen onze be ide ad
m inistraties, gesloten den 13/27 April 1926, 
vermeldt, dat deze overeenkomst gesloten is 
krachtens artikel 17 van het internationaal 
verdrag van St. P etersburg van 1875. 

2. Zooals U bekend is, zal het internatio
naal verdrag, betreffende de verreberich t
gev ing van M adrid 1932, met ingang van 1 
.Januari 1934 in de p laats treden van dat van 
'St. P etersburg van 1875 . 

3. Ik stel U voor de bestaande overeen
komst tusschen onze beide administraties te 
h andhaven en alleen te beschouwen, alsof 
daarin art. 13 van het verdrag van Madrid 
ware vermeld. 

Hoogachtend, 
De Directeur-Generaal, 

D amme. 

·Bureau van den Secretaris 
·van de Britsche Posterij en, 

London E. C. 1. 

Den Directeur-Generaal, der P osterijen, 
T eleg1•afie en T elefonie, te 's-Gra,. 
venhage. 

Londen, 28 December 1933. 
Mijnheer , 

Onder verwijzing naar Uw brief van den 
·14en December, betreffende de overeenkomst 
tusschen de Britsche en N ederlandsche tele
. graafadministraties ten aanzien van het tele
.graafverkeer tusschen onze beide landen, heb 
ik de eer, op last van den " Postmaster Gene
ra!", U mede te deel en, dat deze administratie 
,er mede instemt, dat de woorden "krachtens 
artikel 13 van het internationaal verdrag be
treffende de verreberichtgeving van Madrid 
van den 9en December negentienhonderd en 
·twee en dertig", zullen worden beschouwd als 
in de plaats te zijn getreden voor de woorden 
" krach tens artikel 17 van het internationaal 
telegraafverdrng van St. P etersburg van tien/ 
twee en tw intig J uli achttienhonderd vijf en 
:zeventig." 

Ik heb de eer te zijn, 
Mijnheer, 

Uw dienstwillige dienaar, 
J. Louden. 

- .--

s. 215. 

25 April 1934. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van artikel 43 van het U itvoerings
besluit Omzetbelasting (Koninklijk besluit 
van 1 December 1933, Staatsblad n° . 649). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financiën van den 5 April 1934, n° . 210, af
deelingen Invoerrechten en Accijnzen en Cen
trale Directie; 

Gelet op artikel l bis der Wet van 29 De
cember 1933 (Staatsblad n°. 766) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 17 
April 1934, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 April 1934, n°. 
114, afdeelingen Invoerrechten en Accijnzen 
en Centrale. Directie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pa len: 

Art. 1. In artikel 43 van Ons besluit van 
1 December 1933, Staatsblad n° . 649 (Uitvoe
ringsbesluit Omzetbelasting) wordt gelezen : 

a. in de plaats van "den directeur der in
voerrech ten en accijnzen": genoemden inspec
teur; 

b. in de plaats van " De directeur": De in
specteur. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van 
h et Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze M inister van .Financiën is belast met 
de uitvoering van d it besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 25sten April 1934. 

s. 216. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 11 M ei 1934.) 

26 April 1934. WET, houdende regeling van 
den invoer van metaaldraadgloei lampen. 

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

dat door Ons bij besluit van 30 October 1933, 
N °. 22, (Nede,·landsche Staatscourant van 31 
October 1933, N° . 212) , ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 
535) de invoer van metaaldraadgloeilampen 
wederom aan een t ijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodan ig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in da t 
besluit geregeld verbod van invoer za l worden 
gedaan; 

Zoo is h et, dat Wij., den Raad van State, enz. 
A rt. 1: In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 November 1933 en ein
digende 30 Apr il 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van metaaldraadgloeilampen, 
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voor zoover deze meer bedraagt dan 100 ten 
honderd va n de hoeveelheid , welke gemiddeld 
per 6 maa nden in de ja ren 1930 en 1931 van 
die goederen u it da t l and is ingevoerd . 

2. Boven de ingevol ge h et vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Ministe r, op grond van bijzon
dere omstandi gheden, bijzondere ve rgunnin
gen tot invoer di er goederen worden ve rl eend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tij dvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde a rtikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister a fgegeven ve rgun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen iinister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze, 
waarop eene vergunni ng, in het vor ig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de ui tvoering van da t 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebrach t. 

3. In een beslu it, als in het vorig l id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanzien van de in da t beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omsta nd igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, al s in di t a rtikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche S taatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id, is verboden. 

5. 1. Hij , d ie opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de ar t ikelen 2, 
3 en 4, word t gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
m ede of ten aanzien waarvan de over tred ing 
p laats had , kunnen worden verbeurd ver
kl aa rd . 

2. M et dezel fde straffen wordt gestraft hij, 
di e eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter a fl ever ing in voor
r aad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de a rt ikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gestel d b ij deze wet , zijn, behalve de bij of 
krachtens arti kel 141 van het Wetboek van 
St rafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rij ks- en Gemeentepoli
t ie zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en' accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene stra fbepaling 
dezer wet, zij n n iet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wet ten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Cri sisinvoerwet" 1931 

L . & S . 1934. 

(Staatsblad N °. 535) van overeenkomstige toe
pass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van d<in dag, volgende op dien der a fkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P a le ize het Loo, den 26sten 

A pr il 1934. 

s. 217. 

WILHELMINA. 
De M inis ter van S taat, 

Jt,:f inister van E conomisc he Z aken, a.i., 
H. Co l ij n. 
( Uitgeg. 18 M ei 1934.) 

26 April 1934. WET, houdende techn ische 
herz iening van het tar ief der inkomsten
belasting. 

Bijl . Hand. 2de Kam er 1939/1994, n°. 169, 
1-5. 

H and . id. 1993/1934 , bl z. 1542-1544. 
B ijl. Hand . l ste K am er 1939/1934, n . 169, 

bl z. 1. 
H and. id. 1999/1994, blz. 509. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat eene technische he rziening van het tarief 
der inkomstenbelasting wenschelijk is; 

Zoo is het, da t Wij , den R aad van Sta te , enz. 
Art. I . A rtikel 37 der Wet op de Inkom

stenbelasting 1914 wordt gelezen : 
De belasti ng der natuurlij ke personen wordt 

geheven volgens het onderstaande tar ief : 

Belastbare som Belasting 
800 of meer, doch minder dan f 85 0 f 0.60 

85 0 " 900 1.20 
900 " 950 1.80 
950 " 1000 2.40 

1000 " 1050 3.-
1050 1100 3.80 
1100 1150 4.60 
1150 " 1200 5.40 
1200 1250 6.20 
1250 1300 7 .20 
1300 1350 8.20 
1350 1400 9.20 
1400 1450 10.20 
1450 1500 11.40 
1500 155 0 12.60 
1550 1600 13.80 

Is de belastba re som f 1600 of meer, doch 
m inder dan f 2000, dan is verschuld igd f 15, 
benevens f 2.40 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 1600 te 
boven gaat . 

I s de belastbare som f 2000 of meer, doch 
minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 24.60, 
benevens f 2.8 0 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som va n f 2000 te 
boven gaat. 

I s de belastbare som f 4000 of meer, doch 
minder dan f 7000, dan is verschuld igd f 80. 60, 
benevens f 3.20 voor elk geheel bedrag van 
f 100, waarmede zij de som van f 4000 te 
boven gaat. 

I s de belastbare som f 7000 of meer , doch 
m inder dan f 10,000, dan is ve rschuldigd 
f 176.60, benevens f 3.70 voor elk geheel be-

23 
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drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 7000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 10,000 of meer, <loch 
minder dan f 15,000, dan is verschuldigd 
f 287.60, benevens f 4.20 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 10,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 15 ,000 of meer, doch 
minder dan f 20,000, dan is verschuldigd 
f 497.60, benevens f 5 voor elk geheel bedrag 
van f 100, waarmede zij de som van f 15,000 
te boven gaat. 

I s de belastbare som f 20,000 of meer, doch 
minder dan f 25,000, dan is verschuldigd 
f 747.60, benevens f 5.80 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 20,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 25,000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, dan is verschuldigd 
f 1037.60, benevens f 6.60 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 25,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 30,000 of meer, doch 
minder dan f 35,000, dan is verschuld igd 
f 1367.60, benevens f 7.40 voor elk geheel be
drag van f 100, waarmede zij de som van 
f 30,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 35,000 of meer, doch 
minder dan f 40,000, dan is verschuldigd 
f 1737.60 benevens f 8.30 voor elk geheel be
drag va~ f 100, waarmede zij de som van 
f 35,000 te boven gaat. 

Is de be lastbare som f 40,000 of meer, doch 
minder dan f 45,000, dan is verschuld igd 
f 2152.60 benevens f 9.30 voor elk geheel be
drag va~ f 100, waarmede zij de som van 
f 40,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 45,000 of meer, doch 
minder dan f 50,000, dan is. verschuldigd 
f 2617.60, benevens f 10.30 voor elk geheel 
bedrag van f 100, waarmede zij de som van 
f 45,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 50,000 of meer, doch 
minder dan f 60,000, dan is verschuld igd 
f 3132.60 benevens f 11.30 voor elk geheel 
bedrag ..:an f 100, waarmede zij de som van 
f 50,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 60,000 of meer, doch 
minder dan f 70,000, dan is verschuldigd 
f 4262.60 benevens f 12.30 voor e lk geheel 
bedrag ..:an f 100, waarmede zij de som van 
f 60,000 te boven gaat. 

Is de belastbare som f 70,000 of meer, doch 
minder dan f 85,000, dan is verschuldigd 
f 5492.60 benevens f 13.50 voor elk geheel 
bedrag ,;an f 100, waarmede zij de som van 
f 70 ,000 te boven gaat. 

I s de belastbare som f 85,000 of meer, dan is 
verschuld igd f 7517.60, benevens f 15 . .voor elk 
geheel bedrag van f 100, waarmede z1J de som 
van f 85,000 te boven gaat. 

Het tweede l id van Artikel 38 der Wet op 
de Inkomstenbelasting 1914 wordt gelezen: 

Indien het aantal der in het eerste I id be
doelde kinderen meer dan vier bedraagt, wordt 
de vermindering voor ieder kind boven dat 
getal gesteld op twee en ~en_ vierde maal het 
bedrag der in het eerste lid oepaalde vermm
dering per kind. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1934. 

Lasten en bevelen, enz. ; 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 26sten 
April 1934. 

s. 218. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 30 April 1934.) 

26 April 1934. WET tot wijziging en verhoo
g ing van de begroeting van inkomsten en 
uitgaven van het Gemeentefonds voor het 
begrootingsjaar 1932-1933. 

s. 219. 

26 Apri,l 1934. WET tot w1Jz1 g ing van de 
grens tusschen de gemeenten OudrBeijer
lar,,J, en Nieuw-Beije1·land. 

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

dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Oud-Beijerlanil en Nieuw-Beijerlar,,J, 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Oud,.Beijerla,ul 

wordt een gedeelte van de gemeente Nieww
B eije,·lar,,J, toegevoegd, zoodanig, dat de grens 
van de gemeente Oud,.Beijerlar,,J, zal loopen 
a ls volgt: 

Vanaf het punt waar de noordelij ke grens 
van de gemeente Nieuw-Beijerlwnd met de ge
meente Oud,.Beijerland gesneden wordt door 
een lijn in noordelijke richting in het ver
lengde van het midden van het noordelijk ge
deel te van het perceel kada traal bekend ge
meente Nieuw-Beijerland Sectie A n°. 1140, 
loopt de nieuwe grens in zuidel ijke richting 
langs die lijn en een lijn getrokken door het 
midden van de perceelen kadastraal bekend 
gemeente Nieuw-Beijerland, Sectie A nos. 1140 
en 1143 tot aan den Spuidijk; vandaar in het 
verlengde van laatstgenoemde lijn dwars over 
den Spuidijk tot aan h et hart van de sloot 
gelegen aan den zuidkant van genoemden 
d ij k; vandaar in oo telijke richting en loopen
de door de as van de sloot tot aan het ver
lengde van de westelijke grens van perceel 
Sectie A n°. 1852; vervolgens ombuigende in 
zuidwestelijke richting en loopende door de 
as van de sloot tot aan het eindpunt van per
ceel Sectie A n°. 1852; daarna ombuigende in 
oostelijke richting en loopende door het hart 
van de sloot, zijnde de zuidgrens van dat 
perceel, en het verlengde daarvan tot aan de 
bestaande grens tusschen de gemeenten Oud,. 
B eije,·land en Nieuw-Beije,·la,ul. 

2. Het grondgebied, dat aan de gemeente 
OudrBeijerland wordt toegevoegd, gaat op 1 
Mei 1934 tot die gemeente over. 

3. 1. De bezittingen, lasten, rechten en ver
plichtingen der gemeente Nieuw-Beijerlar,,J,, 
gelegen in of betrekking hebbende op het ge
bied, dat aan de gemeente Oud,.Beijerlar,,J, 
wordt toegevoegd, gaan op die gemeente over, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voorzoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

4. De kosten van verpleging van arme 
krankzinnigen in gestichten, in aangewezen 
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inrichtingen, bedoeld in artikel 7 der wet van 
27 Apri l 188<1 (Staatsblad n°. 96) of in wo
ningen. bedoeld in art ikel 35a d ier wet, voor
zoover zij tijdens de opneming daarin woon
plaats hadden op het ingevolge artikel 1 naar 
de gemeente Oud-Beijerland overgaande ge
bied, komen van 1 Mei 1934 voor rekening 
van die gemeente. 

5. 1. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbend op hetgeen 
volgens artikel 1 naar de gemeente Oud-Beijer
land overgaat, worden aan die gemeente over
gedragen. 

2. H et bestuur van de gemeente Oud-Beijer
land heeft te all en tijde het recht kosteloos 
inzage te nemen van de archieven der ge
meente Nieuw-Beijerland en van de zich in 
d ie archieven bevindende stukken a fschriften 
of uittreksels op kosten zijner gem ente te vor
deren, een en ander voorzoover betreft het ge
bied, dat ingevolge artikel 1 naar eerstge
noemde gemeente overgaat. 

6. 1. Aan de gemeente Nieuw-Beijerland 
wordt, indien de raad vóór 1 Augustus 1934 
daartoe aan Gedeputeerde Staten van Zuid
holland het ve rzoek doet, door de gemeente 
Oud-B eijerland een schadeloosstel l ing uitge
keerd, waarvan het bedrag en de wijze van 
betaling wordt bepaald door Gedeputeerde 
Staten voornoemd, of in honger beroep door 
Ons, den Raad van State, afdeel ing voor de 
geschi ll en van bestuur, gehoord. 

2. De besliss ing van Gedeputeerde Staten 
wordt, met redenen omkleed, medegedeeld aan 
de raden der gemeenten Oud-Beijerland en 
Nieuw-Beijerland en aan Onzen Minister van 
Binnen! andsche Zaken. 

3. Gedurende dertig vrije dagen kan zoowe] 
de raad dei· gemeente Oud-B eijerland als die 
der gemeente Nieuw-B eije,·land tegen de be
sl issing van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep komen. Onze Minister van Binnen
landsche Zaken geeft van een ingesteld be
roep dadelijk kennis aan Gedeputeerde Staten 
en aan het bestuur der andere gemeente. 

4. Onze besli ss ing wordt aan de belang
hebbende partijen medegedeeld en in de 
Nederlanilsche Staatscourant opgenomen. 

7. 1. Burgemeester en wethouders van de 
gemeente N ieuw-B eijerland zenden vóór 15 
Mei 1934 aan burgemeester en wethouders 
van de gemeente Oud-Beijerland een uittreksel 
uit het bevolkingsregiste r betreffende de in 
dat register ingeschreven personen, gevestigd 
op het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 
naar de gemeente Oud-Beijerland overgaat, 
welk uittreksel de voor de inschrijving in het 
bevol kingsregister der gemeente Oud-Beijer
land nood ige gegevens bevat. 

2. Burgemeester en wethouders van de ge
meente Nieuw-Beijerland zenden vóór 15 Mei 
1934 aan burgemeester en wethouders van de 
gemeente Oud-Beijerland, voor zoover de be
trokken personen op 1 Januari 1934 gevestigd 
zij n op het overgaand gebied, een uittreksel 
uit de sedert 1 April 1934 geldende kiezers
l ij st. 

3. Het u ittreksel , bedoeld in het tweede I id, 
wordt aan de seder t 1 Apri l 1934 geldende 
kiezerslijst dllr gemeente Oud-Beijerland toe
gevoegd en vormt daarmede één geheel. De 
namen van de op het ui ttreksel voorkomende 

personen worden a fgevoerd van de ki ezers! ij st, 
waarop zij voorkwamen. 

4. De ingezetenen, gevestigd op het grond
gebied, dat ingevolge artikel 1 naar de ge
meente Oud-Beijerland overgaat, worden ten 
aanzien van de kiezers! ij t en voor de ver kies
baarheid tot leden van den gemeenteraad van 
1 Mei 1934 af a ls ingezetenen der gemeente 
Oud-Beijerland beschouwd. 

8. 1. Tot het t ij dstip, waarop de in 1934 
door Gedeputeerde Staten van Zuid,holland 
vast te stellen lijst, bedoeld in artikel 20, 
eerste lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 
476) van kracht wordt, zal de bepaling van 
artikel 3, 2de lid, dier wet betreffende de on
derscheiding in tap- en sl ijtvergunningen niet 
van toepassing zij n op het naar de gemeente 
Oud-Beij erland overgaande gebied. 

2. De op het overgaande gebied wonende 
personen, wier namen voorkomen op de l ijst, 
vermeld in artikel 17 der Drankwet (Staats
blad 1931, n° . 476) voor de gemeente Nieuw
B eijerland,, kunnen zich vóór 15 Mei 1934 doen 
overschrijven op de lijst voor de gemeente 
Oud-Beijerland. 

3. De volgorde, waar in de overschrij v ing 
op laatstgenoemde lijst zal p laats hebben , 
wordt bepaald naar de dagen, waarop hunne 
verzoeken om vergunning bij de betrokken 
gemeentebesturen inkwamen, met dien ver
stande, dat, voorzoover verzoeken op denzel f 
den dag inkwamen, de in leeftijd oudere ver
zoeker voorgaat. 

4. Zoodra een verzoek om overschrijving, 
als bedoeld in lid 2, is ingekomen, geven 
burgemeester en wethouders van Oud-Beij er
land daarvan kennis aan burgemeester en 
wethouders van Nieuw-Beijerland, die alsdan 
den naam van den verzoeker schrappen op de 
in laatstgenoemde gemeente geldende l ijst. 

9. 1. De uitkeering per inwoner uit het 
gemeentefonds ingevolge artikel 3, onder b, 
der wet van 15 Jul i 1929 (Staatsblad n° . 
388), sedert gewijzigd, voor de gemeente Oud
B eij erland overeenkomstig de bepal ingen d ier 
wet en van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n° . 476), sedert gewijzigd, vast
gesteld voor het vij fjarig tijdvak, aanvangen
de met het uitkeer ings jaar 1931i1932, vervalt 
met ingang van het u itkeeringsjaar 1934/1935 . 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld, bedraagt voor de ge
meente Oud-Beijerland, gedurende elk der uit
keeringsjaren 1934/1935 en 1935/1936: 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
hetwelk op 1 J anuari 1934 gevestigd was op 
het gedeelte van de gemeente Nieuw-Beijer
land, dat aan de gemeente Oud-Beijerland 
wordt toegevoegd, een gelij k bedrag a ls daar
voor door de gemeente N ieuw-B eijerland per 
inwoner zou zijn genoten; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op 1 Januari aan elk der genoemde u itkee
ringsjaren voorafgaande, verminderd met het 
aantal inwoners, onder a genoemd, het bedrag, 
hetwelk door de gemeente Oud-Beijerland per 
inwoner zou zij n genoten. 

3. Voor de toepass ing van artikel 5 der 
wet van 15 J ul i 1929 (Staatsblad n°. 388), 
sedert gewijzigd, wordt het aantal inwoners 
der gemeenten Oud-Beijerland en Nieuw
B eijerland op 1 J anuari 1934 berekend alsof 
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de wijz iging van de grens dier gemeenten 
reeds op dien datum tot stand ware gekomen. 

4. De berekening van de uitkeering per in
woner uit het gemeentefonds, bedoeld in arti
kel 9 der wet van 15 J ul i 1929 (Staatsblad n°. 
388), sedert gewijzigd, voor het vijfjarig tijd
vak aanvangende met het uitkeeringsjaar 
1936/1937 voor de gemeenten Oud-Beijerland 
en Nieuw-Beije1·land geschiedt in afwijking 
van het bepaalde in dat artikel en in art ikel 
42 van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n° . 476), sedert gewijzigd, als 
volgt: 

de formu le, genoemd in artikel 42 van Ons 
voormeld besluit, wordt toegepast voo,· beide 
bij deze wet betrokken gemeenten, met dien 
verstande, dat voor de berekening van het 
bedrag, voorgesteld door de lett.er u, het re
ken ingsjaar 1934 en voor de berekening van 
het bedrag, voorgesteld door de letter b, het 
belastingjaar 1934/1935 buiten aanmerk ing 
blij ft en de letter e voorstelt het aantal in
woners op 1 J anuari 1934. 

Het a ldus voor de gemeente Oud-B eijerland 
verkregen bedrag, voorgesteld door de le tter x, 
word t vermeerderd met het gedeelte van het 
a ldus voor de gemeente Nieuw-Beijerland ver
k regen bedrag, voorgesteld _door de lette r x, 
dat wordt gevormd door dit bedrag te ver
meni gvuldigen met een breuk, hebbende tot 
teller het aantal inwoners, dat op 1 J anua ri 
1934 gevestigd was op het deel der gemeente 
Nieuw-Beijerland, dat aan de gemeente Oud,. 
B eijerland wordt toegevoegd en tot noeme_r het 
totaal aantal inwoners der gemeente Nieuw-
B eijerland op 1 Januari 1934. _ .. 

Het aldus voor de gemeente Nieuw-B e9e1·
land verkregen bedrag, voorge teld door de 
letter x, wordt verminderd met het gedeelte, 
waarmede krachtens vorenstaande a l inea het 
voor de gemeente OudrBeije,·land verkregen 
bedrag, voorgesteld door de lette r x, wordt 
vermeerderd. 

10. De vermindering van de ui tkeerihg per 
inwoner uit het gemeentefonds ingevolge arti
kel 3 onder b, der wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, op 
grond van het bepaalde in artikel I , ee rste 
lid de r wet van 22 December 1933 (Staats
bldd n° . 716) bedraagt voor de gemeente 
OudrBeij erland: _ 

a. voor zooveel betreft het aanta l mwoners, 
dat op 1 J anuari 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente Nieuw-Beijerland, 
dat aan de gemeente OudrBeijerland wordt 
toegevoegd, een gelij k bedrag als waarmede 
de uitkeering per inwoner aan de gemeente 
Nieuw-Beijerland wordt verminderd; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners 
op 1 Januari 1934 a ldaar gevestigd, vermin
derd met h et aantal inwoners onder a ge
noemd, een gelijk bedrag als waarme_~e_ de 
uitkeer ing per inwoner aan de ongew1Jz1 gde 
gemeente Oud-Beij erland zou worden vermin
derd. 

11. 1. Deze wet heeft geenerlei invloed op 
de uitkeering van het aandeel van de gemeen
ten OudrB eijerland en Nieuw-B eij erland in de 
over 1934 geheven hoofdsom der grondbelas
t ing. 

2. Ter zake van aanslagen in de directe 
belastingen, waarvan het t ijdvak va n aanslag 

op het tijdstip van ingang der grenswijz,gmg 
reeds is aangevangen, maar nog niet is ge
ëindigd, vindt tusschen de beide gemeenten 
geen verrekening plaats. Op deze aanslagen 
blijven de wett.el ijke bepalingen van toepas
sing, welke ten tij de van den aanvang van het 
tijdvak van aanslag van kracht waren. 

12. De op 30 April 1934 in het aan de ge
meente Oud-B eij erland toe te voegen gebied 
de r gemeente Nieuw-B eijerland bestaande be
sluiten zullen, met inachtneming van de be
palingen dezer wet voortduren, totdat door 
het bevoegd gezag' eene andere regel ing is 
getroffen. 

13. Met ingang van 1 M e i 1934 worden 
in a ll e wett.en en daarop gegronde voorschri f
ten onder de gemeenten Oud-Beijerland en 
Nieuw-Beijerland de gemeenten verstaan, zoo
als zij bij artikel 1 dezer wet zijn gewijzigd. 

14. Geschillen omtrent de toepassing van 
deze wet worden door Ons beslist. 

15 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkondi g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P a leize H et Loo, den 26sten 

Apr il 1934. 
WILHELMINA . 

De M inister van B innenlan dsc he Z aken, 
J . A. d e W 1 1 d e. 

(Uitgeg. 27 April 1934.) 

s. 220. 

26 April 1934. WET tot vereeniging van de 
gemeenten Enschede en Lonneker. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Enschede 
en Lonneker te vereenigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Enschede en L on

neke,· worden vereen igd . 
2. De vereenigde gemeente draagt den 

naam van E nschede. 
3. De vereenig ing komt tot stand met in-

gang van 1 Mei 1934. -
2. 1. Alle bezitt ingen, lasten, rechten en 

verplichtingen van de opgeheven gemeenten 
gaan over op de nieuwe gemeente Enschede, 
zonder dat daarvoor eene nadere akte wordt 
gevorderd. 

2. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn , zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiez ing van de leden 
van den raad der nieuwe gemeente Enschede 
gesch ieden· op de dagen, door Gedeputeerde 
Staten van Overij ssel te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verk iezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vo l
gens artikel 4 dezer wet gel <lende II1sten van 
k iezers voor den gemeenteraad. 

3. De raad van de opgeheven gemeente 
E nschede benoemt de hoofdstembureaux en de 
stembureaux voor deze verkiezing, nadat, zoo 
noodig, door dien zalfden raad artikel 31, 
derde I id, der kieswet is toegepast, en onder
zoekt de geloofsbrieven der leden van den 
raad der nieuwe gemeente. 

4. Met afwijking van het bepaalde in a r -
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tikel 4, eerste lid, der gemeentewet geldt, voor 
de toepassing van artikel 5 en artikel 86 d ier 
wet in de nieuwe gemeente h et getal inwo
ners, dat op 1 J anuari 1934 volgens de bevol
kingsregisters der opgeheven gemeenten aan
wezig is, zooals dit door Gedeputeerde Staten 
van Overijssel, burgemeester en wethouders 
van de opgeheven gemeente Enschede gehoord, 
wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergader ing van 
den raad der n ieuwe gemeente Enschede word t 
bepaald door Gedeputeerde Staten van Over
ijssel. 

6. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in de artikelen 29 en 87 der gemeente
wet hebben de leden van den n ieuwgekozen 
raad en de door dien raad te kiezen wet
houders zitting uiterlijk tot den eersten Dins
dag van September 1939. 

4. 1. De in de opgeheven gemeenten op 
30 Apr il 1934 bestaande k iezerslij sten voor de 
verk iezing van de leden van de Tweede K a
mer der Staten-Generaal , van de Provinciale 
Staten en van den gemeenteraad vormen te 
zamen de kiezerslijst der nieuwe gemeente en 
hl ij ven van kracht totdat zij overeenkomstig 
de kieswet door eene n ieuwe kiezerslijst zijn 
vervangen. 

2. De op 30 April 1934 bestaande kiezers
lijsten, bedoeld in het eerste l id, worden, voor 
zooveel nood ig, aangevuld met de vermelding 
van de p laats der woning van eiken kiezer op 
den eersten J anuari van het jaar der vast
stell ing en met de vermeld ing van het num
mer van den k ieskring en van het stemdistrict, 
waartoe h ij d ientengevolge behoort. Zij , die 
tengevolge van hunne verhu izing in den loop 
van het jaar 1933 van de gemeente Ensclvede 
naar de gemeente Lonneker en omgekeerd n iet 
als kiesgerechtigd voor den gemeenteraad op 
de op 30 April 1934 bestaande kiezerslijsten 
voorkomen, worden daarop alsnog geplaatst. 

3. De ingezetenen der opgeheven gemeen
ten worden voor het opmaken van de kiezers
lij st en voor de verkiesbaarheid tot leden van 
den gemeenteraad met ingang van 1 Mei 1934 
a ls ingezetenen der nieuwe gemeente be
schouwd. 

5. 1 . De u itkeering uit het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder a, der wet van 15 
Jul i 1929 (Staasblad n°. 388) , sedert gewij
zigd, voor de gemeenten Enschede en Lonne
ker overeenkomstig de bepalingen dier wet en 
van Ons besluit van 4 November 1929 (Staats
blad n° . 476), sedert gewijzigd, vastgesteld 
voor het v ijfjarig tijdvak, aanvangende met 
het u itkeeringsjaar 1931/1932, vervalt met in
gang van het u itkeeringsjaar 1934/1935. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in 
het vorig l id bedoeld, bedraagt met ingang 
van het u itkeeringsjaar 1934/1935 voor de 
nieuwe gemeente de som, welke de gemeente 
Enschede uit dien hoofde zou hebben ontvan
gen. 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemees
ters en secretar issen wachtgeld genieten krach
tens deze wet, zal de nieuwe gemeente van 
het R ij k jaarlij ks eene bij drage in die wacht
gelden ontvangen en wel in dezelfde verhou
d ing a ls waarin de door de gemeenten En
schede en Lonneker te zamen laatstelij k ge
noten uitkeering ingevolge artikel 3, onder a, 

der wet van 15 J ul i 1929 (Staatsb lad n°. 388), 
sedert gewijzigd, staat tot de door de genoem
de ambtenaren te zamen laatstelij k vóór 1 
Mei 1934 genoten jaarwedden . 

6. 1. De u itkeer ing per inwoner u it het 
gemeentefond ingevolge artikel 3, onder b, 
der wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n°. 388) , 
sedert gewijzigd, voor de gemeenten Enschede 
en Lonneker overeenkomstig de bepali ngen 
d ier wet en van Ons besluit van 4 November 
1929 (Staat.s blad n°. 476). sedert gewijzigd, 
vastgesteld voor het vij fjarig tijdvak, aanvan
gende met het uitkeeringsjaar 1931/1932, ver
valt met ingang van het uitkeeringsjaar 1934/ 
1935 . 

2. De u itkeering ui t het gemeentefonds, in 
het vorig l id bedoeld, bedraagt met ingang 
van het uitkeeringsjaar 1934/1935 voor de 
n ièuwe gemeente de som, welke verkregen 
wordt door de gezamenlijke bedragen. welke 
de gemeenten, waarui t de nieuwe gemeente is 
ontstaan, in totaal u it d ien hoofde over het 
uitkeeringsjaar 1934/1935 zouden hebben ont
vangen, te deelen door het gezamenlijk aan
tal inwoners dier gemeenten op 1 J anuari 
1934. 

7. Voor de bepaling van de u itkeering per 
inwoner, bedoeld in artikel 9 der wet van 15 
J ul i 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor het vij fjar ig tij dvak, aanvangende 
met het uitkeeringsjaar 1936/1937, worden de 
cij fers, voor zoover zij moeten worden ont
leend aan belastingjaren, reken ing jaren of 
data, welke voor het t ij d t ip van de vereen i
g ing vallen, berekend naar de som dier cijfers 
voor de gemeenten, waaruit de n ieuwe ge
meente is ontstaan, met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede, derde en vierde l id 
van dit artikel. 

2. Het belastbaar (zuiver) inkomen per 
aangeslagene en per inwo ner wordt berekend 
door eerst het totaal van alle inkomens te be
palen en door dit vervolgens te deelen, onder
scheidenlijk door het gezamenl ijk aantal aan
geslagenen en door het gezamenlijk aantal in
woners der gemeenten, waaru it de n ieuwe ge
meente is ontstaan. 

3. De ter voldoening aan het bepaalde in 
artikel 42, derde li d, van het Kon inklij k be
sluit van 4 ovember 1929 (Staatsblad n°. 
476) , door Gedeputeerde Staten van Ove1-ijssel 
of, in beroep, door Onze M inisters, met de 
uitvoering van de wet van 15 J uli 1929 
(Staatsblad n° . 388), hela t, genomen beslui
ten tot vaststell ing voor de gemeenten En
schede en Lonneker van het bedrag, voorge
steld door de letter i, voor de reken ings jaren 
1930, 1931 en 1932, vervallen. 

4. Onze Ministers, met de uitvoering van 
de wet van 15 J uli 1929 (Staatsblad n° . 388 ) 
belast, geven voorschriften voor de vaststel
! ing van het bedrag, in artikel 42 van het 
Koninklij k besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476), sedert gewijzigd, voor
gesteld door de letter u en voor de ter zake 
door het bestuur der nieuwe gemeente in te 
zenden opgaven, een en ander voor zoover die 
vaststelling en die opgaven betrekking hebben 
op reken ingen van de gemeenten Enschede en 
Lonneker. 

8. Voor de verm indering van de u itkeer ing 
per inwoner uit het gemeentefonds, ingevolge 
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artikel 3, onder b, der wet van 15 J ui i 1929 
(Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd , op 
grond van het bepaa lde in artikel I , eerste 
li d, der wet va n 22 December 1933 (Staats
blad n°. 716) voor de gemeente E nschede, 
worden de in artikel 2 die r wet bedoelde be
lastingopbrengsten bepaald a ls ware de op
heffing der gemeente Lonne ke1· reeds ingegaan 
op 1 Janua ri 1932. 

9. 1. Zij , di e voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon dienst
pl ichtige bestemd werden, behouden deze be-
stemming na de vereeni g ing. · 

2. Voor de lichtingen 1935 en 1936 vormen 
de inschrij v ingsregisters voor den dienstplicht 
v a n de opgehe v e n gemeenten te zam e n het 
inschr ijvings register van de nieuwe gemeente. 

10 . 1. De in de opgeheven gemeenten be
staande lij sten, al s bedoeld in artikel 15 va n 
de Drankwet, blijven e lk voor het gebied , 
waarvoor zij tot dusver re van krach t wa ren, 
gehandhaafd, terwijl de bepalingen van de 
Drankwet ten aanzien van die lij sten dien
overeenkomstig zullen worden toegepast. 

2. Met inga ng van den dag, waarop Ons 
besluit, genomen op een voorstel a ls bedoeld 
in . het derde lid van di t a rtikel , in werking 
treedt, gelden de lijsten in de nieuwe gemeen
te , met di en versta nde, dat de namen van de 
daarop voorkomende pe rsonen worden amen
gevoegd en gepl aatst in volgorde van de da
gen, waarop hun ve rzoeken om vergunning in
kwamen; voor zoover verzoeken op denzel {den 
dag inkwamen, gaat de in leeftijd oudere 
voor ; bij gelijken ouderdom beslist het lot. 

3. De bij Onze bes lui ten van 31 December 
1920, n°. 174 en 24 December 1925, n°. 71 , 
ondersche idenlij k voor de gemeenten E nschede 
en L onneke,• vastgestelde maxima aantal ver
gunningen blijven in de nieuwe gemeente voor 
de gedeel ten, waarvoo ,· zij oorspronkelijk gol
den, van kracht, totdat daa romt rent door Ons 
op een door den raad der nieuwe gemeente te 
doen voorstel za l zijn besli st . , 

11. 1. De bijzondere lagere scholen, bij 
het in werking treden van deze wet gevest igd 
in de gemeente L onneker, worden voor de 
toepa sing de r L ager-onderwijswet 1920 geacht 
te zijn gevest igd in eene gemeente met 
25 000 en meer, doch minder da n 50 000 in
gezetenen. 

2. De bijzondere lage re scholen, bij het in 
werking treden dezer wet gevestigd in de ge
meente L onneker of in de gemeente E nschede, 
behouden ten laste va n de nieuwe gemeente 
E nschede de aanspraken, welke zij o p 30 Apr il 
1934 aan artike l 100, eerste lid , der Lager
onderwijswet 1920 ontl eenen, tot 1 J anuari 
1935 en die welke zij op 30 A pril 1934 aan 
artikel 100,' tweede lid, der Lager-onderwijs
wet 1920 ontl eenen , tot en met den dag, 
waarop zij deze aanspra ken in de oude ge
meen te zouden hebben behouden. 

12. De n ieuwe gemeente E nschede is ver
plicht, de onderwijzers van in de opgeheven 
gemeenten aanwezige openbare lagere scholen 
in denzelfden rang, waarin zij op 30 April 
1934 werkzaam zijn, in dienst te némen. 

13. 1. Aan de burgemeeste rs en vaste 
ambtenaren der opgeheven gemeenten, d ie 
tengevolge van de vereeniging worden ontsla
gen, wordt, voor zoover zij al sdan niet in de 

te rmen vall en om pensioen - ui tgezonderd 
ve rvroegd ouderdomspensioen, bedoeld in a r
t ikel 48, eerste lid, onder b, der P ensioenwet 
1922 - te genieten, ten laste van de nieuwe 
gemeente E nschede een wachtgeld verl eend 
met inachtneming van de vol gende bepalingen. 

Al s vaste ambtena ren worden mede aange
merkt de ambtenaren in tijde lij ken di enst, di e 
een met wezenlijk onderbroken d iensttijd als 
zoodanig van ten minste 5 ja ren hebben ver
vuld , tenzij zij belast zijn met werkzaamheden 
welke een tijdelijk karakter dragen . 

2. A a n de personen, bedoeld in het vorig 
lid , wordt wachtgeld toegekend: 

a . voor zooveel zij op 1 Mei 1934 een 
diensttijd va n ten m inste 10 ja ren h ebbe n vol 
brach t en het aantal ja ren van dien d ienst
t ijd, te zamen met het aantal jaren van den 
leeftijd , di en zij ten tijde van het ontslag heb
ben bere ikt , 60 o f meer bedraagt, tot het 
t ijdst ip, waarop ingevolge h et bepaalde in de 
vol gende zinsnede van dit lid het wachtgeld 
ei ndi gt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
gelijk aan hun diensttijd. 

H et wachtgeld e indi gt in ieder geval , zoo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
val t om pensioen - u itgezonderd ve rvroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in a rtikel 48, 
eerste lid, onder b, der P ensioenwet 1922 -
te genieten. 

Onder di enstt ijd word t hie r verstaan alle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
aanmerking komt voor pens ioen, onverschil-
1 ig in dienst van welk lichaam die tijd is 
doorgebracht , met d ien ve rstande, dat a lle 
di enst tijd slechts éénmaal word t medegeteld en 
diensttijd u it een nevenbetrekking slech ts in 
aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag u it die betrekking wordt 
toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld wordt be
rekend naar de wedde of de som der wedden 
in den zin der P ensioenwet 1922, welke in de 
opgeheven bet rekking of betrekkingen Iaat
stelijk vóór 1 Mei 1934 werd of werden geno
ten, en wel , voor wat betreft de wedden, welke 
doo r of vanwege het bestuur van een de r opge
heven gemeenten werden ge regeld , volgens de 
op 1 Mei 1932 geldende wedde regeling, met 
dien verstande, dat de wedde o f som der wed
den dezelfde verm indering of vermeerdering 
ondergaat, welke de vaste ki ndertoelage zou 
ondergaan tengevol ge van de wijzig ing van 
het aantal ki nderen, dat voor die toelage in 
aanmerki ng komt, ind ien bela nghebbende in 
di enst zou zijn gebl even. Voor de berekening 
van het wachtgeld worden tijde lijke en vaste 
kindertoelagen gelijkgesteld. H et wachtgeld is 
gedurende de ee rste 3 maanden gelijk aan de 
in den eersten volzi n omschreven wedde of 
som der wedden, en bedraagt daa rna geduren
de 3 maanden 85 en ve rvol gens 70 ten hon
derd van de vorenbedoelde wedde of som der 
wedden. 

4. Wanneer de gemeente E nschede op of 
na den datum van de inwerk ingtreding dezer 
wet op de wedde van zijn ambtena ren in ver
ba nd met de t ij dsomsta ndigheden een t ijdelijke 
korting, a nders dan door verru iming van het 
verhaal van pensioensbij dragen, gaat toepassen 
of een bestaande tijdelijke korting verhoogt, 
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dan wordt de in het vorig lid bedoelde wedde 
voor de toepassing van dat 1 id en van het 
vijfde en zesde lid van dit artikel op overeen
komstige wijze geacht te zijn verminderd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arb id of bedrij f op of na 
1 Mei 1934 inkomsten geniet of gaat genieten, 
welke hij op het tijdstip onmiddellijk vóór 
dezen datum niet genoot, wordt : 

a. indien h ij die inkomsten geniet als amb
tenaar in den zin der P ensioenwet 1922, zoo
dra en zoolang het wachtgeld, vermeerderd 
met die inkomsten, voor zoover zij al s wedde 
in den zin die r wet zijn aan te merken, en in 
ieder geval met inbegrip van kinderbijslag, 
de in het derde lid bedoelde wedde zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrij ding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een be
drag gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter, dat van die in
komsten buiten aanmerking blijft een bedrag 
gelijk aan het verschil tusschen het wachtgeld 
en de in het derde lid bedoelde wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten als 
bedoeld onder a en b. het wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeel te der inkomsten 
onder a, waarmede deze, vermeerderd met het 
wachtgeld , het bedrag der in het derde lid 
bedoelde wedde overschrijden, doch ten aan
zien van de overblijvende inkomsten geha n
deld, alsof zij alle onder b vall en, echter met 
dien verstande, dat bij de in de tweede plaats 
bedoelde vermindering nimmer méér wordt 
a fgetrokken dan de helft van de inkomsten 
onder b. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorig lid bedoeld , zal 
zijn verbonden aan eene benoem ing tot eene 
financieel gelijkwaardige betrekking, a l wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van bezwa
ren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Ove,-ijssel, den bel anghebbende of di ens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, deugdelijk worden verklaard . 

Onder financieel gelijkwaardige betrekking 
wordt in dit lid verstaan eene betrekking of 
vereeniging van betrekkingen, welke den be
langhebbende een ten minste gelijk inkomen 
oplevert als de wedde of de som der wedden, 
in het derde lid bedoeld, alsmede eene ten 
minste gel ijksoortige positie a ls die, welke hij 
l aatstelijk vóór 1 Mei 1934 in de opgeheven 
betrekk ing of betrekkingen had. Met inkomen 
wordt hier , waar het eene betrekking a ls amb
tenaar in den zin der Pensioenwet 1922 be
treft, bedoeld de wedde in den zin dier wet, 
vermeerderd indien d ie bijslag niet reeds in 
de wedd is 'begrepen, met k inderbijslag. 

7. Bij ver! ies vóór het t ijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterl ij k ei n
digt van de betrekking of andere bron van 
inko'msten, welke tot onthouding, intrekking 
of ve rminder ing van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend respectievel ij k 
verhoogd, wanneer Gedeputeerde Staten van 
Ove,-ijssel, den belanghebbende of di ens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, verklaren, dat het verlies het gevolg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek, 

niet gegrond op deugdelijke redenen. 
8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte

nares in het huwelijk treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelijk het wachtgeld . 

9. I nd ien een wachtgeld , na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de t ijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
ge telde zoo spoed ig mogelijk mededeeling aan 
burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente Enschede. De op wachtgeld gestelde is 
gehouden, ten aanzien van die inkomsten alle 
door genoemd college en door Gedeputeerde 
Staten van Overijssel verlangde inlichtingen 
te verstrekken. 

De op wachtgel d gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan eveneens 
onverwijld mededeeling aan burgemeester en 
wethouders der nieuwe gemeente Enschede. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der nieuwe gemeente En
schede eene aanvrage in te dienen tot het ver
krijgen van inval idite itspensioen en zich te 
onderwerpen aan het in verband daarmede te 
verrichten geneeskundig onderzoek als bedoeld 
in artikel 74 der Pensioenwet 1922. 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Overijssel. bur
gemeester en wethouders der nieuwe gemeente 
E nschede, benevens den belanghebbende of 
diens gemachtigde gehoord, a lthans behoorlijk 
opgeroepen, het wachtgeld geheel of gedeelte
lijk vervallen verklaren . 

ll . Voor de ambtenaren der opgeheven ge
meenten wordt bij benoeming in de nieuwe 
gemeente Enschede voor de regeling van hunne 
wedde de diensttijd in aanmerking genomen, 
in gelijke betrekking in de gemeente, waarin 
zij op 30 April 1934 werkzaam waren, ver
vuld. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden , burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente Enschede beneven den 
belanghebbende of diens gemacht igde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, besl ist door 
Gedeputeerde Staten van Overijssel. 

14. 1. De tijd, gedurende welken krachtens 
deze wet wachtgeld is toegekend, wordt als 
di ensttijd in den zin der Pensioenwet 1922 
aangemerkt, voorzoover deze t ijd niet parallel 
loopt met diensttijd a ls ambtenaar in een be
trekking, bedoeld in arti kei 3 of 4 der Pen
sioenwet 1922, waarin de betrokkene is her
plaatst. 

2. Gedurende den tijd, op wachtgeld door
gebracht, geldt a ls pensioensgrondslag het be
drag van den pensioensgrondslag of de som 
der pens ioensgrondslagen, welke met inacht
neming van de eerste alinea van het derde l id 
van artikel 13 voor den betrokkene zouden 
hebben gegolden. Verkrijgt de betrokkene na 
zijn ontslag opnieuw de hoedanigheid van 
ambtenaar in den zin der P ens ioenwet 1922 
met een pensioensgrond lag of een som van 
pensioensgrondslagen lager dan die uit de 
opgeheven betrekking of betrekkingen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 33 
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en 151 der Pensioenwet 1922 de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot het 
bedrag van de wedde of de som der wedden 
bedoeld in vorengenoemd lid. ' 

3. De nieuwe gemeente Ensched e is voor de 
bet~kken personen de bijdrage voor e igen 
pensioen verschuldigd op den voet van artikel 
35 en artikel 36, eerste lid , onder a, der Pen
sioenwet 1922, berekend naar den in het 
vorige I iel aangegeven pensioensgrondslag en 
in g val van herplaatsing naar het verschil 
tusschen dezen pens ioensgrondsl ag en dien of 
die, welke voor de na het ontslag aanvaarde 
betrekking of betrekkingen zonder de werking 
van het vorige lid zou of zouden hebben ge
golden. 

4. De nieuwe gemeente Enschede kan van 
de in het vorig lid bedoelde bijdrage op de 
betrokken personen verhalen op den voet van 
het vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 
1922, echter met beperking tot het bedrag, dat 
zou kunnen worden verhaald volgens de be
palingen, welke laatstelijk vóór 1 Mei 1932 
van kracht waren in de gemeente, waar c!e op
geheven betrekking werd vervuld. 

5. Bijdragen voor inkoop van di ensttijd 
voor pensioen voor de in dit artikel bedoelde 
personen door de opgeheven gemeenten ver
schuldigd, komen rechtstreeks ten laste van 
de nieuwe gemeente Enschede. H et verhaal 
daarvan ge chiedt overeenkomstig de bepalin
gen, die laatstelijk vóór 1 Mei 1932 in eerst
genoemde gemeente van kracht waren. 

6. Het laatste li d van artikel 13 is van toe
passing. 

15. 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de gemeenten Enschede en Lonneker 
bestaande besluiten en ambtenaren zullen in 
de nieuwe gemeente voortduren, totdat door 
het bevoegd gezag eene nadere regeling is 
getroffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeente Enschede bestaande machten 
zullen in de nieuwe gemeente voortduren, tot
dat zij overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet door andere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en van het coll ege 
van burgemee te,· en wethouders alsmede de 
bestaande instructie voor den secretar is en 
den ontvanger der gemeente Enschede gelden 
voor de nieuwe gemeente, totdat zij door an
dere zijn vervangen. 

16. Met ingang van 1 Mei 1934 vervalt in 
wetten en daarop gegronde voorschriften de 
vermeldi ng als gemeente van Lonneker en 
wordt onder Enschede verstaan de nieuwe ge
meente van di en naam. 

17. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize Het Loo, den 26sten 

April 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 27 April 1934.) 

s. 221. 

26 April 1934. BESLUIT tot nadere w1Jz1-
ging van het Koninklijk bes luit van den 
26sten Januari 1927 (Staatsblad n°. 17A), 
waarbij : 

1 °. aan de Vereeniging tot Christelijke 
Verzorging van Krankzinni gen in Neder
land, gevestigd te Utrecht, vergunning 
wordt verleend om van de Stichting " Vo
gelenzang", welke in de gemeenten B en
nebroek, Bloemendaal en Hill egom zal 
worden tot stand gebracht, vier paviljoenen 
in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen, en 

2°. van die stichting de beide observa
tiepaviljoenen worden aangewezen als eene 
inrichting, die niet a ls gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. 

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

Binnenlanclsche Zaken van 21 April 1934, n°. 
3416, afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 Apri l 1884 (Staats
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 4 van On be luit van 26 J anuari 

1927 (Staatsblad n°. 17A), zooals dat is ge
wijzi gd bij Ons besluit van 20 April 1932 
(Staatsblad n°. 169), wordt gelezen als volgt: 

" In het gesticht voor Krankzinni gen mogen 
niet meer dan 356 krankzinnigen, 163 mannen 
en 193 vrouwen verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eind igende 31 December 1936, nog 13 mannen 
en 9 vrouwen verpleegd worden." 

Onze Minjster van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 26sten April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i l d e. 

(Uitgeg. 11 M ei 1934.) 

s. 222. 

27 April 1934. BESLUIT, houdende be chik
king op beroepen tegen opheffing van de 
openbare lagere scholen te Tirns, Hom
merts en Woudsend, gemeente Wijmbritse
radeel. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 °. J . de Boer en 32 andere ingezetenen van 
de gemeente Wijmbritseradeel en ouders (ver
zorgers) van leerlingen van de openbare la
gere school te 'l'irns; 2°. H. Struikmans en 10 
andere ouders van leerlingen van de openbare 
lagere school te H ommerts, gemeente W ijm
britseradeel, en 3°. H. A. Tromp en Th. J . 
Wiegersma, ingezetenen van de gemeente 
W ijmbritseradeel en ouders van leerlingen van 
de openbare lagere school te Woudsend, voor 
wat de onder 1 °. bedoelde appellanten betreft 
ten aanzien van de school te Tirm, de onde; 
2°. bedoelde appellanten, ten aanzien van de 
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school te Hom,me,·ts, en de onder 3°. bedoelde 
appellanten, ten aanzien van de school te 
Woudsend, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van F,·iesland van 29 November 1933, 
n°, 106, 2e afdeel ing, waarbij, voor zoover 
noodig, is goedgekeurd het besluit van den 
raad der gemeente Wijmbritseradeel, van 30 
October 1933, waarbij onder meer besloten is 
de scholen voor openbaar gewoon lager onder
wijs te Woudsend, Homm,erts, Goënga en Tfrns 
op te heffen met ingang van den eersten der 
tweede maand, volgende op die, waarin het 
besluit tot opheffing onherroepelijk zal zijn 
geworden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
Maart 1934, n°. 146; 

Op de voordracht v,an Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
23 April 1934, n°, 2676, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun bovenvermeld besluit, voor 
zoover noodig, hebben goedgekeurd het besluit 
van den raad der gemeente Wijmbritseradeel 
van 30 October 1933, waarbij o . m, besloten is 
de scholen voor gewoon lager onderwijs te 
Woudsend, Hommerts, Goënga en Tirns op 
te heffen; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

le, J, de Boer en 32 andere ingezetenen 
van de gemeente Wijmbritseradeel en ouders 
(verzorgers) van leerlingen van de openbare 
lagere school te Tirns, aanvoerende, dat, in 
tegenstelling met andere dorpen uit de ge
meente, bij slecht weer, een eventueel ver
voermiddel ontbreekt en er derhalve een be
langrijke stij ging van verzuimen zal zijn aan 
te wijzen; dat er onder de kinderen enkelen 
zijn, die de reis om lichamelijke redenen be
zwaarlijk zullen kunnen volbrengen; dat het 
niet te ontkennen valt, dat de nadeelen der 
opheffing zich het zwaarst doen gelden bij 
jeugdige kinderen; dat vooral in Tirns, waar 
de schoolbevolking voor meer dan 60 % wordt 
gevormd door de drie laagste klassen, deze 
nadeelen zich wel zeer zwaar zullen doen ge
voelen; dat het leerlingenaantal in de laatste 
drie jaren is gestegen van 16 tot 24; 

2°. H, Struikmans en 10 andere ouders van 
leerlingen van de openbare lagere school te 
Hommerts, gemeente Wijmbritseradeel, aan
voerende, dat het aantal leer! ingen dezer 
school thans 17 bedraagt, waarvan 12 woon
achtig zijn op een afstand van meer dan 5 km, 
van de naastbij gelegen openbare school te 
Sneek; dat 4 leerlingen uit de naburige ge
meente Doniawerstal des ochtends eerst ± 4 
km, door het land moeten loopen, voor zij 
den straatweg bereiken en dan op de autobus 
moeten wachten, die hen naar de openbare 
school te Sneek zal vervoeren; dat. de leerlin
gen den geheelen dag in Sneek moeten blijven 
zonder toezicht, wat met het oog op het 
dmkke verkeer niet zonder gevaar is ; dat 
voor de laagste kl asse de ochtendschool tijd te 
Sneek e indigt om kwart voor elf en de mid
dagschool om 2 uur aanvangt en . de ouders 
dus genoodzaakt zijn, onderdak voor deze kin
deren te zoeken, wat belangrijke kosten voor 
hen meebrengt; dat de genoemde leerlingen 

des avonds na aankomst van de bus, nog ± 
4 km. door het land moeten loopen, wat in 
den winter bij donker moet geschieden; dat 
het schoolverzuim bij slecht weer dientenge
volge zeer groot zal zijn; dat het verband 
tusschen school en huisgezin geheei verbroken 
wordt, alles ten nadeele van het onderwijs; 

3°, H. A . Tromp en Th, J. Wiegersma, in
gezetenen van de gemeente Wijmb ritseradeel 
en ouders van leerlingen van de openbare 
1 agere school te W 01.tdsen,d, in hoofdzaak aan
voerende, dat de school b welke de kinderen 
voortaan zullen moeten eweken, op 12 km, 
van hun woonplaats verwijderd ligt; dat bo
vendien ten laste van de gemeente zullen ko
men de vervoerkosten van de leerlingen naar 
de school en het voorzien in een verbl ijfplaats 
voor de kinderen tusschen morgen- en middag
schooltijd; dat men de kleinste kinderen toch 
moeilijk tusschen 10.45 en 2 uur kan laten 
rondslenteren zonder geleide in een woelige 
stad; dat het schoolverzuim aanmerkel ijk zal 
stijgen, vooral 's winters bij gl adde wegen en 
andere weersschommelingen; dat de opheffing 
huns inziens niet de voorgestelde bezuiniging 
ten gevolge zal hebben, om de reeds bovenge
noemde redenen en de voorloopig toe te ken
nen wachtgelden van het op wachtgeld gestel 
de personeel ; dat zij toegeven, dat de ge
noemde school een gering aantal leerlingen 
telt, maar dat dit in dezen geen doorslag mag 
geven, daar de school niet overbodig is, doch 
in een dringende behoefte voorziet; dat zij ten 
laatste nog wijzen op de mogelijkheid, om de 
scholen te Woudsend en Hommerts te combi
neeren; dat volgens hen bezuiniging slechts 
op deze manier, zij het in geringe mate moge
lijk zou zijn; dat voorstanders van het open
baar onderwijs te Woudsend in dit geval be
reid zijn de schoolkinderen uit Hommerts tus
schen morgen- en middagschooltijd in huise
lijken kring op te nemen; 

Overwegende ten aanz ien van de opheffing 
van de openbare lagere school te Tirns, dat 
de leerl ingen dezer school zich naar de open
bare lagere school te IJsb,·echtum zullen moe
ten begeven ; 

dat daartoe wel een openbaar vervoermiddel 
ontbreekt, doch dat hieraan geen bezwaar 
tegen de opheffing kan worden ontleend, aan
gezien de afstand tusschen Tirns en IJ sbrech
tum blijkens de stukken slechts 2,8 km, be
draagt en de weg bovendien een goede, niet 
te drukke grintweg is; 

dat ook de overige aan de opheffing dezer 
school verbonden bezwaren niet van dien aard 
zijn, dat zij onder de huidige tijdsomstandig
heden de instandhouding van deze school zou
den rechtvaardigen; 

Overwegende, ten aanzien van de opheffing 
van de openbare lagere scholen te H omm.erts 
en te Woudsend, dat blijkens de stukken de 
openbare lagere school te Homme1·ts wordt be
zocht door 17 leerlingen, van wie 8 afkomstig 
uit andere gemeenten, en de openbare lagere 
school te Woudsend door 19 leerlingen; 

dat, aangezien deze beide scholen de eenige 
openbare lagere scholen in het Zuidelijke deel 
der onderhavige gemeente zijn, de leerl ingen 
dezer scholen bij opheffing daarvan aangewe
zen zullen zijn op een openbare lagere school 
in de gemeente Sneek; 
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dat de gemeente Wijmbritse-radeel de leer
] in gen dier scholen per autobus zal doen ver
voeren naar Sneek, waarvan de kosten f 1650 
zu ll en bedragen, vermeerderd met de kosten 
der met de gemeente Sneek gesloten gemeen
schappel ijke regel ing, waarbij de aftrek van 
schoolgeld is inbegrepen, ten bedrage van 
f 550, te zamen f 2200; 

dat de opheffing va n de drie openbare la
gere scholen en van die te Goënga, waar tegen 
geen beroep is gesteld , na aftrek van de ver
m elde kosten van f 2200 en van mindere in
komsten ten bedrage van f 1565, voor de ge
meente een netto bezuinig ing ten gevolge zal 
hebben van ongeveer f 10,800, terwijl nog geen 
rekening is gehouden met het weder verhure n 
van de drie onderwijzerswoningen , di e aan de 
gemeente behooren, en het rendabel m a ken 
van de vier school gebouwen; 

dat deze bezuinig ing echter alleen verkregen 
wordt bij opheffing van alle vier scholen, ver
mits, indien daarvan ook slech ts één gehand
haafd wordt, de bezuiniging krach tens artikel 
101, negen de li d , der L ager-onderwijswet 1920, 
nu aan de overblij vende openbare lagere school 
te !J sbrecht'um geen vakonderwijzeres werk
zaam is, dan vervalt en het kostenbedrag in
gevolge artikel 101 eerste lid , dier wet zal 
stijgen; ' 

dat dus voor de gemeente de grootste bespa
ring wordt verkregen , wanneer zoowel de leer
lingen uit W oudsend a ls di e uit H on,merts 
naar S neek worden vervoerd; 

dat dit ook u it onderwijskundig oogpunt 
geen onoverkomel ij ke moeilijkheid medebrengt, 
i:rez ien de omstandi gheid, dat de appellant 
H . A. Tromp, te W oudsend, van het begin a f 
steeds zijn dochtert je naar een openbare lagere 
school te Sneek heeft gezonden; 

dat bij behoud van de openbare lagere school 
te H om11ierts de gemeente eveneens tegemoet
koming of ve rgoeding in de kosten van het 
vervoer van de te Woudsend wonende k inde
ren naa r d ie op 6 km . afstand gelegen school 
zou moeten toekennen, terwijl bij eerstbedoeld 
vervoer de kinderen te H ommerts in de auto
bus mede worden opgenomen en de rit 10 
minuten wordt voortgezet; 

dat u it de stukken niet blijkt, dat de pl aat
sing van deze leerl ingen op een openbare la
gere school te Sneek vermoedelijk ten gevolge 
zal hebben, dat aldaar een leerkracht meer 
zal moeten worden aangesteld, maar dat, ook 
indien dit het geval mocht zijn of worden, 
daartegenover staat de bezu inig ing voor het 
R ijk van de vergoeding van de jaarwedden 
de r hoofden van de openbare lagere scholen 
te W oudsend, en te H o,nnie-rts; 

dat bovendi en bij instandhouding van de 
openbare lagere school te H omme,·ts naast op
heff ing van d ie te W oudsend de ka ns groot is, 
dat eerstgenoemde school een eenmansschool 
za l blijven, zoodat de samenvoeging van deze 
be ide scholen ook in dit opzicht geen verbe
tering zou brengen; 

dat m itsdien Gedeputeerde Staten het be
s] uit van den raad de r gemeente Wijmbritsera
d eel , ook voor zoover daarbij besloten werd tot 
de opheffing van de openbare lagere school te 
H omme-rts, terech t hebben goedgekeurd; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verkla ren. 
Onze Minister van Ondenvijs, Kunsten en 

Wetensch appen, is belast met de uitvoer ing 
van dit beslu it, dat met het rapport van 
Onzen voornoemden M inister in het Staatsblad 
geplaatst , en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeel ing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 27sten Apri l 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschwppen, 

Ma re h a n t . 
(Uitgeg. 11 M ei 1934. ) 

N °. 2676. 

LAGER ONDERWIJS ALGEMEEN . 

Beroepen tegen opheffing van de open
bare lagere scholen te Tirns, Hom
merts en Woudsend, gemeente Wijm-

britseradeel. 

's-Gravenhage, 23 April 1934. 

Aan de K oningin. 

Door den Vice-President van den Raad van 
State, Voorzitter van de Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, we rd rechtstreeks in 
mijn handen gesteld het tot Uwe Ma jesteit 
gerich t adv ies van de Afdeel ing van di en 
Raad, van 14 Maart 1934, n°. 146, vergezeld 
van het ontwerp van een met redenen om
kl eed, door Uwe Majesteit te nemen besluit, 
betreffende de beroepen, waarva n krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit de overweging 
door mij bij brief van 9 F ebruari 1934, n°. 
1203 I , afdeeling Lager Onderwijs A lgemeen, 
bij die Afdeeling is aanhang ig gemaakt. 

Di t ontwerp-besluit luidt a ls vol gt : 
Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 °. J. de Boer en 32 a ndére ingezetenen van 
de gemeente W ijmbritseradeel en ouders (ver
zorgers) van leerlingen van de openbare la
ge re school te T irns; 2°. H. Struikmans en 
10 a ndere ouders van leerl ingen van de open
bare lagere school te H ommerts, gemeente 
W ijmbritseradeel, en 3°. H. A. Tromp en Th. 
J . Wiegersma, ingezetenen va n de gemeente 
W ijmbritseradeel en ouders van leer] ingen 
van de openbare lagere school te Woudsend, 
voor wat de onder 1 ° . bedoelde appel lanten 
betreft, ten aanz ien van de school te 'l'irns, de 
onder 2°. bedoelde appell anten, ten aanzien 
van de school te H omme-rts, P.n de onder 3° . 
bedoelde appell anten, ten aanzien van de 
school te W QU.dsend, tegen het besluit van Ge
depu teerde Staten va n Friesland van 29 No
vember 1933, n°. 106, 2e a fdeeling, waarbij, 
voor zoover noodi g, is goedgekeurd het be
s] uit van den raad der gemeente Wij1nbritse
radeel , van 30 October 1933, waarbij onder 
meer besloten is de scholen voor openbaar 
gewoon lager onderwijs te Woudsend, H om
merts, Goënga en Tirns op te heffen met in
gang van den eersten der tweede m aand, vol
gende op die, waar in het bes lu it tot opheffing 
onherroepel ijk zal zijn geworden ; 

D en R aad van State, Afdeeling voor de 
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Geschillen van B estuur, gehoord, adv ies van 
14 Maart 1934, n°. 146 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderw ijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende : dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun bovenvermeld beslu it, voor 
zoover nood ig, hebben goedgekeurd het be
sluit van den raa d der gemeente Wij1nbritse-
1·adeel van 30 October 1933, waarbij o. m . be
sloten is de scholen voor gewoon lager onder
wijs te W oudsend, H o·,n111,e1·ts, G oënga en 
T frns op te heffen; 

dat van dit beslu it bij Ons in beroep zijn 
gekomen : 

1°. J. de Boer en 32 andere ingezetenen 
van de gemeente Wijmbri tseradeel en ouders 
(verzorgers) van leerlingen van de openbare 
1 agere school te J'irns, aanvoerende, dat, in 
tegenstelli ng met andere dorpen uit de ge
meente, bij slecht weer , een eventueel vervoer
middel ontbreekt en er derhalve een bel ang
rijke stijg ing van verzuimen zal zij n aan te 
wijzen; dat er onder de k inderen enkelen zijn, 
d ie de reis om lichamelijke redenen bezwaar
lijk zull en kunnen volbrengen; dat het niet 
te ontkennen valt, dat de nadeelen der op
heffing zich het zwaarst doen gelden bij jeug
dige k inderen; dat vooral in T irns, waar de 
schoolbevolking voor meer dan 60 % wordt 
gevormd door de drie laagste kl assen, deze 
nadeelen zich wel zeer zwaar zullen doen ge
voelen; dat het lee rlingenaantal in de laatste 
drie jaren is gestegen van 16 tot 24; 

2° . H . Struikmans en 10 a ndere ouders van 
leerlingen van de openbare l agere school te 
H omme,·ts, gemeente Wijmbrit seradeel , aan
voerende, dat het aantal leer! ingen dezer 
school thans 17 bedraagt, waarvan 12 woon
achtig zijn op een afstand van meer dan 5 
km . van de naastbij ge legen openbare school 
te Sneek; dat 4 leerli ngen uit de nabur ige 
gemeente Doniawerstal des ochtends eerst ± 
4 km. door het l and moeten loopen, voo r zij 
den straatweg bere iken en dan op de autobus 
moeten wachten, di e hen naar de openbare 
school te Sne ek zal vervoeren; dat de leer
lingen den geheelen dag in Snee k moeten 
blij ven zonder toez icht, wat met het oog op 
het drukke verkeer n iet zonder gevaar is; dat 
voor de laagste kl asse de ochtendschooltijd te 
Snee k e indigt om kwart voor elf en de mi d
dagschool om 2 uur aanvangt en de ouders 
dus genoodzaakt zij n, onderdak voor deze kin
deren te zoeken, wat belangrijke kosten voor 
hen meebrengt; dat de genoemde leerl ingen 
des avo nds na aankomst van de bus, nog ± 
4 km. door het la nd moeten loopen, wat in 
den winter bij donker moet gesch ieden ; dat 
het schoolverzuim bij slech t weer di entenge
volge zeer groot zal zijn; dat het verband 
tusschen school en huisgezin geheel verbroken 
wordt, a l les ten nadeele van het onderwijs; 

3°. H . A. Tromp en Th . J . Wiegersma, in
gezetenen van de gemeente W ijmbritseradeel 
en ouders van leerlingen van de openbare 
lagere school te W o1tdsend, in hoofdzaak aan
voe rende, dat de school , welke de kinderen 
voortaan zull en moeten bezoeken, op 12 km. 
van hun woonpl aats verwijderd li gt; dat bo
vendien ten laste van ,de gemeente zullen ko
m en de vervoerkosten van de leerlingen naar 
de school en het voorzien in een verblijfp laats 

voor de kinderen t usschen morgen- en middag
schooltijd; da t men de k leinste kinderen toch 
moeilijk tusschen 10.45 en 2 uur kan laten 
rondslenternn zonder gele ide in een woelige 
stad; dat het schoolverzuim aanmerkelijk zal 
stijgen, vooral 's winters bij gladde wegen en 
andere weersschommelingen ; dat de opheffing 
huns inziens n iet de voorgestelde bezuini ging 
ten gevolge zal hebben , om de reeds boven
genoemde redenen en de voorloopig toe te 
kennen wachtgelden van het op wachtgeld ge
stel de personeel ; dat zij toegeven, dat de ge
noemde school een ger ing aantal leerlingen 
telt, maar dat dit in dezen geen doorslag mag 
geven, daar de school niet overbodig is, doch 
in een dringende behoefte voorziet ; dat zij 
ten laatste nog wijzen op de mogelij kheid , om 
de scholen te Wo1tdsend en H ommerts te com
bineeren; dat volgens hen bezuin ig ing slechts 
op deze manier, zij het in geringe mate moge
lij k zou zijn; dat voorstanders van het open
baar onderwijs te W oudsend in dit geval be
reid zijn de schoolki nderen uit H onom,erts tus
schen morgen- en middagschooltijd in huise
lij ken kring op te nemen ; 

Overwegende ten aanz ien van de opheffing 
van de openbare lagere school te Tirns, dat 
de leerlingen dezer school zich naar de open
bare lagere school te ZJsb1·echt1tm zullen moe
ten begeven; 

dat daa rtoe wel een openbaar vervoe rmiddel 
ontbreekt , doch dat hieraan geen bezwaar 
tegen de opheffing kan worden ontleend, aan
gezien de afstand tusschen Ti,-ns en ! J sbrech
tum blijkens de stukken slechts 2.8 km. be
draagt en <de weg bovendien een goede, niet 
te dnikke grintweg is; 

dat ook de overige aan de opheffing dezer 
school verbonden bezwaren n iet van d ien aard 
zijn, dat zij onder de huidige tijdsomstandig
heden de ïnstandhoudi ng van deze school zou
den rechtvaard igen; 

Overwegende, ten aanz ien van de opheffing 
van de openbare lagere scholen te H o1nmerts 
en te Woudsend, dat blijkens de stu kken de 
openbare lagere school te Homm e,·ts wordt be
zocht door 17 leerlingen, waarvan 8 a fkomstig 
ui t andere gemeenten, en de openbare lagere 
school te W 01tdsend door 19 leer! ingen ; 

dat, aangezien deze beide sqholen de een ige 
openbare lagere scholen in het Zuidelijke deel 
der onderhavige gemeente zij n, de leerlingen 
dezer schol en bij opheffing daarvan aange
wezen zull en zijn op een openbare lagere 
school in de gemeente S neek; 

dat evenwel, wanneer twee naburige open
bare lagere schol en in een gemeente tezamen 
door een behoorl ijk aantal leerli ngen worden 
bezocht en deze scholen bovendien de eenige 
openba re lagere scholen in het bedoelde ge
deelte der gemeente zijn, de opheffing van 
beide deze schol en niet verantwoord kan wor
den geacht; 

dat het daarbij echter in het onderh av ige 
geval nog aan twij fe l onderhevig is, of de 
bezuiniging, welke men met de opheffing dier 
scholen beoogt te bereiken, wel tot stand zal 
ko,nen; 

dat immers, gezien den a fstand tusschen 
Sneek eenerzijds en W oudsend en Hom,n~rts 
anderzijds, de leerlingen der h ierbedoelde 
scholen per autobus naar Sneek zull en moe-
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ten worden vervoerd, hetgeen ~iteraard be
langrijke kosten voor de gemeente Wijmbrit
seradeel zal medebrengen, terwij l bovendien 
blij kens de stukken de plaatsing der leer! ingen 
op een openbare lagere school te S neek ver
moedelijk ten gevolge zal hebben, dat a ldaar 
een leerkracht meer zal moeten worden aange
steld; 

dat onder deze omstandigheden slechts één 
dezer beide scholen behoort te worden opge
heven ; 

dat. daar door de organen van het Rijks
schooltoez icht voor dit geval de handhaving 
van de openbare I agere school te W oud,,iend 
wordt ontraden, slechts de openbare lagere 
school te Hommerts voor instandhouding in 
aanmerking komt ; 

dat de instandhouding van de openbare la
gere school te H ommerts naa t opheffing van 
die te Woud,,i end bovendien de mogelijkheid 
opent, dat de eerstgenoemde school een twee
mansschool zal worden, hetgeen uiteraard he t 
onderwijs zal ten goede komen; 

dat, daar de afstand tusschen Hommerts en 
W oudsend 6 km. bedraagt, door de gemeente 
wel tegemoetkoming of vergoeding in de kos
ten van het vervoer van de te Woudsend wo
nende k inderen naar de school te H ommerts 
zal moeten worden toegekend, doch dat deze 
kosten in ieder geval belangrijk minder zul
len bedragen, dan wanneer zoowel de leer-
1 ingen u it Woudsend als die uit Homm erts 
naar Snee k zouden moeten worden vervoerd; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien het besluit 
van den raad der gemeente Wijmbri ts eradeel , 
voor wover daarbij besloten werd tot de op
heffing van de openbare lagere school te 
H omrr..erts, ten onrechte hebben goedgekeurd; 

Gezien de L ager-onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging in zooverre van het be
streden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 29 November 1933, n°. 106, 2e 
afdeel ing, goedkeuring te onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Wijmbrit'
se1·adeel van 30 October 1933, voor zoover 
daarbij besloten werd tot opheffing van de 
openbare lagere school te H o1nrnerts, en voor 
het over ige de beroepen ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etensch appen is belast met de uitvoering 
van d it besluit. 

Met de voorgedragen beslissing, voor zoover 
deze strnkt tot vern ietiging in zooverre van het 
bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland, van 29 ovember 1933, n°. 106, 
2e afdeel ing, dat goedkeur ing wordt onthou
den aan het besluit van den raad der ge
meente Wijmbritseradeel, van 30 October 1933, 
voor zoover daarbij besloten werd tot ophef
fing van de openbare lagere chool te Hom
merts, en de overwegingen, die daartoe hebben 
geleid , kan ik mij op de volgende gronden 
niet vereenigen. 

De Afdeel ing voor de Geschillen van Be
stuur is van oordeel, dat van de twee na
burige openbare lagere scholen in het Zuide
lijk deel der gemeente Wijmbritseradeel , n.l. 
die te Woudsend en te H omme,·ts, één en wel 
laatstgenoemde behoort in stand te blijven. Zij 

voert terecht aan, da t de leerl ingen dezer scho
len bij opheffing aangewezen zull en zij n op 
een openbare lagere school te Sneek. De ge
meente Wijn,britserradeel zal de leerlingen 
dier scholen per autobus doen vervoeren naar 
Sneek, waarvan de kosten f 1650 zullen be
dragen, vermeerderd met de kosten der met 
die gemeente gesloten gemeensch appelijke re
geling, waarbij de aftrek van schoolgeld is 
inbegrepen, ten bedrage van f 550, te zamen 
f 2200. N a aftrek van dit bedrag en van m in
dere inkomsten ten bedrage van f 1565 zal de 
opheffing van de drie openbare lagere scho
len en van die te Goënga, waartegen geen be
roep is ingesteld, voor de gemeente een netto 
bezu inig ing ten gevolge hebben van ongeveer 
f 10,800, terwijl nog geen rekening is gehou
den met het weder verhuren van de drie on
derwijzerswoningen, die aan de gemeente be
hooren, en het rendabel maken van de v ier 
school gebouwen. 

Deze bezuiniging wordt echter a lleen ver
kregen b ij opheffing van a ll e vier scholen, 
vermits, indien daarvan ook slechts één ge
handhaafd wordt, de bezuiniging krachtens 
artikel 101, negende lid , der Lager-onderwijs
wet 1920, nu aan de overbl ij vende openbare 
lagere school te IJsb1·echtum geen vakonder
wijzeres werkzaam is, dan vervalt en het kos
tenbedrag ingevolge artikel 101 , eerste lid , 
è.ier wet zal stijgen. Voor de gemeente wordt 
dus de grootste besparing verkregen, wanneer 
zoowel de leerlingen uit Woudsend als die uit 
H o,nmerts naar Sneek worden vervoerd. Di t 
brengt ook uit onderwijskundig oogpunt geen 
onoverkomelijke moeilijkheid mede, gezien de 
omstandigheid, dat de appell ant H . A. Tromp, 
te W oudsend, van het begin af steeds zijn 
dochtertje naar een openbare lagere school te 
S neek heeft gezonden. 

Bij behoud van de openbare lagere school te 
H ommerts zou de gemeente eveneens tegemoet
koming of vergoeding in de kosten van het 
vervoer van de te W oudsend wonende kinde
ren naar die op 6 km. afstand gelegen school 
moeten toekennen, terwijl bij eerstbedoeld ver
voer de kinderen te H 01n1nerts in de autobus 
mede worden opgenomen en de rit 10 minuten 
wordt voortgezet. 

Voorts blijkt uit de stukken niet, gel ijk de 
Afdeeling mede heeft overwogen, dat de plaat
sing van deze leerl ingen op een openbare 
lagere school te Sneek vermoedelijk ten ge
volge zal hebben, dat a ldaa r een leerkracht 
meer zal moeten worden aangesteld , maar ook 
indien dit het geval mocht zijn of worden, 
staat daartegenover de bezuiniging voor het 
Rijk van de vergoeding van de jaarwedden 
der hoofden van de openbare I agere schol en te 
W oudsend en te H01wrnerts. 

Bovendien is bij instandhouding van de 
openbare lagere school te Homm erts naast op
heffing van die te Woudsend, in tegenstelling 
met hetgeen de Afdeel ing mede overwoog, de 
kans groot, dat eerstgenoemde school een een
mansschool za l blijven, zoodat de samenvoe
g ing van deze be ide scholen ook in dit opzicht 
geen verbetering zou brengen. 

Mitsdien ben ik van oordeel, dat Gedepu
teerde Staten van Friesland terecht het be
slu it van den raad der gemeente Wijrnbritse
radeel, ook voor zoover daa1·bij besloten werd 
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tot opheffing van de openbare lagere school 
te Hommerts, hebben goedgekeurd en dat de 
daartegen ingestelde beroepen ongegrond be
hooren te worden verklaard op de gronden, 
welke in het hiernevens gaand, daartoe strek
kend ontwerp-beslui t zijn ontwikkeld, hetwelk 
ik mij veroorloof Uwer Majeste it ter bekrach
tiging hierbij eerbiedig aan te bieden. 

s. 223. 

De Ministe1· van Onderwijs, 
Kunsten, en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 

27 Aprü 1934. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het bes! uit van den raad 
der gemeente Scherpeniss.e van 31 Juli 
1933, strekkende tot aanvulling van arti
kel 164 der algemeene politieverordening 
dier gemeente. 

V erlengd tot 23 Octob er 1934. 

s. 224. 

28 April 1934. BESLUIT ter uitvoer ing van 
artikel 1, onder 3°, van het Crisis-Organi
satiebesl uit 1933. 

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

Staat, Minister van Economische Zaken a. i. 
van den 25 April 1934, n°. 17703, Directie 
van den Landbouw, Afdeeling II ; 

Gelet op artikel 1, onder 3°., van het Crisis
Organisatiebesl uit 1933 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onzen met de zaken van den L andbouw be

lasten Minister vanwege Ons m achtiging te 
verleenen rechtspersoonlijkheid bezittende 
1 ichamen aan te wijzen a ls Crisis-Organisatie 
in den zin van artikel 1, onder 3°, van het 
Crisis-Organisatiebeslui t 1933. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst. 

Het Loo, den 28sten April 1934. 

s. 225. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

M inister van E cononiische Z aken, a.i., 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 9 M ei 1934.) 

28 April 1934. BESLUIT, houdende reorga
nisatie van het gesticht voor zwakzinnigen 
(,,Boldershof") te Druten. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 Apri l 1934, n°. 
3680, afdeeling Armwezen; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 15 Mei 1934 wordt 

ingetrokken het Koninklijk besluit van 10 
April 1919, Staatsblad n°. 163, gelijk dat 
sedert gewijzigd is. 

2. Aan de R. K . Vereeniging tot opvoeding 

en verpleging van zwakzinnigen en achterlij 
ken, gevestigd te Druten, wordt vergunning 
verleend om van de stichting Boldershof, ge
legen in de gemeente Druten, de pavi ljoenen 
,,Grignion de Montfort" en "Marie Lo~ise" 
in te richten tot een gesticht voor zwakzinni
gen. 
Zoowel voor het gesticht, bedoeld in het vorig 
1 id , ars voor de inrichting, bedoeld in artikel 
3, zullen gelden de voorheen en thans overge
legde teekeningen en daarbij gegeven beschrij
ving. 

3. Het paviljoen "Célestine" wordt onder 
de voorwaarden, vermeld in art. 12, aange
wezen als eene inrichting, welke niet als ge
sticht wordt beschouwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee zwakzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk paviljoen het t ijdstip, 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 
en het maximum van het aanta l verpleegden, 
dat daarin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor zwakzinnigen mogen 
niet meer dan 165 vrouwelijke zwakzinnigen 
verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, ein
digend 31 December 1940, nog 30 vrouwelijke 
zwakzinnigen verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 136 vrouwelijke patiën
ten verpleegd worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ter
re in van de stichting Boldershof geen opstal
len, tenzij overeenkomstig de tee keningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 2, worden op
gericht en mag niet aan derden de beschik
king over eenig deel van dit terrein worden 
gegeven. 

8. Zonder toestemm ing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Za ken mag in de gebou
wen van de stichting, de rioleering en verdere 
inrichtingen op het terrein, zoomede in de 
omheining van de tuinen, geen verandering 
worden aangebracht, welke tengevolge zoude 
hebben dat zij niet meer geheel overeenstem
den m~t de teekeningen en beschrijving, be
doeld in artikel 2. 

9. In elk voor meer dan één verpleegde be
stemd slaapvertrek wordt op eene duidel ijk 
zichtbare p laats aangegeven het aantal pe1·
sonen waarvoor het vertrek bestemd is. 

10 . De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
één geneeskundige, die gevestig,d moet zijn in 
eene woning op het terrein van de stichting 
en daarbuiten geen geneeskundige praktij k 
mag uitoefenen, dan voor zoover d it door 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken is 
toegestaan. 

ll. Van e lke opneming, ontslag of over
lijden van een verp leegde wordt binnen twee 
weken eene schrifte lijke kennisgeving gezon
den aan den Inspecteur, die door Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken is belast met 
het toezicht op de stichting. 

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

1. Tot de inrichting wordt te a llen tijde 
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vrije toegang verleend aan den inspecteur 
be last met het toezicht op de stichting. ' 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het overige 
a ldaar WBl'kzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen. 
. 3; J:?e geneeskundigen, verbonden aan de 
mr1chtmg, maken regelmatig ten aanz ien van 
de verp leegden, aan hunne behandeling toe
vertrouwd, .. nauwkeurige aanteekeningen, welke 
een dwdehJk beeld geven van de voorgeschie
den is, zoomede van den toestand van de ver
p leegden in l ichamelijk, geestel ijk en maat
schappel ij k opz icht, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vall en en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelij k of wenschelijk is. Zij worden na 
het ontslag of overlijden van de verpleegde 
~orgvuld ig bewaard gedurende vijf en twintig 
Jaren. Van deze aanteekeningen wordt aan 
den inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpl eegden worden niet belemmerd 
zich schriftel ij k te wenden tot de hoofden der 
Departementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den officier van Justitie. 

5. een verpleegde wordt ontslagen : 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd ingeval-de verpleegde 
staat onder ouderlij ke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verkl aring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in 
de inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schelij k is; 

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

sch riften, we lke door Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken ten aanz ien van het 
bepaalde in dit artikel mochten worden ge
geven. 

13. Aan den inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen 
van de stichting. 

14. H et bestuur draagt zorg, dat een af
sch rift van d it beslu it en van de Ministerieele 
beschikkingen, bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoomede een copie van de teekenin
gen en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aan
wezig zij n in de stichting en aan den inspec
teur, zoomede aan den officier van Justitie, 
te a llen tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het S taatsblad zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 28sten April 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitg eg . 15 M ei 1934.) 

s. 226. 

2 Mei 1934. BESLUIT tot nadere regeling 
van de vergoeding wegens het gebruik van 
eigen motorrijwiel bij re izen ten behoeve 
van het R ijk gedaan. 

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

Financiën van den 27 April 1934, N °. 118 
Generale Thesaur ie; 

Gelet op artikel 11 laatste lid, van het 
R eisbeslu it 1916 ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa len a ls volgt: 

E enig Mtikel. 
De vergoeding wegens het gebruik van e igen 

motorrijwiel, bedoeld in artikel 11 , eerste l id, 
onder 2°., van het _Rei sbeslui t 1916, wordt met 
mgang van 1 Me, 1934 nader bepaald op 5 
cents per afgelegden kilometer, met dien ver
stande evenwel, dat voor eiken ki lometer, die 
m een kalenderjaar boven de 1000 K .M . 
wordt a fge legd, s l echts 4 cents in rekening 
mag worden gebracht en voor el ken kilometer , 
di e boven de 3000 K.M. wordt afge legd, 
slechts 3 cents. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscou1·ant zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 2den Mei 1934. 

s. 227. 

WILHELMINA. 
De Minist,er van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg . 11 Mei 1934.) 

4 M ei 1934. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933 en 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
rundvee. 

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

met de zaken van den L andbouw belasten 
Minister van den 8 J an uari 1934, n° . 15063, 
Directie van den Landbouw, Afdeel ing II ; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 30 December 1933, n°. 149); 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den 30 J anuari 1934, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 19 Maart 1934, 
n°. 15828, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. Dit besluit neemt over.de termino

logie van artikel. 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933. 

2. H et in voorraad hebben of verhandelen 
van rundvee is, met inachtneming van het be
paalde in de volgende artike len, slechts toege
staan aan dengene, di e a ls rundveehouder is 
aangesloten bij of als rundveehandelaar is er
kend door een der daartoe door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisaties. 

3. Voor de tijdvakken, aanvangende met 
ingang van nader door Ons te bepalen tijd
stippen en eindigende met ingang van nader 
door Ons te bepalen tijdstippen, is het in voor
raad hebben, vervoeren of verhandelen van 
rundvee, waarvan het gewicht gelegen is bin
nen door Onzen Minister te bepalen gewichts
grenzen, slechts toegestaan, ind ien dat in voor
ra,ad hebben, vervoeren of verhandelen gedekt 
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is door een identiteitsbewijs, houdende een 
beschrijving van het betreffende rund en eene 
aanduiding van zijn eigenaar, wien het iden
titeitsbewijs is verstrekt en van diens recht
verkrij genden, wien dat bewijs is overgedra
gen. 

4. 1. De tijdvakken, bedoeld in het vorig 
artikel, kunnen verschillend worden gesteld 
voor m~!"'nelijke, a l dan niet gecastreerde, of 
vrouwehJke runderen, voor de verschillende 
gewichtsgrenzen, bedoeld in het vorig artikel 
en voor de verschillende deelen des lands. 

2. De gewichtsgrenzen , bedoeld in het 
vorig artikel , kunnen verschi ll end worden ge
steld ten aanzien van mannelijke, al dan n iet 
gecastreerde, en vrouwelijke runderen. 

3. Identite itsbewijzen, bedoeM in het vorig 
artikel, worden slechts afgegeven door een der 
door Onzen Minister daartoe aan te wijzen 
crisis-organisaties, en tot een aantal , gel ijk 
aan het, overeenkomstig door hem te ste llen 
regelen, door die crisis-organisatie aan ieder 
der aangeslotenen, bedoeld in artikel 2, toe
gewezen aanbal runderen. 

5. In afwijking van het bepaalde in artike l 
3, is voor de t ijdvakken, aanvangende met 
ingang van nader door Ons te bepalen t ijd
stippen en e indigende met ingang van nader 
door Ons te bepalen tijdstippen, het in voor
raad hebben van rund vee, waarvan dat in 
voorraad hebben krachtens artikel 3 slechts is 
toegestaan, indien het gedekt is door een 
identiteitsbewijs, zonder dat bewij s toegestaan: 

a. tot een door Onzen Minister te bepalen 
aantal per aangeslotene, a ls bedoeld in artikel 
2, welk aantal verschi ll end kan worden ge
steld naar gelang het aantal, waarvoor iden
titeitsbewijzen zij n verstrekt; 

b. ten aanzien van ieder rund , waarvan het 
in voorraad hebben is gedekt door een bij
zondere, voor het houden van mestvee, door 
een der door Onzen Minister daartoe aan te 
wijzen crisis-organisaties , overeenkomstig door 
hem te stell en regel en, te verstrekken vergun
ning. 

6. Voor de tijdvakken, aanvangende met in
gang van nader door Ons te bepalen t ijdstip
pen en ei ndi gende met ingang van nader door 
Ons te bepalen tijdstippen, is het slachten 
van rundvee, waarvan het gewicht ge legen is 
binnen door Onzen Minister te bepalen ge
wichtsgrenzen, slechts toegestaan aan de daar
toe door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie of met door die crisis-organisatie 
af te geven machtiging. 

7. 1. Onze Minister stelt vast het model 
van het identiteitsbewijs, bedoeld in artikel 3. 

2. Onze Minister stelt vast het model van 
de mestvergunning, bedoeld in artikel 5, on
der b. 

3. Onze Minister stelt vast het model van 
de machtiging, bedoeld in artikel 6. 

8. Dit beslui t, hetwelk geldt voor het t ijd
vak, aanvangende met ingang van zijn in 
werking treden en eindigende den 1 Januari 
1936, kan worden aangehaald onder den t itel : 
"Crisis-Rundveebesluit 1934 I " en treedt in 
werking met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondigiqg. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Sta{J,tsblad zal wor-

den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 4den Mei 1934. 

s. 228. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Staat, 

Minister vam Econo1nische Zaken, a .i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 11 Mei 1934.) 

4 Mei 1934. BESLUIT, bepalende den dag 
van inwerkingtred ing van de wet van den 
17den November 1933 (Staatsblad n°. 
613), tot wijziging van het Wetboek van 
Koophandel, het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering, de Zegelwet 1917, 
de Bankwet 1919, de Geldschieterswet en 
de wet van 25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 
405) J1aar aanle iding van het Verdrag tot 
invoer ing van een eenvormige wet op 
chèsues en Artikel II der wet van den 
28sten December 1933 (Staatsblad n°. 
731), houdende wijziging van het Wet
boek van Koophandel en van de genoem
de wet van den 17den November 1933 
(Staatsblad n°. 613) . 

l nwe,·kingtreding 1 Juli 1934. 

s. 229. 

5 M ei 1934. BESLUIT tot toepass ing van 
artikel 9 der L andbouw-Cris iswet 1933 en 
het Cris is-Organisatiebeslui t 1933 op ha
ring. 

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

Minister van Econom ische Zaken van den 
13 April 1934, N° . 17402, Directie van den 
L andbouw, Afdeeling Il; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 13 April 1934, N°. 216); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 1 Mei 1934, N°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, :Minister van Economische 
Zaken a. i, , van den 4 Mei 1934, N°. 17940, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Cri sis-Hari ngbeslu it 

1933; 
B. te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino

logie van artikel 1 van het Cr isis-Organisatie
besluit 1933. 

2. De aanvoer van pekel. en steurharing in 
Nederland is, met inachtneming van het be
paalde in de vo lgende artikelen van dit be
slui t, slechts toegestaan aan aangeslotenen bij 
een door Onzen Minister aan te wijzen cris is
organisatie. 

3. De aanvoer van pekel- en steurharing in 
Nederland is slechts toegestaan met schepen, 
in eigendom toebehoorende aan of ter be
sch ikking staande van aangeslotenen in het 
vorig artikel bedoeld, welke schepen ter ha
ringvangst zijn uitgevaren tot een door Onzen 
Minister te bepalen aantal , op door dezen te 
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bepalen tijdstippen, met een vleet van een 
eveneens uoor dezen te bepalen speerreepleng
te, welke verschillend kan worden bepaald 
voor de verschillende hiervoren bedoelde tijd-
stippen. · 

4. l. Het in het vorig artikel bedoelde 
aantal schepen, dat op door Onzen Minister 
te bepalen tijdstippen ter haringvangst mag 
uitvaren, wordt, onder goedkeuring van Onzen 
.Minister, voor elk der tijdstippen, door een 
door dezen aan te wijzen crisis-organisatie ver
deeld over de in artikel 1 bedoelde aange
s lotenen. 

2. Aan de in het vorig lid bedoelde aan
geslotenen wordt door het dagelijksch bestuur 
van de door Onzen Minister aan te wijzen 
crisis-organisatie een certificaat verstrekt, 
waarin niet mag ontbreken voor ieder hunner 
schepen den datum, waarop dit mag uitvaren, 
benevens de speerreeplengte van de vleet, 
welke ter haringvangst mag worden medege
nomen. 

3. Het certifiaat wordt slechts uitgereikt 
aan die aangeslotenen, die ten genoegen van 
een door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie hebben aangetoond, dat zij aan de 
voorwaarden voor het uitvaren, bepaald in 
artikel 3 en lid 2 van dit artikel van dit be
s! uit, hebben voldaan. 

4. Het model van het in het vorig lid be
.doelde certificaat wordt door Onzen Minister 
vastgesteld. 

5. 1. Het verwerken van a lle soorten ha
ring in verschen, gekoelden of bevroren toe
.stand tot pekel- of steurharing is verboden. 

2. Het in het vorig lid bepaalde vindt geen 
toepassing, indien het verwerken geschiedt aan 
boord van de schepen tijdens de uitoefen ing 
van de haringvisscherij. 

6. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van den dag van zijn 
in werking treden en eindigende den 1 Mei 
1935 . 

7. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
.den titel: ,,Cr isis-Haringbesluit 1934 I ". 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze met de Zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschri ft zal worden ge

.ronden aan den Raad van State. 
Het Loo, den 5den Mei 1934. 

;S. 230. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minist er van Economische Zaken, a.i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 9 M ei 1934.) 

.5 M ei 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van burgemeester en wethou
ders van Wadenoyen van 26 Mei 1932 en 
30 Juni 1932, waarbij respectievelijk aan 
Chr. W eyman te Tiel een vergunning voor 
den verkoop van sterken drank in het 
kle in is geweigerd en de naam van Chr. 
Weyman op de lijst bedoeld in artikel 17, 
le l id der Drankwet (Staatsblad 1931 n°. 
476) is geplaatst. 

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

Sociale Zaken van 6 Maart 1934, n°. 101 G., 
Afdeeling Volksgezondheid, en van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken van 12 
Maart 1934, n° . 7516, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Wadenoyen bij hun besluit van 26 
Mei 1932 de door Chr. Weyman te Tiel ge
vraagde vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het kl e in in een pand, dat 
nieuw wordt gebouwd te Drumpt, niet aan de 
Papesteeg gelegen zijnde, hebben geweigerd 
op grond dat het maximum aanta] vergunnin
gen voor den verkoop van sterken drank in 
het klein is bereikt; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders voornoemd na deze hunne weigering bij 
hun beslu it van 30 Juni 1932 den naam van 
Chr. Weyman op zijn verzoek hebben geplaatst 
op de lijst, bedoeld in artikel 17, le lid der 
Drankwet (Staatsblad 1931 n° . 476); 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders de vergunning weigeren, onder meer 
wanneer zij wordt gevraagd voor een locali
tei t, die niet voldoet aan de eischen, krach
tens artikel 9 der Drankwet (Staatsblad 1931 
n°. 476) gesteld; 

dat het verzoekschrift om een vergunning 
niet, zooals artikel 3 lid 4 der Drankwet voor
schrijft, inhield een nauwkeurige opgave met 
vermelding van de oppervlakte van de locali
teiten, waarvoor vergunning werd gevraagd, 
doch dat de vergunning werd gevraagd voor 
een local iteit in een perceel, dat nieuw wordt 
gebouwd, en dat op het tijdstip van de in
diening van het verzoek nog niet bestond; 

dat burgemeester en wethouders derhalve 
niet konden onderzoeken, of de local iteit, waar
voor de vergunning werd gevraagd, aan de 
eischen krachtens artikel 9 der Drankwet ge
steld , voldeed, aangezien een localiteit niet 
aanwezig was; 

dat burgemeester en wethouders derhalve 
niet in de gelegenheid waren het verzoek te 
toetsen aan alle weigeringsgronden; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van Wadenoyen meerbedoeld verzoek der
halve niet hadden moeten weigeren, doch den 
verzoeker niet ontvankelijk hadden moeten 
verklaren in zijn verzoek; 

dat derhalve het besluit van burgemeester 
en wethouders van Wadenoyen van 26 Mei 
1932 is in strijd met de wet en voor vernieti
g ing in aanmerking komt; 

Overwegende, voorts, dat het besluit van 
burgemeester en wethouders van W adenoyen 
van 30 J uni 1932, waarbij de naam van Chr. 
Weyman is geplaatst op de lijst, bedoeld in 
artikel 17, l e lid der Drankwet (Staatsblad 
1931 n°. 476), is genomen uit hoofde van de 
overweging, dat hem bij besluit van 26 Mei 
1932 een vergunning ingevolge de Drankwet 
is geweigerd op grond van het feit, dat in de 
gemeente het maximum is bereikt; 

Overwegende, dat derhalve ook het besluit 
van burgemeester en wethouders van Wade
noyen van 30 Juni • 1932 wegens het ontbre
ken van den vereischten inwilligingsgrond 
eveneens is in strijd met de wet en voor ver
nietiging in aanmerking komt; 
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Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 April 1934, n° . 32); 
Gelet op het nader rapport van Onzen Mi

nister van Sociale Zaken van 26 April 1934, 
n°. 786 G, Afdeeling Volksgezondheid , en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
van 1 Mei 1934 , n°. 11817, Afdeeling Binnen
! andsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de besluite n van burgemeester e n wethoude rs 

van Wadenoyen van 26 Mei 1932 en 30 Juni 
1932 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Social e Zaken is bela-st 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden · gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S l o tem a k e r de B r u ï n e. 
De Minis ter van Binnenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I de. 
(Uitgeg . 29 M ei 1934.) 

s. 231. 

8 M ei 1934. BESLUIT tot toepass ing van 
artikel 12, lid 1, der Landbouw-Crisiswet 
1933 en van het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 op aardappelmeel. 

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

met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister van den 13 Apri l 1934, n°. 17398, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II; 

Gezien artikel 12 , lid 1 der Landbouw
Cris iswet 1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 13 April 1934 , n° . 218); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 24 April 1934, n°. 39); 

Gelet op het nader rapport van Onzen met 
de zaken van den Landbouw belasten Minister 
a.i. van den 5 Mei 1934, n° . 17799, Directie 
van den Landbouw, Afdeeling II ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. D it besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslu it 1933. 

2. De uitvoer van aardappelmeel is slechts 
toegestaan aan een door O~zen Min_ister, al_s 
monopoliehouder aan te w1Jzen cris1s-01·gam
satie. 

3. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met ingang van den dag van zijn 
in ·werking treden en eindigende den 1 Ja
nuar i 1935. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den t itel : ,,Aardappelmeel-Monopoliebe
sluit 1934 I" . 

5. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zij n 
afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste M inister is belast met de uitvoering van 
d it besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor-

L. & S. 1934. 

den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 8sten Mei 1934. 

s. 232. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minist e-r v(l)n Economische Zaken, a.i., 
H. Colijn. 
(Uitgeg. 15 M ei 1934.) 

8 M ei 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 6, 1 id 1, der wet van 
25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 375), tot in
stelling van een stichting, genaamd "Ne
derlandsch Clearinginstituut". 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op voordracht van Onze Ministers van Eco

nomische Zaken, van Financiën en van B ui
tenlandsche Zaken van 23 Februari 1934, n° . 
8029 J.A. , Afdeel ing Handel en Nijverhei d, 
van 15 Maart 1934, n°. 245, Gen. Thesaurie 
en van 17 Maart 1934, Economische en Con
sulaire Directie, n°. 9492 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is uitvoe
ring te geven aan artikel 6, lid 1, der wet 
van 25 Juli 1932 (Staatsblad n°. 375) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 17den April 1934, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van Staat, Minister van Economische 
Zaken, a . i. , van 25 April 1934 n°. 15936 J .A., 
Afdeeling Handel en Nijverheid en van 3 Mei 
1934, n°. 222, Afdeeling Generale Thesaurie 
en van 5 Mei 1934, Economische en Consu
laire D irectie, n°. 15339; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. l. Door Onze met de uitvoering der 

wet van 25 Jul i 1932 (Staatsblad n°. 375) be
laste Ministers wordt een stichting in het 
leven geroepen, genoemd "Nederlandsch Clea
ringinstituut". 

2. Aan deze stichting zal worden opgedra
gen medewerking te verleenen aan de uitvoe
r ing van de verdragen, bedoeld in artikel 1 
der in het vorig l id genoemde wet. De stich
ting wordt voor Nederland als vere ffenings
bureau aangewezen. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Ministers van Economische Zaken, van 
Financiën en van Buitenlandsche Zaken zij n, 
ieder voor zooveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en van het
welk afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 8sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minist er van Economische Zaken, a.i ., 

H. Co I ij n. 
De :Minister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgeg. 17 M ei 1934 .) 

24 
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8 Mei 1934. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Breda 
van 9 Maart 1934, inzake toepassing van 
artikel 75 juncto artikel 72 der Lager
onderwijswet 1920. 

Geschorst tot 1 Novernber 1934. 

s. 234. 

8 Mei 1934. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den raad der gemeente Prin
cenhage van 13 Maart 1934, inzake toe
passing van artikel 75 juncto artikel 72 
der Lager-onderwij swet 1920. 

Geschorst tot 1 N overnber 1934 . 

s. 235. 

8 M ei 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
L irnbu,·g, d.d. 29 November 1933, La. 
10055i6 w en 10055/6 x, 6e afdeeling, hou
dende goedkeuring van besluiten van den 
raad van Sittard d.d. 3 Augustus 1933, 
tot kostelooze aanvaarding van aan de 
Kromstraat gelegen grond van vier parti
cu lieren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Za ken en van Bi nnenlandsche Zaken 
rnn 10 Maart 1934, n° . 1450 J\4/P.B.R., af
deeling Volksgezondheid en van 14 Maart 
1934, n°. 1721 , afdeeling Binnenl andsch Be
stuur, betreffende de besluiten van Gedepu
teerde Staten van Li,nbu,·g d.d. 29 November 
1933, La. 10055/6 w en 10055/6 x, 60 afdee
ling, houdende goedkeuring van bes] uiten van 
den raad van Sittard d.d. 3 Augustus 1933, 
tot kostelooze aanvaard ing van aan de Krom
straat in die gemeente gelegen grond van vier 
particulieren; 

Overwegende, dat evenbedoelde particulieren 
aan Burgemeester en Wethouders vergunning 
hadden gevraagd voor het bouwen van wo
ningen op grond, gelegen aan de Kromstraat; 

dat zij op hun verzoek geen beschikking 
hadden ontvangen binnen den bij de p laatse
lijke verordening bepaalden termijn, maar met 
de uitvoering van de bouwplannen waren be
gonnen, nadat een ambtenaar van Openbare 
Werken ter plaatse en op de perceelen de uit
zetting, afpaling en aanwijzing van de rooiing 
overeenkomstig artikel 9 van de bouwverorde
ning had verri cht, welk artikel onder meer 
bepaalt dat niet met den bouw mag worden 
begonnen vóórdat de rooiing is aangegeven; 

dat de Burgemeester den verderen bouw 
heeft verhinderd, omdat de eigenaren n iet in 
het beût waren van een schriftelij ke bouw
vergunning; 

dat Burgemeester en Wethouders aan adres
santen hebben bericht, dat de vergunning niet 
kon worden verleend, zoolang~et de aan de 
wegzijde der betreffende perceelen gelegen en 
voor wegverbreeding bestemde strook grond, 
kosteloos, vrij en onbezwaard aan de gemeente 
Sitta,·d in eigendom zou zijn overgegaan; 

dat Burgemeester en Wethouders dezen e isch 
gronden op artikel 8 van de bouwverordening 
van de gemeente Sittard; 

Overwegende, dat in voormeld arti kel 8 is 

bepaald, dat geen gebouw mag worden opge-
richt anders dan aan straten welke voorzien 

zijn van een kunstverharding van asphalt, 
steenslag, keien , klinkers, grind, of een con
structie welke naar het oordeel van Burge
meester en Wethouders met een der opgesomde 
verhardingen overeenkomt, naar het oordeel 
van Burgemeester en Wethouders behoorlijk 
aangesloten aan voor den openbaren dienst 
bestemde straten, gerioleerd aan het gemeen
telijk rioolnet aangesloten of waarvan het be
antwoorden aan die e ischen naar het oordeel 
van Burgemeester en Wethouders voldoende 
verzekerd is; 

dat verbreeding van den weg in deze bepa-
1 ing niet a l s e isch wordt gesteld en de voor
waarde van gratis a fstand van grond door 
wegverbreeding derhalve in de verordening 
geen steun vindt; 

Overwegende, bovendien , dat artikel 6, lid 
6, van de Woningwet bepaalt dat de voor
waarden, aan eene bouwvergunning verbon
den, a lleen mogen strekken tot naleving van 
de bepalingen van wet en verordening, krach
tens welke zij wordt verleend en waaraan het 
p lan, voor welks uitvoering zij wordt ge
vraagd, moet voldoen; 

dat het afstaan van grond staat buiten de 
eischen, waaraan bouwplannen moeten vol
doen en dat daartoe strekkende voorwaarden 
mitsd ien zij n in strijd met genoemde wetsbe
paling; 

Overwegende, dat de raadsbesluiten, die 
strekken tot aanvaarding van grond, waarvan 
de kostelooze afstand onrechtmatig is gevor
derd a ls voorwaarde voor een bouwvergun
ning niet voor goedkeuring vatbaar zijn; 

Gezien artikel 166 der Provinciale wet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 April 1934, n°. 39) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Sociale Zaken en van Binnenland
sche Zaken van 28 Apr il 1934, n° . 3273 M/ 
P.B.R., afdeeling Volksgezondheid en van 2 
Mei 1934, n°. 11946, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde beslui ten van Gedeputeerde 

Staten van Lirnburg d .d. 29 November 1933 
te vern ietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 8sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 
De 1lf inister '<an B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I de. 
( Uitgeg. 29 M ei 1934.) 

s. 236. 

8 M ei 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 6den December 
1928 , tot vaststell ing van een Regeling 
van het Rijkstoezicht op de Luchtvaart 
(Staatsblad n°. 454), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van den 3den J a
nuari 1934 (Staatsblad n°. 4). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Op de voordracht va n Onzen Minister van 
W aterstaat van 28 Maart 1934, n°. 474, Lucht
vaar td ienst ; 

Gelet op het eerste Jid van artikel 52 der 
Luchtvaartwet onder b, c en q ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
1 7 Apr il 1934, n°. 31) ; 

Gezi en het nader r apport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Apri l 1934, n° . 471, 
Luchtva artdienst ; 

l:iebbe n g oed ge vo nd e n e n verstaan: 
Art. I . In H oofdstuk IV der R egel ing Toe

zich t Luchtvaar t worden de vo lgende wijzi
g ingen aangebracht: 

Aan het slot van punt a van het tweede lid 
van a rt ikel 23 wordt de punt vervangen door 
een komma. Toegevoegd wordt : ,.of, in geval 
overeenkomsti g het bepaalde in artike l 44 
vrijstelling is ve rl eend va n het ondergaan van 
de ee rste keuring, een identite itsbewijs van 
den aanvrager;" . 

In den eersten zin va n het tweede lid van 
a r t ikel 24 wordt na " eerste keur ing" inge
voegd: ,, , de per iodieke keuring" . De laatste 
zin verva l t. 

Aan het derde l id va n a r t ikel 24 wordt toe
gevoegd: 

"c. een door den aanvrager onderteekencle 
verklaring, houdende meclecleeling , in hoe
verre hij reeds vroeger , hetzij h ier te la nde, 
hetzij bu iten het Rijk in Europa een genees
kundig onderzoek heeft ondergaan ter verkrij 
g ing van een bewijs van gesch ikthe id, a ls be
doeld in a rt ikel 15 der Luchtvaar twet of van 
een bewijs van overeenkomst igen aard. I nd ien 
de aa nvrager volgens die mededeeli ng reeds 
een onderzoek a ls hie rvoren bedoeld heeft 
ondergaan, moet h ij tevens nadere gegevens, 
waa ronder die omtren t den uitslag daarvan, 
aan de verkla ring toevoegen ." 

De eerste zin va n het ~veecle lid van ar
t ikel 26 wordt gelezen: 

"2. De vli egbewijzen A en Ah zij n geldig 
u iterlijk tot den dag, vall ende twa a lf m aan
den na den da tum van de laatste met gunsti
gen uitslag verloopen keuring ." 

In den tweeden zin van het tweede lid 
wordt ,, drie" vervangen door : ,,vi er" . 

I n het eerste l iel van artikel 27 wordt "een 
m aand" vervangen door: ,,vee rt ien dagen" . 
A an dat Jid wordt toegevoegd : ,,Als aanvraag 
voor d ie verleng ing geldt de aanvraag voor 
periodieke keuring, bedoeld in he t t weede l id 
van artikel 24." 

In het eerste l iel va n a rtikel 28 wordt na 
het woord "taak," ingevoegd. ,, , bv. in ge
va l h ij in bu itengewone zenuwspanning heeft 
verkeerd tijdens een vlucht , waarb ij hij bij
zondere gevaren heeft doorstaan ,". 

H et tweede li d van artikel 28 wo rdt ge
lezen : 

2. Onve1minderd het bepaalde in het eer
st~' Jid moet de houder van een vliegbewijs 
na een ziekte of een ongeval , .een a rbe ids
ongeschikthe id va n ten minste twintig dagen 
tengevolge hebbend, da n wel na een vl (~g
ongeval opnieuw een geheele of gecleel tehJ ke 
keur ing onder gaan. " . 

N a het tweede li d nieuw worden een meuw 
derde en v ierde lid van den volgenden inhoud 
ingevoegd : 

,,3. De houder van een vliegbewijs is ver
plicht onmiddellijk aan het Departement van 

W aterstaat kennis te geven of te doen geven 
van een ziekte of een ongeval een a rbeids
ongeschi kthe id van ten minste tw int ig dagen 
tengevolge geha d hebbend. 

4. De door Onzen Minister daarvoor aan
gewezen geneeskundi ge ontvangt door de zorg 
van het Departement van Waterstaat bericht 
van ziekten of ongevall en als in het vo ri g Jid 
bedoeld, zoomede van vliegongevall en. " 

Lid 3 en 4 oud van a rtikel 28 worden on
dersche idenlij k l id 5 en 6. 

In het v ie rde I iel van a rtikel 29 wordt als 
tweede volzin ingelascht : 

" Int rekking van een vliegbewijs kan mede 
geschieden, in geval blijk t, dat de verkla ring, 
bedoeld in het derde lid van artikel 24 onder 
c, in strijd met de waarheid is a fgelegd." 

De tweede volzin , oud van het vie rde l id 
van artikel 29 wordt a ls volg t gelezen: 

,,Van intrekking , ondersche idenlijk schor
s ing, a ls in di t l id bedoeld, wordt kenn is ge
geven aan den be langhebbende." 

In het zesde l id van artikel 29 worden de 
woorden "en het bewijs weder u itgere ikt" ve r
vangen door : ,,en het bewijs, voorz ien van een 
aanteeken ing , waarui t blij kt, dat het geschorst 
is geweest , weder u itgere ikt." 

In het tweede en in het derde lid van ar
tike l 30 wordt " duplicaatbewijs" vervangen 
door: ,,nieuw vl iegbewijs" . 

In a rt ikel 46 vervallen de woorden : ,,voor 
mannen" en "en voor vrouwen één jaar" . 

H et gestelde onder d va n artikel 49 wordt 
gelezen: 

" d . E en gezich tsscherpte van ten minste 
8/10 op elk oog, zonder aanwending van gla
zen, o f van ten m inste 9/10 op één oog en 
ten minste 7/10 op het andere, eveneens zon
der aanwendi ng van glazen ; normaal b inocu
la ir zien,. normaal bl ik- en gez ichtsveld; een 
voldoende kleurondersche idingsvermogen ; " . 

In het eerste I id van artikel 50 wordt het 
gesteld onder I gelezen : 

,,I. PractÛ!che eisch. 
L ich t- en gelu idse inen (systeem Morse ) : 
H et gedurende twee mi nuten op den g rond 

nauwkeur ig kunnen seinen en opnemen van 
be r ichten, zoowel in ve rstaanbare taa l als in 
code of in cij fers , met een snelhe id van v ier 
woorden per minuu t. l)". 

Onder II van het ee rste lid wordt in het 
gestelde onder a " K aart lezen enz. ; " vervan
gen door: ,,Kaartenkennis enz. ; ". 

A an het gestelde onder II, a wo rdt een 
n ieuwe a linea toegevoegd, lu idende: 

,,Berekening van koers en verhe id met toe-
passing der vla kke driehoeksmeting ." 

H et gestelde onder II, b wordt ge lezen: 
,.b. K o1npasl eer. 
Beginselen van het aardmagneti sme. E enige 

kennis omtrent de samenstell ing, het gebruik 
en de compensatie van luch tvaa rt kompassen ; 
fou tenbepaling. " 

H et gestelde onder II, g wordt gelezen : 
,, g. S einen. 
Begrip omtrent de inr ich t ing en het gebruik 

va n h et I nternationaal Seinboek; kennis van 
de benaming en de kleuren van de interna
tionale seinvlaggen en -wimpels ; voldoende 
kennis van de toepassing van de in het In
terna tionaal Se inboek voorgeschreven einwij 
zen met behulp van licht- en geluidse inen en 

seinvlaggen." 
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De aanhef van het tweede lid van artikel 50 
wordt gelezen: 

"2. Van de eischen, gesteld in het vorige 
l id onder II, /, kan door of van wege ...... . .. ". 

In het eerste lid van artikel 51 wordt het 
gestelde onder I gelezen: 

,,I. Practische eisch . 
Licht- en geluidseinen (systeem Morse): 
Het gedurende twee minuten op den grond 

nauwkeurig kunnen se inen en opnemen van 
berichten, zoowel in verstaanbare taal als in 
code of in cijfers, met een snelheid, voor wat 
de lichtseinen betreft van zes, en voor wat de 
geluidse inen betreft van vier woorden per 
minuut. (De woorden, cijfergroepen enz. be
hooren zoodanig te worden gekozen, dat zij 
een gemiddelde van vijf letters, cijfers of tee
kens hebben)." 

Onder II van het eerste lid wordt in het ge
stelde onder a "Kaartlezen enz.;" vervangen 
door: ,,Kaartenkennis enz.;". 

De aanhef van het tweede lid wordt gelezen : 
" Van de eischen, gesteld in het vorige lid 

onder II,/ en i, kan door of vanwege ..... .... ". 
In artikel 52 onder b en in artikel 57 ver

vallen de woorden: ,, voor mannen" en "en 
voor vrouwen één jaar" . 

De laatste zin van het vierde lid van ar
tikel 59 wordt gelezen: ,,In dat geval •be
draagt de eerste termijn van geldigheid van 
het b.v.g. ten hoogste een jaar, gerekend van 
de uitreiking van het bewijs ." 

In artikel 64 wordt onder a "18 jaar" ver
vangen door: ,,19 jaar". 

Artikel 65 wordt gelezen als volgt: 
" De e ischen van lichamelijke geschiktheid 

voor het b.v.g. als ballonvoerder komen over
een met die, vermeld in artikel 35." 

Art. II. In hoofdstuk XIII der Regeling 
Toezicht Luchtvaart worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

In artikel 203 wordt de tabel onder punt 
14 vervangen door het volgende: 
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In artikel 204 worden de woorden " het vier
de lid van artikel 28" op twee plaatsen ver
vangen door: ,,het derde en zesde lid van 
artikel 28". 

In de artikelen 204, 205 en 206 wordt "ar
tikel 97 quattuor" vervangen door: ,,arti kel 
97quater". 
. Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
mgang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 8sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 25 M ei 1934.) 

s. 237. 

9 Mei 1934. BESLUIT tot toepassing van ar
tikel 10 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op ansjovis. 

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

Minister van Economische Zaken van den 26 
Maart 1934, n°. 16733, Directie van den 
Landbouw, Afdeel ing II; 

Gezien artikel 10 der Landbouw-Crisiswet 
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1933, het Cri is-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 23 Maart 1934, n°. 196) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 17 April 1934, n° . 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
nister van Staat, Minister van Economische 
Za ken a. i. , van den 7 Mei 1934, n°. 17958, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepal en: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artike l 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,ansjov is" : de ansjovis, die in Nederland
sche wateren is gevangen en in N ederla nd is 
gezouten, a lsook de vreemde ansjovis, die in 
Nederland is ingevoerd. 

2. De uitvoer van ansjov is is s lechts toege
staan aan hen, d ie als georgan iseerden zij n 
erkend door een door Onzen Ministe r aan te 
wijzen cri sis-organisatie. 

3. Ansjovis mag a lleen worden uitgevoerd: 
a. in een verpakking en voorzien van het 

contról emerk, beide bedoeld in artikel 1 der 
Rijksvoorschriften voor de Ansjovis-Contróle
vereeniging; 

b. in een verpakking en voorzien van een 
stempelmerk , beide door Onzen Minister vast 
te stel len, waarvan het stempelmerk moet 
worden aangebracht door of vanwege een door 
Onzen M inister aan te wijzen crisis-organisatie. 

4. De uitvoer van ansjovis is a ll een toege
staan tegen betaling aan een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organ isatie, van een 
door Onzen Minister te bepal en bedrag, het
welk verschill end kan zijn voor de ans jovis, 
verpakt als vermeld onder a en die, verpakt 
a ls vermeld onder b van het vori g artikel. 

5. Dit bes lui t kan worden aangehaald onder 
den tite l : ,,Cris is-Ansjovisbes l uit 1934 I" . 

6. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is ge ldi g tot 1 Mei 1935. 

Onze met de zaken van den Lanc!bouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit bes luit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 9den Mei 1934. 

s. 238. 

WILHELMINA. 
De M in~te,· van Staat, 

Minist,e-,· van Econo1nische Zaken, a.i., 
H. Co I ij n. 

(Uitgeg. 24 M ei 1934.) 

9. M ei 1934. BESLUIT tot w1Jz1ging van het 
Koninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 433) tot regeling van het 
examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid a ls onderwijzer, zooals het 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 26 J anuari 1934 (Staatsblad n°. 
25}. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 

Maart 1934, n°. 19523, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

Overwegende, dat bezuiniging op de kosten 
van het examen te r verkrijging van de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer wensche
lijk is; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord , advies van 28 
Februari 1934 , n° . 131- 09; 

D e n Raad van State gehoord , advies van 
1 Mei 1934, n° . 33; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Mei 1934, n°. 3837, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in Ons beslui t van 10 September 1923 

(Staatsblad, n°. 433} , zooals het is gewijzigd 
bij Onze beslui ten van 16 November 1926 
(Staatsblad, n°. 376) , 6 Juni 1930 (Staatsblad, 
n° . 225} en 26 J anuari 1934 (Staatsblad, n°. 
25), de volgende wij zigingen aan te brengen: 

De derde volz in van artikel 7, tweede lid, 
wordt gelezen: 

Tot de aan te wijzen commissiën kunnen ook 
behooren de commissiën, belast met het afne
men van de examens ter verkrijgrng van a kten 
van bekwaamhe id in di e vakken, indien zij 
ongeveer terzelfder tijd of kort daarna zitting 
houden. 

H et eerste en het de rde lid van artikel 9 
vervallen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenscha ppen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het S taatsblad, zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 9den Me i 1934. 

s. 239. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg. 15 M ei 1934.) 

9 M ei 1934. BESLUIT tot wij ziging van het 
Koninklijk beslui t van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 434) tot regeling van het 
eindexamen der kweekscholen voor onder
wijzers en onderwijzeressen, zooals het is 
gewijzigd bij Kon inkl ij k besluit van 26 
J anuari 1934 (, taatsblai/, n°. 25). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 
Maart 1934, n°. 19523, afdeeling Lager On
denv ijs Al gemeen; 

Overwegende, dat bezuiniging op de kosten 
van het eindexamen der kweekscholen voor on
derwijzers en onderwijzeressen wenschelijk is; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het a lgemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwij s gehoord, advies van 28 
F ebruari 1934, n°. 131- 09; 

Den Raad van State gehoord, advies van 1 
Mei 1934, n°. 33; 

Ge let op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 Mei 1934, n°. 3837, 
afdee l ing Lager Onderwijs Algemeen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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in Ons besluit van 10 September 1923 
(8_taatsblad n°. 434), zooals het is gewijzigd 
b1J Ons besluit van 26 Januari 1934 (Staats
blad n° . 25) de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 

Artikel 2, eerste en tweede lid, worden ge
lezen : 

1. Het examen wordt a fgenomen door di
recteur en leeraren der kweekschool, onder 
toezicht van door Onzen Minister aan te wij. 
zen gecommitteerden. Voor elk der vakken 
nuttige handwerken voor meisjes en handen
arbeid wijst hij één gecommitteerde aan. Hij 
kan ieder der overige gecommitteerden voor 
bepaalde examenvakken aanwijzen. Geschiedt 
dit niet, dan verdeelen deze gecommittee rden 
de vakken onderling. Onze Minister wijst één 
der gecomm,tteerden als voorzitter aan, di e 
namens hen de noodige brie fwisseling voert. 

2. De d irecteur regelt het examen met in
achtneming van het bepaalde in de volgende 
artikelen en van de door Onzen Minister te 
geven aanwijzingen. 

Artikel 4, derde lid , wordt gelezen : 
3. Voor het schriftelijke examen moet eene 

zoodanige lokal iteit worden gekozen, dat het 
toezicht door ' één gecomm itteerde kan worden 
uitgeoefend. 

Artikel 8, eerste lid, wordt gelezen: 
1. H et schriftelijke werk wordt zoo spoedi g 

mogelijk door den examinator nagezien , en, 
voorzien van aanwijzing der gemaakte fouten 
en van het cijfer, dat hij wenscht toe te ken
nen, door den directeur aan den voor het werk 
aangewezen gecommitteerde ter hand gesteld 
of gezonden. 

Artikel 14 wordt gelezen : 
1. De beraadslag ing over den uitslag van 

het examen voor de a kte a ls onderwijzer heeft 
plaats in eene vergadering van directeur en 
leeraren, welke wordt bijgewoond door de ge
committeerden, die voor dit examen zijn aan
gewezen. 

2. Daarbij wordt een afschrift overgelegd 
van de cijfers, in de hoogste twee leerjaren 
aan de leerlingen voor vorderingen en ijver 
toegekend. 

3. Nadat de directeur en de leeraren door 
stemming hun gevoelen hebben kenbaar ge
maakt, plegen de gecommitteerden onderling 
overleg en deelen vervolgens hun gevoelen 
mede. 

4. Aan de beraadslaging over den uitslag 
van het examen in nutti ge handwerken voor 
meisjes neemt met den directeur slechts de 
leeraar deel , die met het examineeren van dit 
vak was belast. Bij die beraadslaging is al
leen de gecommitteerde voor dat vak aanwe
zig. Een en ander geldt ook voor het examen 
in handenarbe id. 

5. Bij deze beraadslaging wordt overgelegd 
een afschrift als in het tweede lid bedoeld en 
worden de werkstukken getoond, die ieder der 
leerlingen in het hoogste leerjaar heeft ver
vaardigd. 

Artikel 15 wordt gelezen : 
1. Bij verschi l van gevoelen tusschen direc

teur en leeraren eenerzijds en gecommitteer
den anderzijds omtrent den uitslag van het 
examen voor de akte als onderwijzer beslissen 
laatstgenoemden. 

2. Bij verschil van gevoelen tusschen direc-

teur en leeraren eenerzijds en gecommitteerde 
anderzijds omtrent den uitsl ag van het examen 
in nuttige handwerken voor meisjes of in 
handenarbeid beslist de gecommitteerde. 

Artikel 17, vijfde en zesde lid , worden ge
lezen : 

5. De eisch in het eerste lid, onder d, en 
het tweede lid, onder b, voor zooveel wiskunde 
betreft, geldt niet voor de vrouwelijke adspi 
ranten, di e aan de k'Weekschool het onderwijs 
in dit vak niet hebben genoten krachtens het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 21 van 
Ons beslu it van 23 Augustus 1933 (Staatsblad 
n°. 456) . 

6. De eisch in het tweede en derde lid , 
voor zooveel betreft lichamelijke oefening, 
geldt niet voor de adspiranten, die aan de 
kweekschool het onderwijs in dit vak niet heb
ben genoten krachtens de vrijstelling volgens 
artikel 7, vierde lid , van Ons beslui t van 23 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 455) of artikel 
21, derde lid, van Ons besluit van 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 456). 

Artikel 23 wordt gelezen: 
Tot het afleggen van het examen worden 

a ll een toegelaten de leerlingen der kweek
school , die het onderwijs tot aan het examen 
hebben gevolgd, ten minste de laatste twee 
leerjaren eener kweekschool hebben doorloo
pen, en den achttienjarigen leeftijd zullen 
hebben volbracht op 1 Augustus van het jaar, 
waarin het examen wordt gehouden . 

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

H et Loo, den 9den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

s. 240. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg . 15 M ei 1934.) 

9 M ei 1934. BESLUIT tot intrekking van het 
Consumptieijs-besluit (Staatsblad 1929, n°. 
321) en tot vaststell ing van een nieuw 
Consumptieijs-besluit. 

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

Sociale Zaken van 28 Februari 1934, n°. 171 
D/dossier 30 Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en l,5 der Waren-
wet (Staatsblad 1919, n° . 581); 

Gezi en het Consumptieijs-besluit (Staatsblad 
1929, n°. 321), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 15 December 1932 (Staatsblad n°. 
615); 

Gezien het a dvies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 
1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1934, 11°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 3 M ei 1934, n°. 
328 D/dossier 30, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. 1. In dit besluit· worden verstaan 
onder: 
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a. verpakt ijs, de waren bedoeld in de ar
tikelen 3 en 4, welke zich bevinden in een 
verpakking, di e kennelijk bestemd is om met 
den inhoud aan den verbruiker te worden 
afgeleverd; 

b. onverpakt ijs, de waren, bedoeld in de 
artikelen 3 en 4, welke niet verpakt zijn a ls 
onder a aangegeven; 

c. bu1·ge1neester, de burgemeester van de 
gemeente, waar de bereidplaats van con
sumptieijs gelegen is ; 

d. keuringsdienst, de keuringsdienst van 
waren, binnen wiens geb ied de bereidplaats 
van con umptieijs gelegen is; 

e. register, het register bedoeld in artikel 2. 
2. l. Aan den keuringsdienst wordt een re

gister bijgehouden, waarin voor binnen zijn 
gebied gelegen bedrijven worden ingeschre
ven: 

a. de namen en adressen van consumptieij s
bereiders (van rech tspersonen naam en domi
cilie), de li ggi ng hunner bereidplaatsen, a ls
mede, voor zoover zij "onverpakt ijs" a fl eve
ren, van hunne andere gebouwen en terreinen, 
waar dat onverpakte ij s wordt verkocht. 

De inschrijving kan slechts plaats hebben, 
nadat den directeur van den keuringsdienst 
gebleken is, dat 

1 °. de bere idplaats voldoet aan de in ar
tikel 8 gestelde e ischen; 

2°. de onder a bedoelde andere gebouwen 
- voor zoover de verkoopruimte betreft - en 
de daar bedoelde terreinen - andere dan open
bare - waar "onverpakt ijs" zal worden af
geleverd, uitsluitend bij den bereider in ge
bruik zijn; 

b. ne namen en adressen van restaurants, 
koffiehuizen, lunchrooms, van bioscopen en 
andere gelegenheden van openbare vermake
lijkheid, waarin "onverpakt ijs" wordt afge
leverd of in voorraad gehouden, a lsmede de 
namen en adressen der personen - van rechts
personen naam en domicilie - onder wier 
verantwoordelijkhe id daar " onverpakt ijs" 
wordt verkocht. 

De inschrijving heeft slechts plaats, indien 
ten genoegen van den directeur van den keu
ringsdienst, binnen wiens gebied bedoelde ge
bouwen of inrichtingen gelegen zijn; vast
staat, dat het "onverpakte ijs" daar wordt 
afgeleverd voor gebruik in die gebouwen of 
inrichtingen of op de daarbij behoorende ter
reinen. 

2. De inschrijving in het register moet 
schriftelijk worden aangevraagd bij den direc
teu r van den keuringsdienst met verstrekking 
van de daarvoor benoodigde gegevens. 

3. De inschrijving in het register wordt 
doorgehaald, zoodra niet meer wordt voldaan 
aan de voor inschrijving geldende e ischen, 
alsmede bij niet-naleving van de bepalingen 
van artikel 9 en ll. 

4. Voor een bereidplaats wordt slechts één 
persoon in het register ingeschreven. 

5. Va:i de inschrijving in het register en 
de doorhaling daarvan ontvangt de inge
schreveue schriftelijke mededeeling. 

3. Aangeduid moet en mag ui tslui tend wor
den met den naam "consumptieijs" of met een 
naam, samengesteld uit het woord " ijs", voor
afgegaan door één of meer woorden, welke 
den geur, den smaak of de samensteliing na-

der aal1geven, de zoete of zoetzure waar, welke 
opzettelijk gebracht is op een temperatuur 
beneden 0° c. en de kennelijk a ls zoodanig 
voorhanden waar. 

4. 1 . Waren, d ie in aard of samenstelling 
gelijken op de waren in artikel 3 bedoeld , 
mogen niet dan met Onze toestemming en 
onder door Ons te steil en voorwaarden wor
den aangeduid met namen, waaruit haar aard 
en haar samenstelling niet of niet voldoende 
blijken. 

2. Zij moeten worden aangeduid, hetzij met 
een naam, waarvoor door Ons toestemming is 
verleend, hetzij overeenkomstig aard en samen
stelling. 

5. H et woord "room" of een samengesteld 
woord, waarvan dat woord deel uitmaakt, 
mag - a l dan n iet in samenhang met eenige 
aanduiding in artikel 3 en 4 bedoeld - met 
betrekking tot de in die artikelen bedoelde 
waren uitsluitend worden gebruikt, indien 
haar melkvetgehal te tenminste 12 % bedraagt. 

6. De waar, welke door een opschrift of op 
eenige andere wijze wordt aangeduid als of 
kennelijk voorhanden is a ls de waar in artikel 
3 bedoeld, moet voldoen aan de volgende 
eischen: 

l. zij mag de reactie van Storch niet ver
toonen; 

2. zij mag per cm3 niet meer kweekbare 
micro-organismen bevatten dan 100,000; 

3. zij mag noch in 0.1 cm3, noch in een ge
ringere hoeveelheid, kweekbare colibacteriën 
bevatten; 

4. zij moet in deugdelijken toestand ver
keeren ; 

5. zij moet vrij zijn va.n conse rveermidde
len, schadelijke bestanddeelen en schadelij ke 
micro-organi men; 

6. zij mag geen synthetisch bereide verzoe
tingsmiddel en bevatten; 

7. zij moet bereid worden of bereid zijn uit 
deugde! ij ke grondstoffen. 

7. l. De verpakking van "verpakt ij s" moet 
aan haar buitenzijde voorzien zijn van den 
naam, waarmede die waar volgens dit besluit 
moet worden aangeduid, alsmede voor een 
in het register ingeschreven aandu iding, waar
uit naa r het oordeel van den directeur van 
den keur ingsdienst voldoende blijkt, wie de 
bereider van die waar is. Naam en aandui
ding moeten op duidelijk leesbare wijze zijn 
aangebracht in drukl etters van ten minste 4 
mm (0.004 m) hoogte. 

2. De bussen of ander vaatwerk, waarin 
.,onverpakt ijs" zich bevindt, of de deksels 
daarvan, moeten tijdens het vervoer en het 
in voorraad houden voorzien zij n van een op
schrift, aangevende den naam, waarmede d ie 
waren volgens dit beslu it moeten worden aan
geduid. Deze opschriften mogen niet door 
vegen zijn uit te wisschen: zij moeten duide
lijk leesbaar en bij den verkoop of de afleve
ring voor de koopers zichtbaar zijn aange
bracht in drukletters van 3 cm (0.03 m) 
hoogte. 

8. 1 . De bereiding van de waren, in de 
arti kelen 3 en 4 bedoeld, mag uitslui tend ge
schieden of geschied zijn in ruimten, welke 
voldoen aan de volgende ei chen: 

a. zij moeten elk een vloer-oppervlakte heb
ben van tenminste 8 m 2 ; 
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b. zij moeten elk een hoogte onder de zol 
dering hebben van tenminste 2 m; 

c. zij moeten voorzien zijn van een stof
dich te zoldering, va n muren, welke - met 
ui tzondering van deuren en ramen - van 
steen zijn, en gewit of bedekt met eenige stof, 
bestand tegen afwasschen met warm zeep
water of warm sodawater . 

V an ruimten op openbaar ter rein waa r de 
Overheid , a lsmede op andere terreinen, waar 
het mili tair gezag of de Rijks- of P rovincia le 
Waterstaat het maken van steenen gebouwen 
n iet toelaat, moeten de wanden aan de bin
nenzij de bekleed zijn met asbestcementplaten ; 

d. zij moeten voorzien zij n van deugdelijke, 
effen v loe ren ; 

e. zij mogen niet in open verbinding staan 
met woon-, slaap- , ziekenkamers, stallen, pr i
vaten, urinoirs, beerputten of mestvaalten en 
geen deuren hebben, welke onmiddellijk toe
gang ver leenen tot privaten o f u rinoirs; 

/. zij mogen n iet al s gang, doorloop of por
taal worden gebruikt en moeten van zoodani ge 
ruimten deugdelij k zijn gesche iden; 

g. zij mogen van 15 M aar t tot 15 October 
voor geen ander doel gebruikt worden dan 
voor de bere id ing, de beh andelin~ en het in 
voorraad houden van consumptieiJs, tenzij zij 
ui tsluitend in gebruik zijn als bedr ijfskeuken 
van een restaurant, 1 unchroom, koffi ehuis of 
kok, of a ls werkpl aats van een banketbakker , 
een brood- en banketbakker of van een melk
verkooper, wiens bedrij fslokalen voldoen aan 
a rtikel 32, l id 2, 1°., 3°., 4°., 5°. en 6°. van 
het Melkbesluit (Staatsblad 1929, n°. 43) , 
zooals dit is gewijzi gd; 

h . zij moeten voorzien zij n van een vaste 
le iding gesch ikt voor het afvoeren van boen
en schrobwater; 

i . zij moeten voorzien zijn van een middel 
va n watervoorziening da t , naar het oordeel 
van den directeur van den keuringsdienst , 
water in voldoende hoeveelheid en deugdelijk 
voor het gebruik in ve rband met het bedl"ijf 
opleve rt . 

De d irecteur van den keuringsdienst kan 
toelaten, dat het middel van watervoorziening 
zich elders in het perceel bevindt, waarin de 
bere idpl aats voor consumpt ieijs gelegen is, in
dien het aanbrengen van het middel van 
watervoorziening in de bereidplaats zel f ern
stig bezwaar oplevert. 

Middelen van watervoorziening, welke ander 
water opleveren, mogen in de ruimten en in 
de perceelen, waartoe zij behooren , n iet aan
wezi g zijn ; 

k. zij moeten een conservator hebben, waar
in het consumptieijs moet worden bewaard op 
een tempera tuur beneden 0° c. Deze conser
va tor m ag ook in eene andere, tot het bedrijf 
behoorende, ruimte aanwezi g zij n. 

V an deze eisch zijn uitgezonderd de ruimten, 
waarvan wordt aangetoond, dat zij in ge
bru ik zij n bij consumptieij sbere iders, die con
sumptieij s uitsluitend afleveren ten huize van 
verbruikers ; 

l. zij moeten zijn voorzien va n een gereede 
waschgelegenheid met zeep en handdoek; 

m. zij moeten voldoende geventi leerd kun
nen worden en mogen niet duf of onwelrie
kend zijn; 

n. zij moeten in zindelijken en goed onder-

houden staat verkeeren en mogen geen voor
werpen bevatten, die niet in zindelijken staat 
verkeeren . 

2. In a fwijking van het in het eerste l id 
bepaalde mag het bevriezen dier waren plaats 
hebben in een lokaal , waar d ie waren worden 
genutti gd, mits d it bevriezen gesch iedt door 
verdamping van vloe ibaar gemaakte gassen in 
automat isch werkende, geheel gesloten toestel
len en de burgemeester der gemeente, waarin 
het lokaal is gelegen, daarvoor schriftelijk 
vergunning heeft verleend. De ve rgunning 
wordt slech ts verleend, indien gebl eken is ui t 
een desbetreffend rapport van den d irecteur 
van den keuringsd ienst , da t hyg iëni sche be
zwaren daar tegen n iet bestaan. 

9. Behoudens het in het tweede l id van 
artikel 8 bepaalde mag de bereiding van de in 
de artikelen 3 en 4 bedoelde waren, daar
onder begrepen a lle voorbere idende werkzaam
heden en de reiniging der hulpmiddelen, uit
slui tend geschieden in bere idplaatsen, welke 
a ls zoodanig in het register zijn ingeschreven. 

10. ,,Verpa kt ijs" mag slechts worden ver
voerd, afgeleverd en in voorraad gehouden in 
ongeschonden verpakking. 

11. ,,Onverpa kt ijs" mag ui tsluitend wor
den a fgeleverd en in voorraad worden gehou
den: 

a. in gebouwen of op terreinen, die in het 
register vermeld staan a ls zijnde in gebruik 
bij den bere ider van zoodanig consumptieijs; 

b. op den openbaren weg of op het daar
aan grenzende openbaar terre in, m its aanwe
zig op of in een verkoopgelegenhei d , vervoer
middel of een ig ander voorwerp, voldoende 
aan de voorschri ften van artikel 12; 

c. in restaurants, koffiehuizen, lunchrooms, 
bioscopen en andere gelegenheden van open
bare verm akelijkheid en op de daarbij behoo
rende terre inen, m its 

1 °. deze gebouwen en terre inen zijn inge
schreven in het register ; 

2°. de waa r zich daar bevindt in een con
servator op een tem pera tuur beneden 0° c. , 
voorzien van een opschr ift in duidelijk lees
bare en zich tbare drukle tte rs van ten m inste 
1 cm (0.01 m) hoogte, aangevende den naam 
en de •voorletters - indien de bereide r een 
rechtspersoon is, de naam van den rech tsper
soon - en de l igging van de bere idplaats 
(gemeente en straat) van den bere ider der 
waar; 

3° . de bereider der waa r in het register 
staat ingesch reven. 

12. De verkoopgelegenheid, het vervoer
middel en het voorwerp waarop of waarin de 
in de artikelen 3 en 4 bedoelde waren op den 
openba ren weg of het daaraan grenzende open
baar terre in worden vervoerd of aanwezit 
zijn, 

a. moeten voorz ien zijn van een duurzaam , 
duidelijk leesbaar en voor het publiek zicht
baar opschrift in drukle tters van tenminste 3 
cm hoogte, aangevende den naam en de voor
letters - indien de bereider een rech tspersoon 
is, de naam van den rechtspersoon - en de 
ligging van de bereidplaats (gemeente en 
straat) van den bereider der waar , d ie in het 
register moet staan ingeschreven ; andere ge
slachtsnamen of firmanamen mogen - onver
minderd het d ienaangaande bij de T rekhon-
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denwet bepaalde - op die verkoopgelegen
heid, dat vervoermiddel of dat voorwerp n iet 
voorkomen; 

b. mogen niet voorzien zijn van het woord 
,,room" of van een sam engesteld woord , waar
van dat woord deel uitmaakt, indien op of in 
die verkoopgelegenheid, dat vervoermiddel of 
dat voorwerp ande r consumptieijs aanwezig is 
dan dat voldoet aan den eisch gesteld in ar
tikel 5. Deze bepaling geldt niet voor de ver
pakking, waar in zich roomijs bevindt. 

13. 1. De bereiding, het vervoer, de behan
deling en het in voorraad houden van de 
waren, in di t besluit bedoeld , mogen slechts 
plaats vinden door personen, di e tijdens hunne 
bedrijfswerkzaamheden steeds zindelijk gekleed 
zijn en reine handen hebben. 

2. Aflevering· van de waren in de artikelen 
3 en 4 bedoeld, mag op of aan den openbaren 
weg, in hoeveelheden kleiner dan 300 gram 
niet plaats hebben in glazen of andere voor
werpen, welke na het gebruik aan den ver
kooper worden teruggegeven, tenzij de verkoop
gelegenheid aangesloten is aan een centrale 
waterl eiding en voorzien is van een spoelbak 
met vasten a fvoer. 

14. Voor de beoordeel ing, of de waren, in 
dit besluit bedoeld, voldoen aan de in dit be
sluit gestelde eischen, moet gebru ik gemaakt 
worden van de onderzoekingsmethoden, aan
gegeven in de bij dit beslui t gevoegde bij 
lage, voor zoover deze daarvoor toereikend 
zijn. 

(Overgangsbepaling. ) 
15. De e ischen, gesteld in artikel 8, l e 

1 id, onder b en h, zijn tot 1 J anua ri 1937 niet 
van toepass ing op een bereid plaats van con-

. sumptieijs, in gebruik bij een bereider van 
deze waar, di e bij de intrekking van het 
Consumptieij s-besluit (Staatsblad 1929, n°. 321) 
in het bezit is van een geldige verklaring a ls 
bedoeld in artikel 7, l ste lid onder b van dat 
besluit, zoolang deze bere idplaats bij dien be
reider in gebruik blijft. 

16. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Met ingang van dien dag vervalt het Con
sumptieij s-beslu it (Staatsblad 1929, n°. 321). 

17. Dit besluit kan worden aangeduid met 
den naam van "Consumptieijs-besluit", met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is ·belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 9den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 

(Uitgeg. 18 M ei 1934.) 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

A. Chemisch onderzoek. 

H et consumptieijs wordt voor het onderzoek 
door zacht verwarmen vloeibaar gemaakt en 
goed gemengd . 

l. V,et . 

25 g van het monster worden met ongeveer 
20 cm3 water en 30 cm3 zoutzuur (8 N) onder 
toevoeging van een weini g grof puimsteenpoe
der ongeveer 15 minuten gekookt. H et meng
sel wordt warm gefi ltreerd doo r een nat filter 
en het residu met warm water uitgewasschen 
totdat de zure reactie verdwenen is. H et fil 
ter met de zich daarop bevindende vaste stof 
wordt bij 100° C ged roogd en daarna quanti
tatief geëxtraheerd met petroleumaether. H et 
extract wordt bij 102-105° C gedroogd tot 
constant gewicht en na bekoeling, gewogen. 
Dettiitkomst wordt uitgedrukt tot in 0.05 pro-
cent. 

2. R eactie van Storch. 

Ongeveer 5 cm3 van het monster worden ge
mengd met 4 druppels waterstofperoxyde (½ 
proc. ) en 2 druppels Storchs reagens. 

3. Synthethisch bereide verzoetings
middelen. 

50 cm3 of minder van het monster worden 
in een porceleinen schaal op het waterbad tot 
bijna droog uitgedampt, na a fkoelen wordt 
het res idu telkens met kleine hoeveelheden 
alcohol uitgetrokken. De alcoholische oplos
singen worden a fgeschonken. N a eenigen t ij d 
staan wordt de heldere alcoholische vloe istof 
afgegoten en de a lcohol afgedestilleerd. H et 
residu wordt opgenomen in water, met enkele 
druppels verdund zwavelzuur bedeeld en na 
fil tratie met aether-petroleumaether (saccha
rine ) en daarna zoo noodig met chloroform 
(du lcine) uitgeschud . 

Blijft na afdestilleeren van het uitschud
middel een rest over, di e opgenomen in enkele
cm3 water zoet smaakt, dan is sacch ar ine, on
derscheidenlijk dulcine aanwez ig. 

4. Conserveerm iddelen . 

a. F ormaldehyde. 25 cm3 of minder van 
het monster worden, na met water te zijn ver
dund , met verdund zwavelzuur aangezuurd en 
met stoom gedesti ll eerd. Van het destill aat 
worden 5 cm3 met 2cm3 melk en 7 cm3 zout-
zuur (S.G. = 1.124) welke per 100 cm3 0.2" 
cm3 van een 10 proc. ij zerch lorideoplossing 
bevatten, _verhit en een minuut gekookt. Bij 
aanwezigheid van formaline treedt v ioletkleu
ring op. 

b. Salicylzuur, benzoëzuur en boorzuur. 5() 
cm3 of minder van het monster worden na 
met water eenigsz ins te zijn verdund en met 
zwavelzuur te zijn zuur gemaakt, met aether 
uitgeschud. De aether ische oplossing wordt 
met zwak alcalisch water uitgeschud, de wa
terige oplossing van de aetherische oplossing 
gescheiden en na zuur gemaakt te zijn weder
om met aether uitgeschud. De aetheri sche op
lossing wordt bij zachte verwarming verdampt 
en h et residu onderzocht op salicyl zuur on
derscheidenlij k benzoëzuur zooals aangegeven 
in de methoden van onderzoek behoorende bij 
het Margarinebeslui t (Staatsblad 1925, n°. 
417), zooals dit is gewijzigd. 

Een ander deel van het monster wordt met 
kalkmelk juist alcali sch gemaakt en verascht. 
De asch wordt aangezuurd met verdund zout-
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zuur en met curcum papier onderzocht. Een 
roodbru ine kleuring, voora l zichtbaar na dro
g ing, welke bij bevochtiging met ammonia in 
een groenzwarte kleur overgaat, wijst boor
zuur aan. 

B. Bacteriologisch onderzoek. 

1. Quantitatie f bacteriologisch onderzoek. 

Van het mons~r w_orden verdunningen ge
maakt met phys1olog1sch keukenzoutoplossing 
(0.9 pct. ) . Van deze verdunningen wordt één 
cm3 of een gedeelte daarvan in een steriele 
Petrischaal van 9-12 cm middellijn gebracht 
en gemengd met 10-15 cm3 alcalische bouil
lon-agar. De schalen worden ten hoogste twee
maal 24 uur bij 35° C bewaard. 

Het aantal kolonies wordt zoo mogelij k op 
elke p laa~. geteld en dit aantal om gerekend 
op 1 cm3 IJ S geeft het aantal kweekbare micro
organismen per cm3 ijs aan. 

2. Coliproef. 

Bij ongeveer 10 cm3 zure bouillon worden 
gevoegd 0.1 cm3 consumptieijs. Het mengsel 
wordt gedu rende 24 uur bij 35° C. bewaard. 
De cu ltuur wordt op de aanwezigheid van 
coli bacteriën nader onderzocht. 

Lijst van Reagentia. 

Petroleumaether . Moet destilleeren beneden 
60° C. Worden 50 cm3 gemengd met 10 g. 
vaste paraffi ne en de petroleumaether op het 
kok~nd waterbad verdampt, dan mag de pa
raffme geen weegbare gewichtsvermeerdering 
ondergaan. 

Storchs reagens. Een oplossing van 2 g. 
zoutzure p.phenyleendiamine in water tot 100 
cm3. Versch bereiden, zoo noodig ontkleuren 
met koolpoeder . 

Lijst van R eagentia. 

Alcal is?he bouillon-agar. Zie Bijlage behoo
rende b1J het Mel kbesluit (Staatsblad 1929, 
n°. 43), zooals dit is gewijz igd. 

Zure boui llon. 10 g. Liebigs vleeschextract 
worden met water verdund· de vloeistof wordt 
na bedeeld te zijn met 10' g . pepton (Witte) 
en 1 g. natriumphosphaat (Na2 HPO4 ) ge
kookt en na bekoeling gefiltreerd. Ver.volgens 
worden in het fi ltraat 5 g. l actose en 100 mg. 
neutraalrood opgelost en de vloeistof aange
vuld tot 1 l iter. De bouillon wordt daarna ge
steril iseerd . 

Ook mag gebruikt worden de zure bouillon, 
aangegeven in de bijlage behoorende bij het 
Melkbeslui t (Staatsblad Î929 n°. 43), zooals 
d it is gewijzigd, onder het hoofdstuk ,Lijst 
van Voedingsbodems". ' 

Behoort bij het Consumptieijs-besluit (Staats
blad 1934, n° . 240). 

M ij bekend, 
De Minister van Sociale Z aken, 

J . R. S I o te m aker d e B ruïne. 

s. 241. 

9 Mei 1934. BESLUIT tot plaatsing in het 
Staatsblad van den tekst van het Konink
lijk bes! uit van den 28sten Februari 1929 
(Staatsblad n°. 67), tot vaststelling van 
een Reglement ter bevordering van de 
vei ligheid van het verkeer met luchtvaar
tuigen, zooals dat is gewijzigd bij de Ko
ninkl ijke beslu iten van den 21sten Mei 
1932 (Staatsblad n°. 209) en van den 
24sten Maart 1934 (Staatsblad n°. 126) . 

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

Waterstaat en van Defensie van 26 April 
1934, n°. 471, Luchtvaartdienst en van 2 
Mei 1934, Ie afd. n°. 108; 

Gezien het bepa'a!de onder IV van het Ko
ninklijk besluit van den 24sten Maart 1934 
(Staatsblad n° . 126) tot nadere wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 28sten Fe
b_ruari 1929 (Staatsblad n°. 67), tot vaststel
lmg van een Reglement ter bevordering van 
de veiligheid van het verkeer met luchtvaar
tuigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de tekst van het laatstge

n<?~m1de ~oninklijk besluit, zooals dat is ge
w1Jz1gd b1J de Koninkl ijke besluiten van den 
21sten Mei 1932 (Staatsblad n°. 209) en van 
den 24sten Maart 1934 (Staatsblad n°. 126) 
met bijbehoorende lijst van correspondeerende 
artikelen in het Staatsblad zal worden ge
plaatst als bijlage van dit beslu it in een door
loopend genummerde reeks van artikelen met 
wijziging dienovereenkomstig van de aanha
lingen daarin van artikelen of gedeel ten van 
artikelen. 

Onze Ministers van Waterstaat en van De
fensie zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 9den Mei 1934. 
WILH ELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
De Minister van Defensie, L. N. Dec kers. 

(Uitgeg. 25 Mei 1934.) 

Bij I age I. 

KONINKLIJK BESLUIT van den 28sten 
Februari 1929 ( Stbl. n°. 67 ), tot vaststel
l ing van een Reglement ter bevordering 
van de veiligheid van het ve,·keer met 
luchtvaartuigen, zooals dat is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van den 21sten 
Mei 1932 (Stbl. n°. 1!09) en van den 24sten 
Maart 1934 (Stbl. n°. 11!6) . 

HOOFDSTUK I. 

Inleidende bepalingen. 

Art. 1. 1. Voor de toepassing van dit regle
ment wordt verstaan onder: 

I. Onze Minister: Onze M in ister van W a
terstaat; 

II. luchtvaart: het gebruik van luchtvaar
tuigen op en boven het aardoppervlak; 

III. luchtvaartuig: een toestel dat in den 
dampkring kan worden gehouden' ten gevolge 
van de krachten, welke de lucht daarop u it
oefent; 
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IV. aerostaat: een toestel , dat statisch in 
de lucht kan worden gehouden; 

V . ballon: een aerostaat (vrij of aan een 
kabel bevestigd) , welke niet van een voort
stuwingsinrichti ng is voorzien; 

VI. luchtschip: een aerostaat, welke is voor
zien van een voortstuwingsinrichting; 

V II. vliegtuig: een van een voortstuwings
inrich t ing voorzien toestel, dat dynamisch in 
de lucht kan worden gehouden ten gevolge 
van reactiekrachten op vlakken, welke zich 
verplaatsen ten opzichte van de omringende 
lucht; 

VIII. zweefvliegtuig: een niet van een 
voortstuwingsinrichting voorzien toestel, dat 
dynamisch in de lucht kan worden gehouden 
tengevolge van reactiekrach ten op vla kken, 
welke zich verplaatsen ten opz ichte van de 
omringende lucht; 

IX. kabelvlieger : een niet van een voort
stuwings-, noch van een besturingsinrichting 
voorzien toestel, dat, bevestigd aan een op 
den grond vastgemaakten kabel , dynamisch 
in de lucht kan worden gehouden tengevolge 
van reactiekrach ten op vlakken, welke zich 
verp laatsen ten opzichte van de omringende 
lucht; 

X. lid der bemanning van een luchtvaar
tuig: de gezagvoerder en ieder ander, die 
tijdens en in verband met de vlucht in een 
luchtvaartuig werkzaamheden hee ft te ver
richten · 

XI. ~lucht: de verplaats ing van een luch t
vaartuig tusschen het tijdstip van opstijg ing 
en dat van de daaropvol gende landing; 

X II. reis : de vlucht of de gezamenlijke 
vluchten , welke een luchtvaartu ig verrich t om 
zich te begeven naar het luchtvaartterrein van 
bestemming; 

XIII. kunstvluchten: vluchten, waarbij de 
bestuurder, door middel van de bestur ings
inr ich t ingen, het vliegtu ig standen doet aan
nemen en bewegingen doet ui tvoeren, welke 
afwij ken van de bij de normale vlucht voor
komende standen en bewegi ngen; 

XIV. acrobatische opstijgingen, onderschei
denlijk landingen: opstijgingen, onderscheiden
lij k landingen, welke zoodanig van de nor
male opstijgingen, onderscheidenlij k landin
gen, a fwij ken, dat zij gevaar opleveren hetzij 
voor het luchtvaartu ig zelve, hetzij voor an
dere luchtvaartu igen, hetzij voor personen of 
voorwerpen op den grond . 

2. Onverminde rd het bepaalde in artikel 41 
verstaat d it reglement onder : 

luch tvaartterreinen : deel en van het geb ied 
des Rij les, welke ingevolge de L uchtvaartwet 
a ls zoodanig zij n aangewezen of goedgekeurd, 
dan wel ingevolge d ie wet zijn gelijkgesteld 
met deelen van het Rijksgebied als voren be
doeld . 

3. Voor de toepass ing van d it reglement 
gelden de volgende bepalingen : 

a. een luchtvaartu ig wordt geach t zich "op 
het water" te bevinden, wanneer een onder
deel van het luchtvaartuig zich in aanraki ng 
met het water bevindt; 

b. een luch tvaartu ig, dat zich in de luch t 
of op het water bevindt, wordt geacht "va
rende" te zijn , wanneer het niet aan den 
grond of aan een vast voorwerp op den grond 
of in het water is vastgemaakt; 

c. een luchtvaartui g, dat varende is in de 
lucht of op het water, wordt geacht " vaa rt 
te loopen", wanneer het snelheid heeft onder
scheidenlijk ten opzichte van de luch t of van 
het water; 

d. een luchtvaartu ig wordt geacht "niet te 
kunnen manoeuvreeren", wanneer het niet in 
staat is bewegingen uit te voeren, we lke in di t 
reglement of krach te ns artikel 66 van dit 
reglement bij het in het eerste l id van dat 
artikel bedoeld Beslu it en Reglement voor dat 
luchtvaartuig zij n voorgeschreven; 

e. onder ,,dag" wordt verstaan de tijd tus
schen zonsopgang en wnsondergang; 

/ . onder "nacht" wordt verstaan de tijd 
tusschen zonsondergang en zonsopgang; 

g. onder ,, landingsterre in" wordt verstaan 
het voor het opstijgen en landen bestemde ge
deel te van een I uchtvaartterrei n, aangewezen 
of goedgekeurd ten behoeve van vliegtuigen; 

h. onder "zichtbaar" wordt ten aanzien 
van de te voeren I ichten verstaan "zichtbaar 
bij donkeren nacht en he lderen dampkring". 

Met betrekking tot de omschrijving van de 
plaatsing en de sectoren van zichtbaarheid 
van de voorgeschreven lichten, waarvoor wordt 
verwezen naar onderstaande schets, wordt het 
luchtvaartu ig verondersteld zich te bevinden 
in den stand, waarin het zich normaal bij 
rechtlijnigen horizontalen koers voortbeweegt. 

2. 1 . De gezagvoerder van een luchtvaar
tu ig is verantwoordelij k voor de nakom ing 
van de voorschriften van dit reglement en is 
verplicht a ll e maatregelen te nemen, welke 
daartoe noodig zij n. 

2. De op den gezagvoerder van een I ucht
vaartuig toepasselijke voorschriften van d it 
reglement zijn mede van toepassing op hem, 
d ie een luchtvaartuig a lleen bedient. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen betreffende de l ichten en 
dagken,nerken. 

3. 1. De bepalingen betreffende de li ch ten 
moeten des nachts worden nagekomen ; on
verminderd het bepaalde in het eerste l id van 
artike l 71 van dit reglement en behoudens 
door of vanwege Onzen Minister met betrek
king tot proefnem ingen met burger lij ke luch t
vaartu igen te ver leenen ontheffing, mogen ge
durende dien tijd geen andere I ich ten, welke 
aangez ien ku nnen worden voor de hierna voor
geschreven I ichten, worden getoond . 

2. Het voeren door luchtvaartuigen van 
verblindende l ichten op zoodanige wijze, da t 
daaruit voor andere luchtvaa rtu igen of vaar
tui gen gevaar of h inder kan ontstaan, is ver
boden. 

4. 1. Een vl iegtuig, dat zich bevind t in de 
lucht, of op een landingsterre in voor la nd
vl iegtuigen, moet de volgende lichten voe ren : 
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a. Aan de rechterzijde een groen licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waarvan 
het eene evenwijdig loopt aan het vlak van 
symmetrie door de lengteas van het vliegtuig 
en naar voren is gericht en het andere naar 
rechts is gericht. 

b. A an de linkerzijde een rood licht, zooda
nig ingericht, dat het een ononderbroken licht 
uitwerpt. Dit licht moet op een afstand van 
ten minste 8 km zichtbaar zijn in een twee
vlakshoek van 110°, welke hoek wordt ge
vormd door twee verticale vl akken, waarvan 
het eene evenwijdig loopt aan het vlak van 
symmetrie door de lengteas van het vliegtuig 
en naar voren is gericht en het andere naar 
links is gericht. 

c. Aan de achterzijde een wit licht, zooda
nig ingericht, dat het een ononderbroken licht 
naar achteren werpt. Dit licht moet op een af
stand van ten minste 5 km zichtbaar zijn in 
een tweevlakshoek van 140°, welke wordt 
gevormd door twee verticale vlakken en in 
twee gelij ke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van het 
vliegtuig. 

2. Indien een der in het eerste lid genoem
de lichten, om te voldoen aan de hierboven 
gestelde bepalingen, door meer lichten moet 
worden vervangen, behoort de sector van zicht
baarheid van elk van de laatstbedoelde lich
ten zoodanig te worden beperkt, dat niet meer 
dan één daarvan van uit één punt zichtbaar is. 

3. Indien een vliegtuig een totale breedte 
van minder dan 20 meter heeft, kunnen de in 
het eerste lid genoemde lichten worden ver
eenigd in één of meer, in het midden ge
plaatste lampen, mits aan de e ischen ven het 
eerste lid betreffende de kleur en de zicht
baarheid wordt voldaan. 

5. Een op het water varend vliegtuig moet 
de volgende lichten voeren: 

a. Indien het kan manoeuvreeren en niet 
wordt gesleept, de zijdelichten en het achter
licht, bedoeld in het eerste lid van artikel 4 
en bovendien aan de voorzijde een wit licht, 
zoodanig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht naar voren werpt. Dit licht moet op een 
afstand van ten minste 5 km zichtbaar zijn 
in een tweevlakshoek van 220°, welke wordt 
gevormd door twee verticale vlakken en in 
twee gelijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetrie door de lengteas van het 
vliegtuig. · 

b. Indien het wordt gesleept, de zijdelich
ten en het achterlicht, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 4. 

c. Indien het njet kan manoeuvreeren, 
twee roode l ichten, daar, waar deze het best 
zichtbaar zijn, loodrecht boven elkander ge
plaatst met een tusschenruimte van ten min
ste 1 m, met dien verstande, dat die lichten 
rondom op een afstand van ten minste 3 km 
moeten zichtbaar zijn , en bovendien, indien 
het vaart loopt: de zijclelichten en het achter
licht, bedoeld in het eerste lid van artikel 4; 
indien het niet vaart loopt: het achterlicht, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 4, onder c. 

6. Een vliegtuig, dat voor anker ligt of 

op het water is vastgemaakt, moet de volgen
de lichten voeren: 

a. In ieder geval in het midden aan de 
voorzijde, op de plaats, waar dat het best zicht
baar is, een rood I icht, loodrecht, met 1 m 
tusschenruimte, geplaatst boven een wit I icht, 
met di en verstande, dat beide lichten rondom 
op een afstand van ten minste 2 km zichtbaar 
moeten zijn. 

b. Indien het een totale lengte van 45 m 
of meer heeft, aan de achterzijde of in de 
nabijheid daa rvan bovendien een wi t li cht, 
dat lager dient te zijn geplaatst dan de aan 
de voorzijde te voeren lichten. 

Dit Jicht moet rondom op een afstand van 
ten minste 2 km zichtbaar zijn. 

c. Indien het een totale breedte van 45 m 
of meer heeft, behalve de lichten, genoemd 
onder a of die, genoemd onder a en b van dit 
artikel, aan beide zijden een wit licht ten 
einde de breedte van het vliegtuig aan te 
geven. Dit licht moet zooveel mogelijk rond
om op een afstand van ten minste 2 km zicht
baar zijn. 

7. Een zweefvliegtuig moet in de gevallen, 
waarin vliegtuigen ingevolge de voorschriften 
van di t hoofdstuk lichten moeten voeren, een 
wit licht voeren , dat zooveel mogelijk rondom 
zichtbaar dient te zijn. · 

8. Een vrije ballon moet een wit licht voe
ren, bevestigd op niet minder dan 5 m en niet 
meer clan 10 m onder de mand. 
Dit li cht moet rondom zichtbaar zijn op een 
afstand van ten minste 3 km. 

9. 1. Een kabelballon of een kabelvlieger 
moet voorzien zijn van twee witte, met een 
tusschenruimte van 4 m loodrecht boven el
kander geplaatste lichten, waarvan het boven
ste I icht moet zijn aangebracht op ten minste 
5 m en ten hoogste 10 m onder de mand of, 
indien geen mand aanwezig is, onder den 
onderkant van den ballon of van den vlieger. 
Zij moeten rondom zichtbaar zijn op een af
stand van ten minste 3 km. 

2. Bovendi en moeten aan den kabel , waar
aan de ballon of de v I ieger bevestigd is, op 
afstanden van 300 m, te rekenen van de in 
het eerste lid bedoelde groep van twee I ichten 
af, zijn aangebracht groepen van twee witte 
lichten, overeenkomstig die, welke in het ge
noemde lid zijn omschreven. Indien de onder
ste groep door wolken wordt bedekt, moet 
bovendien een groep onder de onderzijde der 
wolken worden aangebracht. Bovendien moet 
de pl aats van het voorwerp, waaraan de bal
lon op den grond is vastgemaakt, worden aan
geduid door een groep van twee lichten, over
eenkomstig die, welke in het eerste lid zijn 
omschreven. 

3. Overdag moet de kabel van een kabel
ballon zijn voorz ien van windzakken op a f
standen van ten hoogste 100 m , te rekenen 
van de mand, of, indien geen mand aanwezig 
is, van den onderkant van den ballon af. De 
windzakken behooren te zijn ter lengte van 
ten minste 2 m en ten minste 0.2 m in door
snede en moeten voorzien zijn van afwisselend 
witte en roode dwarse banen van 0.5 m 
breedte. 

4. Overdag moet de kabel van een kabel
vlieger worden gemerkt op overeenkomstige 
wijze als in het derde lid is omschreven ten 
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aanzien van den kabel van een kabelballon, 
dan wel door middel van voldoend stevige 
papieren wimpels op afstanden van 50 m te 
rekenen van den onderkant van den vlieger 
af. De wimpel , die eene lengte van ten min
ste 0.8 m en eene grootste breedte van ten
minste 0.3 m behooren te hebben, moeten wor
den gekenmerkt door afwisselend witte en 
roode banen van een breedte van 0.1 m. 

5. V a n de bepalingen van de voorgaande 
leden kan Onze Minister in bijzondere ge
vallen ontheffing verleenen, aan welke ont
heffing voorwaarden verbonden kunnen wor
den. 

10. 1. Onverminderd het bepaalde in arti
kel 11 moet een luchtschip, dat varende is, 
de volgende lich ten voeren : 

a. Aan de voorzij de, een wit I icht, zoodanig 
ingericht, dat het een ononderbroken I icht uit
werpt. Dit I icht moet op een afstand van ten 
minste 8 km zichtbaar zijn in een tweevlaks
hoek van 220°, welke hoek wordt gevormd 
door twee verticale vlakken en in twee ge
lijke dealen wordt verdeeld door het vlak van 
symmetrie door de lengteas van het lucht
sch ip. 

b. Aan de rech terzijde een groen lich t, zoo
dani g inger icht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten m inste 8 km zichtbaar zijn in een 
tweevlakshoek van 110°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, waar
van het eene evenwijdi g loopt aan het vlak 
van symmetrie door de lengteas van het lucht
schip en naar voren is gericht, en het andere 
naar rechts is gericht. 

c. Aan de linkerzijde een rood licht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 8 km zich tbaar zijn in e n 
tweev la kshoek van 110°, welke hoek wordt ge
vormd door tw e verticale vlakken, waarvan 
het eene evenwijdig loopt aan het vlak va n 
symmetrie door de lengteas van het lucht
schip en naar voren is gericht, en het andere 
naar links is ger icht. 

d,. Aan de achterzijde een wit li cht, zoo
danig ingericht, dat het een ononderbroken 
licht uitwerpt. Dit licht moet op een afstand 
van ten minste 5 km zich tbaar zijn in een 
tweevlak hoek • van 140°, welke hoek wordt 
gevormd door twee verticale vlakken, en in 
twee gelijke deelen wordt verdeeld door het 
vlak van symmetr ie door de lengteas van het 
luchtsch ip. 

2. Indien één der in het eerste I id genoem
de lichten om te voldoen aan de hierboven 
gestelde bepalingen door meer lichten moet 
worden vervangen, behoort de sector van 
zichtbaarheid van elk van de laatstbedoelde 
lichten zoodanig te worden beperkt, dat niet 
meer dan één daarvan vanuit één punt zicht
baar is. 

ll. 1. a. Een luchtschip, dat varende is 
en niet kan manoeuvreeren (of waarvan de 
motoren opzettelijk zijn stopgezet), of dat 
wordt gesleept, moet aan de voor- en achter
zijde de in artikel 10, onder a en d, genoemde 
witte lichten voeren en bovendien onder het 
luchtschip twee met 4 m tusschenruimte lood
recht boven elkander geplaatste roode lichten. 

H et bovenste licht moet 8 m onder de stuu r-

gondel worden aangebracht. Be ide lichten 
moeten rondom op een afstand van ten minste 
3 lun zich tbaar zijn. 

b. Bovendien moeten, wanneer het luch t
schip, dat zich in de onder a omschreven om
standigheden bevindt, vaart loopt, de in ar
tikel 10 onder b en c genoemde zijdelichten 
worden gevoerd . 

2. Overdag moet het luch tschi p, dat zich 
in de onder a van het eerste I id omschreven 
01nstandigheden bev indt, voorzien zijn van 
twee zwarte ballen of overeenkomstige zwarte 
voorwerpen, elk van 0.6 min doorsnede, we lke 
met een tusschenruimte van 4 m loodrecht 
boven elkander worden geplaat t en rondom 
zichtbaar moeten zijn . Zoo noodig kunnen ter 
voldoening aan deze e ischen de teekens dubbel 
worden aangebrach t. 

12. a. Een luch tschip, dat aan een lan
dingsmast is gemeerd moet aan of bij de 
achterzijde een wit I icht voeren, dat rondom 
op een afstand van ten minste 5 km zicht-
baar is. , 

b. Elk luch tschip, dat boven den grond of 
boven het water aan een kabel vastligt, moet 
van voren het in artikel 10 onder a bedoelde 
witte I icht en van ach teren het onder d van 
genoemd artikel bedoelde witte I icht voeren. 
Bovendien moeten het luchtsch ip en de anker
kabel op overeenkomstige wijze worden ver-
1 icht o f afgebakend a ls in artike l 9 ten aan
zien van kabelballons is voorgeschreven. 

c. Een luchtschip, dat bezig is te meren, 
zal geacht worden varende te zij n en niet te 
kunnen manoeuvreeren tot op het oogenbl ik, 
dat het gehee l vast] igt. 

13. 1. Indien een der I ichten, welke in de 
voorgaande artikelen ten aanzien van een zich 
in de lucht bevindend luchtvaartuig zijn voor
geschreven, ophoudt te branden en niet ter
stond weder kan worden ontstoken, moet dat 
luchtvaartuig landen, zoo spoedig a ls het dit 
zonder gevaa r ka n doen. 

2. Indien tengevo lge van bezwaren, ver
bonden aan de vervaard iging van lampen, 
welke vo l doen aan de in de voorgaande ar
t ikelen voor sectorlichten omschreven eischen, 
een onregelmatige kruising van deze I ichten 
niet te verm ijden is, moet de omvang dier 
krui sing zoo gering mogelij k zijn ; e r mag 
in de voorgeschreven sector geen gedeelte zij n, 
waarin het I icht niet zichtbaar is. 

HOOFDSTUK III. 

B epalingen betreffende de seinen. 

14. H et geven van andere seinen dan die, 
welke in dit reglement zijn voorgeschreven of 
krachtens d it reglement zijn toegelaten en 
die voor deze se inen zouden kunnen worden 
gehouden, is ve rboden. 

15 . 1. Een I uchtvaartuig, dat zonder daar
toe genoodzaakt te zijn , bij nacht wenscht te 
1 nnden op een I uchtvaartterrein, waar dienst
personeel aanwezig is, moet vóór de landing 
lichtsch itteringen vertoonen door middel van 
een lantaarn of een schijnwerper, niet zijnde 
een der in het vorige hoofdstuk bedoelde 
lichten, dan wel onderbroken gelu idse inen 
geven. Bovendien moet het met behulp van 
den internationalen Morse Code door m iddel 
van geluidseinen of li chtseinen een groep van 
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twee letters weergeven, gevormd door de eer
ste letter van zijn nationaliteitskenmerk en 
de laatste letter van zijn inschrijvingske,n
merk. 

2. Indien de toestemming tot het landen 
wordt gegeven, zal zulks geschieden door op 
den grond deze! fde lettergroep te herhalen 
door middel van een groen licht en dit te 
doen volgen door groene lichtschitteringen. 

3. Het bepaalde in dit artikel sluit niet 
uit, dat het verzoek om te landen, alsmede 
het daarop volgende antwoord in plaats van 
op de wijze, in de vorige leden aangegeven, 
langs radiotelegrafischen of radiotelefonischen 
weg kan worden overgebracht. 

4. In geval een vliegtuig 's nachts is ge
land op een luchtvaartterrein voor water
vl iegtuigen, waar dienstpersoneel aanwezig is, 
zal de toestemming om zich naar de aanleg
plaats te begeven worden gegeven door m id
del van overeenkomstige seinen als die, welke 
zijn voorzien in het tweede lid van dit artikel , 
met d ien verstande, dat die seinen met een 
wit licht zullen worden gegeven. 

16. Het op den grond afvuren van een 
rooden lichtkogel of toonen van een rood 
schitterend licht geeft te kennen, dat geen 
enkel luchtvaartuig mag landen. 

17. Een luchtvaartuig, dat bij nacht ge
noodzaakt is om te landen, moet vóór de lan
ding met zijn navigatielichten een aantal 
korte schitteringen maken. 

18. l. Indien een luchtvaartuig zich in 
groot en onmiddellijk dreigend gevaar be
vindt en dringend hulp behoeft, moet het op 
eenigerle i wjjze trach ten de aandacht tot zich 
te trekken, waartoe het bij voorkeur de vol 
gende noodseinen, hetzij gezamenlijk, hetzij 
afzonderlij k, moet geven : 

a. het internationale e in • • • - - - • • • , 
te geven door middel van optische of radio
telegrafische seinen; bij gebruik van radio
telefonie het noodsein MAYDAY (overeen
komende met de Fransche uitspraak van de 
uitdrukking "m'aider"); 

b. het vlaggennoodsein N C van het inter
nationale seinboek; 

c. het afstandsein, bestaande uit een vier
kante vlag waarboven of waaronder een bal 
of een voo:werp, dat op een bal gelijkt; 

d. een aangehouden toon met eenig gel uid
gevend werktuig; 

e. een sein , bestaande uit het met korte 
tusschenpoozen één voor één afvuren van witte 
lichtkogels. 

2. I ndien een I uchtvaartu ig een zeer drin
gend bericht heeft over te brengen betreffen
de zijn e igen ve ili gheid , de veiligheid van een 
luchtvaartuig, dat in zicht is, of wel van 
eenig persoon aan boord of in zicht daarvan, 
za l dat luchtvaartu ig dat bericht doen voor
afgaan door het internationale spoedsein 
XXX. 

3. Indien een luchtvaa1·tuig radiotelegra
fisch of radiotel efonisch te kennen wenscht 
te geven, dat het zich in moeilijkheden be
vindt, of dat het gedwongen is op het land 
of op het water te da len, zonder dat onmid
dellijke hulp noodig is, zal dat luchtvaartuig 
het internat ionale spoedsein PAN geven. 

4. Indien een luchtvaartuig een bericht wil 
seinen, hetwelk betrekking heeft op de ve i-

li gheid der navigatie, of belangrij ke inlich
tingen wenscht te geven met betrekking tot 
meteorologische waarschuwi ngsberichten, zal 
dat luchtvaartuig dat bericht doen voorafgaan 
door het internationale veiligheidssein T T T. 

5. De u itzending van de in het eerste lid 
onder a, het tweede, het derde en het vierde 
lid van dit artikel genoemde seinen dient te 
geschieden in overeenstemming met de terzake 
van het radioverkeer met luchtvaartuigen ge
geven voorschriften. 

Het in het eerste I id onder a bedoel de nood
sei n en het in het tweede lid bedoelde spoed
sein kan slechts met toestemming van den 
gezagvoerder van het luchtvaartu ig worden 
uitgezonden. 

19 . Om een luchtvaartuig te waarschuwen, 
dat het zich in de nab ijhe id van een verboden 
gebied, als bedoeld in artikel 8 der Lucht
vaartwet, bevindt en zijn koers moet ver
anderen, zullen de navolgende seinen worden 
gebruiid;: 

a. overdag drie, met tusschenpoozen van 
t ien seconden af te vuren projectielen, waar
van de zich bij het springen ontwikkelende 
witte rookwolken tezamen de door het lucht
vaartuig te volgen richting aanduiden; 

b. des nachts drie, met tusschenpoozen van 
tien seconden af te vuren projectielen, waar
van de zich bij het springen ontwikkelende 
lichten of witte sterren tezamen de door het 
luchtvaartuig te volgen richting aanduiden. 

20 . 1. Om aan een luchtvaartuig het be
vel tot landen kenbaar te maken, zullen de 
volgende seinen worden gebruiid;: 

a. overdag drie met tusschenpoozen van 
tien seconden a f te vuren projectielen, welke 
bij het springen een zwarte of gele rookwolk 
ontwikkelen; 

b. des nachts drie met tusschenpoozen van 
t ien seconden af te vuren projectielen, welke 
b ij het springen groene sterren of groen licht 
ontwikkelen. 

2. Om zoo noodig het landen van een an
der luchtvaartuig dan dat, waarvoor het be
vel tot landen bestemd is, te voorkomen, zal 
bovendien het laatstbedoelde met tusschen
poozen door een zoeklicht worden beschenen. 

21. In geval van nevel, mist, sneeuwval of 
hevigen regen, hetzij overdag, hetzij des 
nachts, zal een luchtvaartuig, ~at zich op het 
water bevindt, de volgende geluidseinen 
geven: . 

a. indien het luchtvaartuig niet ten anker 
1 igt of gemeerd is en zich niet op eigen kracht 
voortbeweegt, met tusschenpoozen van niet 
meer dan twee minuten een geluidsein, be
staande uit twee stooten, welke ongeveer vij f 
seconden duren en gescheiden zijn door een 
tusschenpooze van ongeveer één seconde; 

b. indien het luchtvaartu ig ten anker ligt 
of gemeerd is, het snel luiden met een vol
doende heldere klok of gong gedurende on
geveer vij f seconden met tusschenpoozen van 
ten hoogste één minuut. 

HOOFDSTUK IV. 

Algemeene bepalingen betreff ende het 
verkeer in de lucht . 

22. 1. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 48 moeten: 



383 9 ME I (S. 241) 1934 

a. vl iegtui gen steeds ui twijken voor aerosta
ten, a lsook voor zweefvliegtui gen en ka bel
vl iegers; 

b. luchtschepen steeds uitwijken voor ba l
lons, a lsook voor zweefvliegtuigen en kabel
vliegers. 

2. Een luch tschip, dat niet ka n m anoeu
vreeren, wordt voor de toepassing van dit 
artikel beschouwd als een vrije ballon. 

23. Indien de omstandi gheden zulks ver
oorloven, k a n g e vaar voor aanvarin g met een 
ander luchtvaart uig worden bemerkt, door 
nauwl ettend de peiling en den elevati ehoek 
ten opzichte van dat luch tvaar tui g waar te 
nemen. Indien die peiling en die elevatiehoek 
niet aanmerkelijk ve1·anderen, moet gevaar 
voor aanvaring geacht worden te bestaan. 

24. 1. De uitdrukking "gevaa r voor aa n
varing" omvat e lke kans op een ongeval , ver. 
oorzaakt, doordat luchtvaart uigen te dich t in 
elkanders nabijheid komen . 

2. Elk luchtvaartuig, da t ingevolge deze 
voorschr iften verplich t is om, teneinde een 
aanvaring te vermijden, voor een ander luch t
vaartu ig uit te wijken, moet zich op een in 
verband met de omstandigheden voldoenden 
a fstand van dat luchtvaartuig verwijderd hou
den. 

25 . Onverminderd het bepaalde onder a en 
b van het eerste lid van a r t ikel 22 en in 
a rtikel 48 en behoudens de gevall en, waarin 
vliegtuig~n zich in gesloten verba nd voortbe
wegen, voorwoverre die vliegtuigen onderling 
betreft, moet een luchtvaa r tu ig, voorzien van 
een voortstuwings inrich t ing, bij het in acht 
nemen van de in h et voorgaande artikel ver 
melde bepaling betreffende het gevaar voor 
aanvaring manoeuvreeren overeenkomsti g de 
in de volgende arti kelen - gegeven voorschr if
ten, zoodra het waarschijnlijk is, dat het, bij 
het behouden van zijn koers, binnen een af
stand van 200 m aan eenig deel van een 
ander luchtvaartui g zal voorbijgaan. 

26. Indien twee luchtvaartu igen, voorzien 
van een voortstuwi ngs inrichti ng, recht of bijna 
recht tegen el kander in sturen, moeten be ide 
naar rechts u itwij ken. 

27 . Indi en twee luch tvaar tuigen, voorzien 
van een voortstuwings in r ich ting, koersen vol
gen, welke elkander kruisen, moet het lucht
vaartuig, dat het andere rech ts van zich heeft, 
voor d it laatste u itw ijken. 

28. 1. E en luchtvaartui g, dat een ander 
luchtvaartui g inhaalt, moet voor het laatste 
uitwijken door zijn eigen koers naa r rech ts te 
verl eggen en niet door te duiken. 

2. E en luchtvaartuig, dat een ander luch t
vaartu ig nadert vanuit een r icht ing , welke 
met den koers van het laatste een hoek m aakt 
van meer dan 11 0° , d.w. z. dat het zich ten 
opz ichte daarvan in een zoodanigen stand be
vindt, dat het bij nacht geen van de be ide 
zijdelich ten van dat luchtvaartuig zo u kunnen 
zi en, moet zich gedragen als een luch tvaar
tuig, da t het laatste inhaalt. Geen daarop 
vo lgende verander ing van de pe il ing tus chen 
de beide luchtvaartuigen zal het inhalende 
luchtvaartuig tot een, volgens deze bepalin
gen, kruisend luchtvaartuig ma ken, of het 
ontslaa n van de verplichting om op voldoen
den afstand van het a ndere luch tvaartui g te 

blij ven, totdat het l aatstgenoemde geheel zal 
zijn gepasseerd. 

3. A angez ien men overdag op het van ach
teren naderende luchtvaartuig niet a ltijd met 
zekerheid za l kunnen weten, of dit zich ten 
opz ichte van het andere luchtvaa rtui g vóór of 
ach ter de bovenomschreven richting bevindt, 
moet het eerste in geval van twijfel a ls een 
inhalend luchtvaartui g worden beschouwd en 
ui twij ken. 

29 . 1 . W anneer éé n de r bei de luchtvaa 1'tui 
gen tot ui twij ken verplicht is, moet het an
dere zij n oorspronkelijken koers en zijn oor
spronkelijke sne lhe id houden. 

2. Indien ech ter tengevolge van nevel of 
a ndere oorza ken het luchtvaartuig , dat het 
rech t heeft zijn koers te houden, zich zóó dicht 
bij het tot ui twijken ve rplichte I uchtvaar tuig 
bevindt, dat een aanvar ing doo r een ma
noeuvre van d it laatste a lleen n iet meer te 
vermijden zou zij n, is het eerste ook verplicht 
om zoodani g te m anoeuvreeren, a ls ter voor
koming van een aanvaring noodi g is. 

30 . E lk luchtvaartui g , dat volgens deze 
bepali ngen gehouden is voor een ander lucht
vaartuig u it te wijken, moet, wanneer de om
standigheden het toe laten, vermijden voor het 
ande re langs te gaan. 

31. T en e inde het verhoogde gevaar voor 
aanvaring, dat aanwezig is op en in de nabij
he id van luchtroutes, te beperken, moeten, 
ind ien zulks mogelijk zal zijn en zonder ge
vaar zal kun nen geschieden, de in de vo lger, 
de arti kelen voorgeschreven bepali ngen wor
den nagekomen. 

32. E en luchtvaar tui g, dat zich op het kom
pas voortbeweegt langs de rechte lijn, welke 
twee punten verbindt van eene a lgemeene ge
bruikte luchtroute, moet op een afstand van 
tenm in5te 500 m ter rech terzijde van die lij n 
koers houden. 

33. Een luchtvaartu ig, da t een door Onzen 
Mini ter aangegeven lucht rou te vol gt, moet 
op een a fstand van tenmi nste 300 m ter rech
terzij de van d ie luch troute blij ven. 

34. E en luch tvaart uig, dat in de nabijhe id 
van een luchtroute een terreinafsche iding (b .v. 
een weg, ee':'. spoorlijn, een ri v ier, een kanaal, 
een strandliJn e . d .), geen dee l ui tmakende 
van eene luch t route, volgt, moet tenmi nste 
300 m ter rechterzijde va n die te rre inafschei
di ng blijven. 

35. Een luchtvaartuig mag zich n iet ter 
li nkerzij de van en evenwijdig aan een lucht
route, lijn of terre ina fsche iding , a ls bedoeld 
in een der a rt ikelen 31, 32, 33 en 34, voort
bewegen, dan op zoo grooten afstand daar
van, da t luch tvaar tu igen, welke op de voor
geschreven wij ze rech ts van zoodanige luch t
route, lijn of terreina fscheiding houden, ver
meden worden. 

36. E en l uchtvaartui g zal, indien het een 
lucht route, lijn of terre inafscheiding, a ls be
doeld in een der artikelen 31, 32, 33 en 34, 
moet kruisen, zulks zoo snel mogelijk onder 
een rechten hoek en op eene in verband met 
de vei li gheid zoo g root mogelijke hoogte, doen. 

37. Indien vliegtuigen zich in ges loten ver 
band voortbewegen, zull en zij door andere 
luchtvaartu igen voor de nakoming der bepa
lingen van dit hoofdstuk a ls één geheel wor
den beschouwd ; degene, d ie a ls gezagvoerder 
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-over zulk een verba nd van vliegtuigen is aan
gewezen, dan wel a ls le ider daarva n optreedt, 
moet de voortbeweging daarvan zoodanig lei
den, dat all e tot het verband behoorende 
vliegtuigen de bepalingen van dit hoofdstuk 
kunnen na komen. 

38. Een luchtvaartuig m ag niet van het 
l and of het water opstijgen, zoolang er gevaar 
·bestaat voor aanvar ing met een luchtvaartuig, 
dat bezig is te l a nden. 

39. 1. E en luchtvaartuig, dat zich in een 
wolk, in nevel , in mist of in andere omstan
digheden van slecht zicht bevindt, moet voor

·zichtig m a noeuvreeren met zorgvuldige inach t
neming van de bestaande omstandigheden en 
toestanden. 

2. Een luch tvaartuig, dat onder wolken 
vl iegt, moet, indien zulks mogelijk zal 

·zijn en zonder gevaar zal kunnen geschieden, 
·zóó ver beneden de wolkenbasis blijven , als 
noodig is om goed te kunnen waarnemen en 
waargenomen te worden. 

40 . Met het oog op de toepassing van de 
bepalingen van dit hoofdstuk moet de bestuur
der van een vliegtuig, behoudens in bijzondere 

-omstandigheden, hetzij in het midden van ~~t 
vliegtuig, hetzij links in het vliegtu ig z1Jn 
gezeten. 

HOOFDSTUK V . 

Bijzondere bepalingen betreffende het verkeer 
op of in de nabijheid van luchtvaartt erreinen. 

41. In de volgende artikelen van dit hoofd 
· stuk wordt verstaan onder: 

,.luchtva=tterreinen": luchtvaartterre inen, 
·wel ke ten behoeve va n vliegtui gen zijn aan
gewezen of goedgekeurd, dan wel zijn gelijk
gesteld m et luchtvaartterreinen als vorenbe
doeld. 

'§ 1. Luchtvaartterreinen voor landvliegtuigen. 

42. Alvorens op een voor het a lgemeene 
luchtverkeer aangewezen luchtvaartterre in te 
l a nden, moet een vliegtuig ten m-i nste een 
halven cirkel om dat luch tvaartterrein be
schrij ven; tot het uitvoeren van de landing 
m ag slech ts worden overgegaan, indien deze 
naar het oordeel van den gezagvoerder van 
het vliegtuig zonder gevaar voor aanvaring 
zal kunnen geschieden. 

43. E en vliegtu ig, dat bij het opstij gen van 
-of bij het l anden op een luchtvaartterrein een 
bocht moet maken, moet dat ruim buite n het 

· l andingsterre in doen e n naar links, d. w.z. in 
tegengestelde richting van de wij zers van een 
uurwerk, m et di en verstande, dat bij het ma
ken van de bocht het landingste rrein zich 
steeds aan de linkerzijde van het vliegtuig 
di ent te bevinden. 

44. Beha lve bij het landen en opstij gen of 
bij het vl iegen op een hoogte va n meer dan 
2000 m boven den g rond is het aan vliegtui
gen verboden over het landingsterrein te vlie
gen. 

Een vliegtu ig, dat op een afstand van min
der dan 4000 m van het d ichtstbij gelegen punt 
van het l andingsterrein vl iegt, moet, tenzij 

. het zich op een hoogte van meer dan 2000 m 
· bevindt , zoodanig vliegen, dat het l andings
· terrein zich steeds aan de l inkerzijde van het 
· vliegtuig bevindt. 

45. 1. H et is verboden o p een voor het 
algemeene luchtve rkeer aangewezen lucht
vaartterre in acrobatische opstijg ingen of l an
dingen uit te voeren . 

2. T enzij een vliegtuig zich op een hoogte 
van m eer dan 2000 m bevindt, is het verbo
den binnen een a fstand van 4000 m van het 
dichtstbijzij nde punt va n een luchtva_artterrein, 
a ls in het eerste lid bedoeld , met d a t vlieg
tu ig kunstvluch ten te verrich ten. 

46. 1. E en vliegtu ig, dat landt op of op
stij gt van een l uchtvaartterrein, moet zulks 
doen tegen den wind in, uitgezonder d in di e 
gevallen, waarin de gesteldhei d van het ter
re in daartegen beletsel vormt. 

2 . I ngeval op een luchtvaartterrei n door 
middel van een inrichting als bedoeld in ar
ti kel 158, onderscheidenlijk artikel 159, van 
de R egeling Toezicht Luch tvaart, is aange
duid , dat er windstilte heersch t, moet worden 
geland en opgestegen in de richting, aange
geven a ls door Onzen Minister ten aanzien 
van dat luchtvaartterre in bepaald, m et di en 
verstande, dat, indi en op dat terre in aanwezig 
is een inrichting tot aanduiding van de wind
richting in den vorm van een T (landings-T ), 
moet worden geland en opgestegen in een lijn 
evenwijdi g aan het staande been van de T , 
en in de r ichting van den voet naa r den top 
van de T. 

3. Onder windstil te wordt in het tweede lid 
begrepen wi nd met een snelheid van ten 
hoogste 2.5 m per seconde (9 km per uur) . 

4. W anneer op een luchtvaartterrein een 
teeken is uitgelegd, bestaande uit een rood 
vierkant bord, voorzien van een volgens de 
diagonalen aangebracht geel krui s, is het 
verboden op dat I uchtvaartterre in te landen. 

47. Indien meer vliegtu igen tegelij kertijd 
een luch tvaartterrein naderen met de bedoe
ling daarop te l a nden, moet een zich hooger 
bev indend vl iegtuig een zich lager bevindend 
vliegtuig mijden en bij de la nding de voor
schriften van artikel 28 betreffende het in
h alen toepassen. 

48 . V oor een vliegtu ig, dat bezig is te l an
den , moet te a ll en tijde worden uitgeweken. 

49. 1. E en vliegtuig, dat op een lucht
vaartterrein landt, of daarvan opstijgt, moet 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 
46, ter linkerzijde voldoende ruimte laten 
voor elk vliegtuig, dat reeds is geland of bezig 
is op te stij gen, dan wel op het punt is zulks 
te doen. 

2. Een vliegtui g, dat zi ch over het lan
dingsterre in voortbeweegt, moet di t doen in 
de richt ing, waarin moet worden geland. 

50. 1. Door of vanwege Onzen Minister , 
onderscheidenlijk Onzen Minister van Defen
sie, voor wat betreft het luchtverkeer op en 
in de nabijhe id van voor de militaire l uch t
vaart en niet tevens voor het a lgemeene lucht
verkeer aangewezen luchtvaartterreinen, kan, 
zoo noodig, onder daarbij te stellen voorwaar
den, van het bepaalde in de artikelen 42 tot 
en met 46 en in artikel 49 ontheffing worden 
verleend. 

2. Ten teeken , dat door of vanwege Onzen 
Minister een ontheff ing, als bedoeld in het 
vorig I id, is verleend, wordt op het betrokken 
luchtvaartterre in een teeken uitgelegd, be
staande uit een rood vierkant bord, waarvan 
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des nachts de zijden worden aangedu id door 
roode I ichten. 

51. 1. Indien zich ongeveer in het midden 
van het landingsterrein een witte gevulde vijf
puntige ster bevindt, moet dat gedeelte ge
acht worden door een denkbeeldig verticaal 
vlak, evenwijdig aan de windrichting te zijn 
verdeeld in twee gel ijke of nagenoeg gelij ke 
zones. De zone, welke zich ten opzich te van 
een tegen den wind in front makenden toe
schouwer rech ts van het denkbeeldi ge vlak be
vindt, is bestemd voor het landen, die welke 
zich links van dat vlak bevindt, voor het op
stij gen. 

2. E en vliegtuig, dat op een luchtvaartter
rein, als in het eerste lid bedoeld, wi l landen, 
moet zulks, met inachtneming van het be
paalde in artikel 46, doen in het 1 inkerge
deel te van de voor het landen bestemde zone, 
doch het moet daarbij ter li nkerzijde voldoen
de ruimte laten voor elk vliegtuig, dat reeds 
is geland. 

3. Een vliegtuig, dat van een luchtvaart
terre in, als in het eerste lid bedoeld, wil op
stijgen , moet zulks, met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 46, doen in het I inkerge
deelte van de voor het opstijgen bestemde 
zone, doch het moet daarbij ter I inkerzijde 
voldoende ruimte laten voor elk vliegtu ig, 
dat bezig is op te stijgen, dan wel op het 
punt is zu lks te doen . 

4. De in het eerste lid bedoelde ster, waar
van de punten behooren samen te vall en met 
de hoekpunten van een regelmatigen vijfhoek, 
moet zij n beschreven in een c irkel van ten
minste 15 m middell ijn. 

52. Zonder m acht ig ing van of vanwege 
Onzen Minister is het verboden een luch tschip 
te meren of gemeerd te houden in de nabij
he id van een luchtvaartter re in, dat niet is 
aangewezen voor de u itoefening van de lucht
vaart met I uch tschepen. 

§ 2. Luchtvaartterreinen voo.- watervl ie gtuigen. 

53. Een vliegtuig, dat bij het opstijgen van 
of bij het landen op het landingsterrein een 
boch t maakt, moet dat naar links doen, d .w.z. 
in tegengestelde richting van de wijzers van 
een uurwerk. 

54. Beh alve bij het landen en opstijgen of 
bij het vliegen op een hoogte van meer dan 
700 m boven het aardoppervla k is het aan 
vliegtuigen verboden over het landingsterrein 
te vliegen. 

Een vliegtuig, dat op een afstand van m in
der dan 4000 m van het dichtstbijgelegen punt 
van het landingsterrein vliegt , moet, tenzij 
het zich op een hoogte van meer dan 700 m 
bevindt zoodanig vliegen, dat het landings
terrein 'zich steeds aan de linkerzijde van het 
vl iegtu ig bevindt. 

55 . 1. Voor een vliegtuig, dat bezig is te 
la nden, moet te a llen tijde worden uitgewe
ken. 

2. Zoodra een vliegtuig geland is, moet het 
vrij baan maken voor elk vl iegtuig, dat _bezig 
is te landen of op het punt staat op te st,igen. 

3. E en vliegtu ig, dat is geland en zijn 
snelheid zoodanig heeft verminderd, dat het 
gemakkelij k op het water kan manoeuvreeren , 
moet, in geval het zich naar de _aanlegplaats 
wil begeven, zulks doen door zich, voorzoo-
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verre noodig naar I inks draaiende, naar den 
rand van het terrein te begeven en den rand 
volgende, het midden van het terrein aan de 
li nkerhand te houden. 

4. W anneer een vliegtu ig ' s nachts is ge
land op een luchtvaartterre in, waar dienstper
soneel aanwezig is, moet het , a lvorens zich 
overeenkomstig h et vorig lid naar de aanleg
plaats te begeven, op en neer houden en het 
in het vierde 1 id van artikel 15 bedoelde sein 
a fwachten . 

56. Een vliegtuig, dat wil landen of op
stij gen, moet, met inach tneming van het be
paalde in artikel 46, jo. artikel 57, ter linker
zijde voldoende ru imte laten voor elk vlieg
tuig, dat reeds is geland en aan zij n rechter
zij de zoo groot mogelijke ruimte laten, ten
einde een ander vliegtuig gelegenheid tot 1 an
den of opstijgen te geven. 

57. 1. H et bepaalde in de artikelen 42, 46, 
47, in het tweede l id van artikel 50 en in 
artikel 52 is op luchtvaartterreinen voor wa
tervliegtu igen van overeenkomstige toepass ing. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, onder
scheidenlijk Onzen Minister van Defensie, voor 
wat betreft het luchtverkeer op en in de na
bijhe id van voor de mi li ta ire luchtvaart en 
niet tevens voor het a lgemeene luchtverkeer 
aangewezen luchtvaartterreinen voor water
vliegtuigen, kan, zoo noodig onder daarbij te 
stellen voorwaarden, van het bepaalde in de 
artikelen 42 en 46, jo. het bepaalde in het 
vorig li d, zoomede van het bepaalde in de 
arti kelen 53, 54, 55 , vierde lid en 56 onthef
fing worden verl eend. 

HOOFDSTUK VI. 

B epalingen van alge,neenen aard. 

58. Een luchtvaartuig, aan bo01·d waarvan 
door een der leden van de bemanning be
merkt wordt, dat het zich boven een verboden 
gebied bevindt, als bedoeld in a r tikel 8 der 
Luchtvaartwet, moet : 

a. een noodsein geven, a ls bedoeld in ar
tikel 18 van dit reglement. 

b. zich zoo spoedig mogelijk buiten het ver
boden gebied begeven en landen op het dichtst
bij zijnde luch tvaartterrein. 

59. 1. E en luchtvaartui g moet zoo spoedig 
mogelijk landen, indi en het bevel daartoe ge
geven wordt: 

a. op de wijze, als aangegeven in artikel 
20 van dit reglement ; 

b. door middel van optische, radiotelegra
fische of radiotelefonische se inen. 

2. Een bevel , als in het eerste lid bedoeld, 
mag enkel worden gegeven door ambtenaren, 
a ls ingevolge artikel 48 van de Luchtvaartwet 
door Onzen Minister, dan wel door Onzen 
Minister van Defensie, na overleg met Onzen 
Minister, aan te wijzen. 

60. 1. H et is verboden met een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente te 
vliegen, anders dan op een zoodanige hoogte, 
dat het mogelijk zal zijn om met stopgezetten 
motor of stopgezette motoren bu iten die be
bouwde kom te landen. 

2. In elk geval mag met een vliegtuig 
boven de bebouwde kom eener gemeente niet 
op een geringere hoogte dan 400 m boven 
den grond worden gevlogen. 

25 
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3. H et is verboden met een vliegtuig boven 
menschenverzamelingen te vliegen op een ge
ringere hoogte dan 100 m boven den grond. 

4. Van het verbod, bedoeld in het eerste, 
tweede en derde lid, kan Onze Minister, on
derscheidenlijk Onze Minister van Defensie na 
overleg met Onzen Minister, ontheffing ver
leenen. 

61. Het is verboden met een vliegtu ig bo
ven de bebouwde kom eener gemeente en 
boven een menschenverzameling kunstvluchten 
uit te voeren. 

62. Het is verboden tijdens een vlucht an
der op het aardoppervlak waarneembaar ge
luid voort te b1·engen of te doen voortbrengen, 
dan ontstaat bij een normaal gebruik van een 
luchtvaartuig. 

63. 1. H et is verboden met een luchtvaar
tuig voorwerpen in de I ucht te sleepen of te 
doen sleepen, welke niet behooren tot de nood
zakelijke uitrusting van dat luchtvaartuig. 

2. V an het bepaalde in het vorige lid, a ls
mede van het bepaalde in artikel 62 kan 
door of vanwege Onzen Minister, of, voor wat 
militaire luchtvaartuigen betreft, door Onzen 
Minister van Defensie, ontheffing worden ver
leend. 

64. 1. H et is verboden uit een luchtvaar
tuig andere voonverpen dan fijn zand of water 
te werpen. 

2. Van het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderschei
denlijk Onzen Minister van Defensie, voor wat 
militaire luchtvaartuigen betreft, voor zooveel 
nood ig na overleg met Onzen Min ister van 
Financiën, ontheffing worden verleend. 

65. 1. H et is verboden bij het doen landen 
van een luchtschip of van een vrijen ballon, 
gebruik te maken van een anker. 

2. V an het bepaalde in het eerste lid kan 
door of vanwege Onzen Minister, onderschei
denlij k Onzen Minister van Defensie, voor wat 
militaire luch tschepen of vrije ballons betreft, 
ontheffing worden verleend. 

HOOFDSTUK VII. 

Slot- en strafbepalingen. 

66 . 1 . Elk luchtvaartuig, dat door eigen 
kracht op het water manoeuvreert, is in dat 
geval , behoudens het bepaalde in het tweede 
lid va n dit artikel , onderworpen aan Ons be
sluit van 24 April 1897 (Staatsblad n°. 107), 
tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee, laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 10 J anuari 
1907 (Staatsblad n°. 12), of aan de bepalin
gen van het Binnenaanvaringsreglement 
(Staatsblad n°. 317 van 1926) , met dien ver
stande, dat zulk een luch tvaartu ig, voor wat 
betreft de toepassing van die bepalingen, zal 
worden beschouwd a ls een stoomvaartuig. 

2. Zulk een luchtvaartuig moe't de lichten 
voeren overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement en niet de lichten, welke voor 
stoomvaartuigen zijn voorgeschreven in het 
Besluit of in het R eglement, in het eerste lid 
genoemd, en zal, uitgezonderd in de bijzon
dere hiervoren in de artikelen 18 én 21 om
schreven gevallen, niet de geluidseinen toe
passen, welke bij dat Besluit en dat R egie-

ment zijn voorgeschreven, nöch geacht worden 
die gel uidseinen te hooren. 

67 . Bij het naleven van de bepalingen, ver
vat in hoofdstuk IV en V, moet behoorlij k 
worden acht gegeven zoowel op de aan de 
navigatie verbonden gevaren, op het gevaar 
voor aanvaringen, a ls op a lle bijzondere om
standigheden, welke ter voorkoming van on
middellijk gevaar een afwijking van de be
doelde bepalingen noodza kelijk mochten ma
ken . 

In het bijzonder dient in het oog te worden 
gehouden, dat het in nauwe vaarwaters voor 
stoomvaartuigen moeilijk kan zijn om de ma
noeuvres u it te voeren, welke noodig zijn om 
aanvaringen met luchtvaartuigen te voor
komen. 

68. De bepalingen van dit reglement slui
ten in geen geval uit de verplichting tot het 
nakomen van bijzondere door het bevoegde 
gezag uitgevaardigde voorschriften met be
trekking tot het geven van verdere seinen of 
het voeren van andere li ch ten en kenmerken. 
Evenmin sluiten zij uit het gebruik van door 
den eigenaar van een luchtvaartuig met mach
t ig ing van Onzen Minister, dan wel van de 
ingevolge verdrag bevoegde autoriteit, aange
nomen herkenningsseinen, die naar behooren 
zijn bekend gemaakt. 

69 . De bepalingen van d it reglement ont
heffen in geen geval van de verplichting tot 
het nakomen van de bijzondere voorschriften, 
welke met betrekking tot het verkeer met 
luchtvaartuigen in de nabijheid van lucht
vaartterreinen of andere plaatsen mochten zijn 
uitgevaardigd. 

70. Noch de eigenaar of de houder, noch 
de gezagvoerder of eenig ander lid van de be
manning van een luchtvaartuig zal zich op 
de bepalingen van dit reglement kunnen be
l'Oepen, teneinde te worden ontheven van de 
verantwoordel ijkheid voor de gevolgen, welke 
mochten voortvloeien uit eenige nal atigheid 
in het voeren van lichten, het geven van sei
nen, het houden van goeden uitkijk of uit ver
onachtzaming van die maatregelen van voor
zor g, welke volgens de praktijk van het_ ver-

' keer met luchtvaartuigen of naar aanle1dmg 
van bij zondere omstandigheden behooren ge
nomen te worden. 

71. 1. Voorzoover zulks noodig is in ver
band met militaire oefeningen of proefnemin
gen, kan door of vanwege Onzen Minister van 
D efensie, zoo noodig na overleg met Onzen 
Minister, met betrekking tot de luchtvaart 
met militaire luchtvaartuigen, geheel of ge
deeltelijk ontheff ing worden verleend van het 
bepaalde in Hoofdstuk II en in artikel 36. 

E en zoodanige ontheffing zal als regel enkel 
worden verleend voor een bepaalden tijd, ten 
aanzien van bepaaldelijk aangegeven gebieden 
en onder tij dige bekendmaking. 

Voorzoover bekendmaking, als in den vo
rigen volzin bedoeld, niet mogelij k is, zullen 
door of vanwege Onzen Minister van Defensie 
maatregelen worden genomen, opdat de vei
ligheid van het verkeer met andere luchtvaar
tuigen wordt gewaarborgd. 

2. Door of vanwege Onzen Minister, onder
soheidenlijk Onzen Minister van Defensie, voor 
wat betreft het luchtverkeer op en in de na
bijheid van voor de militaire luchtvaart en 
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niet tevens voor het algemeene luchtverkeer 
aangewezen luchtvaartterreinen kan, zoo noo
dig onder daarbij te steil en vo~rwaarden, ge
heel of gedeeltelijk ontheffing worden ver
leend van het bepaalde in de artikelen 14, 15 , 
16, 17 en 20. 

72. Van ontheffingen, als bedoeld in het 
eerste lid van artikel 3, het vijfde lid van ar
tikel 9, in het eerste lid van artikel 50, in 
het tweede lid van artikel 57, in het vierde 
lid van artikel 60 , het tweede lid van artikel 
63

1 
het tweede lid van artikel 64, het tweede 

!ia van artikel 65 en in artikel 71 , alsook van 
de machtigingen, als bedoeld in artikel 52, en 
in artikel 68, geschiedt, voor zooveel noodig, 
mededeeling in de Staatscourant en in het 
Algemeen Politieblad. 

73. Overtreding van eenige bepaling van 
dit reglement wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een maand of geldboete van 
ten hoogste f 300. 

74. Dit reglement kan worden aangehaald 
onder den titel "Luchtverkeersreglement" of 
,.L.V.R.". 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 241). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat , Ka I f f. 

D e Minister van D efensie, L . N . Deck ers. 

Bij I age II. 

LIJST van correspondeerende artikelen van 
het K. B. van 28 Februari 1929 (St bl. n°. 
61), laatstel ijk gewijzigd bij K. B. van 24 
Maart 1934 (Stbl. n°. 126) en van den 
doo,·loopenden tekst , bedoeld onder IV van 
laatstgenoemd Koninklijk besluit. 

K.B. van 28 Febr. 
1929 (Stbl. n°. 67), 
laatstelijk gewijzigd 
bij K. B. van 24 
Maart 1934 (Stbl. n°. 

126). 

Artikel 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Doorloopende tekst, 
bedoeld onder IV van 
het K. B. van 24 
Maart 1934 (Stbl. no. 

126). 

Artikel 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

K. B. van 28 Febr. 
1929 (Stbl. no. 67), 
laatstelijk gewijzigd 
bij K . B. van 24 
Maart 1934 (Stbl. no. 

126). 

Artikel 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
39bis 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
51a 
51b 
51c 
51d 
5le 
52 
53 
54 
55 
55bis 
ii5ter 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 

Doorloopende tekst, 
bedoeld onder IV van 
het K. B. van 24 
Maart 1934 (Stbl . n°. 

126). 

Artikel 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6'4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 

Behoort bij Koninlçlijk besluit van 9 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 241). 

Ons bekend, 

D e M inister van Waterstaat, Ka I f f . 

De Minister van D efensie, L. N. Dec k ~ r s. 
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s. 242. 

9 M ei 1934. BESLUIT tot int rekking van de 
Overgangsbepaling, voorkomende in het 
Koninklijk besluit van 5 Mei 1933, Staats
blad n°. 263, tot nadere wijziging van het 
Koninklijk besluit van 15 September 1928, 
Staatsblad n°. 373, houdende instelling 
van raden van beroep voor de directe be
lastingen en vaststelling van bepalingen 
nopens die col leges. 

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

Justitie van 4 Mei 1934, 2e Afdeeling A, n°. 
840· 

G~zien de wet van 19 December 1914 , 
Staatsblad n°. 564, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 7 Februari 1929, Staatsblad n° . 38 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

De Overgangsbepalin g, voorkomende in Ons 
besluit van 5 Mei 1933, Staatsblad n°. 263, 
tot nadere wijziging van Ons besluit van 15 
September 1928, Staatsblad n°. 373, houdende 
instelling van raden van beroep voor de di
recte belastingen en vaststelling van bepa
lingen nopens die colleges, wordt, gerekend 
van 5 Mei 1933, ingetrokken. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Justiti e, V an Scha i k. 
( Uitgeg. 18 Mei 1934.) 

s. 243. 

11 M ei 1934. BESLUIT tot toepass ing van 
de artikelen 9 en 12, lid 1, van de Land
bouw-Crisiswet 1933, van het Crisis-Orga
n isatiebesluit 1933, het Cris is-Heffingsbe
sluit 1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 op producten van de boomkweekerij. 

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

Minister van Economische Zaken van den 
13 April 1934, n°. 17396, Directie van den 
Landbouw, Afdeeling II; 

Gezien de artikelen 9 en 12, lid 1, van de 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933 
en het -Crisis-Monopoliebesluit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 23 Maart 1934, n°. 197); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 17 April 1934, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Staat, Minist,er van E conomische 
Zaken a.i. , van den 7 Mei 1934 , n°. 17964, 
Directie van den Landbouw, Afdeeling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933, van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en van het Crisis-Monopoliebesluit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,producten van de boomkweekerij": 
winterh arde houtgewassen, die in hun geheel 
in levenden, doch rustenden ( niet groeien den 

toestand) worden geleverd; 
2°. ,,de vergunning": de vergunning, be

doeld in artikel 2, van dit besluit; 
3°. ,, kweekjaar": het kalenderjaar, met 

dien ven;tande, dat het gedeelte van het jaar, 
dat loopt van den datum van het in werking 
treden van dit besluit tot en met 31 December 
1934 als een kweekjaar wordt beschouwd. 
• 2. 1. Gedurende het kweekjaar is het voor 
den verkoop kweeken van producten van de 
boomkweekerij verboden, tenzij met door of 
vanwege Onzen l\.finister te verleenen vergun
ning. 

2. Onze Minister stelt het model van de 
vergunning vast. 

3. 1. De vergunning kan uitsluitend wor
den verleend aan aangeslotenen bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen crisis-organisatie 
voor den duur van het kweekjaar; zij kan 
ook tusschentijds worden verleend, alsdan loopt 
zij tot het einde van het kweekjaar. 

2. Als aangeslotenen, bedoeld in het vorig 
lid, kunnen slechts worden erkend degenen, 
die in 1933 de boomkweekerij in hun bedrijf 
uitoefenden of hiertoe door Onzen Minister 
zijn toegelaten. 

4. De vergunning geldt uitslui tend: 
a. voor het perceel of de perceelen gronds, 

vermeid in het bewijs van de vergunning; 
b . voor den persoon van den aangeslotene, 

vermeld in het bewijs van de vergunning. 
5. 1. De vergunning moet inhouden, welk 

percentage van de in het vorig kweekjaar 
beteelde oppervlakte van het perceel of de 
perceelen gronds, bedoeld in het vorig artikel 
a, door den aangeslotene, vermeld in het be
wijs van de vergunning, mag worden beteeld. 

2. Het percentage, hetwelk verschillend 
kan zijn voor de verschillende soorten produc
ten van de boomkweekerij, wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

6. Onze Minister is bevoegd, in afwijk ing 
van het bepaalde in het eerste lid van het 
vorig artikel in de naar zijn oordeel hiervoor 
in aanmerking komende gevallen of groepen 
van gevallen het in dat artikel bedoelde per
centage vast te stellen op het gemiddelde van 
de in het vorig kweekjaar en de daaraan on
middellijk voorafgaande kweekj aren beteelde 
oppervlakte. 

7. 1. Onder door Onzen Minister nader te 
stellen regelen kan in door hem nader aan 
te wijzen gevallen of groepen van gevallen 
de vergunning geheel of gedeeltelijk worden 
overgeschreven op naam van een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-organisatie of 
van een anderen aangeslotene. 

2. In dit geval zal of zullen desnoodig het 
perceel of de perceelen gronds in de vergun
ning vermeld, door andere kunnen worden 
vervangen. 

8. 1. De vergunning wordt niet verleend, 
dan nadat de aangeslotene zich tegenover een 
door Onzen Minister aan te wijzen crisis-orga
nisatie a ls vertegenwoordigster van het Fonds, 
volgens door Onzen Minister te stellen rege
len, schriftel ijk heeft verbonden tot het be
talen aan het Fonds van een door Onzen 
Minister vast te stellen bedrag voor eiken 
vierkanten meter van de oppervlakte van het 
perceel of de perceelen gronds in het bewijs 
van de vergunning vermeld. 
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2. Het in het vorig lid bedoelde bedrag 
kan verschi llend zijn voor verschillende dis
tricten en voor de verschillende soorten en 
kwaliteiten van de op deze perceelen te telen 
producten . 

9. 1. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 5 kan door of vanwege Onzen Minister 
aan aangeslotenen vergunning worden ver
leend tot het betelen van een hooger percen
tage grond dan in genoemd artikel is ver
meld. 

2. De vergunning hiertoe wordt slechts ver
leend tegen betaling aan een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie, a ls ver
tegenwoord igster van het Fonds, van een door 
Onzen Minister vast te stell en bedrag voor 
eiken vierkanten meter, waarvoor de vergun
ning boven het in artikel 5 vermelde percen
tage wordt verleend. 

3. Dit bedrag, hetwelk hooger moet zijn 
dan dat bedoeld in het eerste lid van het 
vorig artikel , kan verschillend zij n voor ver
schillende districten en voor de versch ill ende 
soorten en kwaliteiten van de te telen pro
ducten. 

10. Voor de t ijdvakken, aanvangende en 
eindigende op nader door Ons te bepalen 
dagen, is de in- en uitvoer van producten van 
de boomkweekerij verboden aan anderen dan 
een door Onzen Minister aan te wijzen mono
poliehouder. 

ll. De aanvang en het e inde van de in het 
vorig artikel bedoelde tijdvakken kunnen ver
sch ill end worden bepaald, zoowel ten aanzien 
van den in- en uitvoer, als ten aanzien van 
de verschill ende in dat artikel bedoelde pro
ducten; zoowel voor de verschillende soorten 
en kwaliteiten van die producten als voor de 
versch illende landen van in- of uitvoer . 

12. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak, aanvangende met ingang van zijn in 
werking treden en eindigende den 1 Januari 
1936, kan worden aangehaald onder den titel 
"Crisis-Boomkweekerijbeslui t 1934 I" en 
treedt in werking met ingang van den twee
den dag na dien van zijn afkond iging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den llden Mei 1934. 

s. 244. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister van Econornische Zaken, a.i., 
H. Co I ij n. 

( Uitg eg. 25 Mei 1934.) 

11 M ei 1934. BESLUIT tot toepass ing van de 
artikelen 9 en 12, lid 1, van de Land
bouw-Cr isiswet 1933, van het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933, het Crisis-Heffingsbe
slui t 1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 op producten van de bloementeelt. 

Wij \,VILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen toenmaligen 

Minister van Economische Zaken van den 13 
April 1934, n°. 17397, Directie van den Land
bouw, afdeeling II; 

Gezien de artikelen 9 en 12, 1 id 1, van de 

Landbouw-Crisiswet 1933, het Cris' -Organi
satiebesluit 1933, het Cris is-H effi gsbesluit 
1933 en het Crisis-Monopoliebesluit 933; 

Gehoord de Centrale Commissie, b doeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Cri sis vet 1933 
(advies van den 23 Maart 1934, n°. 198); 

Gehoord den Raad van State (a vies van 
den 17 April 1934, n° . 38); 

Gelet op het nader rapport van zen Mi-
nister van Staat, Minister van Ec nomische 
Zaken a. i. , van den 7 J\,Iei 1934, . 17965, 
Directie van den Landbouw, afdeel in II; 

Hebben goedgevonden en verst an: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Or anisatie
besluit 1933, van het Crisis-Heffi gsbesluit 
1933 en van het Crisis-Monopoliebe uit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. ,,producten van de bloemen te t": sier
gewassen of deelen daarvan, die in bi eienden, 
groeienden of vruchtdragenden toes and met 
het oog op de sierwaarde worden ge everd; 

2°. ,,de vergunning": de vergu ing, be
doeld in a rtikel 2, van dit besluit; 

3°. ,,kweekjaar" : het kalenderj ar, met 
dien verstande, dat het gedeelte van het jaar, 
dat loopt van den datum van het i werking 
treden van dit besluit tot en met 31 ecember 
1934 als een kweekjaar wordt besch uwd. 

2. 1. Gedurende het kweekjaar i het voor 
den verkoop kweeken van producte van de 
bloementeelt verboden, tenzij met do r of van
wege Onzen Minister te verleenen ve gunning. 

2. Onze Minister stelt het mode van de 
vergunning vast. 

3. 1. De vergunning kan uitslui nd wor
den verleend aan aangeslotenen bij een door 
Onzen Minister aa n te wijzen crisis-o ganisatie 
voor den duur van een kweekjaa , al dan 
niet met de beperking tot een bepa !de com
binatie van teelten van producten de bloemen
teelt met die van producten van a dere tak
ken van akker- of tuinbouw; zij ka ook tus
schentijds worden verleend, a lsdan loopt zij 
tot het einde van het kweekjaar. 

2. Als aangeslotenen, bedoeld in het vorig 
1 id, kunnen slechts worden erkend degenen, 
d ie in 1933 de bloementeelt in hun edrijf uit
oefenden of hiertoe door Onzen Mi ister zijn 
toegelaten. 

4. De vergunning geldt uitsluite d: 
a. voor het perceel of de perceel n gronds, 

de al dan niet verwa1mde bakken, kassen en 
warenhuizen, hierna aan te <luide als ,,het 
perceel", vermeld in het bewijs va de ver
gunning; 

b. voor den persoon van den aa geslotene, 
vermeld in het bewijs van de vergu ing. 

5. 1. De vergunning moet inho en, welk 
percentage van de in het vorig kwe kjaar be
teelde oppervlakte van het perceel, edoeld in 
het vorig artikel onder a, door d n aange
slotene, vermeld in het bewijs van e vergun
ning mag worden beteeld. 

2. Het percentage, hetwelk v rschill end 
kan zijn voor de verschillende soort n produc
ten van de bloementeelt en voor e a l dan 
niet verwarmde open gronden, bakk n , kassen 
en warenhuizen wordt door Onze Minister 
vastgesteld. ' 

6. Onze Minister is bevoegd, in afwijking 
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van het bepaalde in het eei·ste lid van het 
vorig a ... tikel in de naar zijn oordeel hiervoor 
in aam,,erking komende gevallen of groepen 
van gevallen het in dat artikel bedoelde per
centag, vast te stellen op het gemiddelde van 
de in l.et vorig kweekjaar en de daaraan on
middellijk voorafgaande kweekjaren beteelde 
opperv,Jtkte. 

7. 1 Onder door Onzen Minister nader te 
steil en regelen kan in door hem nader aan te 
wijzen gevallen of groepen van gevallen de 
vergun.1ing geheel of gedeeltelijk worden over
geschr" ven op naam van een door Onzen M i
nister ,ian te wijzen crisis-organisatie of van 
een ar.,:deren aangeslotene. 

2 . In dit geval zal desnoodig het perceel in 
de vergunning vermeld, door andere kunnen 
worden vervangen. 

8. J. De vergunning · wordt niet verleend, 
dan m.dat de aangeslotene zich tegenover een 
door Ünzen Minister aan te wijzen crisis-orga
nisatie als vertegenwoordigster van het Fonds, 
volgens door Onzen Minister te stell en rege
len, schr iftelijk heeft verbonden tot het be
talen aan het Fonds van een door Onzen Mi
n ister vast te stellen bedrag voor eiken vier
kanten meter van de oppervlakte van het per
ceel in het bewijs van de vergunning vermeld. 

2. Het in het vorig lid bedoelde bedrag 
kan verschillend zijn voor verschillende dis
tricten, voor al of n iet verwarmde open gron
den, bakken, kassen en warenhuizen en voor 
de versch illende soorten en kwaliteiten van 
de op het perceel te telen producten. 

9. 1. In a fwijking van het bepaalde in ar
tikel 5 kan door of vanwege Onzen Minister 
aan aangeslotenen vergunning worden ver
leend tot het betelen van een hooger percen
tage van het perceel dan in genoemd artikel 
is vermeld. 

2. De vergunning hiertoe wordt slechts ver
leend tegen betaling aan een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie, als ver
tegenwoordigster van het Fonds, van een door 

. Onzen Minister vast te stellen bedrag voor 
eiken vierkanten meter, waarvoor de vergun
ning boven het in artikel 5 vermelde percen
tage wordt verleend. 

3. Dit bedrag, hetwelk hooger moet zijn 
dan dat bedoeld in het eerste lid van het 
vorig artikel, kan verschillend zijn voor ver
schi llende d istricten, voor al dan niet ver
warmde open gronden, bakken, kassen en 
warenhuizen en voor de verschillende soorten 
en kwaliteiten van de te telen producten. 

10. Voor de tijdvakken, aanvangende en 
eindigende op nader door Ons te bepalen da
gen, is de in- en uitvoer van producten van 
de bloementeelt verboden aan anderen dan 
een door Onzen Minister aan te wijzen mono
poliehouder. 

ll. De aanvang en het einde van de in het 
vorig artikel bedoelde tijdvakken kunnen ver
schillend worden bepaald, zoowel ten aanzien 
van den in- en uitvoer, als ten aanzien vap 
de versch illende in dat artikel bedoelde pro
ducten;_ zoowel voor de verschillende soorten 
en kwal iteiten van die producten als voor de 
versch illende landen van in- of uitvoer. 

12. Dit besluit, hetwelk geldt voor het t ij d
vak, aanvangende met ingang van zijn in wer
king treden en eindigende den 1 J anuari 1936, 

kan worden aangehaald onder den titel "Crisis
Bloementeeltbesluit 1934 I" en treedt in wer
king met ingang van den tweeden dag na d ien 
van zijn afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den llden Mei 1934. 

s. 245. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 

Minister ·van Economische Zaken, a.,., 
H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 25 Mei 1934.) 

11 M ei 1934. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933, van 
het Koninklijk besluit van 11 April 1934, 
Staatsblad n°. 143, van het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en van het Crisis-Hef 
fingsbesluit 1933 op fabrieksturf. 

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

Minister van E conomische Zaken van den 13 
April 1934, n° . 17403, Directie van den Land
bouw, Afdeeling II ; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933, Ons 'Besluit van den 11 April 1934, 
Staatsblad n°. 143, het Cris is-Organ isatiebe
sluit 1933 en het Cris is-H eff ingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a rtikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 13 April 1934, n°. 217); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 1 Mei 1934, n°. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van Staat, :Minister van Economische 
Zaken a. i. van den 7 Mei 1934, n°. 17960, 
Directie van den Landbouw, Afdeel ing II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1 ° . .,fabrieksturf": de handgestoken. fabrieks
turf, welke in de Provinciën Groningen, Dren
the en Overijssel wordt geproduceerd; 

2°. ,.dagwerk": een hoeveelheid van 45 M3 
goed-gestuwde luchtdroge turf. 

2. Het produceeren van fabrieksturf, waar
onder wordt verstaan het graven, droogmaken 
en scheepsladen, met alle bewerkingen, di e 
daarbij of ter voorbereiding daarvan noodig 
zijn, is, met inachtnemi ng van het bepaalde 
in de volgende artikelen van dit besluit, 
slechts toegestaan aan hen, die als aangeslo
tenen zijn erkend door een door Onzen Minis
ter aan te wijzen crisis-organisatie. 

3. H et produceeren van fabrieksturf is 
slechts toegestaan tot een door Onzen Minister 
te bepalen hoeveelheid dagwerken. 

4. De in het vorig artikel bedoelde hoeveel
heid dagwerken worden door een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisis-organisatie ver
deeld over de in artikel 1 bedoelde aange
slotenen, waarbij aan ieder der aangeslotenen 
op hunne schriftelijke aanvrage, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vastgesteld, 
ten minste wordt toegekend een hoeveelheid 
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zen Minister te bepalen percentage van de ge- vee: van 15 Mei 1934 tot en met 14 fle i 1935 
middelde hoeveelheid, welke door den aange- en voor vrouwelijk rundvee: van 1 Juli 1934 
slotene in de jaren 1929, 1930 en 1931 is tot en met 31 Mei 1935 ; 
geproduceerd. 2°. het tijdvak, bedoeld in artik l 5 van 

5. Onder door Onzen Minister nader te het Cr isis-Rundveebesluit 1934 I , bedraagt 
stellen regelen, kan in door hem aan te wijzen voor degenen, wien 1 vaarskalf o ongere-
gévall en of groepen van gevall en aan aange- g istreerd stierkalf is toegewezen: v n 1 Juli 
slotenen, die in de in het vorig artikel ver- 1934 tot en met 31 Augustus 1934 ; voor de-
melde jaren geen fabrieksturf hebben gepro- genen, wien 2 of 3 vaarskalveren e ongere-
duceerd, op hunne schriftelijke aanvrage, gistreerde stierkalveren zijn toegewe en: van 
waarvan het model door Onzen Minister wordt 1 Juli 1934 tot en met 30 Septembe 1934 en 
vastgesteld , vergunning worden verleend tot voor degenen aan wien meer dan 3 vaars-
het graven of drogen van een, door een door kalveren en ongeregistreerde stierkal eren zijn 
Onzen Minister aan te wijzen crisis-organisa- toegewezen: van 1 Juli 1934 tot e met 31 
tie, te bepalen hoeveelheid dagwerken fa- October 1934. 
brieksturf. Onze met de zaken van den Land,l ouw be-

6. De aangeslotenen zijn verplicht het hun laste Minister is belast met de uitv~ring van 
toegewezen percentage fabrieksturf binnen een dit besluit, hetwelk in het Staatsbllzal wor-
door Onzen Minister te bepalen tijdperk te den geplaatst en in afschrift zal w rden ge-
produceeren. zonden aan den Raad van State. 

7. De aangeslotenen zijn verplicht all en , Het Loo, den 14den Mei 1934. 
die hen op eenigerlei wijze, hetzij in loon- WILHELM! A. 
dienst, hetzij op andere wijze, behulpzaam zijn, De Minister van St t, 
te betrekken van één of meer door Onzen Minister van Economische Z ken, a.i., 
Minister aan te wijzen arbeidsbeurzen of Ge- H . Co I ij n. 
meentebesturen, dan wel slechts personeel in (Uitgeg. 18 Me 1934.) 
dienst te hebben of te houden met toestem
ming van genoemde arbeidsbeurzen of Ge
meentebesturen en dit personeel een door 
Onzen Minister te bepalen loon te betalen. 

8. Het produceeren van fabr ieksturf is 
slechts toegestaan aan de aangeslotenen, die 
aan een door Onzen Minister aan te wijzen 
cr isis-organ isatie , voor een door hem te be
palen tijdvak, een door Onzen Minister vast 
te stell en bedrag hebben betaald. 

9. Dit besluit, hetwelk geldt voor het tijd
vak aanvangende met ingang van den dag 
van zijn in werking treden en eindigende 1 
September 1935, kan worden aangehaald on
der den titel: ,,Crisis-Fabrieksturfbesluit 1934 
I" en treedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien van zijn afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
l aste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het St=tsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den llden Mei 1934. 
WILHELMINA. 

s. 246. 

De Minister van Staat, 
M inister van Economische Zaken, a.i., 

H . Colijn. 
(Uitgeg . 15 Mei 1934.) 

1.4 M ei 1934. BESLUIT ter uitvoering van 
de a rtikelen 3 en 5 van het Crisis-Rund
veebesluit 1934 I. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister van den 
11 Mei 1934 n°. 18060, Afdeeling II, Direc
tie van den Landbouw; 

Gelet op de artikelen 3 en 5 van het 
Crisis-Rundveebesluit 1934 I ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat: 
1 °. het tijdvak, bedoeld in artikel 3 van 

het Crisis-Rundveebesluit 1934 I, bedraagt 

s. 247. 

14 Mei 1934. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het K oninklijk besluit va 16 Sep
tember 1905 (Staatsblad n°. 270), tot vast
stelling van een algemeenen aatregel 
van bestuur, bedoeld in de ar "kelen 50 
en 50b der wet op het Notarisatbt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Mi ister van 

Justit ie van 12 Maart 1934, Afdee ing A.S., 
n° . 827; 

D en Raad van State gehoord (a~vies van 
24 April 1934, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van O zen voor
noemden Minister van 8 Mei 1934, fdeeling 
A.S., n°. 800; 

H ebben goedgevonden en vers aan: 
te bepalen: 
Art. I. Artikel I van Ons beslu t van 16 

September 1905 (Staatsblad n°. 270 , tot vast
stelling van een a lgemeenen maat egel van 
bestuur, bedoeld in de artikelen 50 n 50b der 
wet op het Notarisambt, l aatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 Mei 1933 ( taatsblad 
n°. 280), wordt gelezen als volgt: 

"A.,·t. 1. In de hoofdplaats van ieder der 
navolgende arrondissementen is ee e Kamer 
van Toezicht gevestigd, welker r ssort zich 
ui tstrekt over de daarbij aangegeve arrondis
sementen : 

's-H ertogenbosch ( arrondissemente 's-H erto
genbosch en Breda) ; 

Maastricht (arrondissementen Ma tricht en 
Roe,·mond) ; 

Arnhem (arrondissement Arnhem); 
Z wolle (arrondissementen Zwoll , Almelo 

en Zutphen) ; 
's-Gravenhage ( arrond issement 's-Graven

hage); 
Rotterdam (arrondissementen R ot erdam en 

Dordrecht); 
Middelburg (arrondissement Mi lbu,·g) ; 
Amsterdam (arrondissement Ams e,·dam); 
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Haa,·l em (arrondissementen Haarl em en 
Alkmaar); 

Utrecht (arrondissement Utrecht) ; 
L eeuwarden (arrondissement L eeuwarden); 
Groningen (arrondissementen Groningen en 

Assen )." 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

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

H et Loo, den 14den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,r van Justiti e, V an Scha i k. 
( Uitgeg. 22 M ei 1934.) 

s. 248. 

16 M ei 1934. WET, houdende natural isatie 
van L. H. Bretschneider en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Ludwig H ennann Bretschneider en 19 ande
ren , d ie aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemde voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken , bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstel ijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad N°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Ludwig H errnann B retschneider, gebo

ren te W eenen (Oostenrijk) den 16 Juni 1899, 
ass istent aan het Zoölog isch Laboratorium te 
Utrecht, wonende te U t,·echt; 

2°. J oseph Jakob B rouwer, geboren te l s
selburg (Pruisen) den 29 J anuari 1899, ma
chinefabrikant, wonende te l sselburg (Prui
sen); 

3°. Levi Daniel Co hen, geboren te L eer 
(P,·uisen) den 24 Augustus 1881, veehandelaar, 
wonende te Jülich bij Aken (Pruisen); 

4°. Karl Girr, geboren teSchirmeck (Frank
rijk) den 7 October 1910, zonder beroep, wo
nende te Amsterdam, provincie N oo,·dholland; 

5°. Ma,·ia Hartjes, weduwe van Franciscus 
Noij, geboren te Calcar (Pruisen) den 23 J a
nuari 1859, zonder beroep, wonende te Neuss 
( Pruisen); 

6°. Jakob H endricks, geboren te Elmpt 
( P ,-uisen) den 9 Mei 1899, arbeider, wonende 
te Brüggen (Pruisen); 

7° . Franz H oevels, geboren te Caniperbruch, 
gemeente Camp (Pruisen) den 7 December 
1890, machinist, wonende te Kerkrade, pro
vincie L imburg; 

8°. H einrich K emp/, geboren te Hausen 
(B eieren) den 4 Maart 1878, loonslager, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

9°. Johanna L eclaire, weduwe van Jan 
Mastenbro ek, geboren te Lünen (Pruisen) den 
5 Februari 1891, zonder beroep, wonende te 
Lünen (P ruisen); 

10°. Wilhelm H einrich L entzen, 
lnimendorf (P,-uisen) den 23 Jul i 
ch in ist, wonende te Schaesberg, 
Limburg; 

geboren te 
1893, m a
provincie 

11°. Max Emil ~Moors, geboren te Bur
scheid (Pruisen) den 17 Maart 1888, arbeider, 
wonende te W ermelski?-chen (Pruisen); 

12°. Rudolph Joseph Oster,nann, geboren 
te Haselü11ne (Pruisen) den 17 April 1900, 
winkelchef, wonende te Arnhe,n, provincie 
Gelderland; 

13°. Maria Quicken, geboren te Duisburg 
(P ruisen) den 8 November 1897, fabr ieks
arbeidster, wonende te Viersen (P,·uisen); 

14° . Theodora Maria Raben, geboren te 
H üthum (P1·uisen) den 5 F ebruari 1902, zon
der beroep, wonende te Hüthum bij Emmerik 
(Pruisen); 

15°. Maria Catharina Ludovica Gerardina 
Riga, geboren te H asselt (België) den 25 No
vember 1868, zonder beroep, wonende te Wil 
rij ck bij A ntwe,·pen (België); 

16°. August H einrich Sandmann, geboren 
te H essl er-Schalke ( Pruisen) den 7 November 
1898, electricien, wonende te Naarden , pro
vincie Noordholland; 

17°. Carl Schönberg, geboren te Altona 
( Pruisen) den 12 Juni 1889, coupeur, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

18°. Albertus Schütte, geboren te Getelo
nioo·r (Pruisen) den 14 Juni 1899, landbou
wer, wonende te Getelomoor (Pruisen) ; 

19°. Julius Thalheimer, geboren te Schein
feld ( B eieren) den 24 November 1889, koop
man, wonende te 's-G,·avenhage, provincie 
Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N °. 268) , op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verl eend aan 
B ernardus Gerardus Husmann, geboren te 
Alkemade (Zuidholland) den 7 Januar i 1894, 
behanger, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ustitie, V a n S c h ai k. 
(Uitgeg. 18 M ei 1934.) 

s. 249. 

16 M ei 1934. WET, houdende naturalisatie 
van S. Baracs en 20 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Sándor Baracs en 20 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in artikel 2 genoem
de voor zooveel doenlijk -- van de bewijs
stukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N °. 21\8), op hP.t 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelij k gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N°. 955); 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Sándor Baracs, geboren te Budapest 

(Hongarije) den 17 November 1900. corres
pondent, wonende te Am.ste,·darn, provincie 
N oordholland; 

2°. Catharina A ugusta Ernrna Berghaus, 
geboren te Altenrheine ( Pruisen) den 17 No
vember 1894, hoofd eener lagere school, wo
nende te Ho ek van Holland, gemeente Rotter
darn, provincie Zuidholland; 

3°. Elisabeth B i1-ve, geboren te Olsbergen
Eisenberg (Pruisen) den 13 Januari 1878, 
onderwijzeres , wonende te H oek van H olland, 
gemeente Rotterdarn, provincie Zuidholland; 

4°. Gerhard Dassen, geboren te Kohlscheid 
(Pruisen) den 30 September 1890, mijnwerker, 
wonende te H ee1-len, provincie Lirnburg; 

5°. Jose/ Hein,-ich Theodor Gossens, gebo
ren te Goch (P,·uisen) den 1 Augustus 1901, 
fabrieksarbeider, wonende te Goch ( Pruisen); 

6 . Gradus Haternink, geboren te Auswärts
Wül/rath (Pruisen) den 20 Juni 1886, slijper, 
wonende te Velbert (Pruisen); 

7° . Albertus Hendrikson, geboren te Nordr 
horn (Pruisen) den 13 December 1900, arbei
der, wonende te Nordhorn (P,-uisen); 

8°. Oo,·nelis Hubert Jozef Herrn ens, gebo
ren te Vaals (Limburg) den 31 Januari 1911, 
landbouwer, wonende te Vaal s, provincie Lirn
burg; 

9°. Oarolina H o,·n, weduwe van Jacob Ba
ruch, geboren te Oomrnern (P,-uisen) den 26 
Mei 1872, koopvrouw, wonende te Mechernich 
( Pruisen); 

10°. Fischl Jäge,·, geboren te Strz eliske 
(Polen) den 2 Juni 1868, broodbakker, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

11 °. A natolij K ostjoerin, geboren te Dzhelal
Ogly (Rusland) den 25 Maart/7 April 1903, 
ka ntoorbediende, wonende te Seniarang (Ne
derlandsch Indië); 

12°. Gerriet Jan de Lange, geboren te 
S che,erho,·n ( Pruisen) den 9 Mei 1899, land
bouwer, wonende te Bathorn ( P,·uisen); 

13°. Adolf Loehle, geboren te Minde/h eim 
( B eieren) den 12 Juni 1901, kleermaker, wo
nende te Arnsterdam, provincie Noordholland; 

14°. Simon Ottengraf, geboren te Iî.ohl
scheid (Pruisen) den 14 September 1883, mijn. 
opzichter, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

15°. Adolf Johannes Pete,·s , geboren te 
Gelsenki,·chen ( P ruisen) den 25 Februari 1895, 
boekhouder, wonende te A msterda,n, provin
cie N oordholla11,d ; 

16°. J(arl Martin Ferdinand Stamm, ge
boren te Gassel (Hessen) den 1 Augustus 1880, 
handelsbediende, wonende te Pynacker, pro
vincie Zuidholland ; 

17°. ltforia Al eida Vergcrs, geboren te 
Ocht,-up ( P'l'uisen,) den 11 Januari 1878, zon
der beroep, wonende te Ochtrup (Pruisen); 

18°. P eter V ermeeren, geboren te Aken 
(Pruisen) den 3 F ebruari 1898 , fabrieksarbei
der, wonende te Aken (Pruisen); 

19°. Johann Lamb ert Jos.eph Westphal, ge
boren te Wellingdorf (Pruisen) den 3 October 
1886, procuratiehouder, wonende te Voorburg, 
provincie Zuidholland; 

20°. Georges Elise Ghislenus Z ijsen, ge
boren te Geeraardsbergen (B elgi ë) en 18 De
cember 1898, handelaar, wonende t Eder101n 
(België) . 

2. Met uitbreiding van het bepa !de bij ar
tikel 6 der wet van 12 December 18 2 (Staats
blad N °. 268) , op het Nederland rschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk ge ijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 ( taatsblad 
N°. 955), wordt bij deze de hoedan1 heid van 
Nederlander verleend aan P eter Ottengra/, 
geboren te Eschweile1·-Bergrath (Pr isen) den 
11 Mei 1912, mijnwerker, wonende te Bruns
surn, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking et ingang 
van den dag na dien harer afko d iging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 6den Mei 

1934. 
WILHELM NA. 

D e Minister van J ustitie, V a n c h a i k. 
( Uitg eg. 18 M i 1934.) 

s. 250. 

16 M ei 1934. WET, houdende n turalisatie 
van R . F. van Bebber en 19 nderen. 

Wij WILHELMINA, enz .... doe te weten: 
A lzoo Wij in overweging genom n hebben, 

dat er aanleiding is tot natura! ·satie van 
Robert Franz van B ebber en 19 a deren, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebb n gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsbl N°. 268) , 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de et van 31 
December 1920 (Staatsblad N°. 955 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad va State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Robert F1·anz van B ebb e,·, 

G1'ieth zu Wissel (Pruisen) den 24 Mei 1880, 
zonder beroep, wonende te Voorbu ·g, provin
cie ZuiàJwlland; 

2°. Maria Oatha,·ina Bülter, eboren te 
Dreijerwalde (Pruis en) den 10 Feb uari 1888, 
onderwijzeres aan eene huishoudf hool, wo
nende te H ee,·l en, prov incie Lini b ,·g; 

3°. B e,·na,,d Groen, geboren te Antwerpen 
(B elgi ë) den 3 J anuari 1902, ko pman, wo
nende te Parijs (Frank1-ijk); 

4°. Mathilde Ham ers, geboren t St. Tönis 
( Pruisen ) den 25 Augustus 1899, zonder be
roep, wonende te St. Tön is (Pruis n); 

5°. Anatol e Alexis Hasselblatt, geboren te 
B el oretsk ( Rusland) den 7/20 Jul 1889, as
sistent-boekhouder, wonende te Me ster-Oo,·ne
l is ( N ederlandsch I ndië) ; 

6°. Anton P eter Krützer, geborlln te Aken 
(P,·uisen) den 25 September 189 , fabrieks
arbeider, wonende te Keulen-Bicke dor/ (Prui
sen); 

7°. H enri Xavi er Marchal, 
Oharlevill e ( Frank1·ijk) den 21 
1878, horlogemaker, wonende te 
hage, provincie Zuidholland; 

eboren te 
September 
's-Graven-

8°. Eugen Ma,·cus, geboren e Ruhrort 
(Pruisen) den 13 Februari 1898, graanhan
delaar, wonende te R otterdam , pro incie Zuid
holland; 
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9°. Erna Michelstädter, gescheiden echtge
noote van F elix Moriz Löwy, geboren te W -ee
nen ( Oostenrijk) den 29 Maart 1891, corres
pondente, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; ' 

10°. Markus M onderer, geboren te Oswie
cim ( Polen) den 3 Mei 1901, koopman, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

11 °. Ge,·trude (Ge,·tmud) Hel ene Rau, we
duwe van Rudolf 'Magnus, geboren te München 
(Beieren) den 26 October 1875, zonder beroep, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

12°. Maria Katharina Salden, weduwe van 
Jan Willem Kleuters geboren te Hillensberg 
(P ruisen) den 4 October 1879, winkelierster, 
wonende te H illensberg (Pruisen); 

13°. P eter J ohann Ludwig Segebarth, ge
boren te Ba,·th (Pruisen) den 7 Mei 1883, 
loods l e klasse bij den loodsd ienst, wonende te 
Soerabaia (Nederlanilsch Indië); 

14°. Samson Suiskind, geboren te Herzlake 
( Pruisen) den 19 Mei 1876, handelaar, wonen
de te Schüttorf (Pruisen); _ 

15°. I sabella Tas, gescheiden echtgenoote 
van B ernhard Panze1·, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 10 April 1887, zonder be
roep, wonende te Weenen (Oostenrijk); 

16°. Maria Magdalene Vortanz, weduwe 
van Johannes A1·noldus Reumkens, geboren te 
Thie,·garth (Pruisen) den 9 Juni 1872, zonder 
beroep, wonende te Dortmund (Pruisen); 

17°. Martha Cécile van Win, geboren te 
Rotte,·dam (Zuidholland) den 29 Maart 1894, 
verpleegs te,·, wonende te Rotte,·dam, provincie 
Zuidholland; 

18°. H einrich Otto Walter Wüst, geboren 
te O/fenbach a,/d Main (H essen) den 16 Fe
bruari 1891, directeur van de N. V. Neder
landsche Crediet Verzekering Maatschappij , 
wonende te Amsterdam, provincie N oordhol
land · 

19d_ Stanislaus Zwiernik, geboren te Bo
browniki (Polen) den 6 April 1900, huis
knecht-tuinman, wonende te Tilburg, provin
cie Noordbrabant . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N °. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Karel Majuba Kuijk, geboren te Johannesburg 
(ZuicL- Afrika) den 27 Februari 1898, monteur, 
wonende te D elft, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkond iging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg . 18 Mei 1934.) 

s. 251. 

16 M ei 1934. WET, houdende naturalisatie 
van H. J. Th. Beek en 19 anderen. 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van H ein-

rich J ohann Theodor B eek en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging I wat betreft de in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, b.edoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staat sblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Heinrich Johann Theodor B eek, gebo

ten te Fischeln (Pruisen) den 23 November 
1896, tuinier, wonende te KrefelcL-Traar (P'r'l.ti
sen); 

2°. Johanna Elisabeth Gantvoort, weduwe 
van Emil Eduard Leo Klawitter, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 13 Juli 1861, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, provin
cie N oord,holland; 

3°. Aloisa Franziska Wilhelmine von Gei
sau, geboren te Wandsbek ( Pruisen) den 21 
Juni 1898, hoofd eener school, wonende te 
Hoensbroek, provincie Limburg; 

4°. Moses van Geldern, geboren te Witt
mund (P,-uisen) den 6 J anuari 1894, veehan
delaar, wonende te Wittmund (Pruisen); 

5°. Christian Janssen, geboren te Ward
hausen (Pruisen) den 28 Mei 1868, koffie
huishouder, wonende te Xanten ( P ruisen); 

6 . Sali Koppelman, geboren te Nowogru
dok (Polen) den 24 Februari/8 Maart 1894, 
leeraar en beëedigd vertaler, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

7°. Wilhelm Heinrich Lenze, geboren te 
Dortmund (Pr·uisen) den 12 Juli 1884, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

8°. Wilhelm Marx, geboren te Baiertal 
(Beieren) den 21 October 1890, graanhande
laar, wonende te Rotte,·dam, provincie Zuid
holland; 

9°. Max Maye,·feld, geboren te Worms 
(Bessen) den 16 October 1896, inkooper, wo
nende te 's-G,·avenhage, provincie Zuidholland; 

10°. Johannes Gerardus Mijszka, geboren te 
Midmelich (Pruisen) den 7 October 1901, mijn
werker, wonende te Schaesberg, provincie 
Limburg; 

11 °. Willy Redelmeier, geboren te Sonders
hausen (Thüringen) den 11 November 1887, 
koopman, wonende te A mste,'11,am, provincie 
N oordholland; 

12°. Martha Antonie Irene Reim, geboren 
te Frank/ort a/d Main (Pruisen) den 1 Octo
ber 1898, assistente in eene röntgeninrichting, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
land; 

13°. I ngeborg Marie Saetrang, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 28 Januari 1900, 
leerares, wonende te Baarn, provincie Utrecht; 

14°. Carl Wilhel1n Schattenkerk, geboren 
te Bock"1n (P ruisen) den 27 Augustus 1894, 
bierhandelaar, wonende te A,nern-St. Georg 
( P,·uisen) ; 

15°. Ma,·ie Mathilde Cornélie Tilli, gebo
ren te Lanaeken (België) den 3 September 
1896, dienstbode, wonende te Brussel (België); 

16°. August J ohann H ermann T rilk, ge
boren te Hagenow H eide (Mecklenburg 
Schwerin) den 4 Mei 1892, Hoofdinspecteur 
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van Politie , wonende te Amboina (Neder
landsch l ndtië); 

17°. Philipp J ohannes Karl W eckel , ge
boren te Bühl (Baden) den 23 September 
1893, inkooper, wonende te H eemstede , pro
vincie NoordJholland; 

18°. Augusta J ohanna W estermann, gebo
ren te R otterdc,m ( Zuidholland) den 7 Ocrober 
1900, boekhouJster, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

19°. Anna Maria W isskfrchen, geboren te 
Elsen ( Pruisen) den 4 Ocrober 1906, onder
wijzeres, wonende te H eerl en, provincie Lim
burg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3°., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad N°. 268) , op het 
N eder] andersch ap en het ingezetenschap, laat. 
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad N °. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan 
Franciscus H endrikus J ohannes V etter, gebo
ren te Utrecht (Utrecht) den 29 Ocrober 1900, 
boekbinder, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht. 

3. Deze wet. treedt in werking met ingang 
van den dag ua dien h arer afkondig ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 18 M ei 1934. ) 

s. 252. 

16 M ei 1934. WET, houdende naturalisatie 
van F. P . P. J . M. Bel en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Friedrich P eter P aul J osef M aria B el en 19 
anderen, die aan Ons het verzoek daarroe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
t reft de in artikel 2 genoemden voor zooveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der Wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268 ) op het N ederl anderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijz igd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 

0
• 955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Neder lander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Friedrich P eter Paul J osef Maria B el, 

geboren te Dusseldo,-p (P ruisen) den 25 Maart 
1887, koopman, wonende te Dusseldorp (P rui
sen); 

2°. J ohann Bülles, geboren te Aken (Prui
sen) den 20 Mei 1893, mijnwerker, wonende 
te Aken (P ruisen); 

3°. Alfred Esch, geboren te K eulen ( Prui
sen) den 12 J anua ri 1889, procuratiehouder, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidholland; 

4°. H ein,·ich Fo,·wick, geboren te Schaes
berg ( L imburg) den 15 Apri l 1907, mijnop
zichter, wonende te Schaesbe,·g, prov incie Li,n
burg; 

5°. A,-,wld H ein1"ich de Groot, geboren te 
B rackwede (P,·uisen) den 7 Juni 1899, glas
blazer, wonende te B rackwede (Pruisen); 

6°. Frieda H echt, geboren te H erford 

(Pruisen) den 23 Juli 1888 kanto rbediende, 
wonende te H erford (Pruisen) ; 

7°. Joseph H enri H eylighen, eboren te 
Fl eurus (B elgië) den 30 April 190 , m ijnwer
ker, wonende te Limbricht, pro incie Lim

_ burg; 
8°. Jo seph Jansen, geboren te Eckerresse 

(Pruisen) den 5 J anuari 1893, ch ,ffeur, wo
nende te Marl i . W . (P ruisen); 

9°. Theodor Hubert Kamphov 
te Hülm (P ruisen) den 3 M aart 
lyst, wonende te Eindhoven, provi 
b,·abant; 

, geboren 
1897, ana
cie Noord,. 

10°. Friedrich Franz K nappe, geboren te 
Baltruscheiten (Pruisen) den 13 pril 1890, 
procuratiehouder, wonende te B oemendaal, 
provincie Noordholland ; 

11°. August K nops, geboren te ken ( Prui
sen), den 1 Augustus 1889, bouwk ndige, wo
nende te H eerlen, provincie L im b rg; 

12°. Engelb ert W ilhelm Kraus, geboren te 
K eulen-Deutz (Pruisen) den 20 aart 1893, 
werktuigkundige, wonende te Ein hoven, pro
vincie N oordbrabant; 

13°. L ouis Ghislain Marie M i 
ren te Eindhoven ( N oordbraba 
Maart 1909, student, wonende te 
provincie Noordholland; 

14°. E rnst N eumann, geboren 
stein ( Pruisen) den 13 Septembe 
fect iefabrikant, wonende te A mst 
vincie Noo,vlholland; 

not, gebo
t) den 12 
msterdam, 

te H ohen-
1875, con

rdam, pro-

15°. Lijdia Maria Karolina S e neider, ge
boren te Tie fenbach ( Pruisen) den 28 J anuar i 
1910, kweekelinge voor onderwijzer s, wonende 
te H eerlen, provincie Limburg; 

_16°. W ilhelm J oseph Steins, geboren te 
H ofstadt (Pruisen) den 8 Decemb r 1895, ga
ragehouder , wonende te H eerle , provincie 
L frnburg; 

17°. W ilhelmine Wichmann, 
L ette (Pruisen) den 4 M ei 1889, o 
wonende te H oensbroek, provincie 

18°. J ohann H einrich W inttel s, 
W ietmarschen (P ruisen) den 25 
1896, arbe ider, wonende te Nord 
sen) . 

eboren te 
derwijzeres, 
imburg; 
geboren te 
September 

(Prui-

2. Met afwijking van het bep !de bij ar
t ikel 3, v ierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad N °. 68) , op het 

ederlanderschap en het ingezete schap, laat. 
stelijk gewijzi gd bij de wet van 3 December 
1920 (Staatsblad N °. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederl ander ve !eend aan: 

1°. J ohan Andreas Denninger, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) den 2 Juli 1894, 
autohersteller, wonende te Amst rdam, pro
v incie N-oordholland; 

2°. Gottha,·d Krings, geboren Süsterseel 
(P ,-uisen) den 13 Juli 1884, v orarbeider, 
(hulpopzichter) op een brike tten abriek, wo
n ende te K erkrade, provincie Lim urg . 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afko ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 

1934. 
WILHEL INA. 

Mei 

De Minister van J ustitie, V a S c h a i k. 
( Uitg eg. 18 ei 1934.) 
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16 M ei 1934. WET tot vereenvoudi ging van 
de bepalingen betreffende de vaststelling 
van krach tens het Eerste Boek van het 
Burgerlijk Wetboek vèrschuldigde uitkee
ringen tot onderhoud en de tenuitvoerleg
ging, wijziging en intrekki ng van vonnis
sen, beschikki ngen en regelingen tusschen 
partijen ter zake van zoodanige uitkee
ringen. 

Bijl . Handel . 2de Kamer 1932/1933, n°. 288, 
1-3; 1933/1934, n °. 73, 1-8. 

H andel . id. 1933/1934, blz. 1575-1577. 
B ijl. H andel. l ste Kamer 1938/1934, n°. 73, 

blz. 1-3 . 
Handel . id. 1983/1934, blz . 521. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ij k is te vereenvoudigen de 
bepalingen betreffende de vaststelling van 
krachtens het Eerste Boek van het Burgerlijk 
Wetboek verschuldi gde uitkeeringen tot on
derhoud en de tenuitvoerlegging, wijziging en 
intrekking van vonnissen, beschikkingen en 
regelingen tusschen partijen ter zake van zoo
dan ige uitkeer ingen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Na de Tweede Afdeel ing van den 

Tweeden Ti tel van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Burgerl ijke R echtsvordering 
wordt ingevoegd eene nieuwe afdeeling, lui 
dende : 

,,Tweede Afdeeling A. 

Van executoriaal beslag onde1· de,·den in za ken 
betreffende onderhoud. 

A1·t . 479b. H et beslag tot verhaal van eene 
u itkeering tot onderhoud, krachtens het eerste 
boek van het Burge rlijk Wetboek verschul 
digd, daaronder begrepen het ve1·schuldigde 
voor onderhoud en opvoeding van eenen min
derja rige en de in artikel 344f van genoemd 
wetboek bedoelde vergoeding, op loon of an
dere periodieke uitkeeringen, welke de ge
executeerde van eenen derde te vorderen mogt 
hebben, wordt gelegd en vervolgd op de wijze 
en met de gevolgen in de vorige afdeeling 
bepaald , voor zoover daarvan in deze afdee
ling niet is a fgeweken. 

Art. 479c. De bepalingen van bijzondere 
wetten en wettelijke verordeningen, krachtens 
welke schuldeischers n iet of alleen binnen de 
daarin aangegeven grenzen of op de daarin 
bepaalde wijze ten aanzien van loon en a ndere 
periodieke uitkeeringen regten kunnen doen 
gelden, blijven te dezen buiten werking. 

Art. 4 79d. De geëxecuteerde kan te allen 
tijde op de wij ze en met de gevolgen, bedoeld 
in de artikelen 477 en 478 , verzet instellen 
op grond dat de besli ssing over de u itkeering 
inmiddels is gewijzigd of ingetrokken of dat 
het regt op uitkeering niet langer bestaat. 

Art. 479e. V an den dag van het beslag a f 
is de derde beslagene verpli gt om, zoolang de 
executant di t verlangt, naar gelang hij loon 
of andere periodieke uitkeer ingen aan den 
geëxecuteerde verschul di gd is, het door den 
executant aangegeven achterstal I ig bedrag en 
de termijnen van de uitkeering, tot welker 
verh aal het beslag is gelegd, aan den execu
tant te betalen, tenzij onder hem beslag ge-

legd mogt worden wegens inschulden van hoo
geren of gelijken rang. 

In het geval, bedoeld bij het slot van het 
vorige lid, zal de derde beslagene kunnen 
worden gedagvaard om verkl aring te doen, ge
lijk voorzien in artikel 741. 

Verzet tegen het bes] ag door den geëxecu
teerde schorst de verpligting tot betaling, be
houdens de bevoegdheid van den president der 
arrondissements-regtbank om in kort geding 
de voorloopige voortzetting van de betaling 
te bevelen. 

De derde beslagene is regtsgeldig gekweten, 
indjen hij te goeder trouw aan den executant 
heeft betaald. 

Art. 479/. De executant vervolgt den derde 
beslagene, die in gebreke blijft aan zijne ver
pligting ingevolge het voorgaand artikel te 
voldoen, voor den kantonregter volgens de 
wijze van procederen in zaken betrekkel ij k 
tot eene arbeidsovereenkomst. 

Art . 479g. Indien de voogdij raad executant 
is, kan hij dit beslag leggen hetzij op de ge
wone wijze, hetzij door van het vonnis of de 
beschikking in a fschrift mededeeling te doen 
aan den derde beslagene. In het laatste geval 
zendt deze die schri f telijke kennisgeving voor 

gez ien" geteekend aan den voogdijraad te
~:ug. E erst door deze terugzending is het be
slag voltooid. 

De voogdij raad kan beslag leggen op den 
dag, volgende op dien waarop de uitkeering 
moet geschieden, zonder voorafgaande betee
kening of bevel tot betaling en zonder over
legging van eene verklar ing des griffiers, a ls 
bedoeld in de artikelen 86 en 432. 

Toezending door den executant van een af
schrift der kennisgeving bij aangeteekenden 
brief aan den geëxecuteerde binnen zeven da
gen na den dag, waarop die kennisgeving, 
voor "gezien" geteekend, door den executant 
van den derde beslagene is terugontvangen , 
geldt als de beteekening, bij artikel 476 voor
geschreven." 

Art. II. Artikel 756 van het Wetboek van 
Burgerlijke R ech tsvordering ondergaat de vol
gende wijzigingen: 

1. Aan het eerste lid, onder 3°., wordt 
toegevoegd een nieuwe zin, luidende : 

,,Eene zoodanige bepaling kan door één per
soon ten behoeve van eenzelfden bevoordeelde 
worden gemaakt ten aanzien van gelden en 
jaarwedden tot een bedrag van f 1000, over 
een jaar berekend." 

2. H et tweede lid wordt gelezen: 
,,Evenwel kunnen de zaken, in n° . 2 en n° . 

3 begrepen, worden in beslag genomen tot 
verhaal van het verschuldigde wegens leve
r ing van levensbehoeften, verstrekt aan den
geen, tegen wien het beslag gedaan wordt." 

Art. III. Na de Vijfde Afdeeling van den 
Zesden Titel van het Derde Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering 
wordt ingevoegd eene n ieuwe afdee ling, lui
dende : 

,,Vijfde Afdeeling A. 

Van de wijze van p1·ocederen in zaken 
betreffende onderhoud. 

Art. 828a. De regtsvorderingen, uitsluitend 
strekkende tot: 

1 °. bepaling van eene ui tkeering tot on-
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derhoud, verschuldigd krachtens het eerste 
boek van het Burgerlijk Wetboek, 

2°. wijziging of intrekking van een vonn is 
of eene beschikking, waarbij eene beslissing 
over zoodan ige uitkeering is gegeven, 

3° . wijziging of intrekking van eene door 
partijen terzake van zoodanig onderhoud ge
troffen regel ing, 

worden ingesteld bij verzoekschrift, met uit
zonder ing van: 

a. de vorderingen betreffende de voorloo
pige uitkeering tot onderhoud door den man 
te voldoen t ijdens een regtsgeding tot echt
scheiding of scheiding van tafel en bed, 

b. de vordering tot bepaling van de uit
keering tot onderhoud van een natuurlijk kind 
of deszelfs moeder, verschuldi gd door den 
vader , di e het kind niet e rkend heeft, als
mede de vorder ingen betreffende zoodanige 
voorloopige uitkeering. 

Onder onderhoud is beg repen onderhoud en 
opvoeding van eenen minderjarige. 

Het verzoekschrift bevat de fe iten en om
standigheden, waarop de vordering is gegrond , 
en wordt met de tot staving dienende beschei
den ingediend bij de arrondissements-regtbank, 
met zoovee l afschriften a ls e r verweerders 
zijn. 

De regtbanken der woonplaats van den ver
zoeker van den verweerder of van een der 
verwe~rders, ter keuze van den verzoeker, zijn 
bevoegd om van de in het eerste lid onder 
1 ° . en 3° . genoemde vorderingen kennis te 
nemen. De aldaa r onder 2°. genoemde vorde
ringen worden aanhangig gemaakt bij de 
regtba nk, di e over de oorspronkelijke vorde
ring heeft bes! ist. 

Art. 828b. De griffier teekent op het ver
zoekschrift den dag van ontvangst aan en 
zendt onverwijld bij aangeteekenden brief een 
a fschrift van het verzoekschrift en van de 
daarbij behoorende bescheiden aan iederen 
verweerder toe . Daarbij wordt eene kennis
gev ing gevoegd, vermeldende den tijd, binnen 
welken volgens het l aatste lid van dit artikel 
een verweerschr ift kan worden ingediend, en 
het gevolg, door het eerste I id va n het vol
gende artikel aan het niet-indienen verbonden, 
onder mededeel ing, tenzij de verweerder de 
voogdijraad is , dat de indiening slechts kan 
geschieden door tusschenkomst van eenen pro
cureur, en met aanduiding van den weg te 
vol gen tot het bekomen van kosteloozen regts
bijstand in geval van onvermogen. Indien noch 
de woonplaats , noch de verblijfplaats van den 
verweerder bekend is, plaatst de gr iffier on
verwijld eene oproeping tot het afhalen van 
de voor hem bestemde stukken in een of meer 
door de regtba nk aan te wijzen nieuwsbl a den. 

De verweerder dient binnen dri e weken na 
den dag van afzending of oproeping een ver
weerschrift bij de regtbank in. H et gaat ver
gezeld van een a fschrift, dat de griffier on
verwijld aan den ve rzoeker toezendt. 

A1·t . 828c. De regtbank wijst de vordering 
zonder verder verhoor van partijen toe, indien 
niet binnen den wettelijken te rmijn een ve r
weerschrift is ingekomen, ten ware de vor
dering haar onregtmatig of ongegrond voor
komt. 

Iedere verweerder, die niet in deze beschik
king heeft berust, kan bij verzoekschrift tegen 

baar in verzet komen binnen acht dagen na
dat de beschikking of een ige uit kracht daar
van opgemaakte of ter uitvoering daarvan 
strekkende akte hem in persoon is beteekend 
of na het plegen door hem van ee ige daad, 
waaruit noodzakelijk voortvloe it, at de be
sch ikking of de aangevangen te uitvoerleg
ging hem bekend is. 

H et verzoekschrift gaat ve rgezel van een 
afschrift, dat de griffier onverwijld aan den 
oorspronke] ij ke n v e rzoeker toezend . 

Art. 828d. Indien binnen den wettelijken 
termijn een verweerschrift of indi n een ve r
zoekschrift tot verzet is ingekomen, bepaalt de 
regtban k eenen dag voor het v rhoor van 
par tij en en, ingeval de voogdijraa partij is, 
van dengene onder wiens ouderlij e magt of 
voogdij de minderj a rige staa t. Zi n er meer 
verweerders, dan wordt, zoo lang deze niet 
allen een verweerschrift hebben ingediend, 
met het bepalen van den dag gew ch t tot na 
a floop van den voor de indienin van ver
weei·schriften geldenden termij n. 

De regtbank kan, naar gelang d vordering 
het onderhoud van eenen meer rjarige of 
eenen minderjarige betreft, het schriftelijk 
adv ies inwinnen van de armenrad en de ge
meentebesturen, onderscheidenlijk an de voog
dijraden, voor zoover deze niet p rtij zijn in 
het geding. 

De adviezen worden uitgebragt nnen eenen 
door de regtbank gestelden termij en liggen 
ter g riffie voor de partijen , oud ·s en voog
den ter inzage. De oproeping, in et volgend 
artikel bedoeld , zal de betrokken n dienaan
gaande inligten. 

De regtbank kan in e iken sta d der zaak 
aan ieder der partij en de verstrek ing van be
paalde, door bewij sstukken gestaaf e, gegevens 
nopens eigen inkomen of vermo en bevelen, 
waarvan zij kennisneming noodig acht. 

A1·t . 828e . De oproeping van de partij en, 
ouders en voogden geschiedt bij rieven van 
den griffi er, te verzenden ui ter ijk op den 
tweeden dag na ontvangst van de in het voor
gaande arti kei bedoel de advieze of na a f
loop van den daarvoor gestelden termijn en, 
heeft de regtbank zoodanige adv i zen niet in
gewonnen, nadat het verhoor bepa Id is. Heeft 
een hunner noch eene bekende woonplaats 
noch eene bekende verblijfplaa ts, dan plaatst 
de gr iffie r de voor hem bestem e oproeping 
onverwijld in een of meer door de regtbank 
aan te wijzen nieuwsbladen. 

A 1·t. 828/. De regtbank kan te en den dag 
van het verhoor of eenen naderen dag verhoor 
van getuigen over bepaalde fei en bevelen. 
De getuigen worden zoo mogelijk in de be
schikking aangewezen en door e meest ge
reede partij opgeroepen of mede ebragt. 

P a rt ij en kunnen bij h aar verz ekschrift of 
verweerschrift het verlangen te k nnen geven, 
dat door haar met naam en wo nplaa ts aan
geduide personen a ls getuigen worden ge
hoord . 

De a rtikelen 105, 107, 109, 1 3, 114 , 115 , 
117, tweede en derde I id, 119, ~erde , vierde 
en vijfde lid, en 200, tweede, de1de en vierde 
1 id, zijn op de getu igenverhoor n van over
eenkomstige toepassing. 

Na afloop van het verhoor o het nadere 
verhoor deelt de voorzitter mede wanneer de 
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uitspraak zal plaats vinden. De regtbank be
schikt ten spoedigste. 

Art. 828g. De griff ier houdt proces-verbaal 
van hetgeen ter gelegenheid van het verhoor 
voorvalt, met vermelding van den zakelijken 
inhoud van de verklaringen van partijen, 
ouders, voogden en getuigen. 

De voorzitter kan gelasten, dat in het proces
verbaal van _eenige bepaalde verklaring aan
teekening zal worden gedaan. 

Het proces-verbaal wordt door den voorz it
ter of door een der regters, die het verhoor 
heeft bijgewoond, en den griffier vastgesteld 
en zoo spoedig mogelijk na afloop van het 
verhoor onderteekend. 

Art. 828h. De beschikkingen, bedoeld in de 
artikelen 828c, eerste lid , en 828/, laatste lid, 
zijn op straffe van nietigheid met redenen 
omkleed en worden in het openbaar uitge
sproken. Zij kunnen uitvoerbaar worden ver
ki aard bij voorraad. 

Ten aanzien der proceskosten geldt het be
paalde in de artikelen 56, 57 en 58. 

Art. 828i. De verzoeker, wiens vordering 
geheel of gedeeltelijk is afgewezen, en de ver
weerder, die na een verhoor van partijen, als 
bedoeld in artikel 828d, tot eene uitkeering 
is veroordeeld, ongeacht of hij al dan niet 
tegenspraak gevoerd heeft of bij het verhoor 
verschenen is, kan van de beschikking der 
regtbank binnen dri e weken na de uitspraak 
bij verzoekschrift in hooger beroep komen bij 
het geregtshof, tenzij hij iq de beschikking 
heeft berust. 

De behandeling van het hooger beroep heeft 
plaats op dezelfde wijze a ls die in eersten aan
leg." 

Art. IV. Artikel 874a van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering wordt gelezen: 

,,H ij , di e in regte optreedt: 
1 °. in een geding, uitsluitend strekkende 

tot bepaling van eene uitkeering tot onder
houd, krachtens het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek verschuldigd, daaronder be
grepen het verschuldigde voor onderhoud en 
opvoeding van eenen minderjarige en de in 
artikel 344/ van genoemd wetboek bedoelde 
vergoeding, dan wel tot tenuitvoerlegging, 
wijziging of intrekking van een vonnis, eene 
beschikking of eene regeling tusschen partijen 
omtrent zoodanige uitkeering, 

2°. in een geding betrekkelijk tot eene ar
beidsovereenkomst, 

wordt, indien hij het bewijs van onvermogen 
overlegt, bij artikel 858 vermeld, geacht van 
den regter vergunning te hebben verkregen 
om kosteloos te procederen. 

Indien het geding moet worden aangevan
gen of hangende is bij eene arrondissements
regtbank een geregtshof of den hoogen raad, 
kan de president aan hem op zijn verzoek 
eenen advocaat of procureur toevoegen. 

Deze bepalingen gelden niet ten aanzien 
van dengene, die zijne reeds vroeger afgewe
zen vorder ing andermaal aanhangig maakt." 

Art. V. Het Burgerlijk Wetboek ondergaat 
de volgende wijzigingen: 

1. Het slot van den eersten zin van artikel 
261b van "op de wijze" af wordt gelezen: ,,op 
de wijze en met de gevolgen in dat artikel 
bepaald." 

De tweede zin wordt vervangen door een 
tweede lid , luidende: 

"Bij gebreke van zoodanig bevel kan de 
voogdijraad deze uitkeering in regte vorderen, 
nadat het vonnis tot ontbinding des huwelijks 
is ingeschreven in de registers van den bur
ger] ijken stand." 

2. Artikel 281 vervalt. 
3. Artikel 285c wordt gelezen: 
"Bij gebreke van een bevel als in het eerste 

lid van het· vorige artikel bedoeld kan de 
voogdijraad deze uitkeering in regte vorde
ren, nadat het vonnis der echtscheiding is in
geschreven in de registers van den burger
lijken stand." 

4. Artikel 285d vervalt. 
5. In het tweede lid van artikel 295 en 

in het laatste lid van artikel 301 wordt in 
plaats van: ,, 285b, 285c en 285d" gelezen: 
,,285b en 285c". 

6. H et eerste lid van artikel 344c vervalt. 
In het derde lid wordt "het eerste lid" ver

vangen door "de gewone regelen". 
7. Artikel 344d vervalt. 
8. Aan het eerste lid van artikel 344g 

wordt toegevoegd een nieuwe zin, luidende: 
,,Artikel 1961 is niet van toepassing." 
Aan het artikel wordt toegevoegd een nieuw 

lid, luidende; 
,,In het geding betrekkelijk eene uitkeering, 

a ls bedoeld in artikel 344a, kan de moeder 
als getuige worden gehoord, ook wanneer zij 
haar kind in regte vertegenwoordigt." 

9. De artikelen 344h tot en met 344q wor
den vervangen door de volgende twee artike
len: 

"A,·t. 344h. Onverminderd de bevoegdheid 
van den eischer om uit hoofde van onverwijl
den spoed eene voorloopige uitkeering in kort 
geding voor den president te vorderen, kan de 
regtbank in eiken stand der zaak, indien de 
gedaagde zijne in artikel 344a of 344f be
doelde verpligting heeft erkend, zoodanige uit
keering bepalen , door den gedaagde geduren
de het regtsgeding te voldoen. 

Art. 344i. Bij niet geregelde voldoening van 
de vastgestelde uitkeering krachtens de arti
kelen 344a, 344/, 344h of 384b is ook de voog
dijraad bevoegd het vonnis of de beschikking 
ten uitvoer te leggen op de wijze bepaald in 
de tweede afdeeling A van den tweeden titel 
van het tweede boek van het Wetboek van 
Burger] ij ke Regtsvordering." 

10. Na artikel 356 wordt een nieuw arti
kel ingevoegd, 1 ui den de: 

"Art. 357. Onverminderd het bepaalde in 
geval van ontbinding des huwelijks na schei
ding van tafel en bed, echtscheiding en schei
ding van tafel en bed zij n de ouders verpl igt 
ten behoeve van het onderhoud en de opvoe
ding van hun minderjarig . kind, indien zij de 
ouderlijke magt of de voogdij over dat kind 
niet bezitten zonder daarvan te zijn ontheven 
of ontzet, wekelijks, maandel ijks of driemaan
delijks, zooveel aan den voogdijraad uit te 
keeren als op diens vordering zal zijn bepaald 
door de arrond iss iments-regtbank." 

ll. Aan artikel 361 wordt toegevoegd een 
derde lid , luidende: , 

" Artikel 357 is toepasselijk ten aanzien van 
hem, die een mind~rjarig natuurlijk kind heeft 
erkend, indien hij de voogdij ov11r dat kind 
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n iet bezit zonder daarvan te zijn ontheven of 
ontzet.' ' 

12. H et slot van den eersten zin van a r t ikel 
374g van "zooveel" af word t ge lezen: ,,weke
lijks, maandelijks of dri emaandelijks, zooveel 
aan den voogdij raad uit te keeren als op diens 
vordering zal zijn bepaald door de a rrondi s
sements-regtbank. ' ' 

H et tweede, derde en vierde lid ve rvallen . 
13 . De tweede zin van he t eerste lid en het 

derde tot en met ach tste lid van ar t ikel 374h 
vervallen. 

14. Art ikel 374i vervalt. 
15. De a r t ikelen 379 en 380 vervallen . 
16. N a den Vijftienden Titel van het E er

ste Boek wordt ingevoegd een nieuwe ti tel , 
luidende : 

,,Vijft iende Titel A . 

Van de bepaling, wijziging en intrekking van 
uit keeringen to t onderhoud. 

A rt . 384a . H et krachtens di t boek verschul 
digde onderhoud, daaronder begrepen het ver 
schuldigde voor onderhoud en opvoeding van 
eenen minderjarige, wordt bepaald naar even
redi gheid der behoeften van den tot onder
houd geregtigde eenerzijds en het inkomen en 
vermogen van den tot ui tkeer ing verpligte, 
in verband met het getal en de hoedanigheid 
der andere personen, wier onderhoud volgens 
di t boek te zijnen laste kom t , anderzijds. 

Art. 384 b. De besliss ing over de uitkeer ing 
kan op vordering van den tot onderhoud ver
oordeelde of van dengene aan wien de beta-
1 ing moet geschieden door den regter worden 
gewijzigd of ingetrokken. .. 

De wijzig ing of intrekking moet z1Jn ge
grond op de overweging , dat de feitelijke ver 
houding bestaande tussch en de behoeften van 
den tot onderhoud geregtigde eenerzijds en het 
inkomen en vermogen van den tot onderho ud 
veroordeelde in verband met de op hem rus
tende lasten anderzijds sedert het oogenblik , 
waarop bedoelde bes] iss ing is gegeven , zoo 
aanmerkelijk is veranderd, dat, hadde deze 
gewijzi gde verhouding bestaan op genoe~d 
oogenbl ik, de bes! iss ing eene andere zoude z1Jn 
geweest. 

Op overeenkomsti ge wijze kan door den reg
ter wor den gewijzigd of ingetrokken eene door 
partijen getroffen regel ing ter zake van on
derhoud krach tens di t boek verschuldi gd. " 

17. In artikel 385b wordt het vierde lid 
vervangen door de volgende twee leden: 

, W anneer de voogdijraa d zich in verband 
me't de bepalingen van dezen titel of de t itels 
XI, XII, XV en XV A van di t boek tot eenig 
regterlijk coll egie wendt, wordt de medewer
king van een procureur of advocaat niet ver
e ischt. 

De voogdij raad draagt zorg, dat de gelden, 
aan hem betaald door personen, die krachtens 
d it boek tot eene ui tkeering tot onderhoud en 
opvoeding hunner m inderj a rige kinderen ver
pli gt zijn; overeenkomstig hunne bestemmi ng 
worden besteed." 

18. Artikel 440c wordt gelezen : 
" H et bepa alde in a rtikel 374g geldt mede 

bij ontheffing of ontzetting van den vader of 
de moeder van de voogdij over eigen kinde• 
ren." 

19. In artikel 1195 , onder 4°. , verva lt het-

geen volgt op " krachtens artikel 1639t ver
schuldi gd ; " . 

Onder 7°. wordt hetgeen vol gt op " mogt 
gesteld zijn ," vervangen door "alsmede de 
door de ouders krachtens het eerste boek ver 
schul digde ui tkeeri ngen tot onderhoud en op
voed ing hunner m inderjarige wettige ki nde
ren.'' 

20. H et laatste lid van artikel 1638/ wordt 
gelezen : 

" Voldoening aan derden , in strij d met de 
bepalingen van dit of het volgende a r t ikel , is 
nietig." 

21. H et tweede lid van artikel 1947 wordt 
gelezen : 

" Nogtans zull en bloed- en aanverwanten a ls 
zoodani g n iet onbekwaam zijn : 

1°. in zaken den burgerlijken staat van 
partijen betreffende, 

2° . in zaken betreffende onderhoud, k rach
tens het eerste boek verschuldi gd , daaronder 
begrepen he t verschuldi gde voor onderhoud 
en opvoed ing van eenen minderj a ri ge en de in 
a r t ikel 344/ bedoelde vergoeding. 

3°. bij het onderzoek naar de redenen, welke 
tot ontheffing of ontzetting van de ouderlijke 
m agt of de voogdij kunnen le iden, 

4°. in zaken bet rekkelijk tot eene a rbeids
overeenkomst. '' 

A rt. VI. In artikel 21 van de F a illisse
mentswet word t het slot van 2°. ,,of een ge
deelte daarvan, ter beoordeeling van den 
rechter-commissaris; ,, vervangen door "indien 
en voor zoover de rechter-commissa r is zulks 
bepaalt;". 

Art. VII. De a r t ikelen 19c en 19d der wet 
van 12 F ebruar i 1901 (Staatsblad n°. 64) , 
welke artikelen zijn ingevoegd bij de wet van 
7 Juni 1924 (Staats blad n°. 275 ), wo rden ver
vangen door het volgende : 

" Art . 19c. Hij di e de ouderlijke macht of 
de vader of moeder , die de voogdij ui toefent 
over een terbeschikkinggeste lde, is verplich t 
om , zoolang de voorz iening van R egeerings
wege in de opvoeding niet onvoo rwaardel ij k is 
geëind igd , ter bestrijding van de kosten aan 
den voogdij raad, wekelijks, maandelij ks of 
dri emaandelijks, zooveel ui t te keeren a ls op 
verzoek van dezen door den rechter za l zijn 
bepaald. 

A rt. 19d. De a r t ikelen 384a en 384b van 
het Burgerlij k Wetboek v inden overeenkom
stige toepass ing met dien verstande, dat in de 
pl aats van de behoeften van den minder jar ige 
in aanmerking worden genomen de aan de 
terbeschikkingstelling verbonden kosten, voor 
zooveel is aan te nemen, dat deze niet kunnen 
worden verhaald op de e igen goederen en in
komsten van den mi nderjar ige zelf of bestre
den ui t eene u itkeering, waartoe ingevolge de 
bepalingen van genoemd wetboek de andere 
ouder ten behoeve van het onderhoud en de 
opvoed ing mocht zij n veroordeeld. 

Mede v inden overeenkomstige toepass ing de 
ar t ikelen 374 k, 3741, 385b, vierde lid , en 1947, 
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, al~
ook van het Wetboek van Burgerlijke R ech ts
vorder ing de Tweede Afdeel ing A van den 
Tweeden Ti tel van het Tweed!;) Boek, de Vijf
de Afdeeling A van den Zesden Titel van het 
Derde Boek en a r t ikel 874a . 

Art. 19e. Van iedere u itspraak, waarbij een 
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minderjarige, die onder de ouderl ijke macht 
of onder de voogdij van zijn vader of moeder 
staat, onvoorwaardelijk ter beschikking van 
de Regeering wordt gesteld of ten aanzien 
van zoodanigen m inderjarige de tenuitvoer
legging van eene voorwaardelijke terbeschik
kingstelling wordt gelast, wordt door den grif
fier onmiddellijk mededeeling gedaan aan den 
voogdijraad, onder opgave van den naam van 
hem die de ouderlijke macht of voogdij uit
oefent." 

Art. VIII. De door artikel II van deze wet 
aan artikel 756, eerste lid, onder 3°., van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toe
gevoegde nieuwe zin is niet van toepassing op 
bepalingen door den erflater of schenker ge
maakt vóói· de inwerkingtreding van deze wet. 

Voorts blijft beslag op de in het eerste lid 
van artikel 756 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering onder n°. 2 en n°. 3 
begrepen zaken ook na het in werking treden 
van deze wet toegelaten tot verhaal van on
derhoud, waarop de arrestant zelf ten tijde 
van dit in werking treden aanspraak had, on
-verminderd de mogelijkheid om deze zaken in 
beslag te nemen tot verh aal van het verschul 
digde wegens levering van levensbehoeften, 
·verstrekt aan dengeen, tegen wien het beslag 
gedaan wordt. 

Art. IX. Indien de rechter, die heeft be
.slist over eene oorspronkelijke vordering, a ls 
bedoeld in den slotzin van artikel 828a van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
vastgesteld bij artikel III van deze wet, de 
kantonrechter is, wordt, voor wat betreft de 
rechterlijke bevoegdheid in zake eene vorde
ring tot wijziging of intrekking, over de oor
.spronkelijke vordering geacht te zijn beslist 
door de rechtbank van het arrondissement, 

·waarin de hoofdpl aats van het kanton is ge
legen. 

Lasten en be-velen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 11 Juni 1934.) 

:S. 254. 

16 Mei 1934. WET tot wijziging en aanvul
ling van de Nijverheidsonderwijswet. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1933/1934, n°. 317, 
1- 6. 

Handel . id. 1933/1934, blz. 1593- 1596. 
Bijl . Handel. l st e Kam,er 1933/1934, n°. 

JJ17, blz. 1 . 
Handel . id. 1933/1934, blz. 525. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

-dat het wenschelijk is de Nijverheidsonderwijs
wet te wijzigen en aan te vullen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In het tweede lid van artikel 16 

vervalt het woord "dien". 
Art. II. In artikel 1 7 wordt het woord 

,,a kte" vervangen door: bewijs. 
In het opschrift van hoofdstuk II en in het 

,eerste I id van artikel 30 wordt het woord 
_,,akten" vervangen door: bewijzen. 

In artikel 33 wordt de zinsnede "eene akte, 

vermeld in artikel 31" vervangen door de 
zinsnede: een bewijs · van bekwaamheid, als 
bedoeld in de artikelen 31 en 32, eerste lid. 

In artikel 36 wordt de zinsnede "wordt door 
haar de verlangde akte uitgereikt, van welke" 
vervangen door de zinsnede : verstrekt zij het 
verlangde bewijs van bekwaamheid, van het
welk. 

Het eerste lid van artikel 38 wordt gelezen 
als volgt: 

l. Zij, die in het bezit zijn van een der 
bewijzen van bekwaamheid, bedoeld in de ar
tikel en 31 en 32, eerste l id, moeten, om tot 
leeraar aan eene der in artikel 11 bedoelde 
scholen benoemd te kunnen worden, tevens 
als bewijs van bekwaamheid een getuigschr ift 
overleggen, uit hetwelk blijkt, dat zij tot het 
geven van schoolonderwijs, voor hetwelk het 
eerstgenoemde bewijs van bekwaamheid be
voegdheid geeft, ook uit een paedagogisch 
oogpunt theoretisch en practisch voldoende 
zijn voorbereid. 

In het tweede lid van artikel 38 worden de 
woorden "de akte" vervangen door: het be
wijs , het woord "haar" door: het en het 
woord " aangeteekend" door: verklaard. 

Art. III. In het tweede lid van artikel 27 
wordt de zinsnede "in driemaandelijksche ter
mijnen, te betalen vóór 1 Februari, 1 Mei, 1 
Augustus en 1 November van elk jaar" ver
vangen door de woorden: volgens bij alge
meenen maatregel van bestuur te stellen re
gelen. 

Het achtste lid van artikel 39 wordt ge
lezen als volgt: 

8. Behoudens aanvulling, verrekening of 
terugbetali ng na afloop van het dienstjaar, 
geschiedt de uitkeering van het Rijks- en het 
gemeentelijk subsidie bij voorschot, volgens bij 
a lgemeenen maatregel van bestuur te stellen 
regelen. 

Art. IV. In het zevende lid van arti kel 28 
worden de getallen "232", ,,236" , ,,258" en 

262" vervangen onderscheidenlijk door: 269, 
273, 291 en 295. 

Art. V. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
Een bewijs van bekwaamheid voor onderwijs 

aan scholen, bedoeld in artikel 11, kan wor
den verkregen voor: 

a. de natuurkunde en de mechanica; 
b. de kennis van materialen, materialen

bewerking, constructie en vorm, benevens het 
vakteekenen; 

c. het hand- en decoratiefteekenen en het 
boetseeren ; 

d. de praktijk en de theorie van ambacht, 
handwerk en nijverheid; 

e. de wiskunde, de scheepvaartkunde en de 
radiotechniek; 

/. de huishoudkunde en de landbouwhuis-
houdkunde; · 

g . het naaldwerk. 
Het eerste lid van artikel 32 wordt gelezen 

als volgt: 
1 . Bij algemeenen maatregel van bestuur 

kan worden bepaald, dat voor de in artikel 31 
genoemde vakgebieden meer dan een bewijs 
van bekwaamheid kan worden verkregen. 
Daarbij wordt tevens de bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs omschreven, welke aan 
het bezit van elk dezer bewijzen van bekwaam
heid verbonden is. 
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Art. VI. Het eerste en het tweede lid van 
artikel 34 worden vervangen door de volgen
de leden: 

1. Eenmaal 's jaars geeft Onze Mini ter 
gelegenheid, examen af te leggen ter verkrij
ging van de bewijzen van bekwaamheid, als 
bedoeld in de artikelen 31, 32, eerste lid en 
38, eerste lid. 

In bijzondere gevallen is hij bevoegd hier
van af te wij ken. 

2. Onze Minister benoemt de commissiën 
tot het afnemen van deze examens en bepaalt 
tijdig de dagen en de plaatsen van hare zit
tingen. 

In artikel 35 vervallen de woorden "het 
tijdstip, op hetwelk zij worden gehouden". 

Art. VII. De eerste volzin van het eerste 
lid van artikel 37 wordt gelezen a ls volgt: 

1. Om tot het examen voor een der bewij
zen van bekwaamheid, bedoeld in de artikelen 
31, 32, eerste lid en 38, eerste lid, of tot dat 
voor een aanteekening op eenige, niet inge
volge deze wet verleende akte te kunnen wor
den toegelaten, moet een door Ons te bepalen 
bedrag bij de aangifte voor het examen zijn 
voldaan. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van een nader door Ons vast te stell en 
datum. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 

s. 255. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 18 Mei 1934.) 

16 Mei 1934. WET tot nadere wijziging van 
de wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad 
n° . 93), houdende bepalingen op den 
loodsdienst voor zeeschepen, zooals deze is 
gewijzigd bij de wetten van 6 April 1875 
(Staatsblad n°. 62) en 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64). 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1933/1934, n°. 
303, 1- 7. 

Handel. id. 1933/1934, blz. 1582-1586. 
Bijl. Handel. l ste Kamer 1933/1934, n°. 

303, blz. 1- 3. 
Handel. id. 1933/1934, blz. 525-529. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ter bevordering van het scheepvaart
verkeer op de Nederlandsche havens, alsmede 
in het belang van het Nederlandsche scheep
vaartbedrijf noodzakelijk is over te gaan tot 
verlaging van de tarieven der loodsgelden, 
terwijl het voorts gewenscht is loodsbevoegd
he id te kunnen verleenen aan gezagvoerders 
en stuur! ieden aan boord van zeeschepen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Aan art. 1 der wet van 20 Augustus 

1859 (Staatsblad n°. 93), zooals deze is ge
wijzigd bij de wetten van 6 April 1875 (Staats
blad n°. 62) en 15 April 1886 (Staatsblad n°. 
64), wordt een derde lid toegevoegd, luidende 
als volgt: 

,, Voorts kan, naar door Ons te stellen rege-
L. & S. 1934. 

Jen, bevoegdheid tot het loodsen van zeesche
pen worden verleend aan N ederl andsche ge
zagvoerders en eerste stuurlieden ten aanzien 
van het schip, waarop zij als zoodanig dienst 
doen." 

2. In art. 2 der in art. 1 genoemde wet 
worden de woorden "en der scheepsgezagvoer
ders" vervangen door: ,, , der scheepsgezag
voerders en der eerste-stuurlieden, bedoeld in 
art. 1, derde lrd". 

3. In het eerste lid van art. 5 der in art. 1 
genoemde wet wordt tusschen de woorden 
"zich" en "van" ingevoegd: ,,- voor zoover 
art. 1, derde lid, geen toepassing vindt-". 

4. De loodsgelden, zooals deze zijn vastge
steld in de tarieven litt. B, C, D en E, be
hoorende bij de wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad N°. 93) en in tarief litt. A, be
hoorende bij de wet van 6 April 1875 (Staats
blad n°. 62), worden verlaagd met twintig (20) 
procent. 

5. Aan de bepalingen voor de toepassing 
der tarieven van loodsgelden, behoorende bij 
de in art. 1 genoem de wet, worden twee pa
ragrafen, onderscheidenlijk gemerkt p en q, 
toegevoegd, luidende a ls volgt: 

,,§ p. Voor een sch ip, ten aanzien waarvan 
art. 1, derde lid, der wet toepass ing vindt, is, 
wanneer niet van de diensten van een van 
Rijkswege aangestelden loods wordt gebruik 
gemaakt, drie ach tsten van het loodsgeld ver
schuldigd." 

,,§ q. 1°. Voor in lijndienst varende sche
pen, welke in een Nederlandsche haven alleen 
lossen en vervolgens een of meer buitenland
sche havens aandoen om aldaar verder te los
sen, te laden of te lossen en te laden, is, in
dien zij daarna, in denzelfden lijndienst va
rende, in dezelfde Nederlandsche haven terug
keeren ten einde alleen te laden, bij dit tweede 
bezoek half loodsgeld verschuldigd. 

Bij beide bezoeken mogen, zonder dat de 
aanspraak op vorenbedoelde vermindering van 
loodsgeld vervalt, goederen geladen en gelost 
worden, welke met in denzelfden lijndienst 
varende schepen zijn aangebracht of verder 
worden vervoerd. 

Als "in denzelfden lijndienst varende sche
pen" worden beschouwd schepen, welke in 
onderling verband volgens een vooraf bekend 
gemaakte dienstregeling langs eenzelfde route 
varen. 

2°. Schepen, komende uit een buifonland
sche haven, welke op dezelfde reis over zee, 
achtereenvolgens meerdere Nederlandsche ha
vens aandoen, uitsluitend om in die havens te 
lossen, dan wel uitsluitend om in die havens 
te laden, zijn voor de eerste Nederlandsche 
haven, waar zij loodspl ichtig zijn, vol loods
geld en voor elke volgende half loodsgeld 
verschuldigd. 

3°. Schepen vertrekkende uit een Neder
landsche have~ met eindbestemming een bui
tenlandsche haven, welke op die reis over zee 
en rechtstreeks van uit de vertrekhaven nog 
één of meer Nederlandsche havens aandoen, 
uitsluitend om te laden of om bij te laden, 
zijn voor de eerste Nederlandsche haven, 
waar zij loodsplichtig zijn ( de vertrekhaven 

• inbegrepen) vol loodsgeld en voor elke vol
gende half loodsgeld verschuldigd. 

4°. Voor de toepassing van het bepaalde 
26 
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onder 1 °, 2° en 3° wordt onder laden mede 
verstaan het aan boord nemen van passagiers 
en wordt onder lossen eveneens begrepen het 
ontschepen van passagiers." 

6. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen dag. 

Voor loodsreizen, aangevangen vóór den in 
het eerste lid bedoelden dag, is het bepaalde 
in de artt. 4 en 5 niet van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van D efensie, L. N. Dec k e r s. 
(Uitgeg. 25 Mei 1934. ) 

s. 256. 

16 M ei 1934. WET tot beschikbaarstelling 
van een renteloos voorschot uit 's Rijks kas 
ten behoeve van de . V. Waterleiding
Maatschappij " Zeeuwsch-Vlaanderen", ge. 
vestigd te Terneuzen. 

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

dat het wenschelijk is, een renteloos voorschot 
uit 's Rijks kas beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de N aarn looze Vennootschap Water
leiding-Maatschappij " Zeeuwsch-Vlaanderen", 
gevestigd te T erneuzen, ten einde voor de aan
dee lhouders der maatschappij het risico, aan 
de exploitatie van dit bedrijf verbonden, te 
verlichten; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Uit 's Rijks kas wordt onder door 

Ons te stel Jen voorwaarden een renteloos voor
schot beschikbaar gesteld ten behoeve van de 
Naamlooze Vennootschap Waterleiding-Maat
schappij " Zeeuwsch-Vl aanderen", gevestigd te 
T erneuzen, tot een bedrag van ten hoogste 
drie vijfden van het tiende gedeelte van het 
bouwkapitaal en ten hoogste drie honderd 
duizend gulden (f 300,000). 

2. De uitkeering v_an het voorschot ge
schiedt in gedeelten, zoo dikwijls daa.~aan be
hoefte bestaat zoodra de totale bedr1Jfstekor
ten het tiende' gedeelte van het bouwkapitaal 
hebben overschreden. 

H et tijdstip der uitbetaling en de grootte 
van het uit te keeren bedrag worden tel ken
male door Ons bepaald. 

3. De Wet van den 21sten April 1927, 
Staatsblad N°. 89 tot beschikbaarstelling van 
een renteloos vo~rschot uit 's Rijks kas ten 
behoeve van de N. V. Zeeuwsch-Vlaamsche 
Waterl eiding Maatschappij, gevestigd te Te,·
neuzen, vervalt met ingang van den dag, 
waarop deze wet in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELM! A. 

D e M iniste,· van SociaJ.e Zaken, 
J. R. SI o tem aker cl e B ruïne. 

D e Minist,er van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg . 1 J uni 1934.) 

s. 257. 

16 Mei 1934. WET tot regeling van het ver
richten van arbeid door vreemde! ingen. 

B ijl. Hand. 2de Ka,n e·r 1938, n°. 268, 1-8; 
1988/34, n°. 163, 1- 6. 

Hand. id. 1933/34, blz. 1446- 1458; 1456-
1457. 

Bijl. Hand. 1ste Kam er 1933/1934, n°. 163, 
blz. 1-3 . 

Hand. id. 1938/34; blz . 529. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met de huidige omstandig
heden wenschelijk is, het verrichten van ar
beid door vreemdelingen gedurende korteren 
of langeren tijd aan regelen te kunnen binden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing dezer wet wordt 

verstaan onder : 
Arbeid: 
a. arbeid, van welken aard ook, welke 

wordt verricht in dienst van derden, al dan 
niet tegen genot van loon of andere vergoe
ding in geld of in natura; 

b. arbeid, die in aangenomen werk in de 
onderneming van den werkgever wordt ver
richt, zoowel van hem, die dien arbeid per
soonlijk verricht a ls van hen, die dezen bij
staan. 

Werkgever: ieder, natuurlijk of rechtsper
soon die een ander arbe id doet verrichten. 

vJeerndeling: hij, die niet de ederlandsche 
nationaliteit of het Nederlandsch onderdaan
schap bezit. 

2. 1. Door Ons kan worden bepaald, dat 
werkgevers arbeid of bij Ons besl_uit aange
wezen arbeid niet mogen doen verrichten door 
vreemdelingen zonder schriftelijke vergunning 
van of vanwege Onzen met de uitvoering 
dezer wet belasten Minister. 

2. Aan de vergunning kunnen voorwaarden 
worden verbonden. Zij is geldig voor een in 
de vergunning zelve bepaald tijdvak, en voor 
verlenging vatbaar. Bij niet-naleving der 
voorwaarden kan de vergunning tusschentijds 
worden ingetrokken. 

3. Een besluit, als bedoeld in het eerste 
lid wordt in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. Het besluit treedt in wer
king met ingang van den dag na dien der 
bekendmaking, tenzij daarin een andere dag 
is genoemd. Het behelst den termijn, waarvoor 
het zal gelden, indien Wij het niet tusschen
tijds intrekken. 

3. 1. De werkgever, die in strijd met een 
besluit als in artikel 2 bedoeld, arbeid doet 
verrichten zonder schriftelijke vergunning van 
of vanwege Onzen voornoemden Minister of 
zonder inachtnerriing van de voorwaarden, 
daaraan verbonden, wordt gestraft met hech
tenis van ten hoogste ééne maand of geld
boete van ten hoogste honderd gulden. 

2. Gelijke straf kan worden opgelegd aan 
dengene, die den arbeid voor een werkgever 
doet verrichten, zonder door laatstgenoemde 
verkregen schriftelijke vergunning van of van
wege Onzen voornoemden Minister of zonder 
dat de voorwaarden, daaraan verbonden, in 
acht worden genomen; hij is niet strafbaar, 
indien zijne handeling het gevolg is van den 
last door den werkgever gegeven. 
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3. Indien tijdens het pl egen van het feit 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeel ing van den schuldige 
wegens eene gelijke overtreding onher roepe
lijk is geworden, kan hech tenis van ten hoog
ste twee maanden of geldboete van ten hoogste 
tweehonderd gulden worden opgelegd. 

4. E ene afzonderlijke straf wordt opgelegd 
ten opzichte van el ken per soon, ten aanzien 
van wien overtreding is gepleegd, en voor 
ie de ren d ag, in den loop w aarvan di e over
treding is gepleegd. 

4. De werkgever is verplich t op eerste vor 
dering van de ambtenaren, bedoeld in art ikel 
6, de door of vanwege Onzen voo rnoemden 
M inister verstrekte vergunning te toonen, bij 
gebreke waarvan zij kan worden ingetrokken . 

5. l. Indien een feit, strafbaar gesteld bij 
a r t ikel 3, wordt begaan door of vanwege eene 
naamlooze vennootschap, eene coöperati eve of 
a ndere rech tspersoonlijkheid bez ittende ver
eenig ing of eene stich t ing, wordt de st rafver
volg ing ingesteld en wordt de straf ui tgespro
ken tegen de leden van het bestuu r. 

2. Geen st raf wordt uitgesproken tegen het 
lid van het bestuur, van wien bl ij kt, dat het 
fe it buiten zijn toedoen is gepleegd. 

6. Met het opsporen van de fei ten , straf
baar gesteld bij artikel 3, zijn belast , behalve 
de bij of krach tens artikel 141 van het Wet
boek va n Strafvordering aangewezen personen, 
de ambtenaren van Rijks- en gemeentepoli t ie, 
de ambtena ren , bedoeld in artikel 77 der A r
be idswet 1919, a lsmede zij , di e daartoe bij 
algemeenen m aatregel va n bestuur zijn aan
gewezen. 

7. l. De in a rt ikel 6 bedoelde ambtenaren 
hebben toegang tot alle plaatsen, waar a rbe id 
verr icht wordt of pleegt verr ich t te worden 
of ten aanzien waarvan redelij kerwijze ver
moed kan worden, dat aldaar arbeid verrich t 
wordt, met ui tzondering van : 

a. de inrich t ingen, bedoeld bij artikel 24 
der wet van 2 Juni 1875 (S taatsblad n° . 95) , 
waar toe , behoudens uit anderen hoofde aan 
anderen toekomende bevoegdheid , all een toe
gang hebben de districtshoofd en der Arbeids
inspecti e ; 

b. door Onzen voornoemden Minister aan
gewe2en verplegingsinricht ingen en gestich ten, 
waar toe, behoudens uit anderen hoofde aan 
anderen toekomende bevoegdhe id , a lleen toe
gang hebben de door Onzen voornoe~den Mi
n ister aangewezen ambtenaren, die b13 het ge
bruik maken van deze bevoegdheid de door 
dien Minister gegeven voorschr iften hebben 
na te leven. 

2. De am btenaren der marechaussee, rnet 
zij nde hulpoff icier van justiti e, en de ambte
naren van Rijks- en gemeentepolit ie bene_?en 
den rang van districts-commandant der R 13 ks
veldwacht en van commissaris van poli t ie, be
hoeven daartoe, voor zoover hun de toega11 g 
niet uit anderen hoofde vrij staat , een schr if
telijken bijzonderen l ast va n den burgemeester 
of van den kantonrech ter. A an de in den 
voorgaanden volzin bedoelde ambtena ren der 
marech aussee en van Rij ks- en gemeentepolitie 
kan, voor zoover hun de toegang niet uit 
anderen hoofde vrijstaat, een a lgemeene schr if
telijke last worden verstrekt, di e, behoudens 
intrekking tusschentijds, van krach t is voor 

den tijd van dr ie m aanden. Deze last wordt 
verstrekt aan ambtena ren der marech aussee en 
van Rijkspolitie door den kantonrech ter onder 
goedkeuring van den procureur-generaa l , fun
geerend directeur van poli t ie, aa n die van ge
meentepolitie door den burgemeester onder 
goedkeuring van Onzen commissaris in de 
provincie. 

3. Wordt aan de bij a rtikel 6 bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd of belem
merd of wordt hun op aanmeld ing tot toe
lating niet geantwoord, dan verschaffen zij 
zich dien desnoods met inroeping van den 
sterken arm . 

4. I n pl aatsen, waar arbeid verrich t wordt 
of pleegt verrich t te worden of ten aanzien 
waarvan redelij kerwij ze vermoed kan worden, 
dat a ldaar a rbeid ve rr ich t wordt, welke hetzij 
won ing, hetzij mede woning, hetzij a lleen door 
eene woning toegankelijk zij n, treden zij tegen 
den wil van den bewoner n iet b innen dan op 
vertoon va n eenen schr iftelijken bij zonderen 
last van den burgemeester of van den kan
to nrech ter . V an dit bin nentreden wordt door 
hen proces-verbaal opgemaakt en binnen twee
maal vier en twint ig uren aan dengene, in 
wi ens woning is binnengetreden , in afschrift 
medegedeeld. 

8. l. De bij artikel 6 bedoelde ambtenaren 
zijn verplicht tot gehe imhouding van hetgeen 
h un bij het toezich t op de nalev ing van de 
bepalingen dezer wet omtrent een u itgeoefend 
wordend bedr ijf is bekend geworden, voor zoo
ver di t n iet in strijd is met de bepalingen 
dezer of eener andere wet. Zij zijn, behoudens 
tegenover hen, aan wier bevelen zij u it krach t 
van hun ambt zijn onderworpen, verplicht tot 
gehe imhoudi ng van de namen der personen, 
door wie aangifte is gedaan van eene over tre
ding van het bij of h ach tens deze wet be
paalde, behoudens wanneer deze personen hun 
schriftelijk hebben verkl aard tegen de mede
deeling hunner na men geen bezwaar te heb
ben. 

2. Hij , die opzettelijk de bij het vorige lid 
opgelegde geheimhouding schendt , wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zes
honderd gulden. 

3. Hij , aan wiens schul d schending van d ie 
geheimhouding te wij ten is, wordt gestraft met 
hech tenis van ten hoogste dr ie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 

4. Geene vervol g ing heeft pl aats dan op 
klach te : 

a. van het hoofd of den bestuu rder van de 
onderneming, ter zake van overtreding van 
het bepaalde bij den eersten volzin van het 
eerste lid; 

b. van hem, wiens naam is medegedeeld, 
ter zake van overtreding van het bepaalde bij 
den tweeden volzin van het eerste lid. 

9. De bij deze wet str a fbaar gestelde feiten 
worden beschouwd a ls overt redingen , behalve 
de fei ten, strafbaar gesteld bij het tweede en 
derde lid van artikel 8, die als misdrijven 
worden beschouwd. 

10 . Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
met betrekking tot het ver r ich ten van arbeid 
door vreemdelingen verdr agen met vreemde 
Mogendheden te bekrach t igen. 

ll. H etgeen nog ter uitvoering van deze 
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wet noodig is, wordt bij of krach tens a lge
meenen maatregel van bestuur geregeld . 

12. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien harer a fkon
diging. Zij verval t drie maanden na den dag 
waarop Wij zullen hebben verklaard dat d~ 
omstandi gheden, welke tot hare totstandko
ming hebben geleid, hebben opgehouden te 
bestaan. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 16den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R . SI o tem aker de B ruïne. 

D e Minister van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

De Minister van Staat, 
M inister van EcoTWmische Zaken, a.i., 

H . Co I ij n. 
De M inister van J ustitie, V a n Se h a i k. 

(Ui t yey. 29 M ei 1934.) 

s. 258. 

16 M ei 1934. BESLUIT tot toepassing van 
artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
van het Cr isis-Organisatiebesl uit 1933 en 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op aard
appelen. 

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

Minister van Economische Zaken van den 19 
Maart 1934, n°. 16868, Directie van den 
Landbouw, Afdeeling II; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Cris is-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-Heff ingsbe luit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Cris iswet 1933 (ad
vies van den 12den Maart 1934, n°. 185); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 29 ten Maart 1934, n° . 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
ni ster van Staat, Minister van Economische 
Zaken a. i. van den llden Mei 1934 n°. 
17971, Directie van den Landbouw, Afde'eling 
II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. in te trekken het Crisis-Aardappelbe

sluit 1933 I, zooals dat is gewijzigd bij Ons 
Besluit van den l sten ovember 1933, taats
blad n°. 574; 

B. te bepalen: 

§ 1. Alyemeene bepaling. 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
log ie van a rt ikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 
en verstaat voorts onder: 

1 °. .,aardappelen": alle soorten aardappe
len, met ui tzonder ing van fabrie ksaardappe
len, van aardappelen, te oogsten vóór 1 
Augustus 19 34, voor zoo ver deze na 31 Ju I i 
1934 niet meer voorhanden zijn en van door 
den ederlandschen Al gemeenen K eur ings
dienst goedgekeurde pootaardappelen, welke 
bestemd zij n voor export; 

2°. ,, vroege aardappelen" : aardappel en te 
oogsten vóór 1 Augustus 1934; 

3°. .,teeltperiode" : het tijdvak van 1 Fe
bruari tot en met 31 December van ieder jaar. 

§ 2. Van het telen van aardappelen. 

2. 1. H et telen van aardappelen, anders 
dan voor eigen gebruik, op een m ax imum op
pervlakte door Onzen Minister te bepalen is 
ve~h?den, tenzij met door of vanwege On~en 
M1111ster te verleenen vergunning. 

2. Onz Minister stelt het model van de 
vergunning vast. 

3 . De vergunning kan ui tslui tend worden 
verleend aan aangeslotenen bij een of meer 
door Onzen Minister aan te wijzen Crisis
Organisaties, voor den duur van een teelt
periode; zij kan ook tussehentijds worden ver
leend, alsdan loopt zij tot het einde der teelt
periode. 

4. De vergunning geldt uits luitend: 
a. voor het perceel of de perceelen gronds, 

vermeld in het bewijs van de vergunning; 
b. voor den persoon van den aangeslotene 

vermeld in het bewijs van de vergunning. ' 
5. 1. De vergunning moet inhouden, welk 

percentage van de door den teler in de vorige 
teeltperiode beteelde oppervlakte van het door 
hem beteelde perceel of de perceelen g ronds, 
door den aangeslotene, vermeld in het bewijs 
van de vergunning, mag worden beteerd. 

2. H et percentage, hetwelk verschillend kan 
zij n voor de verschillende soorten aa rdappelen, 
wordt door Onzen Minister vastgeste ld . 

6. Onze Minister is bevoegd, in afwijking 
van het bepaalde in het eerste lid van het 
vor ig artikel, in de naar zijn oordeel hiervoor 
in aanmerking komende gevallen of groepen 
van gevallen, het in dat artikel bedoelde per
centage vast te stellen op het gemiddelde van 
de in de vorige teeltperiode en de daaraan 
onmiddellijk voorafgaande twee teeltperioden 
beteelde oppervlakte. 

7. Onder door Onzen Minister nader te 
stell en regelen kan , in door hem nader aan te 
wijzen gevallen of groepen van gevallen, de 
vergunning geheel of gedeelte lijk worden 
overgeschreven op naam van een door hem 
aan te wijzen Crisis-Organisatie of van een 
anderen aangeslotene. 

In dit geval zal of zullen desnoodig, het 
perceel of de perceelen gronds, in de vergun
ning vermeld, door andere kunnen worden ver
vangen. 

8. 1. H et telen van aardappelen voor eigen 
gebru ik op grond, die aan de telers niet in 
e igendom toebehoort, is - met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 2 - slechts toe
gestaan aan hen, die in het jaar 1933 even
eens op hun n iet in e igendom toebehoorende 
grond aardappelen hebben geteeld en op een 
oppervlakte, welke niet grooter mag zij n, dan 
door hen in 1933 we rd beteeld. 

2. H et in het vor ig lid bepaalde vindt geen 
toepassing ten aanzien van het telen van aard
appelen op g ronden, welke door Gemeentebe
sturen voor het te len van aardappel en aan 
werkloozen of armlastigen op eenigerlei wijze 
in gebruik zij n gegeven. 

§ 3. Van het vervoeren van aardappel en . 

9. 1. Het vervoeren van aardappelen is 
slechts toegestaan, indien dit geschiedt gedekt 
door een geleidebiljet, volgens door Onzen 
M inister te stel len rege len af te geven door een 
door dezen aan te wijzen Cris is-Organisatie. 
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2. Het bepaalde in het vor ig li d vindt geen 
toepass ing ten aanz ien van een door Onzen 
M inister te bepalen maximum hoeveelhei d en 
maat, kennel ij k bestem d voor consumptie van 
een persoon of een gez in . 

3. Het geleideb ilj et, bedoeld in het eerste 
l id, mag slechts worden afgegeven aan, door 
de in dat l id bedoelde Crisis-Organisatie er
kende grossiers, telers-ha ndelaren, kleinhande
laren of exporteurs in aardappelen en in door 
Onzen Minister te bepalen gevall en, aan door 
een of meer door hem aan te wijzen Cris is
Organ isaties erkende telers . 

4. Onze M inister stel t het model van het 
geleidebiljet vast, hetwelk versch il lend kan 
zij n voor verschil lende soorten van vervoer. 

10 . 1. Het geleidebiljet tot het vervoer van 
aardappelen wordt slechts uitgereikt aan den 
erkenden handelaar die: 

a. betaalt aan een door Onzen Minister aan 
te wij zen Crisis-Organisatie a ls vertegenwoor
d igster van het Fonds een door Onzen Minis
ter tel kens voor een bepaald t ij dvak vast te 
ste ll en bedrag per 100 kg. te vervoeren aard
appelen, wel k bedrag versch ill end kan zij n, 
naar gelang van de maat, de soort en de 
kwa liteit, der te vervoeren aardappelen, a ls
ook naar gelang van het doel , waartoe de te 
vervoeren aardappelen zijn bestemd; 

b. voor zoover de aardappelen, waarvoor 
het geleidebiljet wordt gevraagd, niet door 
hemzelf zij n geteeld, ten genoege van ee~ of 
meer door Onzen Minister aan te w1J zen 
Crisis-Organisaties aantoont, dat de aard
appelen van den teler zij n gekocht voor of 
boven een door Onzen Minister vast te stell en 
prijs, welke verschil lend kan zijn voor de ver
schi ll ende kwaliteiten, soorten of maten van 
aardappelen; . 

c. van dezen prijs aan een door Onzen Mi
n ister aan te wij zen Cris is-Organisatie, a ls 
vertegenwoord igster van het Fonds een door 
Onzen M inister te bepalen percentage heeft 
afgedragen; 

d. indien hij de aardappelen vervoert in 
zakken, deze zakken in door Onzen M inister 
aan te wijzen gevallen voorzien heeft van een 
door Onzen Minister voor te schrijven slui
ting, aangebracht op de door dezen vast te 
stel Jen wijze. 

2. Het in het eerste lid onder a en c be
paalde vindt geen toepassing, indien de aan
vrager kan aantoonen, dat voor dezelfde aard
appelen, waarvoor hij het geleidebiljet aan
vraagt, reeds eenmaal een geleidebil jet is ver
strekt terzake waarvan het onder a van dat 
l id b~doelde bedrag is betaald. 

3. Het in het eerste l id onder b bepaalde 
vindt geen toepassing voor hen, die a ls teler
handelaar door een of meer door Onzen Mi
nister aan te wijzen Crisis-Organisaties zij n 
erkend, voor zoover het betreft door hemze lf 
geteelde aardappelen. 

4. Volgens door Onzen Minister te stell en 
regelen kunnen kostelooze geleidebiljetten 
of geleidebiljetten tegen betaling van een ge
reduceerde heffing worden afgegeven. 

§ 4. Van het in voorraad, hebben van 
aardappelen. 

11 . 1. H et in voorraad hebben van aard
appelen, is slech ts toegestaan: 

a. aan een of meer door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisaties; 

b. aan de aangeslotenen, bedoeld in artikel 
3 van dit besluit: 

c. aan hem, d ie a ls grossier, teler-hande
laar, kleinhandelaar of exporteur in aard
appelen is erkend door een of meer door On
zen Minister aan te wij zen Crisis-Organisaties. 

2. Het in het vorig l id bepaalde vindt geen 
toepassing ten aanz ien van het in voorraad 
hebben van aardappelen in een door Onzen 
Minister te bepalen max imum hoeveelheid 
voor e igen gebruik. 

3. De in het eerste lid onder c bedoelde 
groepen met uitzonder ing van de telers-hande
laren en kleinhandelaren moeten in het bezit 
zij n van een of meer door Onzen Minister vast 
te stell en registers e n andere papieren. 

§ 5. Van het verhandelen van aardappelen. 

12. 1. Het verhandelen van aardappelen, 
bestemd voor consumptie-doeleinden, is slechts 
toegestaan, ind ien deze aardappelen zij n van 
een door Onzen Minister te bepalen maat, aan 
de in het eerste li d van het vorig artikel onder 
a bedoelde Crisis-Organ isaties e n aan de in 
genoemd l id van het vorig artikel onder c 
erkende grossiers, telers-handelaren, klein
handelaren of exporteurs in aardappelen. 

2. Het verhandelen van aardappelen in 
andere maten dan in het vorig lid bedoeld, is 
slechts toegestaan aan de Crisis-Organisaties 
en erkende grossiers, telers-handelaren, klein
handelaren of exporteurs in aardappelen, in 
het vorig l id bedoeld, voor door Onzen Minis
ter aan te geven doeleinden en volgens door 
hem te stellen regelen . 

3. Het verhandelen van aardappelen over 
vei l ingen door de groepen, bedoeld in het 
eerste en tweede lid van dit arti kel, is slech ts 
toegestaan, ind ien · d it gesch iedt over vei li n
gen, d ie zij n erkend door een door Onzen 
Minister aan te wij zen Crisis-Organisatie. 

13. Als grossier, teler-handelaar, kleinhan
delaar of exporteur, bedoeld in het vorig ar
tikel , kunnen slechts worden erkend degenen, 
die handel in aardappelen uitoefenden in het 
jaar 1933 of hiertoe door Onzen Minister zij n 
toegelaten. 

§ 6. Van vroege aardappelen. 

14. Van den 1 Juni 1934 tot en met den 
31 Jul i 1934 is onverm inderd het bepaalde in 
het Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 I: 

A. het oogsten van vroege aardappelen ver
boden, tenzij met hiertoe door of vanwege een 
door Onzen Minister aan te wijzen Crisis
Organisatie te verleenen vergunning; 

B . het ter vei l ing aanvoeren van vroege 
aardappelen slechts toegestaan tegen overleg
ging van een door of vanwege een door Onzen 
Minister aan te wijzen Crisis-Organisatie te 
verstrekken bewijs van aanv.oer; 

C. het veilen van vroege aardappelen 
slechts toegestaan tot een vanwege Onzen Mi
nister door een door hem aan te wijzen Cr isis
Organisatie te bepalen aantal kilogrammen 
per dag, per veiling; 

D. het van een ve iling af vervoeren van 
ter veiling verhandelde vroege aardappelen 
slechts toegestaan: 

a. ind ien en voor zoover zij geveild zijn 
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voor of boven een vanwege Onzen M inister 
door een door Onze n Minister aan te wijzen , 
Crisis-Organisatie te bepa len prijs per 100 
K .G . en 

b. indien de betrokkene hee ft betaald of 
zich op door de onder a bedoelde Crisis-Orga
ni atie te bepalen wijze jegens die Crisis-Or
ganisatie, a ls vertegenwoordigster van het 
Landbouw-Crisisfonds, heeft verbonden te zul
l en betalen ten behoeve van dat fonds een 
vanwege Onzen Minister door die Cr isis-Or
ganisatie vast te stelle n bedrag per 100 K.G. 

15 . 1. B ewijzen van aanvoer, als bedoeld 
in het vorig artikel onder B , zullen slech ts 
worden afgegeven aan aangeslotenen, a ls be
doeld in a rtike] 1 , onder 2°. , van het Cris is
T uinbouwbes lui t 1934 I , en tot een voor ieder 
dezer door of vanwege de onder B van het 
vorig artikel bedoe l de Crisis-Organisatie vast 
te stell en aantal kilogrammen per dag. 

2. H et aanta l kilogrammen, bedoeld in het 
vorig I id van dit artikel, kan naar gelang de 
prijsvorming zulks eischt, worden verhoogd of 
ver laagd. 

16. 1. H et aantal kilogrammen, bedoeld in 
art. 14, onder C, kan verschillend worden ge
steld voor de verschi ll ende soorten , maten en 
kwali teiten van vroege aardappelen en voor 
de verschi llende vei lingen; het kan , naar ge
l a ng de prijsvorming zulks e isch t, worden 
verhoogd of ve rl aagd. 

2. De bedragen, bedoeld in artikel 14, on
der D , a en b, kunnen verschillend worden 
gesteld voor de verschillende soorten, maten 
en kwaliteiten van vroege aardappelen en 
kunnen, naar gela ng de prij svorm ing zulks 
eischt, worden verhoogd of verlaagd. 

§ 7. Van fabrieksaa1·dappelen. 

17. H et telen van fabrieksaardappelen is 
slechts toegestaan met door of vanwege Onzen 
Minister te verleenen pootvergunning, waar
van het model door hem wordt vastgesteld. 

18. Het vervoeren van fabr ieksaardappelen 
is slechts toegestaan met door of vanwege 
Onzen M inister te verleenen vervoervergun
ning, waarvan het model door hem wordt 
vastgesteld. 

§ 8. Slotbepaling . 

19 . Dit besluit, hetwelk geldt voor het tij d
vak, aanvangende met ingang van zij n in 
werking treden en eindigende den 1 Juli 
1935 , kan worden aangehaald onder den titel: 
"Crisis-Aardappelbesluit 1934 l " en treedt in 
we rki ng met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 16den Mei 1934. 

WILHELMINA. 
De :Minister van Staat, 

Minister van Economische Zaken, a.i., 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 5 J uni 1934. ) 

s. 259. 

16 M ei 1934. BESLUIT tot nadere vaststel
ling der bedragen, welke als cri sisu itgaven 
van het Vde en Xde H oofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1932 wor
den overgebracht naar de begrooting van 
het Leeningfonds 1914 voor het dienstjaar 
1932. 

s. 260. 

17 M ei 1934. WET tot instel! ing, afschaf
f ing, verhooging of verlaging van invoer
recht op korten termijn. 

B ijl. Handel. Ede Kamer 1933/1934, n°. 841 , 
1-9. 

Handel. id. 1938/1934 , blz. 1610- 1615, 
1619- 1638. 

Bijl. Handel. lste Kamer 1933/1934, n° . 
841 , blz. 1- 5. 

H andel. id. 1933/1934, blz. 581-536. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen , 

dat behoefte bestaat aan wettelijke bepalingen, 
krachtens welke op korten termij n nieuwe in
voerrechten kunnen worden ingesteld of be
staande invoerrechten kunnen worden afge
schaft, verhoogd of verlaagd; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van S tate, enz. 
Art. 1, 1. Door Ons kan worden bepaald, 

dat de in een bij de Staten-Generaal aanhan
g ig voorstel van wet vervatte bepalingen tot 
instell ing, afschaffing, verhooging of verla
g ing van invoerrechten geheel of gedeeltelijk 
voorloopig met ingang van een door Ons aan 
te wijzen tijdstip worden toegepast, als ware 
het voorstel , wat de a ldus in werking gestelde 
bepalingen betreft, r eeds tot wet verheven. 

2. Een krachtens dit artikel door Ons ge
nomen besl uit kan tevens voor de onverwijlde 
geheele of gedeeltelijke inwerkingstelling ver
eischte aanvullende en tot dit doel zoo noo
dig van het wetsvoorstel a fwijkende voorschrif
ten bevatten. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of ten aanzien van de reeds toegepaste bepa
lingen wordt gewijzigd, of indien een van de 
beide K amers der Staten-Generaal tot niet 
aanneming van het voorstel besluit, wordt Ons 
besluit onverwijld ingetrokken of nog voor 
zooveel noodig met de aangebrachte wijziging 
in overeenstemming gebracht. 

4. Indien de in het vorig lid genoemde om
stand igheden zich niet voordoen binnen een 
jaar na de in het eerste lid genoemde voor
loop ige toepassing, vervalt Ons besluit van 
r echtswege bij het einde van dit tijdsverloop. 
H et vervalt eveneens bij de volledige inwer
k ingtreding van het tot wet ve rheven voorstel 
zelf . 

2. 1. Ten einde het te gronde gaan van 
N ederlandsche bedrijven door hun bestaan be
dreigende buitenlandsche m aatregelen te voor
komen of ten einde met het buitenland 
gemaakte tariefafspraken onmiddellijk van 
kracht te doen zijn, kan door Ons worden be
paald, dat voor door Ons aangewezen goede
ren gedurende een daarbij vastgesteld tijdvak 
van ten hoogste een jaar 

a. een nieuw invoerrecht zal worden ge
heven, 
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b. een bestaand invoerrecht zal worden af
geschaft, verhoogd of verlaagd. 

2. De op den dag van het in werking tre
den van een door Ons krachtens dit artikel 
genomen besluit bestaande wettelijke bepalin
gen, regelende de heffing . van invoerrechten, 
zijn ten aanz ien van het nieuwe en van het 
verhoogde of verlaagde invoerrecht hiervóór 
bedoeld van overeenkomstige toepassing, voor 
zoover bij Ons besluit niet uitdrukkelijk an
ders is bepaald. 

3. Een besluit krachtens dit artikel kan 
eerst worden genomen, nadat de Economische 
R aad is gehoord. 

4. Na het in werking treden van een be
sluit, door Ons krachtens dit artikel genomen , 
wordt onverwijld een vo<Jrstel van wet tot 
goedkeuring van het in Ons besluit bepaalde 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
gezonden. 

5. Indien het voorstel wordt ingetrokken, 
of indien een van de beide Kamers der Staten
Generaal tot niet aanneming van het voorstel 
besluit, wordt Ons besluit onverwijld inge
trokken. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien harer afkondi
g ing. Zij vervalt met ingang van 1 J anuari 
19 37. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den Mei 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De M inister van Staat, 

M inister van Economische Zaken, a.i., 
H . Co I ij n. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G ra e f f. 

( Uitgeg. 19 M ei 1934.) 

5. 261. 

17 M ei 1934. BESLUIT tot aanvulling van 
het Koninklijk besluit van 8 F ebruari 1934 
(Staatsblad 11°. 47), waarbij is ingetrok
ken het Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1922 (Staatsblad n° . 744), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 
Maart 1933 (Staatsblad n°. 88) en zij n 
vastgesteld nieuwe voorschriften ter uit
voering van het tweede lid, onderscheiden
lijk van arti kel 36bis der Middelbaar-on
derwij swet en art ikel 8bis der Hooger
onderwijswet. 

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

Onderwijs , Kunsten en W etensch appen van 16 
April 1934, n°. 5286 IV, afdeeling Voorbe
reidend H ooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is artikel 
5 van Ons besluit van 8 Februari 1934 (Staats
blad n°. 4 7) aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 Mei 1934, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 Mei 1934, n°. 6988, 
afdeel ing Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Aan artikel 5 van Ons voornoemd besluit 
wordt een lid toegevoegd, luidende als volgt: 

"Onze voornoemde Minister kan, de Tweede 
Afdeeling van den Onderwijsraad gehoord, de 
krachtens artikel 4 vereischte gemiddelde ge
tallen leerlingen voor een of meer afdeelingen 
van een of meer bepaalde scholen lager stel
len, indien dit noodig is om te voorkomen, 
dat voor het volgen van het onderwijs ge
schikte leerlingen in een voor hen in aan
merking komende school geen plaats zouden 
kunnen vinden" . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 17den Mei 1934. 

s. 262. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

M a r chant. 
(Uitgeg. 25 M ei 1934.) 

18 Mei 1934. BESLUIT tot aanvulling van 
het Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 
1924, n° . 96), gewijzigd bij Koninklijk be
slui t van 31 J uli 1926 (Staatsblad n°. 
281) . 

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

Sociale Za ken van 28 F ebruari 1934, n°. 168 
D/doss. 28, Afdeeling Volksgezondheid ; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsb lad 1919, n°. 581); 

Gezien het Suiker- en Stroopbesluit (Staats
blad 1924, n°. 96), gewijzigd bij Ons besluit 
van 31 Juli 1926 (Staatsblad n°. 281); 

Gezien het advies van de Commissie be
doeld in artikel 17 der Warènwet (Staatsblad 
1919, n°. 581) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Maart 1934, n°. 32) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 14 Mei 1934, 
n°. 385 D/doss. 28, Afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Suiker- en Stroopbesluit (Staatsblad 

1924, n°. 96) de navolgende aanvullingen aan 
te brengen: 

Art. I. In artikel S, onder 4, vervallen de 
woorden "Glucosestroop, Confiseursstroop, Li
keurstroop of Blanke stroop". 

Art. II. Aan artikel 6 wordt aan het slot 
toegevoegd: 

5. M elado ondersche idenlijk melasse de 
stroop met een aschgehalte hooger dan 5,0 
procent. 

Art. III. Aan artikel 7 wordt een nieuw 
lid toegevoegd luidende : 

5. Melado, onderscheidenlijk melasse mag 
in den kleinhandel uitsluitend voorhanden 
zijn in een verpakking met een inhoudsmaat 
kleiner dan 2 Liter, kennelijk bestemd om 
met den inhoud aan den verbruiker te worden 
afgeleverd, voorzien van de aanduiding "Zoute 
stroop" op de wijze, aangegeven in het tweede 
lid van dit artikel. 
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Art. IV. Aan artikel 9 wordt een nieuw 
lid toegevoegd, 1 uidende: 

5. M elado onderscheidenlijk rnelasse moet 
in den kleinhandel voldoen aan de eischen 
aan stroop (suikerstroop) gesteld, behalve 
voor wat betreft het aschgehalte, dat ten 
hoogste 7,0 procent mag bedragen. , 

Onze Minister van Soci a le Zaken is belast 
1Tiet de uitvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 18den Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 5 J uni 1934.) 

s. 263. 

24 Mei 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
de bedragen, verschuldigd voor het afleg
gen van de examens voor een der bewijzen 
van bekwaamheid, bedoeld in de artikelen 
31, 32, eerste lid, en 38, eerste lid, der 
Nij verhei dsonderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1934, n°. 9172, afdeeling Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de kos
ten der examens ter verkrijging van bewijzen 
van bekwaamheid tot het geven van nijver
heidsonderwijs voor een grooter deel dan tot 
dusver te bestrijden uit de door de candidaten 
verschuldigde examengelden ; 

Gelet op artikel 37, eerste lid, der Nijver
heidsonderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

a. Zij , die het examen ter verkrijging van 
een bewijs van bekwaamheid tot het geven 
van nijverheidsonderwijs wenschen af te leg
gen, storten vóór den datum, tot welken de 
aangifte voor het examen openstaat, bij den 
voorzitter der betreffende examencommissie 
een bedrag van: 

1 °. dertig gulden voor elke der akten: 
N I, N III, N IV. N V, N VI, N VII, 
N VIII, N XIX, N a, N b, N c, N e, N f, 
N h , N j , N k, N 1, Nm, N n, No en N p; 

2°. veertig gulden voor elke der akten : 
NIX a, NIX b, N X, N XI, N XIII, N XV, 
N XVI, N XVI a, N XVII, N XVIII en voor 
e lke der aanteekeningen op de akten N III, 
NIV en NV; 

3°. tien gulden voor het getuigschrift, be
doeld in het eer te lid van artikel 38 der Nij-
verheidsonderwijswet; · 

b. Voor het afleggen van één gedeelte van 
een examen, dat in twee gedeelten kan worden 
afgelegd, moet aan den voorzitter vóór den 
datum, tot welken de aangifte voor het examen 
openstaat, een bedrag van f 20 gestort worden 
indien voor het geheele examen f 30 zou zijn 
verschuldigd, en van f 30, indien voor het 
geheele examen f 40 zou zijn verschuldigd. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor-

den gezonden aan de Algemeene R ekenkamer. 
Het Loo, den 24sten Mei 1934. 

s. 264. 

WILHELMINA. 
D e M inisteT van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 M ei 1934.) 

24 M ei 1934. BESLUIT tot bepaling van 
den dag, op welken de wet van 16 Mei 
1934 (Staatsb lad, n°. 254) , tot wijziging en 
aanvulling van de Nijverheidsonderwijs
wet, in werking treedt. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
Mei 1934, n°. 9524, afdeeling Nijverheidson
derwijs; 

Gelet op artikel VIII van de wet van 16 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 254); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de wet van 16 Mei 1934 

(Staatsblad n°. 254) tot wijziging en aanvul
! ing van de Nijverheidsondp,-wiiswet in wer
king treedt met ingang van den twee ·-11 dag 
na dien der dagteekening an het Staats ·,.a,, 
in hetwelk dit besluit is f!ep laatst. 

Onze Minister van Or.derwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belasi, met de uitvoering 
van dit besluit, dat in he \ Staatsblad zal wor
den geplaatst. 

H et Loo, den 24sten Mei 1934. 

s. 265. 

WILHELMINA. 
D e MinisteT :in Onderwijs, 
Kunsten en W e ·nschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg . 30 M ei 1934.) 

24 M ei 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Bijzonder regle1nent Noordzeekanaal 1983, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 24 
Januari 1933 (Staatsblad n°. 23). 

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

Waterstaat van 20 April 1934, n°. 421, Af
deeling W aterstaatsrecht; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 
(Staatsblad n°. 69) en op het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskana
len · 

Den R aad van State gehoord (advies van 8 
Mei 1934, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 16 Mei 1934, n°. 432, Af
deeling Waterstaatsrecht; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het Bijzonde1· reglernent 

Noo,,dzeekanaal 1933, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 24 Januari 1933 (Staatsblad 
n°. 23), de volgende wijzigingen zullen wor
den aangebrach t: 

a. Artikel 12 wordt gelezen a ls volgt: 
,,Vaartuigen en vlotten mogen zich niet la

ten drijven. Zij mogen zich niet ophouden in 
of nabij den vaarweg van een pontveer." 

b. De tweede zin van artikel 17, lid 11, 
wordt vervangen door het volgende: 
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,,Zij moeten van deze besoomming bui oon
gaats tijdig kenn is geven, des daa,gs door het 
toonen van het sein O O van het internatio
naal seinboek en des nachts door het tweemaal 
achooreenvolgens seinen van letoor O met de 
morselamp, en mogen eerst doorvaren, nadat 
van den semaphorepost met hetzelfde sein is 
geantwoord." 

c. De tweede en derde zin van artikel 17, 
lid 13, worden vervangen door het volgende: 

,,Zij moeten daarvan buitengaats tijdig ken
nis geven, des daags door het toonen van het 
sein Z.Z. van het internationaal seinboek en 
des nachts door het tweemaal achtereenvolgens 
seinen van letoor Z met de morselamp, en 
mogen eerst doorvaren, nadat van den sema
phorepost met hetzelfde sein is geantwoord. 
Deze bepaling geldt niet voor visschersvaar
tuigen besoomd voor de Visschershaven." 

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

Het Loo, den 24sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , Ka I f f. 
(Uitgeg. 8 Juni 1934.) 

s. 266. 

25 Mei 1934. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Crisis-Tuinbouwbeslu it 
1934 II. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen met de zaken 

van den L andbouw belasten Minisoor van den 
3 Mei 1934, n°. 17901, Directie van den Land
bouw, Afdeeling II; 

Gel et op artikel 12, lid 1, der Landbouw
Cris iswet 1933, op het Cr isis-Monopoliebesl uit 
1933 en op het Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 
II· 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoel d in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 7 Mei 1934, n°. 335); 

Gehoord den Raad van Stat,, (advies van 
den 15 Mei 1934, n°. 35); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23 Mei 3.934, n°. 
18223, Directie van den Landbouw, Afdee
ling II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . met ingang van 15 Mei 1934 in het 

Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 II de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aan t;e brengen: 

I. in artikel 1, onder a, wordt na "onver
werkt" ingevoegd : ,, , waaronder mede zijn 
begrepen vroege aardappelen, t;e oogsten vóór 
1 Augustus 1934,"; 

II. in artikel 1, onder b, wordt na "on
verwerkt" ingevoegd : ,, , andere dan vroege 
aardappelen, t;e oogsten vóór 1 Augustus 
1934,"; 

III. na artikel 4 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, hetwelk luidt: 

" Art. 4bis. Ten aanzien van den uitvoer 
van vroege aardappelen, t;e oogsten vóór 1 
Augustus 1934, naar a lle landen va_1;1gt het in 
artikel 1 van dit besluit bedoelde tiJdvak aan 
met ingang van den 15 Mei 1934 en eindigt 
dat tijdvak met ingang van den 1 Augustus 
1934." 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkondiging. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minisoor is belast met de uitvqer ing van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1934. 

s. 267. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 

Minister van Economische Zaken, a.i., 
H. Colijn. 

(Uitgeg. 29 M ei 1934.) 

25 M ei 1934. BESLUIT tot aanw11zrng over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Maatschappij tot bevorde
r ing der toonkunst als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de R ijksuniversit;eit t;e Utrecht een bijzon
deren leerstoel te vestigen in de algemeene 
muziekwetenschap, voorzoover deze grond
slag is van de reproductieve toonkunst. 

Wij WILHEL MINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minisoor van 

Onàerwijs, Kunsten en Wetenschappen van 30 
Apri l 1934, N°. 17973, afdeeling Hooger on
derwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 8 
Mei 1934, N°. 26); 

Gelet op het nader 1·apport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Mei 1934, N°. 2022, 
afdeel i ng Hooger onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Maatschappij tot bevordering der toon

ln.mst, gevestigd t;e Amsoordam, aan t;e wij zen 
als bevoegd om bij de faculte it der letteren en 
wijsbegeerte aan de R ij ksunivers ioo it te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwijs wordt gegeven in de a lgemeene mu
ziekwetenschap, voorzoover deze grondslag is 
van de reproductieve. toonhrnst. 

Onze Minisoor van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van d it besluit, hetwelk in het Staatsblad . zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1934. 

s. 268. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 M ei 1934.) 

25 Mei 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 Juni 1920 
(Staatsblad n°. 299), waarbij is vastge
steld een algemeen leerplan voor de hoo
gere burgerscholen met vijfjarigen cursus, 
opleidende voor de eindexamens, bedoeld 
in artikel 57, onder b, der Middelbaar
onderwijswet. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 April 1934, n° . 5561/IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
15 Mei 1934, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Mei 1934, n°. 7307, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en Middel
baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 16 Juni 1920 (Staatsbla,d n°. 299), 
tot vaststell ing van een algemeen leerplan 
voor de hoogere burgerscholen met vijfjarigen 
cursus, opleidende voor de eindexamens, be
doel d in artikel 57, onder b, der Middelbaar
onderwijswet, te wijzigen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons voornoemd besluit worden de na

volgende wijzigingen aangebracht: 
De tabel, voorkomende in artikel 2, wordt 

gelezen a ls volgt: 
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Het eerste lid van artikel 3 wordt gelezen 
als volgt: 

,,Het onderwijs in de handelswetenschappen, 
het handteekenen en het rechtlijnig teekenen 
is in de vijfde klasse facultatief, in dier 
voege, dat de leerlingen, in overleg met den 
directeur der school , verplicht zijn àf de les
sen in de handelswetenschappen è,f di e in het 
handteekenen en het rech t lijnig teekenen te 
volgen." 

In artikel 4 wordt: 
onder b na "klasse V" ,,(facultatief)" ge

schrapt; 
onder f in plaats van " Klasse IV" gelezen 

,,Klasse V"; 

onder h gelezen: 
,,Voor Staathuishoudkunde: 

Klasse IV. 
Inleidende en algemeene begrippen. 
Voortbrenging en haar factoren. 
Bedrij fsorganisatie. Onderneming en onder-

nemingsvormen. Organisatie van werkgevers 
en werknemers . 

De verdeeling van het maatschappelijk in
komen: grondrente, arbeidsloon, kapitaal
rente, ondernemerswinst. 

Klasse V . 
Waarde en prijs. Het ruilverkeer: de ruil

middelen, de muntstelsels, wisselkoersen, het 
crediet. 

Het verbruik der goederen en het bevol
kingsvraagstuk. 

Crises. 
Positie en taak van de overheid ten opzichte 

der volkshuishouding: handelspolitiek, sociale 
wetgeving. 

Overzicht van de geschiedenis der staathuis
houdkunde." ; 

onder q I na "Klasse V" ingevoegd: ,,{fa
cultatief)". 

Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 

,, Overgangsbepal,ing. 

In den cursus 1934-1935 omvat voor de 
leer] ingen der vijfde klasse het onderwijs in 
de staathuishoudkunde: Voortbrenging, ver
deeling, omloop en verbruik der goederen. De 
hoofdzaken van de geschiedenis der staathuis
houdkunde." 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1934. 

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

Het Loo, den 25sten Mei 1934. 

s. 269. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
{Uitgeg. 29 Mei 1934.) 

25 Mei 1934. BESLUIT tot aanvulling van 
het R eglement voor de eindexamens der 
openbare hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus en der ingevolge artikel 
45t,·edecies der Middelbaar-onderwijswet 
aangewezen bijzondere hoogere burger
scholen met vijfjarigen en vierjarigen cur
sus, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310), laatste
lijk gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1934 (Staatsblad 
n° . 86). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 April 1934, n°. 5715/IV, afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Den Raad van State gehoord {advies van 
15 M.e i 1934, n° . 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 18 Mei 1934, n°. 7308, 
afdeeling Voorbereidend Hooger en M iddel 
baar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Reglement voor de eindexamens der openbare 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
en der ingevolge artikel 45tr,edecies der Mid
delbaar-onderwijswet aangewezen bijzondere 
hoogere burgerscholen met vijfjarigen en vier
jarigen cursus, vastgesteld bij Ons besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad n° . 310), laatstelijk 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van 
28 Februari 1934 (Staatsblad n°. 86), nader 
aan te vuil en ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Aan artikel 25 van voornoemd Reglement 

wordt een nieuw, eerste, lid toegevoegd, lui 
dende als volgt: 

"De candidaten, die gedurende den cursus 
1933-1934 in de hoogste klasse het onderwijs 
in de mechanica niet hebben gevolgd , zijn in 
1934 vrijgesteld van een examen in dit vak." 

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

H et Loo, den 25sten Mei 1934. 

s. 270. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onde,·wijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 29 M ei 1934.) 

25 M ei 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Egmond aan Z ee van 26 April 1934, strek
kende tot intrekking van het door burge
meester en wethouders dier gemeente d.d. 
23 Augustus 1933 vastgestelde kohier voor 
het school geld voor het gewoon lager on
derwijs , over het jaar 1933. 

Geschoi·st tot 1 Januari 1935. 

s. 271. 

25 M ei 1934. BESLUIT tot nadere aanvul
ling va n het bij de Koninklijke besluiten 
van 20 Maart 1930 (Staatsblad n°. 98) en 
van 18 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 
367) gewijzigd en aangevuld Koninklijk 
besluit van 19 November 1926 (Staatsblad 
n°. 384) tot uitvoering van de artikelen 
1, 6a en 11a der Consula ire Wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Buitenlandsche Zaken en van Justitie van den 
6den April 1934, Afdeeling Juridische Zaken, 
n° 11022 · 

Overwegende, da t het wenschelijk is Ons bij 
de Koninklijke Besluiten van 20 Maart 1930 
(Staatsblad n°. 98) en van 18 Augustus 1930 
(Staatsblad n° . 367) gewijzigd en aangevuld 
Besluit van 19 November 1926 (Staatsblad 
n°. 384) tot uitvoering van de artikelen 1, 6a 
en lla der Consulaire Wet, nader aan te vul
len; 

Den Raad van Sta te gehoord (advies van 
den 24sten April 1934, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor-

noemde Ministers van den 7den Mei 1934, 
Afdeeling Juridische Za ken, n°. 14358, en 
van den 18den Mei 1934, lste afd. C, n°. 921; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Onder het hoofd " J apan" in artikel 

2 van Ons bij Onze Besluiten van 20 Maart 
1930 (Staatsblad n°. 98) en van 18 Augustus 
1930 (Staats-blad n°. 367) gewijzigd en aan
gevuld Besluit van den 19den November 1926 
(Staatsblad n°. 384) tot uitvoering van de ar
tikelen 1, 6a en lla der Consulaire ·wet, 
wordt na "Yolcohama" ingelascht: ,,Daii·en 
( Da.lny) (Ressort het Japansche pachtgebied 
K wantung)": De bevoegdheid om akten van 
den burgerlijken stand op te maken. 

2. In a rtikel 2 van Ons bovengenoemd Be
sluit van 19 November 1926 (Staatsblad n°. 
384), laatstelijk gewijzigd bij Ons B esluit van 
18 Augustus 1930 (Staatsblad n°. 367), wor
den de volgende wijzigingen in de benamin
gen gebracht: 

a. onder het hoofd "Duitschland" sub Ca.s
sel , wordt in plaats van de "vrijstaat Wal
declc" gelezen de " voormalige vrijstaat Wal
deck"; 

b. onder hetzelfde hoofd, sub Schwerin, 
wordt in pl aats van de " vrijstaten M eckl en
bui·g-Schwerin en M eclclenburg-Strelitz" ge
lezen "vl'Îjstaat M,ecklenburg" ; 

c. onder het hoofd " Estland" wordt ge
lezen, in pl aats van " R eva.l", ,.Tallinn (Re
va.l)"; 

d. onder he t hoofd ,,Lithauen" wordt ge
lezen, in plaats van "K owno", ,,I{aunas 
(Kowno)"; 

e. onder het hoofd "Turki.je" wordt ge
lezen, in plaats van " Stamboel", ,,l stanbul 
(Stam.boel)" en in plaats van "Smyr·na" 
., Izmir- (Smyrna)". 

3. In artikel 2 van Ons B esluit van 19 No
vember 1926 (Staatsblad n° . 384) , laatstelijk 
gewijzigd bij Ons Besluit van 18 Augustus 
1930 (Staatsblad n°. 367) , wordt : 

a. onder het hoofd " H edjaz" de ressorts- en 
bevoegdheidsbepaling achter Djeddah gelezen 
als volgt: (ressort het saoedi Arabisch Ko
ninkrijk): De bevoegdheid om rechtsmacht 
u it te oefenen en reglementen uit te vaard i
gen ; 

(ressort het Saoedi Arabisch Koninkrijk en 
Yemen): De bevoegdheid om akten va n den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te maken. 

b. onder het hoofd "Mar·okko" de ressorts
en bevoegdheidsbepaling achter Tang e,· ge
lezen a ls volgt : (ressort het Sjerifij nsche 
Rijk): De bevoegdheid om akten van den 
burgerlijken stand en andere burgerlijke akten 
op te ma ken. 

4. Artikel 3 van Ons meergenoemd Beslui t 
van 19 November 1926 (Staatsblad n°. 384) , 
laatstelijk gewijzigd bij Ons Beslui t van 18 
Augustus 1930 (Staatsblad n°. 367) wordt ge
lezen als volgt: 

De Consulaire R echtbanken te Djeddah, 
A rnoy, Canton, Shanghai, T ientsin, T eheran, 
Bangkok, Alexandrië, Caï1·0 en Port-Saïd zijn 
bevoegd tot handelingen, omschreven in ar
tikel lla der Consulaire Wet. 

Onze Ministers van Buitenlandsche Zaken 
en van Justitie zijn, ieder voor zooveel hem 
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betreft, belast met de uitvoer ing van dit be
slu it, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene R ekenkamer en aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van B uitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

De Minister van J ustitie, V an S c h a i k. 
( Uitgeg. 22 J uni 1934. 

s. 272. 

26 M ei 1934. BESLUIT tot verlenging van 
de schors ing van het besluit van den raad 
der gemeente Haarl em dd. 29 Juni 1933, 
n °. 1, strekkende tot va tstell i ng met in
gang van 1 Juli 1933 van eene n ieuwe 
tijde! ij ke korting op de sa! arissen en loo
nen van het personeel in dienst dier ge
meente. 

Verl engd tot 28 Jul i 1934. 

s. 273. 

30 M ei 1934. BESLUIT tot w1J z1g1ng van 
het Bijzonder Visscherijreglement voor de 
afgesloten Zuiderzee (Staatsblad 1932, n°. 
315). 

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

Staat, Minister van Economische Zaken a. i. 
van 20 April 1934, n°. 1953 Afdeeling Vis-
scherijen; ' 

Gelet op de Visscherijwet (Staatsblad 1931, 
n° . 410) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 Mei 1934, n°. 40); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Mei 1934, n°. 3128, 
Afdeeling Visscherijen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

Artikel 5 van het Bijzonder Visscher ij regle
ment voor de afgesloten Zuiderzee (Staatsblad 
1932, n°. 315), wordt gelezen als volgt: 

Art. 5. In afwijking van het bepaalde in 
artikel 6 van het Algemeen Visscherijregle
ment voor de binnenwateren, is het geoor
loofd : 

a. een botsleepnet, een bleisleepnet of een 
spieringsleepnet door het water voort te trek-
ken; , 

b. een kuilnet of een kornet door het water 
voort te trekken, indien dit voorttrekken plaats 
vindt door niet meer dan één vaartuig; 

c. een wonderkuil of een wijm door het 
water voort te trekken, mits men voorzien is 
van een schriftelijke vergunning van het dis
trictshoofd, als bedoeld in artikel 4, lid 2. 

Onze Min ister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschri ft zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van E conomische Zaken, a. i ., 

H. Co lijn. 
( Uitgeg. 15 J uni 1934.) 

s. 274. 

30 M ei 1934. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van een besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland, betreffende 
uitgifte in erfpacht van bouwterrein te 
Leewwarden. 

Verlengd tot 27 N(),l)ember 1934. 

s. 275. 

31 M ei 1934. WET tot wijziging van de wet, 
houdende regeling van de zamenstelling 
en de bevoegdheid van den Raad van 
State. 

Bijl. Handel . 2de Kamer 1933/1934, n° . 292, 
1- 6. 

Handel. id. 1938/1934, blz. 1880. 
Bijl. Handel. 1ste Kam er 1933/1934, n°. 292, 

blz. 1-2. 
Handel. id. 1933/1934, blz. 588-539. 

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

dat het wenschelijk is nadere wijziging te 
brengen in de wet van 21 December 1861 
(Staatsblad n°. 129), houdende regeling van 
de zamenstelling en de bevoegdheid van den 
Raad van State, zooals deze luidt na de daarin 
laatstel ijk bij de wet van 11 Mei 1923 (Staats
blad n°. 199) aangebrachte wijziging; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. In de wet van 21 December 1861 

(Staatsblad n° . 129), zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

I. In artikel 1 wordt "veertien" vervangen 
door "tien". 

II. Aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
tweede lid, luidende: 

,,Hun wordt bij het bereiken van den vijf
en-zeventigjarigen leeftijd ontslag verleend 
met ingang van de daaropvolgende maand." 

III. In artikel 4, eerste lid, wordt "vijf
ti en" vervangen door "tien". 

IV. In artikel 5 wordt de laatste zinsnede 
ge lezen: ,,hetzij van bijzondere bekendheid 
met de aangelegenheden van N ederlandsch
l ndië, Suriname of Curaçao ." 

V . In artikel 13, derde lid, vervalt het 
woord "inwendig". 

VI. In artikel 20 wordt "45" vervangen 
door 44" 

VIi.' In. artikel 21 wordt de I aatste zinsnede 
gelezen: ,,alsmede a lle algemeene maatregelen 
van bestuur voor het Rijk in Europa, Neder
tandsch-l ndië, Suriname of Curaçao ." 

VIII. Artikel 22 wordt gelezen: 
,,De Raad wordt door Ons gehoord over ver

nietiging van besluiten van Provinciale Sta
ten, van Gedeputeerde Staten en van gemeen
tebesturen." 

IX. In artikel 25 vervalt het woord "in
wendig". 

X. Artikel 32, eerste lid, wordt gelezen: 
"Het aantal leden, de vice-president of 

Staatsraden in buitengewone dienst daaronder 
begrepen, dat tot het vaststellen van 's Raads 
advies wordt gevorderd, bedraagt niet minder 
dan de helft van het aantal leden, waaruit de 
Raad, de vice-pres ident inbegrepen, bestaat op 
het oogenblik waarop het advies wordt vast-

Î 
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gesteld. Ter bepaling van dit aantal telt eene 
bestaande vacature niet mede." 

XI. In artikel 46 vervalt het woord "in
wendig". 

2. Het voorschrift, dat het aantal leden van 
den Raad van State tien bedraagt, brengt niet 
mede, dat aan eenig lid, op het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet in functi e, 
ontslag wordt verleend op grond dat dit aan
tal wordt overschreden. 

H et voorschrift, dat aan den vice-president 
en de leden van den Raad van State bij het 
bereiken van den vijf-en-zeventigjarigen leef
tijd ontslag wordt verleend, is niet van toe
passing op hen, die op het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet reeds in functie zijn. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justiti e, Van Scha ik. 
De Minister van Binnenlanàsche Zaken, 

J . A. d e W i I de. 
(Uitgeg. 5 J uni 1934.) 

s. 276. 

31 Mei 1934. WET, houdende wijziging van 
de voorschriften betrekkelijk den burger
lijken stand. 

Bijl. Handel . 2de Kam er 1933/1934, n°. 
S08, 1-7. 

Handel. id. 1933/1994, blz. 1596. 
Bijl. Handel. l st e Kamer 1933/1934, n°. 

S08, blz. 1-2. 
Handel. id. 1933/1934, blz. 538-539 . 

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

dat het wenschelijk is verschillende wijzigin
gen te brengen in de voorschriften betrekkelijk 
den burgerlijken stand; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. De volgende artikelen van het Bur

gerlijk Wetboek worden gewijzigd of vervallen, 
gelijk bij elk arti kei is aangegeven: 

A1·t. 13. In het eerste lid vervalt: ,,van 
huwelijksafkondigingen," . 

Art. 14. In dit artikel vervalt: ,, , der hu
welijksafkondigingen" . 

Art. 22. H et slot van "mitsgaders" af 
wordt gelezen: ,,mitsgaders de registers der 
huwelijksaangiften en der toestemmingen tot 
het huwelijk, alsmede de geschriften der hu
welijksafkondigingen, ter griffie van de arron
dissements- regtbank.'' 

Ai·t . 42 vervalt. 
Art. 43 wordt gelezen: 
"De akte van stuiting des huwelijks moet 

worden beteekend aan den ambtenaar van 
den burgerlijken stand, waar de huwelijks
aangi fte is gedaan. Deze geeft van de stu iting 
kennis aan de ambtenaren van den burger
lijken stand, waar het huwelijk is afgekon
digd. Van de stuiting wordt eene aanteekening 
gesteld op den kant der akte van aangifte. 
Hetzelfde zal pl aats hebben ten opzigte van 
·;onnissen of akten, waarbij de stuiting wordt 
opgeheven ." 

Art. 107. De aanhef van het tweede l id 
wordt gelezen: ,,Dit geschrift zal bevatten:" 

In dit tweede lid vervalt het gezegde onder 

2°., waarna 3°. wordt 2°. 
Toegevoegd wordt een nieuw derde lid, lui

dende: 
" H et geschrift wordt door den ambtenaar 

van den burgerlijken stand onderteekend." 
Art. 123 vervalt. 
Art. II. De volgende artikelen van het 

Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd, gelijk 
bij elk artikel is aangegeven: 

Art. 24. Toegevoegd worden een nieuw 
tweede en derde lid , 1 uidende: 

"Van de akten van geboorten worden door 
de bewaarders slechts uittreksels overeenkom
stig het volgende lid afgegeven, tenzij de aan
vrager uitdrukkelijk een uittreksel uit het 
register verzoekt, gelijk bedoeld in het laatste 
lid van artikel 25. 

H et uittreksel , bedoeld in het vorige lid, 
vermeldt: jaar en dag der geboorte, a lsmede 
de gemeente waar zij is geschied, kunne, 
naam en voornamen, alsmede naam en voor
namen van vader en moeder; een en ander 
zooals het blijkt uit de akte of uit latere kant
meldingen. Het uittreksel moet vermelden, dat 
het overeenstemt met den toestand op het 
oogenblik van de afgi fte." 

Art. 25. In het eerste lid wordt tusschen 
,gedaan" en "door" ingevoegd: ,,bij te on

derteekenen en te dagteekenen kantmelding". 
In het derde I id wordt de punt aan het slot 

vervangen door: ,, ; alles behoudens het be
paalde in het derde lid van het vorige arti
kel.". 

Art. III. De volgende artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd, gelijk 
bij elk artikel is aangegeven : 

Art. 29. In het eerste lid vervalt : ,,en in 
tegenwoordigheid van twee getuigen". 

Ingevoegd wordt een nieuw derde lid, lui
dende: 

,,Na den in het eerste lid genoe~den ter
mijn kan de aangifte slechts geschieden met 
magtiging van het openbaar ministerie bij de 
arrondissements-regtbank.'' 

Art. 31. Onder 4 °. vervalt: ,,en der ge
tuigen". 

Art. 33. Het tweede lid wordt vervangen 
door de volgende twee leden: 

De daarvan op te maken akte moet daar
en'boven vermelden den vermoedelijken ouder
dom des kinds, zijne kunne, de bijzondere ken
teekenen welke hetzelve mogt hebben, de 
namen welke men behoudens de bij a rtikel 63 
bedoelde toestemming des Konings aan het
zelve zal geven, mitsgaders het gesticht waar
in of den persoon bij wien, hetze! ve is ver
bl~ven · deze akte moet in de registers van 
geboorten worden ingeschreven. 

De ambtenaar van den burgerlijken stand 
~al het bij artikel 64 bedoelde verzoek aan 
den Koning indienen." 

Art. 37. Toegevoegd wordt een nieuw derde 
lid, luidende : 

" Bij gebreke van bekende woonplaats van 
den vader of, indien deze onbekend is, van de 
moeder geschiedt de inschrijving in de ge
meente 's-Gravenhage!' 

Art. IV. De volgende artikelen van het 
Burgerlij k Wetboek worden gewijzigd, gelij k 
bij elk artikel is aangegeven: 

Art. 50. In het eerste lid wordt "twee ge
tuigen" vervangen door "den aangever". 



1934 31 MEI (8. 276) 414 

Aan dit lid wordt toegevoegd een nie uwe 
zin, luidende: 

"Tot de aangifte is bevoegd wie van het 
overlijden uit eigen wetenschap kennjs draagt." 

Art. 51. Onder 2°. wo1·dt "of wel weduw
naar of weduwe was" vervangen door: ,,of 
getrouwd geweest was, en, indien de over
ledene meermalen was getrouwd, namen en 
voornamen van de andere echtgenooten". 

Ondf:: 3°. wordt " der aangevers, en wan
neer ZIJ bloedverwanten zijn, den graad van 
bloedverwantschap" vervangen door: ,,van 
den aangever". 

Art. 52. In het derde lid wordt "der ge
tuigen" vervangen door: ,, van den aangever" . 

Art. 60. Toegevoegd wordt een nieuw vier
de lid , luidende: 

,,Bij gebreke van bekende woonplaats ge
schiedt de inschrijving in de gemeente 's-Gra
,-enhage." 

Art. V. De volgende artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd, gelijk 
bij elk arti kei is aangegeven: 

Art. }8- V ervangen wordt "de voornamen, 
namen door: ,,de namen, voornamen". 

Toegevoegd wordt een nieuw tweede lid 
luidende: ' 

" In de akten van den burgerlijken stand 
worden steeds de namen geplaatst voor de 
voornamen. D e namen worden door eene kom
ma van de voornamen afgescheiden." 

Art. 24. Toegevoegd wordt een nieuw laat
ste lid, luidende: 

"In elk uittreksel, in welken vorm ook af 
te geven, geschiedt de vermelding van naam 
en voornamen op dezelfde wijze als zij in het 
register zelf heeft plaats gehad." 

Art. 31. Onder 3°. wordt " De voornamen, 
namen" vervangen door: ,,De namen, voor
namen". 

Onder 4°. wordt "De voornamen en namen" 
vervangen door: ,,D e namen en voornamen" . 

Artt. 40 eerste lid, 43a tweede lid en 52 
derde lid. Telkens wordt "de voornamen , 
namen" vervangen door: ,,de namen, voor
namen''. 

Art. 45. Telkens wordt "De voornamen, 
namen" vervangen door: ,,De namen, voor
namen". 

Bovendien wordt onder 1 °. 
en namen" vervangen door: 
voornamen". 

' "de voornamen 
"de namen en 

Artt. 48 en 107 tweede lid. Telkens wordt 
"De voornamen, namen" vervangen door: ,,De 
namen, voornamen". 

Art. 51. Onder 1 °. wordt "De voornamen, 
den naam" vervangen door: ,,Den naam, de 
voornamen". 

Onder 2°. wordt "De voornamen en den 
naam" vervangen door: ,,Den naam en de 
voornamen''. 

Onder 3° . wordt " De voornamen, den naam" 
vervangen door: ,,Den naam, de voornamen". 

In den slotzin wordt "de voornamen, na
men" vervangen door : ,,de namen, voorna
men". 

Art. VI. H et opschrift van de zesde afdee
ling van den derden titel van het eerste boek 
van het Burgerl ijk Wetboek wordt gelezen: 

,, Van na·men en naams- en voo1·naanis
ve1·anderingen. '' 

Deze afdeeling wordt gewijzigd als volgt: 
Aan artikel 63 gaat vooraf een nieuw ar

tikel , luidende: 
,,Art. 62a. Wettige en door den vader er

kende onwettige kinderen dragen den ge
slachtsnaam van den vader; onwettige, niet 
door den vader erkende kinderen, dien van 
de moeder." 

Art. 63. Toegevoegd wordt een nieuw 
tweede lid , luidende: 

" Degeen, wiens geslachtsnaam of voornamen 
niet bekend zijn, kan eenen ges lachtsnaam of 
voornamen aannemen met toestemming des 
Konings." 

Art. 64. De aanhef " H et verzoek daartoe 
kan'' wordt vervangen door: ,,De verzoeken 
daartoe kunnen". 

Art. 60. De aanhef "Indien het verzoek" 
wordt vervangen door: ,,Indien in het bij 
het eerste lid van artikel 63 bedoelde geval 
het verzoek". 

Toegevoegd worden twee rueuwe leden, lui
dende: 

"Het besluit, waarbij het ingevolge het 
tweede lid van artikel 63 gedane verzoek 
wordt toegestaan, wordt ingeschreven in de 
loopende reg isters van geboorten van de woon
plaats van den betrokkene en, in het geval 
bedoeld bij artikel 33, mede aangeteekend op 
den kant der geboorte-akte. 

Bij niet-inwilliging van een verzoek, als 
bedoeld bij het vorige lid, kan de Korung den 
belanghebbende eenen geslachtsnaam of voor
namen verleenen. Met dit besluit wordt ge
handeld overeenkomstig het vorige lid." 

Art. 67 wordt gelezen: 
,,De verkrijging van eenen naam overeen

komstig de bepalingen der vier voorgaande 
artikelen zal nimmer kunnen worden aange
voerd tot bewijs van vermaagschapping." 

Art. VII. a artikel 154 van het Burger-
lijk Wetboek wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel, luidende : 

" Art. 154a. De nietigverklaring van een 
huwelijk wordt op vordering van het open
baar ministerie bij het regtscollege, dat de 
nietigverklaring heeft uitgesproken, door den 
ambtenaar van den burgerlijken stand inge
schreven in de loopende huwe lijks-registers 
van de plaats waar het huwelijk is voltrokken, 
met overeenkomstige toepassing van het eerste 
lid van artikel 48. Van die inschrijving wordt 
melding gemaakt op den kant der huwelijks
akte. 

Is het huwelijk buiten het Koningrijk vol
trokken, dan geschiedt de inschrijving in de 
gemeente 's-Gravenhage." 

Art. VIII. N a a rtikel 326 van het Burger
lijk Wetboe k wordt ingevoegd een nieuw ar
tikel, luidende: 

"Art. 326a. D egeen, wien eene vordering 
tot inroeping van den staat of tot het ontken
nen van de wettigheid van een kind is toege
wezen, doet het vonnis, nadat het in kracht 
van gewijsde is gegaan, inschrijven in de loo
pende registers van geboorten van de plaats, 
waar de geboorte is ingeschreven. Hiervan 
wordt melding gemaakt op den kant van de 
geboorte-akte." 

Art. IX. Na artikel 334 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt ingevoegd een nieuw artikel, 
luidende: 
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"Art. 334a. Hij die, overeenkomstig het in 
de artikelen 329 en 330 bepaalde, wettiging 
heeft verkregen, doet het fe it der wettiging 
inschrijven in de loopende registers van ge• 
boorten van de plaats, waar de geboorte is in. 
geschreven. Van de wettiging wordt mede me]. 
ding gemaakt op den kant van de geboorte
akte." 

Art. X. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, e nz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
{ Uitgeg. 5 J uni 1934.) 

s. 277. 

31 M ei 1934. WET, houdende natura lisatie 
van K. I. Berger en 20 anderen . 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
KathMina Ida B e1·ger en 20 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemde voor zooveel doenlijk - van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 {Staatsblad n° . 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelij k gewijzigd bij de wet van 31 Decem• 
ber 1920 {Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat W ij , den R aad van State, enz . 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. E.atharina Ida Be,-ger, geboren te D ort• 

mund (Pruisen) den 12 Maart 1895 , boek• 
houdster-correspondente, wonende te 's-Gra
venhage , provincie Zuid-Holland; 

2°. F,·itz Blankenstein, geboren te Frank
/ort ajd Main (Pmisen) den 6 October 1896, 
procuratiehouder, wonende te Rotte,·da,n, pro
vincie Z uidholland; 

3°. Maria Elisabeth Blumendahl, geboren 
te Grand01·f, gemeente Holdor/ (Oldenburg) 
den 10 November 1891, onderwijzeres, wonen
de te H oensb,·oek, provincie Limburg; 

4°. Dr. Renatus Victor Gustavus Claeys, 
geboren te Gent ( B elgië) den 7 October 1885, 
Referendaris en p laatsvervangend Directeur 
aan het Gemeentelijk Bureau voor Statistiek, 
wonende te A msterda,n, provincie N oordhol
land. 

5 . J ozef C,·ott, geboren te Vaals (Lim
burg) den 15 Maart 1900, monteur, wonende 
te H eerlen, provincie L i1nbu1·g ; 

6° . Gottfried Konrad Maria Dötsch, gebo
ren te Aken (Pruisen) den 21 Februari 1900, 
machine-teekenaar, wonende te T egelen, pro
vincie Limbu1·g; 

7°. Philippe Wilhelm Dün,ig, geboren te 
A ntwerpen ( B elgië) den 9 Augustus 1902, 
chef in een di amantslijperij , wonende te Ani
sberdam, provincie N oordholland; 

8°. Ka,·l Ebler, geboren te Osterfeld (Prui
sen) den 29 Apri l 1906, schoenmaker, wonen• 
de te H ee,·len, provincie Limburg; 

9°. K ornelius Ebler, geboren te Osterfeld 
( Pruiser.) den 27 Juni 1907, chauffeur-mon
teur, wonende te H ee,·l en, provincie Limburg; 

10°. J ulius Philipp Friedrichs, geboren te 

D usseldorp ( P ruisen) den 19 Mei 1877, ver
zekeraa,·, wonende te Rotte,·dam, provincie 
Zuidholland; 

11 °. Fried1rich Wilhelm Fucks, geboren te 
Mainz (Bessen) den 2 November 1891, leeraar, 
wonende te Batavia (Nederlandsch I ndië); 

12 . Philipp Goergen, geboren te Bitburg 
( P,•uisen) den 12 Augustus 1880, kopers lager, 
wonende te Stein, provincie L imburg; 

13°. Katharina Antonia G,·osse-Hering, 
geboren te B uer (Pruisen) den 15 Februari 
1897, onderwijzeres, wonende te Well, gemeen
te Be,·gen, provincie L imburg; 

14° . Gerda l saakson, geboren te Hambu,·g 
( D uitschland) den 14 Maart 1900, correspon• 
dente, wonende te Amsterdam, provincie 
N 001'1:lholland; 

15°. Gotthold Kre,ner, geboren te K re/ eld 
(P ruisen) den 14 December 1897, electricien, 
wonende te Sitta1·d, provincie Li,nburg; 

16°. Ale'1Jande1· H eim-ich Mitschke, geboren 
te Ottniachau (Pruisen) den 3 September 1904, 
kantoorbediende, wonende te R otterdam, pro
vincie Zitidholland; 

17°. W ilhelm H ermann P eicke, geboren te 
H amburg ( Duitschland) den 19 J uni 1881, 
bankbediende, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

18°. Fried,·ich Ca,·l P ieper, geboren te 
Batavia (Nederlandsch I ndië) den 27 J uni 
1902, koopman, wonende te 's-Gravenhage , 
provincie Zuidholland; 

19°. Anna R ücker, geboren te Rön,e,·stadt 
(Tsjecho Slowakije) den 10 Mei 1890, kinder
verpleegster, wonende te Oss, provincie Noord
b1'abant; 

20°. E,·nst W aldner, geboren te W eenen 
(Oostem·ijk) den 7 J anuar i 1900, scheikundige, 
wonende te EibC1'gen, provincie Gelderland. 

2. Met u itbreid ing van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
{Staatsblad n°. 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijz igd bij 
de wet van 31 December 1920 {Staatsblad n° . 
955), wordt bij deze de hoeda nigheid van Ne
derlander verleend aan Peter Joseph Goe,·gen, 
geboren te Flav,ersheim-Cuchenhei,n ( Prui
sen) den 13 Apri l 1912, koperslager, wonende 
te Stein, provincie Limburg. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 31sten 

Mei 1934 . WILHELMINA . 
D e Ministeo· van Justitie, Va n Scha i k. 

{Uitgeg. 5 Juni 1934.) 

s. 278. 

31 M ei 1934. WET, houdende naturalisatie 
van A Aikens en 19 anderen . 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van 
Aiko Aikens en 19 anderen, die aan Ons het 
verzoek daartoe hebben gedaan, met overleg
g ing van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 {Staatsb lad 
n°. 268), op het Neder! anderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij c!e 
wet van 31 December 1920 (Staatsb lad n° . 
955); 
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Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. A iko A ikens, geboren te C harlott en

polder (Pruisen) den 20 Se ptember 1898, mo
l enaar, wonende te Bunde ( P ruisen); 

2°. B erend Ge,·ard Dagen, geboren te Al
teniliorf ( Pruisen) den 20 F ebruari 1894, ar
beider, wonende te Nordhorn ( Pruisen) ; 

3°. / zak Goldschein, geboren te Tuchow 
( Pol en) den 7 Maart 1897, koopm an, wonende 
te L eeuwa,·den, provincie F1·iesland; 

4°. F,·ancisque Adrien L ouis Marie Gom
-pertz, geboren te P arijs ( Franl..--rijk) den 28 
J anuari 1896, ondernemer, wonende te Parijs 
(Frankrijk); 

5°. Willian, llfarie Gompertz, geboren te 
Pa,-ijs ( Fr-ankrijk) den 28 December 1893, 
koopman, wonende te Parijs ( Frank1-ijk); 

6°. Christina Margaretha Hamper, geboren 
te Geichlingen-N eu erburg ( P ruisen) den 13 
Januari 1887, directrice eener kweekschool, 
wonende te Maastricht, provincie L imburg; 

7°. I wan H e,·zberg, geboren te Tilsit (Prui
.sen) den 19 Februari 1884, procuratiehouder, 
wonende te A mste,·da,n, provincie N oordhol
land; 

8°. P ieter Jan Kalis, geboren te M echelen 
(België) den 1 Mei 1898, aannemer, wonende 
te Ukkel bij B,·ussel (B el gië); 

9°. Ca,·l Kaufmann, geboren te Mü hlheim 
aan de Ruhtr (Pruisen) den 24 April 1863, 
koopman, wonende te R otterdam, provincie 
Zuidholland; 

10°. Fritz Ludwig Köll ermeyer, geboren te 
Hannov er (Pruis en) den 27 Januari 1907, 
radiomonteur, wonende te A 1nsterda1n, pro
-vi ncie NoordhoUand ; 

11°. J ohannes Joseph M eyers, geboren te 
Aken (Pruisen) den 6 April 1880, schilder, 
wonende te Aken ( P ,·uisen) ; 

12°. L éon J ean Max Ostwald, geboren te 
Antwerpe,~ (B elgië) den 8 October 1898 , han
-delsre izi ger, wonende te Rotterdam, provincie 
ZuidJholland ; 

13°. P eter Wilhel ,n van R aay, geboren te 
Goch (Pruisen) den 12 Augu tus 1897, boek
houder, wonende te H arburg-W il hel1nsbu1·g 
( Pruisen); 

14°. J osef Rapaport, geboren te Tarnapol 
{ Polen) den 19 October 1896, koopman, wo
nende te Bando eng (Nederlandsch Indië); 

15°. Adolf J osef Schi ff ele1·s , geboren te 
Iî.eul e,~ (P ruisen) den 27 Mei 1899, bakker, 
·wonende te K eulen-Ehrenfeld (Pruisen) ; 

16°. A nna Paul ine S eidel, geboren te Norst 
,(Pruisen) den 8 Juli 1907, onderwijzeres, wo
nende te Utrec ht, provincie Utrecht ; 

1 7°. Maria L uise V asen, geboren te Frau
weiler-B edbu,·g (Pruisen) den 5 Augustus 
1881 , kloosterzuster, wonende te Maastricht, 
provincie L imburg; 

18° . Sara Visser , weduwe van Alexander 
de B eer, geboren te Embden ( Pruisen) den 
24 Januari 1887, zonder beroep, wonende te 
En,bden (Pruisen); 

19°. W illy H erman J oseph van Vl oten, ge
boren te Elsene ( B elgi ë} den 12 Mei 1892, 
verzekeraar, wonende te Hasselt (B elgië); 

20°. Jul ius W olf/b erg, geboren te Lauen
lJurg (Pruisen) den 26 Augustus 1885, koop-

man, wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 5 Juni 1934.) 

s. 279. 

31 Mei 1934. WET, houdende voorschriften 
voor de vergadering van houders van 
reeds uitgegeven schuldbrieven aan toon
der. 

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

dat het wenschelijk is eenige voorschriften te 
geven voor vergaderingen van houders van 
reeds uitgegeven schuldbrieven aan toonder; 

Zoo is het, dat vVij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Hij , te wiens laste in omloop zijn 

aan toonder I uidende schuldbrieven tot een 
bedrag van nominaal ten minste vijftig dui
zend gulden, kan zich wenden tot den presi
dent der arrondissements-rechtbank van de 
pl aats zijner vestiging, met het, met redenen 
omkleede, verzoek hem te machtigen tot het 
houden eener vergadering van de houders van 
zoodan ige, tot eenzelfde soort behoorende , 
schuldbrieven, ten e inde deze beraadslage en 
besluite over, bij het verzoek overgelegde, 
voorstellen, de rechten dezer houders betref
fende. 

Schuldbrieven, welke zich zakelijk slechts 
onderscheiden door het bedrag waarop zij I ui 
den, worden tot eenzelfde soort gere kend. 

Ten aanzien van schuldbrieven, welke zich 
zakelijk op andere wijze ondersche iden, kan 
de president, indien het onderschei d voor de te 
behandelen voorstellen van ondergeschikte be
teekenis is, op door den schuldenaar gedaan 
verzoek bes ) issen, dat zij voor de te houden 
vergadering zullen worden beschouwd tot de
ze) fde soort te behooren. 

Wijst de president een verzoek af, dan is 
zijne beschikking met redenen omkleed. 

2. De president der rechtbank, de machti
g ing verleenende, stelt vast de pl aats, waa r 
de vergadering zal worden gehouden, den 
vorm en de termijnen, bij de oproeping tot de 
vergadering in acht te nemen, en de plaats, 
waar de in het volgende artikel bedoelde 
nederl egging van stukken zal geschieden. 

Hij wijst tevens een onzijdig pe rsoon aan, 
die met de leiding der vergadering zal zijn 
belast. Deze geniet eene vergoeding van den 
schuldenaar, waarvan het bedrag door den 
pres ident wordt vastgesteld. 

3. Bij de oproeping tot de vergadering 
wordt medegedeeld, dat zij geschiedt krach
tens rechterlijke machtiging ingevolge deze 
wet. De oproeping vermeldt de te behandelen 
voorstel len, voorzien va n eenige toelichting, 
onder mededeel ing, waar eene volledige toe-
1 ichting met gegevens ter kostelooze inzage is 
nedergelegd. 

4. De houders van schuldbrieven nemen 
aan de vergadering deel hetzij in persoon, 
hetzij bij schriftelijk gemachtigde. 
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5. Indien ter vergadering minder cl.in de 
helft van het schuldbedrag der gezamenlijke 
schuldbrieven vertegenwoordigd is, worden be
sluiten niet genomen en zal eene tweede ver
gadering worden gehouden te zelfder plaatse, 
met inachtnem ing van dezelfde oproepings
formaliteiten, behoudens, dat bij de oproeping 
wordt medegedeeld, dat zij eene tweede ver
gadering ge ldt ingevolge deze wet. 

Het t ijdstip, waarop de tweede vergader ing 
aanvangt, wordt bepaald door den ingevolge 
artikel 2, tweede lid, aangewezen persoon; de 
tijd tusschen de eerste en de tweede vergade
ring mag niet korter zijn dan eene week en 
11iet langer cl an eene maand. 

De tweede vergadering is bevoegd besluiten 
te nemen ongeacht het a ldaar vertegenwoor
d igd schuldbedrag. 

6. Luiden de schu ldbr ieven op eenzelfde 
bedrag, dan brengt ieder houder zooveel stem
men uit, a ls hij schuldbrieven heeft. 

Luiden de schuldbrieven op verschillende 
bedragen, dan is het aantal stemmen van 
iederen houder ge lijk aan het aantal malen 
dat het kl e inste dezer bedragen is begrepen 
in het gezamenlijk bedrag zijner schHldbrie
ven; gedeelten van stemmen worden verwaai·
loosd . 

7. Besluiten der vergadering, de rechten 
der houders van schuldbrieven betreffende, 
worden genomen met eene meerderheid van 
drie vierden der uitgebrachte stemmen en 
binden alle houders, mits daarop de bekrach
t iging wordt verkregen van den rechter. 

Besluiten der vergadering kunnen niet be
treffen vorderingen, welke reeds langer clan 
een jaar opeischbaar zijn. 

8. De bekrachtiging wordt, op straffe van 
verval van het beslui t, door den schuldenaar 
niet later dan veertien dagen na zijne dag
teekening verzocht aan de in artikel 1 be
doelde rechtbank. 

9. leder houder van een schuldbrief kan, 
zoolang omtrent de bekrachtiging niet is be
s list, aan de rechtbank mededeeling doen, 
waarom hij meent, dat de bekrachtiging ach
tenvege moet blijven. 

10. De rechtbank weigert de bekrachtiging, 
Vlanneer: 

1 °. haar niet blijkt, dat het besluit op deze 
wet steunt, de vergadering op regelmatige 
wijze is gehouden en het besluit ook overigens 
op regel mati ge wijze is tot stand gekomen; 

2°. zij overtuigd is, dat het gezamenlijk be
lang van de houders der schuldbrieven doo r 
het besluit wordt geschaad; of 

3°. de schuldenaar in staat van faillisse
ment verkeert of surséance van betaling heeft 
verkregen . 

ll. De rechtbank beslist ten spoed igste, 
doch niet dan na verloop van eene week na de 
dagteekening van het beslu it. 

De beschikking, houdende de bekrachtiging 
of weigering daarvan, is met redenen om
kleed en wordt in het openbaar uitgesproken. 

De rechtbank kan , alvorens te bes! issen, ge
tuigen en deskundigen hooren. De kosten ko
men ten laste van den schuldenaar. 

12. Binnen acht dagen na den dag, waarop 
de beschikking van de rechtbank is uitge
sproken, kan, zoo de bekrachti~_in_g is gewei
gerd, de schuldenaar en, zoo ZIJ 1s verleend, 

l ,_ & S. 1934. 

iedere houder, die overeenkomstig arti kei 9 
bezwaren heeft kenbaar gemaakt, tegen de 
beschikking bij verzoekschrift in hooger be
roep komen. H et gerechtshof bes! ist ten spoe
digste na verloop van den termijn van acht 
dagen, met inachtneming van het bepaalde bij 
de artikelen 10 en 11, tweede en derde lid. 

Tegen de beschikking van het gerechtshof 
kan ' binnen gelijken termijn en op dezelfde 
wijze cassatie worden ingesteld door den 
schu ldenaar, zoo de bekrachtiging van het 
bes! uit is geweigerd , en door den houder, die 
in hooger beroep is gekomen, zoo zij is ver
leend. 

Tegen de beschikkingen van den president 
der rechtbank, ingevolge deze wet, is geener
lei voorziening toegelaten, behoudens cassatie 
in het belang der -wet. 

13. Een bes! uit van de vergadering van 
houders van schuldbrieven vervalt van rechts
wege, indien hinnen drie maanden na de dag
teeken ing van de rechterlijke bekrachtigiug 
de schuldenaar in staat van faillissement 
wordt verklaa rd of surséance van betaling 
,·er krijgt. 

14 . De ,·echter, bij wien een verzoek of vor
dering tot faillietverklaring van den schulde
naar aanhangig is, kan zijne uitspraak aan
houden, indien de schuldenaar, blijkens een 
ingevolge deze wet gedaan verzoek, een be
sluit van de vergadering van houders van 
schuldbrieven bevordert, waardoor hij niet 
meer zal verkeeren in den toestand van te 
hebben opgehouden te betalen. Bij zijne uit
spraak na aanhouding houdt de rechter met 
den gewijzigden toestand rekening. 

15 . De executie van een tegen den schul 
denaar verkregen vonnis, welke voor het ge
hee l of een gedeelte onrechtmatig zou zijn, 
ind ien een door hem, blijkens een ingevolge 
deze wet gedaa n verzoek, bevorderd besluit 
van de vergadering van houders van schuld
brieven reeds ware tot stand gekomen, wordt 
,·001· het geheel of dat gedeelte opgeschort, 
zoodrn de schuldenaar een afschrift van het 
verzoek aan den executant heeft doen betee
kenen, en wel totdat vaststaat of een bindend 
besluit tot stand komt. 

16. Deze wet is n iet van toepassing op 
schuldbrieven, welke: 

onder trnstverband staan, indien de trust
akte eene regeling bevat over het houden vau 
ve rgader ingen van de houders der schuld
brieven dan wel het houden van zoodani ge 
vergaderingen in strijd is met den inhoud der 
akte 

w,;rden uitgegeven na de inwerkingtred ing 
dezer wet, of 

ten laste zijn van den Staat of van andere 
pub! iekrechte lijke I ichamen . 

17. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
ter bevordering van eene goede uitvoering 
deze r wet. 

18. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den naam: ,,Wet op de vergader ing van hou
ders van schuldbrieven aan toonder". 

Zij treedt in werking met ingang van den 
dag na dien harer afkondiging. 

19 . Ten aanzien van vorderingen, welke 
reeds opeischbaar zijn op het tijdstip van in
werkingtreding dezer wet, begint de bij ar-

27 
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tikel 7, tweede lid , genoemde termijn van een 
jaar te loopen van af dat tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van S c h ai k. 

s. 280. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken, a.i., 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 5 Juni 1934. ) 

31 Mei 1934. WET tot wijziging van a,·tikel 
3 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Bijl. Handel. 2de Kamer -1983/1984, n°. 845, 
1-4. 

Handel. id. 1988/1984, blz. 1821. 
Handel. l stc Kamer 1938/1934, blz. 543. 

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

<lat het wenschelijk is het in artikel 3 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914 neergelegde 
beginsel betreffende het belasten van winsten 
behaald met het internationale scheepvaart
verkeer, uit te breiden tot het internationale 
1 uch tvaartver keer; 

Zoo 1s het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 3 der Wet op de Inkomsten

belasting 1914 wordt gelezen als volgt: 
De volgende verrichtingen van niet binnen 

het Rij k wonende of gevestigde personen en 
lichamen worden, ook voor zoover zij op Ne
<lerlandsch grondgebied plaats vinden , nie t 
aangemerkt als uitoefening van een bedrijf 
of beroep binnen het Rijk: 

a. het vervoer te water of door de I ucht 
van personen en goederen tusschen Neder
landsch-Indië, Suriname, Curaçao en het bui
tenland eenerzijds en plaatsen in Nederland 
anderzijds; 

b. de werkzaamheid van personeel op de 
vervoermiddelen, d ie het verkeer met Neder
landsch-Indië, Suriname, Curaçao en het bui
tenland onderhouden. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van den lsten Januari 
1933. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3lsten 

Mei 1934. 

s. 281. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 12 Juni 1934.) 

31 M ei 1934. WET tot wijziging en aanvul
ling van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240). 

Bijl . Handel . 2de Kamé,· 1938/1934, n°. 802, 
1-8. 

H andel . id. 1938/1984, blz . 1601- 1610. 
Bijl . Handel. lste Kamer 1938/1984, n°. 302, 

blz. 1-2. 
Handel. id. 1938/1984, blz. 544-549. 

Wij WILHELM! A, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de toestand van 's Lands financiën nood-

zaakt om de mogelijkheid tot verhaal der bij
dragen voor e igen pensioen, bedoeld in het 
vierde lid van artikel 36 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), te verruimen ; dat het 
wenschelijk is het verhaal van pensioenbijdra
gen imperatie f te regelen, een garantiebepa
ling voor de berekening van eigen pensioen 
op te nemen in verband met de ingevoerde of 
in te voeren salarisverlaging, een 1·egeling te 
treffen ten aanzien van gepensionneerde " ·e
duwen, die in concubinaat leven en een bepa-
1 ing op te nemen, krachtens welke de amb
tenaren, op wie thans artikel 150 van genoem
de wet van toepassing is, zich aan de werking 
van dit artikel kunnen onttrekken; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het vierde en vijfde lid van artikel 

36 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
worden gelezen als volgt: 

4. De volgens het eerste I id verschuldigde 
bijdragen worden, die onder a bedoeld tot 3 
percent van den pensioensgrondslag vermeer
derd met 1 ½ percent van de naar boven in 
guldens afgeronde wedde, die onder b bedoeld 
tot 51/2 percent van dien grondslag, beperkt 
op den voet van artikel 98, op de betrokken 
ambtenaren verhaald; echter worden bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen gesteld , 
waarbij dit verhaal wordt beperkt voor eigen 
pensioen voor de ambtenaren, die onder de 
vroegere pensioenwetgeving een afloopende 
bijdrage voor e igen pensioen hebben betaald, 
en voor weduwen- en weezenpensioen voor de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 23 der Weclu
wenwet 1890, zooals die thans I uidt, wier nA 
te laten betrekkingen vóór 1 Juli 1928 geei: 
aanspraak op pensioen uit het Algemeen Bur
gerlijk Pensioenfonds wuden hebben gehad, en 
voor de ambtenaren, bedoeld in artikel 24 
,·oorlaatste en laatste lid van genoemde wet. 

5. Het verhaal voor eigen pensioen omvat 
mede de in de artikelen 157 en 158 bedoelde 
ambtenaren . 

2. Na artikel 112 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad 11° . 240) wordt ingelascht een' 
nieuw artikel : 

Art. 112a. H et weduwenpensioen wordt niet 
uitbetaald over den tijd, gedurende welken 
een weduwe in concubinaat leeft. 

3. Voor eon ambtenaar, in dienst op 31 
December 1933, die op dezen datum den 58-
jarigen leeftijd heeft bereikt, bedraagt het 
heni a ls oud-ambtenaar toekomende totale pen
sioen, voor zoover het recht daarop is verkre
gen na 1 Januari 1934, niet minder dan het 
uitgestelde pensioen zou bedragen, indien hij 
uit a lle op 31 December 1933 bekleede betrek
kingen met ingang van 1 Januari 1934 eervol, 
niet op e igen verzoek, ware ontslagen en geen 
herplaatsing ware gevolgd. 

4. Aan arti kel 150 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) wordt een nieuw lid toe
gevoegd: 

3. De ambtenaren, die de in het eerste lid 
bedoelde kennisgeving hebben afgelegd, kun
nen deze kennisgeving intrekken met ingang 
van den eersten der maand, volgende op d ie, 
waarin . het daartoe strekkende verlangen 
schriftelij k te kennen wordt gegeven. 

5. l. Deze wet treedt, behoudens het be
paalde in het tweede lid, in werking met 
ingang van 1 J uli 1934. 

' 
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2. Artikel 3 wordt geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 J anuari 1934. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De M inis ter van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. cl e W i l cl e. 

(Uitgeg. 8 Juni 1934.) 

s. 282. 

31 M ei 1934. WET tot verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. 

s. 283. 

31 Mei 1934. WET tot wijziging van de wet 
van 30 December 1933, (Staatsblad n°. 
800), tot vereeniging van de gemeenten 
Borkel en Schaft. D ommelen en Valken.g
waard. 

Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging ~enomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in verband met de wet 
van 22 December 1933 (Staatsblad n°. 716) , 
de wet van 30 December 1933 (Staatsblad n°. 
800), tot vereeniging van de gemeenten Bor
kel en Schaft , Dommelen en Valkenswaard, 
te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 8 van de wet van 30 De

cember 1933 (Staatsblad n°. 800), tot vereeni
g ing van de gemeenten B orkel en Schaft, 
Dommel en en Valkenswaard, wordt vervan
gen door het vol gen de voorschrift : 

Art. 8. Voor de vermindering van de uit
keering per inwoner uit het gemeentefonds 
ingevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
Juli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, op grond van het bepaalde in artikel I, 
eerste lid , der wet van 22 December 1933 
(Staatsblad n°. 716) worden voor de gemeente 
Valkenswaard de in artikel 2 d ier wet be
doelde belastingopbrengsten bepaald a ls ware 
de opheffing der gemeenten Borkel en Schaft 
en D ommelen reeds ingegaan op 1 Januari 
1932. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minist er van B innenlandsche Zaken, 
J. A. cl e W i I de. 

( Uitgeg. 8 J uni 19&4.) 

s. 284. 

31 M ei 1934. WET tot wijziging van de wet 
van 30 December 1933, (Staatsblad n°. 
802), tot wijziging van de grenzen der ge
meenten Rotterdam, Rhoon en Poortugaal 
en opheffing van de gemeenten P ernis en 
Hoogvliet. 

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

dat het wenschelijk is in verband met de wet 
van 22 December 1933 (Staatsblad n°. 716) , 
de wet van 30 December 1933 (Staatsblad 

n°. 802), tot wijziging van de grenzen der 
gemeenten Rotterdam, Rhoon en Poortugaal 
en opheffing van de gemeenten P e,·nis en 
Hoogvliet , te wijzigen : 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Artikel 5 van de wet van 30 De

cember 1933 (Staatsblad n°. 802), tot wijzi
gmg van de grenzen dei· gemeenten R otter
dam, Rhoon en Poortugaal en opheffing van 
de gemeenten Pernis en Hoogvliet , wordt ver
vangen door het vol gen de voorschrift : 

Art. 5. De vermindering van de uitkee
ring per inwoner uit het gemeentefonds inge
volge artikel 3, onder b, der wet van 15 Juli 
1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewijzigd, op 
grond van het bepaalde in artikel I, der wet 
van 22 December 1933 (Staatsblad n°. 716) 
bedraagt voor de gemeente Rotte,·dam 

a. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari 1934 gevestigd was in de 
gemeente Pernis, een gelijk bedrag a ls waar
mede de uitkeer ing per inwoner aan de ge
meente P ernis zon worden verminderd; 

b. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari 1934 gevestigd was in de 
gemeente Hoogvliet, een gel ijk bedrag als 
waa,mede de uitkeering per inwoner aan de 
gemeente H oog1Jliet zou worden verminderd; 

c. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 J anuari 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente Rhoon, dat aan de 
gemeente Rotterdam wordt toegevoegd, een 
gelijk bedrag als waarmede de uitkeering 
per inwoner aan de gemeente Rhoon wordt 
verminderd: 

d. voor zooveel betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 J anuar i 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente Poortugaal, dat aan 
de gemeente Rotterdarn wordt toegevoegd, een 
gelij k bedrag a ls waarmede de uitkeering per 
inwoner aan de gemeente Poortugaal wordt 
verminderd; 

e. voor zooveel betteft het aantal inwoners , 
op 1 J anuari 1934 aldaar gevestigd, vermin
derd met het aantal inwoners, onder a, b, c en 
d genoemd, een gelijk bedrag als waarmede 
de uitkeering per inwoner aan de ongewijzig
de gemeente Rotterdam zou worden vermin
derd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. : 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Binnenland:iche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 8 Juni 1934.) 

s. 285. 

31 Mei 1934. WET tot tijdelijke beperking 
van de bevoegdheid van hen, d ie niet de 
Nederlandsche nationaliteit of het Ne
derlandsch onderdaanschap bezitten, tot 
het afleggen van examens aan de techni
sche hoogeschool te D el ft, van universitaire 
exainens en van andere examens, die de 
bevoegdheid tot het bekleeden van ambten 
en bedieningen verleenen, alsmede tot het 
verkrijgen van het recht deze ambten en 
bedieningen uit te oefenen. 
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Bijl. Handel. 2de Kam er 1988/1934, n° . 198, 
1-8. 

Handel. id. 1933/1934, blz. 1457-1460 . 
Bijl . H andel. l ste Kamer 1933/1984, n°. 

198, blz. 1-8 . 
H andel. id. 1933/1934, blz . 549-552 . 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschelij k is de mogelijkheid te 
openen om tijdelijk de bevoegdheid te beper
ken van hen, d ie niet de N ederlandsche na
tionali teit of het Nederla ndsch onderdaanschap 
bez itten, tot het afleggen van examens aan 
de tech n ische hoogeschool te D el ft , van uni
versita ire examens en van andere examens, 
die de bevoegdheid tot het bekleeden van 
ambten en bedieningen verleenen, a lsmede tot 
het verkrijgen van het r cht deze ambten en 
bedieningen uit te oefenen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. D eze wet is van toepass ing op de 

examens, bedoeld in de artikelen 119, 131 en 
186e der hooger-onderwijswet, en op de exa
mens, genoemd in de wet van 25 Decembe r 
1878, Staatsblad n°. 222, houdende regeling 
der voorwaarden tot verkrijging der bevoegd
heid van a r ts, tandarts, apotheker, vroedvrouw 
en apothekersbed iende. 

2. Indien een te groote toeloop tot de 
examens te venvachten is, behouden Wij Ons 
voor te bepalen: 

a. dat zij , die niet de N ederlandsche natio
na lite it of het N ederlandsch onderdaansch ap 
bezitten, ni et kunnen worden toegelaten tot 
het a fl eggen van een of m eer der in artikel 1 
bedoel de exam ens ; 

b. dat voor hen, die niet de N ederlandsche 
nationa li te it of het N ederlandsch onderdaan
schap bezitten , voor zoover zij worden toege
l a ten tot het afleggen van een of meer der in 
artikel 1 bedoelde examens, aan het met goed 
gevolg a fgelegd examen n iet verbonden is het 
recht om het ambt of de bedien ing te be
kleeden, waartoe het examen le idt. 

3. V a n de bepalingen, bedoeld in a rtikel 2, 
ka n door Ons ontheffing worden verleend, 
hetzij in het algemeen aan de onderdanen van 
bepaalde Staten, hetzij voor bepaalde examens 
aan de onderdanen van bepaalde Staten, hetzij 
aan bepaalde personen voor bepaalde examens. 

4. Deze wet is niet van toepassing op hen, 
die n iet de Nederlandsche nationa li te it of het 
N ederlandsch onderdaanschap bezitten en vóór 
1 April 1933 eens of m eermalen aan de tech
ni sche hoogeschool te D elft of aan een N eder
l a ndsche universiteit zijn ingeschreven geweest. 
Zij is eveneens niet van toepassing op hen , 
die niet de N ederlandsche nationaliteit of het 
N ederla ndsch onderdaanschap bezitten en bij 
de inwerkingtreding van deze wet in het bez it 
zijn van de bevoegdheid om examens aan de 
technische hoogeschool te D elft of aan een 
Nederlandsche universi teit af te leggen, ve r
worven op grond van een hier te l ande of in 
N ederlandsch-lndië met goed gevolg afgelegd 
examen. 

5. D eze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien hare r afkondiging. 

Zij vervalt dri e m aanden na den dag, waar
op Wij zull en hebben verklaard, dat de bui
tengewone omstandigheden, welke tot hare 

totstandkoming hebben geleid, hebben opge
houden te bestaan. 

Lasten en beve len, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

M e i 1934. 
WILHELM! A . 

D e Ministe,· van Onderwijs, 
K unst en en W etenschappen, 

Marc ha n t . 
D e M iniste,· van J ustitie , V an S c ha i k. 

D e M inister van S ociale Z aken, 
J. R. S 1 o tem a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 12 J uni 1934. ) 

s. 286. 

31 M ei 1934. WET tot ve rkl aring van het 
algemeen nut der onte igening van percee
len, erfdienstbaarheden en andere zake
) ijke rechten noodig voor verbreed ing van 
het kanaal door Z uid-Beveland en ver
hooging van de spoorwegbrug over dat 
kanaal bij lîake met bijkomende werken. 

s. 287. 

31 M ei 1934. WET, houdende goedkeuring 
van eene door den Staat met de N . V . 
Amsterdamsche Ballast Maatschappij, ge
vestigd te Amsterdam, gesloten overeen
komst van dad ing tot het ten einde bren
gen van een aanha ng ig geschil. 

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

dat het wensche lij k is een tusschen den Staat 
en de V. Amsterdamsche Ballast Maat
schappij , gevestigd te Amsterdam, bestaand 
geschil door dading ten e inde te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De overeenkomst van d ading, ge-

loten tot het ten e inde bre ngen van een ge
schil tusschen den Staat en de N. V. Amster
C:amsche Ballast Maatschappij , gevestigd te 
A ,nste,·d.am, aangegaa n bij de in a fschrift b ij 
deze wet gevoegde akte van 19 D ecember 
1933/23 J anuar i 1934, wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
rnn den dag na dien harer a fkondi g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van W aterstaat , Ka I f f. 
(Uitgeg . 15 J uni 1934. ) 

De Staat de r ederlanden, gevestigd te 
's-Gravenhage, ten deze vertegenwoord igd door 
den Minister van W ate rstaat, 

en 
de N. V. Amsterdamsche Ballast Maatschap
pij , gevestigd te Amsterdam, 

Overwegende : 
1. dat partij de N . V . Amsterdamsche Bal 

last Maatschappij , als aanneemster van het 
Rijkswaterstaat bestek n°. 267, di e nst 1927-
1928, een navorder ing op den Staat meende 
te hebben van f 362,316.61, vermeerderd met 
de rente ad 6 % 's j aars voor f 40,949.25 van 
30 Juni 1928 af; voor f 205,393 .01 van 1 
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Augustus 1929 af: voor f 48,387.50 van 1 
Februari 1930 af en voor f 1475 van 1 Mei 
1930 af, alles tot den dag der betaling; 

2. dat de Staat, deze navordering betwis
tend, heeft toegestemd in de benoeming van 
een enkelen arbiter, tot het uitbrengen van 
een niet bindend advies: 

3. dat hiertoe is uitgenoodi gd en door beide 
partijen als zoodanig is erkend. nu wijlen den 
heer Mr. H. van der Vegte. te 's-Graven
hage: 

4. dat door den arb iter voornoemd het niet 
bindend advies del. 14 October 1932 is uitge
hra cht, waarbij in overweging wordt gegeven 
de vordering in zooverre toe te wijzen, dat 
aan de N. V. Amsterclamsche Ball ast Maat
schappij zal worden betaald f 39,245.24 met 
rente ad 6 % 's jaars van 30 Juni 1928 af tot 
den dag der betaling ; f 1475 met rente ad 
6 % 's jaars van 1 Mei 1930 af tot den dag 
der betaliog en f 61,355.09 zonder rentever
goeding; 

5. dat partij en zijn te rade gewo1·clen deze 
zaak door een dading te beëindigen, 

zijn onder voorbehoud van goedkeuring bij 
de wet overeenkomstig artikel 30 der Comp
t.abiliteitswet 1927 (Staatsblail n°. 259) over
eengekomen als volgt: 

1. De Staat betaalt aan de N. V. Amster
damsche Ballast Maatschappij een som van 
eenhonclercl en twee duizend vijf en zeventig 
gul den en drie en dertig cent (f 102,075 .33) , 
benevens rente ad 6 % 's jaars over f 39,245.24 
van 30 Juni 1928 af en over f 1475 van 1 Mei 
1930 af, een en ander tot den dag der beta-

s. 289. 

31 M ei 193.4. WET tot regeling van den in
voer van zoolleder, drijfriemleder, tuig
en zaal leder en van overleder en ande1· 
leder, waaronder zeernleder en voering
lecler . 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1933. 
N °. 13., (Nederlandsche Staatscourant van 27 
en 28 October 1933, N°. 210), ingevolge ar
tikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535} de invoer van zooll eder, clrijf
ri emlecler, tuig- en zaall eder en van overleder 
en a nder leder , waaronder zeemleder en voe
ringl eder aan een tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat 'Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer". invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ..Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 7 maan
den. aanvangende 1 October 1933 en e indigen
de 30 Apri l 1934 of zoornel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van : 

1 ing. waartegenover de N . V. Amsterclamsche 
Ballast Maatschappij verklaart jegens den 
Rtaat geen vorderingen meer te hebben noch 

1 
te zullen doen gelden, onder welken titel ook, 
ter zake van de uitvoering van het door haar 
aangenomen bestek n°. 267, di enst 1927- 1928. 

a. zoolleder, drijfriemleder, tuig- en zaal 
leder, voor zoover deze meer bedraagt clan 90 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gemid
deld per 7 maanden in de jaren 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd ; 

b. overleder en ander leder, waaronder 
zeemleder en voeringlecler, voor zoover deze 
meer bedraagt clan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 7 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is inge
voerd. 

2. De betaling van de hiervoren genoemde 
;,om van eenhonclerd en twee duizend vijf 
en zeventig gu l den drie en dertig cent 
(f 102,075.33), benevens rente a ls in het vo
r ige lid omschreven, aan de N . V. Amster
clamsche Ballast Maatschappij of h aar recht
verkrijgenden, zal geschieden binnen veertien 
dagen na de plaatsing in het Staatsblad van 
de wet tot goedkeuring dezer dading. 

3. I edere partij draagt eigen kosten. 

Aldus in tweevoud geteekend den 
19 December 1933 

23 Januari - 1934 

D e Aanneemster, 
Naamlooze V ennootschap Amsterdam sthP 

Balast Maatschappij, 
D e Directie, 

A. F. cl e V i I cl e r. 
C. F. cl e V i I d e r. 

D e Minister van Waterstaat, 

s. 288. 

Ka I f f. 

31 Mei 1934. WET tot wijziging van de be
grooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1934. 

2. Bo,-en de ingevolge het vorig I id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 

, Onzen Minister, op grond van bijzondere om
sta ndigheden, bijzondere vergunningen tot in 
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen M inister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden. krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststell ing van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig l id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften. vast te 

1 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
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bepaalde in het eerste lid , afwij kingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artike l bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4 . 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Ministe r be pal in gen vast betreffende het 
leve ren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde ki-acl1-
tens het vo ri g I id, is verboden . 

5. 1. Hij , di e opzette! ij k goederen invoert 
in str ijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 wordt gestra ft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwij l de goederen, wa_a ,·
mede of ten aanzien waarvan de overtredmg 
TJ!aats had, kunnen worden verbeurd verkläard. 
• 2. Met dezelfde straffen w0t·dt gestraft hij , 
die eenig gü0d ver koopt, te koop aanb iedt, 
a fl evert o f ten verkoop of ter afleveri ng in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd, in strijd met een ve,·bod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen va11 feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn , behalve de b ij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der R ij ks- en Gemeentepolitie. 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op fe iten, va ll ende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zij n niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de iu en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staat~blad N °. 535) va11 overeen komstige toe
pass ing. 

9. Deze wet tl'eedt in werking met ingang 
va n den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 290. 

WILHELMINA. 
DP M inister van Staat, 

Minister -van Ecnnt:nnische Zaken, a.i. , 
H . Co I ij 11. 

(Uilgeg. 13 Juli 1934.) 

31 M ei 1934. WET tot regeling van den in
voer van verschil lende a,·tikelen. 

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

dat door Ons bij besluit van 10 November 
1933, N °. 34, (Nederlandsche Staalscoitmnt 
van 13 November 1933 , N ° . 221), ingevolge 
artike l 2 de r "Crisisi11voerwet" 1931 (Staats
blad 0

• 535) de invoer van vel'schillende al'
tikelen aan een tijdel ijke beperking is onder
WOl'pen en dat artike l 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodanig geval een vool'
ste l van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van Sta te, enz. 

Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden ops lag in entrepót; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. l. Gedurende het t ijdvak van 2 maan
den, aanvangende 1 November 1933 en e in
digende 31 December 1933, of zooveel eerder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden be paald, is de invoer uit ieder 
land vel'boden van: 

I. a. phonogl'afen, grammofonen en hier
mede gelij k te stell en toestellen , alsmede van 
hun toebehooren, zooals muziekl'ollen en -pla
ten; 

b. radio-, ve"sterker- en gelijk richtlampen, 
a l dan niet in rnd iotoestell en of in andere 
voorwerpen gemonteerd; 

c. luidsprekers en de hoofddeelen daarvan: 
d. alle linoleum; 
e. parapluies, parasols en wandelstokken ; 
/. haarden, met uitzondering van vu lhaar-

den en gashaarden; 
g. voor installaties va11 centrale verwarming 

benoodigde onderdeel en, te weten: ketels, re
Sel'voirs, brnnders en rad iato ren: 

h . electrische kookapparaten en broodroos
ters, 

voorzoovel' deze meer bedrnagt dan 90 ten 
hondel'd van hetgeen gemiddeld van elk dier 
artikelen in de maanden November en Decem
ber van de jaren 1931 en 1932 uit dat land is 
ingevoerd, naar de waarde berekend; 

Il. a. radiotoestellen met in of aange
bouwde grammofonen of luidspreke rs en de 
kasten hiervoor; 

b. vleugelpiano's, pianola's, phonola's en 
andere mechanische piano's voo1·zuover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van h<:t 
aantal stuks van die artikelen, dat gem iddeld 
in de maanden ovembel' en December van 
de jaren 1931 en 1932 uit dat land is inge
voerd· 

III.' brandkasten, kluisdeuren en safeloket
ten, voorzoover deze meer bedraagt dan 100 
ten honderd van het gewicht, dat gemiddeld 
in de maanden November en December van de 
jaren 1931 en 1932 aan die goederen uit dat 
1 and is ingevoerd . 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere ve l'gunningen tot 
invoer dier goederen worden vedeend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de __ inrner der aldaa_•: 
genoemde artike len niet z1Jn toegestaan, tenz1J 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Ministe,· afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons wol'den op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden. krachtens welke, en de wijze. 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststel] ing van bedragen, we lke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
bes! uit verbonden, aan be langhebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, als in het vorig I id be
doel cl , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
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worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
" ellen ten aanzien van de in dat besluit ge
ste lde regelingen, alsmede op grond van bij
zonde re omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het ee rste lid , a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in dit arti ke l bedoeld, 
wordt in de Nederlandsrhe Staatscourant be
kend gemaakt. 

4 . 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepaliogen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, i~ ver.boden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoer t 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 wordt gestraft met gevangen isstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, wa_ar
mede of ten aanzien waarvan de overtredmg 
plaats had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij. 
die eenig goed verkoopt, te koop aanb iedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
,·oorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha[ ve de bij of 
krachtens art ikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , val lende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen voorkomende in de wetten betref
fende de i;1Voerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596) van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
mu den dag, volgende op dien der afkond i
gi ng. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3lsten 

Mei 1934. 

s. 291. 

WILlIELMINA. 
De Minist er van Staat, 

Minis ll'I' v a,n Econo mische Zaken, a .i., 
H. Colijn. 
( Uitycg. 17 J uli 1934.) 

31 M ei 1934 . WET tot regeling van den in
voer van tafe l- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast 
als aan het stuk, beddelakens en sloopen. 

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

dat door Ons bij bes luit van 29 November 
1933, N°. 32 (Nede?'landsche Staatscourant 
,•an 30 Tovember 1933, N°. 234), ingevolge 
a,·tike l 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 17 

November 1933 (Staatsblad N°. 596), de in
voer van tafel - en servetgoed, handdoeken en 
ander huishoudgoed, zoowel a fgepast als aan 
het stuk, beddelakens en sloopen, wederom 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen, 
welke beperking bij Ons besluit van 27 Fe
bruari 1934 N°. 7 (Nederlandsche Staatscou
rant van 28 Februari 1934 N°. 42), voor 12 
maanden is verlengd, en dat art ikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig
gev.al e.en voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat bes! uit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz_ 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vr ij e verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maanden, 
aanvangende 1 December 1933 en e indi gende 
28 Februari 1934 of zoovee l ee rder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel afgepast als 
aan het stuk, beddelakens en sloopen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 60 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
3 maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd, naar 
de waarde berekend. 

2 . Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Maart 1934 en eindigende 28 
Februari 1935, is de invoer uit ieder land 
ve rboden van tafel- en servetgoed, handdoeken 
en ander huishoudgoed, zoowel a fgepast a ls 
aan het stuk, beddelakens en sloopen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1929, 1930 en 1931 aan die 
goederen uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat gedurende den in dit I id ge
noemden termijn uit ieder land niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten dan 50 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
12 maanden gedurende de jaren 1929, 1930 en 
1931 van die goederen uit dat land is inge
voerd . 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge lid 2 bepaalde contingenten bijzon
dere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen :Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke , en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bP
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld. kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
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worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaal de in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederland:iche 8taatsco,t1·ant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in of krachtens de artikelen 2, 
3 en 4. 

3. De feiteri, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
~trafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene st rafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkon
diging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 3lsten 

Mei 1934. 

s. 292. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 

Minister van Economische Zaken, a.i., 
H . Co l ij n. 

(Uitgeg . 27 Sept. 1934.) 

31 Mei 1934. WET tot regel ing van den in
voer van geïsoleerde electr iciteitsgeleidin
gen. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 October 1933, 
N°. 14, (Nederlandsche Staatscourant van 27 
October 1933, N°. 210), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N° . 

535) de invoer van geïsoleerde electriciteits
geleid ingen aan een tijdelijke beperking is 
onderworpen, welke tijdelijke beperk ing bij 
Ons besluit van 28 December 1933, N°. 85 
(Nederlandsche Staatscourant van 29 Decem
ber 1933, N° . 253) opnieuw op grond van art. 
2 der Crisisinvoenvet 1931, Staatsblad 535, 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933. 
Staatsblad N°. 596, werd vastgesteld voor een 
langeren termijn en dat artikel 3 van genoem
de wet voorschrijft, dat in geval van toepas
sing van artikel 2 van genoemde wet een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te versta.an onder: 
1. 11 invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot: 

2. ,,Onze l\iinister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. l. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den , aanvangende 1 October 1933 en e indi 
gende 31 December 1933 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen M inister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

1 °. geïsoleerde electriciteitsgeleidingen zon
der loodmantel: 

a. van koperdraad of koperkabel, geïso
leerd met caoutchouc. voor zoover deze meer 
bedraagt dan 75 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld per 3 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd; 

b. van koperdraad met geïmpregneerde ka
toenomvl echting (z.g. zuur- en weerbestandig 
draad) , voor zoover deze meer bedraagt dan 
75 ten honderd van de hoeveelheid, welke ge
middeld per 3 maanden in de jaren 1931 en 
1932 uit dat land is ingevoerd; 

2°. geïso leerde electricite itsgel eidingen met 
loodmantel met caoutchouc, voor zoover deze 
meer bedraagt clan 75 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gem iddeld per 3 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is in
gevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Januari 1934 en e indigende 
31 December 1934, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van : 

1 °. geïsoleerde electriciteitsgele idingen zon
der loodmantel: 

a. van koperdraad of koperkabel, geïso
leerd met caoutchouc, voorzoover deze meer 
bedraagt dan 65 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat, 
1 aud is ingevoerd; 

b. van koperdraad met geïmpregneerde ka
toenomvlechting en omsp inning (o .a . zuur- en. 
weerbestandig draad) voorzoover deze meer 
bedraagt dan 65 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen u it dat 
land is ingevoerd ; 

2°. geïsoleerde e lectriciteitsgele id ingen met 
loodmantel met caoutchouc, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 65 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maanden 
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in de jaren 1931 en 1932 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
in het vorig lid vastgestelde contingenten bij
zondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer ui t nad0r door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vo ri g artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan. tenzij 
daa rbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
,·arnvege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doelcl, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
bes! uit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ver leend , nadere voorschriften vast te 
stel Jen ten aanz ien van de in dat besluit ge- , 
stelde rege lingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandighedi>n daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Jrederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Min ister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkom t van ten in
,·oer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I iel, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettel ijk goederen inrnert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 eu 4 wordt gestraft met gevan
geni straf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtred ing plaats had, kunnen worden ver- 1 

beurel verklaard. 
2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 

die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl eve rt of ten verkoop of ter afl evering in ' 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen voorkomende in de wetten betref
fende de i;voerrechten en accijnzen. 

8. l\Iet betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der "Crisi sinvoerwet" 1931 
(S taat~blad N°. 535), gewijzigd bij de wet rnn 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 293. 

WILHELMINA. 
D e Ministe,· van Staat, 

Minister 'Van Economische Zaken, a.r, 
H. Co lijn . 
(Uitgcg . 31 J uli 1934.) 

og niet verschenen, wordt achterin opge
no1nen . 

s. 294. 

31 Mei 1934. WET tot regeling van den in
voer van bedrukte, geverfde, bontgeweven, 
gebleekte en ongebleekte katoenen manu
facturen. 

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

dat door Ons bij beslui t van 29 November 
1933. N°. 33 (Nederlandse/ie Staatscourant 
van 3-0 November 1933, N °. 234), ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N° . 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596) de in
voer van bedrukte, geverfde, bontgeweven, 
ongebleekte en gebleekte katoenen manufactu
ren wederom aan een tijdelijke beperki ng is 
onderworpen, welke beperking bij Ons besluit 
van 27 Februari 1934, N°. 9 (Nede1·la1ulsche 
Staatscou,·ant van 28 Februari 1934, N°. 42) 
wederom voor 6 maanden is verlengd, en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer za l worden gedaan; 

Zoo _is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,.Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 December 1933 en eindi
gende 28 Februari 1934 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. bedrukte, geverfde en bontgeweven ka
toenen manufacturen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
he id , welke gemiddeld per 3 maanden in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd , naar de waarde be
rekend · 

b. g~bleekte katoenen manufacturen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 65 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 3 maanden in de ja ren 1931 en 1932 van 
die goederen uit dat land is ingevoerd, naar 
de waarde berekend; 

c. ongebleekte katoenen manufacturen, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 75 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
3 maanden in de jaren 1931 en 1932 van die 
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goederen ui t da t land is ingevoerd , naa i' de 
waarde berekend. 

2. Gedurende het t ijdvak van 6 maanden, 
aanvangende 1 Ma art 1934 en e ind igende 31 
Augustus 1934, is de invoer ui t iede r land 
verboden van: 

a. geverfde, bedrukte en bontgeweven ka
toenen manufacturen, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld pe r 6 maanden in de jaren 
1929, 1930 en 1931 aan die goederen uit dat 
la nd is ingevoerd, met dien verstande, da t ge
durende den in dit l id genoemden termij n ui t 
iede r land niet meer ten invoer za l worden 
toe gel aten dan 55 ten honderd van de . hoe
vee lheid welke gemiddeld gedurende de Jaren 
1929 , 1930 en 19 31 va n die goeàe ren uit dat 
1 and is ingevoerd ; 

b. gebleekte katoenen manufacturen , voor 
zoover deze meer bedraagt da n 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld pe r 6 maan
den in de ja ren 1931 en 1932 aan die goede
ren u it da t land is ingevoerd, met di en ve l'
stande, dat gedurende den in dit lid genoem
den termijn ui t iede r land niet meer ten lil· 

voer zal worden toegelaten clan 60 ten hon
derd van de hoeveelhe id , welke gemiddeld ge
durende de ja ren 1931 en 1932 aan d ie goede
ren u it dat land is ingevoerd ; 

c. ongebleekte katoenen manufacturen, voor 
zoover deze meer bedraagt da n 30 ten hon
derd van de waarde, welke gemiddeld pe r 6 
m aanden in de jarnn 1931 en 1932 aan d ie 
goederen ui t da t l a nd is ingevoel'd, me t d ien 
ve rstande, dat gedurende den in d it I id ge
noemden termij n, u it ieder land niet meer ten 
invoer za l worden toe gel aten dan 35 ten hon
derd van de hoeveelhe id, welke gemiddeld ge
durende de jaren 1931 en 1932 van die goe
de ren ui t dat la nd is ingevoerd. 

3. Onze Mi nister is bevoegd om boven de 
ingevolge lid 2 bepaal de contingenten bij 
zondere contingenten vast te stellen voor __ den 
invoer u it nader door hem aan te ·w11zen 
landen. 

3. 1. Gedurende de in het vorig a rt ikel 
genoemde t ij dvakken zal 1.e invoer der aldaa_1: 
genoemde art ikelen niet z1Jn toegestaan, tenz>J 
da a rbij wordt overgelegd eene daa t'toe door 
of vanwege Onzen Ministe r afgegeven ve r
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Min ister regelen geste ld betreffende de 
voorwaarden krachtens welke, en de wijze, 
waarop een~ ve rgunning, in het vor ig lid 
bedoeld, wordt ve rstrekt, a lsmede betl'e ffende 
de vaststelli ng va n bedragen, welke te r be
strijding van kosten, aan de uitvoer ing va n 
da t beslui t vet'bonden, aan bela nghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, a ls in het vo l'ig lid be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdhei d 
worden verleend nadere voo l'schriften vast te 
stell en ten aanzien van de in da t beslu it ge
stelde regelingen, a lsmede op grnnd rnn bij
zondere omstandi gheden daarvan en Yan het 
bepaalde in het ee rste li d , a fw ij kingen toe te 
staan. 

4. Een beslu it, als in di t a rt ikel bedoeld , 
wordt in de N ed erlandsch e St aatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing deze,· wet stelt 

Onze M inister be palingen vast bet re ffende het 
leve t'en van bewij s va n herkomst va n ten in
,·oer aangegeven goederen. 

2. Invoe l', in stl'ijd met het bepaalde krach 
tens het vo l' ig I id, is ve rboden. 

5. 1. H ij , die opzette lij k goederen i11rnel't 
in strijd met he t bepaalde in en krach tens 
de a rt ikelen 2, 3 en 4, wo rdt gestraft met ge
vangenisstraf va n t<in hoogste 6 maanden of 
ge ldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de ove rtred ing p laa ts had , kunnen worden 
rnrbeurd verkla ard. 

2. Met dezel fde straffen wordt gestraft hij. 
d ie eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt. 
af levert of ten verkoop of te 1.· afl ever ing in 
voorraad heeft, waa rvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een ve rbod krach tens 
het bepaalde in de arti kelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrij ven beschouwd. 

6 . Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens a rtike l 141 van het Wetboek van 
Stra fvordering aangewezen pe rsonen, belast 
a ll e ambte naren de r Rij ks- en Gemeentepol i
t ie , zoomede de ambtenaren der invoerrech ten 
en acc1Jnzen. 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa l ing 
deze r wet , zijn niet van toepass ing de straf
bepa lingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnwn . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch r iften zijn de art ike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad, N °. 535) , gewijzigd bij de Wet 
van 17 November 1933 (Staa tsblad N °. 596 ) 
van overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
va n den dag, volgende op dien de r a fkond i
g ing. 

L asten en beve len, enz.; 
G!)geven ten P ale ize het Loo, den 31sten 

M ei 1934. 

s. 295. 

WILHELMINA. 
D e M inis ter van S taat , 

Afinister van Economische Za ken, a .i ., 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg. 17 A 'tt (!'ttS tus 1934. ) 

31 M ri 1934. WET tot rege ling va n den in
voe r van kousen en sokken. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t door Ons bij besluit van 29 December 1933, 
0

• 8, (Nede,·l andsche S taatscourant van 29 
en 30 December 1933, 0

• 253), ingevolge 
art i ke i 2 der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N°. 535) gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N °. 596) , de in
voer van kousen en sokken wederom aan een 
tij de lijke beperking is onderworpen en dat 
a r t ike l 3 van genoemde wet voorschrij ft, dat 
in zooda nig geval een voorste l van wet tot 
vool'ziening van het in dat beslui t gerege ld 
verbod van invoer za l wo rden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State . enz. 
A rt. 1. In deze wet is te ve rstaa n onder : 
1. ., invoer", invoer in het vrije ve rkeer 
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rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaa nden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco• 
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
<:len, aanvangende 1 Januari 1934 en e indi 
gende 31 December 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer u it ieder 
land verboden van kousen en sok ken, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 60 ter hon• 
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
12 maanden gedurende de ja ren 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
;n het vorig lid vastgestelde contingenten bij
zondere contingenten vast te stell en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen lan
den. 

3. In afwijking van de krachtens I id 1 en 
lid 2 van dit artikel vastgestelde hoeveel
heden kunnen door of vanwege Onzen Minis
ter, op grond van bijzondere omstandigheden, 
bij zondere vergunningen tot invoer dier goe
deren worden verl eend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig art ikel 
genoemde t ijdvak za l de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
,·anwege Onzen Minister afgegeven vergun
ru ng. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Ministe r regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden. krachtens we lke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doe ld , wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vastste l I ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
bes lui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
s taan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede,·landsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzette lijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4 wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanz ien waarvan de overtreding 
plaats had , kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde ïn de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet , 
wot·den als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie. 
zoomede de ambtenaren der invoer rechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten beti-ef
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8 . . Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596) van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 296. 

>\<~LHELMIN A. 
De Minister van Staal , 

1'finister van Eco nom,isrhe Zaken, a .i ., 
H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 24 Juli 1934. ) 

31 M ei 193-1. WET tot regeling van den in
,·oer van naaigaren. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 December 1933, 
N°. 87, (Nede,-landsche Staatscourant van 29 
en 30 December, N°. 253), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad 596), de invoer van naai
garen wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 

,voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze l\finister", de Minister .van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1934 en eindigen
de 31 December 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
1 and verboden van naaigarens, voor zoove,· 
deze meer bedraagt, dan 50 ten honderd van 
de waarde, welke gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 70 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maanden 
gedurnnde de jaren 1930 en 1931 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
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in het vorig lid vastgestelde contingenten bij
zondere cont ingenten vast te steil en voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. In afwijking va 11 de krachtens I id 1 en 
lid 2 van dit artikel vastgestelde hoeveelheden 
kunnen door of vanwege Onzen Minister bij
zondere vergunningen tot i11voer dier goederen 
worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoe1· der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij word t overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen :Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Mi nis ter regel en gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 1 

waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende ?.e 
vastste ll ing van bedragen, welke ter bestnJ
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
rlen in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, als in het vorig I iel be
rloelcl, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden ve rl eend naclel'e voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het ee rste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besl uit, a ls in dit artikel becloel cl, 
wordt in de Nederlandsche Staatscouran t be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen va t betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goeclernn. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I iel, is verboden. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar-. 
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorderi ng aangewezen personen, bel ast 
a ll e ambtenaren der R ijks- en Gemeentepol i
t ie, zoomede de am btenaren der invoerrechten 
en accij nzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepal ing 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepali ngen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerech ten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad 0

• 535) gewijzigd bij de wet van 

17 ovember 1933 (Staatsblad N °. 596) van 
ovel'eenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 297. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 

.;ifinister van Economische Zaken. a.i., 
H . Col ij n. 

(Uitg cg. 4 October 1934.) 

31 M ei 1934. WET tol regeli ng van den in
voer van bi aàzi nk. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 November 
1933, T0

_ 30, (Nederla11dsche Staatscourant 
van 30 November 1933, N°. 234), ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596) de in
voer van bladzink wederom aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen, welke tijdelijke be
perking bij Ons besluit van 27 Februari 1934 

0
• 5 (Nede1·landsche Staatscourant van 28 

Februari 1934, N° . 42) opn ieuw op grond 
van artikel 2 der "Crisisinvoerwet 1931" , 
Staatsblad N° . 535 , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933, Staatsblad N° . 596. werd 
vastgesteld voor een langeren termijn en dat 
art ikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,i nvoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Mini ter", de Minister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 December 1933 en eindi
gende 28 Februari 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen l\I inist,er 
za l worden bepaa,ld, is de invoer uit ieder 
land verboden van bladzink, voorzoover deze 
meer bedraagt dan 80 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld per 3 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 uit dat land zij n in
gevoerd. 

2. Gedurende het tijàvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Maart 1934 en eindigende 28 
Februari 1935 of zoovee] eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van bl adzink voorzoover deze meer bedraagt 
dan 70 ten honderd van de hoeveelhe id, welke 
gemiddeld in de jaren 1931 en 1932 u it dat 
land zij n ingevoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
in het vorig lid vastgestelde contingenten bij
zondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer u it nader door hem aan te wijzen lan
den. 

4. Boven de ingevolge het eerste en tweede 
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lid vastgestelde hoeveelheden kunnen door of 
vanwege Onzen Minister op grond van bij
zondere omstandigheden, bijzondere vergun
ningen tot invoer dier goederen worden ver
leend. 

3. 1. Gedurende het in h et vorig artikel 
genoemde tijdvakken za l de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onze n Minister a fgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden . krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig I id be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vastste ll ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t ve rbonden , aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Ministe r bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde l'egelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste 1 id , afwijkingen toe te 
staa n. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscoitrant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toe pass ing dezer wet ste lt 
Onze M iniste r bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van he rkomst van ten in
voer aa ngegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd m et het bepaa l de krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de art ikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maa nden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000 , te rwijl de goederen, waal'
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats ha d, kunnen worden ve rbeurd vel'kl aa rd. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed ve rkoop t, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd , in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaa r gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , st rafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepaling 
deze!' wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596) van 
overeenkomstige toepass ing. 

9 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, vo lgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; . 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 298. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat , 

Minister van Econo1nische Zaken, a.i .. 
H. C o 1 ij n. 
(Uitgeg. 24 J uli 1934.) 

31 M ei 1934. WET, houdende bekrachtiging 
van drie door den Gouverneur-Generaal 
van N ederlandsch-lndië krachtens artikel 
93, eerste lid, <le t· Indische Staatsrege ling 
vastgestelde ordonnanties. (Bieraccijns. 
Couponbelasting . M otorvoe,·ti,igenbelasting 
B ititengewcste1i.) 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van dri e 
met toepass ing van arti kel 93, eerste lid , der 
Indische Staatsregeling vastgeste lde ordonnan
ties . strekkende tot invoering en wijzig ing van 
be lastingregelingen in N ederlaruisch-l ndië en 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabilite itswet (Nederlaruisch 
Staatsblad 1925, n°. 328 ; Indisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzichte van die regelin
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz . 
E enig a rtikel. 

De met toepassing va n a rt ikel 93 , eerste lid , 
der Ind ische Staatsregeling vastgestelde or
donna nties van 13 December 1933 (Indisch 
Staats blad n°. 488), 28 December 1933 (Indisch 
Staatsblad n°. 516) en 29 December 1933 
(Indisch Staatsblad n°. 523), ondersche iden
lij k strek kende tot tijdelijke verlaging van den 
accijns op bier, tot invoering eener coupon
belasting en tot wijzig ing van de ordonnantie 
op de motorvoertuigenbelasting Bui tengewes
ten in Nederlandsch- Indië, zoomede tot buiten
werkingstelling van artikel 16 der Indi sche 
Comptabilite itswet (NederlanJ.,ch Staatsblad 
1925, n° . 328 ; I ndisch Staatsblad 1925 , n°. 
448) ten opzichte van die regelingen, worden 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 

s. 299. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat , 
M inis ter van K o!112iën, 

H . Colijn. 
(Uit geg. 12 J uni 1934.) 

31 M ei 1934. WET, houdende nieuwe tij de
lij ke korting op de wedden, vergoedingen 
en traktementsverhoogingen van den R aad 
van State, de Al gemeene R ekenkamer, de 
rechterl ijke macht en de militair-rechter
lijke macht. 

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

dat het wenschelijk is eene nieuwe t ij delij ke 
korting toe te passen op de wedden, vergoe
dingen en traktementsverhoogingen van den 
Raad van State, de Algemeene Rekenkamer, 



1934 31 MEI (S. 299-300) 430 

de rechterlijke macht en de mi li tair-rech ter
lijke macht; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. Op de jaarwedden, de ambtswedden, 

de vergoedingen en de t raktementsverhoogin
gen van den Raad van State, de A lgemeene 
Rekenkamer, de rechterlijke macht en de m ili 
tai r-rechterl ijke macht wordt eene t ijdelijke 
korting toegepast van 1 ½ procent. 

Het voorschrift van het vorige lid heeft 
geen invloed op de toepassing van bepalingen 
en regelingen, welke m et de bezoldiging ver
band houden . 

2. De wet van 11 F ebruari 1932 (Staats
blad n°. 47), gewijzigd bij de wet van 30 De
cember 1932 (Staatsblad n°. 690), is ingetrok
ken. 

3. Deze wet treedt in werking gerekend 
van 1 J anuar i 1934. 

Zij vervalt, indien tot stand komt eene wet 
tot wij zig ing van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240) waarbij het op 1 J anuar i 1934 
geldende verhaal van de bij drage voor e igen 
pensioen met 11/2 procent der wedde wordt 
vermeerderd, en wel op hetze] fde tijdstip, 
waarop die wijzigi ngswet in werking treedt . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pal eize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Za ken, 
J. A. cl e W i I de. 

D e M inist,er van Financiën, 0 u d. 
D e M inis ter van J ustitie, V an S c h a i k. 

D e Minii!te,· van Defensie, L . N . D ec k ers. 
( Uitgeg. 5 Juni 1934. ) 

s. 300. 

31 M ei 1934. WET tot na dere wijzi ging van 
de regelingen, houdende vaststelling van 
de bezoldi g ing van den Raad van State, 
de Algemeene R ekenkamer, de rechter
lijke m acht en de militair-rechtedijke 
macht. 

W ij WILHELMINA, enz .... doen te wëten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is nader te wijzigen de 
regeli ngen , houdende vaststelling van de be
zoldiging van den R aad van State, de Alge
meene Rekenkamer, de rechterlijke macht en 
de m il ita ir-rechterlijke m acht; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . H et eerste l id van artikel 1 van de 

wet van 31 December 1925 (Staatsblad n°. 
573), tot regeling van de bezoldi g ing van den 
Raad van State, gewijzigd bij de wet van 25 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 366) , word t gelezen 
a ls vo lgt: 

" De jaarwedde van den Vice-President en 
d ie van de leden van den R aad van State 
worden vastgesteld: 
voor den Vice-Pres ident op ........ f 12,600; 
voor d·e leden iede r op .. ........... .. 8,100 ; ". 

H et vierde li d van voormeld a rt ikel 1 wordt 
gelezen als volgt: . 

De in het eerste lid genoemde Jaarwedden 
a l~~ede de in artikel 2 genoemde traktements
verhoogingen worden voor hen , di e ongehuwd 
zij n, voor zoover zij niet gehuwd zijn geweest 
verminderd met 10 ten honderd. 

De bepalingen van het vorige lid vinden 
geen toepassing ten aanz ien van de in gez ins
verband levende eenige kostwinners. 

De verhooging of vermindering van de be
zold ig ing als gevolg van de wijziging van de 
omstandigheden, welke de in het eerste l id 
genoemde ambtenaren a l dan niet doen vall en 
onder de in het 4e lid bedoelde verm indering, 
gaat in met den eersten dag de r m aand, 
waarin die wijziging plaats v indt." 

Art. II. Het eerste li d van artikel 48 van 
de Comptabilitei tswet (Staatsblad 1927, n°. 
259) , l aatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 
December 1933 (Staatsblad n°. 673 ), wordt 
gelezen als volgt: 

" 1. De ambtswedde van den Voorz itter 
wordt bepaald op 7200 gulden, di e van de 
overige leden op 6300 gulden 's jaars." 

H et vierde lid van voo rmeld artikel 48 wordt 
vervangen doOJ· de drie volgende leden : 

,,4 . De in het eerste lid genoemde ami;>_ts
wedden worden voor hen, di e ongehuwd z1Jn , 
voo r zoover zij niet gehuwd zijn geweest, ver
minderd met 10 ten honderd. 

5. De bepalingen van het vorige lid vinden 
geen toepass ing ten aanz ien van de in ge
zinsverband levende eenige kostwinners. 

6. De verhooging of vermindering van de 
bezol diging als gevol g van de wij zig ing van de 
omstandigheden, welke de in het eerste l id 
genoemde ambtenaren a l dan niet doen val
len onder de in het vierde lid bedoelde ver
mindering, gaat in met den eersten dag der 
m aand waarin die wij ziging plaats vindt." 

Het 'tegenwoordi ge vij fde lid van voormeld 
artikel 48 wordt zevende lid. 

Art. III. D e artikelen 1, 2, 3 en 4 van de 
wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) , ge
lijk deze laatstelijk gewijzigd is bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 606) , wor
den gelezen als volgt: 

Art. 1. De samenstelling van den hoogen 
raad benevens de jaarwedden der leden van 
en d~r rechterlijke am btenaren bij dien raad 
worden vastgesteld als volgt : 
1 pres ident 
ten hoogste 2 vice-pres identen , ieder 
ten hoogste 17 raaclsheeren, ieder 
1 procureur-generaal .. .... ............ .. .. .. 
ten hoogste 4 advocaten-generaal, 

ieder .... ........... ...... .......... ...... ...... . 
1 gr iffi er ..... .. .. .. .. ......... .......... .. 
ten hoogste 3 substituut-gr iffiers, 

f 10,800 
9,450 
8,550 

10,800 

8,550 
5,850 

ieder .. ...... .. .... 3,96 0 

Art. 2. De samenstelling der gerechtshoven, 
benevens de jaarwedden der leden van en 
der rechterlijke ambtenaren bij die gerech ts
hoven worden vastgesteld als volgt: 

A. Arnsterdarn. 
1 pres ident . .. . . . . ... . ....... ... ... . ...... •. • • • • • • 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 13 raadsheeren, ieder 
1 procureur-generaal ...................... .. 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, 

ieder ....... .. ............ .. .. .. ......... . . 
1 g riffier .................. .. ................ .. .. .. 
ten hoogste 3 substituut-griffie rs, 

9,450 
8,550 
7,650 
9,450 

7,650 
5,85 0 

ieder ............ ...... .. .. .......... .. ....... 3,960 
ten hoogste 6 raadsheeren-plaatsvervangers 

zonder bezoldig ing . 
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B. 's-Gravenha(!e. 
1 pres ident ..... ............ .... . ............... . . 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder .. . 
1 procureur-generaal ... .... .... . 
ten hoogste 2 advocaten-generaal , 

ieder .. . .. . ..................................... . 
1 griffier .. ... . . 
ten hoogste 3 substituut-gr iffiers, 

9,450 
8,550 
7,650 
9,450 

7,650 
5,850 

ieder ................ ....... .... ...... ....... 3,960 
ten hoogste 6 ,·aadsheeren-plaatsvervangers 

zonder bezoldiging. 

C. 's-H erto(!cnbosch, Arnhem, L eeuwarden. 

1 president . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. f 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 8 raadsheeren , ieder .... . . 
1 procureur-generaal ... .. ................. . 
ten hoogste 2 advocaten-generaal , 

ieder .. . 
1 griffier .... 
ten hoogste 3 substituut-gr iffie rs, 

9,000 
8,100 
7,200 
9,000 

7,200 
5,400 

ieder ..... ..... ......... ..... ... 3,960 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

Art. 3. De klassen en de samenstelling der 
arrondissements- rechtbanken, benevens de jaar
wedden der leden van en der rechterlijke amb
tena ren bij die rechtbanken worden vastge
ste ld ,als volgt: 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 

1 president . 
ten hoogste 6 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 25 rechters, ieder 
1 offic ier van justitie .. . ... . 
ten hoogste 8 substituut-officieren van 

justiti e, ieder ...... .............. . 
1 griffier . ............. . .......... . .. . 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, 

8,550 
7,650 
6,750 
8,550 

6,750 
5,850 

ieder . 3,060 
ten hoogste 18 rechte rs-plaatsvervange rs , zon

der bezoldiging. 

B. Rotterdam. 
1 president .............. . 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 18 rechters, ieder .. 
1 officier van justitie ....... . 
ten hoogste 6 substituut-offi cieren van 

justitie, ieder .... 
1 gri ff ier ........... .. ... .. .. . .. ... . 
ten hoogste 7 substituut-griffiers, 

8,550 
7,650 
6,750 
8,550 

6,750 
5,850 

ieder . .... .... .... . . ..... . ... .... ....... 3,060 
ten hoogste 12 rechters-plaatsvervangers, zon

der bezoldiging. 

C. ' s-Gravenhage. 
1 president . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . . . 
ten hoogste 4 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 16 rechters, ieder ........ . 
1 officier van justitie ...................... . 
ten hoogste 4 substituut-officieren van 

justitie, ieder ... . ............... ... .... . ... . . 
1 griffier .. . ......... .. . .. . . ..... .. . ... . ... . ...... . 
ten hoogste 5 substituut-griffiers , 

8,550 
7,650 
6,750 
8,550 

6,750 
5,850 

ieder ... .......... .. . ..... .......... .. .... .... . ... 3,060 
ten hoogste 9 rechters-plaatsvervangers, zonder 

bezoldiging. 

D. 's-Hertogenbo.~ch, Breda, :Maastricht, 
Arnhem, Zwolle, Middelbur(!, Haa1"l em, 
Utrecht, Leeuwarden, G,·onin(!en, Assen. 

1 president ..... .. .. .. ... f 7,200· 
ten hoogste 1 vice-president .. . 6,300 
ten hoogste 9 rechters, ieder .. 5,850 
1 officier van justitie .. 7,200· 
ten hoogste 2 substituut-officieren van 

justitie, ieder ......... ... . .. . ...... .. . 
1 griffier 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, 

5,850 
5,400-

ieder ........ . ......................... 3,060· 
ten hoogste 8 rechters-plaatsvervangers, zonder 

bezoldiging. 

II. TWEEDE KLASSE. 

Roennonil, Zutphen, Almelo, D ordrecht, 
Al kmaa,·. 

1 president 
ten hoogste 1 vice-president .. 
ten hoogste 6 rechters, ieder ... 
1 officier van justitie 
ten hoogste 1 substituut-officier van 

justitie . . .. .... . . ... ... . . .. . ... ... . .... ... . 
l gr iffier . . .. .. ....... . . . 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, 

6,300' 
5,850 
5,400 
6,300 

5,400 
4,950· 

ieder . ......... .. .. . .. ........ . ......... 2,610 
ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, zonder 

bezoldiging. 
Het maximum-aantal rechters en rechters

plaatsvervangers, bij dit artikel voor elke ar
rondissemtens-rechtbank bepaald, mag worden 
overschreden, indien Wij dit voor de goede 
bezetting eener enkelvoudige kamer voor de 
behandeling van kinderzaken wenschelijk oor
deelen a lsmede zoolang een rechter-plaatsver
vanger, die kinderrechter is geweest, rechter
plaatsvervanger blijft. 

Het 1 id eener arrondissements-rechtbank,. 
dat bij meer dan één rechtbank a ls kinder
rechter werkzaam is, geniet, boven zijne jaar
wec!de als 1 id eener arrondissements-rechtbank,. 
eene enkele vergoeding van 450 gulden 's jaars. 

Het plaatsvervangend lid eener arrondisse
ments-rechtbank, dat, zonder l id eener andere 
arrondissements-rechtbank te zij n, bij zij n col
lege als kinderrechter werkzaam is, geniet 
daarvoor eene bezoldiging, waarvan het be
drag door Ons wordt bepaald , doch ten hoog
ste ten bedrage van de helft van de jaarwedde 
van een rechter in zijn college. 

Art. 4. De klassen en de samenstelling dei· 
kantongerechten, benevens de jaarwedden dei· 
kantonrechters en der rechterl ijke -ambtenaren 
bij die kantongerechten worden vastgesteld als. 
volgt: 

I. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 
ten hoogste 6 kantonrechters, ieder 
1 griffier .... . ............. . 
ten hoogste 5 substituut-griffiers, 

7,200• 
5,400• 

ieder . ........ .. ..... . ... ... ..... .. .. .. .. .... ... . 2,610, 
ten hoogste 30 kantonrechters-plaatsvervangers 

zonder bezoldiging. 

B. Rotte,·dam. 
ten hoogste 5 kantonrechters, ieder 
1 griffier ........... ................ ....... . ..... . 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, 

ieder ................ . . . ...... ... . .. ... .. , . ...... . 

7,20(), 
5,400-

2,610, 
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ten hoogste 24 kantonrechte rs-plaatsve rvangers . 
zonder bezo ldiging. 

C. 's-Gravenhage. 
ten hoogste 4 kanton rech ters, ieder 
1 griffier . .............. .......... ... . ........ .. . . 
ten hoogste 3 substituut-gr iffiers, 

7,200 
5,400 

ieder . .. . .. . ...... ....... .... .. .. ... ... ....... .. 2,610 
ten hoogste 18 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

D. Utrecht, llaarll1n, Groningen, A,·nhern. 
ten hoogste 2 kantomechters, ieder ... f 6,750 
1 griff ier .. . . .. ... .. ... ... .. ... . .... ....... 4,320 
ten hoogste 1 substituut-griffier ...... 2,610 
ten hoogste 14 kantonrechters-plaatsvervangers, 

zonder bezoldiging. 

E. 's-H e,·togenbosch, 1'ilburg, Maastricht, 
H eerl en, Nij,negen, Enschedé, L eiden, 

Schiedarn, H il versurn, L eeuwa·rden . 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder . .. f 6,300 
1 griffier . .. . ...... ... .. .. ... .. .. ................ . 3,060 
ten hoogste 1 substituut-griffier . .. . ... 2,160 
ten hoogste ;10 kantonrechters-pl aatsvervangers. 

ronder bezold ig ing. 

II. TWEEDE KLASSE. 

Eindhoven, B,·eda, B ergen op Zoorn, R oer
mond, V enlo H elmond, ·wageningen, 1'erborg, 
Zutphen, Apeldoorn, D eventer, Zwolle, Al
m elo, D el f t, Gouda, Dord,·echt, 1lfiddelburg, 

Alkmaar, H oorn, Zaani.larn, Arners foort, 
Winschoten , Zuidbroek, Assen, Emmen. 

1 kantonrechter ... ..... .. ....... .... ... ... ... .. f 5,850 
1 g riffier . . . ... ....... ... .. ...... .. . ... ... .... ... . 2,610 
ten hoogste 8 kantomechters-plaatsvervange rs, 

zonder bezold iging. 

III . DERDE KLASSE. 

D e ove1·ige kantongerechtea . 
1 kantonrech ter . .... .. .. ... . .. . .... ... ... ... ... f 5,400 
1 griffier . . .. .... . ..... . ..... . ........ ........ .. .. 2,160 
ten hoogste 8 kantomechte rs- plaatsverva ngers, 

zonder bezoldiging. 
Bij de ka ntongerech ten van alle klassen : 

ambtenaren va n het openbaar minis-
terie, ieder .. . ... ................... .. ... ... .. f 3,060 
Art. IV. In het tweede lid van arti kel 5 

van voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staats
blad N ° . 181) worden de woorden "van 1000 
gu lden" gelezen : ,,van 900 gulden". 

Art. V . I n het eerste lid van artikel 6 van 
voornoemde wet van 5 J uli 1910 (Staatsblad 
n° . 181 ) worden de woorden "met 200 gulden" 
ge lezen : ,,met 180 gulden" . 

l n het tweede lid van voornoemd artikel 6 
worden de woorden "in het geheel 1000 g ul 
den" ,,van 250 gu lden" en "in· het geheel 
1500' gulden" onderscheidenlij k gelezen: ,, in 
het gehee l 900 gu lden", ,, van 225 gulden" en 
,, in het geheel 1350 gulden". 

Art. VI. Artikel 9 van voornoemde wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) wordt 
ge lezen als volgt: 

,,De wedden en vergoedingen, welke krach
tens deze wet worden genoten door hen, d ie 
ongehuwd zijn , voor zoover zij niet gehuwd 
7.ij n geweest, worden verm inderd met: 

a. 3 ten ho nderd voor wat betreft de in 

het eerste lid van artikel 6 bedoe lde rechter
lijke a mbtenaren met dien verstande, d a t de 
wedde niet stij gt boven 90 ten honderd van 
de aan het ambt verbonden maximum-wedde; 

b. 10 ten honderd voor wat betreft de 
overige in de a rtikel en 1, 2, 3 en 4 genoemde 
rechterl ijke ambtenaren . 

D e bepalingen van het ee rste I id vinden 
geen toepass ing ten aanz ien van de in gezins
verband levende een ige kostw inners. 

De verhooging of vermindering van de be
zoldiging, als gevolg van de wijziging van de 
omstandigheden, welke de in de artikelen 1, 2, 
3 en 4 genoemde rechte rl ijke a mbte na ren a l 
d an niet doen vallen onde r de in het ee rste 
lid nm dit a r t ikel bedoelde vermindering, 
gaat in met den eersten dag der maand, waar
in die wijziging plaats vindt." 

Art. VII. In artikel 4 van de wet van 20 
Juni 1913 (Staatsblad n" . 292), houdende 
o. m. nadere voorz ie ninge n betre ffende de 
jaarwedden van leden der militair-rechterlijke 
macht, laa tstelijk gewij zigd bij de wet van 25 
Juni 1929 (Staatsblad n°. 367) , worden de 
woorden "op f 7000" en "van f 1000" onder
scheidenl ijk gelezen: ,,op f 6300" en "va11 
f 900". 

Art. VIII. De artikelen 5 en 6 van voo,·
melde wet va n· 20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 
292) worden gelezen a ls volgt: 

" A 1·t. 5. De jaa rwedde der pres identen va n 
de Krijgs raden bij de Zeemacht binnen het 
Rijk in Europa en die de r fi scaals bij die 
Krij gsraden worden voor ieder vastgesteld op 
f 6750. 

A1·t. 6. De jaa rwedde de r presidenten van 
de Krij gsraden bij de Landmacht e n d ie der 
auditeurs-militair worden voor ieder vastge
steld op f 6750." 

Art. IX . Art ikel 9 van voormelde wet van 
20 Juni 1913 (Staatsblad n° . 292) wordt ge le
ze n a ls volgt: 

"De jaarwedden en ve rgoedingen , bedoeld in 
de artikelen 4, 5 en 6, worden voor hen, d ie 
ongehuwd zijn, voor zoover zij ni et gehuwd 
zijn geweest, verminderd met 10 ten honderd . 

De bepali ngen van het vorige lid vinden 
geen toepass ing ten aanz ien van de in gez ins
ve rband levende eenige kostwinners. 

De verhooging of de verminderi ng van de 
bezoldiging a ls gevolg van de wijziging van 
de omstand igheden , welke de in de a rtikelen 
4, 5 en 6 genoemde ambtenaren a l dan n iet 
doen vallen onder de in het eerste I id van dit 
artikel bedoelde vermindering, gaat in met 
den eersten dag der maand, waarin die wij 
zi gi ng plaats vindt." 

Art. X. D eze wet t reedt in we rking met in
gang van 1 Janua ri 1934. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31ster, 

Mei 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I d e. 

De M inis ter van Financiën, 0 u d. 
De M inister van Justiti e, Van Scha i k. 

De Minister van Defensie, L . N. De c k e r s. 
(Uitgeg. 5 J uni 1934.) 
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2 Juni 1934. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, a ls bedoeld in de artikelen 1 en 2 
der Radenwet, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
21 Februari 1933, Staatsblad n°. 54, en 
tot vaststelling van een algemeenen m aat
regel van bestuur, als bedoeld bij de arti
kelen 2 en 48 der W et op de Rijksverze
keringsbank en de R aden van Arbe id, 
Staatsblad 1933, n °. 598. 

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

Sociale Zaken van 24 Maart 1934, n° . 725 , 
Afdeeling Arbeidersver,;ekering; 

Gez ien de artikelen 2 en 48 van de Wet op 
de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598; 

D en Raad van State gehoord (Advies van 
6 M ei 1934, n°. 34), 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 M ei 1934, n°. 1335, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Januari 1935 in te trekken 

Ons besluit van 28 Februa ri 1919 , Staatsblad 
n°. 54, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 1 en 2 der Radenwet, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 21 
Februari 1933, Staatsblad n°. 54, en te ~e
palen als volgt: 

Art. 1. Ten behoeve van de instelling van 
Raden van Arbeid wordt het Rijk in de vol
gende gebieden verdeeld: 

1. Abbekerk, Akersloot, Alkmaar, Andijk, 
Anna Paulowna, Assendelft, Avenhorn, Bar
singerhorn, Beemster, Beets, Bergen, Berk
hout, B everwijk, Blokker, Bovenkarspel, Broek 
in Waterland, Broek op Langendijk, Callants. 
oog, Castricum, Edam, Egmond aan Zee, Eg
mond Binnen, Enkhuizen, Graft, Grootebroek, 
Harenkarspel, Heemskerk, Heerhugowaard, 
Heilo, H elder, H ensbroek, Hoogkarspel, Hoog. 
woud, Hoorn, Ilpendam, Jisp, Katwoude , 
Koedijk, Koog aan de Zaan, Krommenie, 
Kwadijk, Landsmeer, Limmen, St. Maarten, 
Marken, Medemblik, Middelie, Midwoud, 
Monnikendam, Nibbixwoud, Nieuwe Niedorp, 
Noord-Scharwoude, Obdam, Oosthuizen, Oost
zaan, Opmeer, Opperdoes, Oterleek, Ouden
dijk, Oude Niedorp, Oudkarspel, Oudorp, St. 
Pancras, Purmerend, de Rijp , Schagen, Schel
linkhout, Schermer (Z. en N.), Schermerhorn, 
Schoorl, Sijbekarspel , Spanbroek, Texel , Twisk, 
Uitgeest, Urk, Urse_m, Venhuizen, Vlieland, 
Warder, Warmenhmzen, Wervershoof, West
woud, Westzaan, Wieringen, Wieringerwaard , 
Wijdenes, Wijde Wormer, Wijk aan Zee en 
Duin, Winkel, . Wognum, Wormer, Wormer
veer, Zaandam, Zaandijk, Zuid-Scharwoude, 
Zwaag en Zijpe; 

2. A a lsmeer, Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede en . Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemstede, Nieuwer-Amstel, 
Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen, Zandvoort; 

3. Amsterdam; · -
L. & S. 1934. 

4. Abcoude-Baambrugge, Abcoude-Proostdij , 
Achttienhoven, Amerongen, Ammerstol , Bar
woutswaarder, Benschop, Bergambacht, Ber
kenwoude, de Bildt, Breukelen-Nijenrode, 
Breukelen-St. Pieters, Bunnik, Cothen, Doorn, 
Driebergen-Rijsenburg, Gouda, Gouderak, 
Haarzuilens, Haastrecht, Harmelen, Heken
dorp , Hoenkoop, Houten, Jaarsveld, Jutfaas, 
Kamerik, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Lang
broek, Lange Ruige Weide, Leersum, Lekker
kerk, Linschoten , Loenen, Loenersloot, Lopik, 
·Maarn, Maarssen, M a arsseveen, Maartensdijk, 
Montfoort, Moordrecht, Mijdrecht, Nieuwer
kerk a/d IJssel , Odijk, Oudenrijn, Ouderkerk 
a/d IJssel, Oudewater, Pape kop, Polsbroek, 
R eeuwijk, Rietveld, Ruwiel , Schalkwijk, 
Schoonhoven, Snelrewaard, Stolwijk, Tienho
ven, Tull en 't W aal , Utrecht, V eldhuizen, 
Vinkeveen, Vleuten, Vlist, Vreeswijk, Waar
der, W addinxveen, Werkhoven, W estbroek, 
Willeskop, Willige Langerak, Wilnis, Woer
den, Wijk bij Duurstede, IJsselstein , Zegveld, 
Zeist en Zuilen ; 

5. Amersfoort, Ankeveen , Baa rn, Blaricum, 
Bunschoten, Bussum, Diemen, E emnes, 's-Gra. 
,e land, Hilversum, Hoevelaken, Hoogland, 
Huizen, Kortenhoef, Laren, Leusden, Loos
drecht , Muiden, Naarden, Nederhorst den 
B erg, Nigtevegt, Nijkerk, Putten, Renswoude, 
Rhenen , Scherpenzeel, Soest, Stoutenburg, 
V eenendaal, Vreeland, Weesp, W eesperkars
pel, Woudenberg ; 

6. Ter Aar, Alkemade, Alphen a/d Rijn, 
B enthuizen , Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, 
Hazerswoude, Hillegom, Katwijk, Koudekerk, 
Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, Moer
kapelle, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsaterwoude, 
Rijnsburg, Sassenheim, Stompwijk, Valken
burg, Veur, Voorhout, Voorschoten, Warmond, 
Woubr ugge, Zegwaard, Zevenhoven, Zeven
huizen, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammer
dam: 

7. Delft, 's-Gravenhage, ' s-Gravenzande, de 
Lier, Monster, Naaldwijk, Nootdorp , Pijn
acker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg, Was
senaar, Wateringen; 

8. Bergschenhoe k, Berkel, Capelle a/d IJs
sel , Hillegersberg, K ethel , Krimpen a/d Lek, 
Krimpen a/d IJssel, Maasland, Maassluis, 
Overschie , Rotterdam , Schiebroek, Schiedam, 
Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht, IJssel
monde; 

9. Abbenbroek, Alblasserdam, Ameide, Ar
kel, Asperen, Barendrecht, Bleskensgraaf, Den 
Bommel , Brandwijk, Brielle, Di rksland, Dor
drecht, Dubbeldam, Everdingen, Geervliet, 
Giessen, Giessendam, Giessen-Nieuwkerk, Goe
dereede, Gorinchem, Goudriaan, Goudswaard, 
's-Gravendeel, Groot-Ammers, H agestein, Har
din.xveld, H eenvliet, Heerjansdam, Hei- en 
Boe icop, H einenoord, Hekelingen, Hellevoet
sluit, Hendr ik-Ido-Ambacht, Herkingen,. Heu
kelum, Hoogblokland, Hoornaar, Ked10hem, 
Klaaswaal, Langerak, Leerbroek, Leerdam, 
Lexmond, Maasdam, Meerkerk, Melissant, 
Middelharnis, Mijnsheerenland, Molenaars
graaf, Nieuw-Helvoet, Nieuwland; Nieuw
L ekkerland, Nieuw-Beijerland, Nieuwenhoorn, 
Nieuwe-Tonge, Nieuwpoort, Noordeloos, Nu
mansdorp, Ooltgensplaat, Oostvoorne, Otto
land, Oud-Alblas, Oud-Beijerland, Ouddorp, 

28 
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Oudenhoorn , Oude-Tonge, Papendrecht, Peur
sum . Piershil, Poortugaal, Puttershoek, Rhoon , 
Ridderkerk , Rijswijk, Rockanje, Rozenburg, 
Scheil uinen, Schoonrewoerd, Sliedrecht, Som
melsd ij k, Spijkenissen, Sta d-aan-'t Haringvliet, 
Stell endam, Streefkerk, Strijen, Tienhoven, 
Vi anen, V ierpolders, Werkendam, Werken 
(de) c. a., Westmaas, W ijngaarden, Woudri 
chem, Zu id-Beijerland , Zuidl and, Zwartewaal , 
Zwijndrecht ; 

10. St. Annaland, B aarla nd , Borsse len, 
Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Colijnsplaat, 
Dreischor, Driewegen, Duivendijke, Elkerzee, 
Ellemeet, Ellewoutsdijk, Goes, 's-Gravenpol
cler, Haamstede, 's-Heer Abtsker~e, 's-Heer
Arendskerke ' s-Heerenhoek, H emkenszand, 
Hoedekensk~rke, Kapelle, K ats, Kattendij ke, 
Kerkwerve, K loetinge, Kortgene, Krabben
dijke, Kruin ingen, St.Maartensdijk,N ieuwer
kerk, N isse, Noordgouwe, Noordwelle, Ooster
land Oudelande, Oud-Vossemeer, Ouwerkerk. 
Oveland, St. P hili psland, Poortvliet, Renesse, 
Rilland Bath, Scherpenisse, Schore, Seroos
kerke (S.), Stavenisse, Tholen, Waarde , We
meldinge, W issekerke, Wolph aartsdijk, Yerse-
ke, Zier ikzee, Zonnemaire; · 

ll. Aagtekerke, A ardenburg, Arnemu iden, 
Axel, B iervliet, Biggekerke, Boschkapell e, 
Breskens Cadzand, Cli nge, Domburg, Eede, 
'}raauw 'en L angedam, Grijp kerke, Groede, 
Hengstd ijk , H oek, Hontenisse, Hoofdplaat, 
H ulst, I J zendij ke, St.-Jansteen, Koewach t , 
K oudekerke, St. K ruis, St. Laurens, Melis
kerke, M iddelburg, N euzen (ter). Nieuw- en 
St. Joos lancl, Nieuwvl iet, Oostbllrg, 0. en W. 
Souburg, Oostkapell e, Ossenisse, Ove rslag, 
Ph ili ppine, Retranchement, Ritthem, Sas-van
Gent, Schoondij ke, Serooskerke (W.) , S I uis, 
Stoppeldijk , Veere, Vlissingen, Vrouwenpol
der, \Vate r landkerkje, Westdorpe, Westkapell e, 
Zaamslag, Zoutelande, Zuiddorpe, Zuidza ncle; 

12. Achtkarspelen, Aengwirden, Amel a nd , 
Baarderadeel, Bar radeel, 't Bildt, Bobward, 
Dantumadeel, Dokkum, Doni awerstal, F erwar
de ra dee l, Franeker; Franekeradee l, Gaaster
l and, Harlingen, H askerla nd, Hemelumer
Oldephaert en Noordwolde, H ennaarderadeel, 
Hindeloopen, Idaarderadeel, IJlst, K ol lumer
land en Nieuw Kruisland, Leeuwarden, 
Leeuwarderadeel, Lemsterl and, Menalduma
deel, Oostdongera deel , Oo tstellingwerf, Op
sterl and , Rauwerderhem, Schiermonnikoog, 
Schoter land, S loten, Sm allinge rl and, Sneek, 
Stavoren, Terschelling, Tietjerksteradeel, Utin
geradeel, Westdongeradeel, Weststel I ingwerf, 
Wijmbr itseradeel, Wonseradeel , Workum ; 

13. Adorp, Aduard, Baflo, Bedum, Eelde, 
Eenrum, Ezinge, Grijpskerk, Gron ingen, Groo
tegast, H aren, Hoogkerk, K a nten , . Klooster
buren, Lee k, Leens, M a rum, M,ddelstum, 

oorddij k, Oldehove, Oldekerk, P eize, Roden, 
Uithu izen, Uithuizermeeden , Ulrum, Usquert, 
\Varffum, Winsum, Zuidhorn, Zuidlaren; 

14. Appingedam, Beerta, Bell ingwolde, 
B ierum, Delfzijl , Finsterwolde, Hoogezand, 
Loppersum, Meeden, l\il idwolda, Muntendam , 
N ieuwe-Pekela, ieuwe Schans, Nieuwolda, 
Noordbroek, Onstwedde, Oude-PPekela, Sappe
meer, Scheemda, Slochteren, Stedum, T en 
Boer, Termunten , Veendam, Vlagtwedde, 
We el de, Wi ldervank, Wi nschoten, 't Zandt, 
Zuidbroek ; 

15. Anlo, Assen, Beilen, Borger, Coevorden, 
Dalen, Diever, Dwingelo, Emmen, Gasselte, 
Gieten, H oogeveen, Norg, Odoorn , Ooste rhes
selen, Rolde, Schoonebeek, Sl een, Smilde, 
Vries, \Vesterbork, Zuidwolde, Zweelo; 

16. Ave reest, Bathmen, Bl a nkenha m, Blok
zijl , Da lfsen, Deventer, Diepenveen, Doorn
spij k, Elburg, Genemuiden, G iethoorn , Graf
horst, Gramsbergen, H am (den), H ardenberg 
(Ambt) , H a rdenberg (Stad), H asselt H at
tem, Havelte, H eino, H ellendoorn, H olten, 
IJsselmuiden, Kampen, K amperveen, Kuinre, 
:Meppel , Nieuw-Leusen Nijeveen, Oldebroek, 
Oldemarkt. Ol st, ümi'nen , Raalte, Rijssen, 
Ruinen . Ruinerwold, Staphorst, Steenwijk, 
Steenwijkerwold , Vledder, Vol lenhove (Ambt), 
Vollenhove (Stad) , Wanneperveen, Wierden . 
Wijhe, Wijk (de), Wi lsum, Za lk en Veecaten, 
Zwarts] uis, Zwoll e, Zwoll er ke rspe l ; 

17. Almelo, Borne, Delden (Ambt) , Delden 
(S tad), Denekamp, Diepenheim, Enschede, 
Goor, H aaksbergen, H engelo, Lonneker, Los
ser, M arkelo, Oldenzaal, Ootmarsum, Tubber
gen, Vriezenveen, Weerselo ; 

18 . Apeldoorn, Barneveld, Ede, Epe, Er
melo, H a rderwijk, H eerde, Voorst; 

19. Aal ten, Ange lo, Arnhem, Bergh, Bor
cul o, Brummen, Didam, Dinxper lo, Doesburg , 
Doetinchem, Duiven, Eibergen, Gendringen, 
Gorssel, Groenlo, H engelo, Huissen, Hummelo 
en K eppel, L aren, Lichtenvoorde, Lochem, 
N eede, R enkum, Rheden, Rozendaal, Ruurlo , 
Steenderen, Vorden, W ageningen, W a rnsveld , 
\Vehl , Westervoort, Winterswijk, Wisch , Zel
hem, Zevenaar, Zutphen; 

20 . Ammerzoden, Appelte rn, B atenburg, 
Beers, Beesd, Bemmel , Bergharen, Beun in
gen, Beusichem, Brakel, Buren, Buurmalsen, 
Cuyk c.a., Culemborg, Deil , Dodewaard , Dreu
mel, Driel, Druten, Echteld, E lst, E scha ren , 
Est en Opijnen, Ewijk, Gameren, Gassel, Gel 
de rma lsen, Gennep, Gent, Grave, Groesbeek, 
H aa ften, H edel, H eerewaarden , H emmen, 
H erwen en Aerd t, H erwijnen, H ete ren, Heu
men, Horssen, Hurwenen, Ker kwij k, Keste ren , 
L ienden. Linden, Maurik, Millingen, Mook 
c.a ., Nederhemert, Nijmegen, Ophemert, Ot
tersum, Overasselt, Pannerden, Poederoijen, 
R eek Rossum , Tiel , Ubbergen, Valburg, Vank, 
Velp: Vuren, Waardenburg, \Vadenoijen, Wa
mel, Wijchen, Za ltbommel , Zoelen, Zuili 
chem; 

21. Alem c.a., Almkerk, Alphen c.a., An
del (Op- en N eer-), Baarle assau, Berghem, 
Berkel , Berlicum, Beugen c.a., Boxmeer, Box
tel, D iessen, Dinther , Dongen, Drunen, den 
Dungen, Dussen, Eethen, Empel c .a., Enge
len Erp Esch, Geffen, Goirle, Haaren, Haps, 
H edikh u

0

izen, H ee ch, H eeswijk, Helvoirt, 
H erpen, H erpt, 's-H ertogenbosch, Heusden, 
Hil varenbeek, Liempde, Lith, Lithoijen, Loon 
op Za nd, M aashees c.a., Megen c.a., St.
Michielsgestel, Mi ll c.a., Moergestel, N ieuw
kuyk, Nistelrode, Nuland, St.-Oedenrode, Oef
felt , Oijen c.a ., Oisterwij k, Oploo c.a., Oss, 
Oudheusden, R avenste in, Rosmalen, Sambeek, 
Schayk, Schijndel, Sprang, Capell e, Ti lburg, 
Uden, Udenhout, Veen, Veghel, Vie rlings
beek, V lijmen, Vught, Waalwijk, Wanroy, 
Waspik , Wijk c.a., Zeeland; 

22. Bergen op Zoom, Breda, Chaam, Din
: teloord c.a., Etten c.a., F ijnaart c.a., Geer-
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truidenberg, Gilze c.a., Ginneken c.a., 's-Gra
venmoer, Halste ren. Hoeven, Huybergen, KI un
del't, lVIade c.a., Nieuw-Vossemeer, Oosterhout, 
Ossendrecht, Oudenbosch, Oud- en Nieuw
Gastel, Princenhage, Putte, R aamsdonk, Roo
sendaal c.a., Rucphen c.a., Rijsbergen. Stand
daarbuiten, Steenbergen c.a., Terheijden, Te
teringen, Will emstad, ,voensdrecht. Wouw, 
Zevenbergen, Zundert, Zwaluwe, (Hooge- en 
Lage-); 

23. Aarle-Rixtel, Asten. Bakel c.a" Beek 
en Donk, Bergeijk, Best, Bladel c.a., Boekel , 
Budel, Deurne, c.a., Eersel, Eindhoven, Gel 
drop , Gemert, Heeze, Helmond, Hoogeloon 
c.a ., Leende, Lierop, Lieshout, Luyksgestel, 
Maarheeze, Mierde (Hooge- en Lage-) , Mier
lo, Nunen c.a ., Oirschot, Oost-, vVest- en 
Middel-Beers, Reusel, Riethoven, Someren, 
Son c.a., Stiphout, Valkenswaard, Veldhoven 
c.a., Vessem c.a. , Waalre, Westerhoven; 

24. Arcen c.a. , Baexem, _Beegden, Beesel, 
Belfeld. Bergen, Broekhmzen, Buggenum, 
Echt, Grathem, Grubbenvorst, Haelen, Heel 
c.a., H elden, H erten, Heijthuizen, Horn, 
Horst, Hunsel, Ittervoort, Kessel, Linne, 
Maasbracht, Maasbree, :Maasniel, Meerlo, 
Meijel , Melick c.a. , Montfort, Nederweert, 
Neer, Neeritter, Nunhem, St. Odiliënberg, 
Ohé en Laak, Posterholt, Roermond, Roggel , 
Roosteren , Sevenum , Stevensweert, Stamproij, 
Susteren, Swalmen, Tegelen, Thorn, Venlo , 
Venray, Vlodrop, Wanssum, Weert, Wessem; 

25. Ambij, Amstenrade, Beek, Bemelen, 
Berg en Terblijt, Bingelrade, Bocholtz , Borg
haren, Born, Broeksittard, Brunssum, Bunde, 
Cadier c.a., Eijgelshoven, Eijsden, Elsloo, St. 
Geertruid, Geleen, Geulle, Grevenbicht, Grons
veld , Gulpen, Heer, Heerlen, Hoensbroek, 
Houthem, Hulsberg, Itteren, Jabeek, Kerk
rade, Klimmen, Limbricht, Maastricht, Mar
graten, Meerssen, Merkelbeek, Mesch, Mheer, 
Munstergeleen, Nieuwenhagen, Nieuwstadt, 
Noorbeek, Nuth, Obbicht c.a., Oirsbeek, Oud
Valkenburg, Rijckholt, Schaesberg, Schim
mert, Schinnen, Schin op Geulle , Schinveld, 
Simpelveld, Sittard, Slenaken, Spaubeek, 
Stein Ubach over Worms, Ulestraten, Ur
mond, V aals, Valkenburg, Voerendaal , Wijlre, 
Wijnandsrade, Wittem. 

2. Voor elk der onder artikel 1 genoemde 
gebieden is een Raad van Arbeid ingesteld. 

3. Voor het gebied, genoemd onder artikel 
1, 1 is ingesteld de Raad van Arbeid , opge
richt ingevolge II van Ons besluit van 28 
Februari 1919, Staatsblad n°. 54, voor het 
geb ied, genoemd ondei· I , 2, van dat besluit, 
gevestigd ingevolge het bepaalde onder III 
van dat besluit, te Alkmaar. 

Voor het gebied, genoemd ond~r artikel 1, 
2, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgench~ 
ingevolge II van Ons besluit van 28 F ebruan 
1919 Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noe~d onder I, 3, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Haarlem. 

Voor het gebied genoemd onder artikel 1, 
3, is ingesteld de Raad van_ Arbeid , opgerich~ 
ingevolge II van Ons beslmt van 28 Februan 
1919 Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noe~d onder I, 4, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Amsterdam. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
4, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I, 6, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Utrecht. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
5, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevol ge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I, 8, van dat beslu it, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Amersfoort. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
6, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I, 10 van dat besluit, gevestigd 
mgevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Leiden. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
7, is ingesteld de Raa d van Arbeid , opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblail n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I , 12, van dat besluit, gevestigd 
ingevol ge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te 's-Gravenhage. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
8, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevol ge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I, 13, van dat besluit, gevestigd 
ingevol ge het bepaalde onder III van dat be
sluit te Rotterdam . 

Voor het geb ied, genoemd onder artikel 1, 
10, is ingesteld de Raad van Arbeid , opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54 , voor het gebied, ge
noemd onder I , 16, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Goes. 

Voor het gebied , genoemd onder artikel 1, 
11 is ingesteld de Raad van Arbeid , opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 F ebruari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I , 17 , van dat besluit, gevestigd 
ingevol ge het bepaalde onder III van dat be
s] uit, te Middelburg. 

Voor hetgebied, genoemd ondel' artikel 1, 
13, is ingesteld de R aad van Arbeid, opgericht 
ingevol ge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblacl n°. 54 , voor het gebied, ge
noemd onder I , 21 , van dat besluit, gevestigd 
ingevol ge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Groningen. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
14 , is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919 Staatsbla,d n°. 54, voor het gebied, ge
noe~d onder I , 22, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
si uit te Winschoten. 

V~r het gebied, genoemd onder artikel 1, 
15 is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad n°. 54 , voor net gebied, ge
noemd onder I , 23, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
s] uit, te Assen. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
17, is ingesteld de Raad van Arbeid opgericht 
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ingevolge II van Ons besluit van 28 F ebruari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noemd onder I , 26, van dat bes! uit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
sluit, te Hengelo. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
18, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Sta,atsblad n°. 54, voor het geb ied, ge
noemd onder I, 27, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
slui t, te Apeldoorn. 

Voor het gebied, genoemd onder arti ke l 1, 
19, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgerich~ 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919 , Staatsblad n°. 54, voor het geb ied , ge
noemd onder I, 28, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaal de onder III van dat be
slui t, te Arnhem. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
22, is ingesteld de Raad vat) Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 F ebruari 
1919 Staatsblad n°. 54 voor het gebied, ge
noe~d onder I, 34, van' dat bes! uit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
s lui t, te Breda. 

Voor het geb ied , genoemd onder a rtikel 1, 
23, is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons beslu it van 28 F ebruari 
1919, Staatsblad n°. 54, voor het geb ied, ge
noemd onder I , 36, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
s lui t, te Eindhoven. 

Voor het geb ied, genoemd onder artikel 1, 
24, is ingeste ld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919 Staatsblad n°. 54, voor het geb ied, ge
noerr:d onder 1, 37, van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaalde onder III van dat be
s lui t, te Venlo. 

Voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
25 is ingesteld de Raad van Arbeid, opgericht 
ingevolge II van Ons beslui t van 28 F ebruari 
1919 Staatsblad n°. 54, voor het gebied, ge
noen~d onder I, 39 , van dat besluit, gevestigd 
ingevolge het bepaal de onder III van dat be
si uit, te Maastr icht. 

4. De Raden van Arbeid, opger icht inge
volge II van Ons besluit van 28 Februari 
1919, Staatsblad 11 °. 54 , voor de geb ieden , 
genoemd onder 14 , gevestigd te Dordrecht; 
15 gevestigd te Brielle; 18, gevestigd te 
Le'euwarden; 20, gevestigd te Heerenveen; 
24 gevestigd te Zwolle; 25, gevestigd te 
D~venter; 30, gevestigd te Tiel; 31, geves
tigd te ijmegen; 32, gevestigd te 's-Her
togenbosch en 35, gevestigd te Tilburg, zijn 
opgeheven. 

5. De bij den Raad van Arbeid te Amste r
dam ingeschreven verzekerden krachtens de 
I nvalidi te itswet, de Ouderdomswet 1919 en 
de Ziektewet, zoomede de werkgevers, inge
schreven bij dien Raad krachtens de Invalidi
teitswet, de Ongevallenwet 1921 en de L and
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ziekte
wet, te wier aanzien ingevolge het bepaalde 
onder a rtikel 1, 1 juncto artikel 3 van dit 
besluit, de R aad van Arbeid, ingeste ld inge
volge artikel 2, voor het gebied, genoemd 
onder 1, 1, als de bevoegde wordt aangemerkt, 
worden met ingang van 1 J anuar i 1935 over
geschreven in de reg isters van dien R aad. 

Ziektepremiën, welke over t ij dvakken ~e
legen vóór 1 Janua ri 1935 verschul digd ZIJII 

voor verzekerden, die ingevolge het bepaalde 
in het vorig lid met ingang van dien datum 
in de registers van den Raad van Arbeid, in
gesteld voor het gebied genoemd onder 1, 1, 
worden overgeschreven, worden vastgesteld en 
(of) ingevorderd door dien Raad, doch maan
delijks aan den R aad van Arbeid, ingesteld 
voor het gebied, genoemd onder 1, 3, over
gemaakt. Op 1 Januari 1935 loopende zieken
gelduitkeeringen alsmede ziekengelden, welke 
ingevolge artikel 52 der Ziektewet worden 
uitbetaald over een tijdvak, aanvangende tus
schen 1 Januari 1935 en 1 Februari 1935 aan 
verzekerden, werkende in gemeenten, welke 
met ingang van 1 Januari 1935 niet langer 
komen te val len in het geb ied van den Raad 
van Arbeid ingesteld voor het gebied onder 
1, 3, die ingevolge het bepaalde in het eerste 
1 id van dit artikel met ingang van 1 Januari 
1935 in de registers van den Raad van Ar
beid, ingeste ld voor het gebied onder 1, 1, 
worden overgeschreven, worden vanaf 1 J a
nuari 1935 uitbetaald door dien Raad van 
A rbeid en door den Raad van Arbe id, inge
steld voor het gebied onder 1, 3, maandelijks 
gerestitueerd. 

Van de over het tijdvak 1 Maart 1930 tot 1 
Januari 1935 voor verzekerden, a ls bedoeld in 
de beide voorgaande leden van dit artikel , in 
totaal ontvangen ziektepremiën wordt 5 % 
door den Raad van Arbeid ingesteld ingevolge 
a rtikel 2 voor het gebied, genoemd onder 
a rt ikel 1, 3, aan den Raad van Arbeid inge
ste ld ingevolge artikel 2 voor het gebied ge
noemd onder arti kei 1, 1, overgemaakt, a ls 
reservè, bedoeld in artikel 72 der Ziektewet. 

6. De bij de Raden van Arbeid te Brielle 
en te Dordrecht ingeschreven verzekerden 
krachtens de Invaliditeitswet, de Ouderdoms
wet 1919 en de Ziektewet, zoomede de werk
gevers, ingeschreven bij dien R aad krnchtens 
de Inval idite itswet, de Ongeva ll enwet 1921, 
de Land- en Tuinbouwongevall enwet 1922 en 
de Ziektewet, worden na de opheffing van ge
noemde Raden overgeschreven in de registers 
van den Raad van Arbeid, ingesteld inge
volge artikel 2 voor het geb ied, genoemd 
onder artikel 1, 9. 

De bij de Raden van Arbeid te Leeuwarden 
en te Heerenveen ingeschreven verzekerden 
krachtens de Invalidite itswet, de Ouderdoms
wet 1919 en de Z iektewet, zoomede de werk
gevers, ingeschreven bij dien Raad krachtens 
de Invalidi teitswet, de Ongevallenwet 1921 , 
de Land- en T uinbouwongevallenwet 1922 en 
de Ziektewet, worden na de opheffing van 
genoemde Raden overgeschreven in de regis
ters van den Raad van Arbeid , ingesteld in
gevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1, 12 . 

De bij de Raden van Arbeid te Zwolle 
en te Deventer ingeschreven verzekerden 
krachtens de Inva liditeitswet, de Ouderdoms
wet 1919 en de Ziektewet, zoomede de werk
gevers, ingeschreven bij dien Raad krach
tens de Invaliditeitswet, de Ongevall enwet 
1921, de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 en de Ziektewet, worden na de opheffing 
van genoemde Raden overgeschreven in de re
gisters van den Raad van Arbeid , ingesteld 
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ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1, 16. 

De bij de Raden van Arbeid te Tiel en te 
Nijmegen ingeschreven verzekerden krachtens 
de Invaliditeitswet, de Ouderdomswet 1919 en 
de Ziektewet, zoomede de werkgevers, inge
schreven bij d ien R aad krachtens de Inval id i
teitswet, de Ongevallenwet 1921, de Land- eµ 
Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ziekte
wet, worden na de opheffing van genoemde 
Raden overgeschreven in de registers van den 
Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 
1, 20. 

De bij de Raden van Arbeid te 's-Hertogen
bosch en te T il burg ingeschreven verzekerden 
krachtens de Invaliditeitswet, de Ouderdoms
wet 1919 en de Ziektewet, zoomede de werk
gevers, ingeschreven bij dien Raad krachtens 
de Invaliditeitswet, de Ongevallenwet 1921, de 
Land- en Tuinbouwongevall enwet 1922 en de 
Ziektewet, worden na de opheffing van ge
noemde R aden overgeschreven in de registers 
van den R aad van Arbeid, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het geb ied , genoemd onder ar
tikel 1, 21. 

7. A lle ambtenaren, werkzaam bij de Ra
den van Arbeid te Brielle en te Dordrech t, 
gaan met ingang van 1 J anuari 1935 over 
naar den Raad van Arbeid, ingesteld inge
volge artikel 2 voor het geb ied, genoemd on
der artikel 1, 9: 

Alle ambtenaren, werkzaam bij de Raden 
van Arbeid te Leeuwarden en te H eerenveen, 
gaan met ingang van 1 Januari 1935 over 
naar den Raad van Arbeid , ingesteld inge
volge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1 , 12 ; 

Alle ambtenaren, werkzaam bij de Raden 
van Arbeid te Zwolle en te Deventer, gaan 
met ingang van 1 J anuari 1935 over naar den 
R aad van Arbeid , ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het geb ied, genoemd onder artikel 
1, 16; 

Alle ambtenaren, werkzaam bij de Raden 
van Arbeid te Tiel en te Nijmegen, gaan met 
ingang van 1 J anuari 1935 over naar den 
R aad van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 
1, 20; 

Alle ambtenaren, werkzaam bij de Raden 
van Arbeid te 's-H ertogenbosch en te Tilburg, 
gaan met ingang van 1 J anuari 1935 over 
naar den Raad van A rbeid , ingesteld inge
volge artikel 2 voor het gebied, genoemd on
der artikel 1, 21. 

8. 1. Indien aan ambtenaren wegens over
bodigheid hunner diensten tengevolge van de 
reorgan isatie in verband met de gebiedswijzi
ging, in dit besluit geregeld, ontslag wordt 
verl eend, gelden te hunnen aanz ien de vol
gende bepalingen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, al s be
doeld in lid 1, worden in acht genomen de ten 
opzichte van Rijksambtenaren geldende rege
len omtrent afvloei ing van overcompleet per
soneel , tenzij de belangen van den dienst een 
afwijking van die regelen noodig maken. 
Hierbij wordt het vereenigd ambtenarencorps 
van de R aden van Arbeid te Brielle en Dor
drecht, dat van de R aden van Arbeid te 
Leeuwarden en te H eerenveen, dat van de 

Raden van Arbeid te Zwolle en Deventer, dat 
van de R aden van Arbeid te Tiel en te Nij
megen en dat van de Raden van Arbeid te 
's-Hertogenbosch en te Tilburg, als een ge
heel beschouwd. 

3. De ambtenaren aan wie ontslag uit 
hunne betrekkingen, als bedoeld in het eerste 
lid , wordt verleend, ontvangen, behoudens het 
bepaalde ten opzichte van tijdelijke ambtena
ren in het volgende lid, uitbetaling van de 
gelden, waarop zij tot op het tijdstip, waarop 
dat ontslag ingaat, terzake van de vervulling 
hunner betrekking recht hebben, onder aftrek 
van hetgeen zij aan den Raad van Arbeid 
verschuldigd mochten zijn wegens vooruitbe
taalde wedde. wegens voorschot, wegens het 
genot van vrije woning al of niet met vuur en 
(of) l icht, wegens aangebrachte sch ade en 
wegens het door den Raad betaalde of te be
tal en bedrag terzake van eene op hen rustende 
verplichting tot onderhoud van derden. 

4. Bij het verleenen van ontslag, als be
doeld in Jid 1, worden ten opzichte van tijde
lijke ambtenaren en beambten in acht geno
men de bepalingen van Ons besluit van 12 
Juni 1931, Staatsblad n°. 248, tot vaststelling 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

9. 1. Aan ambtenaren in vasten dienst, die 
verkeeren in het geval , bedoeld in arti kel 8, 
wordt met ingang van den dag, waarop hun 
ontslag ingaat, een wachtgeld toegekend, voor
zoover zij daarop - indien zij Rijksambtena
ren waren - volgens Ons besluit van 3 Augus
tus 1922, Staatsblad n°. 479, zooals dat thans 
is gewijzigd, aanspraak zouden hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld, vinden de bepalingen van Ons beslu it 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479 , wo
als dat thans is gewijzigd. met uitzondering 
van artikel 12, eerste lid , overeenkomstige 
toepassing. met dien verstande: 

a. dat de ter uitvoering van die bepal ingen 
te nemen beslissingen worden gPnomen onder
scheidenlijk door den Raad van Arbeid , inge
steld ingevolge artikel 2 voor het geb ied , 
genoemd onder artikel 1, 9; den Raad van 
Arbeid , ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
gebied, genoemd onder artikel 1 . 12 ; den 
Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
16 ; den Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het gebied, genoemd onder ar
tikel 1, 20 en den Raad van Arbeid, inge
steld ingevolge artikel 2 voor het geb ied , ge
noemd onder artikel 1, 21; 

b. dat de besluiten tot toekenn ing van 
wachtgelden, bedoeld in dit lid, de goedkeu
ring behoeven van het bestuur der R ij ksver
zekeringsbank; 

c. dat all e verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepa
l ingen jegens den " betrokken Minister" moeten 
in acht nemen, door h en onderscheidenlijk 
jegens den Raad van Arbeid, ingesteld inge
volge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1 , 9 ; den Raad van Arbeid, in
gesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 12 ; den R aad van 
Arbeid , ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
gebied , genoemd onder artikel 1. 16; den 
R aad van Arbeid , ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
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20, en den Raad van Arbeid, ingesteld inge
volge ar~ ikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder arti kei 1 , 21. 

10. 1. D e gebouwen van de Raden van 
A rbeid te Brielle en te Dordrecht gaan op 1 
J anuari 1935 over aan den Raad van Arbeid, 
ingesteld ingevolge art ike l 2 voor het geb ied, 
genoemd onder artike l 1, 9. 

De gebouwen van de Raden van Arbeid te 
Leeuwarden en te Heerenvee n gaan op 1 J a
nuari 1935 over aa n den R aad van Arbe id, 
ingesteld ingevolge artikel 2 voo,· het geb ied, 
genoemd onder artikel 1 , 12. 

De gebouwen van de Raden van Arbe id te 
Zwoll e en te D eventer gaan op 1 Januari 1935 
over aan den Raad van Arbeid, ingeste ld in
gevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artike l 1, 16. 

De gebouwen van de R aden van Arbe id te 
Tie l en te N ij megen gaan op 1 Januari 1935 
ove,· aan de n Raad va n Arbe id, ingeste ld in
gevolge a rt ikel 2 voor het gebied , genoemd 
onder a r ti ke l 1, 20. 

De gebouwen van de Raden van Arbeid te 
's-Hertogenbosch en te Ti lburg gaan op 1 
J a nuar i 1935 over aan den R aad van Arbeid, 
ingesteld ingevo lge artike l 2 voor het geb ied, 
genoemd onder artikel 1 . 21. 

2. De annuïteiten, we lke de R aden van 
Arbeid te Brielle e n te Dordrecht aan de 
R ij ksverzeke ringsbank verschuldigd zijn ter
zake van de voo r de n aankoop en verbouwing 
dezer percee len voo rgeschote n gelden , komen 
ten laste van den R aad van Arbeid , ingesteld 
ingevo lge art ikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1 , 9 . 

De annuïteiten. welke de Raden van Ar
be id te Leeuwarden en te H ee renveen aan de 
Rijksverzekeringsban k ,·e rschuldi gd zij n ter
zake van de voor den aankoop en verbouwing 
dezer pe rcee len ,·oor-geschoten gelden. komen 
ten laste va n den R aad van Arbeid , ingesteld 
ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artike l 1 , 12. 

De annuïteiten, welke de Raden van Arbeid 
te Zwoll e en te Deventer aan de Rij ksverze
keringsbank verschuldi gd zij n terzake van de 
voor den aankoop en verbouw ing dezer per
ceelen voorgeschoten gelden, komen ten l aste 
van den Raad rnn Arbe id, ingesteld inge
volge arti kel 2 voor het geb ied, genoemd 
onder artike l 1, 16. 

De annuïte iten, welke de R aden van Arbe id 
te Tiel en te ijmegen aan de Rijksverzeke
ringsbank verschuldigd zij n terzake van de 
voor den aankoop en verbouwing dezer per
ceelen voorgeschoten gelden. komen ten laste 
va n den Raa d va n Arbeid, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het gebied, genoemd onder ar
tikel 1, 20 . 

De a nnuïte iten, welke de R aden van Arbe id 
te 's-H ertogenbosch en te Til burg aan de 
Rijksve rzeker ingsbank verschuld igd zijn ter
zake van de voor den aankoo p en verbouwing 
d ezer pe rceelen voorgeschoten gelden. komen 
ten laste van den R aad va n Arbe id , ingestel d 
ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1 , 21. 

3. D e annuïteiten, terzelfder zake ve rschul 
digd door de zi e kenkassen de r Raden van 
Arbeid te Briell e en te Dordrecht , komen ten 
laste van de ziekenkas van den Raad van 

Arbe id, ingeste ld ingevolge artikel 2 voo,· het 
gebied, genoemd onde r artikel 1, 9. 

D e annu ïte iten, terzel fder zake ve rschu ld igd 
door de ziekenkassen der Raden van Arbe id 
te Leeuwarden en te H ee renveen, komen ten 
laste van de ziekenkas van den Raad van 
Arbe id, ingeste ld ingevolge artike l 2 voor 
het gebied, genoemd onder artikel 1, 12. 

D e annu;·te iten, terzelfder zake verschuldigd 
door de ziekenkassen de r Raden van Arbeid 
te Zwol le en te D eve nter, komen ten laste 
van de ziekenkas van den Raad van Arbeid , 
ingesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 16 . 

D e annuïteiten , terzelfder zake ve rschuldigd 
door de ziekenkassen de ,· Raden van Arbeid 
te Tiel en te Nijmegen, komen ten laste van 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid , in
gesteld ingevolge ~rtikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder a rtikel 1, 20. 

D e annuïteiten, terzelfder zake verschuldigd 
door de ziekenkassen der R aden van Arbeid 
te 's-H ertogenbosch en te T ilburg, komen ten 
l aste va n den R aad van Arbeid, ingesteld 
ingevol ge a rtikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1 , 21. 

ll . Alle bezittingen, vorder inge n en lasten 
van de R aden van Arbe id te Brielle en te 
Dordrecht, niet genoemd onder artikel 10 
van dit beslui t, gaan op 1 Januari 1935 over 
op den Raad van Arbeid , ingesteld ingevolge 
arti kei 2 voor het gebied, genoemd onder ar
tikel 1, 9. 

Alle bezittingen, vorderingen en lasten van 
de R aden van Arbeid te Leeuwarden en te 
H eerenveen , niet genoemd onder artikel 10 
van dit besluit, gaan op 1 Janua ri 1935 over 
op den R aad van Arbe id, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het gebied, genoemd onder 
artikel 1, 12. 

Alle bez itt ingen, vorderingen en lasten van 
de R aden van Arbeid te Zwolle en te Deven 
te r , niet genoemd onder artikel 1 0 van dit 
besluit, gaan op 1 J a nuari 1935 over op den 
Raad van A r be id , ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het geb ied, genoemd onder artikel 1, 
16. 

Alle bezittingen, vorder ingen en lasten van 
de R aden van Arbeid te Tiel en te Nijmegen , 
niet genoemd onder a r t ikel 10 van dit be
sluit, gaan op 1 Januar i 1935 over op den 
R aad van Arbeid ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het geb ied,' genoemd onder a rtikel 1, 20. 

A ll e bezittingen, vorder ingen en lasten van 
de R aden van Arbeid te 's-Hertogenbosch e n 
te Tilburg, niet genoemd onde r a r tikel 10 van 
dit beslui t, gaan op 1 Janua ri 1935 over op 
den R aad van Arbeid, ingesteld ingevol ge 
a r t ikel 2 voor het geb ied , genoemd onder ar
t ikel 1 , 21. 

12. 1. De zaken, welke op 31 Decembe r 
1934 bij de R aden van Arbe id te Briell e en 
te Dordrecht in behandeling, doch nog niet 
afgedaan zijn , worden door den Voorzitter 
van die Raden overgebracht naar den R aad 
van A rbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor 
het geb ied, genoemd onder artikel 1, 9. .. 

D e zaken, welke op 31 D ecembe r 1934 b1J 
de Raden van Arbe id te Leeuwarden en t,e 
H eerenveen in behandeling, doch nog niet 
a fgedaan zijn , worden door den Voorzitter 
van di e Raden overgebrach t naar den Raad 
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van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 
voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 12. 

De zaken, welke op 31 December 1934 bij 
de Raden van Arbeid te Zwolle en te Deven
ter in behandeling, doch nog niet afgedaan 
zijn, worden door den Voorzi tter van die 
Raden overgebracht naar den Raad van Ar
beid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
gebied, genoemd onder artikel 1, 16. 

De zaken, welke op 31 December 1934 bij 
de Raden van Arbeid te Tiel en te Nijmegen 
in behandeling, doch nog niet afgedaan zijn, 
worden door den Voorzitter van die Raden 
overgebracht naar den Raad van Arbeid, in
geste ld ingevolge ar t ikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 20 . 

De zaken, welke op 31 December 1934 bij de 
Raden van Arbeid te 's-Hertogenbosch en te 
Tilburg in behandeling, doch nog niet afge
daan zijn, worden door den Voorzitter van 
die R aden overgebracht naar den Raad van 
Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
gebied, genoemd onder artikel 1, 21. 

2. Besli ss ingen, alsmede handelingen van 
de Raden van Arbeid te Brielle, Dordrecht, 
Leeuwarden, H eerenveen, Zwolle, Deventer, 
Tiel, Nijmegen, 's-Hertogenbosch en Tilburg 
met betrekking tot de uitvoering der verze
keringswetten blijven binnen de daarbij ge
stelde grenzen van kracht. 

13. De tot de archieven van de Raden van 
Arbeid te Brielle en Dordrecht behoorende 
bescheiden worden overgenomen door den 
Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 9. 

De tot de archieven van de Raden van Ar
beid te Leeuwarden en te Heerenveen behoo
rende bescheiden worden overgenomen door 
den Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het gebied, genoemd onder 
artikel 1, 12. 

De tot de archieven van de Raden van Ar
beid te Zwolle en te Deventer behoorende be
scheiden worden overgenomen door den Raad 
van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor 
het gebied, genoemd onder artikel 1, 16. 

De tot de archieven van de Raden van Ar
beid te Tiel en te Nijmegen behoorende be
cheiden worden overgenomen door den Raad 

van Arbeid ingesteld ingevolge artikel 2 voor 
het geb ied,' genoemd onder artikel 1, 20. 

De tot de archieven van de Raden van Ar
beid te 's-Hertogenbosch en te Tilburg be
hoorende bescheiden worden overgenomen 
door den Raad van Arbeid, ingesteld ingevol
ge artikel 2 voor het gebied, genoemd onder 
artikel 1, 21. 

De tot het archief van den Raad van Ar
beid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
geb ied genoemd onder 1, 3, behoorende be
scheiden worden overgenomen door den Raad 
van Arbeid, ingesteld ingevolge. artikel 2 voor 
het gebied, genoemd onder artikel 1, 1 voor 
zoover zij betrekking hebben op verzekerden 
en werkgevers, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 5. 

14. 1. De uitvoering van de begrootingen 
rnn de Raden van Arbeid te Brielle en te 
Dordrecht voor het dienstjaar 1934 gaat op 
1 Januari 1935 over op den Raad van Arbeid, 
ingesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 9. 

De uitvoering van de begrootingen van de 
Raden van Arbeid te Leeuwarden en te Hee
renveen voor het dienstjaar 1934 gaat op 1 
Januari 1935 over op den Raad van Arbeid , 
ingesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 12. 

De uitvoering van de begrootingen van de 
Raden van Arbeid te Zwolle en te Deventer 
voor het dienstjaar 1934 gaat op 1 Januari 
1935 over op den Raad van Arbeid , ingesteld 
ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1, 16. 

De uitvoering van de begrootingen van dE, 
Raden van Arbeid te '!'iel en te ijmegen 
voor het dienstiaar 1934 gaat op 1 J anuari 
1935 ornr op den Raad van Arbeid, ingesteld 
ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
in artikel 1, 20. 

De uitvoering van de begrootingen van do 
Raden van Arbeid te 's-HP.rtogonbosch en te 
Til burg voor het dienstjaar 1934 gaat op 1 
Januari 1935 over op den Raad van Arbeid, 
ingesteld ingevolge artikel 2 voor het geb ied, 
genoemd onder artikel 1, 21. 

2. De Raden van Arbeid te Brielle en te 
Dordrecht dragen op 31 Decembe,· 1934 aan 
den Raad van Arbeid, ingeste ld ingevolge 
artikel 2 voor het geb ied, genoemd onder a r
tike l 1, 9, over al le onder hunne berusting 
zijnde gel den en waarden, vergezeld van de 
boeken en bescheiden, welke op hun geldelijk 
beheer betrekking hebben. 

De Raden van Arbeid te Leeuwa,·den en te 
Heerenveen dragen op 31 December 1934 aan 
den Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge 
arti kei 2 voor het gebied, genoemd onder ar
t ikel 1, 12, over alle onder hunne berusting 
zijnde gelden en waarden, vergezeld van de 
boeken en bescheiden, welke op hun ge ldelijk 
beheer betrekking hebben. 

De Raden van Arbeid te Zwolle en te De
venter dragen op 31 December 1934 aan den 
Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 
2 voor het gebied, genoemd onder artikel 1, 
16, over a lle onder hunne berusting zijnde 
gelden en waarden, vergezeld van de boeken 
en bescheiden, welke op hun geldelijk beheer 
betrekking hebben. 

De raden van Arbeid te Tiel en te Nijmegen 
dragen op 31 December 1934 aan den Raad 
van Arbeid, ingeste ld ingevolge artikel 2 voor 
het gebied, genoemd onder artikel 1, 20, over 
a ll e onder hunne berusting zijnde gelden en 
waarden, vergezeld van de boeken en beschei
den, welke op hun geldelijk beheer betrek
king hebben. 

De Raden van Arbeid te 's-Hertogenbosch 
en te Tilburg drngen op 31 December 1934 
aan den Raad van Arbeid, ingesteld ingevolge 
artikel 2 voor het gebied, genoemd onder ar
tikel 1, 21, over alle onder hunne bernsting 
zijnde ge lden en waarden, vergezeld van de 
boeken en bescheiden, welke op hun ge ldelijk 
beheer betrekking hebben. 

3. Voor de toepassing van de artike len 60, 
61 , 63 en 64 der wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, n° . 598, met betrekking tot de verant
woording van de inkomsten en uitgaven van 
de Raden van Arbeid te Brielle en te Dor
drecht, het dienstjaar 1934 betreffende, tre
den te rekenen van 1 Januari 1935 de Raad 
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van Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 
voor het gebied, genoemd onder artikel 1, ~. 
de Voorzitter en de leden van dien Raad m 
de plaats; evenwel blijft de bij artikel 63 
geregelde aansprakel ijkheid voor onrechtmatig 
gedane uitgaven rusten mede op hen, die voor 
de afkondiging van dit besluit voorzitter en 
leden van de Raden van Arbeid te Briell e en 
te Dordrecht waren, met dien verstande, dat 
zij aansprakelijk zijn jegens den Raad van 
Arbeid, ingesteld ingevolge artikel 2 voor het 
gebied, genoemd onder artikel 1, 9. Evenzoo 
behouden zij het recht van beroep, toegekend 
in artikel 64. 

Voor de toepassing van de artikelen 60, 61, 
63 en 64 der wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n° . 
598, met betrekking tot de verantwoording van 
de inkomsten en uitgaven van de Raden van 
Arbeid te Leeuwarden en te Heerenveen, het 
dienstjaar 1934 betreffende, treden te rekenen 
van 1 Januari 1935 de Raad van Arbeid, in
gesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 12, de Voorzitter en 
de leden van dien R aad in de plaats; evenwel 
blijft de bij artikel 63 geregelde aansprake
lijkheid voor onrechtmatig gedane ui tgaven 
rusten mede op hen, die voor de afkondiging 
van dit besluit Voorzitter en leden van de 
Raden van Arbeid te Leeuwarden en te Hee
renveen waren, met dien verstande, dat zij 
aansprakelijk zijn jegens den Raad, ingesteld 
ingevolge artikel 2 voor het gebied, genoemd 
onder artikel 1, 12. Evenzoo behouden zij het 
recht van beroep, toegekend in artikel 64. 

Voor de toepassing van de artikelen 60, 61, 
63 en 64 der wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 
598, met betrekking tot de verantwoording 
van de inkomsten en uitgaven van -de Raden 
van Arbeid te Zwolle en te Deventer, het 
dienstjaar 1934 betreffende, treden te rekenen 
van 1 J a nuari 1935 de Raad van Arbeid , in
gesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 16, de Voorzitter en 
de leden van dien Raad in de plaats; evenwel 
blijft de bij artikel 63 geregelde aanspra
kelijkheid voor onrechtmatig gedane uitgaven 
rusten mede op hen, die voor de afkondiging 
van dit besluit Voorzitter en leden van de 
Raden van Arbeid te Zwolle en te Deventer 
waren, met dien verstande, dat zij aansprake
lijk zijn jegens den Raad van Arbeid, inge
steld ingevolge artikel 2 voor het gebied, ge
noemd onder artikel 1, 16. Evenzoo behouden 
zij het recht van beroep, toegekend in art. 64. 

Voor de toepassing van de artikelen 60, 61, 
63 en 64 der wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, 
n°. 598, met betrekking tot de verantwoording 
van de inkomsten en uitgaven van de Raden 
van Arbeid te T iel en te Nijmegen, het dienst
jaar 1934 betreffende, treden te rekenen van 
1 J anuari 1935 de R aad van Arbeid, inge
steld ingevolge artikel 2 voor het gebied, ge
noemd onder artikel 1, 20, de Voorzitter en 
de leden van dien Raad in de plaats; even
wel blij ft de bij artikel 63 geregelde aanspra
kelijkheid voor onrechtmatig gedane uitgaven 
rusten mede op hen, die voor de afkondiging 
van dit besluit voorzitter en leden van de 
Raden van Arbeid te Tiel en Nijmegen wa-

ren, met dien verstande, dat zij aansprakelijk 
zijn jegens den Raad van Arbeid, ingesteld 
ingevolge artikel 2 voor het gebied , genoemd 
onder artikel 1, 20. Evenzoo behouden zij het 
recht van beroep, toegekend in artikel 64. 

Voor de toepassing van de artikelen 60, 61 , 
63 en 64 der wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid , Staatsblad 1933, n° . 
598, met betrekking tot de verantwoording van 
de inkomsten en uitgaven van de Raden van 
Arbeid te 's-Hertogenbosch en te Tilburg, het 
dienstjaar 1934 betreffende, treden te rekenen 
van 1 J anuari 1935 de R aad van Arbeid, in
gesteld ingevolge artikel 2 voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1 , 21, de Voorzitter en 
de leden van dien Raad in de plaats; evenwel 
blijft de bij artikel 63 geregelde aansprakelijk. 
heid voor onrechtmatig gedane uitgaven rus
ten mede op hen, die voor de afkondiging van 
dit besluit Voorzitter en leden van de Raden 
van Arbeid te 's-Hertogenbosch en te Tilburg 
waren, met dien verstande, dat zij aansprake
lijk zijn jegens den Ra!ld van Arbeid, inge
steld ingevolge artikel 2 voor het gebied, ge
noemd onder artikel 1, 21. Evenzoo behouden 
zij het recht van beroep, toegekend in art. 64. 

15. Alle geschillen, welke terzake van de 
uitvoering van dit besluit mochten ontstaan, 
worden aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank voorgelegd. 

16. De artikelen 1 tot en met 4 van dit 
besluit treden in werking met ingang van 1 
Januari 1935, de overige artikelen met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin dit besluit is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 2den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 20 Juli 1934.) 

s. 302. 

5 Juni 1934. BESLUIT, houdende w1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van den 14den 
Mei 1934, n°. 20, ter uitvoering van de 
artikelen 3 en 5 van het Crisis-Rundvee
besluit 1934 I. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen met de zaken 

van den Landbouw belasten Minister van den 
25 Mei 1934, n°. 18355, Directie van den 
Landbouw, Afdeeling II; 

Gelet op Ons besluit van den 14en Mei 1934, 
n°. 20, ter uitvoering van de artikelen 3 en 
5 van het Crisis-Rundveebesluit 1934 I; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. onder 2° van voornoemd besluit tusschen 

de woorden: ,,bedraagt" en "voor" in te voe
gen: ,, , voor wat betreft het bepaal de onder 
A "· 
· 'b.' na ten 2° van voornoemd besluit toe te 
voegen het navolgende: 

"3°. het tijdvak, bedoeld in artikel 5 van 
het Crisis-Rundveebesluit 1934 I, bedraagt, 
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voor wat betreft het bepaalde onder b,: van 
15 Mei 1934 tot 15 Mei 1935."; 

c. de punt aan het slot van het bepaalde 
onder 2° van voornoemd beslui t te vervangen 
door een kommapunt. 

Onze met de zaken van den Landbouw be-
1 aste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 5den Juni 1934. 

s. 303. 

WILHELM! A. 
De Minister van Staat, 

Ministe,· van Economische Zaken, a.i., 
H . Colijn. 
(Uitgeg. 12 J uni 1934.) 

6 J uni 1934. BESLUIT tot schorsing tot 1 
Mei 1935 van het besluit van den Raad 
der gemeente Wijdenes, van 9 Mei 1934, 
om de schoolgrens tusschen de scholen te 
Wijdenes en Oosterleek te J:>epalen bij per
ceel D. 29. 

Geschorst tot 1 M ei 1935. 

s. 304. 

6 J uni 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklij k besluit van 16 Juni 1930 
(Staatsblad n°. 268) , houdende vrijstelling 
van wegenbelasting voor in Duitschland 
wonende of gevesti gde houders van motor
r ijtui gen. 

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

Financiën van 9 Mei 1934, n°. 308, Directe 
Belastingen; 

Gezien art. 6, 3e lid , der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 
29 Mei 1934, n°. 65); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noem den Minister van 31 Mei 1934, Afdeeling 
Directe Belastingen, n°. 164 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 16 
Juni 1930 (Staatsblad n°. 268) wordt gelezen 
a ls volgt : 

De vrijstell ing bedoeld in artikel 1 wordt 
verleend: 

a. voor een tijdvak van veertien achte1·een
volgende dagen voor de motorrijtuigen die in 
Duitschland zij n ingeschreven als toebehooren
de aan houders die daar te l ande wonen of 
gevestigd zijn, en die worden gebezigd tot 
personenvervoer tegen betaling of tot het ver
voeren van goederen ; 

b. voor een tijdvak van drie achtereenvol
gende maanden voor niet onder letter a val
lende motorrij tuigen die in Duitschland zijn 
ingeschreven a ls toebehoorende aan houders 
d ie daar te lande wonen of gevestigd zijn. 

2. Di t besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 6den Juni 1934. 

s. 305. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 19 J uni 1934. ) 

6 J uni 1934. BESLUIT , houdende vrij stel
ling van wegenbelasting voor in P ortugal 
wonende of gevestigde houders van motor
rij tuigen. 

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

Financiën van 9 Mei 1934, n°. 307, Directe 
Belastingen; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasti ng
wet · 

D ~n Raad van State gehoord (advies van 
29 Mei 1934, n°. 64) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Mei 1934, Afdee-
1 ing Directe Belastingen n°. 165; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. Aan in Portugal wonende of geves
tigde houders · van motorrijtuigen wordt voor 
de a ldaar thuis behoorende automobielen en 
motorrijwielen, waarmede zij op openbare 
wegen in Nederland rijden of doen rijden te 
dier zake geheele vrij stelling van wegenbeÎas
ting verleend, zool ang in Nederland wonende 
of gevestigde houders van motorrijtuigen voor 
de in Nederland thui sbehoorende automobielen 
en motorrijtui gen in Portugal aan geenerlei 
belasting wegens het rijden met motorrijtuigen 
zijn onderworpen. 

2. De vrij stelling bedoeld in artikel 1 wordt 
slechts verleend voor de automobielen en mo
torrijwielen die in Portugal zij n ingeschreven 
a ls toebehoorende aan houders die daar te 
lande wonen of gevestigd zijn. 

3. Onze Minister van Financiën wordt ge
machtigd voorschriften te geven voor de uit
voering van dit besluit. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fsèhrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6den Juni 1934. 

s. 306. 

WILHELMINA. 
De M inistet· van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 19 Juni 1934.) 

7 J uni 1934. BESLUIT ter u itvoer ing van 
het bepaalde in artikel 43, eerste l id, on
der d van de wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, n°. 598, houdende aanwijzing van 
rechtshandelingen, waarvoor de R aden 
van Arbeid goedkeuring van het bestuur 
der Rijksverzekeri ngsbank behoeven. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 1 J uni 1934, n°. 1467, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 43, eerste I id, onder d, van 
-de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan te wijzen a ls rechtshandelingen, waar

voor de Raden van Arbeid de goedkeuring 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank be
hoeven, het beleggen van de beschikbare gel
den van de ziekenkassen der Raden van Ar
beid en het te gelde maken van de beleggin
gen van die ziekenkassen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 7den Juni 1934. 
WILHELMI~A. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r de B ruïne. 

(Uitgeg . 22 Juni 1934.) 

s. 307. 

11 Juni 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
de vergoed ing aan plaatsvervangende le
den der Algemeene Rekenkamer en van 
het tarief voor de aan hen toekomende 
schadeloosstelling voor reis- en verblijf
kosten (Artikel 48, 5e lid der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259). 

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

Financi ën dd. 4 Juni 1934, n°. 162, Afdeeling 
Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 48, 5de lid der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 
Art. 1. De vergoeding, welke de plaatsver

vangende leden der Algemeene Rekenkamer 
genieten voor iederen werkdag, dat zij a ls 
plaatsvervanger in functie zijn, wordt vastge
steld op f 10. 

Nemen hu1me werkzaamheden als zoodanig 
alleen een ochtend of een namiddag in beslag, 
dan bedraagt die vergoeding f 5. 

2. De plaatsvervangende leden der Alge
meene Rekenkamer genieten bovendien, inge
val zij e lders woonachtig zijn dan in de ge
meente, binnen welke het College is gevestigd, 
eene schadeloosstelling voor reis- en verblijf
kosten, overeenkomstig de 2de klasse van het 
tarief, vastgesteld bij het Reisbesluit 1916. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Al ge
meene Re kenkamer. 

Het Loo, den llden Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud . 
(Uitgeg . 19 Juni 1934.) 

s. 308. 

12 Juni 1934. BESLUI T tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van den 
16den September 1931 (Staatsblad n°. 401), 
ter uitvoering van de artikelen 5, 11 en 13 
van de wet van den 30sten October 1930 
(Staatsblad n°. 416), tot regelin~ van het 
toegepast-natuur-wetenschappeliJk onder
zoek. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Onzen Minister van Staat, Minister van Econo
mische Zaken a.. i., Onze Ministers van Sociale 
Zaken, van Waterstaat, van Binnenlandsche 
Zaken, van Defensie, Onzen Minister van Staat, 
Minister van Koloniën en Onzen Minister van 
Financiën van 30 April 1934, n°. 22263, afdee
ling Kunsten en Wetenschappen; 

Gelet op de wetten van den 30sten October 
1930 (Si,aatsblad n°. 416), den 2l sten April 1932 
(Staatsblad n°. 175) en den 25sten October 1933 
(Staatsblad n°. 533); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 Mei 1934, n°. 60); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 J uni 1934, n°. 3072, 
Afdeeling Kunsten en Wetenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
In Ons besluit van den 16den September 

1931 (Si,aatsblad n°. 401), ter uitvoering van de 
artikelen 5, 11 en 13 van de wet van den 30sten 
October 1930 (Staatsblad n°. 416), tot regeling 
van het toegepast-natuurwetenschappelijk on
derzoek, worden de volgende wijzigingen en aan
vullingen aangebracht : 

I. In het eerste lid van artikel 2 wordt voor 
.,de Commissie voor de Economische Politiek, 
ingesteld bij Ons besluit van 26 October 1917, 
n°. 74, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
12 April 1929, n°. 77" $elezen : den Economi
schen Raad ingesteld biJ de wet van den 8sten 
Juli 1932 (Staatsblad n°. 346). 

II. Aan het tweede lid van artikel 3 wordt 
toegevoegd : de leden, die voor de eerste maal 
benoemd worden op voordracht van Onzen 
Minister van Sociale Zaken, treden af op 
l J anuari 1940. 

III. In het derde lid van artikel 3 wordt 
na de woorden "is benoemd" de punt vervangen 
door een komma ; het lid wordt verder gelezen : 
met dien verstande, dat de leden, die de eerste 
maal benoemd zijn op voordracht van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
geacht zullen worden te zijn benoemd op voor
dracht van Onzen Minister van Economische 
Zaken, en die, welke de eerste maal benoemd 
zijn op voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, geacht 
zullen worden te zijn benoemd op voordracht 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken. 
Zoolang in een vacature niet is voorzien, vor
men de overblijvende !eden het bestuur. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Economische Zaken, van 
Sociale Zaken, van Waterstaat, van Binnen
landsche Zaken, van Defensie, van Koloniën 
en van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
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geplaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 12den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschap7'en, 

Marc ha n t. 
De Minister van Staat, 

Minister van Economische Zaken, a. i., 
H. Co lijn. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
De Minister van Binnenlandse/ie Zaken, 

J. A. d e W i 1 d e. 
ne Minister van Defensie, L . N. D eck ers. 
De Minister van Staat, Minister van Koloniën, 

· H. Co 1 ij n. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 26 Juni 1934.) 

s. 309. 

12 Juni 1934. BESLUIT, houdende be palin
gen omtrent vrijdom van de n accijns voor 
zout te bezigen als badzout. 

Wij WILHELM! TA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Financiën van 9 Mei 1934, n°. 306, Afdeeling 
Invoerrechten en Accijnzen ; 

Gezien artikel 74, letter i, der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227) , zooals 
dit a rtikel luidt krachtens de wet van 10 D e
cember 1915 (Staatsblad n°. 493); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 M e i 1934, n°. 66) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Juni 1934 , n°. 152, 
Afdee l ing Invoerrechte n en Accijnzen; 

Hebbe n goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. 1. Er wordt vrijdom van den accijns 
toegestaan voor zout, dat bestemd is om na 
vermenging in een depot te worden gebezigd 
als badzout. 

Het voor dit doel vermengde zout wordt 
hierna aangeduid als badzout. 

2. De vrijdom kan naar verkiezing worden 
genoten voor ruw zout of voor geraffineerd 
zout. 

3. Ieder die een depot van vermengd zout 
wil oprichten, heeft daartoe noodig de ver
gunning van den directeur der accijnzen over 
de gemeente waar het depot zal gevestigd 
worden. 

De vergunning wordt tot wederopzeggens 
verleend. 

Bij het verleenen van de vergunning kun
uen voorwaarden worden gesteld. 

4. Alvorens het de pot in gebru ik wordt ge
nomen, moet van het pand waarin het depot 
zal worden gevestigd, aangifte worden gedaan 
ten kantore van den ontvanger der accijnzen 
over de gemeente, waarin het depot is ge
legen. 

De ontvanger geeft van deze aangifte een 
bewijs af. 

Alleen met schriftelijke toestemming van 
den ontvanger kan een als depot aangegeven 
lokaal tevens dienen tot opslag van andere 
goederen dan badzout. 

5. De depothouder stelt ten genoegen van 
den ontvanger borg voor den accijns van het 
opgeslagen zout. 

6. Geen vergunning tot oprichting van een 
depot wordt verleend in een pand, dat ge
meenschap heeft met of grenst aan een zout
ziederij of een inrichting voor het uitloogen 
van steenzoutlagen. 

In bijzondem geva llen kan Onze Minister 
v~n Fina!1ciën onder de noodige voorzieningen 
U1tzonder111g op deze bepaling toelaten . 

7. Onverminderd het bepaalde bij artikel 
21 der wet van 27 September 1892 (Staats
blad n°. 227) omtrent inslag uit entrepot kan 
het zout door den depothouder worden betrok
ken van een zoutzieder of een handelaar heb
bende genot van krediet in hoeveelheden van 
ten minste 500 kilogra,;,. 

Onze Minister van Financiën kan toestaan, 
dat een kleinere hoeveelheid wordt ingeslagen. 

8. De uitslag, het vervoer en de inslag van 
het zout geschieden met een document, door 
den afleveraar bij onderteekende aangifte aan 
te vragen bij den ontvanger, te wiens kan
tore zijn accijnsreken ing gehouden wordt. 

Die aangifte vermeldt: 
a. den naam , de woonplaats en het heroep 

van den afleveraar: 
b. het pand, waaruit het zout zal worden 

afgeleverd; 
c. de soort en de hoevee lheid van het zout; 
d. het vervoermiddel; 
e. den naam en de woonplaats van den 

depothouder; 
/. het pand, waarin de inslag zal geschie

den, met opgaaf van gemeente en kadastrale 
sectie fil1 =·-

9. De ontvanger vermeldt in het document 
den term ij n, b innen wel ken de inslag moet 
plaats hebben en den termijn, binnen welken 
het document behoorlijk afgeteekend ten kan
tore van afgifte moet zijn ten,ggekomen. 

10. De inslag van het zo ,t in het depot 
geschiedt onder toezicht van ambtenaren. 

Nadat door hen de hoeveelheid met het do
cument is vergeleken, wordt het zout onver
wijld door of vanwege den ontbieder in het 
bijzijn der ambtenaren met een of meer stof
fen vermengd, overeenkomstig de voor chr if
ten van Onzen Minister van Financiën. 

De stoffen, benoodigd voor die vermenging, 
worden door de n ontbieder verstrekt, tenzij 
door genoemden Minister is bepaald dat zij 
zullen worden verstrekt door den ontvanger 
der accijnzen, op kosten van den ontbieder. 

Bij de voormelde voorschriften kan ook wor
den bepaald, dat zout vóór de vermenging 
door of vanwege den ontbieder moet worden 
fijn gemaakt. 

Blijkt de ter vermenging aangeboden hoe
veelheid zout kleiner dan de in het document 
vermelde, dan wordt het biljet slechts voor de 
bevonden hoeveelheid afgeteekend. 

V a n de vermenging wordt door de ambte
naren melding gemaakt op het document, het
welk daarna door hen wordt ingeleverd bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente 
waar de inslag is geschied. Deze zorgt zoo 
noodig voor de terugzending van het document 
naar het kantoor van afgifte. 

ll . Het zout kan ook bij den uitslag wor
den vermengd. De afleveraar geeft het ver-
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langen daartoe te kennen in de aanvrage ter 
verkrijging van het document. De bepalingen 
omtrent vermenging bij den inslag vinden ten 
deze overeenkomstige toepassing. 

12. De ambtenaren zijn bevoegd, mits voor
zien van een schriftelijke machtiging van den 
ontvanger of hooger ambtenaar om den voor
raad in het depot aan te peil en. 

De depothouder is verplicht de bij de op
neming vereischte zakken of andere voorwer
pen tot berging van het zout kosteloos te ver
strekken. 

Bij bevinding van een tekort van meer dan 
2 percent op den volgens het ingevolge arti
kel 13 gehouden register aanwezigen voorraad, 
berekend over de bij de vorige peiling bevon
den en daarna ingesl agen hoeveelheid, wordt 
van het tekort boven die speling de accijns 
ingevorderd. 

13. De depothl)uder houdt voor ieder depot 
afzonderlijk een door den ontvanger gewaar
merkt register, waa rin worden geboekt de in
en uitgeslagen hoeveelheden zout. 

Dit register wordt ingericht en bijgehouden 
overeenkomstig de voorschriften van Onzen 
Minister van Financiën. 

Jaarl ij ks in J anuar i wordt het over het af
geloopen jaar bijgehouden register ingeleverd 
bij den Ontvanger. 

14. H et ingeslagen zout mag worden afge
leverd in hoeveelheden van ten minste 50 
kilogram. 

Onze Minister van Financiën kan in bij
zondere gevallen toestaan, dat een kleinere 
hoeveelheid uit het depot wordt afgeleverd. 

15. Onze Minister van Financiën is bevoegd 
eene overeenkomstig artikel 3 verleende ver
gunning in te trekken, indien de depothouder 
een of meer bepalingen van dit besluit niet 
opvolgt. 

16. Het is aan depothouders verboden bad
rout anders voorhanden te hebben, te koop 
aan te bieden of af te leveren dan in ge
sloten verpakking inhoudende 10 kilogram, 
die voorzien is van het duidelijk leesbaar op
schrift in hoofdletters van ten minste 1 centi
meter hoogte : 

Badzout. 
Niet geschikt voor inwendig gebruik. 

17. Bij overgang of verplaatsing van het 
depot kan de Inspecteur der accijnzen onder 
de nood ige voorzieningen toestaan, dat de 
aanwezige voorraad aan den nieuwen verkrij
ger wordt overgedaan of naar een ander depot 
wordt overgebracht . 

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

Onze M inister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 12den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 15 Juwi 1934.) 

s. 310. 

J 3 Juni 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Wijnandsrade d.d. 2 Maart 1934, waarbij 
is benoemd tot l id van het burgerlijk ann
bestuur in die gemeente H . Kortis. 

Wij WILHELM!NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 Mei 1934, n°. 
3098, Afdeel ing Armwezen; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
W ijnandsrade bij besluit van 2 Maart 1934 
tot lid van het burgerlijk armbestuur in die 
gemeente heeft benoemd H. Kortis; 

dat krachtens het bepaal de bij arti kei 1 
van het ingevolge artikel 20 der A1·menwet, 
door Gedeputeerde Staten van Limburg . bij 
besluit van 22 Augustus 1913, La. 8289/8 A, 
goedgekeurde reglement voor genoemd arm
bestuur de leden daarvan worden benoemd uit 
eene voordracht van dubbeltallen, door burge
meester en wethouders in te dienen, het bur
gerlijk armbestuur gehoord; 

dat de raad den Heer H. Kortis ter ver
vulling van eene ontstane vacature tot lid van 
het burgerlijk armbestuur heeft benoemd bui
ten de ter zake door burgemeester en wethou
ders ingediende voordracht en, zulks doende, 
heeft gehandeld in strijd met artikel 20 der 
Armenwet, welker bepalingen zouden worden 
verijdeld, indien het den raad zou vrijstaan 
naar willekeur van de krachtens dit art ikel 
vastgestelde voorschriften af te wijken; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet ; 
Den R aad van State gehoord (advies van 

29 Mei 1934, n°. 55); , 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

bovengenoemd besluit van den raad der ge
meente Wijnandsrade te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

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

H et Loo, den 13den Juni 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van B inneruandsche Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

(Uitgeg. 26 Juni 1934.) 

s. 311. 

14 J uni 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
de wijze van beëediging der controleurs, die 
belast zijn met het opsporen van over
tredingen der geldende voorschriften in
zake de regeling van den uitvoer van uien, 
al~ bedoeld in artikel 4bis der Uienuitvoer
wet 1930. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

E conomische Zaken van 4 Januari 1934, Directie 
van den Landbouw, IV de Afdeeling, no. 88 H; 

Gelet op artikel 4bis der Uienuitvoerwet 1930 ; 
Gelet op Ons besluit van 5 November 1932 

(Staatsb/.ad no. 528); 
Den Raad van State gehoord (Advies van 

20 Februari 1934, no. 30) ; 
Gelet op het nader rappor t van Onzen Mi

nist er van Staat, Minister van Economische 
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Zaken, a.i., van 12 Juni 1934, n°. 4971, Afd. 
IV, letter H, Directie van den Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De controleurs, die door Onzen voor

noemden Minister worden belast met het op
sporen van de in artikel 4bis van de Uienuit
voerwet 1930 bedoelde overtredingen, leggen 
schriftelijk de(n) navolgende(n) eed (verklaring 
en belofte) af : 

.,Ik zweer (verklaar), dat ik om iets hoege
"naamd in m,in ambt van 
(in te vullen den rang, welke wordt bekleed) 
"te doen of te laten, van niemand, wie hij ook 
"zij, middellijk noch onmiddellijk, onder welken 
" naam of voorwendsel, iets ontvangen heb, noch 
,,ontvangen zal." 

"Ik zweer (beloof), dat ik het mij opgedragen 
,,ambt met getrouwheid zal waarnemen." 

"Zoo waarlijk helpe mij God almachtig ! (Dat 
,,verklaar en beloof ik!). " 

Deze schriftelijke eedverklaring of belofte 
wordt gezonden aan de Directie van den Land
bouw van het Ministerie van Economische 
Zaken, terwijl afschrift daarvan zal worden 
verstrekt aan het- Uitvoer-Controle-Bureau 
voor Groenten, Fruit en Aardappelen te 's-Gra 
venhage. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag, volgende op dien der af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

, Het Loo, den 14den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Economische Zaken a. i ., 

H. Colijn. 
( Uitgeg. 29 Juni 1934.) 

s. 312. 

14 Juni 1934. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 92 der Ongevallenwet 1921 en 
,95 der Land- en Tuinbouw Ongevallen
wet 1922. 

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

Sociale Zaken van 6 Juni 1934, n°. 1504, Af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien de artikelen 92 der Ongevallenwet 
1921 en 95 der Land- en Tuinbouw Ongevallen- . 
wet 1922; 

0. dat bij Onze besluiten van 12 September 
1921, n°. 49 en van 10 September 1923, n°. 13, 
genomen tot uitvoering der voren aangehaalde 
wetsbepalingen, als bevoegd ambtenaar is aan
gewezen de Voorzitter van den Verzekerings
raad; 

0. dat de Verzekeringsraad ingevolge het 
bepaalde bij artikel 82, derde lid, van de Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, op 1 Maart 
1934, den dag van het in werking treden dier 
Wet, is opgeheven; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan te wijzen als bevoegd ambtenaar in den 

zin van ar t ikel 92 der Ongevallenwet 1921 en 
van artikel 95 der Land- en Tuinbouw Onge
vallenwet 1922 den Chef der Afdeeling Arbei-

dersverzekering van het Departement van 
Sociale Zaken. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 14den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. ? Juli 1934.) 

s. 313. 

14 Jwni 1934. WET tot wijziging van artikel 
90 van de Comptabiliteitswet 1927 (Staats
bicul n°. 259). 

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

dat het wenschelijk is artikel 90 der Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblcul n°. 259) te 
wijzigen ; 

Zoo is het dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. Ártikel 90 der Comptabiliteitswet 

1927 (Staats blad n°. 259) wordt gelezen als 
volgt: 

l. Nadat de in artikel 86 bedoelde alge
meene rekening, de rekeningen, bedoeld in 
artikel 87, derde lid , en de rekeningen van 
takken van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 
door de Algemeene Rekenkamer zijn goedge
keurd, worden zij zoo spoedig mogelijk door 
haar aan Ons aangeboden en wordt het slot 
dier rekeningen bij de wet vastgesteld. 

2. Aan het ontwerp van wet tot vaststelling 
van het slot der rekeningen worden door Onzen 
Minister van Financiën toegevoegd alle in het 
eerste lid bedoelde rekeningen. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag na dien van hare afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1934. 

s. 314. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 22 Jtmi 1934.) 

14 J uni 1934. WET tot w1Jz1gtng van het 
zevende Hoofdstuk B der Rijksbegrooti ng 
voor het dienstjaar 1934. (Credietve1·lee
ning Middenstand.) 

s. 315. 

14 Juni 1934. ,VET tot wijziging der Wet op 
de Kanselarijrechten (Staatsblad 1918, n°. 
376). 

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

dat het gewenscht is de heffing wegens de af
gifte of de verlenging van de buitenlandsche 
paspoorten ten aanzien van minvermogenden 
nader te regelen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Artikel 17, sub (16) en (18) der Wet op de 
Kanselarijrechten van 17 Juni 1918 (Staats
blad nr. 376), laatstel ijk gewijzigd bij de wet 
van 6 April 1933 (Staatsblad nr. 139), wordt ' 
nader gelezen als volgt: 
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(16) voor een paspoort voor een persoon ... 
f 5.-; f 5.-; f 5.-; f 5.-: f 5.- ; 
voor een paspoort voor een echtpaar of voor 

een persoon of een echtpaar met kinderen be-
neden 15 jaren ...... .. ................ ...... .... .. ...... .. 

f7.50 ; f7 .50; f7.50; f 7. 50; f7.50; 
Onverminderd het geval voorzien in artikel 

2, sub 2° der Wet kan in geval van minver-
mogen van den tot de voldoening van het 
recht gehouden Nederlander of Nederland
schen onderdaan, dezen eene reductie van 25 
tot 75 % van dat recht worden verleend, waar
omtrent wordt bes! ist door het hoofd van den 
betrokken diplomatieken of consulairen post. 

(18) voor het verl~;igen van: 
een paspoort voor ee n pe rsoon . ....... . . . ... ..... . 
f 5.- ; f 5.- ; f 5.- ; f 5.-; f 5.- ; 
een paspoort voor een echtpaar of voor een 

persoon of een echtpaar met kinderen beneden 
15 jaren ........... .. .. .. ........ ............ .. 

f7.50; f7.50; {7.50; {7.50 ; f7 .50 ; 
Onverminderd het geval voorzien in artikel 

2, sub 2° der Wet kan in geval van minver-
mogen van den tot de voldoening van het 
recht gehouden Nederlander of Nederland
schen onderdaan, dezen eene reductie van 25 
tot 75 % van dat recht worden verleend, waar
omtrent wordt bes! ist door het hoofd van den 
betrokken diplomatieken of consulairen post. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 14den 

Juni 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 

s. 316. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
( Vityeg. 13 Juli 1934.) 

14 Juni 1934. WET tot wijziging van de 
Woningwet. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1933-1934, no. 209, 
1-13. 

Hand. idem 1933-1934, bladz. 1425, 1429-
1446, 1567-1575. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1933-1934, n°. 209, 
bladz. 1-8. 

Hand. idem 1933-1934, bladz. 564- 570. 
Wij WILHELMINA, enz . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, aan de artikelen 2, 6, 
10 en 14 van de Woningwet eene bepaling toe 
te voegen ; in verband met de opheffing van de 
Gezondheidscommissies de artikelen van de 
paragrapben 3 en 4 van die wet te wijzigen ; en 
eenige artikelen van de paragraphen 8 en 9 van 
die wet te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan artikel 2 van de Woningwet 

wordt toegevoegd een nieuw, derde lid, luidende 
als volgt: 

3. Indien bij een goedgekeurd uitbreidings
plan of bij een goedgekeurd plan tot herziening 
van een uitbreidingsplan lijnen zijn vastgesteld 
of herzien, die bij het bouwen aan de wegzijde 
of aan de van den weg afgekeerde zijde niet 
mogen worden overschreden, worden die lijnen 
geacht te zijn onderscheidenlijk voorgevelrooi
lijnen of achtergevelrooilijnen, als bedoeld in 
het tweede lid van dit artikel. 

Art. II. In het tweede lid van artikel 6 van 
de Woningwet wordt de punt aan het slot van 
het bepaalde onder c vervangen door eene kom
ma-punt; aan dat lid wordt de volgende be
paling toegevoegd : 

,l., indien niet wordt voldaan aan voorschrif
ten, vastgesteld bij eene verordening van den 
gemeenteraad tot bescherming of behoud van 
monumenten, voor zoover deze verordening 
voorschriften bevat, welke niet begrepen zijn 
onder de in artikel 1 bedoelde. 

In het vierde lid van artikel 6 worden na : 
,,ontwerp van een plan van uitbreiding" inge
voegd de woorden : of een ontwerp tot her
ziening van een plan van uitbreiding. 

In het vijfde lid van artikel 6 vervallen de 
woorden : ,,met toestemming va.n Gedeputeerde 
Staten ." 

Art. III. Aan het eerste lid van artikel 10 
van de Woningwet wordt de volgende volzin toe
gevoegd : Gedurende den t.ermijn van dertig 
dagen kunnen belanghebbenden bij den ge
meenteraad bezwaren indienen. 

Art. IV. Aan het eerste lid van artikel 14 
van de Woningwet wordt de volgende volzin 
toegevoegd : De krachtens het voorafgaande 
doorGedeputeerdeStatenof door Ons benoemde 
ambtenaren worden, voor de toepassing van de 
bepalingen van deze wet en van andere wetten 
geacht te zijn benoemd onderscheidenlijk door 
het bevoegd orgaan der gemeente of der cen
trale gemeente, als bedoeld in artikel 13, vijfde 
lid, met dien verstande evenwel, dat zij slechts 
onderscheidenlijk door Gedeputeerde Staten of 
door Ons kunnen worden ontslagen. 

Art. V. In§ 3 van de Woningwet worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. a. De aanhef van artikel 18 wordt ge
lezen als volgt : 

De inspecteur kan bij met redenen omkleed 
advies het gemeentebestuur woningen aanwij
zen: 

b. Onder a van het artikel wordt voor: ,,de 
commissie" gelezen : de inspecteur. 

2°. In artikel 19 wordt : 
a. aan het slot van het eerste lid voor : ,,de 

gezondheidscommissie" gelezen : den inspec
teur; 

b. het vierde lid geschrapt ; 
c. in het vijfde lid voor: ,,dit advies" ge

lezen: het advies van den inspecteur. 
3°. In artikel 20 wordt in het tweede lid voor: 

,. der gezondheidscommissie" gelezen: van den 
inspecteur, en wordt in het derde lid voor: ,,de 
gezondheidscommissie" gelezen : den inspecteur. 

4°. In artikel 21 wordt in het eerste lid voor: 
"der gezondheidscommissie" gelezen : van den 
inspecteur. 

5°. In artikel 22 wordt voor: ,,der gezond
heidscommissie" gelezen : van den inspecteur. 

6°. In artikel 23 vervallen de woorden: 
,,evenals de gezondheidscommissie", wordt na : 
,,uitgaan" ingevoegd: of een voorstel tot onbe
woonbaarverklaring aan den raad., en vervallen 
de woorden: ,,maar zijn daarbij gehouden voor
af het advies der gezondheidscommissie in te 
w nnen", alsmede de slotzin. 

7°. In artikel 24 wordt in het eerste lid voor: 
,,De gezondheidscomissie" gelezen : De inspec
teur, en wordt voor: ,,der commissie" gelezen 
van den inspecteur. 

8°. Na artikel 24 wordt een nieuw artikel 
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ingevoegd, luidende als volgt : 
Art. 24a. 1. Wij behouden Ons voor bij a l

gemeenen maatregel van bestuur voorschriften 
te geven voor de vorming en de erkenning van 
woningcommissies. Eene erkenning kan te allen 
tijde worden ingetrokken. 

2. Indien in eene uemeente of in eene groep 
van gemeenten eene :Î.oor Ons erkende woning
commissie bestaat, trP.ed t voor de t iepassing 
van de artikelen 18-24 die commissie in de 
plaats van den inspecteur. 

Art. VI. In§ 4 van de Woningwet worden 
de volgende mjzigingen aangebracht : 

1°. In artikel 25 wordt: 
n. in het eerste lid voor : ,,de gezondheids

commissie" gelezen: den inspecteur. 
b. in het vjjfde lid de komma achter : 

"Staten" vervangen door een punt en vervallen 
de daarop volgende woorden. 

c. in het zesde lid voor : .,der commissie" 
gelezen : van 1 den inspecteur. 

2°. In artikel 26 wordt: 
a. in het eerste lid voor : ,,der gezondheids

commissie" gelezen : van den inspecteur, en 
wordt voor : ,,de commissie" gelezen: de in
specteur. 

b. in het tweede lid voor : .,de commissie" 
gelezen : den inspecteur . 

r. in het vierde lid na: ,,gehoord" inge
voegd : indien deze niet het beroep heeft inge
steld . 

3°. In artikel 29 vervallen de komma achter 
.,Wethouders", de woorden: ,,de gezondheids
commissie gehoord" benevens de komma achter 
die woorden . 

4°. In het eerste lid van a rtikel 32 wordt 
voor : ,,de gezondheidscommissie" gelezen : den 
inspecteur. 

5°. Na artikel 32 wordt een nieuw ar tikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

Art. 32a. Het bepaalde in art. 24a is van 
toepassing met dien verstande, dat voor de 
artikelen 18-24 in de plaa ts treden de artikelen 
25, 26 en 32. 

Art. VIL In de artikelen 79, 80 en 81, voor
komende in ,,§ 6. Onteigening" van de Woning
wet worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1°. Het tweede lid van artikel 79 wordt ge
lezen a ls volgt : 

In het geval, omschreven bij artikel 77, 1°., 
voegen Burgemeester en Wethouders bij de 
stukken een beredeneerd verslag aangaande den 
toestand der woningen, met opgaaf van de te 
onteigenen gebouwen, welke alsnog aan voor 
bewoonbaarheid noodzakelijke vereischten vol
doen. 

20. In het vijfde lid van artikel 80 vervallen 
aan het slot de woorden : ,,der gezondheidscom
missie,,. 

3°. In den tweeden volzin van artikel 81 
wordt voor : ,,de gezondheidscommissie" ge
lezen: den inspecteur. 

Art. VIII. In artikel 52 van de Woningwet 
worden de volgende wijzigingen gebracht : 

1 °. De laatste volzin van het tweede lid ver
valt. 

2°. In het derde lid vervalt het woord "g-e
lijke" vóór "jaartermijnen" en word t na de 
komma achter .,annuïteiten" ingevoegd : 

1 In de wet ontbreekt het woord "van". 

die voor zekere perioden kunnen worden 
vastgesteld. 

3°. Aan het derde lid worden de volgende· 
volzinnen toegevoegd : 

De bijdragen worden alleen verleend onder 
voorwaarde van terugbetaling: bij den alge
meenen maatregel van bestuur, bedoeld in het 
eerste lid, wordt geregeld wanneer, op welke· 
wijze en onder welke voorwaarden terugbetaling 
plaats vindt. 

Art. VIII A. Na artikel 52 van de Woning
wet wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende· 
als volgt: 

Art. 52a. 1. Burgemeester en Wethouders 
zenden van een besluit, als bedoeld in artikel 
52, eerste lid, dat zij ingevoige het tweede lid 
van dat artikel aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten moeten onderwerpen, een af
schrift met een exemplaar van de daarbij be
hoorende stukken aan den inspecteur, tege
lijkertijd met de toezending van het besluit aan 
Gedeputeerde Staten. 

2. De inspecteur kan bij Gedeputeerde 
Staten bezwaren inbrengen binnen dertig dagen 
na de ontvangst van het afschrift . De inspecteur 
geeft van het indienen van bezwaren kennis aan 
Burgemeester en Wethouders. 

3. Gedeputeerde Staten beslissen binnen twee· 
maanden na de ontvangst van het raadsbesluit 
en zenden onverwijld een afschrift van hunne· 
beslissing aan den inspecteur, indien deze be
zwaren heeft ingebracht . 

4. De inspecteur kan, indien bij bezwaren 
heeft ingebracht, van de beslissing van Gede
puteerd e Staten binnen veertien dagen na de
ontvangst van het afschrift daarvan bij Ons. 
in beroep komen. H ij geeft van het instellen 
van beroep kennis aan Burgemeester en Wet
houders. 

5. H et besluit van Gedeputeerde Staten 
blijft buiten werking gedurende den termijn 
voor het beroep en, indien beroep is ingesteld, 
gedurende de behandeling van het beroep. 

6. Het bepaalde in dit artikel vindt over
eenkomstige toepassing ten aanzien van een 
besluit van den gemeenteraad, waarbij de ge
meente zich verbindt tot of zekerheid of waar
borg geeft voor de voldoening van rente en af
lossing, of van een van deze beide, van kapitaal 
voor den aankoop van grond of voor den aan
koop of den bouw van woningen, dat door een 
va.n de lichamen, genoemd in het eerste lid van 
artikel 52, is of zal worden geleend. 

Art . VIII B. In de artikelen 53 en 54 van 
de Woningwet wordt aan het laatste lid toe
gevoegd: 

Het bepaalde in artikel 52t1, vindt overeen
komstige toepassing. 

Artikel VIII 0 . De tweede volzin van het 
vijfde lid van artikel 55 van de Woningwet 
vervalt. 

Art. TX . Na artikel 55 van de Woningwet, 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als 
volgt: 

Art. 55a. Wij behouden Ons voor, bjj a lge
meenen maatregel van bestuur voorschriften 
te geven, die in acht moeten worden genomen : 

10. bij de toepassing door het bestuur van 
eene gemeente van het bepaalde in een van de
artikelen 51, 53 of 54 ; 

20. bij het beheer door vereenigingen, ven
nootschappen, stichtingen of andere lichamen 
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-van de met voorschot, al of niet door de ge
meente, al of niet krachtens deze wet door de 
gemeente verleend, of onder dezer verbintenis , 
·zekerheidstelling of waarborg verkregen, of nog 
te verkrijgen goederen,. nad~t het vooi:schot ~al 
2iin afgelost of de verb1ntems, zekerheidstelling 
-0! waarborg van de gemeente is geëindigd ; 

30. bij het beheer van woningen door de 
gemeente. 

Art. X. In het tweede lid van artikel 56 van 
de Woningwet wordt voor: ,,gelijke annuï
teiten", gelezen: jaartermijnen of annuïteiten, 
die voor zekere perioden kunnen worden vast
.gesteld. 

Art. XI. Aan het eerste lid van artikel 57 
van de Woningwet wordt het volgende toege
voegd: 

Bijdragen, als bedoeld in het derde lid van 
artikel 56 worden alleen verleend onder voor
waarde v~n terugbetaling overeenkomstig het
geen te dien aanzien is bepaald krachtens het 
derde lid van artikel 52. 

Art. XII. In artikel 65 van de Woningwet 
worden na de woorden : ,.in strijd met" inge
voegd de volgende woorden : de ingevolge arti
.kel 73, tweede lid, gestelde eischen of met. 

Art. XIII. Art. 77 van de Woningwet ver
-va1t. 

Overgangsbepalingen. 

1. Op verzoeken om bouwve~~u~ing, die 
bij Burgemeester en Wethouders ZlJ n mgekomen 
-voórdat deze wet in werking is getreden, wordt 
beslist naar het recht, dat gold vóór even be
,doeld tijdstip. 

2. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur : 

10. de aflossing van voorschotten van het 
Rijk, waarvoor rente en aflossing worden v~l
-daan iu gelijke annuïteiten, te veranderen m 
betaling van jaartermijnen of van gedurende 
z-ekere perioden gelijk blijvende all:nuïteiten met 
betrekking zoowel tot de aflossmg door het 
lichaam dat de woningen in eigendom heeft, 
aan de gemeente, als tot de aflossing door ~e 
gemeente aan het Rijk, in die gevallen, waarm 
<laarvoor toestemming van de gemeente en van 
.het lichaam, dat de woningen in eigendom heeft, 
wordt verkregen; 

2°. eene bestemming ten bate van de v_er
betering van de volkshuisvesting of van dekking 
-van tekorten op de exploitatie van wonmgen, 
•gebouwd met overheidssteun, vast te stellen 
·voor een gedeelte d.er batigE; sal_di, die ver~regen 
.zijn of worden met de exploitatie van wonmgen, 
gebouwd met krachtens de Woningwet ver
leenden steun en te bepalen, dat die batige saldi 
ten deele zullen worden gestort in een gemeen
schappelijk fonds tot verbetering van de volks
huisvesting, dat door het bestuur der gemeen~e 
wordt beheerd en gebruikt overeenkomstig 
Tegelen, door Ons vastgesteld. 

3. Batige saldi, als in het vorige lid bedoeld, 
worden, overeenkomstig bij algemeenen ~aat
regel van bestuur vast te stellen voorschriften, 
ten deele aangewend tot terugbetaling aan het 
Rijk en aan de gemeente van jaarlijksche bij
dragen, welke door het Rijk en do?r de ~~
meente voor de exploitatie yan ,wo~ungen z1Jn 
verleend, vóór dat deze wet m werkmg trad. 

Slothepaling. 

Deze wet treedt in werking met ingang van 
een door Ons te bepalen dag. 

Zoodra de heerschende buitengewone om
standigheden hebben opgehouden te bestaan, 
doch in ieder geval vóór 1 Januari 1940, zal 
aan de Staten-Generaal een voorstel van wet 
worden gedaan, houdende intrekking van de 
artikelen VIIIA, VIIIB en IX van deze wet, 
alsmede een regeling nopens den overgang tot 
den normalen toestand. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize, het Loo, den 14den 

Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Suciale Zaken, 
J. R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

De .Minister van J ustitie, van Scha ik. 
De Mini8ter van Financii!n, 0 ud. 

(Uitgeg. 13 Juli 1934.) 

s. 317. 

14 Juni 1934. WET rot vaststelling van de 
hegrooting van inkomsten en uitgaven _van 
het Zuiderzeefonds voor het d,enstJaar 
1934. 

s. 318. 

16 Juni 1934. BESLUIT rot vernietiging van 
het beslui t van den raad van L oosdirecht 
dd. 1 Maart 1934, waarbij aan T. W . de 
Tourton Bruyns te Amsterdam vergunning 
is verleend voor bouwen op een perceel 
onder Loosd1·echt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 26 April 1934, n°. 3270 M. P. B. R. , Af. 
deeling Volksgezondheid, en van 1 Mei 1934, 
n°. 11818, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

betreffende het besluit van den raad van 
Loosdrecht daro 1 Maart 1934, waarbij in be
roep aan T. W. de Tourton Bruyns te 
Amsterdam vergunning is verleend voor den 
bouw van twee week-end huisjes op het per
ceel , kadastraa l bekend gemeente Loosd1·echt, 
sectie B. , n°. 79; 

Overwegende dat Burgemeester en Wethou
ders van Loosdnecht de vergunn ing hadden 
geweigerd omdat voor de plaats wa~':. adres
sant wilde bouwen, nog geen rood1Jn was 
vastgesteld en artikel 1, eerste lid, 2° ., va~ 
de bouwverordening verbiedt te bouwen bm
ten de door Burgemeester en Wethouders aan 
te wijzen rooiing, nadat de rooilijn door den 
raad is vastgesteld; 

dat de raad de bouwvergunning heeft ver. 
!eend omdat dit College meende dat rooilijn
voors~hriften voor niet aan een weg gelegen 
perceelen niet zijn vereischt; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, onder 
2, der Wonmgwet bouwvergunmng moet wor
den geweigerd indien niet wordt voldaan aan 
de bouwverordening voor de betrokken ge
meen te ; 

dat het voorschrift van artikel 1 van de 
bouwverordening, op grond waarvan Bur_ge
meester en Wethouders de bouwvergunmng 
hebben geweigerd, een algemeen voorschri ft 
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is, waarop uitzonderingen in de verordening 
n iet worden gemaakt of toegelaten; 

dat de raad niet bevoegd is , bij eene beslis
si ng in beroep over eene bouwvergunning der
gelijke uitzondering te maken en dat voor elke 
bebouwing rooilijnen noodig zijn; 

dat, aangezien een rooilijn ter plaatse, waar 
verzoeker wil bouwen ontbreekt vergunning 
overeenkomsti g de aanvraag moest worden 
gewei gerd; 

dat derhalve de bouwvergunning is verleend 
in strijd met art ikel 6 van de Woningwet; 

Gezien artikel 185-187 der Gemeentewet; 
den Raad van State gehoord , advies van 29 

Mei 1934, n°. 771; 
gelet op het nader rapport van Onze Minis

ters van Sociale Zaken en Binnenlandsche 
Zaken van 6 Juni 1934 n°. 4801 M. P . B. A. , 
Afdeeling Volksgezondheid, en van 12 Juni 
1934, n°. 13966, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur· 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslui t van den raad van 

l,oosd-necht van 1 Maart 1934 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is be last 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Sta.atsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den 16den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
J. R. SI o tem a k er de B ruïne. 
D e Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I d e. 
( Uit(Jeg. 3 J uli 1934.) 

s. 319. 

16 J uni 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
den datum van inwerkingtred ing van de 
wet van den 22sten December 1933 (Staats
blad n° . 715) tot steun aan noodlijdende 
gemeenten. 

Inwerkingtreding 1 J uli 1934 . 

s. 320. 

16 Juni 1934. BESLUIT tot nadere WIJZI

g ing van de bepal ingen betreffende den 
Geneeskundi gen R aad van het Departe
ment va n Koloniën. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 11 Juni 
1934 , Comm issariaat voor Indische Zaken, 
Afd. C, n°. 41 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te bepalen, dat de toel agen van den Voor

zitter en de overige leden van den Genees
kundigen Raad va n · het Departement van 
Koloniën, vastgesteld bij artikel 4 van Ons 
besluit van 19 M ei 1917 {Staatsblad n°. 404), 
zooa ls d it artikel luidt na de wijziging daar
van bij Ons besluit van 30 December 1933 
(Staatsb lad n°. 812), met ingang van 1 Sep
tember 1934 van ondersche idenlijk f 5400 en 
f 4050 's jaars zullen worden gebracht op 
f 4000 en f 3300 's jaars. 

L. & S. 1934. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad. zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 16den Juni 1934. 

s. 321. 

WILHELMINA. 
De M iniste1· van Staat, 
Ministe,· van Koloniën, 

H . Colijn. 
(Uitgeg . 29 Juni 1934.) 

16 J uni 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
1 December 1933 te Kaunas tus chen Ne
derland en L itauen gesloten uitleverings
ve1:d rag. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 1 December 1933 te Kaunas 

tusschen Nederland en L itauen gesloten uitle
veringsverdrag, van welk verdrag een afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 11 Mei 1934 te 
K openhagen zijn uitgewisseld ; 

Ove rwegende, dat het verdrag, overeenkom
stig artikel 18, voor het Rijk in Ev:ropa op 
10 J uli 1934 za l in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenl andsche Zaken van den 12den Juni 
1934 , Directie van het Protocol, n°. 19671 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta-

1 i ng daa rvan te doen bekend maken door de 
pl aats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 16den Juni 1934. 
WILHELMINA. 

D e M iniste1· van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 29 J uni 1934. ) 

F ransche tekst. 

Con ventlon d'extrad ltlon entre les Pays -Bas 
et la Llthu au le. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
et 

Son Excell ence Ie Président de la R épubli
que de Lithua nie, 

ayant résol u d un commun accord de con
clure une convention pour l'extradition des 
malfaiteurs, 

ont nommé à eet e ffet pour leurs plénipoten
tia i res, savoir: 

Sa Majesté la Re ine des Pay -Bas: 
Son E xcellence Monsieur Ie Chevalier Wil

lem L . F. C. de R appard, Son Envoyé Ex
traordinaire et Ministre Plénipotentiaire en 
Li thuanie, 

Son Excell ence Ie Prés ident de la R épubl i
que de Lithuanie: 

Son Excell ence Monsieur le Dr. Dovas Zau
nius, Ministre des Affaires Etrangères de 
Lithuanie, 

lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
fol'me, sont con venus des a rti cles suivants: 

29 
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Article premier. Le Gouvernement des Pays
Bas et Ie Gouvernement de Lithuanie s'enga
gent à se l ivrer réciproquement, suivant les 
règles déterminées par les articles suivants, à 
l'exception de leurs nationaux, et de sujets 
d 'un tiers Etat, en tant qu'une exception à 
l 'égard de ces derniers sera it motivée par Ie 
dro it des gens, les individus condamnés ou 
prévenus à raison d'un des faits énumérés à 
l'article 2, comm is hors du territoire de l'Etat 
auquel l' extradition est demandée, si Ie fait 
commis est puni par les législations des deux 
Etats (étant entendu qu'en Lithuanie il suffit 
que Ie fa it so it puni par une seule des légis
lations en vigueur} . 

Néanmoins, lorsque le fait motivant la de
mande d'extrad ition, aura été commis hors du 
territoire du Gouvernement requérant, il ne 
sera donné suite à cette demande que si l a 
législation du pays requis autorise l a pour
suite des mêmes in fractions commises hors de 
son tenito ire. 

Art. 2. L es faits p uni ssables qui pourront 
donner I ieu à une demande d'extradition, sont 
les suivants: 

1. a. attentat contre Ja vie ou l a liberté 
du roi de la reine régnante, du régent, du 
Présid~nt de l a R é publique ou d'un autre 
chef d'un E tat ami; 

b. attentat contre l a v ie ou la liberté de la 
reine non régna nte, de l'héri tier pr~somptif 
du tróne ou d ' un membre de la fam11l e sou
vera ine des Pays-Bas. 

2. meurtre ou assassinat, meurtre ou as
sass inat comm is sur un enfant; 

3. menaces, fa ites par écrit et sous une 
condition déte rminée pour autant que les lois 
des deux pays permettent l 'extradition de ce 
chef ; 

4. avortement, procuré par la femme en
oei nte ou par d ' a u tres; 

5. coups portés ou blessures faites vo lon
tairement avec préméditation, ayant causé 
une maladie paraissant incurabl e, une inca
pacité permanente de travail personnel, la 
perte de l ' usage absolu d'un organe, une mu
tilation grave ou la mort sans intention de l a 
donner· 

6. viol ; attentat à l a pudeur; Ie fait 
d'avoir, en dehors du mariage, un commerce 
charnel avec uue fille ou une femme au-des
sous de l'äge de se ize ans, ou avec une femm_e 
au-dessus de eet ilge, lorsque Ie coupable sa1t 
qu'elle est évanouie ou sans connaissance_; 
actes d'immoral ité, lorsque Ie . coupable sa1t 
que la personne avec laquelle il les commet, 
est évanouie ou sans connaissance, ou lorsque 
cette personne n'a pas atte int !'age de seize 
ans - excitation d'une personne au-dessous de 
eet fige à commettre ou à subir des actes d'im
rnoral ité ou à avo ir, en dehors du mariage, 
un commerce charnel avec un tiers; l a dé
bauche commise par une personne d'äge ma
jeur avec un mineur du même sexe; la dé
bauche commise avec des personnes qui sont 
pl acées sous la garde ou sous l'autor ité de 
]'auteur, en tant que punissable selon la lé
gisla tion des deux parti es; l a t raite des fem
mes et l a traite des mineurs du sexe mascu
l in ; 

7. excitation de mineurs à l a débauche et 
tout acte ayant pour objet de favor iser l a 

débauche de mineurs , punissable d'après les 
loi s des deux pays; 

8. bigamie; 
9. enlèvement, recel, suppress ion, substitu

tion ou suppos ition d'un enfant; 
10. enlèvement de mineurs; 
ll. tous les faits frauduleux de fabrication 

ou d'altération de monnaie, que] que soit Ie 
moyen employé pour produire Ie résultat; 

l a mise en circulation frauduleuse de fausse
monnaie; 

les fa its. dans Ie hut de l a mettre en cir
culation, d'introduire dans Ie pays ou de re
cevoir ou de se procurer de la fausse monnaie, 
sachant qu'elle est fausse; 

les faits frauduleux de fabr iquer, de rece
voir ou de se procurer des instruments ou 
d' autres objets destinés par leur nature à l a 
fabrication de fausse monna ie ou à l' a l téra
t ion des monnaies . 

D ans l a présente convention , Ie mot "mon
na ie" s'entend de l a monnaie-papier, y com
pris les billets de banque et de l a monnaie 
métall ique , ayant cours en vertu d'une loi ; 

12. contrefaçon ou falsi fication de timbres 
et de marques de l'Etat ou de timbres, qui y 
sont assimi lés à eet égard , ou de marques 
d'ouvrier exigée par l a loi, pour autant que 
les lois des deux pays permettent l'extradition 
de ce che f ; 

13. faux en écriture et usage fait à dessein 
de l 'écritnre fausse ou falsifiée, pour autant 
que les lois des deux pays permettent l'extra
dition de ce chef; 

14 . faux serment; 
15. corruption de fonctionnaires publics, 

pour autànt que Ie lois des deux pays per
mettent l 'extradition de ce che f ; concussion, 
détournement commis par des fonctionnaires 
ou par ceux qui sont considérés comme tels; 

16. ince ndie .allumé à dessein, lorsqu' il peut 
en résulter un <langer commun pour des b iens 
ou un <langer de mort pour autrui; incendie 
a ll umé dans Ie desse in de se procurer ou de 
procurer à un t iers un profit ill égal au détri
ment de l' a sureur ou du porteur légal d'un 
contra t à Ia grosse ; 

17. destnwtion illégale comm ise ä dessein 
d'un édifice appartenant en tout ou en partie 
à un autre ou d'un édifice ou d 'une construc
tion , lorsqu'i l peut en résulter un <l a nger com
mun pour des biens ou un <langer de mort 
pour autrui ; 

18. actes de violence comm is en pub] ic, à 
farces réunies, contre des per onnes ou des 
biens; 

19. Ie fait illéga] commis à dessein de fa ire 
couler à fond, de faire échouer , de détruire, 
de rendre impropre à l'usage ou de détériorer 
un navire, lorsqu'il peut en résul ter un <langer 
pour autrui; 

20. émeute et insubordination des passa
gers à bord d'un navire contre Ie capitaine et 
des gens de l'équipage contre leu rs supérieurs; 

21. Ie fait commis à dessein d'avoir mis 
en péri l un convoi sur un chem in de fer; 

22. vol; 
23. escroquerie; 
24. abus d'un blanc-sei ng; 
25. détournement; 
26. banqueroute frauduleuse. 
Sont comprises dans ]!3s qua l ifications précé-
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<lentes la tentative et la complicité, lorsqu'el
les sont pun issables d' après la législation du 
pays auquel l'extradition est demandée. 

Art. 3. L'extradition n' aura pas lieu: 
1. lorsque Ie fait a été commis dans un 

pays tiers et que Ie Gouvernement de ce pays 
requiert l 'extradi tion; 

2. aussi longternps, que ]' indiv idu réclamé 
est poursuivi pour Ie même fait dans Ie pays, 
auquel l 'extradition est demandée, ou si à 
raison de ce fai t il y a été défini tivement con
damné, absous ou acqui tté; 

3. si, d' après les lo is du pays auquel l'ex
trad ition est demandée, la prescription de l' ac
t ion ou de la peine est acqu ise avant l 'arresta
t ion de ]'individu réclamé, ou, l' a rrestation 
n'ayant pas encore eu lieu, avant qu'il n'ait 
é té cité devant Ie tribunal pour être entendu. 

Art. 4. Si !'individu récl amé est poursuivi 
ou subit une peine pour une infraction autre 
que cell e qui a donné l ieu à l a dem ande d'ex
tradition, son extradition ne sera accordée 
qu' après la fin de la poursuite dans Ie pays 
a uquel l'extradition est demandée, et, en cas 
de condamnation, qu' a près qu'il aura sub i sa 
peine ou qu ' il au ra été gracié . Toutefois, afin 
de comparaître devant les tribunaux du pays 
requérant, un individu réclamé pourra être 
livré tempora irement à la condi t ion qu'il sera 
renvoyé aussitót que la poursu ite sera fini e. 

Art. 5. Il est expressément stipulé que !'in
dividu extradé ne pourra être ni poursuivi n i 
puni, dans Ie pays auquel l'extradition a été 
accordée, pour un fai t punissabl e quelconque 
non prévu par la présente convention et anté
rieur à son extradi t ion, et, sans Ie consente
ment de celu i qui a accordé l 'extradition, ni 
poursuiv i, ni puni pour un fait prévu par la 
présente convention et antérieur à son extra
dition autre que celui , ayant motivé l'extradi
t ion , ni extradé à un Etat ti ers, à moins qu'i l 
n'ait eu en tout cas la pleine l iberté de quitter 
de nouveau Ie pays susdit pendant un mois 
après avoir été jugé ,et , en cas de condamna
tion, après avoir subi sa peine ou après avoir 
été gracié. 

Art. 6. Aucune personne ne sera livrée, s i 
Ie dél it, pour ]equel l 'extradition est deman
dée, est cons idéré par la partie requ ise comme 
un dé] it pol itique ou un fa it connexe à un 
semblable délit. 

L a pe rsonne qui a été extradée à raison de 
l ' un des faits de dro it commun mentionnés à 
]' a rt. 2, ne peut en aucun cas, 'être poursuivie 
et punie dans l'Etat auquel l'extradi tion a 
été accordée, à raison d' un dél it politique 
commis par elle avant l'extradition, ni à 
ra ison d'un fa it connexe à un sembl able délit 
pol itique. 

Art. 7. L'extradition sera demandée par la 
voie diplomatique et ne sera accordée que sur 
la production de l'original ou d'une expédi
t ion authentique, soit d'un jugement de con
clamnation soit d'une ordonnance de m ise en 
accusation 'ou de renvoi devant la justice ré
press ive avec mandat d'arrêt, délivré dans Ie 
formes prescrites par la législation de l'Etat 
qui fa it l a demande, et ind iquant suffisam
ment Ie fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat 
requis à même de juger s' il constitue, d'après 
sa législ ation un cas prévu par Ia présente 
convention, ainsi que la disposition pénale qui 

lui est applicable. Les pièces qui ne sont pas 
récligées en langue française, devront être ac
compagnées d'une tracluction française. 

Art. 8. Les objets sa isis en la possession de 
!'individu réclamé seront I ivrés à l'Etat re
quérant, si l'autori té compétente de l'Etat re
quis en a ordonné la remise. 

Art. 9. En attendant la demande d'extradi
tion pai· la voie diplomatique, l'arrestation 
provisoire de !'individu, clont l 'extradition 
peu t être requi se aux termes de ]a présente 
convention, pourra être clemandée: 

du oóté des P ays-Bas par tout officier de 
justice ou tout juge d'instruction (juge com
missaire); 

du cóté de la Lithuanie par tout tribunal, 
tout procureur d'Etat, ou tout juge d'instruc
tion. 

L'arrestation provisoire est soumise au.-.: for
mes et aux règles prescrites par la lég islation 
du pays auquel l a demande est faite. 

Art. 10. L'individu arrêté provisoirement, 
aux termes de l' arti cle précédent, sera, à 
moins que son arrestation ne doive être m ain
tenue pour un autre mot if, mis en liberté, si 
dans Ie déla i de vingt jours après la da te du 
mandat cl' arrestation provisoire, l a demande 
d'extradition par la voie diplomatique, avec 
remise des documents prescrits par la présente 
convention, n' a pas été faite. 

Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une 
affaire pénale non-pol itique, un des Gouver
nements jugera nécessaire l'audition de té
moins se trouvant dans l' autre Etat, une com
mission rogatoire sera envoyée à eet effet par 
l a voie diplomatique, et il y sera donné suite, 
en observant les lois du pays , ou les témoins 
seront invités à comparaître. En cas d'urgence 
toutefois, une commiss ion rogatoire pourra 
être directement aclressée par l' autorité judi
c ia ire clans l'un des E tats à l'autori té jud i
c ia ire dans l'autre Etat. 

Toute commission rogatoire. ayant pour hut 
de demander une audition de témoins, devra 
être accompagnée d'une traduction fra nçaise. 

Art. 12. Si dans une cause pénale non
pol itique la comparution personnell e d'un té
moin dans l 'autre pays est nécessaire ou dé
sirée, son Gouvernement l 'engagera à se ren
cire à l'invitation qui lu i sera. faite, et en 
cas de consentement, il lu i sera accordé des 
frais de voyage et de séjour, cl'après les tarifs 
et règlements en vigueur dans Ie pays ou 
l'audition devra avo ir li eu, sauf Ie cas ou Ie 
Gouvernement requérant estimera devoir al 
louer au témoin une plus forte indemnité. 

Aucun témoin , quelle que soit sa nationali té, 
qui , cité dans l'un des deux pays, comparaîtra 
volon tairement devant les juges de l' autre 
pays, ne pourra y être poursuiv i ou détenu 
pour des faits ou condam nations criminels an
térieurs, ni sous prétexte de complicité dans 
les fa its objets du procès ou il figurera com
me témoin. 

Art. 13. Lorsque dans une cause pénale 
non-politique la confron tation de crim inels, 
clétenus dans l' autre E tat, ou bien la com
munication de p ièces de conviction ou de do
cuments, qui se trouveraient entre les mains 
des autorités de l' autre pays, sera jugée utile 
ou nécessaire , l a demande en sera fa ite par 
la voie diplomatique, et !'on y donnera su ite 
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à moins de con idérations spécia les qui s'y op
posent, et sous l 'obli gation de renvoyer les 
c riminels et les pièces d a ns Ie pl us bre f déla i 
poss ible . 

Art. 14. Le trans it, à travers Ie terr ito ire 
d e l ' un des Etats contractants, d'un individu 
l ivré par une t ierce P u issance à l'autre partie 
et n'appa rtena nt pas au pays du t ra ns it, sera 
accordé su r la sim ple production, en origina l 
ou en expédi t ion authent ique, de l' un des 
actes de procédure mentionnés à l 'article 7, 
pourvu que Ie fa it servant de base à 1 'extra
dition so it compris dans la présente conven
t ion et ne rentre pas dans les p rév isions des 
a r t icl es 3 et 6, et qi,e Ie transport ait li eu , 
quant à l' escort.e, avec le concours de fonc• 
tionnaires du pays qu i a autorisé Ie trans it ur 
-so n te rri toire. 

Les fra is du trans it seront à la charge de 
1'Etat rèquérant. 

Art . 15 . Les Gouvernements respectifs re
noncent de pa rt et d 'autre à toute réclamation 
pour la rest itut ion des fra is d 'entretien, de 
t r ansport et a utres, q ui pourraient résulter, 
d ans les limi tes de leurs terr ito ires respectifs, 
d e l'extr adi t ion des p révenus, accusés ou con
damnés, a insi que de ceux résul tant de l 'exé
c ut ion des comm issions rogato ires, du trans
port e t du ren vo i des crim ine ls à confronter, 
et de !'envoi et de la restit ut ion des pièces de 
oonviction ou des docume nts . 

Au cas ou Ie t ra nsport par mer sera it j ugé 
p réfé ra ble, ! 'individu à extrader sera condu it 
a u port que désignera !'agent diplomatique 
o u consula ire du Gou vernement requérant, 
a ux fra is duquel il sera emba rqué. 

A rt . 16. L es de ux Gouvernements s'enga
gent à se communique r réciproquement, et 
sans restitution de fra is toutes les sentenoes de 
oonda rnnations ayant obtenu force de chose 
jugée, par rapport à des fa its punissables de 
toute sorte, à l' exception des contraventions, 
prononcées pa r la J ustice d' un des deux Etats 
contre des ressortissants de l 'autre E tat. · 

Cette communication sera e ffectuée moyen
n a nt !'envoi , pa r l a voie diplomatique, au 
Go uve rnem ent du pays, auquel appa rt ient Ie 
condarnné, d 'une expédi tion authentique ou 
d'un extra it de la décisio n définitive ou d 'un 
extra it du casie r j udicia ire, accompagné d ' une 
tra duct ion fra nçaise, s i la di te pièce est réd i
gée en une a utre l a ngue. 

A rt. 17. L es stipul ations de la présente 
convention seront appl icables également aux 
Indes N éerlanda ises, a u S urinam et à Cura
çao, sauf l' observat ion des d ispos it ions à éta
bli r ultérieurement pa r des notes à échanger 
e ntre les deux E tats et dont l a nécess ité pour
rait s' imposer par la législa tion en vigueur 
d ans ces terri toires d'out remer. 

L es moda li tés des dem a ndes prévues par l a 
présente convent ion et éma na nt des autorités 
de ces territoires ou a dressées à celles-ci, se
ront égale ment réglées par ces notes. P a r 
dérogation à ! 'ar t. 10, Ie déla i pour la mise 
en I iber té sera de tro is mois. 

Art. 18. L a présente conven t ion sera rati
fi ée et elle en t rer a en vig ueur Ie soixant ième 
jour après ['écha nge des ra tificat ions qui a ura 
lieu à Copenhague. 

E lle ne sera exécuto ire da ns les terri to ires 
d u Royaume des P ays-B as, situées hors de 

l ' E urope, v isés à l' a r t. 17, qu' à la d ate à 
f ixer dans les notes à échanger selon eet ar
t icle. 

Art. 19. Chacune des P arties contracta ntes 
pourra en tout temps dénoncer l a présente 
convention, en prévenant l'aut re P a rtie de 
son intention six mois à l'avance. 

En fo i de quoi les pl én ipotent iaires respec
t ifs ont sig né la présente convent ion et y ont 
apposé le urs cachets. 

Fait, en double expédition, à K a u nas, Ie 1 
décembre m il neuf cent t re nte-trois. 

(L.S.) W. L . F . C. v. R a ppa rd . 
(L .S.) Zaunius. 

Ver t a I i ng. 

Ultleverln g·sverdrag tusschen 
en Litauen. 

ederland 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
l a nden 

en 
Z ij ne Excellentie de Pres ident van de Re

publ iek Litaue n, 
in gemeenschappelijk ove rl eg ove reengeko

men zij nde een verdrag voor de u it levering 
van misdadigers te sluiten , 

hebben te dien einde tot H unne gevolmach
t igden benoemd, te weten : 

H are Majesteit de K oningin der N ederlan
de n : 

Zij ne E xce llentie Wi ll em L. F. C. r idder van 
R appard, HoogstD rzel ver bui tengewoon Ge
zant en gevolmach t igd Minister in L itauen, 

Zijne Excellentie de P res ident va n de L i
tausche Republ iek: 

Zij ne Excell entie den heer D r. Dovas Zau
n ius, M inister van B uitenla ndsche Za ken van 
Li tauen, 

di e, na elkander h u nne volmachten te heb
ben medegedeeld en deze in goede orde te 
hebben bevonden, omtrent de volgende arti
kelen zij n overeengekomen : 

A rt. 1. D e R egeering van N ede rl a nd en 
d ie van L itauen verb inden zich aan e lkander 
uit te leveren, volgens de bij de volgende ar
tikelen vastgestelde regelen , met ui tzonde ring 
van hare e igen onderdanen en onderda nen van 
een derden S taat, voorzoover eene ui tzonde
ri ng ten aanz ien van de laatsten haar grond 
zou vinden in het volkenrecht, de personen 
di e veroordeeld of besch uldig d zijn wegens 
een der in artikel 2 vermelde fe iten, gepl eegd 
bui ten het grondgebied van den S taat aan 
we lken de uit levering wordt gevraagd , indi en 
het gepleegde fe it naar de wetgevingen der 
beide Staten (wel te verstaa n dat het in L i
tauen voldoende is dat het feit strafbaar is 
naar een der van kracht zijnde we tgevingen) 
met straf bedreigd is. 

I ndien evenwel het aan de uitleve ringsaan
vraag ten grondslag li ggende fe it begaan is 
buiten het grondgeb ied van de aanvragende 
R egeering, zal aan deze aanvraag slech ts ge
vo lg worden gegeven, wanneer de wetgeving 
van het aangezoch te land de ve rvolg ing van 
dezelfde overtredi ngen begaa n buiten zij n 
g ro ndgebied toe laat. 

A rt. 2. D e strafba re fe iten die aanle iding 
kunnen geven tot eene uitleveringsaanvraag, 
zij n de volgende : 
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1 °. a. aanslag tegen het leven of de vrij
heid van den Koning, de regeerende Ko
ningin, van den Regent, van den President 
van de Republiek of van een ander hoofd van 
een bevrienden Staat ; 

b. aanslag tegen het leven of de vrijheid 
van de njet-regeerende koningin, den vermoe
delijken troonopvolger of een lid van het 
Vorstelijk Huis der Nederlanden ; 

2°. doodsl ag of moord; kinderdoodslag of 
k indermoord ; 

3°. bedreigingen, schriftelijk en onder eene 
bepaalde voonvaarde gedaan, voorzoover de 
wetgeving der beide landen uitlevering uit 
<lien hoofde toelaat; 

4 °. het opzettel ijk veroorzaken van de af
drij ving der vrucht van eene vrouw door haar 
zei ve of door anderen; 

5° . opzettelijk met voorbedachten rade toe
gebrachte slagen of verwondingen, die eene 
klaarblijkelijk ongeneeslijke ziekte, eene voort
durende ongeschiktheid tot persoonlijken ar
be id, het verlies van het a lgeheel gebruik van 
een lich aamsdeel, een zware venninking of 
den dood zonder dien te hebben willen ver
oorzaken, ten gevolge hebben; 

6° . verkrachting; fe itelijke aanranding van 
de eerbaarheid; het feit van buiten echt 
vleeschelijke gemeenschap hebben met een 
meisje of eene vrouw beneden den leeftijd van 
?estien jaren of met eene vrouw boven dien 
leeftijd, wannee r de schuldige weet dat zij in 
staat van bewusteloosheid of onmacht ver
keert; ontuchtige handelingen, wa nneer de 
schuldige weet dat de persoon met welke hij 
ze pleegt, in staat van bewustelooshe id of on
macht verkeert, of wanneer die persoon den 
leeftijd van zestien jaren niet heeft bereikt; 
opwekking van een pe rsoon beneden dien leef
tijd tot het pl egen of dulden van ontuchtige 
handelingen of tot vleeschelijke gemeenschap 
met een derde buiten echt ; ontucht gepleegd 
door een meerderjari g persoon met een min
derjarige van hetzelfde geslacht; ontucht ge
pleegd met per onen die onder de hoede of 
onder het gezag van den dader gestel cl zijn, 
voorzoover strafbaar volgens de wetgeving 
van beide Partijen ; de handel in vrouwen en 
de handel in minder jarigen van het mannelijk 
geslacht; 

7°. opwekking van minderjarigen tot on
tucht en iedere daad welke ten doel heeft de 
ontucht van minderjarigen te begunstigen, 
strafbaar naar de wetgeving der beide lan
den· 

g0
'. dubbel huwelijk ; 

9°. oplichting, wegvoering, verberging, weg
making of onderschuiving van een kind; 

10°. oplichting of wegvoering van minder
jarigen; 

11 °. iedere bedriegel ijke vervaardiging of 
verandering van munt, welk middel ook ge
bezigd moge zijn om het resultaat te ver
krijgen ; 

het bedriegelijk in omloop brengen van 
va lsche munt ; 

het binnen het land invoeren of het ont
vangen of zich verschaffen van valsche munt, 
waarvan men weet dat zij valsch is, teneinde 
deze in omloop te brengen; 

het bedriegelijk vervaardigen, ontvangen of 
zich verschaffen van werktuigen of andere 

voorwerpen, welke naar hun aard bestemd 
zijn voor de vervaardiging van valsche munt 
of voor de verandering van munt. 

In dit verdrag wordt onder het woord 
,,munt" verstaan papiergeld, waaronder be
grepen bankbiljetten, en meta len geld, welke 
wettig betaalmiddel zijn; 

12°. het namaken of vervalschen van ze
gels en Rijksmerken of van te dezen opzichte 
daarmede gel ijk te stellen zegels of van mees
.terteekenen die door de wet worden gevorderd, 
voorzoover de wetgeving der beide landen uit
levering uit dien hoofde toelaat; 

13°. valschheid in geschrift en het met op
zet gebruik maken van het valsche of ver
valschte geschrift, voorzoover de wetgeving 
de r beide landen uitl evering uit dien hoofde 
toelaat; 

14°. meineed ; 
15°. omkooping van openbare ambtenaren, 

voorzoover de wetgeving der beide landen uit
levering uit dien hoofde toelaat; knevelarij, 
verdui stering door ambtenaren of daarmede 
gelijkgestel den ; 

16°. opzettelijke brandstichting, indien daar
van gemeen gevaar voor goederen of le vens
gevaar voor een ander te duchten is; brand
tichting met het oogmerk om zich of een 

ander, ten nadeele van den verzekeraar of 
van den wettigen houder van een bodemerij
brief, wederrechtelijk te bevoordeelen; 

17°. opzettelijke en wederrechtelijke ver
nieling van een gebouw, hetwelk in zijn geheel 
of gedeeltelijk aan een ander toebehoort of 
van een gebouw of getimmerte, indien daar
van gemeen gevaar voor goederen of levens
gevaar voor een ander te duchten is; 

18°. openlijk geweld met vereenigde krach
ten tegen personen of goedere::!; 

19°. het opzettelijk en wederrechtelijk doen 
zinken of doen stranden, vernielen, onbruik
baar maken of beschadigen van een vaartuig, 
indi en daarvan levensgevaar voor een ander 
te duchten is ; 

20°. muiterij en verzet van passagiers aan 
boord van een schip tegen den sch ipper en 
van mindere schepelingen jegens hunne meer
deren in rang; 

21 °. het opzettelijk doen ontstaan van ge-
vaar voor een spoortrein; 

22°. di efstal ; 
23°. opl ichting ; 
24°. misbruik van eene handteekening m 

blanco; 
25°. verduistering; 
26 °. bedriegelijke bankbreuk. 
Onder de voorgaande benamingen zijn be

g repen de poging en de medeplichtigheid, 
voorzoover zij strafbaar gesteld zijn bij de 
wetgeving van het land, aan hetwel k de uit
levering wordt gevraagd. 

Art. 3. De uitlevering zal niet plaats heb
ben: 

1 °. indien het feit begaan is in een derden 
Staat en de Regeering van dien Staat de uit
levering aanvraagt ; 

2°. zoolang de opgeëischte persoon voor 
hetzelfde feit wordt vervolgd in den Staat, 
aan welken de uitlevering wordt gevraagd, of 
indien hij er, wegens dat feit, onherroepelijk 
is veroordeeld, ontslagen van rechtsvervolging 
of vrijgesproken; 
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3°. indien, naar de wetgeving van den 
Staat aan welken de u it levering wordt ge
vraagd, de vervo lg ing o f de opgelegde straf 
verjaard is vóór de aanhouding van den op
geëischten persoon, o f, zoo nog geen aanhou
d ing heeft p laats gehad , vóórdat deze voor de 
rech tbank is gedagvaard om gehoord te wo r
den. 

Art. 4. I ndien de opgeëisch te persoon ve r
volgd wordt of straf ondergaat wegens een 
ander stra fbaar feit dan hetwelk tot de aan
vraag om ui t leve ring gele id heeft, zal zijne 
uitl evering niet wo rden toegestaan dan na 
afloop der vervolg ing, ingesteld in het land 
waa raan de u itlevering wordt gevraagd en , 
ingeval van veroordeeli ng, nadat hij zijn straf 
za l hebben ondergaan of hem daarvan g ratie 
za l zijn verleend. Nochtans zal een opge
e ischte persoon, tene inde voor den rech ter van 
het aanvragende la nd te verschij nen, t ij delijk 
kunnen worden ui tgeleverd onder gehouden
he id dat hij zal teruggezonden worden zoodra 
de ve rvolg ing geëindi gd is. 

A rt . 5. Ui tdrukkelijk wordt bepaald dat de 
u itgeleverde persoon niet zal mogen worden 
vervolgd noch gestra ft in het land waaraan 
de u itlevering is toegestaan, wegens eenig 
strafbaar fe it n iet in dit verdrag voorz ien en 
vóór zijne uitl evering gepleegd, noch, zonder 
de toestemming der R egeer ing die de u it
levering heeft toegestaan, vervolgd of ge
stra ft wegens een fe it voorzien in dit verdrag 
en vóór zijne ui tleveri ng gepleegd, anders dan 
dat waarvoor de uitl evering heeft plaats ge
had, noch uitgeleverd aan een derden Staat, 
tenzij hij in elk geval volle vrijheid gehad 
hebbe het eerstgenoemde land weder te ver
laten gedu rende een maand nadat de tegen 
hem ingestelde vervolg ing zal zij n afgeloopen 
en , ingeval van veroordeeling, een maand na
da t hij de hem opge legde straf za l hebben 
ondergaan of hem daarvan gratie zal zijn ver
leend. 

Art. 6. Geen uitlevering zal plaats hebben, 
ind ien het misdrijf waarvoor de u itlevering is 
aangevraa gd, door de aangezochte partij a ls 
een staatku ndi g misdrijf of a ls een met zulk 
een m isdr ijf samenhangend feit wordt be
schouwd . 

Hij di e wegens een der in artikel 2 genoem
de gemeene fe iten is u itgeleverd, kan in geen 
geva l vervolgd en gestraft worden in den 
Staat waaraan de uitlevering is toegestaan, 
wegens een staatkund ig misdrijf door hem 
gepleegd vóór de u it levering, noch wegens 
een feit met zoodanig staatkundig misdrij f 
samenhangende. 

Art. 7. De uitlevering za l worden aange
vraagd langs diplomatieken weg en a ll een 
toegestaan worden op vertoon Yan het oor
spronkelijke of van een gewaarmerkt afschrift, 
hetzij van een vonn is van veroordeel ing, hetzij 
van eene beschikking tot in staat van be
schuldi g ing stelli ng of van eene beschikking 
waarbij rech ts ingang is verleend met bevel 
tot gevangenneming, afgegeven in de vormen 
voorgeschreven door de wetgeving van den 
Staat, die de aanvrage doet, en waarbij het 
fe it waa rvan sprake is op zoodanige wijze 
wordt omsch reven , dat de aangezochte Staat 
in staat zij te beoordeelen o f het, volgens zij ne 
wetgeving, een geval daarstelt in di t verdrag 

voorzien , a lsmede vermeldende de op het 
fe it toepassel ijke stra fbepali ng. De stukken, 
d ie niet in de F ransche taal zijn gesteld, moe
ten van eene F ransche verta ling vergezeld zij n. 

A rt. 8. De op en bij den opgeëisch ten per
soon in beslag genomen voorwerpen zullen 
aan den aanvragenden Staat worden overge
geven, indi n de bevoegde macht van den 
aangezochten Staat de overgave daarva n heeft 
bevolen. 

Art. 9. I n afwachting van de aanvrage om 
uitlever i':'g langs di plorna tieken weg, zal de 
voorloop1ge aanhouding van den persoon wiens 
u itlevering volgens het tegenwoordig verdrag 
kan gevraagd worden, ku nnen worden ver
zocht: 

van de zij de van N ederl and door eiken o f
fic ier van justitie of eiken rech ter van on
derzoek (rechter-commissaris ) ; 

van de zij de van Li tauen door iede re rech t
bank, iederen Staatsprocureu r of iederen rech
ter van onderzoek. 

De voorloopige aanhouding is onderworpen 
aan de vormen en regelen voorgeschreven 
door de wetgeving van den Staat waaraan de 
aanvrage wordt gedaan. 

Art. 10. De persoon die voorloopig aange
houden is volgens de bepalingen van het voor
gaand artikel, zal, tenzij zijne aanhouding 
wegens eene andere reden geha ndhaafd be
hoort te worden, in v rijhe id worden gesteld , 
indien binnen den termij n van twi nt ig dagen 
na de dagteekening van het bevel van voor
loopige aanhouding, de aanvrage tot uitle
vering I angs diplomat ieken weg, met over
legging der bescheiden, voorgesch reven door 
dit verdrag, niet is gedaan. 

A r t. ll. Wanneer bij vervolg ing wegens 
een gemeen misdrijf eene der Regeeringen het 
hooren van getu igen, d ie zich in den a nderen 
Staat bevinden, noodig oordee lt, zal daartoe 
eene rogatoire commi sie la ngs di plomatieken 
weg gezonden worden en zal daaraan gevolg 
gegeven worden met inachtneming der wetten 
van het land, waar de getui gen zullen wor
den u itgenoodigd te verschij nen. Echter za l, in 
spoedeischende gevall en, eene rogatoire com
missie rechtstreeks door de rechterl ij ke over
heid van den eenen Staat aan de rech terlijke 
overheid van den anderen Staat, gezonden 
kunnen worden. 

E lke rogatoire commissie tot aanvrage van 
een getu igenverhoor zal van eene Fransche 
ve i-ta li ng vergezeld moeten zij n. 

Art. 12. Indien in eene strafzaak een ge
meen misdrijf betreffende, de persoonlij ke ver
schijning van een getuige in het andere land 
nood ig is of verlangd wordt, zal zij ne Regee
r ing hem verzoeken aan de tot hem te rich ten 
u itnoodiging gevolg te geven en, in geval hij 
daaraan voldoet, zullen hem re is- en verb lij f
kosten worden toegekend volgens de tarieven 
en reglementen van kracht in het land, waar 
het verhoor zal moeten plaats hebben, be
houdens het geva l dat de aanv ragende Re
geering het nood ig zal achten eene hoogere 
vergoeding aan den getuige toe te ken nen. 

Een getui ge van welke nationa li te it ook, 
die in een van beide Staten opgeroepen, vrij 
willig voor de rech tet-s van den anderen Staat 
vei-schijnt, zal a ldaar niet kunnen worden ver
volgd of aangehouden wegens vroeger door 
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hem begane strafbare feiten of tegen hem 
uitgesproken strafrechterlijke veroordeelingen 
zelfs niet onder voorwendsel van medeplich
tigheid aan de feiten die het onderwerp uit
maken van het geding, waarin hij als getuige 
optreedt. 

Art. 13. Wanneer in eene strafzaak een g&
meen misdrijf betreffende, de confrontatie van 
misdadigers, gedetineerd in den anderen 
Staat, of wel de mededeeling van overtuigings
stu kken of van bescheiden, welke zich in han
den bevinden der autoriteiten van het andere 
land, nuttig of noodig zal worden geoordeeld, 
zal de daartoe strekkende aanvraag langs di
plomatieken weg geschieden en zal daaraan 
gevolg gegeven worden, tenzij er bijzondere 
redenen mochten bestaan die er zich tegen ver
zetten, en onder gehoudenheid tot terugzen
ding van de misdadigers en van de stukken 
binnen den kortst mogelijken tijd. 

Art. 14. De doorvoer over het grondgebied 
van een der verdragsluitende Staten, van een 
door eene derde Mogendheid aan de andere 
Partij uitgeleverde persoon niet behoorende tot 
het land door hetwelk de doorvoer plaats 
heeft, zal worden toegestaan op het eenvoudig 
vertoon, hetzij van het oorspronkelijke, hetzij 
van een gewaarmerkt afschrift, van een der 
stukken genoemd in artikel 7, mits het feit, 
waarop de uitlevering gegrond is, in het tegen
woordig verdrag vermeld zij en niet valle 
onder de bepalingen van de artikelen 3 en 6 
en mits de doorvoer wat het geleide betreft, 
gesch iede met medewerking van beambten van 
het land dat den doorvoer over zijn grond
gebied heeft toegestaan. 

De kosten van doorvoer zullen ten laste ko
men van den aanvragenden Staat. 

Art. 15. De wederzijdsche Regeeringen 
doen over en weder afstand van alle aan
nage om terugbetaling van de kosten van 
onderhoud, van vervoer en andere die, binnen 
de grenzen van haar wederzijdsch grondge
hied, zouden kun nen voortvloeien uit de uit
levering van verdachten, in staat van beschul
diging gestelden of veroordeelden, evenals van 
die voortvloeiende uit de tenuitvoerlegging 
van rogatoire commissiën, uit het vervoer en 
de terugzend ing van misdadigers ter confron
tatie en uit de toezending en terugzending der 
overtuigingsstukken of der bescheiden. 

Ingeval het vervoer over zee verkiesl ijk 
mocht worden geacht, zal de uit te leveren 
persoon worden overgebracht naar de haven, 
aan te wijzen door den diplomatieken of oon
sulairen agent van den aanvragenden Staat, 
op wiens kosten hij zal worden ingescheept. 

Art. 16. De beide Regeeringen verbinden 
zich elkander wederkeering, zonder vergoe
ding van kosten, mede te deelen a lle veroor
deelingen die in kracht van gewijsde zijn ge
gaan, betreffende strafbare feiten van allen 
aard, met uitzondering van overtredingen, uit
gesproken door de .Justitie van een der beide 
Staten tegen onderdanen van den anderen 
Staat. 

Deze mededeeling zal geschieden door toe
zending, langs diplomatieken weg, aan de 
Regeering van het land waartoe de veroor
deelde behoort, van een gewaarmerkt afschrift 
van of van een uittreksel uit de onherroepe-
1 ijke beslissing of van een uittreksel uit het 

strafregister, welke van een Fransche verta
ling vergezeld moeten zijn, indien het stuk in 
eene andere taal gesteld is. 

Art. 17. De bepalingen van dit verdrag 
zullen eveneens toepasselijk zijn op Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao, behou
dens inachtneming van de bepalingen die 
later ,uilen worden vastgesteld bij tusschen 
de beide Staten te wisselen nota's en waarvan 
de noodzakelijkhe id zou kunnen voortvloeien 
uit de in die overzeesche gebieden van kracht 
zijnde wetgeving. 

De wijze waarop aanvragen voorzien bij dit 
verdrag en uitgaande van de overheden van 
die gewesten of tot hen gericht, zullen gedaan 
worden, zal eveneens bij die nota's worden 
geregeld. Met afwijking van artikel 10 zal 
de termijn voor de invrijheidstelling drie 
maanden zijn. 

Art. 18. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en zal in werking treden den zestigsten 
dag na de uitwisseling der bekrachtigingsoor
konden, die te Kopenhagen zal plaats hebben. 

Het zal eerst van kracht zijn in de buiten 
Europa gelegen gewesten van het Koninkrijk 
der ederlanden, bedoeld in artikel 17, op 
den dag die in de volgens dat artikel te 
wisselen nota's zal worden vastgesteld. 

Art. 19. Elk der verdragsluitende Partijen 
zal te a llen tijde dit verdrag kunnen opzeggen, 
door de andere P artij zes maanden te voren 
van zij n voornemen kennis te geven. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en van hun zegel voorzien. 

Gedaan, in tweevoud, te Kaunas, den 1 
December negentienhonderd drie en dertig. 

s. 322. 

(L.S.) W . L. F. C. v. Rappard. 
(L.S.) Zaunius. 

18 Juni 1934. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 28 
November 1922 (Staatsb/,ad n°. 638) tot 
vaststelling van de regeling,bedoeld in 
artikel 36, vierde lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsb/,ad n°. 240). 

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

Binnenlandsche Zaken dd. 2 .Juni 1934, n°. 915, 
Afdeeling Pensioenen en Wacht.gelden ; 

Overwegende, dat het a ls gevolg van de bij 
de wet van 31 Mei 1934 (Staatsb/,ad n°. 281) in 
artikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) aangebrachte wijziging wenschelijk is. 
Ons besluit van 28 November 1922 (Staatsblad 
n°. 638) te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juni 1934, n°. 27) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken dd. 13 Juni 
1934, n° . 915rr, Afdeeling Pensioenen en Wacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. In Ons aangehaald beslnit worden de 

volgende wijzigingen en aanvullingen gebracht : 
I. Te rekenen van 1 Juli 1928 wordt in het 

derde lid, sub a van artikel 2 in plaats van 
"wier na te laten betrekkingen geen aanspraak 
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hebben op pensioen uit het algemeen burgerlijk 
pensioenfonds" gelezen: ,,wier na te laten be
trekkingen vóór 1 Juli 1928 geen aanspraak 
op pensioen uit het algemeen burgerlijk pen
sioenfonds zouden hebben gehad." 

II. a. Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
Op de ambtenaren, in den zin der Pensioen

wet 1922 (Staatsblad no. 240), wordt van de in 
artikel 36 dier wet bedoelde bijdragen verhaal 
geoefend op den voet der bepalingen van dit 
besluit. 

Ten aanzien van de in het vorig lid bedoelde 
ambtenaren, voor wie ingevolge de artikelen 
38 en 39 der Penisoenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) de daar bedoelde vergoeding verschuldigd 
is, wordt het verhaal geoefend door de lichamen 
of anderen, die volgens die artikelen met de 
zooeven bedoelde vergoeding belast zijn. 

b. Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt: 
Het eerste lid, onder a, wordt gelezen : ter 

zake van het ambtenarenpensioen ten beloope 
van 3 percent 's jaars van den pensioensgrond 
slag of van de som der pensioensgrondslagen, 
vermeerderd met 1 ½ percent van de naar boven 
in guldens afgeronde wedde. 

In het eerste lid, onder b, vervalt de zinsnede 
,,een en ander als onder a omschreven". 

c. Artikel 3 wordt gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid wordt in plaats van de woor

den "artikel 2, onder a, genoemde percentage" 
gelezen "artikel 2, eerste lid, onder a, genoemde 
percentage van 3 percent". 

In het derde lid wordt voor de woorden "als 
in artikel 2, onder a, bedoeld" gelezen "waarin 
hij valt onder de werking van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240)". 

Art. IL Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Juli 1934. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit. dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 18den Juni 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i 1 d e. 
(Uitgey. 26 Juni 1934.) 

s. 323. 

18 Juni 1934. BESLUIT, bepalende den dag 
van inwerkingtreding van de wet van 31 
Mei 1934 (Staatsblad n°. 276), houdende 
wijziging van de voorschriften betrekkelijk 
den burgerlijken stand. 

l nwe,·kingt'l'leding 1 Jamwn-i 1985. 

s. 324. 

20 Juni 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 28 Maart 1933 
(Staatsblad n°. 122), houdende reorgan i
satie van de stichting "Coudewater", te 
Rosnialen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 14 Juni 1934, n°. 
5129 I , afdeeling Armwezen ; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats-

blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 4 van Ons besluit van 28 Maart 

1933 (Staatsblad n°. 122) wordt gelezen als 
volgt: 

"In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 563 vrouwelijke krankzinni gen 
worden verpleegd. 

Evenwel mogen er gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1940, nog 69 vrou
welijke krankzinnigen verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten Juni 1934. 
V\7ILHELMINA. 

De Ministe1· van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitgeg . 3 Jul i 1934.) 

s. 325. 

21 Juni 1934. BESLUIT, bepalende de uit
gifte van een bijzonder postzegel. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 Juni 1934, n°. 1, 
Hoofdbestuur der Po terij en, Telegrafie en 
Tel efonie; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 24, 2e lid 
der P ostwet (Staatsblad 1919, n°. 543) en 
artikel 14, § 1, 2e lid en § 2, le lid van het 
Postbeslu it 1925 (Staatsbla.d n°. 396). 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Art. 1. Gedurende een door Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken te bepalen tijdvak 
wordt van Rijkswege ten bate van de tuber
culosebestrijding een bijzonder postzegel ver
krijgbaar gesteld. 

2. 1. Het in het vorige artikel bedoelde 
bijzondere postzegel wordt uitgegeven in de 
frankeerwaarde van zes cent. Het wordt ver
kocht met een door Onzen Minister van Bin
nen! andsche Zaken te bepalen toeslag boven 
de frankeerwaarde. 

2. H et zegel draagt de beeltenis van wijl en 
H. M. K oningin Emma. 

3. De opbrengst van dit zegel, na aftrek 
van de frankeerwaarde, de kosten van aan
maak en andere bijzondere kosten uit de uit
g ifte voortvloeiende, wordt op door Onzen Mi. 
nister van Sociale Zaken te bepalen voorwaar. 
den, ter beschikking gesteld van de Neder
landsche Centrale Vereeniging tot bestrijding 
der Tuberculose. 

3. 1. Op het ingevolge dit besluit uitge
geven postzegel zijn van toepassing de bepa
lingen welke gelden voor de gewone post-
zegels, behoudens dat de geldigheidsduur ein
digt met den 30sten April 1935. 

2. De exemplaren welke, nadat de termijn 
van verkrijgbaarstell ing aan de kantoren der 
posterijen is verstreken, nog niet zij n verkocht, 
zullen worden vernietigd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Sta,atsblad zal worden geplaatst 
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en in afschrift aan den Raad van State mede
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 21sten Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenland.sche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 13 Juli 1934.) 

s. 326. 

21 Juni 1934. BESLUIT tot bepaling van het 
tijdstip van inwerkingt,·eding van het Ko
ninklijk besluit van 24 Ma.art 1934 (Staats
blail, n°. 125) tot nadere wijziging van het 
Motor- en Rijwielreglement. 

lri.we1·kingt1·eding 16 Jul i 1984. 

s. 327. 

22 Juni 1934. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 2, tweede lid, der Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, n°. 598. 

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

Sociale Zaken van 15 Juni 1934, n°. 1588, Afd. 
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 2, t.weede lid, van de Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598, en Ons be
sluit van 2 Juni 1934, Staatsblad n°. 301, tot 
intrekkirg van het Koninklijk besluit van 28 
Februari 1919, Staatsblad n°. 54, tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 1 en 2 der Raden
wet, zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 21 F ebruari 1933, 
Staatsblad n°. 54, en tot vaststelling van een 
al~emeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
biJ de artikeleo 2 en 48 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid, Staats
blad 1933, n°. 598; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan te wijzen als plaats, waar is gevestigd de 

Raad van Arbeid ingesteld voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 9, van Ons vorenge
noemd besluit: Dordrecht; voor den Raad van 
Arbeid . ingesteld voor het gebied, genoemd 
onder artikel l, 12 van Ons vorengenoemd be
sluit: Leeuwarden ; voor den Raad van Arbeid, 
ingesteld voor het gebied, genoemd onder artikel 
1, 16 van Ons vorengenoemd besluit: Zwolle; 
voor den Raad van Arbeid, inge teld voor het 
gebied, genoemd onder artikel 1, 20 van Ons 
vorengenoemd besluit : Nijmegen ; voor den 
Raad van Arbeid, ingesteld voor het gebied, 
genoemd onder artikel 1, 21 van Ons vorenge
noemd besluit : 's -Hertogenbosch. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 22sten Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
R. l otemaker de Bruïne. 

( Uitgeg. 20 Juli 1934.) 

s. 328. 

23 Juni 1934. BESLUIT tot het verl eenen 
van ontheffing van het bepaalde in de 
artikelen 2, 3 en 4 van het Crisis-Haring
besluit 1934 I. 

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

Staat Minister van Economische Zaken a. i. 
van den 19 Juni 1934, n° . 18665, Directie van 
den Landbouw, afdeeling II ; 

Gelet op artikel 41, lid 1: der Landbouw
Crisi wet 1933 en op de artikelen 2, 3 en 4 
van het Crisis-Haringbesluit 1934 I; 

Gehoord de Centrale Comm issie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisi swet 1933 (ad
vies van den 16 Juni 1934, n°. 364) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
aan ten hoogste tien door Onzen met de 

zaken van den Landb~uw belasten Minister 
aan te wijzen te IJmuiden thuis behoorende 
trawlers gedu;ende de maanden Juni, Juli en 
Augustus 1934, in dier voege ontheffing te 
verleenen ten aanzien van het bepaalde in de 
artike len 2, 3 en 4 van het Crisis-Haringbe
sluit 1934 I , dat aan de eigenaars van deze 
trawlers vergunning wordt verleend geduren
de de hiervoren vermelde drie maanden, ten 
hoogste 200 kantjes steurharing per schip, met 
deze trawlers aan te voeren, indien ten genoe
gen van een door Onzen met de zaken van __ den 
Landbouw belasten Minister, aan te WIJzen 
Cri is-organisatie wordt aangetoond, d'.1.t deze 
steurharing be temd is voor de rooker1Jen. 

Onze met de zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblail, zal wor
den geplaatst. 

Het Loo, den 23sten Juni 1934. 

s. 329. 

WILHELMINA. 
De Minist e,· van Staat, 

Ministe,· van Economische Zaken, a.i., 
H. Co I ij n. 

( Uitgeg . 30 Juni 1934.) 

23 Juni 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad van Loosd;recht, 
d.d. 1 Maart 1934, waarbij aan J. F. van 
den Brink te Utrecht vergunning i ver
leend voor bouwen op een terrein onder 
Loosdrecht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en Binnenlandsche Zaken van 
11 Mei 1934, n°. 2752 II M., P.B.R. , a fdee
ling Volksgezondheid, en van 17 Mei 1934, 
n° . 12727, afdeel ing Binnenlandsch Bestuur; 
betreffende na te noemen be I uit van den raad 
van Loosdrecht, dd. 1 Maart 1934; 

Overwegende, dat J. F. van den Brink, te 
Utrecht, in Juni 1933 aan Burgemeester en 
Wethouders van Loosd1·echt vergunning heeft 
gevraagd voor den bouw van een woonhuis 
annex bootenverhuurderij op een terrein onder 
Loosà,recht ; 

dat volgens de aanvraag gebouwd zou wor
den aan een "trekpad" langs de rivier de 
Drecht, op een afstand van ruim 270 meter 
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van den weg - de Bloklaan -, waaraan het 
terrein aan den anderen kant g renst; 

dat Burgemeester en W ethouders n iet, over
eenkomst ig a rtikel 59 van de bouwverorde
ning voor L oosàJrecht, binnen dr ie we ken na 
h et inleveren van het verzoek een beschikking 
hebben meegedeeld aan den aanvrager en 
d aarom , · vol gens dat artikel , geacht moeten 
worden de vergunning te hebben geweigerd ; 

da t de gemeenteraad , in beroep, op 17 Au
g ustus 1933 besloot de vergunning te ve rleenen 
nadat een roo ilij n , d ie hij voor het t rekpad 
zou vaststell en - zou zij n goedgekeurd door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht; 

dat de raad ech ter, op 1 M aart 1934, nader 
besloot de vergunni ng zonder voorbehoud te 
verleenen , zulks nadat Gedeputeerde Staten 
aan de bedoelde rooilijn de goed keuring h ad
d en onthouden , waaruit de raad a fl eidde, dat 
(111 gevall en a ls d it) ,,geen rooilijnvoorschrif
ten worden vereischt" ; 

Overwegende, dat volgens a r t ikel 6, o nder 
2, van de Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd ind ien n iet wordt voldaan 
a an de bouwverordeni ng voor de betrokken 
gemeente; 

dat artikel 1, eerste lid, onder 2°., van de 
bouwverordening voor L oosdrecht verbiedt te 
bouwen bu iten de door B urgemeester en W et
houde rs aa n te wijzen rooiing nadat de rooi
lijn door den raad is vastgestel d; 

dat di t een algemeen voorschrif t is, waarop 
uitzonder ingen in de vernrdening n iet wor
den gemaakt of toegelaten; 

dat de raad niet bevoegd is, bij een beslis
sing in beroep over een bouwvergunning der
gelijke ui tzonder ing te m aken ; 

dat, a angez ien een rooi lij n ter p laatse, waar 
verzoeker wi l bouwen, ontbreekt, vergunning 
overeenkomstig de aanvraag moest worden ge
weiger d; 

dat derha lve de bouwvergunning is verleend 
in strijd met a rtikel 6 van de Woningwet; 

Gezien artikel 185-187 der gemeen tewet; 
den R aad van State gehoord , advies van 12 

Juni 1934 n°. 41 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze M i

n isters van Sociale Zaken en Binnenlandsche 
Zaken van 18 Juni 1934, n° . 5374 M/P.B.R. , 
Afd. Volksgezondheid , en van 21 Juni 1934, 
n°. 15498, a fdeeling Binnenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vo renbedoeld besluit van den raad van Loos

d,·ec ht van 1 M aart 1934 te vern ietigen we
gens strij d m et de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van di t beslu it, dat in het 
Staats bla.il zal worden geplaatst en waarvan 
afsch r ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1934. 
WILHE LM INA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. SI o te m a k er d e B r u ïne. 
De Minister van B innenJ.andsche Zaken, 

J . A . d e W i I d e . 
(Uit geg. 13 J uli 1934.) 

s. 330. 

23 J uni 1934. BESLUIT tot vernietig ing van 
het beslui t va n den raad van Huizen 
(Noord- H olland), d .d. 4 April 19 33, waar
bij aan de bouwonderneming " Bomens" 
vergunning is geweigerd voor den bouw 
van een dubbel landhuis aan den Nieuwen 
B ussumerweg. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministe rs van 

Socia le Za ken en Binnenlandsche Zaken va n 
15 Mei 1934, n°. 3360 M/P.B.R. , A fdeeli ng 
Volksgezondhe id , en va n 18 Mei 1934, n°. 
12848 , A fdeeli ng Binnenla ndsch Bestuu r, be
treffende het besluit van den raad va n H uizen 
(Noord-H olland), dd . 4 April 1933, waa rbij 
aan de bouwonderneming " Bomens" vergun
ning is geweigerd voor den bouw van een dub
bel landhuis aan den Nieuwen Bussumerweg; 

Overwegende, dat Burgemeester en W ethou
ders de vergunning hebben geweige rd omdat 
het ontworpen gebouw - dat volgens de 
schoonheidscommiss ie, zou bestaan uit twee 
"behoorl ijke arbeiderswoningen" - .,wat het 
uiterlij k betreft, aanstoot za l geven, a lthans 
ka n geven, in verband met de omgeving" , 
zooals deze omgeving zou worden volgens een 
u itbreidingsplan, dat ter pl aatse een "eenigs
zins groote" bebouwing zou vragen ; 

dat de gemeenteraad , in beroep, de we ige
r ing op overeenkomstigen grond heeft gehand
haafd , nadat genoemde bouwonderneming n iet 
bereid wa bevonden haar plan te vervangen 
door een, dat "royaler van opzet" zou zijn; 

Overwegende, dat aan het bedoelde u itb re i
di ngsplan de goedkeur ing werd onthouden en 
dat deze besl issing onhe rroepelij k was gewor
den vóórdat de raad zij n bes lui t nam; 

Overwegende, dat volgens a rt ike l 6, lid 2, 
van de Woningwet een bouwverg unning a ll een 
mag en moet worden geweigerd , ind ien niet 
wordt voldaan aan de voorschriften in die be
pali ng vermeld; 

Overwegende, dat in artikel 6, lid 2, sprake 
is van een goedgekeurd uitbreid ingsplan en 
goedgekeurde bebouwingsvoorschriften, waar
aan de regel ing van de soort der bebouwing 
is voorbehouden volgens die wet; een en 
ander behoudens hetgeen in genoem d arti kel 
6, onder 4, is bepaald omtrent het aanhouden 
van de besliss ing omtrent de vergunning; 

dat tegen het onderwerpelijk bouwplan van 
"Bomens" a ll een bezwaar is gemaakt wegens 
de soort der ontworpen bebouwi ng - d ie n iet 
zou passen bij de toekomstige omgeving -
nochtans buiten verband met een goedgekeurd 
u itbreidingsplan of goedgekeurde bebouwings
voorsch r iften; dat de verg unni ng dus n iet op 
den aangevoerden grond had mogen worden 
geweigerd; 

dat bij het ontbreken, ook over igens , van 
eenigen wettigen grond voor we igering, of 
voor bet aanhouden van de bes liss ing, de ve r
g unning had moeten worden verleend nadat 
de beslissing over het bedoelde ui tbreidings
plan onherroepelij k was geworden, aan welke 
verplichting de raad a lsnog b ehoort te vol
doen; 

Gezien artikel 185, der Gemeentewet ; den 
R aad van State gehoord, adv ie van 12 J uni 
1934, n°. 42; 
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Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 18 Juni 1934, n°. 
5375 M/P.B.R. , Afdeel ing Volksgezondheid , 
en van 21 Juni 1934, n°. 15497, Afdeel ing 
Binnenlandsch B estuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
vo renbedoeld besluit van den raad van H ui

ze,• (Noü1'd- H olland), dd. 4 April 1933 te ver
nietigen wegens strijd met de wet ; 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui t, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van So ciale Zaken, 
J . R. SI o tem a k e r de B ruïne. 
De Minister van B innenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
( Uitgeg . 13 J uli 1934.) 

i . 331. 

Z3 J uni 1934 . BESLUIT tot vernietiging van 
een besluit van den raad der gemeente 
Haan·l em, dd. 29 Juni 1933, n°. 1, strek
kende tot vaststelli ng van eene nieuwe 
t ijdelijke kort ing op de salarissen en loo
nen van het personeel in di enst dier ge
meente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Binnenlandsche Zaken van 8 Mei 1934, n°. 
17967, Afdeeling Ambtenarenza ken; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Haw-l en, op 29 Juni 1933 heeft besloten tot 
vaststelling, met ingang van 1 J uTi 1933, van 
eene nieuwe t ijdelijke korting op de salarissen 
en loonen van het personeel in di enst d ie r 
gemeente; 

dat bedoelde korting, in afwijki ng van de 
oorspronkelijk bij raadsbeslui t van 22 Decem
ber 1931 vastgestelde t ijdelijke korting aà 
zeven ten honderd met een garantie loon van 
{ 30 per week, progress ief is geregeld en wel 
in dier voege, dat de laagste loongroep tot 
een maximum van 4½ pct. en de hoogere sa
la ri ssen tot een maximum van 9 pct. worden 
gekort, met dien verstande, dat het totaal der 
korting een bedrag van 6 pct. van het totaal 
bedrag der loonen en salari ssen niet te boven 
zal gaan, en het garantieloon op f 28 per week 
geste ld wordt; 

dat er uiteraard slechts aanle iding kan be
staan tot het stellen van een garantieloon, in
dien de laagste loonen door toepassing eenet 
korti ng beneden een redelijk bedrag zouden 
dal en, c. q. in onjuiste verhouding zouden 
komen te staan tot de belooning van soortge
lijk personeel bij het Rijk en andere voor ver
gel ijking in aanmerking komend\) publiek
rechte lijke lichamen, dan wel tot de ter 
plaatse geldende loonen in de particuliere be
drijven; 

dat .zulks in de gemeente H aa,·lem niet het 
geval is, zoodat door het in het vorengenoemd 
raadsbesluit dier gemeente handhaven van een 
garantieloon va n f 28 per week de volgens de 
laagste loongrnepen bezoldigden bevoorrecht 
bi ij ven boven het overig personeel a ldaar; 

<lat. hoewel het kortingsbes luit van 22 De-

cember 1931 n° . 1, reeds eene garant ie heeft 
van iet verdere strekking dan het onderwer
pelij k raadsbes luit, handhaving eener zoo
danige gara ntie door verscherping van de 
economische cris is, thans niet meer gerecht
vaardigd mag worden geacht, dat het beslui t 
mitsdien in strijd is met het a lgemeen be
lang; 

Overwegende voorts, dat liet toenmaals gel
dende reglement voor de ambtenaren in di enst 
der gemeente Haarl em, vastgesteld door den 
raad dier gemeente in zijn vergadering van 
27 Augustus 1913 onder n°. 10 I , laatstelij k 
gewijzigd bij zijn beslui t van 5 December 1923, 
n°. 23, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
133, lid 2, der Ambtenarenwet 1929, geacht 
moet worden te zij n gegeven ter uitvoering 
van artikel 125 van genoemde wet; 

dat het bepaa lde in artikel 6bis, juncto 14, 
lid 1, van bedoeld ambtenarenreglement, het
welk voorschrijft, dat de salarissen der amb
tenaren na voorlichting van de centrale com
missie van overleg bij afzonderlijke verorde
ningen door den raad worden geregeld, ech
ter niet is nageleefd , weshalve op dezen en 
vorengenoemde gronden zoowel strijd met het 
algemeen belang als met de wet aanwezi g 
moet worden geacht ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 5 

Juni 1934, n°. 39); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 Juni 1934, n°. 
18289, Afdeeling Ambtenarenzaken; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld beslui t van den raad der ge

meente H amrlem, dd. 29 Juni 1933, n°. 1, te 
vernietigen wegens strijd met h et a1gemeen 
belang en de wet. 

Onze Minister van Binnenl andsche Za ken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenlandse/ie Zaken, 
J . A. d e W i I d e. 

{Ui tgeg. 6 Juli 1934.) 

s. 332. 

23 J uni 1934. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 20 September 1933, strekken
de tot vaststelling van eene verordening 
regelende het toekennen van wachtgeld 
aan "B-contracters". 

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

Binnenl andsche Zaken van 5 Juni 1934, n° . 
9964, Afdeeling Binnenla ndsch Bestuur ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
19 Juni 1934, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Juni 1934, n°. 15538, 
Afdeeling Binnenland ch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Almelo bij besluit van 20 September 1933 
heeft vastgesteld eene verordening, regelende 
het toekennen van wachtgeld aan " B-contrac
ters"; 
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Overwegende, dat de gemeente Almelo in 
1923 heeft besloten, het tijdelijk dienstverband 
van enkele werklieden, di e niet voor aanstel
] ing in vasten dienst in aanmerki ng kwamen, 
om te zetten in eene tewerkstelling op a r
beidsovereenkomst ten e inde bijzondere u it
gaven, welke tijdelijk dienstverband mede
brengen, te voorkomen; 

dat daarbij werd toegezegd, dat de loon
regeling van de werklieden in vasten dienst 
der gemeente ook van toepassing zou zijn op 
bedoelde werk] ieden ; 

dat het te n t ijde van het tot stand komen 
van de wijzig ing in het dienstverband n iet in 
de bedoeli ng heeft gelegen, a ll e geldelijke 
voordee1en, w elke aan werklieden in vasten 
dienst zijn gewaarborgd, ook te doen gelden 
voor deze z.g. ,,B-contracters" , hetgeen blijkt 
uit de arbeidsovereen komst, welke met bedoel
de " B -contracters" is aangegaan; 

dat voorts aan de " B-contracters", k rach
tens ral}dsbeslui t van 11 April 1929, is ge
waarborgd eene uitkeering op denzelfden voet 
a ls aan pensioen, ingevolge de P ensioenwet 
1922, zou zijn ontvangen, indien het tijdelijk 
d ienstverband niet ware verbroken geworden; 

dat met deze regeling de financieele positie 
van bedoelde werkli eden voldoende verze
kerd is; 

Overwegende, dat het toekennen van wacht
geld aan bedoelde "B-contracters", daargela
ten de vraag, of dit strookt met het karakter 
van het losse dienstverband, niet noodzakelijk 
moet worden geach t en bovendien in strijd is 
met de bedoeling, welke aan de wijziging van 
het dienstverband ten grondslag heeft ge
legen ; 

dat de vastgestelde wachtgeldregeling der
halve een karakter van v,;j gev igheid draagt 
en voor de gemeente Almel o uitgaven zal 
medebrengen, welke, gelet op den financieelen 
toestand dier gemeente, dienen te worden ver
meden; 

dat het verm ij den van ui tgaven, voortspru i
tende uit regelingen met vrijgevig kara kter in 
gemeenten , welke met financieele moeilijk
heden hebben te kampen in het bijzonder, doch 
ook meer in het algemeen in verband met de 
noodzaak van het betrach ten van uiterste so
berhe id bij de bested ing van overheidsgelden 
onder de huidi ge omstandi gheden, is een zaak 
van algemeen belang ; 

dat bovenbedoeld beslui t, strekkende tot het 
doen van onnoodige uitgaven, mitsdien strijdt 
met het algemeen belang ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

voornoemd beslui t van den raad der ge
meente Alrnelo van 20 September 1933 te ver
nietigen wegens strijd met het algemeen be
lang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 
belast met de uitvoering van di t beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan af chrift za l worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van B innenlanilsche Z aken, 
J . A. cl e W i Id e. 

(Uitgeg. 6 J uli 1934.) 

s. 333. 

Nog niet verschenen, wordt achterin opge
nomen . 

s. 334. 

28 J uni 1934. WET tot vereenig ing van de 
gemeenten .,Engwirden en Schoterland en 
wijziging van de grens tusschen de ge
meenten H eerenveen en H askerland. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten .,Engwir
den en Schoterland te vereen igen e n wijzi g in g 
te brengen in de grens tu schen de gemeenten 
H eerenveen en H askerland; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten .,Engwirden en 

Schoterland worden vereenigd tot een gemeente 
H eerenveen en. het westelij k gedeelte van de 
gemeente Sclioterland wordt bij de gemeente 
H askerland gevoegd. 

2. De plaats Nijehaske wordt gevoegd bij 
de gemeente H eerenveen. 

3. De grens tusschen de gemeente H eeren
veen en de vergroote gemeente H askerland 
wordt vastgesteld a ls volgt: 

van de grens der gemeente Utingeradeel af 
val t de grens samen met de thans bestaande 
grens tusschen de gemeenten .,Engwirden en 
H askerland tot aan den noordkant van den 
weg van Nieuweb,·ug naar Spitsenbrug, kadas
traal bekend gemeente Tjall eberd, sectie A , 
n°. 6469, snijdt dezen weg in het verlengde 
van de bestaande grens, loopt in deze rich
t ing door tot het mi dden van de Nieuw e Vaart, 
loopt vervolgens langs het midden van de 
Niemoe Vaart, achtereenvolgens kadastraal · 
bekend gemeente 1'jallebe,·d, sectie A, n°. 
6470, en gemeente Nijehaske, sectie D, n° 
1722, in zu idwestelijke richting tot het mid
den van de H eerensloot, kadastraal bekend 
gemeente Nijehaske, sectie D , n°. 1723, daarna 
langs het midden van de H ee,·ensloot in zuid
oostel ijke r ichting tot de grens tusschen de 
perceelen, kadastraal bekend gemeente Nije
haske, sectie C, n°. 1313, en sectie A, n°. 
5052, vervo lgens langs de grens tusschen de 
pel'Ceelen, kadastraa l bekend gemeente Nije
haske, sectie C, nos. 1313 en 1314 eenerzijds 
en de perceelen, kadastraal bekend gemeente 
Nijehaske, ectie A, nos. 5052 en 5051 ander
zijds tot de W ell e, daarna langs den zuidkant 
van de W ell e, kadastraal bekend gemeente 
N ijehaske; sectie C, n°. 1314 , tot de grens 
tusschen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Nijehaske, sectie A, nos. 5045 en 5046 , 
daarna langs deze grens, snijdt het perceel , 
kadastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie 
A , n°. 5053, loopt verder langs de grens tus
schen de perceelen, kadastraal bekend ge
meente Nij ehaske, secti e A , nos. 5063, 5062, 
5111 , 5112, 5171 en 5173 eenerzijds en nos. 
5060, 5061 , 5114, 5113, 5178 en 5174 ander
zijds tot het midden van de H askervaart, ka
dastraal bekend gemeente Nijehaske, sectie A , 
n°. 5197, langs het midden van de H asker
vaa,·t tot het verlengde van de oostelijke grens 
va n het perceel, kadastraa l bekend gemeente 
Nijehaske, sectie A , n°. 5250, vervol gens in 
dit verl engde over den weg van J oure naar 
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H eeren,veen, ter plaatse kadastraal bekend ge
meente Nijehaske, sectie A, n°. 4380, en langs 
de oostgrens van het perceel, kadastraal be
kend gemeente Nijehaske, sectie A, n°. 5250, 
en in het verlengde daarvan tot het midden 
van de Veenscheiding, kadastraal bekend ge
meente Nijehaske, sectie A, n°. 5269, en ge
meente Hee,·enveen, sectie A, n° . 3374, verder 
langs het midden van de Veen.scheiding in 
,.uidwestelijke r ichting tot het verlengde van 
den westkant van de Engelenvaart, vervolgens 
langs dit verlengde en langs den westkant van 
de Engelenvaart, achtereenvolgens kadastraal 
bekend gemeente Heerenveen, sectie A, n°. 
3377, en gemeente Knijpe, sectie C, nos. 2176 
en 2181, tot aan het Tjong erkanaal en ten 
slotte rechthoekig over het Tjongerkanaal, ter 
plaatse kadastraal bekend gemeente K nijpe, 
sectie C, n°. 1921 , tot aan den zuidooskant, 
welke kant de grens is van de gemeente W est
stellingwe1·/. 

4. De hiervoor genoemde vereeniging en 
grenswij ziging hebben plaats met ingang van 
1 Juli 1934. 

2. l. De bezittingen van de gemeente .lEng
wirden en die van de gemeenten Schoterlanci 
en H aske1·l,and, gelegen in de nieuwe gemeente 
H eerenveen, gaan over op laatstgenoemde ge
meente. 

2. Zulks geschiedt eveneens ten aanzien 
van uit wet of overeenkomst voortspruitende 
1 asten, rechten en verplichtingen van de ge
meente .lEngwirden en die van de gemeenten 
Schot c1·land en Haskerland, betrekking heb
bende op het gebied, dat tot de nieuwe ge
rneente H .ee-reni•een zal behooren. 

3. De bezittingen van de gemeente Scho
terland, gelegen in het gebied, dat aan de 
gemeente Haskerland wordt toegevoegd, gaan 
op de gemeente Haske1·land over. 

4 . Zulks gesch iedt eveneens ten aanzien 
van uit wet of overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeente 
Schoterland, betrekking hebbende op het be
doelde gebied. 

5. De overgang, in de voorgaande leden 
van di t artikel bedoeld, gesch iedt zonder dat 
daarvoor een nadere akte wordt gevorderd. 

6. Voor zoover overschrijving in de open
bare registers krachtens of in verband met 
deze wet noodig mocht zijn , zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

7. Geschillen, voortvloeiende uit de toepas
sing van dit artikel, worden op verzoek van 
de meest gereede partij door Ons beslist. 

3. l. W anneer de raad der gemeente Hee
renveen of de raad der gemeente H askerland 
van oordeel is, dat zijn gemeente ingevolge 
den in artikel 2 bedoelden overgang aanspraak 
kan maken op een schadeloosstelling ten laste 
van de andere gemeente, kan hij daartoe vóór 
1 September 1936 het verzoek doen aan Ge
deputeerde Staten van F·riesland. 

2. Indien Gedeputeerde Staten de aan
spraak gegrond achten, stellen zij het bedrag 
der schadeloos telling vast, den raad der an
dere gemeente gehoord. 

3. Binnen twee maanden, nadat het be
sluit van Gedeputeerde Staten aan de belang
hebbenden is medegedeeld, staat voor dezen 
beroep op Ons open. 

4. l. Voor zoover de besturen der veen
polders of waterschappen of de particulieren, 
die de hierna te noemen, op het grondgebied 
der gemeente .lEngwirden gelegen wegen moe
ten onderhouden, daartoe vóór 1 J anuari 1936 
het verzoek doen aan den raad der gemeente 
H eerenveen en voor zoover daarbij wordt vol
daan aan door Gedeputeerde Staten van Fries
land te stell en voorwaarden ten aanzien van 
den staat van onderhoud, gaan de eigendom, 
het beheer en het onderhoud van deze wegen, 
met de daartoe behoorende bermen en berm
slooten, voorzooveel bij de verzoekers als e ige
naars, beheerders of onderhoudspl ichtigen van 
de wegen berustende, op laatstgenoemde ge
meente over, zonder dat van de tegenwoordige 
onderhoudsplichtigen een afkoopsom wordt ge
vorderd en wel met ingang van 1 Januari 
1937. 

2. De bedoelde wegen zijn: de kunstweg 
van T erbandste1·schans naar Gorredijk, voor 
zoover in onderhoud en beheer bij den pol der 
het 4de en 5de Veendist1rict; de Thial/weg: 
de weg door het waterschap de Oudewegster
polde1·, over de perceelen, kadastraal bekend 
gemeente Tjall ebe,'11,, sectie D, nos. 1953, 1933, 
1939 en 2918; de Spitsmdijk; de Pastorie
laan onder T erband, loopende van de schut
sluis in de Pastorie-wijk te H eerenveen naar 
T erband ; de Pastorielaan onder 'l'jall ebe1·d, 
loopende van de V eensluis te B enedenknijpe 
naar Tjall ebe,·d. 

5. l. Behoudens het bepaalde in artikel 2 
blijven de tusschen de gemeenten .lEngwi1-den, 
S chote1'land en Haskerland bestaande overeen
komsten en gemeenschappel ijke regelingen 
van kracht totdat ze zijn gewijzigd of door 
andere vervangen. 

2. Indien het bestuur van een de r gemeen
ten Hee,·enveen of H askerland wijziging of 
opheff ing wenscht, en het bestuur der andere 
gemeente daartoe n iet wil medewerken, kan 
eerstbedoeld bestuur vóór 1 Juli 1935 de tus
schenkomst van Gedeputeerde Staten van 
Friesland inroepen. 

3. Gedeputeerde Staten van Friesland be
slissen binnen zes maanden nadat het verzoek 
bij hen is ingekomen. 

6. De kosten van verpleging van arme 
krankz innigen, welke ingevolge artikel 39 der 
Armenwet voor rekening der gemeenten zij n. 
komen, voor zoover die krankzinnigen tijdens 
hun opnem ing in een gesticht of andere in
richting woonplaats hadden op grondgebied , 
hetwelk ingevolge arti kei 1 naar een andere 
gemeente overgaat, van 1 Juli 1934 af voor 
rekening van die andere gemeente. 

7. l. Alle kadastrale en andere stukken, 
uitsluitend betrekking hebbend op hetgeen 
volgens artikel 1 naar een andere gemeente 
overgaat, worden aan die gemeente overgedra
gen. 

2. De gemeentebesturen van H eerenveen 
en van Has kerland hebben wederkeerig het 
recht, te · allen tijde kosteloos inzage van deze 
stukken te nemen en op kosten hunner ge
meente afschriften en uittreksels daarvan te 
vorderen. 

8. l. De candidaatstelling en de eventu
eele stemming voor de verkiezing van de leden 
van de raden der gemeente H eerenveen en der 
vergroote gemeente Haskerland geschieden op 
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rle dagen. door Gedeputeerde Staten van F,·ies
lan,J te bepalen . 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de vol
gens artikel 9 geldende lijsten van kiezers 
voor den gemeenteraad. 

3. De bij het in werking treden dezer wet 
bestaande raden der gemeenten Schoterland 
en Haske,·land benoemen onderscheidenl ij k 
voor de gemeenten Heerenveen en Haske1·land 
het hoofdstembureau en de stembureaux voor 
deze verkiezing, nadat, zoo noodig, de nieuwe 
gemeente in kieskr ingen is verdeeld en door 
diezelfde raden de verdeeling der gemeente 
in stemdistricten is gewijzigd, en onderzoeken 
de geloofsbrieven van de leden van de raden 
der nieuwe, onderscheidenlijk vergroote ge
meente. 

4. Met afwij king van het bepaalde in arti
kel 4 , eerste 1 id, der gemeentewet geldt, voor 
de toepassing van de artikelen 5 en 86 dier 
wet, in de gemeenten H eerenveen en Hasker
land het aantal inwoners, dat op 30 Juni 1934 
volgens de bevol ki ngsregisters dier gemeenten 
aanwezig is, zooals di t aantal door Gedepu
teerde Staten van Friesland wordt vastgesteld. 

5. De dag der eerste vergadering van de 
raden der n ieuwe gemeente Heerenwen en 
der vergroote gemeente H askerland wordt be
paald door Gedeputeerde Staten van Fries
land. 

6. Met a fwij king in zoover van het bepaal
de in de a rtikelen 29 en 87 der gemeentewet 
hebben de leden van de nieuw gekozen raden 
en de door die raden te kiezen wethouders 
zitting uiter lij k tot den eersten D insdag van 
September 1939 . 

9. 1. De personen, voorkomende op de op 
30 J uni 1934 geldende k iezerslijsten der ge
meenten .Jffngwi:rden, Schoterland en Hasker
land, en op dat tijdstip gevestigd op gebied, 
dat tot de gemeente H eeren,,v.een zal behooren, 
worden van 1 Juli 1934 af geacht voor te 
komen op de op di en datum geldende kiezers
lijst van laatstgenoemde gemeente. 

2. De personen, voorkomende op de op 30 
Juni l.9 34 geldende kiezerslijst der gemeente 
Schote,·land, en op dat tijdstip gevestigd op 
gebied, dat naar de gemeente Haskerland 
overgaat, wo rden van 1 Ju l i 1934 a f geacht 
voor te komen op de op dien datum geldende 
kiezerslijst van laatstgenoemde gemeente. 

3. De op 30 Juni 1934 bestaande kiezers
lij sten , bedoeld in het eerste en tweede lid, 
worden voor zooveel noodig aangevuld met 
de vermel ding van de plaats der woning van 
eiken k iezer op den eersten Januari van het 
jaar der vaststelling en met de vermelding 
van het nummer van het stemdistrict, waartoe 
hij dientengevolge behoort. 

4. De ingezetenen, gevestigd op gebieden, 
welke ingevolge artike l 1 naar een andere 
gemeente overgaan, worden ~.n aanzien van 
het opmaken van de k iezershJst en voor de 
verk iesbaarheid tot leden van den gemeente
raad van 1 J uli 1934 af geacht niet meer 
voor te komen op de k iezers! ijst, waarop zij 
vermeld stonden, en als ingezetenen d ier an
dere gemeente beschouwd. 

10. 1. De uitkeering uit het gemeentefonds, 
ingevol ge artikel 3, onder a, der wet van 15 
J ul i 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij -

zigd, voor de gemeenten .2Engwirden en 
Schoterland, overeenkomstig de bepalingen 
dier wet en van Ons besluit van 4 November 
1929 (StacLtsblad n°. 476), sedert gewijzigd, 
vastgesteld voor het vij fjarig tijdvak, aan
vangende met het uitkeeringsjaar 1931/1932, 
wordt voor het uitkeeringsjaar 1934/1935 ver
minderd met 5/6 en vervalt voor het uitkee
ringsjaar 1935/1936. 

2. De uitkeering uit het gemeentefonds, in 
het vorig lid bedoeld, bedraagt voor de ge
meente H ee,·enveen voor het u itkeeringsjaar 
1934/1935 5/6 van het bedrag en voor het uit
keeringsjaar 1935/1936 hetzelfde bedrag, dat 
de gemeente Schoterland uit dien hoofde wu 
hebben ontvangen. 

11. 1. De uitkeering u it het gemeentefonds, 
ingevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
J ui i 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor de gemeenten .2Engwirden, Schoter
la.nd en Haskerland overeenkomstig de bepa
l ingen dier wet en van Ons beslui t van 4 
November 1929 (Staatsblad n°. 476 ), sedert 
gewijzigd, vastgesteld voor het vij fjarig tijd
vak, aanvangende met het u itkeeringsjaar 
1931/1932, wordt voor het ui tkeerings jaar 
1934/1935 verminderd met 5/6 en vervalt voor 
het uitkeeringsjaar 1935/1936. · 

2. De uitkeering, in het vorig l id bedoeld, 
bedraagt voor de gemeente H eerenveen gs
durende elk der u itkeerings ja ren 1934/1935 en 
1935/1936: 

a. voor zoover betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari 1934 gevestigd was in de 
gemeente .2Engwirden, een gelij k bedrag per 
inwoner a ls door de gemeente .2Engwirden 
zou zijn ontvangen, na vermindering voor het 
uitkeeringsjaar 1934/1935 met 1/6; 

b. voor zoover betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari 1934 gevestigd was op het 
gedeelte van de gemeente H askerland, dat 
aan de gemeente He erenveen wordt toege
voegd, een gelijk bedrag per inwoner als door 
de gemeente Haskerland zou zijn ontvangen, 
na vermindering voor het u it kee ri ngsjaar 
1934/1935 met 1/6 ; 

c. voor zoover betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari aan elk der beide uitkee
ringsjaren voorafgaande, aldaar gevestigd was, 
verminderd met het aantal inwoners, onder 
a en b genoemd, het bedrag, dat door de ge. 
meente Schot erland per inwoner zou zijn ont
vangen, na vermindering voor het uitkeerings. 
jaar 1934/1935 met 1/6. 

3. De uitkeering, in het vorig lid bedoeld, 
bedraagt voor de gewijzigde gemeente H asker
land gedurende elk der uitkeeringsjaren 1934/ 
1935 en 1935/1936: 

a. voor zoover betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari 1934 gevest igd was op het 
gedeelte van de gemeente Schoterland, dat 
aan de gemeente H askerland wordt toegevoegd, 
een gelijk bedrag per inwoner als door de 
gemeente Schote1·land zou zijn ontvangen, na 
vermindering voor het uitkeeringsjaar 1934/ 
1935 met 1/6; 

b. voor zoover betreft het aantal inwoners, 
dat op 1 Januari aan el k der beide u itkee
r ingsjaren voorafgaande, aldaar gevestigd 
was, verminderd met het aantal inwoners, 
onder a genoemd, het bedrag, dat door de ge
meente Haske1·land per inwoner zou zij n ont-
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~angen na vermindering voor het uitkeerings
Jaar 1934/1935 met 1/6·. 

4. Voor de toepassing van artikel 5 der wet 
van __ 15 Juli 1929 (Staatsb lad n° . 388), sedert 
gew1Jz1gd, wordt het aantal inwoners van de 
gemeente Heere=een en van de gewijzigde 
gemeente Haskerland op 1 Januari 1934 be
rekend, als?f de vereeniging van de gemeen
ten .lEngwirden en Schoterland en de wijzi
g ing van de grenzen tusschen de gemeenten 
Heerenv een en Haskerland reeds op dien da
tum tot stand ware gekomen. 

5. vVaar in dit artikel gesproken wordt 
over de uitkeering uit het gemeentefonds in
gevolge artikel 3, onder b, der wet van 15 
J_uli 1929 (Staatsblad n°. 388), sedert gewij
zigd, voor of gedurende het uitkeerings jaar 
1934/1935, wordt daaronder verstaan de uit
keering na verm indering op grond van het 
bepaalde in artikel I der wet van 22 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 716). 
. 12. De berekening van de uitkeering per 
mwoner uit het gemeentefonds bedoel d in 
artikel 9 der wet van 15 Jul i 1929 (Staats
blad n°_._ 388) , sedert gewijzi gd, voor het vijf. 
Jarig t1Jdvak, aanvangende met het uitkee
ringsjaar 1936/1937, voor de gemeenten H ee-
1·e11;veen en H askerlamd geschiedt in afwijking 
van het bepaalde in dat artikel en van artikel 
42 van Ons besluit van 4 November 1929 
(Staatsblad n°. 476), sedert gewijzigd, als 
volgt: 

de formule, genoemd in artikel 42 van 
voormeld K~ninklijk besluit, wordt toegepast 
voor all e b1J deze wet betrokken gemeenten 
met dien verstande, dat voor de berekening 
van het bedrag, voorgesteld door de letter u, 
het reken ingsjaar 1934 en voor de berekening 
van het ·bedrag, voorgesteld door de letter b 
he_~ belastingjaar 1934/1935 buiten aanmerking 
bhJft en de letter e voorstelt het aantal in
woners op 1 Januari 1934. 

H et a ldus voor · de gemeente Schoterland 
verkregen bedrag, voorgesteld door de letter 
✓, , wordt vermeerderd met het aldus voor de 
gemeente .lEngwirdJ.en verkregen bedrag, voor
ge teld door de letter x, alsmede met lret 
deel van het aldus voor de gemeente Hasker
land verkregen bedrag, voorgesteld door de 
letter x, dat gevormd wordt door dit bedrag 
te vermenigvuldigen met een breuk, hebbende 
tot teller het aantal inwoners, dat op 1 J a
nuari 1934 gevestigd was op het deel der ge
meente, dat aan de gemeente H eerenveen 
wordt toegevoegd en tot noemer het totaal 
aantal inwoners der gemeente op 1 Januari 
1934 en verminderd met het deel van het 
aldus voor de gemeente Schoterland verkre
gen bedrag, voorgesteld door de letter x, dat 
gevom1d wordt door dit bedrag te vermenig
vuld igen met een breuk, hebbende tot teller 
het aantal inwoners, dat op 1 Januari 1934 
gevestigd was op het deel der gemeente, dat 
aan de gem eente Haskerland wordt toegevoegd 
en tot noemer het totaal aantal inwoners der 
gemeente op 1 ,Januari 1934. 

Het a ldus voor de gemeente H askerland 
verkregen bedrag, voorgesteld door de letter 
x, wordt verminderd met het gedeelte, waar
mede krachtens vorenstaande alinea het door 
de gemeente Schoterland verkregen bedrag, 
voorgesteld door de letter x, wordt vermeer-

derd, en vermeerderd met het gedeelte, waar
mede krachtens vorenstaande alinea het door 
de gemeente Schoterland verkregen bedrag, 
voorgesteld door de letter x, wordt vermin
derd. 

13. 1 .. De heffing van de personeele be
lastmg vmdt, voor zooveel het belastingjaar 
1934 betreft, plaats alsof deze wet eerst in 
werking trad met ingang van 1 Januari 1935. 

2. In_ overeenstemm ing m et h et bij het 
eerste lid bepaalde vindt de uitkeering door 
het Rijk aan de gemeente Heerenveen en aan 
de gemeente H askerland, wegens aan die ge
meente toekomende hoofdsommen en opcenten 
van grond- en personeele belasting plaats 
alsof deze wet eerst in werking trad met in '. 
gang van 1 Januari 1935. 

3. Voor zooveel de aanslagen over het be
lastingjaar 1934 betreft en voor zooveel die 
aanslagen betrekking hebben op het bij deze 
wet aan de gemeente Haskerland toegevoegde 
of van d,e gemeente afgesche iden gebied 
wordt de helft van de zuivere opbrengst va~ 
die aanslagen tusschen de gemeente H eere11r 
veen en H askerland verrekend. 

4. Aanslagen in de inkomstenbelasting, de 
gemeentefondsbelasting, de vermogensbelasting 
en de verdedigingsbelasting I , op te leggen 
aan personen of lich amen die tusschen 30 J uni 
1934 en 1 Mei 1935 belastingplichtig zijn ge
worden, worden opgelegd alsof deze wet 
eerst met ingang van 1 Mei 1935 in werking 
trad . De schattingscommissiën voor de inkom
stenbelasting voor de gemeenten .JEngwirden 
en Schoterlatnd blijven tot 1 Mei 1935 in 
functie. 

5. Van de zu ivere opbrengst over het be
lastingjaar 1934/1935 van: 

a. het gemeentelijk aandeel in de hoofd
som der gemeentefondsbelasting; 

b. het gemeentelijk aandeel in de opcenten 
op de hoofdsom der gemeentefondsbelasting 
ingevolge de wet van 22 December 1933: 
(Staatsblad n°. 717); 

c. de opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting en op de hoofdsom der 
vermogensbelasting, bedoeld bij artikel 277, 
letters d en e, van de gemeentewet; 

geheven op het gebied van de gemeente 
Schoterland, dat gevoegd wordt bij de ge
meente Haske,·land., dan wel op het gebied 
der gemeente Haskerlarul, dat gevoegd wordt 
bij de gemeente H eerenveen, wordt vijf zesde 
gedeelte uitgekeerd onderscheidenlijk door 
H eerenveen aan H askerland en door H asker
land, aan H eeren,veen. 

14. l. Zij , die voor een der opgeheven ge
meenten tot gewoon of tot buitengewoon 
dienstplichtige bestemd werden, behouden deze 
bestemming na de vereeniging. 

2. Voor de lichtingen 1935 en 1936 vormen 
de inschrijvingsregisters voor den dienstplicht 
van de opgeheven gemeenten te zamen het in
schrijvingsregister van de n ieuwe gemeente 
H eerenveen. 

15. 1. Zij , die op 30 Juni 1934 in een der 
drie gemeenten .lEngwirden, Schote1·land en 
HUifkerland voorkomen op de lijst, bedoeld in 
art, kei 1 ! der Drankwet, en op dien dag ge
vestigd ztJn op gebied, dat ingevolge deze wet 
tot een andere gemeente zal behooren, worden 
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overgeschreven op de lij st van die andere ge
meente. 

2. Bij deze overschrijving geschiedt de 
plaatsing op de lijst in volgorde van de dagen, 
wa arop de verzoeken om vergunning va n de 
reeds ingeschreven en van de over te schrijven 
per onen bij de betrokken gemeentebesturen 
inln.vamen ; voor zoo ve r ve rzoeken op den
zelfden dag inkwamen, gaat de in leeftijd 
,oudere voor ; bij gelijken ouderdom beslist het 
lot. 

3. Tot 1 J a nuari 1936 geldt in de gemeen te 
H eerenveen a ls maximum van het aantal ver
g unningen, met uitzondering van de hótelve r
gunningen, 25 . 

16. Vóór 1 Augustus 1934 wordt door de 
r aden der gemeenten H eerenveen en H asker
Z.and, met toepassing van artikel 19, v ie rde l id , 
der Lager -onderwij swet 1920, een regeling 
va tgesteld, krach tens welke de k inderen, die 
ter weerszijde van den straatweg te Nieuwe
brug in eerstgenoemde gemeente wonen, wor
-den toegel a ten tot de openbare lagere school 
te Haskerdijken in laatstgenoemde gemeente. 

17. 1. A a n de ambtenaren in vasten dienst 
·van een de r drie gemeenten, hoofden en o n
-derwijzers van openbare scholen ui tgezonderd, 
di e tengevo lge van de vereenig ing en g rens
w ijzi g ing worden ont lagen, wordt, voor zoover 
zij a lsdan niet in de termen vall en om pen
·s ioen - uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in a r t ikel 48, eerste I id , 
onder b, der P ensioenwet 1922 - te gen ieten, 
ten laste van de gemeente H eerenveen of van 
de gemeente Has kerland, a l naar gelang zij 
hun functie uitoefenen op gebied, dat tot eerst
genoemde of laatstgenoemde gemeente behoort , 
-een wachtgeld verl eend met inach tnemi ng van 
de volgende bepalingen. 

Al s ambtenaren in vasten dienst wo rden 
mede aangemerk t de ambtena ren in t ijdelijken 
dien t , die een niet wezen] ijk onderbro ken 
diensttijd als zoodan ig van ten mi nste 5 ja ren 
hebben ve rvuld, tenzij zij belast zijn met 
·werkzaamheden, welke een t ijdelijk kara kte r 
dragen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vor ig 
1 iel, wordt wachtgeld toegekend: 

a. voor zooveel zij op 1 J ui i 1934 een 
diensttijd van ten m inste 10 ja ren hebben vol
bracht en het aantal ja ren van dien dienst
tijd, te zamen met het aanta l jaren van den 
leeftijd, di en zij ten tijde van het ontslag 
hebben bere ikt, 60 of meer bedraagt , tot het 
tijdstip, waarop ingevolge het bepaalde in de 
-volgende zinsnede va n dit lid het wachtgeld 
-e indigt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijdvak, 
ge lijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zoodra 
-de o p wachtgeld gestelde in de termen va lt om 
pensioen - ui tgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in a rtikel 48, eerste 
1icl , onder b, der Pensioenwet 1922 - te ge
nieten. 

Onder di ensttijd word t hier verstaan a lle 
aan het ontslag voorafgaande tijd, welke in 
.aanmerking komt voor pensioen, onverschill ig 
in dienst van welk lichaam die tijd is door
gebracht, met di en verstande, da t a ll e di enst
t ij d slechts éénmaal wordt meclegeteld en 
-di ensttijd u it een nevenbetrekking slechts in 

aa nmerking komt, indien het wachtgeld ui t 
hoofde van onts lag uit die betrekking wordt 
toegekend. 

3. H et bedrag van het wachtgeld word t 
be rekend naar de wedde of de som der wed
den in den zin van artikel 31 der P ensioenwet 
19 22, welke in de opgeheven betrekking of 
bet re kkingen la atstelijk vóór 1 Juli 1934 werd 
o f werden genoten, en we l, voor wat betreft 
de wedden, welke door of vanwege het be
stuur van een der drie gemeenten werden ge
regeld. vol gens de op 1 Juli 1932 geldende 
wedderegeling, met dien verstande, dat de 
wedde o f som der wedden dezelfde vermin
dering of verm eerdering onde rgaat , we lke de 
vaste kindertoelage zou ondergaan tengevolge 
van de wijzig ing van het aanta l kinderen, 
da t voor die toelage in aanmerking komt, in
dien belanghebbende in die nst zou zijn ge
bl even. Voor de be rekening van het wacht
geld en voor de toepassing va n het vijfde en 
zesde lid van di t a rtikel wordt de t ij delijke 
ki ndertoelage geacht in de ,vedde te zijn op
genomen. H et wachtgeld i gedurende de 
eerste dr ie maanden gelijk aan de in den 
eersten volzin omschreven wedde of som der 
wedden, en bedraagt daa rna gedurende 3 
maanden 85 en vervolgens 70 ten honderd 
van de vorenbedoelde wedde of som der wed
den . 

4. \\Tanneer de gemeente H eerenveen of de 
gemeente H askerlarul, op of na den da tum van 
de inwerkingtreding dezer wet op de wedde 
van haa r am btenaren in verband met de tijds
omstandigheden een t ijdelijke korting, anders 
da n door verruiming va n het verhaa l van 
pensioensbijdragen, gaat toepassen of een be
staande tijdelijke korting verhoogt , wordt de 
in het vori g Jid bedoelde wedde voor de toe
pass ing van dat lid en van het vijfde en zesde 
1 id van di t artikel op overeenkomstige wijze 
geach t te zijn verminderd. 

5. Wa nneer de op wachtgeld gestelde ui t 
o f in verband met arbe id of bedrijf o p o f na 
1 Jul i 1934 inkomsten geniet of gaat ge
n ieten, welke hij op het tijdstip, waa rop het 
wetsontwerp, dat tot deze wet heeft ge le id , 
bij de Tweede K amer der S taten-Generaal is 
ingediend , niet genoot , wordt: 

a. indien hij di e inkomste n geniet a ls a mb
tenaa r in den zin de r P ensioenwet 1922, zoo
d ra en zoola ng het wachtgeld , vermeerderd 
met die inkomsten, voor zoove r zij a ls wedde 
in den zin die r wet zijn aan te merken, en 
in ieder geva l met inbegrip van k indertoe
l age de in het de rde lid bedoelde wedde zou 
over;chrij den, het wachtgeld met het bedrag 
die r overschrijding ve rminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van d ie inkomsten met een 
bedrag gelijk aan de helft daa rvan vermin
derd , met dien verstande echter, dat van die 
inkomsten bui ten aanmerking blijft een be
drag gelijk aan het verschil tusschen het 
wachtgeld en de in het derde lid bedoelde 
wedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten a ls 
bedoeld onder a en b, he t wachtgeld vermin
derd met het eventueel gedeelte de r inkom
sten onder a, waarmede deze, vermeerderd 
met het wachtgeld, het bedrag der in het 
àerde lid bedoelde wedde overschrijden, doch 
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ten aanzien van de overbl ijvende inkomsten 
geha ndeld, al sof zij a ll e onder b vallen, echter 
met d ien verstande, dat bij de in de tweede 
pl aats bedoelde vermindering nimmer méér 
wordt afgetrokken dan de helft van de in
komsten onder b. 

6. Gelijk gevolg als aan het gen ieten van 
inkomsten, a ls in het vorig lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan eene benoem ing tot eene 
f inancieel gelijkwaardige betrekking, a l wordt 
deze benoeming n iet aange nomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputee1·de Staten van 

Friesland, den belanghebbende of diens gemach
tigde gehoord, althans behoorlij k opgeroepen, 
deugdelij k worden verklaard. 

Onder financieel gelijk aardige betrekking 
wordt in dit Jid verstaan eene betrekking of 
vereenig ing van betrekkingen, welke den be
langhehbende een ten m inste gelijk inkomen 
oplevert a ls de wedde of de som der wedden , 
in het derde lid bedoeld, a lsmede eene ten 
minste soortgelijke positie a ls die , welke hij 
laatstel ij k vóór 1 Juli 1934 in de opgeheven 
betrekking of betrekkingen had . Met inkomen 
wordt hier , waar het eene betrekking als amb
tenaar in den zin der Pensioenwet 1922 be
treft bedoeld de wedde in den zin d ier wet, 
vern;eerderd, ind ien die toelage niet reeds in 
de wedde is begrepen, met kindertoelage. 

7. Bij ver! ies vóór het t ij dstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid ui terlijk e in
d igt, van de betrekk ing of andere _ bron ':'an 
inkomst-en, welke tot onthouding, mtrekkmg 
of verm inder ing van wachtgeld leidde, wordt 
het wachtgeld niet toegekend respectievelijk 
verhoogd. wa nneer Gedeputeerde Staten van 
Friesland, den bel anghebbende of diens ge
machtigde gehoord , a lthans behoorl ijk opge
roepen, verklaren , dat het verlies het gevo lg 
was van eigen schuld of van eigen verzoek, 
niet gegrond op deugdelijke redenen. 

8. Indien de op wachtgeld gestelde ambte
nares in het huwelij k treedt, vervalt voor den 
duur van dat huwelij k het wachtgeld. 

9. Indien een wachtgeld , na onderbreking, 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de bepa-
1 ing van den duur en het bedrag van het 
wachtgeld de t ijd der onderbreking geacht op 
wachtgeld te zijn doorgebracht. 

10 . V a n het genot van inkomsten, a ls be
doe ld in het vij fde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zoo spoedig mogelijk mededeeling aan 
bu rgemeester en wethouders der gemeente, te 
wier l aste het wachtgeld komt. D e op wacht
gel cl gestelde is gehouden, ten aanzien van 
die inkomsten a ll e door genoemd coll ege en 
door Gedeputeerde Staten van Friesland ver
langde inlichtingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwe lijk treedt, doet daarvan eveneens 
o nverwijld mededeeling aan burgemeester en 
wethouders van de gemeente, te wier l aste het 
wachtgeld komt. , 

D e op wachtgeld gestelde is verpl icht, op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der gemeente, te wier l aste 
het wachtge ld komt, zich te onderwerpen aan 
het geneeskundig onderzoek , bedoeld in ar
tikel 74 der P ensioenwet 1922, en eene aan
vrage in te d ienen tot het verkrijgen va n in
val idi teitspens ioen. 

L. & S. 1934 . 

Ind ien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verpl ichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Friesland, bur
gemeester e n wethouders van de gemeente, te 
wier laste het wachtgeld komt, benevens den 
belanghebbende of diens gemachtigde gehoord , 
althans behoorlijk opgeroepen, het wachtgeld 
geheel of gedeel telij k vervall en verklaren. 

ll. Voor de ambtenaren der gemeenten 
.Jilngwir,J,en en Schoterland wordt bij benoe
ming in de gemeente H eerenveen of in de ge
meente Haskerland voor de regeling van hunne 
wedde de di ensttijd in aanmerking genomen, 
in gelij ke betrekking in de gemeente, waarin 
zij op 30 Juni 1934 werkzaam waren, vervuld. 

12. Gesch illen over de toepassing van dit 
arti kel worden, burgemeester en wethouders 
van de gemeente, te wier laste het wachtgeld 
komt, benevens den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, a l thans behoorlijk op
geroepen, bes] ist door Gedeputeerde Staten 
van Friesland. 

18. 1. De tijd, gedurende welken krach
tens deze wet wachtgeld is toegekend, wordt 
als diensttij d in den zin der Pensioenwet 19 22 
aangemerkt, voorzoover deze tijd niet parall el 
loopt met d iensttij d a ls ambtenaar in een be
trekking, bedoeld in artikel 3 of 4 de r P en
sioenwet 1922, waarin de betrokkene is her
plaatst. 

2. Gedurende den tijd , op wachtgeld door
gebracht, geldt a ls pensioensgrondslag het be
drag van den pensioensgrondslag of de .som 
der pens ioensgrondslagen, welke met inacht
neming van het bepaalde bij het derde lid 
van artikel 17 voor den betrokkene zouden 
hebben gegolden. Ve rkrijgt de betrokkene na 
zijn ontslag opnieuw de hoedanigheid van 
ambtenaar in den zin der P ensioenwet 1922 
met een pens ioensgrondslag of een som van 
pens ioensgrondslagen lager dan d ie uit de 
opgeheven betrekking of betrekkingen, dan 
wordt voor de toepassing van de artikelen 33 
en 151 der Pensioenwet 1922 de wedde of de 
som der wedden in de nieuwe betrekking of 
betrekkingen geacht te zijn verhoogd tot het 
bedrag van de wedde of de som der wedden, 
bedoeld in vorengenoemd lid. 

3. De gemeente, te wier laste het wacht
geld komt, is voor de betrokken personen de 
bijdrage voor e igen pens ioen versch uldigd op 
den voet van artikel 35 en artikel 36, eerste 
lid, onder a, der Pensioenwet 1922, berekend 
naar den in het vorige lid aangegeven pen
sioensgrondslag e n in geval van herp laatsing 
naar het verschil tusschen deze n pensioens
grondslag en dien of die, wel½e voor de na 
het ontslag aanvaarde betrekkmg of betre k
kingen zonder de werking van het vorige lid 
zo u of zouden hebben gegolden. 

4 . De gemeente, te wier laste h et wacht
geld komt, kan van de in het vorig lid be
doel de bijdrage op de betrokken personen 
verhalen op den voet van het vierde lid van 
artikel 36 der P ens ioenwet 1922, echter met 
beperking tot het bedrag, dat zou kunnen 
worden verhaald volgens de bepalingen, welke 
laatstelijk vóór 1 Juli 1932 van kracht waren 
in de gemeente , waar de opgeheven betrekkmg 
werd vervuld. 

5. Bijdragen voor 
voor pens ioen voor de 

inkoop van diensttijd 
in dit a rtikel bedoelde 

30 
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personen door de verkleinde gemeenten ver
schuldi gd, komen rechtstreeks ten laste van 
de gemeente, te wier laste het wachtgeld komt. 
Het verhaal daarvan geschiedt overeenkomstig 
de bepalingen, die laatstelij k vóór 1 Juli 1932 
in deze gemeente van kracht waren. 

6. Het laatste lid van artikel 17 is van 
toepassing. 

19. 1. Met ingang van 1 Juli 1934 ver
valt in wetten en daarop gegronde voorschrif
ten de vermelding a ls gemeente van &ngwi1-
d.en en van Schoterland en wordt onder H ee
ren'l>een verstaan de nieuwe gemeente van dien 
naam . 

2. Met ingang van 1 Juli 1934 wordt in 
a ll e wetten en daarop gegronde voorschriften 
onder de gemeente Hask erl arul, verstaan d ie 
gemeente , zooals zij bij artikel 1 is gewijzigd. 

20. 1. De bij het in werking treden dezer 
wet in de gemeenten & ngwirden, Schoterland 
en Has ke,·land bestaande beslui ten en ambte
naren zu ll en voortduren, totdat door het be
,·oegd gezag eene nadere regeling is getroffen. 

2. De bij het in werking treden dezer wet 
in de gemeente Sthoterland bestaande mach
ten zull en in de gemeente H eerenveen voort
duren , totdat zij overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet door andere zijn vervangen. 

3. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van den raad en van het coll ege 
van burgemeester en wethouders a lsmede de 
bestaande instructies voor den secretaris en 
den ontvanger der gemeente Schoterland gel
den voor de gemeente H eerenveen, totdat zij 
door andere zijn vervangen. 

21. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Brig, den 28sten Juni 1934. 

WILHELMINA. 
De M inister van Binnenlarulsche Zaken, 

J . A. de W i I d e. 
( Uitgeg. 29 J uni 1934. ) 

s. 335. 

2 Juli 1934. WET, houdende naturalisatie 
van F. J . Basten en 19 anderen. 

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

dat er aanlei ding is tot naturalisatie van 
Ferdinand J oseph B asten en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
sch ap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Ferdinand J oseph Basten, geboren te 

K erkrade (Limburg) den 15 M aart 1904, bu
reaubeambte, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg; 

2°. H enriette B ekmann, weduwe van Sijbe 
H endriks Buwalda, geboren te V elb ert (Prui
sen) den 15 J anuari 1872, zonder beroep, wo
nende te V elb ert (P,-uisen); 

3°. Ludwig Bloesch, geboren te B ühl (B eie-

ren) den 15 Januari 1896, chef-machinezetter, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Z uid.ho/
land· 

4°. ' Johanne Theodora Boss, geboren te 
Ste,·krade ( Pruisen) deri 9 J anuar i 1902, 
dienstbode, wonende te Wuppertal-Elb erfeld 
(Pruisen) ; 

5°. lVilhelm Georg Bossmann, geboren te 
Essen (Pruisen) den 9 November 1879, 
draaier, wonende te Zuilen, provincie Utrec ht; 

6°. Edouard Daniels, geboren te Lyon 
(Frankrijk) den 11 Juni 1894, handelsverte
genwoord iger, wonende te St. P ieters-Woluwe 
(België); 

7°. He,·bert Fechner, geboren te Bremen 
(Duitschland) den 12 September 1 888, koop
man, wonende te B atavia (Nederlandsch
l ndië); 

8°. Adolf Julius Franz Finze, geboren te 
Eggenbe,·g bij Graz (Oostenrijk) den 3 Mei 
1906, stuurman, wonende te B atavia (Neder
landsch Indië); 

9°. Wilhel11, H erbert Otto Först,er R oms
winckel, geboren te W eenen ( Oostenrijk) den 
10 Jurii 1907, schei kundi ge, wonende te 
's-Gravcnhage, provincie Zuid-H olland; 

10°. Walter Gerhard Benno Freudenthal , 
geboren te Breslau (Pruisen) den 1 Februari 
1897, koopman, wonende te Amsterdam , pro
vincie Noordholland; 

11°. Johanna Heiligers, weduwe van Karl 
B ou,nans, geboren te Brienen (P ruisen) den 
16 Januari 1868, zonder beroep, wonende te 
Materborn bij Kl eef (P1·uisen); 

12°. Wilhelm H einrich Janssen, geboren te 
K re feld (Pruisen) den 24 Augustus 1891, 
koopman, wonende te Krefeld-Uerdingen 
( P rni!;en); 

13°. L eon K1·emer, geboren te Fo,·bach 
(Frankrijk) den 2 Augustus 1882, hoofdbe
drijfsingenieur, wonende te H eerlen, provincie 
l i,nburg; 

14°. J osef Linn, geboren te K ohlscheid 
(P ruisen) den 28 September 1896, mijnwerker, 
wonende te K erkrade, provincie Li,nburg; 

15°. Hube,·t Mertens, geboren te Aken 
( P ruisen) den ·5 J ul i 1895, koopman, wonende 
te A ken (Pruisen) ; 

16°. H endrik Neuschäfer, geboren te Win 
terswijk (Gelderland) den 21 April 1905 , kan
toorb ed.iende, wonende te Oss, provincie Noord,. 
brabant; 

17°. Soen Goan Oey, geboren te P ekalongan 
(Nederlandsch I ndië) den 9 Juni 1892, arts, 
wonende te Oegstgeest, provincie Zuid.ho/land; 

18°. Paul Charles Pieters, geboren te 
Stains (Frankrijk) den 29 April 1885, topo
grafisch ingenieur, wonende te Parijs (Frank
rijk); 

19°. Man/red Ulrich, geboren te Maribor 
(Z uid-Slavië) den 6 October 1885, tijdelijk 
waarnemend ingenieur der eerste klasse bij 
den Waterstaat en 's Lands Burgerlijke Open
bare werken, wonende te W elt evreden (Neiter
landsch I ndië); 

20°. J ohannes Clemens R emigius W ell en, 
geboren te Krefeld (Pruisen) den 11 Decem
ber 1899, koopman, wonende te Krefeld-Uer
dingen (Pruisen) . 

2. Deze wet treed t in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 
1934. 

WILHELM! A. 
De Minister van Justitie, V a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 10 Juli 1934.) 

s. 336. 

2 J"li 1934. WET, houdende naturalisatie 
van M. J. Hausmann en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Mathias Joseph Hausm.ann en 19 anderen, die 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat bet1·eft den in a rtikel 
2 genoemde voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268), 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
chap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 

December 1920 (Staatsblad n°. 955); 
Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Mathias Joseph H ausmann, geboren te 

J( erkrade (Limburg) den 25 Februari 1902, 
bankwerker, wonende te K erkrade, provincie 
Limburg; 

2°. Johanna Maria B oers, weduwe van Wil 
helmus Hubertus M eerts, geboren te B reijell 
( Pruisen) den 8 December 1876, boerin, wo-
nende te Brüggen (Pruisen); , 

3°. B e1·tha Eichenwald, weduwe van Salo_-
1non Roozendaal,, geboren te Horstmar (P1-ui,. 
sen) den 22 Maart 1880, zonder beroep, wo
nende te Nordhorn (Pruisen); 

4°. Johannes Kreisel, geboren te Rheyd,t 
( Pruisen) den 24 April 1888, handelaar, wo
nende te Rotterd,a1n, provincie Zuidholland; 

5°. Camille A1·1nand Hub ert L eden.t, ge
boren te Luik (België) den 7 Juli 1902, mu
sicus, wonende te A rnsterd,am, provincie Noord,. 
ho/land; 

6°. Karolina Löhner, geboren te Reichelts
hofen, gemeente H äuselstein (Beieren) den 24 
December 1911, kloosterzuster, wonende te 
H ~erlen, provincie Limbu,·g; 

7°. Karl Willi M eisel, geboren te Gössnitz 
(Thüringen) den 22 September 1890, werk
zaam in de cultures, wonende op de suiker

onderneming Bogokidoel (N ede1·landsch Ind·ië) ; 
8°. Richard L eopold M etzger, geboren te 

Hamburg (Duitsch.l.and) den 23 October 1905, 
correspondent, wonende te 's- Gravenhage, pro
vincie Z uidhollanà; 

9°. Walther M eyers, geboren te Ha1nburg 
(Duitschland) den 4 Mei 1897, handelsagent, 
wonende te A msterd,am, provincie N oordhol
land · 

10d. Jakob J ohann Wilhelm van Mulken, 
geboren te Kirchberg (Prnisen) den 20 Maart 
1901, machinist, wonende te Koslar bij Jülich 
( Pruisen); 

11°. H ein1ich Neuschä/er, geboren te Soest 
(Pruisen) den 12 April 1876, slager, wonende 
te Wint erswijk, provincie Gelderland; 

12°. Gerhard H einrich Georg Nordemann, 
geboren te Barsingerhorn (Noordholland) den 
1 November 1901, manufacturier, wonende te 
Krom menie, provincie N oordholland; 

13°. Jean H enri Oostenbroek, geboren te 

Saint-Man.dé (F,·ankrijk) den 7 September 
1897, chef van een inkoopbureau, wonende te 
Parijs (Fmnkrijk); 

14°. Elimar P into, geboren te Leer (Prui
sen) den 23 October 1899, koopman, w_onende 
te Nor;/,enham (Olàenburg); 

15°. Juli,t,S B ernhard Sachs, geboren te 
Vlissingen ( Z eeland) den 14 April 1899, ver
tegenwoordiger, wonende te A111ste1·dam, pro
,·incie Noordholland; 

16°. Karl Joseph Hubert Scha/fhausen, 
geboren te Aken (Pruisen) den 1 Juli 1894, 
mijnopzichter, wonende te Kerkrade, provincie 
Li1nbu,·g; 

17°. Amelie Ottilie B ertha Schneegans, ge
scheiden echtgenoote van Charles H enri Halls , 
geboren te Erfurt (Pruisen) den 10 April 
1883, muziek- en zangleerares, wonende te 
G,·oningen, provincie Groningen; 

18°. B ernhard Kurt Friedrich T entler, ge
boren te Hamburg (Dttitschlanà) den 21 No
vember 1904 , koopman, wonende te Rotte1·
d,a1n, provincie Zuidholland; 

19°. Mathias Verbeeten, geboren te Keul en 
(Prnisen) den 17 Maart 1891, voerman, wo
nende te Keulen (P,-uisen). 

2. Met a fwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid , onder 3°. , der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
P et;rus Jozeph,l,S Otker, geboren te Rotterd,a:'!' 
(Zuidholland) den 28 Maart 1900, onderw1J
zer, wonende te R otterdam, provincie Zuid,. 
holland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien h arer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den J uli 

1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, Van Scha i k. 
( Uitgeg. 10 J uli 1934.) 

s. 337. 

2 Jul i 1934. WET, houdende naturalisatie 
van P . H . G. von B eckerath en 20 an
deren . 

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

dat er aanle iding is tot naturalisatie van Paul 
H elmut Günther von B eckerath en 20 ande
ren, die aan Ons het verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 en 3 genoemden voor zooveel doen
lijk - van de bewijsstukken bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
n°. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat W ij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Paul H elmut Günther von Beckerath, 

geboren te Krefelà (Pruisen) den 18 Apr_il 
1893, koopman. wonende te Bussum, provmme 
N oordholland; 

2° . . Georg Joseph Alexander Bickel, gebo
ren te Zwolle (Overijssel) den 29 Maart 1908, 
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tijdelijk sch1:ijv~r op dagloon , wonende te 
Zwoll e, provrnme Ove1·ijssel; 

3°. B erthold Bodenheimer, geboren te 
Wai bstadt ( B aden) den 16 Mei 1885, procu
ratiehouder, wonende te R otterda1n, prov inc ie 
Zuidholland; 

4°. E,nil e Marie Georyes P aul Chalanton, 
geboren te 's-Gravenhaye (Zuidholland) den 
13 Mei 1908, assistent-accountant, wonende te 
's-Gravenhaye, provincie Zuidholland ; 

5°. ilfaria Feissl i, weduwe van Guillaume 
0hislain J o;;eph Garjeanne, geboren te I ns 
( Z witserland) den 26 Januari 1858, dienst
bode, wonende te Parijs (Ji'rankrijk); 

6°. H em·iette Maria Theresia Feldmann, 
geboren te D ortm,unil ( P r-uiscn) den 9 Augus
tus 1874, kloosterzuster, wonende te Sinipel 
veld, provincie Li,nbu,·g; 

7°. M oses Ho;mburyer Schöffler, geboren te 
Miel ec (Polen) den 8 J a nuari 1912, zonder 
beroep, wonende te Utrecht, provincie Ut,·echt; 

8°. ilfartha H edwiy Elisabeth H einze, ge
boren te B runswijk (Brunswijk) den 10 Mei 
1896, procuratiehoudste r , wonende te A mster
dam, provincie No01·dholland; 

9°. Siegfried Levie, geboren te W ilhelms
haven (P ·ruisen) den 18 October 1886, koop
man, wonende te Grünstadt ( B eieren); 

10°. Edyar S ieyfried M ayer, geboren te 
Mannheim ( Baden ) den 18 Juni 1907, kan
tom·bediende, wonende te A ,nsterda,n, provin
c ie N oo"aholland; 

11°. 'l'heodor M eunde,·s, geboren te E,nm e
rik ( Pruisen) den 13 September 1876, smid, 
wonende te H ü thum bij Enimerik ( Pruisen); 

12°. J ohann Theodor Müll er, geboren te 
I(eulen ( P ruisen) den 16 December 1876, 
h oofdmonteur, wonende te 's-Gravenhaye . pro
vincie Zuidholland; 

13°. Paula Maria Pohl , geboren te Mün
stereifel (P ruisen) den 6 M ei 1888, kl ooster
zuster, wonende te Simpelveld, provinc ie Lim
bury•; 

14°. Erwin Gerha,·d W ilhelm Stanowsky, 
geboren te Cha,·lottenbury ( Pruisen) den 2 
April 1892, tandheelkundige, wonende te 
's-Gravenhage, prov incie Zuidholland; 

15°. Mojz esz Stiel, geboren te T ymbark 
(Pol e,~) den 5 Juni 1885, winkelier, wonende 
te 's-G1·avenhaye, provincie Zuidholland; 

16°. Otto H ermann W icht, geboren te 
W immelbu,·g ( Pruisen) den 26 Juli 1888, 
ober keil ner, wonende te Hill eyersberg , provin
cie Zuidholland ; 

17°. Paula Wollf, weduwe van Albert 
L ouis Franken, geboren te Berlijn ( Pruisen) 
den 11 Mei 1876, zonder beroep, wonende te 
B erlijn-Charlottenburg (P ruisen); 

18°. Marcus W oudhuysen, geboren te Ant
werpen (België) den 16 Juni 1887, koopman, 
wonende te B ois-Colombes (Frankrij k). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid , onder 3° ., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
N ederl anderscha p en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend aan: 

1 °. Hind,·ik Klönne, geboren te Emmen 
( Drenthe) den 6 Mei 1894, a rbeide r, wonende 
te Klazienaveen, gemeente E1nmen, provincie 
Drenthe; 

2°. J ohan B erna,·d Thole, geboren te E m
men ( Drenthe) den 4 ovember 1899 , land
arbeider , wonende te Emmer-Compascuum, ge
meente Emnien, provincie Drenthe. 

3. Iet uitbreiding van het bepaalde bij 
a rtikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederl a nderschap 
en het ingezetenschap , laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedanigheid van Ne
derlander verleend aan Julia B odenheim.er, 
geboren te Rotte,·à:a,n (Zuidholland) den 26 
Mei 1912, kantoorbediende, wonende te R ot
/erda,n, provincie Zuidholland. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 10 J uli 1934.) 

s. 338. 

2 J uli 1934. WET, houdende naturalisatie 
van J . Auerbach en 19 anderen. 

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

dat er aanle iding is tot natura! isatie van 
J osef Auerbach en 19 anderen, die aan Ons 
het verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en 
het ingezetensch ap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955); 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. l. De · hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. J osef Auerbach, geboren te München 

( B eie1·en) den 21 December 1894, horloge
maker, wonende te A ,nsterdarn, provincie 
N O(Yrdholland; 

2°. Anna Alvina B e,·yhaus, geboren te 
Rheine ( P ruisen) den 27 October 1891, hoofd
onderwijzeres, wonende te Ubach over W orms, 
provincie Limburg; 

3°. L eo Carl W ilhelm B ornhaupt, geboren 
te R iya ( Letland) den 1/13 Maart 1907, zon
der beroep, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuid,holland; 

4°. Anna P aulina Brücker, geboren te 
H oennepel, gemeente Calcar ( Pruisen) den 24 
December 1889, hoofdonderwijzeres, wonende 
te H ee,·len, provincie Limburg ; 

5°. Paul Dinyes, geboren te Frankenthal 
( B eie,·en) den 28 N ovember 1904, monteur, 
wonende te Delfzijl, provincie Groninyen; 

6 . J osef R uppert Fischer, geboren te Cor
nelimünster (Pruisen) den 4 Februari 1902, 
monteur, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg; 

7°. Jacob P ieter J oseph Giyase, geboren te 
Ke1·k1·ade (Lirnbury) den 10 November 1902, 
onderwijzer, wonende te K erkrade, provin
cie Limburg; 

8°. Will em Pieter Joseph Gi yase, geboren 
te K erkrade (Lin,burg) den 27 December 
1903, onderwijzer, wonende te K e,·krade, pro
vincie Lin,bury ; 
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9°. Victoire Gowlbe1·g, )veduwe van L eo
pold Rosenberg, geboren te Maastricht (Lim
bu1·g) den 29 December 1876, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol-
1 andJ; 

10°. Gustaf Friedrich Adolf H ering, ge
boren te Hirschb erg ( Pruisen) den 23 Sep
tember 1888, monteu1·, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland ; 

11° . Jo seph Kar,claun, geboren te Maria,. 
rl-Orf-Hoenr,en (Pruisen) den 30 November 
1900, ba nkwerker, wonende te K erkrade, pro
vincie Lim!burg ; 

12°. Julius Wilhelm K rahm·er, geboren te 
H erzo genrath (Pruisen,) den 15 April 1891, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade , provincie 
Limburg; 

13°. Jul iu.s Löwenhardt, geboren te Dort-
1nund (Pruisen) den 18 Januari 1907, vee
handelaar, wonende te H engelo, provincie 
Gelderland ; 

14°. Karl Friedrich N ie bling, geboren te 
_M ezingen (Wurtém berg) den 3 Februari 1887, 
hulpl eeraar, wonende te Lonnek er, provincie 
Overijssel ; 

15°. Gottlieb H einrich Eduard Sabielny, 
geboren te Hamburg ( Duitschland) den 22 
April 1900, correspondent, wonende te Einil,. 
hoven, provincie Noordbrabant; 

16°. Egon Friedrich S chwarz, geboren te 
Vukovar ( J oego-Slavië) den 4 Juni 1884, 
graanhandelaar, wonende te R otterdam , pro
vincie Zuidholland; 

17° . Anna Elisabeth Sönne kes, geboren te 
Vreálen (Pruisen) d en 20 April 1884, hoofd
onderwijzeres, wonende te H elmond, provincie 
N oordbrabant ; 

18 . Emilie H enriette T ell er, geboren te 
Soerabaia (Nederlandsch I ndië) den 1 Novem
ber 1911, telefoniste, wonende te 's-Graven
hage, provincie Z uidholland; 

10°. Fritz Emil Thoss, geboren te Grün
bach-Falkenstein (Saksen) den 22 J a nuari 
1899, oberkellner, wonende te Rotteril.a,n , pro
vincie Zuwholland ; 

20° . Gertrud Sophie W eiss, geboren te 
Duisburg-Meiderich (Pruisen) den 16 Maart 
1898, onderwijzeres aan eene huishoudschool, 
wonende te H eerl en, provincie Limburg. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den J uli 

1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van J ·ustitie, V a n S c h ai k. 
(Uitgeg . 10 J ul i 1934.) 

s. 339. 
Nog n iet verschenen; wordt achter in opge

nomen. 

s. 340. 

2 Juli 1934. WET tot w1i z1gmg van het 
tiend e hoofdstuk A der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 341 . 

2 J ul i 1934. WET , houdende verhooging van 
hét elfde hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 19 34 . 

s. 342. 

2 Juli 1934. WET tot bekrachtiging van 
twee door den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-l ndië krachtens artikel 93, 
eerste l ia. der Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnanties. (Inkomst'enbe
lasting.) 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van twee 
met toepassing van artikel 93, eerste l id , der 
Indische Staatsregel ing vastgestelde ordon
nanties, strekkende tot invoering van bel as
tingmaatregelen in Nederlandsch-Indië voor 
1934 en tot buitenwerkingstelling van arti kel 
16 der Indische Comptabiliteitswet (Neder
landsch Staatsblad 1925, n°. 328 ; l rulii.sch 
Staatsblad 1925, n°. 448) ten opzichte van die 
maatregelen ; 

Zoo is het , dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid , 
der Indische Sta atsregeling vastgestelde or
donnanties van 30 Januari 1934 (lndisch 
Staatsblad nos. 49 en 50), onderscheidenl ijk 
strekkende tot invoering van een crisisheffing 
1934 op het inkomen en tot heffing van 50 
Landsopcenten op de aansl agen in de inkom
stenbelasting voor belastingplichtigen, a ls be
doeld in arti kel 2, l etter e, van de ordonnan
tie op de inkomstenbelasting 1932, zoomede 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabili teitswet (N ederlandsch 
Staatsblad 1925, n°. 328 ; Indisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzichte van die regelin
gen, worden bekrachtigd . 

Lasten en bevel en, em. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 

s. 343. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uit{J eg. 13 Jul i 1934.) 

2 Juli 1934. WET tot wijziging van de 
Spoorwegwet en van de Locaalspoor- en 
Tramwegwet. 

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

dat wijziging wenschelijk is van de Spoorweg
wet, het laatst gewijzigd bij de wet van 14 
Juni 1930 (Staatsblad n°. 251), en van de 
Locaalspoor- en T ramwegwet, het laatst ge
wijzigd bij de wet van 15 M ei 1931 (Staats-
blad n° . 191); _ 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. Art. 31 der Spoorwegwet wordt ge

l ezen al s volgt: 
"Art. 31. De ondernemers zijn verplicht de 

reizigers en de aangeboden, niet door wette
lijke bepalingen ui tgesloten goederen te ver
voeren op de voorwaarden, bij de reglementen 
bepaald, en tegen geen hoogere vrachtprijzen 
dan in de openlijk aangekondigde tarieven 
aangegeven met di en verstande, dat verla
ging van ~rach tprijze n enkel bij wijze van 
gunst niet wordt verleend en de d it verbod be
treffende aanwijzingen van Onzen Min ister 



1934 2 JULI (S. 343-345) 470 

van Waterstaat ten aanzien van verleening 
van verlaging worden gevolgd." 

Art. II. In artikel 49, eerste lid, der 
Spoorwegwet wordt in plaats van: ,,twintig 
jaren" ge]ezen: ,,tien jaren". 

Art. III. In artikel 5, eerste lid , der Lo- 
caalspoor- en Tramwegwet wordt in plaats 
_van: ,,42 en 71" gelezen: ,,42, 49 en 71" . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De M inistei· van Wat entaat, Ka 1 f f. 
(Uitgeg . 13 Juli 1934.) 

2 Jul i 1934. WET tot wijziging en verhoo
ging van het negende hoofdstuk der Rij ks
begrooting voor het dienstjaar 1933. (Lee
n ing aan de N. V. Brabantsche Buurt
spoorwegen en Autodiensten (B.B.A.) te 
's-H erto genbosch. ) 

s. 345. 

2 J ul i 1934 . WET tot bevorder ing van sa
menwerki ng van de tramwegen in de pro
vincie N oordrBrabant. 

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

dat het wenschelijk is samenwerking te be
vo rderen van de tramwegen in de provincie 
N 001·d-Brabant ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig artikel. 

Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nanciën worden gemachtigd tot het slu iten van 
eene overeenkomst met de provincie Noord
Brabant en met de naamlooze vennootschappen 
.,Tramweg Maatschappij de Meijerij" te Eind
hoven, ,,Stoomtram 's H ertogenbosch- H el-
1nondr-Veghel- Oss" te V eghel , ,, Zuid-Neder
landsche Stoomtramweg Maatschappij" te 
Breda, ,,Hollandsche Buurtspoorwegen" te Til
bu1·g, ,, Zuider Stoomtramweg Maatschappij" 
te Breda en "Stoomtramweg Maatschappij 
Antwerpen-B ergen op Zoo,n- Tholen" te 
B e1·gen op Z oo,n, volgens het ontwerp, dat bij 
deze wet is gevoegd. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

De Ministe1· van Waters taat, Ka I f f. 
De Ministe,· van Financiën, 0 ud . 

(Uitgeg . 24 Jul i 1934.) 

B.B.A. 

ALGEMEENE OVEREEN KOMS'l'. 

D e ondergeteekenden: 
1. De Staat der Nederlanden, hierna ge

noemd "Staat", vertegenwoordigd door den 
Minister van Waterstaat. 

2. De P rovincie oord-Brabant, hierna ge
noemd "de P rov incie", vertegenwoordigd door 
de Gedeputeerde Staten, daartoe gemachtigd 
door de vergadering van Provinciale Staten 
van 15 December 1932. 

3. a. (1). J ohannes Hendrikus van den 

Broek, wonende J;e Eindhoven als directeur 
der Naamlooze Vennootschap "Tramweg M aat
schappij " De Meyerij" gevestigd te Eindho
ven, hierna te noemen ,,De Meyerij", en als 
zoodanig die venno<;>tschap rechtens vertegen
woordigende en (2) Godefridus Augustinus 
Wilhelmus van Lanschot, bankier te ' s-H er
togenbosch, Ir. Paul Henri Victor Bongaerts. 
c iviel ingenieur te 's-Gravenhage, en Ir. J an 
Willem van der Vegt, c iviel ingenieur, te 
's-Gravenhage, als comm issarissen der gemel
de vennootschap, samen handelende ter uit
voering van het besluit der aandeelhouders
vergadering, gehouden te Eindhoven 28 Maart 
1933 ; 

b. (1) . Joannes H ermanus Reijnders te 
Veghel, als directeur der N aamlooze Vennoot
schap "Stoomtram 's-Hertogenbosch-H elmond 
- Veghel-Oss" gevestigd te Veghel , hierna te 
noemen ,,'s-H .H.V.O." en a ls zoodanig die 
vennootschap rechtens vertegenwoordigende en 
(2) Franciscus Cornelis van Lith, burgemees
ter van en wonende te Veghel en J oannes 
Franciscus Ploegmakers, burgemeester van en 
wonende te Oss, a ls commissari ssen der laatst
genoemde vennootschap, samen handelende ter 
uitvoering van het besluit der aandeelhouders
vergadering, gehoudea te Veghel 28 Maart 
1933; 

c. (1). Filippus Fokko Bosscher te Breda, 
a ls directeur der Naamlooze Vennootschap 
,,Zuid- 'ederlandsche Stoomtramweg Maat
schappij" gevestigd t,e Breda, hierna te noe
men .,Z.N.S.M." en a ls zoodanig: die ven
nootschap rechtens vertegenwöord,gende en 
(2) Meester Frans Johan van Lanschot, bur
gemeester van en wonende t;e 's-Hertogen
bosch en Ir. Jules de Wilde, ingenieur-direc
teur der electrische tramwegen te Gent, a ls 
commissarissen der laatstgemelde vennoot
schap, samen handelende ter uitvoering van 
het besluit der aandeelhoudersvergadering, 
gehouden te Breda 11 Apri l 1933; 

d. Anton Elize Nijzink te Tilburg, als di
recteur der Naamlooze Vennootschap "Hol
landsche Buurtspoorwegen" gevestigd te Brus
sel hierna te noemen "H.B." en als zoodanig 
di; vennootschap rechtens vertegenwoordigen
den en (2) Ir. J oseph Marie Amédée van 
Ingelgem, ingenieur te Bru sel , a ls commis
saris dezer laatstgemelde vennootschap, samen 
handelende ter uitvoering van het besluit der 
aandeelhoudersvergadering, gehouden te Brus
sel 11 April 1933 ; 

e. Gerard J ohannes van Wieringhen Borski 
te Breda, als directeur der aamlooze Ven
nootschap " Zuider-Stoomtramweg Maatschap
pij" gevestigd te Breda, hierna te noemen 
" Z.S.M." en a ls zoodanig die vennootschap 
rechtens vertegenwoordigende en (2) Meester 
Doctor vVillebrordus Adrianus J osephus Maria 
Fick, Raadsheer in den Hoogen Raad der 
Nederlanden te 's-Gravenhage, a ls commis
saris dezer laatstgemelde vennootschap, samen 
handelende ter uitvoering van het besluit der 
aandeelhoudersvergadering, gehouden te B1·eda 
10 April 1933; 

/. Cornelis Petrus Daverveldt, st;een fabr i
kant te Hoogerheide, Louis Edouard Boen. 
wisselagent te Antwel'pen en Gerard J ohannes 
van Wieringhen Borski - voornoemd - a ls 
administrateuren der naamlooze vennootschap 
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,.Stoomtramweg Maatschappij Antwerpen
Bergen op Zoom-Tholen", gevestigd te Ber
gen op Zoom, hierna te noemen "A.B.T." en 
a ls zoodan ig die vennootschap rechtens ver
tegenwoord igende en handelende ter uitvoe
ring van het besluit der aandeelhoudersver
gadering, gehouden te Breda 7 April 1933; 

hierna genoemd de "maatschappijen". 
4. J ohannes Hendri kus van den Broek, 

tramdirecteur te E ind hoven, handelende a ls 
d irecte ur der N. V. ,,Brabantsche Buurtspoor
wegen en Autodiensten B.B.A." , gevestigd te 
's-H ertogenbosch en als zoodanig deze . V. 
rechtens vertegenwoordigende, na daartoe 
vooraf de goedkeur ing te hebben verkregen 
van den 1·aad van commissarissen van deze 
vennootschap, hierna genoemd " De Onderne-
1ning". 

In aanmerking nemende: 
dat door de sub 3 gemelde maatschappijen 

is opgericht de sub 4 gemelde "onderneming" 
bij akte van oprichting den -------
verleden voor notar is A . Th. J. Mertens te 
Geldrop, 

Yerklarcn nader te zijn overeengekomen : 

Ontslag der Co11i1nissarisscn. 

Art. 1. Ten aanzien van het ontslag van 
commissarissen der "onderneming" is tusschen 
partijen bepaald, dat zij - voorzooveel van 
haar a fh a ngt - zullen bevorderen, dat de al
gemeene vergadering van aandeelhouders de ,· 
"onderneming" van haar recht tot ontslag 
gebruik zal maken, zoodra de aandeelhouder 
dezer ,,onderneming" een der op hun voor
dracht benoemden voor ontslag voordragen. 

Verplichtingen en rechten van Staat en 
Provincie. 

Art. 2. 1. De Staat en de Provincie ver
binden zich ieder voor 50 % om gedurende 
Yijf jaren na den dag, waarop de exploitatie 
door cle "ondernem ing" een aanvang neemt, 
uit te keeren aan de "onderneming": 

a. het eventueel nadeel ige verschil tus chen 
alle gedurende het afgeloopen boekjaar door 
exploitatie ten voordeele der "onderneming" 
Yerkregen gelden en de uitgaven genoemd 
onder a van lid 1 van artikel 11 der Statuten, 

b. een zoodanig bedrag, dat de "onderne
ming" in staat zal zijn hare financieele ver
pi ichti ngen tegenover de overige in deze over
eenkomst genoemde maatschappijen te kunnen 
\"Oldoen. 

Deze ver p i ichtingen zijn vastgelegd in ove1·
eenkomsten door ieder der bedoelde maatschap
pijen onder goedkeuring van den Ministe r van 
\ Vaterstaat en van de Gedeputeerde Staten 
van Noord-B rabant met de "ondernem ing" 
ges loten (vide art. 11, l b, der Statuten}. 

2. De Gedeputeerde Staten van oord-
Brabant hebben de bevoegdheid omtrent de 
leiding der onderneming in haar vollen om
vang, geb iedende en verbiedende voorschriften 
te geven . 

3. De hiervoor in dit artikel 2, 1 vermelde 
garantieverplichting van den Staat en de 
Provincie verval t, indien wijziging van de 
Statuten der onderneming, zonder goedkeu
r ing van den Minister van Waterstaat en van 
de Gedeputeerde Staten van Noord-B rabant 
zal p laats hebben, zoo ook bij benoem ing of 

ontslag van den directeur of adjunclrdirec
teur der ondernem ing, zonder de goedkeuring 
van de Gedeputeerde Staten van oord-B ra
bant, a lsmede ingeval de hiervoor in d it ar
tike l 2, 2 vermelde voorschriften niet worden 
nagekomen. 

4. De vergaderingen van den raad van 
commissar issen, a lsmede de algemeene verga
deringen van de onderneming kunnen worden 
bij gewoond door een door den Minister va n 
Waterstaat aan te wijzen ambtenaar, aan wien 
daartoe nevens een oproeping voor de ve r
gadering en van de agenda der te behandelen 
onderwerpen de nood ige bescheiden worden 
toegezonden . 

Afstand. 

Art. 3. De maatschappijen verb inden zich 
af te staan aan de onderneming: 

a. het recht tot exploitatie van a lle in ha re 
con essies bedoelde tramwegen; 

b. het recht tot exploitatie van a lle in ha re 
vergunningen genoemde andere m iddelen van 
vervoer; 

c. het recht tot gebruik van al hare roe
rende en onroerende goederen, zooals deze 
aanwez ig zij n op het t ij dstip van het si u iten 
dezer overeenkomst en omschreven zij n in het 
aan deze overeenkomst gehechte borderel ; 

d. den magazijnvoorraad en de brandstof
fen tegen vergoed ing van den kostenden prij s, 
een en ander overeenkomstig de bepalingen 
opgenomen in de door de ondernemi ng met 
de maatschappijen gesloten overeenkom ten , 
bedoeld in art. 11, lb, der Statuten. 

Beschikbaa,·stelliny A1·chiefstukken en 
Onthoudingsverplichtinycn. 

Art. 4. 1. De maat chappijen ,·erbinden 
zich voorts: 

a. uit hare archieven alle stukken ter be
sch ikking der onderneming te zull en ste llen, 
d ie voor het bedrijf der ondernem ing van be
lang mochten zijn; 

b. zoo jegens elkaar, als jegens de onder
neming niet te zull en verwerven rechtstreeks 
noch m iddellij k eene conce sie of vergunning 
voor den aanleg of de exploitatie van eenige 
tramlijn die of voor de exploitatie van eenig 
vervoe~iddel, dat op welke wijze ook in 
eenig verband zou staan met de vervoe1·mid
delen der onderneming of deze ven·oermid
delen op eenige wijze concurrentie zou kunnen 
aandoen, behoudens het bepaal de in a rti kei 2, 
lid 3 en 4, der exploitatieovereenkomst. 

2. De verplichtingen genoemd sub la en b 
in dit artikel gelden tot het einde der onder
neming. 

Art. 5. Door de onderneming zullen wor
den uitgegeven gewone en preferente o prich
tersbewijzen, waarvan de ,·echten zij n omschre
ven in de statuten en wel : 

aan " de Meyerij" een gewoon oprichtersbe
wijs, rech t gevende op 1019/2667 aandeel in 
het krachtens artikel 11, lid 2, van de sta
tuten der ondernemi ng aan de houders van 
gewone oprichtersbewijzen toekomende deel in 
de winst; 

aan de ,,'s-H. H . V. 0 ." een gewoon oprich
tersbewijs, recht gevende op 501/2667 aandeel 
in het hiervoor bedoeld winstdeel en een pre
ferent opr ichtersbewijs recht gevende op 2/11 
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aandeel in het krachtens artikel 11, lid 2, van 
de statuten der onderneming aan de houders 
van preferente opr ichtersbewijzen toekomende 
deel in de wi n t; 

aan de " Z . N. S. M." een gewoon oprich
tersbew ijs, rech t gevende op 203/2667 aandeel 
in het hiervoor bedoeld winstdeel bestemd voor 
houders van gewone oprichtersbewijzen en een 
preferent oprichtersbewijs recht gevende op 
6/11 aandeel in het hiervoor bedoeld winst
deel bestemd voor houders van preferente op
, ich tersbewijzen ; 

aan de " H .B." een gewoon oprichtersbewijs, 
recht gevende op 330/2667 aandeel in het hier
voor bedoeld winstdeel , bestemd voor houders 
van gewone oprichtersbewijzen en een prefe
rent oprichtersbewijs, recht gevende op 3/11 
aandeel in het h iervoor bedoeld winstdeel be
stemd voor houders van preferente oprichters-
bewijzen; · 

aan de " Z. S.M." een oprichtersbewijs, recht 
gevende op 449/2667 aandeel in het hiervoor 
bedoeld winstdeel, bestemd voor houders van 
gewone oprichtersbewijzen ; 

aan de " A .B.T." een gewoon oprichtersbe
wijs, recht gevende op 165/2667 aandeel in het 
hie rvoor bedoeld winstdeel , bestemd voor hou
der van gewone oprichtersbewijzen. 

Statuten. 

Art. 6. P artijen verkl aren zich te vereeni
gen met alle bepali ngen voorkomende in de 
statuten voor de onderneming en genoegen te 
nemen met de haar daarin toegekende rech
ten. 

Arbitrage. 

Art. 7. 1. Alle gesch ill en tusschen par
tijen, uit deze overeenkomst eventueel voort
spruitende, zullen worden onderworpen aan 
de ui tspraak van drie scheidsmannen. 

2. Deze scheidsmannen worden, indien om
trent hunne benoeming tusschen partij en geen 
overeenstemming verkregen wordt, door den 
bevoegden rechter benoemd, ten verzoeke van 
de meest gereede partij ; zij doeri uitspraak 
als goede mannen naar b illijkhe id. 

3. De kosten van eene sche idsrechterlijke 
u itspraak worden gedragen door de partij , 
daarvoor door de scheidsmannen aangewezen. 

Oprichtingskost en. 

Art. 8. De kosten van oprichting komen 
ten laste der onderneming. 

Behoort bij de wet van 2 J uli 1934 (Staats
blad N °. 345) . 

Ons bekend, 
De M inis ter van Waterstaat, K a I f f . 

De M inister van Financiën, 0 ud. 

s. 346. 

2 J uli 1934. WET tot naasting van eenige 
locaalspoorwegen. 

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

dat naasting van eenige locaalspoorwegen 
wenschelij k is en dat daartoe a rti kel 49 der 
Spoonvegwet behoort te worden toegepast ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Op 1 J anua r i 1935 worden ge

naast: 

a. de spoorweg van M ed,emblik naar Ho orn; 
b. de spoorweg van Nijkerk over Barneveld 

naar Ede; 
c. de spoorweg van N eed,e naar H ell en

dooni · 
d. de spoorweg van Deventer over Raalte 

naar 0 111,men; 
e. de spoorweg van Dinxperlo naar Vars

sevelcl; 
/. de spoorwegen van L eeuwarden over 

Stiens en Dokkum naa r Metslawier, van M et
slawier naar A njun~ en van Stiens over Sint 
Jac obi Pa,·ochie naar H a,·lingen met zijtak 
naa r Franeker . 

2 . Worden de naastingsprijzen bij overeen
komsten vastgeste ld , dan behoeven deze over
eenkomsten bekrachtiging bij de wet. 

2. Onze Ministers va n Waterstaat en van 
Financiën worden gemachtigd om met de 
Maatschappij tot E xploitatie van Staatsspoor
wegen of met de Hollandsche IJzeren Spoor
wegmaatschappij overeenkomsten aan te gaan, 
waarbij de exploitatie van de genaaste spoor
wegen aan een dezer Maatschappijen wordt 
opgedragen ingevolge a rtikel 3 der overeen
komst 1920 S.S. of H.S., met d ien verstande, 
dat het derde 1 id van genoemd artikel en ar
tikel 8 der overeenkomst 1890 S.S. of H.S. 
buiten toepassing blijven, en de bedragen, di e 
het R ijk wegens de naasting verschuldigd zal 
zij n a ls rentelooze voorschotten ter beschik
king van het Rijk worden ges~ld door ~-e 
Maatschappij-contractante, aan wie, met afw1J
k i ng voor zooveel noodi g 'van artikel 30 der 
laatstgenoemde overeenkomst, a ll e baten ten 
goede zullen komen. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Waterstaat, Ka I f f. 

s. 347. 

De Minister van Financiën, 0 u cl . 
( Uitgeg. 13 Juli 1934. ) 

Nog niet verschenen; wordt achterin opge
nomen. 

s. 348. 

2 Jul i 1934. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende Hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 
(Crediet voor werkverruiming.) 

s. 349. 

2 Juli 1934. WET, houdende wijziging en 
verhoogiug van het tiende hoofdstuk der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
(Wijziging, verhoogi ng en invoegi ng van 
artikelen in verband met de instelli ng van 
het Landbouw-Crisisfonds.) 

s. 350. 

2 J tili 1934. WET tot vaststelling van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het L andbouw-Cr isisfonds voo r het d ienst
jaar 1933. 
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Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Kapitaaldienst 

Geheele dienst 

s. 351. 

f 92,142,756 
23,162,375 

f 115,305,131 

2 Jul i 1934. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Landbouw-Crisisfonds voor het dienst
jaar 1934. 

Tite l A. Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldienst . 

Geheele dienst . 

s. 352. 

f 180,374,683.75 
26,468,800.-

f 206,843,483.75 

2 Juli 1934. WET, houdende bepalingen tot 
beveiliging bij den arbeid in het a lge
meen en bij het verblijven in fabrieken 
of werkplaatsen in het bijzonder. 

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

dat het noodzakelijk is, bepalingen vast te 
stellen tot beveiliging bij den arbeid in het 
algemeen en bij het verblijven in fabrieken 
of werkplaatsen in het bijzonder; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

§ 1. Inl eidende bepaling·en. 

Art. 1. Onder "a,·beid" verstaat deze wet 
alle werkzaamheden in eene onderneming, be
halve werkzaamheden, verricht door het hoofd 
of den bestuurder of diens echtgenoote. 

2. Voor de toepassing van deze wet worden 
met eene onderneming gelijkgesteld: 

a. het uitvoeren in eigen beheer van den 
bouw, den aanleg, de verbouwing, de herstel
ling of de slooping van gebouwen of bouw
werken; 

b. bedrijven of diensten onder beheer van 
het Rijk, eene provincie, eene gemeente of een 
ander publiekrechtelijk lichaam, van rechts
persoonlij kheid bezittende vereenigingen of 
van stichtingen; 

c. ambachts- en vakscholen. 
3. 1. Onder "fabrieken of werkplaatsen" 

verstaat deze wet: 
a. open of besloten ruimten, waar in eene 

onderneming pleegt gewerkt te worden aan of 
ten behoeve van het vervaardigen, verande
ren, herstellen, versieren, afwerken of op 
andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt 
maken of meer geschikt maken of geschikt 
houden, of aan of ten behoeve van het ver
nietigen van voorwerpen of stoffen, of waar 
voorwerpen of stoffen eene daartoe strekkende 
bewerking plegen te ondergaan, of waar han
delswaren met het oog op den verkoop in het 
klein plegen te worden afgewogen, afgemeten 
of verpakt, anders dan in winkels voor den 
verkoop ter plaatse en op veilingen; 

een en ander voor zoover aldaar een kracht
werktuig of een oven wordt gebezigd of vij f 
of meer personen plegen te verbl ijven ; 

b. besloten ruimten, waar in eene onder
neming vlas pleegt te worden gebraakt of ge
zwingeld; 

c. electriciteitsfabrieken, onderstation , hoog
spann ingshuisjes, transformatorzuil en. en an
dere ru imten, waar in eene onderneming elec-

trische energie wordt opgewekt, getransfor
meerd, verdeeld, doorgeleid of verzameld; 

d. radio-zend- en radio-distributiestations; 
e. projecteeroellen met bijbehoorende toe

stellen en leidingen van bioscopen; 
/. in aanbouw, aanleg, verbouwing, her

stelling of slooping zijnde gebouwen, bouw-, 
grond-, waterwerken, ondergrondsche leidin
gen en wegen ; 

g. baggermolens, grind- of zandzuigers; 
h . pompstations en bemalingsinrichtingen. 
2. Onder fabrieken of werkplaatsen zijn 

mede begrepen de aanhoorigheden van de 
onder a tot en met h bedoelde ruimten, zoo
als gangen, trappen, portalen, kelders, zol
ders, berg. en opslagplaatsen, pakkamers en 
expeditieruimten, terreinen, kantoren, labora
toria, kleedkamers, privaten en schaftlokalen. 

3. Onder fabrieken of werkplaatsen ver
staat deze wet niet: 

a. apotheken; 
b. ruimten in vaartuigen, in gebruik voor 

de binnenvaart, waar werkzaamheden worden 
verricht, als bedoeld in het eerste lid , onder 
a, of electrische energie wordt opgewekt, ge
transformeerd, verdeeld of verzameld; 

c. in het eerste lid onder a bedoelde ruim
ten waarin de bedrijven van landbouw, tuin
bot;w, boschbouw, veehouderij of veenderij 
worden uitgeoefend, behalve fabr ieken, waarin 
voortbrengselen van die bedrijven worden ver
werkt zooals fabrieken van zuivelproducten, 
aardappelmeel-, stroocarton- , beetwortelsuiker-, 
cichorei-, conserven-, turfstrooisel-, norit- en 
puritfabrieken, graanmalerijen, graan- en 
zaadschoonde,;jen en -zeefterijen; 

d. in het eerste lid onder d,, e en h bedoel
de ruimten, waarin niet in eene onderneming 
gewerkt wordt. 

4. Daar, waar het bedrijf wordt uitgeoefend 
in afzonderlijke, doch met elkander in ge
meenschap staande ruimten, worden die af 
zonderlijke ruimten geacht één fabriek of 
werkplaats uit te maken. 

5. Deze wet ve1·staat onder: 
a. ,,Onze Minister": Onze Minister met de 

uitvoer ing van deze wet belast; 
b. ,,districtshoofd.": het bevoegde districts

hoofd der arbeidsinspectie of, voor zoover ar
tikel 21, tweede lid, toepassing vindt, het be
voegde districtshoofd, bedoeld in artikel 17 
der Stuwadoorswet; 

c. ,,hoofd of bestuurder": het hoofd of de 
bestuurder der onderneming; 

d. ,,arbeiders": personen van beiderlei 
kunne, die al of niet geregeld arbeid vei-rich
ten; 

e. ,,zeeschepen": vaartuigen, die worden 
gebruikt tot de vaart ter zee, of daartoe be
stemd zijn. 

§ 2. Maatregelen tot beveiliging bij den ar
beid; in fabrieken of werkplaatsen. 

6. 1. Bij a lgemeenen maatregel van be
stuur worden voorschr iften gegeven, hetzij in 
het a lgemeen ten opzichte van alle fabrieken 
of werkplaatsen, hetzij in het bijzonder ten 
opzichte van bepaalde fabrieken of werkplaat
sen, ten aanzien van : 

a. de hoogte van de werkloka len en de vrije 
luchtruimte voor eiken persoon in verband 
met de hoogte; 



1934 2 JULI (S. 352) 474 

b. de dagverlichting; 
c. het voorkomen en beperken van brand 

en van ongevall en bij brand; 
d. de electrische in tallatie; 
e. kleedkamers, kleederbergplaatsen, schaft. 

gelegenheden en de verblijfplaatsen, waar, uit 
hoofde van de wijze van bedrijfsuitoefening 
of de plaats, waar het bedrij f wordt uitge. 
-oefend, de arbei ders den nacht moeten door
brengen; 

/. de privaten en urinoirs . 
2. Voor fabrieken of werkplaatsen, zoo

mede voor gedeel ten van fabrieken of werk
plaatsen, in werking gebracht vóór het in 
werking treden van een algemeenen maat
regel van bestuur, a ls bedoeld in het eerste 
Jid, kunnen minder strenge voorschriften wor
den gegeven dan voor fabrieken of werkplaat
en of gedeelten daarvan, in werking gebracht 

na dat tij dstip. 
3. Het hoofd of de bestuurder is verplicht 

te zorgen, dat in zijne onderneming voldaan is 
aan de krachtens dit artikel gegeven voor
schriften. 

7. l. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt met betrekking tot arbeid, hetzij 
in het algemeen in alle fabrieken of werk
plaatsen, hetzij in het bijzonder in bepaalde 
fabrieken of werkplaatsen, voorgeschreven, 
wat, met inachtneming van de eischen door 
het districtshoofd of een anderen, door 'onzen 
Minister aangewezen, ambtenaar gesteld, moet 
worden aangewend: 

a. tot het verkrijgen van voldoende en doel
matige verlichting door kunstlicht ; 

b. tot het bevorderen van zindelijkheid; 
c. tot het bevorderen v11n eene draag! ij ke 

temperatuur en van voldoende luchtverver
sching zonder hinderlijke tocht; 

d. tot het tegengaan van het ontstaan of 
de verspreiding of tot het verwijderen van 
schadelijke of hi nderlijke dampen of gassen 
of van stof; 

e. tot het voorkomen van ongevallen; 
/. tot het verschaffen van hulp bij onge

vallen; 
g. tot het verschaffen van gelegenheid tot 

ontvluchting bij brand; 
h. tot het voorkomen van vergiftiging, be

smetting of beroepsziekten. 
2. Eischen, als in het eerste lid bedoeld, 

worden niet gesteld, dan krachtens den alge
meenen maatregel van bestuur, uitgevaardigd 
ingevolge dat lid; zij betreffen de wijze van 
uitvoering in een bepaald geval van daarin 
vervatte voorschriften. 

3. De algemeene maatregel van bestuur 
bepaalt tevens, in welke gevallen door het 
di trictshoofd e ischen gesteld kunnen worden: 

a. ten aanz ien van den tijd, gedurende wel
ken arbeiders mogen vertoeven ter plaatse, 
waar hooge of I age temperaturen, stof, scha
delijke dampen, gassen of stralen voorkomen, 
of waar gevaar voor vergiftig ing, besmetting 
of beroep ziekten bestaat; 

b. ten aanzien van het verstrekken van 
goed drinkwater of andere a lcoholvrije dran
ken. 

4. Bij een e isch, als in het eerste of het 
derde lid bedoeld, wordt een termijn bepaald, 
binnen welken er aan behoort te zij n voldaan. 
De eisch wordt schriftelijk en gedagteekend 

medegedeeld en daarbij wordt vermeld, tot 
uitvoering van welk voorschrift van den al
gemeenen maatregel van bestuur hij strekt. 

5. Het hnofd of de bestuurder is verp licht 
te zorgen, c at in zijne onderneming voldaan 
wordt aan , Ie voorschriften, gegeven bij den 
in het eerst< lid bedoelden algemeenen maat
regel van t estuur, zoomede aan de e ischen, 
bedoeld in h ~t eerste en het derde lid. 

6. Een a , beider, die a rbeid verricht, waar
op een vool chrift, gegeven bij den in het 
eerste lid ledoelden algemeenen maatregel 
van bestuur, of een eisch, als bedoeld in het 
eerste of het derde lid , betrekking heeft, is in 
de gevallen, bij dien algemeene11 maat_~egel 
bepaald, verplicht, voor zoover hiJ redehJker
wijze kan worden geacht met dat voorschrift 
of dien eisch bekend te zijn, bij of ter zake 
van den arbeid, dien hij verricht, dat voor
chrift of dien eisch na te leven en de op 

grond van dat voorschrift of dien e isch aan
wezige en voor hem bestemde beveiligings
middelen aan te wenden. 

8. l. Het hoofd of de be tuurder van eene 
onderneming waarin arbeid wordt verricht in 
eene fabriek of werkplaats, is verp l icht op 
last van het districtshoofd, op door dezen 
aan te wijzen pi aatsen en zóó, dat het voor 
een ieder duidelijk leesbaar zij , een door dien 
ambtenaar opgemaakt en door hem en het 
hoofd of den bestuurder der onderneming on
derteekend reglement op te hangen en opge
hangen te houden, bevattende hetgee,:i_ door 
de in de fabriek of werkplaats verbll]vende 
personen aldaar behoort te worden_ nagekomen 
of nagelaten in het belang der ved 1gheid van 
hen zei ven of van anderen. 

2. Het hoofd of de bestuurder zo1·gt, dat 
van het in het eerste lid bedoelde reglement 
een afschrift of afdruk worde uitgereikt aan 
de aan de onderneming verbonden arbe iders 
binnen acht dagen na de onderteekening daar
van en aan alle nieuwe arbeiders vóór of bij 
het' begin hunner werkzaamheden; een _en 
ande,· voor zoover die arbe iders voor zoodan1ge 
uitreiking in aanmerking komen. 

§ 3. :Maatregelen tot beveiliging bij a1·beid, 
niet vall ende 011ile1· de paragrafen 2, 4 en 5. 

9. l. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt met betrekking tot alle of be
paal de soorten van arbeid, niet val! ende onder 
de paragrafen 2, 4 en 5, voo~geschreven, wat, 
met inachtneming vàn de 0 1 chen, door h~t 
districtshoofd of een anderen, door Onzen Mi
nister aangewezen, ambtenaat· geste ld , moet 
worden aangewend: 

a. tot het verkrijgen van voldoende en 
doelmatige verlichting; . .. . 

b. tot het bevorderen van z111dehJ khe,d_; 
c. tot het bevorderen van eene draaghJke 

temperatuu r en van voldoende luchtverver
sching zonder hinderlij ken tocht; 

d. tot het tegengaan van het ontstaan of 
de verspreiding of tot het verwijderen van 
schadelijke of hinderlijke dampen of gassen of 
van stof; . 

e. tot het voorkomen van ongevallen; 
/. tot het verschaffen van hulp bij ongeval

len; 
g. tot het verschaffen ,·an ge legenheid tot 

ontvluchting bij brand; 
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h. tot het voorkomen van vergiftiging, be
smetting of beroepsziekten. 

2. Eischen, a ls in het eerste lid bedoel d, 
worden niet gesteld , dan krachtens den al ge
meenen maatregel van bestuur, uitgevaardigd 
ingevolge dat lid ; zij betreffen de wijze van 
uitvoering in een bepaald geval van daar in 
vervatte voorschriften. 

3. De a lgemeene maatregel van bestuur be
paalt tevens, in welke gevall en door het dis
trictshoofd eischen gesteld kunnen worden: 

a. ten aanzien van den tijd , gedurende wel
ken arbeiders mogen vertoeven ter plaatse, 
waar hooge of lage temperaturen, stof, scha
delijke dampen of gassen voorkomen, of waar 
gevaar voor vergiftiging, besmetting of be
roepsziekten bestaat; 

b. ten aanzien van het verstrekken van 
goed drinkwater of andere a lcoholvrije dran
ken. 

4. Bij een eisch , a ls in het eerste of het 
derde li d bedoeld, wordt een termijn bepaald, 
binnen welken er aan behoort te zijn voldaan. 
De e isch wordt schriftelijk en gedagteekend 
medegedeeld en daarbij wordt vermeld, tot 
uitvoering van welk voorschrift van den a l
gemeenen maatregel van bestuur hij strekt. 

5. H et hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zij ne onderneming voldaan 
wordt aan de voorschriften, gegeven bij den 
in het eerste lid bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur, zoom de aan de e ischen, 
bedoeld in het eerste en het derde li d. 

6. Een arbeider, die arbeid verricht, waar
op een voorschrift, gegeven bij den in het 
eerste I id bedoe l den a lgemeenen maatregel 
van bestuur, of een e isch, a ls bedoeld in het 
eerste of het derde I id, betrekking heeft, is in 
de gevallen, bij dien a lgemeenen maatregel 
bepaald, verplicht, voor zoover hij redel ijker
wijze kan worden geacht met dat voorschrift 
of dien eisch bekend te zij n, bij of ter zake 
van den arbeid, dien hij verricht, dat voor
schrift of dien eisch na te leven en de op 
grond van dat voorschrift of dien eisch aan
wezige en voor hem bestemde beveiligingsmid
delen aan te wenden. 

§ 4. Maatregele,~ tot beveiliging bij den ar
beid in landbouw-, tuinbouw-, boschbouw-, 
veehoude1-ij- of veende1-ij-onderne1ningen. 

10. 1. Bij a lgemeenen maatregel van be
stuur worden voorschriften gegeven, hetzij in 
het a lgemeen ten opzichte van a lle, hetzij in 
het bijzonder ten opzichte van bepaalde in
richtingen in eene onderneming van land
bouw, tuinbouw, boschbouw, veehouderij of 
veenderij , ten aanzien van de e lectrische in
stall atie. 

2. Voor inrichtingen in eene ondernem ing 
van landbouw, tu inbouw, boschbouw, veehou
derij of veenderij , zoomede voor gedeelten 
daarvan, in werking gebracht vóór het in 
werk ing treden van een algemeenen maatre
gel van bestuur, a ls bedoeld in het eerste I id, 
kunnen m inder strenge voorschriften worden 
gegeven dan voor inr ichtingen in eene onder
neming van landbouw, tuinbouw, boschbouw, 
veehouderij of veenderij of gedeelten daarvan, 
in werking gebracht na dat t ijdstip. 

3. H et hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zijne onderneming voldaan 

is aan de krachtens dit artikel gegeven voor
schriften . 

ll. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt met betrekking tot a lle of be
paalde soorten van arbeid in eene onderne
ming van landbouw, tuinbouw, boschbouw , 
veehouderij of veenderij voorgeschreven, wa t, 
met inachtneming van de eischen, door het 
districtshoofd of een anderen, door Onzen 
Ministe ,· aangewezen, ambte naar gesteld, moet 
worden aangewend: 

a. tot het voorkomen van ongevallen ; 
b . tot het verschaffen van hu lp bij onge

vallen; 
c. tot het voorkomen van schade aan de 

gezondheid ten gevolge van den arbeid; 
d . tot het beschi kbaar stellen van schaft

gelegenheden en verblijfplaatsen, waar, uit 
hoofde van de wijze van bedrijfsuitoefening 
of de plaats, waar het bedrijf wordt uitge
oefend, de arbeiders den nacht moeten door
brengen. 

2. Eischen, a ls in het ee rste lid bedoeld , 
worden niet gesteld, dan krachtens den a lge
meenen maatregel van bestuur, uitgevaardigd 
ingevolge dat I id; zij betreffen de wijze van 
uitvoering in een bepaald geval va n daarin 
vervatte voorschriften. 

3. Bij een eisch, als in het eerste I id be
doeld, wordt een term ij n bepaald, binnen wel 
ken et· aan behoort te zijn voldaan. D e e isch 
wordt schrifte lijk en gedagteekend medege
deeld en daarbij wordt vermeld, tot uitvoe
r ing van welk voorschrift van den algemeenen 
maatregel van bestuur hij strekt. 

4. Het hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zijne ondernem ing voldaan 
word t aan de voorschriften, gege,·en bij den 
in het eerste lid bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur, zoomede aan de eischen, 
ter uitvoering daarvan gesteld . 

5. Een arbeider, die arbeid ve rricht, waar
op een voorschrift, gegeven bij den in het 
eerste lid bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur, of een ter uitvoering daarvan ge
stelde eisch betrekking heeft, is in de ge
va ll en, bij dien algemeenen maatregel be
paa ld, verpl icht, voor zoover hij redel ijker
wijze kan worden geacht met dat voorschrift 
of dien eisch bekend te zijn, bij o f ter zake 
van den arbeid, dien hij verricht, dat voor
schrift of dien eisch na te leven en de op 
grond van dat voorschrift of dien eisch aan
wezige en voor hem bestemde beveiligings
middelen aan te wenden. 

§ 5. llf aatregelen tot bei•eiliging bij vervoer 
te wate,· anden dan ,net zeeschepen, en 

bij het laden en lossen van schepen, 
niet zijnde zeescheven. 

12. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt met betrekking tot a lle .of be
paalde soorten van arbe id bij het vervoer te 
water met schepen , niet zijnde zeeschepen, of 
bij het laden en lossen van schepen, niet zijn
de zeeschepen, voorgeschreven, wa t, met in
achtneming van de e ischen, door het distr icts
hoofd of een anderen, door Onzen Minister 
aangewezen, ambtenaar gesteld , moet worden 
aangewend: 

a. tot het voorkomen van ongevallen; 
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b. tot het verschaffen van hulp bij onge
vall en ; 

c. tot het voorkomen van schade aan de 
gezondhe id ten gevolge van den arbeid; 

d. tot het bevorderen van zindel ij kheid; 
e. tot het verscha ffen van eene behoorlijke 

huisvesting aan opvarende arbeiders. 
2. Eischen, als in het eerste lid bedoeld, 

worden niet gesteld, dan krachtens den alge
meenen maatregel van bestuu1·, uitgevaardigd 
ingevolge dat I id; zij betreffen de wijze van 
uitvoering in een bepaald geval van daarin 
vervatte voorschriften. 

3. B ij een eisch , a ls in het eerste I id be" 
doeld, wordt een termijn bepaald, binnen wel 
ken e r aan behoort te zijn voldaan. De e isch 
wordt schriftel ijk en gedagteekend medege
deeld en daarbij wordt vermeld, tot uitvoering 
van welk voorschrift van den algemeenen 
maatregel van bestuur hij strekt. 

4. Het hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zijne onderneming voldaan 
wordt aan de voorschriften, gegeven bij den 
in het eerste lid bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur, zoomede aan de e ischen, 
ter uitvoering daarvan gesteld. 

5. Een arbeider, die arbeid verricht, waar
op een voorschrift, gegeven bij den in het 
eerste lid bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur, of een ter uitvoering daarvan ge
stelde eisch betrekking heeft, is in de geval
len, bij di en a lgemeenen maatregel bepaald, 
verplicht, voor zoo ver hij redelijkerwijze kan 
worden geacht met dat voorschri ft of di en 
e isch bekend te zijn , bij of ter zake van den 
arbeid, dien hij verricht, dat voorschrift of 
dien e isch na te leven en de op grond van dat 
voorschrift of dien e isch aanwezige en voor 
hem bestemde bevei li g ingsmiddelen aan te 
wenden. 

6. De afzender van een stuk of voorwerp, 
dat ten minste 1000 kilogram bruto weegt, 
en waarvan h et ve rvoer, naar hij weet of 
redelijkerwijze vermoeden kan, geheel of ten 
deele met een schip, a ls in het eerste I id be
doeld, geschieden zal , is verplicht te zorgen, 
dat vóór de verzending de aanduiding van het 
gewicht va n dat stuk of voorwerp op eene dui 
delijke en duurzame wijze er van buiten op is 
aangebrach t. In de gevall en, bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur bepaald, kan, in plaats 
van het gewicht, het gewicht bij benadering 
worden aangeduid. 

§ 6. Maatregelen betreffende het gebruik van 
loodhoudende stoffen bij schilde,·werk. 

13. 1. H et hoofd of de bestuurder is ve r
plicht te zorgen, dat in zijne onderneming geen 
loodwit, loodsulfaat of producten, die een 
dezer verfstoffen a ls bestanddeel bevatten, ge
bruikt worden bij het schi lderen van binnen
we rk van gebouwen of vaartuigen. 

2. H et in het eerste I id bepaa lde geldt 
niet voor: 

a. witte verfstoffen, welke in de droge stof 
ten hoogste 2 gewich tsprocente n aan lood be
vatten; 

b. decoree ren en aflijnen. 
3. Als verfstof in den zin van het eerste 

l id wordt niet beschouwd het loodsulfaat, dat 
bij de ·bereiding van chromaatgeel is mede 
geprecipiteerd. 

14. 1. H et districtshoofd, of in beroep in
gevolge artikel 27 Onze Minister, kan op 
verzoek van het hoofd of den bestuurder voor
waardelijk of onvoorwaardelijk ontheffing van 
van het in artikel 13, eerste lid , bepaalde ver
leenen voor het schilderen van werkplaatsen, 
fabrieken, spoorweg. en tramwegstations ; zoo.' 
danige ontheffing kan slechts worden verleend, 
indien is aangetoond , dat zij noodzakelijk is. 

2. De besl iss ing op eene aanvraag om ont
heffing, a ls in het ee1·ste lid bedoeld, wordt 
door het districtshoofd schriftelijk en gedag
teekend aan den aanvrager medegedeeld. 

3. Wordt eene ontheffing, als in het eerste 
l id bedoeld , verleend, dan geld t zij slech ts 
voor den daarbij bepaalden termijn. 

15. 1. H et hoofd o f de bestuurder is ver
plicht te zorgen, dat in zijne onderneming lood
wi t, loodsulfaat of producten, die een dezer 
verfstoffen a ls bestanddeel bevatten, n iet an
ders dan vermengd met olie of een ander dik 
vloeibaar bindmiddel 

a. voor wat betreft ondernem ingen, waar 
schilderwerk wordt uitgevoerd: 

aanwezig zijn in tot de onderneming behoo
rende ruimten of ter plaatse waar schildei·
werk wordt verricht; 

b. voor wat andere ondernemingen betreft : 
aanwezig zijn in tot de onderneming behoo

rende ruimten, niet zijnde hetzij fabrieken of 
werkplaatsen, waar di e producten vervaardigd 
worden, hetzij ruimten, waarheen zij ingevol ge 
het bepaalde in het tweede Jid vervoerd zijn ; 

c. buiten tot de ondernem ing behoorende 
r uim ten vervoerd worden, tenzij het betreft 
vervoer van producten, voor uitvoer bestemd, 
uit eene fabriek of werkplaats, waar zij ver
vaardigd worden . 

2. H et districtshoofd, of in beroep inge
volge artikel 27 Onze Minister, kan voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk ontheffing van het 
in het eerste lid, onder c, bepaalde verleenen. 

H et bepaalde in het tweede en derde l id van 
artikel 14 is van toepassing. 

16. 1. Bij algemeenen maatregel van be
stuur wordt met betrekking tot het aanbren
gen of verwij deren van loodhoudende verven 
of p lemuren voorgeschreven, wat, met inacht
neming van de e ischen, door het districts
hoofd gesteld , moet worden aangewend : 

a. ter vermijding van het gevaar van ge
zondheidsbenadeeling door giftige verf; 

b. ter vermijding van het gevaar van stof
verspreiding door droog schuren, bikken en 
a fkrabben; 

c. ter bevordering van de zi ndelijkheid. 
2. Eischen, a ls in het eerste Jid bedoeld, 

worden door het districtshoofd niet gesteld, 
dan krachtens den a lgemeenen maatregel van 
bestuur, uitgevaardigd ingevolge dat lid ; zij 
betreffen de wijze van uitvoering in een be
paald geval van daarin vervatte voorschriften . 

3. Bij een e isch, a ls in het eerste lid be
doeld , wordt een termij n bepaald, binnen wel
ken er aan behoort te zijn voldaan. De e isch 
wordt schriftelijk en gedagteekend medege
deeld en daarbij wordt vermeld, tot uitvoering 
van welk voorschri ft van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur hij strekt. 

4. H et hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zijne onderneming voldaan 
wordt aan de voorschriften, gegeven bij den 
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in het eerste lid bedoelden algemeenen maat
regel van bestuur, zoomede aan de e ischen, 
ter uitvoering daarvan gesteld. 

5. Een arbeider, die arbeid verricht, waar
op een voorschrift, gegeven bij den in het eer- . 
ste l id bedoelden algemeenen maatregel van 
bestuur, of een ter uitvoe r ing daa rvan gestelde 
e isch betrekking heeft, is in de gevallen, bij 
dien algemeenen maatregel bepaald, verplicht, 
voor zoover hij 1·edel ijkerwijze kan worden ge
acht met dat voorschrift of dien eisch bekend 
te zijn, bij of ter zake van den arbeid, dien 
hij verricht, dat voorschrift of dien eisch na 
te leven en de op grond van dat voorschrift. 
of dien eisch aanwezige en voor hem bestemde 
beveiligingsmiddelen aan te wenden. 

17. 1. H et hoofd of de bestuurder van eene 
onderneming, waarin loodhoudende stoffen bij 
schi lderwerk worden gebruikt, behandeld of 
verwijderd, verstrekt aan e l ken voor het eerst 
in zijne onderneming met dit werk belasten 
arbeider eene voorlichting betreffende bijzon
dere hygiënische voorzorgsmaatregelen bij dit 
werk e n zorgt voorts , dat een exemplaar dier 
voorlichting op eene plaats, die vrij toeganke
lijk is voor de in zijne onderneming werkzame 
arbeiders, is opgehangen, zoodat daarvan door 
hen gemakkelij k kan worden kennis genomen. 

2. De in het eerste I id bedoelde voor! ich
tingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt 
door het districtshoofd. 

18. Eene ontheffing, als bedoeld in artikel 
14, wordt niet verleend, alvorens de betrok
ken vakvereenigingen van werkgevers en ar
beiders op eene door Onzen Minister bepaalde 
wijze in de gelegenheid zijn gesteld daarover 
ha re meening kenbaar te maken. 

§ 7. Verbodsb epalingen voor gevaarlijke 
toestellen. 

19. l. Het hoofd of de bestuurder is ver
plicht te zorgen, dat in zijne onderneming bij 
algemeenen maatrege l van bestuur aangewe
zen werktuigen, toestellen, vaten of gereed
schappen niet worden vervaardigd, verkocht, 
verhuurd, afgeleverd of ten verkoop, ter ver
huring of ter aflevering voorhanden gehouden, 
indien deze niet aan bij dien algemeenen maat
regel gestelde veiligheidsvoorschriften voldoen. 
Het districtshoofd of een andere, door Onzen 
Minister aangewezen, ambtenaar - en in be
roep ingevolge artikel 27 Onze Min ister -
kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk ont
heffing van het in den vorige n volzin bepaal
de verleenen. Het bepaalde in het tweede en 
derde lid van artikel 14 vindt overeenkomstige 
toepassing. 

2. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden voorschriften gegeven met betrekking 
tot de constructie en de beproeving en her
beproeving van bij dien algemeenen maatregel 
aangewezen toestellen en vaten, we lke gevaar 
voor ontploffing opleveren. 

3. Het hoofd of de bestuurder is verplicht 
te zorgen, dat in zijne onderneming niet in 
strijd gehandeld wordt met de in het tweede 
1 id bedoelde voorsch r iften en die voorschriften , 
voor zoover van hem afhangt, worden nage
leefd. 

4. B ij een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in het tweede lid , kan wor
den bepaald, dat wegens werkzaamheden ver-

bonden aan of voortvloeiende uit de beproe
ving of herbeproeving van toestell en of vaten 
eene vergoeding versch ui digd is volgens een 
bij dien algemeenen maatr_egel vastgesteld ta
rief. 

§ 8. Veil igheidsco,nrnissies. 

20. 1. Er kunnen worden ingesteld of er
kend ve il ighe idscomm issies, die eene advisee
rende taak hebben, bestaande in de bevorde
ring van de vei l ighe id en het voorkomen van 
schade aan de gezondheid bij en door den ar
be id in eene onderneming of in eene groep 
van ondernemingen. 

2. Wanneer Wij van oordeel zijn, dat in 
een bepaald bedrij f veiligheidscommissies be
hooren te worden ingesteld, wordt door Ons 
bij algemeenen m aat regel van bestullr een 
reglement voor de veiligheidscommissies in dat 
bedrijf vastge te ld, nadat over het ontwerp 
daarvan de bedrij fsraad, of, bij het ontbreken 
van den bedrijfsraad , de door Onzen Minister 
aangewezen vereenigingen van werkgevers en 
van arbeiders op eene door dien Minister be
paalde wijze zijn gehoord. 

3. Bij het in het voorgaande lid bedoelde 
reglement worden voorschriften gegeven om
trent de samenstelling, de bevoegdheden en 
de werkwijze van de veilighe idscommissies en 
wordt de taak dier commiss ies nader om
schreven. 

4. Het reglement bepaalt yoorts welke ve ,·
plichtingen met betrekking tot veilighe ids
commissies op de hoofde n of bestuurders van 
eene onderneming en op de daarin werkzame 
personen rusten. 

5. Zoodra voor een bedrij f een reglement, 
als bedoe ld in het tweede lid, is vastgesteld , 
kunnen Wij de oprichting van veiligheidscom
missies voorschrijven. 

6. Door Ons kunnen Yeiligheidscomm issies, 
d ie vrijwillig zijn opgericht, erkend worden. 

7. H et in het tweede li d bedoelde regle
ment is niet van toepassing op Yeilighe ids
commissies die door Ons erkend zij n. 

8. D e e'rkenn ing Yan eene ve il igheidscom
missie kan door Ons worden ingetrokken, wan
neer zij, naa r Ons oordeel, de op haar rusten
de taak niet naar behooren vervu lt. 

9. Eene veiligheidscommissie, waarop het 
in het tweede l id bedoelde reglement van toe
passing is, kan door Ons worden opgeheven , 
wanneer, naar Ons oordeel, de behoefte aan 
zoodanige comm iss ie niet of niet langer be
staat of eene behoorlijke samenstelling der 
commissie niet meer mogelijk is. 

10. Besluiten, a ls bedoeld in het zesde , 
ach tste en negende l id, worden niet genomen, 
alvorens daa rove r de bedrij fsraad, of, bij het 
ontbreken van den bedrijfs raad, de door On
zen Minister aangewezen vereenigingen van 
werkgevers en van arbeiders op eene door dien 
Minister bepaalde wijze zij n gehoord. 

l l. Bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voorsch r iften worden gegeven omtrent 
steun van R ijkswege ter bevordering van de 
oprich t ing en ya n de instandhoud ing van ve i
lighe idscommiss ies. 

§ 9. T oezicht . 

21. 1. De ambtenaren, bedoe ld in artikel 
77 der Arbe idswet 1919, zij n belast met de 
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handhaving van deze wet en met de mede
werking aan de uitvoering er van. 

2. I n afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid wordt in de door Onzen Minister 
aan te wij zen gedeelten des Rijks de hand
having en de medewerking aan de u itvoering 
van het bepaalde in § 5 opgedragen aan de 
ambtenaren, bedoeld in artikel 17, eerste lid , 
der Stuwadoorswet. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kan, met betr ekki ng tot bij d ien a lgemeenen 
maatregel aa ngewezen soorten van arbei d of 
tot bij di en algemeenen maatregel aangewezen 
werktu igen , toestell e n, vaten of gereedschap
pen, de handhav ing van deze wet en de mede
werki ng aan de ui tvoer ing er van gedeeltelij k 
worden opgedragen aan andere dan de in 
het ee rste lid genoemde a mbtenaren . 

22 . De werkkr ing en bevoegdheden van de 
a mbtena1·en , bedoeld in artikel 21, derde lid, 
worden, voor zoo ve r betreft de handhaving en 
de medewe rk ing aan de u itvoering van deze 
wet, geregeld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. Voor de in den vorigen volz in be
doelde ambtenaren kunnen met betrekking tot 
h unne daar genoemde taak instructies door 
Ons worden vastgesteld. 

23 . l. H et hoofd of de bestuurder van eene 
ondernem ing en de daarin werkzame personen 
zij n verplicht aan de in artikel 21 bedoelde 
ambtena ren de verl a ngde inl ich t ingen te geven 
omtrent zaken en feiten, de naleving van deze 
wet betrnffende. D e inl ich tingen moeten, zoo 
di t verzoch t wordt, sch r iftel ijk verstrekt wor
den binne n den door die ambtenaren gestelden 
te rmijn. 

2. H et hoofd of de bestuurder is verpl icht 
op aanvrage van het di strictshoofd of een 
a nde ren , door Onzen Min ister aangewezen , 
ambtenaa r , in het bela n g van de vervulling 
van de bij a r t ikel 21 omschreven taak, aan de 
in genoemd art ikel bedoelde ambtenaren ge
legenhe id te geven en hul p te verl eenen om 
monsters te nemen van toffen of voorwerpen, 
welke in de o ndernem ing ontstaan, worden 
vei-werkt, vervaard ig d, bereid of ten behoeve 
van de onderneming worden gebru ikt . 

3. Op verzoek van het hoofd of den be
stuurder wordt hem gelij ktijd ig een gelij k 
monste r ter hand ge teld, dat door de in ar
t ikel 21 bedoelde a mbtena ren in tegenwoor
di ghe id van het hoofd of den bestuurder be
hoo r! ijk is ingepa kt en verzegel cl. 

24 . l. H et hoofd of de bestuurder is ver
p i icht, met inachtnemi ng van de door het 
d istri tshoofd gegeven aa nwijzingen, te lkens 
wa nneer deze zul ks nood ig oordeelt, gelegen 
heid te geven om de door het distr ictshoofd 
aangewezen, in de onderneming werkzame, 
a rbe iders, bu iten tegenwoor di ghe id van der
de n, geneesku nd ig te doen onderzoeken door 
een geneesku ndig ambtenaar der a rbe idsinspec
t ie of door een ande1"0 geneeskundige, die door 
of nam ens Onzen Minister is aangewezen. 

2. Een arbeider, d ie den bij a lgemeenen 
maat1·egel va n bestuur aangewezen a r beid o f 
arbeid onde r bij di en a lgemeenen m aatregel 
aangegeven omsta ndi gheden ve rri ch t, is ver
pi ich t, telkens wanneer het d istr ictshoofd zul ks 
nood ig oordeelt, zich aan een geneeskundig 
onderzoek van een geneeskundi g ambtenaar of 
een geneeskundi ge, als bedoeld in het eerste 

l id, te onderwerpen . 
25. 1 . I ndien na een ongeval het in arti

kel 68 der Ongevall enwet 1921 of artikel 64 
der Land- en Tu inbouwongevall enwet 1922 
bedoelde onderzoek is ingesteld, deelt het be
stuur der Rijksverzekeringsbank den ui tslag 
daarvan ten spoedigste mede aan het d is
trictshoofd. 

2. Door Onzen Minister kunnen gevall en 
worden aangewezen , waarin het bepaalde in 
het eerste I id n iet van toepassing is. 

26 . l. Het districtshoofd of een andere, 
door Onzen M in ister aangewezen, ambtenaar 
is te a ll en tijde bevoegd ter zake van een on
geval een onderzoek in te ste ll en of te doen 
instell en. 

2. Het hoofd of de bestuurder is verpl ich t , 
bij het in het eerste l id bedoelde onderzoek 
de hul p te verleenen of te doen verleenen , 
d ie door de met het onderzoek belaste ambte
naren redel ijkerwijze wordt verl angd om de 
oorzaak en de toedracht van het on geval te 
kunnen vaststell en . 

§ 10. Hooge,· beroep. 

27 . 1. Heeft het hoofd o f de bestuurder 
bezwaar tegen een door het di stri ctshoofd of 
door een ambtenaar, als bedoeld in het eerste 
l id van artikel 7, 9, 11 of 12, gestelden e isch , 
tegen het niet verleenen van eene onthe ffing, 
a ls bedoeld in de a rt ikelen 14 , eerste l id, en 
15, tweede lid, door het d istrictshoofd , of van 
eene ontheffing, als bedoeld in art ikel 19, 
eerste l id, tweeden volzin, door het di stricts
hoofd of een ambtenaar, a ls in dat artikel be
doeld, of tegen de aan zoodanige ontheff ingen 
verbonden voorwaarden, dan kan hij daarvan 
b innen veertien dagen na de dagteekening 
der aangevochten besl issing in beroep kom en 
bij Onzen Minister. 

2. Onze Mini ter beslist na onde rzoek. 
3. I ngeval eene aangevochten besli s ing in 

beroep wordt gewijzigd, treedt de gewijzi gde 
besl issing in de plaats van die, waartegen be
roep werd ingestela. 

4. Van de met redenen omkleede besli ssing 
wordt afsch r ift gezonden aan het hoofd of den 
bestuurder. 

28. Uit een gestelden eisch vloeit geenerl ei 
verplichting voort, zoolang daar tegen beroep 
kan worden ingesteld en zoola ng omt rent een 
ingesteld beroep niet is besli st. 

§ ll. Aansprakelijkheid. 

29 . 1. Gelij ke verpl ichting a ls door of 
krachtens de artikelen 6, derde lid ; 7, vij fde 
l id; 8; 9, vijfde l id; 10, derde lid ; 11 , vie rde 
li d; 12, vierde li d; 13, eerste lid ; 14, eerste 
lid; 15; 1 6, vierde lid; 17, eerste Jid ; 19, 
eerste en derde I id; 20, v ierde lid; 23, tweede 
li d; 24, eerste lid; 26, tweede lid, en 36 op 
het hoofd of den bestuurder is gelegd, r ust op 
het opzichthoudend personeel , voor zoover het 
door hem met de wrg voor de na leving van 
d ie bepa lingen is belast. 

2. A an de verpl ich ting van het hoofd of 
den bestuurder en van het opz ich thoudend 
personeel wordt geach t te zijn vol daan, wa n
neer zij aantoonen, dat door hen de noodi ge 
bevelen zij n gegeven, de noodi ge maatregelen 
zijn genomen, de noodige m iddelen zij n ver
scha ft en het redelij kerwijze te vorderen toe-
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zicht is gehouden, om de naleving te verze
keren van de bepalingen, voor welker nale
ving zij ver pi icht waren te zorgen. 

30. l. Ten aanzien van bedrijven of dien
sten onder beheer van een publiekrechtelijk 
lichaam wordt voor de naleving van deze wet 
als hoofd of bestuurder aangemerkt hij , die 
door dit publiekrechtelijk lichaam aan het 
hoofd van dat bedrijf of dien dienst is gesteld . 

2. Indien het gezag, gesteld boven het 
hoofd of den bestuurder, in het eerste lid be
doeld, dezen de middelen onthoudt, welke noo
dig zijn hem in staat te stell en tot het nako
men van de verplichtingen, bij of krachtens 
deze wet op het hoofd of den bestuurder ge
legd, wordt, in afwijking van het bepaalde 
bij het eerste lid, dat gezag als hoofd of be
stuurder aangemerkt. 

§ 1! . Stmfbepal.ingen. 

31. l. Met h echtenis van ten hoogste drie 
maanden of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden wordt gestraft: 

a. overtreding van het bepaalde bij een der 
artikelen 6, derde I iel ; 7, vij fde en zesde I id; 
8; 9, vijfde en zesde lid; 10, derde lid ; 11 , 
vierde en vij fde lid ; 12, vierde, vijfde en 
zesde I id; 13, eerste lid; 15, eerste lid ; 16, 
vierde en vijfde lid; 17, eerste lid ; 19, eerste 
l iel, eersten volzin, en derde I iel ; 23, eerste 
en tweede I id; 24; 26, tweede lid , en 29, 
eerste lid, of krachtens arti kel 20, vierde lid; 

b. overtreding door het hoofd of den be
stuurder, of, ingeval artikel 29, eerste lid, 
toepassing vindt, door het opzichthoudend per
soneel, van eene voorwaarde, verbonden aan 
eene ontheffing of vrijstelling, ingevolge de 
bepalingen dezer wet verleend. 

2. Indien tijdens het plegen van het feit 
nog geen twee ja ren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schu ldi ge we
gens eene overtreding, in het eerste lid be
doeld, onherroepelijk is geworden, kan hech
tenis van ten hoogste zes maanden of geld
boete van ten hoogste zeshonderd gulden wor
den opgelegd. 

32. 1. Met het opsporen van de bij artikel 
31 strafbaar gestelde feiten zijn, behalve de bij 
artikel 141 van h et Wetboek van Strafvorde
ring aangewezen personen, belast de ambtena
ren van Rijks- en gem!è)entepolitie, alsmede de 
in artikel 21 bedoelde ambtenaren, terwijl, 
YOOr zooveel betreft de naleving van het krach
tens artikel 12 bepaalde, met het opsporen 
van strafbare feiten mede belast zijn door Ons 
aangewezen ambtenaren. 

2. Ten aanzien van de inrichtingen, be
doeld bij artikel 24 der H inderwet, zijn uit
sluitend met de in het eerste lid bedoelde taak 
belast de districtshoofden en de door den 
Minister van Defensie op grond van het 
tweede lid van genoemd artikel 24 der Hin
derwet aangewezen ambtenaren en officieren. 

33. l. De in het eerste lid van artikel 32 
bedoelde ambtenaren hebben toegang tot alle 
plaatsen, waar arbeid verricht wordt of pleegt 
verricht te worden of ten aanzien waarvan 
redelijkenvijze vermoed kan worden, dat al
daar arbeid verricht wordt, tot alle fabrieken 
of werkplaatsen, tot de inrichtingen, bedoeld 
bij artikel 10, eerste lid, alsmede tot alle tot 
eene onderneming behoorende plaatsen, waar 

voorwerpen, a ls in artikel 19 bedoeld aanwe
zig zijn, of ten aanz ien waarvan redelijkenvijze 
vermoed kan worden, dat aldaar zoodanige 
voorwerpen aanwezig zijn; een en ander met 
uitzondering van de inrichtingen, bedoeld bij 
artikel 24 der Hinderwet, waartoe, behoudens 
uit anderen hoofde aan anderen toekomende 
bevoegdheid, alleen toegang hebben de dis
trictshoofden. 

2. De beambten der marechaussee, niet zijn
de hulpofficier van justitie, de ve1d- en bosch
wachters en andere ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie beneden den rang van inspec
teur der Rijksveldwacht en van commissaris 
van politie, behoeven daartoe, voor zoover hun 
de toegang niet uit anderen hoofde vrijstaat, 
een schriftelijken bijzonderen last van den 
burgemeester of van den kantonrechter. A an 
de in den voorgaanden volzin bedoelde beamb
ten der marechaussee en ambtenaren van 
Rijks- en gemeentepolitie kan, voor zoover· 
hun de toegang niet uit anderen hoofde vrij
staat, een algemeene schri ftelijke last worden 
verstrekt. Deze last wordt verstrekt aan be
ambten der m arechaussee en aan ambtenaren 
van Rijkspolitie door den kantonrechter onder 
goedkeuring van den procureur-generaal , fun
geerend directeur van politie, aan die van 
gemeentepolitie door den burgemeester onder 
goedkeuring van Onzen Commissaris in de 
provincie. De algemeene last kan te allen 
tijde door dengene, die hem verstrekt heeft, 
worden ingetrokken. 

3. Wordt aan de bij artikel 32 bedoelde 
ambtenaren de toegang geweigerd of belem
merd, of wordt hun op aanmelding tot toe
lating niet geantwoord, dan verschaHen zij 
zich den toegang des noods met inroeping van 
den sterken arm. 

4. In plaatsen, in het eerste lid bedoeld, 
die tevens woningen zijn of alleen door eene 
woning toegankelijk zijn, treden zij tegen den 
wil van den bewoner n iet binnen, tenzij ver
gezeld van den kantonrechter, van een com
missaris van politie of van den burgemeester
der gemeente, dan wel voorzien van een schrif
telijken bijzonderen last van den burgemeester 
of van den kantonrechter. Van dit binnen
treden wordt door hen binnen tweemaal v ier· 
en twintig uren proces-verbaal opgemaakt ; 
daarin ,rnrdt van het tijdstip van het binnen
treden en van de redenen, di e daartoe geleid 
hebben, melding gemaakt. Het proces-verbaal 

wordt aan dengene, in wiens woning is bin
nengetreden, in afschrift medegedeeld. 

34. 1. De in artikel 32 bedoelde ambtena
ren zijn verplicht tot geheimhouding van het
geen hun in plaatsen, waar zij krnchtens ar
t ikel 33 binnentreden, omtrent het daar uit
geoefend wordend bedrijf is bekend geworden, 
voor zoover deze niet in strijd is met de be
palingen van deze of van eene andere wet. 

2. De in het vorige lid bedoelde ambtena
ren zijn, behoudens tegenover hen, aan wier 
bevelen zij uit kracht van hun ambt zijn on
derworpen, verplicht tot geheimhouding van 
de namen der personen, door wie aangifte is 
gedaan van eene overtreding van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde, behoudens wan
neer deze personen hun schriftelijk hebben. 
verklaard, tegen de mededeel in~ hu nner na-
men geen bezwaar te hebben. 
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3. Hij , die opzettelij k de bij het eerste of 
het tweede lid opgelegde geheimhouding 
schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes maanden of geldboete van 
ten hoogste zeshonderd gulden, met of zonder 
-ontzettrng van het recht om ambten of be
paalde ambten te bekleeden. 

4. Hij, aan wiens schuld schending van die 
geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste dri ehonderd gul den. 

5. Geen vervolg ing heeft plaats dan op 
k.lachte: 

a. van het hoofd of den bestuurder, terzake 
van ove-rtreding van het bepaalde bij het 
eerste I id; 

b. van hem , wiens naam is medegedeeld, 
ter zake van overtreding van het bepaal de bij 
het tweede 1 id. 

35. De bij deze wet strafbaar gestelde fe i
ten worden beschouwd a ls overtredingen, be
halve de fe iten, strafbaar gesteld bij het de rde 
en het vierde l id van artikel 34 die a ls mis-
drijven worden beschouwd . ' 

§ 13. Ov.ergangs- en Slotbepalingen. 

36 . Bij een algemeenen maatrege l van be
stuur, als bedoeld bij de artikelen 6, eerste 
lid; 7, eerste l id; 9, eerste lid ; 10, eerste 
lid ; 11, eerste lid; 12, eerste l id; 19, eerste 
en tweede lid, en 20, tweede lid, worden de 
gevall en aangewezen, waarin van de daarbij 
gestelde voorschr iften door of namens Onzen 
Minister voorwaardel ij k of onvoorwaardel ijk 
vrijstelling kan worden verleend en waarin 
zoodanige vrijstell ing kan worden ingetrokken. 

37. l. Ind ien bijzondere omstandigheden 
-van plaatselijken aard in eene gemeente voor
schriften betreffende onderwerpen, waa rop 
<leze wet betrekking heeft, noodig maken, die 
n iet bij a lgemeenen maatregel van bestuur 
z ij n gegeven, kunnen deze voorschriften door 
den gemeenteraad onder Onze goedkeuring 
worden vastgesteld. 

2. De artikelen 198 , 200, 201 en 202 der 
Gemeentewet zij n op deze plaatselijke veror
dening niet van toepassing. De verordening 
wordt afgekondigd op de wijze, bedoeld in de 
artikelen 203 en 204 der Gemeentewet, met 
d ien verstande, dat in het formul ier van af
kondig ing in plaats va n de inzending aan en 
het ontvangstbericht van Gedeputee rde Staten, 
worden vermeld de dagteekening en het num
mer van het K oninklijk besluit, waarbij de 
verordening is goedgekeurd. 

38. l. Deze wet is, behoudens het bepaalde 
b ij § 6 en de daarmede verband houdende 
bepalingen der §§ 1, 9, 10, 11, 12 en 13, niet 
van toepassing op: 

a . werkzaamheden in m il itairen dienst; 
b. werkzaamheden in gevangenissen, tucht

scholen, R ij ksopvoedingsgestichten en -werk
inrichtingen, voor zoover verricht door het 
personeel dier inrichtingen, door gevangenen 
en door verpleegden; 

c. werkplaatsen of werkzaamheden, die 
onder de St,ienhouwerswet 1921 vallen, voor 
zoover betreft punten bij of krachtens die wet 
geregeld; 

d . werkzaamheden, verricht door caisson
arbeiders, voor zoover daarop de Caissonwet 
1 905 van toepass ing is; 

a rbeiders, voor zoover daarop de Stuwadoors
wet van toepassing is; 

e. werkzaamheden , verricht door haven
/ . de ondergrondsche werken van mijnen, 

benevens de daarbij behoorende bovengronds 
gelegen werken en inrichtingen bij algemee
nen maatregel van bestuur aangewezen; 

g. zeeschepen. 
2. Deze wet brengt geen wijziging in de 

voorschriften betreffende het Rijkstoezicht op 
de stoomtoestellen. 

39 . 1. Deze wet kan worden aangehaald 
onder den titel van " V,ii l igheidswet" , met bij . 
voeging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin zij is geplaatst. 

2. D aar, waar in de Hinderwet en in de 
Steenhouwerswet 1921 de aanduiding "Vei-

• lighe idswet" voorkomt, wordt hiervoor gelezen 
de tite l van deze wet. 

3. Door Ons wordt bepaald , op w.elk tijd
stip, of op welke tijdstippen onderscheidenlijk, 
de bepalingen va n deze wet in werking treden. 

4. Zoodanig tijdstip kan met betrekking tot 
verschillende soorten van arbeid, verschi ll ende 
soorten van inrichtingen en verschillende soor. 
ten Yan ondernem ingen verschillend worden 
gesteld. 

5. De artikelen 6 en 7 treden nochtans te
ge lijkertijd in werking. De artikelen 10 en 11 
treden, behalve voor zoover ondernemingen 
,an veenderij betreft, niet in werking vóór 
1 J anuari 1935. 

6. Op het tijdstip, waarop in werking tre
den de artikelen 6 en 7, vervalt de Veilig
heidswet (wet van 20 Juli 1895, Staatsblad n°. 
137 , laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 
Juni 1925, Staatsblad n°. 308). 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Sociale Zaken, 
J . R. Slot e maker de B ruïne. 

(Uitge g. 24 Juli 1934. ) 

s. 353. 

2 .hdi 1934. WET tot wijziging en aanvul
ling van de P ensioenwetten voor de zee
en landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 
en 66) en van de Militaire Weduwenwet 
1922. 

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

dat de toestand van 's Lands f inanciën nood
zaakt om de mogelijkheid tot het heffen van 
eene bijdrage van de militairen voor hun 
e igen pensioen te verruimen; dat het wensche
lijk is om het heffen van eene bijdrage voor 
eigen pensioen en het toepassen van verhaal 
van de bijdrage voor gezinspensioen voor de 
m il itairen imperatief voor te schrij ven, en 
om eene garantiebepaling voor de bereken ing 
van e igen pensioen op te nemen in verband 
met de ingevoerde salarisverlaging, a lsmede 
om eene regeling te treffen ten aanzien van 
gepensionneerde weduwen, die in concubinaat 
leven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Pensioenwet voor de zeemacht 

(Staatsblad 1922, n°. 65} wordt gewijzigd en 
aangevuld a ls volgt: 
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1 °. artikel 15a wordt gelezen al s vol gt : 
" Va n de militairen, die behooren tot de 

door Ons bij algemeenen maatregel va n be
stuur aan te wijzen categorieën wordt eene 
jaarlijksche bijdrage voor hun 'pensioen ge
vorderd va n vier en een hal,/ procent va n de 
inkomsten en baten, waarop zij op 1 J anua ri 
van het jaa r, waarover de bijdrage verschul 
digd is, aanspraak hebben of zouden hebben 
bij pl aatsing in Nederland aan wa l, berekend 
over een vol jaar, voor zoover deze inkomsten 
en baten bij de vaststelling van den pensioens
grondslag in aanmerki ng komen.", en 

2° . na a rt ikel 62 word t een nieuw artikel 
62a ingevoegd, luidende: 

"A rt . 62a. Het weduwenpensioen wordt niet 
uitbetaald over den tij d, gedurende wel ken 
een weduwe in concubinaat leeft." . 

2. De P ensioenwet voor de landm acht 
(S taatsblad 1922, n°. 66) wordt gewijzigd en 
aangevuld al s volgt : 

1 °. a rtikel 15a wordt gelezen als volgt : 
" Van de mili tairen, die behooren tot de 

door Ons bij algemeenen maatregel van be
stuur aan te wijzen categorieën, wordt eene 
jaa rlijksche bijdrage voor hun pensioen ge
vorderd van vier en een hal f procent va n de 
inkomsten en baten, waarop zij op 1 J anuari 
van het jaar, waarover de bijd rage ve rschul 
digd is aanspraak hebben of zouden hebben, 
bere ke~d over een vol jaar, voor wover deze 
inkomsten en baten bij de va tstelling van den 
pensioensgrondslag in aanmerking komen.", en 

2° . na a rtikel 64 wordt een nieuw artikel 
64a ingevoegd, luidende: 

" Art. 64a. Het weduwenpensioen wordt niet 
ui tbetaald over den t ijd , gedurende welken 
een weduwe in concubinaat leeft.". 

3. De Militaire Weduwenwet 1922 word t 
gewijzigd en aangevuld als volgt: 

1 °. het vij fde en zesde I id van artikel 10 
worden ver vangen door één nieuw lid , lui
dende : 

"5 . De in het eerste l id bedoelde bijdrage 
wordt op de mili ta iren, die behooren tot de 
door Ons bij a lgemeenen maatregel van be
stuur aan te wijzen categorieën, verhaald tot, 
voor ieder , 5½ percent van de inkomsten en 
baten, waarop zij op 1 J anuari van het jaar, 
waarover de bij drage verschuldi gd is, aan
spraak hebben of zouden hebben - voor zoo
vee l de zeemacht betreft bij plaats ing in Ne
derland aan wal -, voor zoover deze inkom
sten en baten, bernkend ove r een vo l jaar, bij 
de vaststelling va n den pensioensgrondslag 
krachtens de P ensioenwetten voor de land- en 
de zeemacht (Staatsblad, 1922, nos. 66 en 65) 
in aa nmerking komen, echter met dien ver
stande, dat de som dezer inkomsten en baten 
niet hooger zal worden gesteld da n het in 
a rtikel 22 genoemde m aximum." , en 

2°. na artikel 45 wordt een nieuw artikel 
45a ingevoegd, 1 uidende: 

"Art. 45a. H et weduwenpensioen wordt niet 
uitbetaald over den tijd, gedurende welken 
een weduwe in concubinaat leeft.". 

4. Voor den m ili tair, wi ens recht op pen
sioen beheerscht word t door de bepalingen, 
hetzij va n de P ensioenwet voor de zeemacht 
(S taatsblad 1922, n°. 65) , hetzij van de Pen
sioenwet voor de landmacht (Staatsblad 1922, 

L . & S. 1934. 

n°. 66 ), die op 31 December 1933 in dienst 
was en op dien datum een voor pensioen gel
digen di ensttijd in aanmerking kon brengen 
van 36 jaa r, zal bij onts lag met ingang van 
een datum nà 1 Januari 1934 het bedrag van 
het hem te verleenen pensioen niet lager wor
den gesteld dan dat, waa rop hij aanspraak 
zou hebben gehad, eventueel in den vorm van 
uitgesteld pensioen, indien hij met ingang 
van 1 J anuari 1934 niet op eigen verzoek uit 
den dienst ware ontslagen. 

5. Deze wet treedt in werki ng met ingang 
van 1 J ui i 1934, behoudens het bepaalde bij 
artike l 4, dat geacht wordt in werking te zijn 
getreden met ingang van 1 J a nuari 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Jul i 

1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van D efensie, L . . D ec k er s. 
De Ministe,· van Binnenland$che Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 13 J ul i 1934.) 

s. 354. 

2 J uli 1934. BE~LUIT tot. nadere wijziging 
van het Korunkl1Jk beslUit van 10 F ebruari 
1922, S taatsblad n°. 58, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in ar t ikel 64 onder 20. der Onge
vallenwet 1921, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
16 Juli 1932, Staatsblad no. 353. 

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

Sociale Zaken van 30 April 1934, no. 857, af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 64 onder 2°. der Ongevallen
wet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juni 1934, n°. 38); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 26 Juni 1934, no. 17ll, 
a,fdeeling Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
t e wijzigen Ons besluit van 10 F ebruari 1922, 

Staa tsblad n°. 58, laa tstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 16 Juli 1932, Staatsblad no. 353, 
en t e bepalen als volgt : 

Art. 1. Tabel I, behoorende bij Ons voren
genoemd gewijzigd besluit, wordt vervangen 
door de bij dit besluit gevoegde tabel I. 

2. Tabel II, behoorende bij Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit, wordt vervane:en door 
de bij dit besluit gevoegde tabel II. ~ 

3. Tabel IV, behoorende bjj Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit, wordt vervangen door 
de bij dit besluit gevoegde tabel IV. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van Sta te. 

's-Gravenhage, den 2den Juli 1934. 
WILHE LMINA. 

De Minister van S ociale Zake:n, 
J. R. S 1 o tem aker de Br u ine. 

(Uitge.g. 17 J uli 1934.) 
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TABEL I. 

2 JUL I (S. 354) 482 

Verhouding, waarin een rentebe,drag, loopende op 
(x + s)-jarige hoofden. ao,n wie voor s jaren 
renten, als beàoel,d in artikel 16 der Ongevallenwet 
1921 anders dan voorloopig werden toegekend, 
gemiddeld na een jaar zal zijn afgenomen ten ge
volge van overlijden en van herziening ingevolge 

artikel 75 dier wet. 

% µ_. µ•+l,l l'a+z,% µ .... ,,a Ps+,,t µJ"U Pi.+u. P.+~.,lµ J. •U 

18 0.9980 0.9900 0.0&31 0.9614 0.{l764 0.9820 0.9868 0.0001 0.9967 
1' 0.9988 0.9006 0.9669 0.9611 0.976'l fül818 0.9861 0.'8119 0.9960 ,. o.-, 0.990< 0.!)6()6 0.9609 0.9760 0.9816 ().98(>9 0.9897 O.ll963 
16 0.9978 0.99Ql 0.- 0.9607 0.97ó8 0.98H> 0.9867 0.000,, 0.9962 
17 0.0976 O.ll89\l 0.9662 0.9606 0.97"a6 0.0818 0.00<,6 0.989< 0.9961 
18 0.9978 0.9807 0.9661 0.0004 0.9766 0.9811 0."866 0.9804 0.9961 
19 0.9971 0.989ó 0.9661 0.9604 0.97M 0.0811 0.{8)4 0.1189< 0.9961 

,0 0.9969 0.1189< O.ll660 0.9603 0.97!>4 ~0.9810 0.986< o.989• 0.9961 
21 0.9987 0.969-2 0.964Q o.960S 0.9763 0.9811 0.00<,6 o. .... 0.9962 
22 0.9966 0.9890 0.96,f,9 0.961H 0.976• 0.9812 0.00<,6 0.9896 0.9968 
28 0.9968 0.9890 O.ll660 0.9006 0.9766 0.9812 0.9867 0.9897 0.9966 
2' 0.9962 0.9889 0.91162 0.9608 0.9767 0.9814 0.9808 0.0899 0.9966 .. OJIOOl 0.9890 0.- 0.0011 0.97M> 0.9816 0.11881 0.9000 0.996<1 
26 0.9961 0.9890 0.9007 0.9616 0.9762 0.98'/0 0.9861! 0.9!)00 0.996<1 
27 0.0961 0.9891 0.9600 0.9618 0.9766 0.11821 0.- 0.9900 0.996(\ 
28 0.9961 0.9892 0.- 0.9628 0.9767 0.1&1 0.9866 0.9908 0.9966 
29 0.9962 0.9894 0.9008 0.9626 0.9770 0.9!rn 0.9866 0.9900 0.996< 

80 0.9968 0.9897 0.9&71 0.9630 0.9771 O.ll826 0.9861> 0.9900 0.9962 
Sl 0.0966 0.9897 0.9676 0.- o.m, 0.9826 0.9866 0.9000 0.9000 
82 OJl96b 0.9899 0.9678 0.9637 o.9n4 0.9826 0.9BOI 0.9899 0.9967 
38 0.9966 0.9000 0.9682 0.9640 0.977G 0.9826 0.9BOI 0.9897 0.-

"' 0.996<1 0.9'901 0.968< 0.964$ 0.9776 0.9826 0.9861! 0.989< 0.9961 .. 0.9966 0.9901 0.9687 0.9646 0.9777 0.9826 0.9860 0.9892 o.91U7 
86 0.9966 0.9000 0.9687 0.96'6 0.9776 0.9828 0.9808 O.ll889 0.99-6,S 
87 o ..... 0.9899 0.9688 0.9646 o.m, 0.9821 0.9660 ·o.~ 0.9989 
38 0.9962 0.9898 0.9689 0.9647 o.m, 0.9819 0.9808 0.9861! 0.9936 
89 0.9960 0.9896 0.9688 0.9647 0.9771 0.9816 0.9860 0.9800 0.9932 

'° 0.9957 0.9803 0.9689 0.00.t8 0.9770 0.9814 0.9848 0.9Bi6 0.99-28 ,1 0.99M 0.9891 0.9687 0.964 7 0.9767 0.9812 0.9811'> 0.9873 0.9924 .. 0.99M 0.9887 0.9686 0.9646 0.9i66 0.9809 0.98-l2 0.'889 0.9920 .. 0.99-&7 0.988, 0.9686 0.96'7 0.9i64 0.9Ql7 0""'9 0.9866 0.9914 .. 0.99-iS 0.9881 0.9687 O.Q<W; 0.9ï68 o.~ 0.983& 0.9861 0.9006 

•• 0.9939 o.9879 0.9688 0.9649 0.9762 0.9803 0.9832 0.9656 0.9901 .{_ J 0.0030 0.98i6 0.9688 0.9649 0.9700 0.9799 0.9827 0.98"1 0.9894 

" 0.0032 0.9873 0.9687 0.9&19 0.97{)7" -0.9796 0.9821 0.9846 0.98&) .. 0.99'28 0.9870 0.9690 - 0.9600 0.9755 0.9790 0.9817 0.9B87 0.987f> •• 0.00-24 0.9867 0.9688 0.9660 0.9761 0.9786 0.9009 0.0828 0.986-i 

60 0:9920 0.9862 0.9687 0.9660 0.9748 0.0779 0.9801 0.9818 0.9803 Cl 0.091' 0.96ö8 0.9687 0.9660 0.97H 0.9771! 0.9792 0.!818 0.9837 ., 0.9908 0.9802 0.968< 0.96<6 0.97'&7 0.9764 · 0.9783 0.9793 0.9009 

"' 0.9001 0.96<7 0.9683 0.96<5 0.9781 0.97ö6 0.9769 0.9767 0.9786 

"' 0.9894 0.9840 0.9079 0.96<1 0.9724 0.974.( 0.9748 0.97.f.S 0.9767 

"" 0.088,; 0.0882 0.967{> 0.9637 0.9712 0.9719 0.9722 0.9717 0.9786 r,o 0.987~ 0.98"..3 0.9674 0:9632 0.9690 0.9701 0.0097 0.9699 0.9716 ., 0.1'1664 0.0814 0.9667 0.9616 0.9673 0.9676 0.9679 0.9679 0.9684 58 0.9853 0.9800 0.96-l'; 0.9602 0.96M 0.0069 0.9661 0.96f,O 0.11662 69 0.9837 0.9774 0.96:34 o ..... 0.11636 0.9643 0.963< 0.9600 0.9629 

00 o.9309 0.9763 0.9616 0.9674 0.0022 0.0010. 0.9616 0.[M!l 0.9"...97 61 0.978ö 0.97'.!7 0.0006 0.9:'lfH 0.9697 0.9699 0.9586 0.9009 0.9óGS . 62 0.97Cl7 0.9708 0.9696 0.91>17 0.9683 0.067~ 0.9007 0.9"38 0.9620 63 0.9756 0.1:lb90 0.9576 0.9"38 0.9"68 o.9öu, 0.9027 0.94117 0.9"'81 .. 0.9716 0.9602 0.N-67 0.ffil 0.9535 0.95l.8 0.9489 O.!H61 Q.9H6 

65 0.9684 0.0062 0.0029 0.9W7 0.ff.>68 0.9620 0.9481 0.9U-ti 0.9•06 00 0.9662 0.9629 O.OW? 0.9588 0.9520 "OJM81 0.9-H6 0.9406 0.9360 67 0.0029 0.9697 0.9563 o.06ro 0.9.al o.~•6 0.9406 0.9800 0.9200 GB 0.9"97 0.9063 0..00~ 0.9.81 o. .... 0.9-400 0.9800 0.9290 0.!1228 69 0.9063 0.9620 OJU81 0.9-4. 6 0.9400 9.9800 0."'90 0.9220 0.01,0 

70 0.9Ci20 0.9481 o. .... 0.9-106 0.9350 0.0':'90 O.!t220 0.9140 09000 71 0.9.81 o.s.,a 0.9406 0.931,0 O.\J290 0"'20 0.9140 0.9050 o ..... n 0.91'6 0.9406 0.931,0 0.9200 0.9220 0.91◄ 01 0.9000 0.99m 0.88:J, 73 0.9l06 0.9800 0.9290 0.9'220 0.91 40 0.0060 0.89.0 0.8820 0.8700 7' 093W 0.9290 0.!1228 0.9140 0.90ö0 0.8010 0.8820 0.8700 O.%i0 

TABEL I (vervolg) 

% P1,o µ. +1.1 µ. +2,2 P1+!,B µI +4,4 µ._+~ P1+e,e l'z +7,î µ._+M 

76 0.9200 0.9220 O.B l-W 0.9000 0.8940 0.8820 0.8700 0.8670 0.8400 
76 0.9220 0.9140 0.9000 0.8940 0.8820 0.8700 0.8670 0.8<60 0.8800 
77 0.914-0 0.9000 0.8940 0.8820 0.8700 0.8570 0.8<60 0.8300 0.8160 
76 0.9000 0.8940 0.8820 0.8760 0.8ó70 0.8<60 0.8300 0.8160 0.BOIO 
79 0-0 0.8820 0.8700 0.8f>70 0:8'60 0.8300 0.8160 0.8010 0.7870 

80 0.8820 0.8760 0.&>70 o.s«,o 0.8300 ,0.8160 0.&'.110 0.7870 0.7740 
81 0.8700 0.8570 0.8<00 0.8800 0.Sl60 0.9JIO 0.7870 0.77f() 0.7600 
82 0.&,70 0.8«>0 0.8800 0.8100 0.0010 0.7870 0.7740 0.7600 0.7420 
83 0.8400 0.8800 0.8160 0.9Jl0 0.7870 0.7740 0.7600 0.7420 0.7280 .. 0.8800 0.8100 0.8>10 0.7870 0.77f() 0.""'1 0.7'.~ 0.7280 0.7030 .. 0.8160 0.8010 0.7870 0.7740 0.7600 0.74~ 0.7280 0.7030 0.6820 
86 0.8010 0.7870 0.7740 0.7600 0.7420 0.7280 0.7080 0.6820 0.6640 
87 0.7870 0.77f0 0.7600 0.7420 0.72.'JO 0.7030 0.6820 0.6MO 0.6200 
as 0.77«> 0.7600 0.7420 0.7'200 O.'i030 0.6820 0.8040 0.0260 0.0910 
89 0 .7'900 0.7420 0.7230 0.7010. 0.6820 0.004.0 0.6260 Ob910 0.6610 

90 o.7'ro 0.7'200 0.7080 0.6820 0.6MO 0.8260 0.6910 0.6610 0.WJO 
91 0.7'200 0.70>!0 0.6820 0.66'0 0.6260 0.6910 0..MIO O.f,OIO o.43W 
92 . 0.1cm 0.6820 0.6640 0.6260 0.69IO O.MlO o.ro10 0.4800 
93 0.6820 0.664-0 0.8260 O.MHO .0.0010 0.6010 o.,850 .. 0.664-0 0.0260 O.MHO 0.6610 0.0010 0.4800 

90 0.8260 0.6910 0.MlO 0.6010 0.4850 
96 0.6910 0.6610 0..5010 0.4860 
97 0.0010 0.0010 0."'60 
98 0.f:1()10 0."'60 
99 o.,sro 

100 -

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 
1934 (Staatsblad n°. 354.) 

Mij bekend, 
De M inister van Sociale Zaken, 

J. R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

TABEL II. 

Sterfte- en trouwkansen van betrekkingen, beàoeld 
in art. 21, sub a, der Ongevallenwet 1921. 

L&Ffl \!d-, 
dt:r Sterl\ekan&. Trouwkaoa. 

we-du11·l-. 

" 19 

"' " ~ 
" 
~ 
~ 
211 ., 
31 

" "" " ,, ., 
37 

"' 39 

" " 4:! .. .. 

0.00"'2 
0.00,00 
0.001\19 
0.001~ 
0.00100 

0.0""203 
0.00199 
0.001\"l'.l 
0.00-2("~ 
0.00'!18 

0.00214 
o."""' .....,, 
o.""""' O.OCr?.:.~ 

0.OO'll/0 
0.OOZiO 

"·°""" 0.0000 
0.""'6 

0.00318 
0.000H 
O.if<M.19 

°""""' 0""16 

0.00-141 
{l.ll04i l ~.,.,. .__ 
O.OOCll 

0.'lll660 

""""' 0.00.63 
0.""211 
0.""'7 

0.00900 
0.01009 
0.010&3 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 
1934 (Staatsblad n°. 354.) 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. S I o tem aker de B ruïne. 
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TABEL IV. 

2 JULI (S. 354-355) 

TABEL I. 

1934 

Ster/tekanBen van betrekkingen, be.doeld bij artikel 
21, sub c, d -,n f, der Ongevallenwet 1921. 

Leeftijd , 1, terftekans. Il Leeftijd .1 Sterftekans· 
0 0,03417 9 0.00128 
l 0,01327 10 0.00120 
2 0.00595 11 0.00113 
3 0.00377 12 0.00114 
4 0.00288 13 0.00122 
5 0.00235 14 0.00137 
6 0.00195 15 0.00159 
7 0.00163 16 0.00180 
8 0.00139 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1934 
(Staatsblad n°. 354). 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . R. S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

s. 355. 

2 Juli 1934. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 30 Augustus 
1923, Staatsblad N°. 424, t ,;t vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 

als bedoeld in artikel 25 onder b der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922, zooals 
dat besluit. laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 26 November 1932, 
Staatsbl,ad N°. 565. 

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

Sociale Zaken van 30 April 1934, 0 • 857, af. 
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 25 onder b der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19 Juni 1934, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 Juni 1934, N°. 1711, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 30 Augustus 1923, 

Staatsblad No. 424, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 26 November 1932, Staatsblad 
N°. 565, en te bepalen als volgt: 

Art. 1. Tabel I, behoorende bij Ons voren
genoemd $ewijzigd besluit, wordt vervangen 
door de bij dit besluit gevoegde tabel I. 

2. Tabei II, behoorende bij Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit, wordt vervangen door 
de bij dit besluit gevoegde tabel II. 

3. Tabel IV, behoorende bij Ons vorenge
noemd gewijzigd besluit, wordt vervangen door 
de bij dit besluit gevoegde tabel IV. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 2den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem aker d e B ruïne. 

(Uitgeg. 18 J uli 1934.) 

Verhoud!ng_, waarin een rentebedrag, loopende op 
(x + s)-1ari!le hoofden. aan wie voor s jaren renten, 
als bedoeld in artikel 37 der Land- en 'l'uinbouw
ongevallenwet 1922, anders dan voorloopig werden 
toegekend, gemiddeld na een jaar Z(zl zijn afge
nomen tengevolge van overlijden en van herziening 

ingevolge artikel 72 dier wet. 
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TABEL I (vervo/,g). 

2 JULI (S. 355-357) 

TABEL IV. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 
1 934 (Staatsblad n°. 355.) 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

J. R. S 1 o tem a k er de B ruïne. 

TABEL II 

Sterfte- en trouwkansen van betrekkingen, bedoeld 
in art. 42, sub 2, der Land- en Tuinbouwonge

vallenwet 1922. 

LeA:'lUdl Leonij'I 1 der ;-:si.erftakaoa. Trouwbna. CIM" St4irt\ekan.s. Trouwk..'lo::a. 
weduwe. we,:luwo.. 
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Behoort bij Koninkl ij k besluit van 2 Juli 
1934 (Staatsblad n°. 355.) 

Mij bekend, 
De Minister van Social e Zaken, 

J. R. S I o tem a k er de B r u ï n e. 

Sterftekansen van betrekkingen, bedoeld bij artikel 
42, sub c, d en f, der Land- en Tuinbouwonge 

vallenwet 1922. 

Leeftijd. j Sterftekans. Il Leeftijd. ! Sterftekans. 
- 0 0.03417 

1 0.01327 
2 0.00595 
3 0.00377 1 

9 0.00128 
10 0.00120 
11 0.00113 
12 0.00114 

4 0.00288 13 Ö.00122 
5 0.00235 14 0.00137 
6 0.00195 15 0.00159 
7 0.00163 16 0.00180 
8 0.00139 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2 Juli 1934 
(Staatsblad n°. 355). 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken. 

J. R. S 1 o t e m a k e r tl e B r u ï n e. 

s. 356. 

2 Juli 1934. BESLUIT, waarbij met toepas
sing van artikel 16 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, n°. 249) restanten op 
enkele artikelen van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtin
gen voor het dienstjaar 1933 worden toe
gevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1934. 

s. 357. 

2 Juli 1934. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de Wijzi
ging van deel XIII, artikel 393, van het 
Vredesverdrag van V ersaill es van 28 Juni 
1919 en van de overeenkomstige artikelen 
der andere vredesverdragen, aangenomen 
op 2 November 1922 in de te Genève ge
houden vierde zitting der Internationale 
Arbeidsconferentie . 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 7 Juni 1924 (Staatsblad 

n°. 281), houdende goedkeur ing van de Wij 
ziging van deel XIII, artikel 393, van het 
Vredesverdrag van V e1"Saill es van 28 Juni 
1919, aangenomen in de in 1922 te Genève 
gehouden vierde zitting der Internationale Ar
beidsconferentie, van welke wijziging een af
druk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van die wijziging op 14 Augustus 19 24 
te Genève op het Secretariaat van den Volken
bond is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
landen eveneens hunne akten van bekrachti
ging van die wijziging hebben nedergelegd, te 
weten: Albanië, Argentinië, Australië, België, 
B,·itsche Rijk, Britsch-lndië, Bulgarije, Ca
na.da, Chili, China, Cuba, Denemarken, 
Duitschland, Estland, Fi-nland, Frankrijk, 
Griekenland, Guatemala, Haïti, Hongarije, 
l ersche Vrijstaat, Italië, Japan, Letland, L i
tauen, Luxemburg, Mexico, Nieuw-Zeeland, 
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Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Pe,-u, Perzië, 
Polen, Portugal , Roemenië, Salvador, Siam, 
Spanje, Tsjechoslowakije, Uruguay, V enezuela, 
Zuiil-A/1-ika, Zuidslavië, Zweden en Zwitser
land· 

Ov~rwegende wijders, dat bedoelde wijziging 
op 4 Juni 1934 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 25sten Juni 
1934, Directie van het Protocol , n°. 21281; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde wijziging, alsmede de ver

taling daarvan te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 2den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De • G ra e f f. 

(Uitgeg . 17 J uli 1934.) 

Fransche tekst. 

AMENDEMENT A L' ARTICLE 393 DU 
TRAITE DE VERSAILLES ET AUX AR
TICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES 

TRAITÉS DE PAIX. 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travai l de la Société des 
Nations, convoquée à Genève par Ie Conseil 
d'administration du Bureau international du 
Travail et s'y étant réunie le 18 Octobre 1922, 
en sa quatrième session, a adopté un amende
ment à l'article 393 du Traité de Versailles 
et aux articles correspondants des autres Trai
tés de Paix, qu' elle a formulé comme suit: 

" L'article 393 du Traité de Vereaill es et 
les articles correspondants des autres Traités 
de Paix seront rédigés de la manière suivante: 

Le Bureau international du Travail sera 
placé sous la direction d'un Conseil d'admini
stration composé de trente-deux personnes ; 

se ize représentant les Gouvernements, 
huit représentant les patrons et 
huit représentant les ouvriers. 
Sur les seize personnes représentant les Gou

vernements, hui t seront nommées par les 
Membres dont l'importance industrielle est la 
plus considérable et huit seront nommées par 
les Membres désignés à eet effet par les 
délégués gouvernementaux à la Conférence, 
exclusion faite des délégués des hui t Membres 
susmentionnés. Sur les se ize Membres repré
sentés, six devront être des Etats extra
européens. 

Les contestations éventuelles sur la question 
de savoir quels sont les Membres ayant l'im
portance industrielle la plus considérable se
ront tranchées par 1 a Consei l de la Société des 
Nations. 

Les personnes représentant les patrons et 
les personnes représentant les ouvriers seront 
él ues respectivement par les délégués patro
naux et les délégués ouvriers à la Conférence. 
Deux représentants des patrons et deux re
présentants des ouvriers devront appartenir à 
des Etats extra-européens. 

Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. 

La manière de pourvoir aux sièges vacants, 
la désignation des suppléants et les autres 
questions de même nature pourront être ré
glées par Ie Consei] sous réserve de l'appro
bation de la Conférence. 

Le Conseil d'administration élira un Prési
dent dans son sein et établira son règl ement. 
Il se réunira aux époques qu'il fixera lui 
même. Une session spéciale devra être tenue 
chaque fois que douze personnes faisant partie 
du Conseil auront formul é une demande écrite 
à eet effet. " 

Engelsche tekst. 

AMENDMENT TO ARTICLE 393 OF THE 
TREATY OF VERSAILLES AND TO THE 
CORRESPONDTNG ARTICLES OF THE 

OTHER TREATIES OF PEACE. 

The Genera] Conference of the International 
Labour Organisation of the League of N a
t ions having- been convened at Geneva by the 
Gove'rning Body of the International Labour 
Office and having met in its Fourth Session 
on 1g' October 1922 , adopted the followin g 
amendment to Article 393 of the T reaty of 
Versailles and the corresponding Articles of 
the other Treaties of P eace: 

" A rticle 393 of the Treaty of Versailles and 
the corresponding- Articles of the other Trea
ties of P eace sh all read as follows: 

The International L abour Office shall be 
nnder the contra! of a Governing Body con
s isting of thirty-two persons: 

Sixteen representing Governments, 
Eight representing the Employers, and 
Eight representing the Workers. 
Of the sixteen persons representing Govern

ments, eight shall be appointed by the ~em
bers of chief industrial importance, and e1ght 
shall be appointed by the Members selected 
for that purpose by the Government Delegates 
to the Conference excluding the Delegates of 
the eight Members mentioned above. Of the 
sixteen Members represented six shall be non
European States. 

Any question as to which are the Members 
of chief industrial importance shall be decided 
by the Council of the League of N ations. 

The persons representing the Employers and 
the persons representing the Workers shall be 
elected respectively by the Employers' Delega
tes and the Workers' Delegates to the Con
ference. Two Employers' representatives and 
two Workers' representatives shall belang to 
non-European States. 

The period of office of the Governing Body 
shall be three years. 

The method of filling vacancies and of ap
pointing substitutes, and other similar ques
t ions, m ay be decided by the Governing Body 
subject to the approval of the Conference. 

The Governing Body shall, from time to 
time elect one of its number to act as its 
Chaï'rman shall regulate its own procedure, 
and shall' fix its own times of meeting. A 
special meeting shall be held if a written 
request to that effect is made by at least 
twelve of the representatives on the Governing 
Body." 
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V er t a I in g. 

WIJZIG! G VA ARTIKEL 393 VAN 
HET VREDESVERDRAG VAN VER AIL
LES E VAN DE OVEREENKOM TIGE 

ARTIKELEN DER ANDERE VREDES
VERDRAGEN. 

De Al gemeene Conferentie va n de In te rna
tional e Organisat ie van den Arbeid va n den 
Volkenbond, door den Raad van Beheer va n 
het Internation aal Bureau va n Arbeid bijeen
geroepen te Genéve en aldaar bijeengekomen 
op 18 October 1922, in ha re vierde zi tting, 
heeft een wijzig ing van a rtikel 393 van het 
V,·edesverdrag van Versailles en va n de ove r
eenkomstige artikelen der andere vrede ve r
dragen aangenomen, die zij als volgt heeft 
geformuleerd : 

"Artikel 393 va n het Vredesverd rng va n 
Versailles en de overeenkomstige a rtikelen der 
a ndere vredesverdragen zull en op de volgende 
wijze worden ge lezen: 

" H et Internationaal Bureau van Arbeid za l 
onder toezicht staan van een Raad van Be
heer, samengesteld uit twee en dert ig perso
nen , waarvan: 

ze tien vertegenwoordigende de R egeeringen, 
acht vertegenwoordigende de werkgevet'S , en 
acht vertegenwoordigende de a rbeiders. 
Van de zestien personen vertegenwoordi gen

de de R egeeringen zullen ach t benoemd wor
den door de Leden, die op het gebied va n het 
bedrijfsleven de belang rijkste pl aa ts innemen 
en acht door de Leden, die daartoe zullen 
worden aangewezen door de R egeer ingsafge
vaardigden te r Conferentie, met ui tzondering 
van de afgevaardi gden der acht eerstbedoelde 
Leden. Van de ze. tien Leden, die in den Raad 
vertegenwoordi gd zijn , zull en zes niet-Euro
peesche Staten moeten zijn. 

Meeningsverschillen betreffende de vrnag 
welke Leden np het gebied van het bedrijfs
leven de belangrijkste pl aats innemen, zull en 
beslist worden door den R aad va n den Vol
kenbond. 

De personen vertegenwoordigende de werk
gevers en de personen vertegenwoordigende de 
arbeide, zull en worden gekozen ondet'SChei
denlijk door de afgevaardigden ter Confe ren
t ie, vertegenwoordigende de werkgevers en 
door de a fgevaardigden, vertegenwoordigende 
de arbeiders. Twee der pe1-sonen vertegen
woordigende de werkgeve1-s en twee der pe r
sonen vertegenwoordigende de arbeidet'S zull en 
moeten behooren tot niet-Europeesche Staten. 

De duur van het mandaat der leden van 
den R aad va n Beheer is drie jaar. 

De wijze van voorziening in de opengeva ll en 
pl aatsen, de aanwijzing van plaatsve rvange rs 
en ander·e soortgelijke aangelegenheden, zull en 
geregeld kunnen worden door den R aad va n 
Beheer onder nadere goedkeuring van de 
Conferentie. 

De Raad van Beheer zal een van zijn leden 
tot voorzitter kiezen en een reglement van 
orde va tstellen. Hij za l bijeenkomen op door 
den Raad zelf te bepalen t ijdstippen. Eene 
buitengewone zitting zal moeten worden ge
houden telkens wanneer ten minste twaalf 
leden van den Raad een schriftelijke aa nvraag 
daartoe zull en hebben gedaa n." 

s. 358. 

2 Juli 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 4den Maart 
1924 (Staatsblad n°. 91) tot toepasselijk
verklaring van de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit van den 3den Augustus 
1922 (Staatsblad n°. 479) op de onder het 
Departement van Buitenlandsche Zaken 
ressorteerende, in het buitenland geplaat
ste ambtenaren, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij besluit van den 2lstenJannari 
1933 (Staatsblad n°. 20). 

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

Buitenlandsche Zaken van den 2den Mei 1934, 
Afdeeling Comptabiliteit en Economische en 
Consulaire Directie, n°. 803; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
19den Juni 1934, no. 27); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25sten Juni 1934, 
Afdeeling Comptabiliteit en Economische en 
Consulaire Directie, n°. 1148 ; 

0. dat het wenschelijk is gebleken Ons be
sluit van den 4den Maart 1924 (Staatsblad n°. 91) 
tot toepasselijk verklaring van de bepalingen 
van het Koninklijk besluit van den 3den Au
gustus 1922 (Staatsblad n°. 479) op de onder het 
Departement va n Buitenlandsche Zaken ressor
teerende, in het buitenland geplaatste ambte
naren, zooals dat laa tstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van den 2lsten J anuari 1933 (Staatsblad 
n°. 20), nader te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel,. 
Te rekenen van den laten Januari 1934 wor

den de bepalingen van Ons aangehaald besluit 
als volgt gelezen : 

De bepalingen van het Koninklijk besluit 
van den 3den Augustus 1922 tot regeling van 
de toekenning van wachtgeld aan burgerlijke 
Rijksambtenaren (S taatsblad n°. 479), zooals 
dit is of zal worden gewijzigd, worden van toe
passing verklaard op de onder het Departement 
van Buitenlandsche Zaken ressorteerende, in 
het buitenland geplaatste ambtenaren, in geval 
van opheffing hunner betrekking of wegens 
verandering in de inricht ing van het dienstvak, 
waarbij zij werkzaam zijn, echter met dien ver
stande, dat in afwijking in zooverre van het 
bepaalde in de ar t ikelen 1 en 8 van dat besluit 
het genot van wachtgeld mede wordt toegekend, 
indien de belanghebbende in de termen valt 
om pensioen, bedoeld in artikel 53, onder b, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), te 
genieten en dat in da t geval het wachtgeld ver
valt bij het bereiken van den 65 jarigen leeftijd. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoerin& van dit besluit, dat 
in het Staatsblad za l woraen geplaatst en waar
van afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De M inist-er van Buitenlandsche Zaken, 
De Graaff. 

( Uitgeg. 13 Juli 1934.) 
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s. 359. 

9 J uli 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 3 Februari 1932 
(Staatsblad n°. 28), betreffende het Regle
ment en het Programma van d e eind
examens der hoogere burgerscholen A. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juni 1934, n°. 8558 1 , a fdcelin~ Vooroereidend 
Hooger en Middelbaar Onderwi3s ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 3 Februari 1932 (Staatsblad n°. 28) 
te wijzigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons aangehaald besluit in 

plaats van " met ingang van 1 J anuari 1935" 
wordt gelezen : ,,met ingang van 1 September 
1936". 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaa t,st. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1934. 

s. 360. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwi,j s, 
Kunsten P.n Wetenschappen. 

Marc h a n t . 
(Uitgeg. 17 Juli 1934.) 

9 Juli 1934. BESLU IT tot schorsing van het 
bes lui t van den Gemeenteraad van Does
burg, van 24 November 1933, tot egali
seering van een gedeelte der voormalige 
vestingwerken dier stad. 

Geschorst tot 1 Janua·ri 1935 . 

s. 361. 

9 Jul i 1934. BESLUIT tot bepaling van den 
aanvang van het in artikel 1 van het 
Crisis-Tuinbouwbeslui t 1933 I bedoelde 
tijdvak ten aanzien van amandelen, kas
tanjes, wal- en hazelnoten. 

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

Economische Za ken van den 26 Juni 1934, 
n°. 17148, Directie van den Landbouw, Af
deeling II; 

Gelet op artikel 12, lid 1, der Landbouw
Cris iswet 1933, op het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en op de artikelen 1 en 2 van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1933 I; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et tijdvak, gedurende hetwelk de 

invoer van amandelen, kastanjes, wal- en ha
zelnoten en andere a ls amandelsurrogaat ge
bezigde noten, met uitzondering van gepelde 
en ongepelde grondnoten, slechts is toegestaan 
aan de Nederlandsche Groenten- en Fruitcen
trale, vangt aan met ingang van den dag van 
het in werking treden van dit besluit. 

2. Dit besluit t reedt in werking met inga ng 
van den dag na di en van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van di t besluit, het-

welk in het Staatsblad za l worden geplaatst. 
's-Gravenhage, den 9den Juli 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Econo1nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 18 Juli 1934.) 

s. 362. 

9 J ttli 1934. BESI UIT, houdende reorga ni
satie van de stichting "Het Apeldoornsche 
Bosch", te Apeldoorn. 

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

Binnenlandsche Zaken van 29 Juni 1934, 11 ° . 
5288 , a fdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang va n heden wordt inge

trokken Ons besluit van 9 Augustus 1924 
(Staatsblad n°. 409), ge lijk dit is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 5 Januari 1926 (Staats
blad n° . 1) en 16 Maa rt 1931 (Staatsblad n°. 
88). 

2. Aan de Vereeniging "Centraal I sraëlie
t isch Kra nkzinnigengesticht in Nederland", 
gevestigd te Amsterdam , wordt vergunning 
verleend om van hare Sticht ing " H et Apel
doornsche Bosch" , gelegen in de gemeente 
Apeldoorn, zes paviljoenen in te ri chten tot 
een gesticht voor krankzinnigen, overeenkom
stig de overgelegde teekeningen en daarbij 
gegeven beschrijving. 

3. De oostelijke en de weste lijke vleugel 
van het hoofdgebouw werden onder den naam 
Sanatorium Rustoord en onder de voorwaar
den, behoorende bij dit besluit, aangewezen 
a ls eene inrichting die niet a ls krankzinni gen
gesticht wordt bes~houwd, ook wanneer daarin 
meer dan twee krankzinni gen worden ver
pleegd. 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 567 krankzinnigen, 247 
mannen en 320 vrouwen verp leegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, e in
digende 31 December 1935, nog 29 mannen en 
40 vrouwen verpleegd worden. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 3, 
mogen niet meer dan 37 ma nnen en 49 vrou
wen verpleegd worden. 

Evenwel mogen gedurende het tijdvak, ein
di gende 31 December 1936, nog 3 mannen en 
5 vrouwen verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken mogen op het ter
rein van de Stichting " Het Apeldoornsche 
Bosch" geen opstallen, tenzij overeenkomstig 
de teekeningen en beschrijving, bedoeld in 
artikel 2, worden opgericht en mag niet aan 
derden de beschikking over eeni g dee l van di t 
terrein worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Ministe r 
van Binnenlandsche Za ken mag in de gebou
wen van voonnelde Stichting, de rioleering en 
verdere inrichtingen op het terre in, zoomede 
in de omheining van de tuinen, geen veran
dering worden aangebracht, welke tengevolge 
zoude hebben, dat zij niet meer gehee l over-
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eenstemden met de teekeningen en besch rij
ving, bedoeld in a r t ikel 2. 

8. In elk voor meer dan één verpl eegde 
bestemd slaapve rtrek wordt op eene d uidelij k 
zichtba re p laats aangegeven het aanta l per
sonen waarvoor het vertre k bestemd is. 

9. D e geneeskundige behandeli ng der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten m inste 
vier geneesku ndigen , waa rvan ten minste drie 
gevestigd moeten zijn in eene woning op het 
te rrein van " H et Apeldoornsche Bosch" of in 
de onmiddellijke nabijhe id daarvan en geen 
a ndere geneeskundige pra ktijk mogen ui toefe
nen dan ten d ienste van voormelde S t icht ing. 

10. Aan de inspecteurs voor het Staatstoe
zich t op krankz inn igen en krankz innigen ge
stich ten wordt te al len tij de toegang verleend 
tot de di enstgebouwen va n " H et A peldoorn
sche Bosch". 

ll. Een afschr ift van di t beslu it en van de 
Ministerieele beschikkingen , bedoeld in de 
a rtikelen 6 en 7, zoomede een copie van de 
teekeningen en besch rij ving, bedoeld in a r
t ikel 2, moeten in voormelde S t ich t ing aan
wezig zijn en aan de inspecteurs voo r het 
S taatstoezicht op de krankzinn igen en krank
zinnigengestichten en aan den officier va n 
Just itie te all en t ijde op verlangen ter inzage 
voorgelegd worden . 

Onze Minister va n Binnenl andsche Za ken 
is bel ast met de u itvoering van di t beslui t, 
dat met de bij di t beslui t behoorende voor
waarden in het S taatsblad zal worden ge
plaatst. 

's-Gravenhage, den 9den J uli 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van B innenlandsche Z aken, 
J . A . d e W i I d e. 

(Uitgeg. 24 J uli 1.934. ) 

s. 363. 

12 J uli 1934. BESLUIT tot intrekki ng van 
het K oninklijk beslui t van 30 D ecember 
1933 (S taatsblad n°. 786) en tot vaststel
l ing van eene korting op het loon van 
personeel op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht in dienst van het Rijk, be
zoldigd volgens de- in a rtikel 12, eerste 
lid, sub b of c van het Arbeidsove reen 
komstenbesluit vermelde regelingen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Staat, Minister va n Koloniën, V oorzitter van 
den R aad van Ministers, van 12 Juni 1934, 
n° . 397, K abinet M .R. ; 

D en Raa d van State gehoo1'd (advies van 
26 J uni 1934, n°. 33); 

Gezien het nader r a pport va n Onzen M inis
ter voornoemd va n 28 Juni 1934, n° . 445, K a
binet M.R. ; 

Overwegende, da t in ve rband met de, inge
volge de wetten van 31 Mei 1934 (Staatsblad 
n°. 281) e n van 2 Juli 1934 (Staatsblad n°. 
353) ingevoerde verhoog ing m et 1½ ten hon
derd va n het op de ambtenaren uit te oefenen 
verhaal va n de door h et Rijk verschuldig de 
bijdragen voor het eigen pensioen van de amb
tena ren, de tij delijke korting, bedoeld in Ons 
beslui t va n 30 D ecember 1933 (Staatsblad n°. 
786 ) dient te vei-vall en ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, op het 
loon van het personeel op arbe idsovereenkom st 
naar bu r gerlijk rech t in di enst van het Rijk , 
bezoldigd naa r een der beide r egelingen, ge
noemd in a rtikel 12, eerste lid , sub b en c van 
het A rbeidsovereenkomstenbeslui t, een m et 
deze verhooging van het pensioenverhaal voor 
de ambtenaren ove reenkomende korting toe te 
passen ; 

H ebben goedgevonden e n verstaan: 
Gerekend va n 1 Juli 1934, te bepalen als 

volgt: 
A rt. 1. Ons beslui t van den 30sten Decem

ber 1933 (Staatsblad n°. 786) is ingetrokken . 
2. 1. Op het loon va n den a rbe ider , be

doeld in a r tikel 1 van het Arbe idsovereen 
komstenbeslu it, wiens loon bij de arbeidsove,·
eenkomst is bepaald naar een de r beide r ege
lingen , genoemd in artikel 12, eerste lid , 
sub b en c, van dat bes! uit, wordt eene kor
ting toegepast van l1h ten honde rd. 

2. Onder loon word t ve rstaan de onder 
welke benaming ook aan de betrekking vast 
ve rbonden inkomsten, voor zoove r niet st rek
kende tot vergoeding van onkosten, aan het 
vervull en der betrekking ve rbonden. 

3. V oor de toe pass ing van met de loon
regel ing dan wel met het loon verba nd hou
dende bepali ngen en regelingen, den rech ts
toestand van den arbe ider betre ffende, word t 
de in het vorig artikel bedoelde korting ge
acht geen wijziging te brengen in de loonrege. 
li ng noch in het loon van den arbe ider , tenzij 
de toepass ing van de overeenkomstige rege
l ing voor pensioengerechtigde ambtena ren u it
gaat van het bedrag der bezoldig ing ve rmi n
derd met het op deze ambtenaren toegepaste 
pens ioenverhaal. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na di en der dagteeke
n ing van het Staatsblad, waarin het zal wor
den geplaatst. 

Onze M inisters, hoofden van de departem e n
ten van algémeen bestuu r, zij n ieder voor zoo. 
veel hem betreft, belast met de uitvoering va n 
di t beslu it, hetwelk in het Staatsblad ge
plaa tst zal worden en waarva n afschrift zal 
worden gewnden aan den R aad van State en 
de Al gemeene R ekenkamer . 

's-Gravenhage, den 12den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Staat, 
Minister van K oloniën, 

Voorzit ter van den R aad van M inis te,1·s, 
H . Co I ij n . 

(Uitge g. 7 Au gustus 1934.) 

s. 364. 

12 J uli 1934. B E SLU IT, houdende vaststel
ling van het cont ingent gewone di enst
plich t igen de r lichting 1935 . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze n Minister van 

D efens ie van 25 Juni 1934, VIIe a fd. , n °. 
298 O; 

Gelet op a r t. 27, eerste en tweede I id , der 
Dienstplich twet en op a r t. 55, tweede lid , va n 
het Dienstplichtbesluit ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n te be
pa le n : 

Art . 1. Van de voo r inlij ving aangewezen 
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personen der lich t ing 1935 worden 24, 690 be
stemd tot gewoon dienstplichti ge. 

2. V an de 24,690 tot gewoon dienstplich
t ige bestemde ingeschrevenen der lich t ing 1935 
worden 1092 bestemd voor de zeemacht. 

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

's-Gravenhage, den 12den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister v an D efensie, L . N . D eck e r s. 
( Uitgeg. 24 Jul i 1934.) 

s. 365. 

12 Jul i 1934. BESLUIT, houdende wijzig ing 
van het R eglement rechtstoestand m ilitai
ren zeemacht, vastgesteld bij K oninklijk 
beslui t van 22 Augustus 1931 (S taatsblad 
n°. 377) en gewijzigd bij Koninklijk be
slui t van 12 December 1932 (Staatsblad 
11°. 599). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Defensie van 12 Mei 1934, IIIe Afdeeli ng A, 
n° 112 · 

Gezie~ artikel 12 van de Mili taire Ambte
narenwet 19 31 ; 

D en R aad van State gehoord (adv ies van 
4 J uni 1934, n°. 31) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
n ister van Defensie van 26 Juni 1934, IIIe 
Afdeel i ng A, n°. 98; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende wijzig ingen van het R eglement 

recht6toestand mi li tairen zeemacht (Staatsblad 
1931, n°. 377 ) vast te stell en . 

I n de considerans worden, te rekenen van 
1 Maar t 1933 a l, de woorden " Gezien artikel 
125 van de Ambtenarenwet 1929 ; " vervangen 
door: 

Gez ien artikel 12 van de Mil ita ire Ambte
narenwet 1931 ; 

Art. 9. I n den aanhef verval t het woord 
.,kosteloos" . 

A rt. 15. H et artikel verval t . 
Art. 18. H et artikel wordt vervangen door: 
1. De mili ta ir, die geschorst is op grond 

van het eerste lid van art ikel 17, geniet gedu
rende de eerste zes weken dier schors ing 2/3 
gedeel te van zijne inkomsten. Gedurende den 
ve rderen duur dier schorsing blijft hij in het 
genot van 2/3 gedeelte dier inkomsten, tenzij 
Onze Min ister bepaalt, dat hij gedurende be
doeld tijdvak geene inkomsten zal genieten. 

2. Wanneer de schorsing he t gevolg is van 
het bepaalde in het derde lid van ar t ikel 17, 
staan de inkomsten van den betrokken mili
tai r stil van den datum der voor dracht af. 

3. Ingeval de in het eerste lid bedoelde 
mili ta ir niet wordt ontsl agen, worden de niet 
berekende inkomsten alsnog toegekend. 

4. Ingeval de in het tweede lid bedoelde 
mili ta ir niet of niet met to_epassing van a rtikel 
69 der Wet op de K rijgstucht wordt ontslagen, 
worden de niet berekende inkomsten alsnog 
toegekend. 

5. Geniet een mili ta ir gedurende eene schor
sing slech ts een deel zijner inkomsten, da n 
kan Onze Minister bepalen, dat deze gedeel
telijke inkomsten aa n anderen dan aan den 
mili tair zelf zullen worden uitbetaald. 

A rt. 22. H et 3e 1 id wordt verva ngen door: 
3. H et a dvies wordt door de commiss ie niet 

gegeven dan na den voor ontslag voorgedra
gen sch epeling te zijner verdedig ing te hebben 
gehoord. 

Art. 24. H et artikel wordt vervangen door: 
De schepelingen worden door Onzen Minis

ter of in de door Ons bepaalde gevall en door 
den vlootvoogd ontsl agen . 

Art. 25 . In het 3e lid onder b worden de 
woorden " in o vereenstemming m et" ve rva ngen 
door "gelet op". 

Art. 47. In het 4e l id vervallen de woor
den " Hare Ma jeste it de Koni ngin-Moeder en" 

Art. 52. In het l e li d wordt de eerste vol
zin vervangen door : 

1. Tenzij de bel angen van den dienst zich 
daartegen verzetten, wordt aan mili ta iren na 
terugkeer in Nederland uit Curaçao een verlof 
van 21 dagen en na terugkeer uit de overige 
overzeesche gewesten of uit het buitenland 
een verlof van 14 dagen verleend voor elk 
jaar , dat door hen bui ten N ederland is door
gebracht. 

A.-t . 53. In het l e l id vervalt het voorko
mende onder / . 

A rt . 54. De tweede volzin word t vervangen 
do01·: 

V a n dit verlof worden de dagen, welke niet 
vall en op een Zaterdag en een Zondag, in 
m inder ing gebracht van het vacantieverlof. 

Art . 57. H et artikel wordt vervangen door: 
I ndien het wegens dr ingende aangelegen

heden van een m il itair noodig blijkt hem 
verlof tot a fwezigheid uit een hospitaal, zie
keninricht ing of bijzondere verplegingsinrich
ting te verleenen en de gezondheidstoestand 
van den verpleegde het verlof toelaat, ge
schiedt de verl eening daarvan door den com
mandant op voorstel va n het hoofd der in
r ich t ing. Zoodani g verlof kan ook door den 
commandant worden verl eend, indien het 
hoofd der inricht ing dit voor het herstel der 
gezondheid noodig acht . 

Art. 62. I n het l e lid onder b vervallen 
de woorden " H are M a jeste it de K oningin
Moeder en". 

Art. 71. H et l e lid wordt vervangen door : 
1. Wanneer tijdens verpleging in een hos

p itaal, ziekeninr icht ing of bijzondere verple
gingsinrichting de bet rokkenen uit den zee
dienst worden ontslagen, ka n aan hen, indien 
hun toestand dit wenschelijk maakt, desver
langd worden vergund om voor Rijksrekening 
in verpleging te blijven; aan hen, die worden 
verpleegd wegens ziekten, verwondingen of 
gebreken niet te wijten aan oorzaken, in ver
band staande met den dienst, wordt deze ver
gunning, als regel voor ten hoogste drie maan
den verleend. 

Art. 91. N a het 3e lid wordt een nieuw 4e 
1 id ingevoegd, 1 ui den de: 

4. H et advies wordt door de commissie niet 
gegeven dan na den betrokken schepeling te 
zijne r verdediging te hebben gehoord. 

H et bestaande 4e en 5e I id worden onder
sche idenlijk 5e en 6e lid . 

Art. 97. In het l e lid wordt tusschen de 
woorden "daartegen" en "adniinistratie/" in
gevoegd: 
, ingeval niet reeds tevoren eene commissie 
van onderzoek advies heeft gegeven. 
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Art. 99. Het l e I id wordt vervangen door : 
1. De commissie bestaat uit de tweetall en 

van leden, aangewezen door de organ isaties, 
welke Onze Ministe r daartoe bevoegd ver
ki aa rt. Voor elk tweetal leden wijst de betrok
ken organisatie een tweetal pl aatsve rvangende 
leden aan. 

De artikelen 100, 101 en 102 worden ve r
vangen door: 

Art. 100. 1. De in het eerste lid van ar
t i kei 99 bedoel de leden en plaatsvervangende 
leden moeten milita iren in actieven dienst 
zijn en ,behooren tot de zeemacht in N eder
land. 

2. De organisaties doen van de aanwijzing 
m ededeeling aan Onze n Minister, die bevoegd 
is een bepaald per oon a ls lid of als plaats
vervangend lid te wraken. De betrokken or
ganisatie wijst in zoodanig geval een ander 
aan. 

3. Indien door eene organisatie van de be
voegdheid tot aanwijzing binnen een door On
zen Minister te bepa len termijn geen gebruik 
is gemaakt, komt die bevoegdhe id voor de 
betrokken organisatie te vervallen. 

4. E ene organisatie, welke niet lange r 
wenscht deel te nemen aan h et georgan iseerd 
overl eg, zendt daarvan bericht aan Onzen 
Minister. 

5. Eene organisatie, welke zonder kenni s
geving op twee, en met kennisgeving op drie 
v~r~aderingen - hetzij achtereenvolgens , het
ZIJ m hetzelfde kal enderjaar - niet is ver
tegenwoordigd geweest , wordt geacht het in 
het vorige lid bedoelde beri cht te hebben ge
zonden . De voorzitter geeft daarvan kennis 
aan Onzen Minister. 

Art. 101. De organisaties, welke van de be
voegdheid tot aanwij zing hebben gebruik ge
maakt, doen aan Onzen Minister rnededeeling 
van hare -~tatuten en van de daar in aange
brachte w1Jz1gmgen, zoomede van de samen
stellmg van haa r bestuur en van de daar in 
aangebrachte wijzigingen. Zij geven voorts in 
den aanvang van elk kalenderjaar aan Onzen 
Minister kennis van het aanta l leden met ver
meldi ng van de kwali teiten en van het aan
tal in elke kwaliteit. 

Art. 102. Indien een lid of plaatsvervan
gend lid uitval t , wijst de betrokken organisa
tie een nieuw lid of nieuw plaatsvervangend 
lid aan. H et bepaalde in h et tweede en derde 
lid van artikel 100 is van overeenkomstige 
toe pass, ng. 

A rt. 105. In het 3e lid wordt de eerste vol
zin vervangen door : 

Indien een tweetal van leden, onder mede
deel ing van redenen, het verlangen te kennen 
geeft, dat de commiss ie wordt bijeengeroepen, 
is de voorz itter, nadat hij desgevraagd van 
een ander tweetal van leden heeft vernomen 
dat zij met het ver! a ngen instemmen, daarto~ 
verplicht. 

Onze Ministe r van Defensie is belast met 
de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, den 12den J uli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 
( Uitgeg. 24 Jul i 1934.) 

s. 366. 
13 J uli 1934. BESLUIT tot wijzig ing van 

het K oninklijk besluit van 29 J anuari 
1918 (Staatsblad n°. 107) tot aanwijzing 
overeenkomstig art ikel 170 der hooger'. 
onderwijswet va n de Vereeniging " H et 
N ederlandsch Lyceum", gevestigd te 's-Gra
venhage, a ls bevoegd om bij de facu lteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rij ks
uni vers i te i t te L eiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen. 

Wij WILH ELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 Mei 1934, 11°. 17543, a fdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 170 der hooger-onderwij s
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 J uni 1934, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 3 Juli 1934 n°. 2545 
a fdeel ing H ooger Onderwijs; ' ' 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
In Ons beslui t van 29 J anuari 1918 (Staats

blad n°. 107) tot aanwijzing, overeenkomstig 
a rtikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Vereenig ing " H et N ederl andsch Lyceum" , 
gevestigd te ' s-Gravenhage, a ls bevoegd om 
bij de facu lteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bij 
zonderen leerstoel te vestigen, worden de 
woorden " de Paedagogiek in vo ll en omvang 
en toepass ing" vervangen door de woorden : 
empirische psychologie en opvoed kunde in vol
len omvang en toepass ing. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit bes lui t, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afsch rift za l worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1934. 

s. 367. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M_arc hant. 
(Uitgeg. 24 J uli 1934. ) 

13 J1tli 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 4 Juli 1905 
(Staatsbl:ad _n°. 227), laatstelijk gewijzigd 
b1J KorunkhJk beslmt van 16 Februari 1934 
(Slf!,atsblad n°. 64A), t er uitvoering van 
artikel 33, andere, der hoogeronderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Mei 1934, n°. 2007 III, afdeelinu Hooger 
Onderwijs ; 

0 

Gelet op a rtikel 33, onder c, der hooger 
onderwijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1934, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister va n 3 Juli 1934, no. 2544, 
Afdeeling H ooger Onderwijs ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Artikel 10 van Ons besluit van 4 Juli 

19_05 (Staats~lad n°. 227), laatstelijk gewijzigd 
b1J Ons beslmt van 16 Februari 1934 (Staatsblad 
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n°. 64A), wordt gelezen als volgt: 
Omtrent de vereischten voor de examens ter 

verkrijging van het diploma van werktuigkun
dig ingenieur gelden de volgende bepalingen : 

H et propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a, de wiskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mechanica. 
r. de natuurkunde, 
d. de sch eikunde, 
e. de kennis en het onderzoek der metalen, 
/ . de mechanische technologie, 
g. de werktuigbouwkunde, 
h. het technisch teekenen. 
H et candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica, 
b. de aero- en hydrodynamica, 
c. de werktuigbouwkunde, 
d. de mechanische technologie, 
e. de kennis en het onderzoek der metalen, 
/. de natuurkunde, 
g. de electrotechniek, 
h. het administratief recht. 
Het ingenieurs-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de werktuigbouwkunde, 
b. de bedrijfsleer, 
c. de industrieele bouwkunde, 
en voorts over één of meer der volgende vak

ken ter keuze van den candidaat, onder goed
keuring der afdeeling : 

d. de wiskunde, 
e. de theoretische en toegepaste mechanica, 
/ . de aero- en hydrodynamica, 
g. de natuurkunde, 
h. de mechanische technologie, 
i. de scheikundige technologie, 
k. de kennis en het onderzoek der metalen, 
l. de kennis en het onderzoek van bouw-

stoffen , andere dan metalen, 
m. de staathuishoudkunde, 
n. het boekhouden. 
Het ingenieurs-diploma wordt slechts uitge

r eikt aan hen, die bewijzen hebben overgelegd 
van voldoende practische bekwaamheid. 

Art. II. Artikel 11 van Ons besluit van 
4 Juli 1905 (Staatsblad n°. 227), laatstelijk ge
w:ijzigd bij Ons besluit van 16 Februari 1934 
(Staatsblad n°. 64A), wordt gelezen als volgt : 

Omtrent de vereischten voor de examens ter 
verkrijging van het diploma van scheepsbouw
kundig ingenieur gelden de volgende bepalingen: 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken: 

a. de w:iskunde, 
b. de theoretische en toegepaste mechanica, 
c. de natuurkunde. 
d. de kennis en het onderzoek der metalen, 
e. de mechanische technologie, 
/. de werktuigbouwkunde, 
g. de scheepsbouwkunde, 
h. het t echnisch teekenen. 
Het candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de theoretische en toegepaste mechanica, 
b. de werktuigbouwkunde, 
r.. de scheepsbouwkunde, 
d. de kennis en het onderzoek der metalen, 
e. de natuurkunde, 
/ . de electrotechniek, 
g. het administratief recht, 
en voorts over één of meer der volgende vak-

ken ter keuze van clen candidaat, onder goed
keuring der afdeeling : 

h. de wiskunde, 
i. de aero- en hydrodynamica, 
k. de kennis en het onderzoek van bouw-

stoffen, andere dan metalen, 
l. de mechanische technologie, 

m. de staathuishoudkunde, 
n. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
In de plaats van een der onder h tot n ge

noemde vakken kan t reden een meer uitge
breide kennis in een der vakken, genoemd onder 
a, b, c en e. 

H et ingenieurs-examen loopt over de vol-
gende vakken : 

a. de scheepsbouwkunde, 
b. de werktuigbouwkunde. 
H et ingenieurs-diploma wordt slech ts uit

gereikt aan hen, die bewijzen hebben overge
geld van voldoende practische bekwaamheid. 

Art. III. Het derde en vierde lid van artikel 
12 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staatsblad 
no. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 Februari 1934 (Staatsblad n°. 64A), wor
den gelezen als volgt : 

Het candidaats-examen loopt over de vol-
gende vakken : 

a. de wiskunde, 
b. de t heoretische en toegepaste mechanica, 
c. de electrotechniek, 
d. het administratief recht, 
en voorts over één of meer der volgende vak

ken ter keuze van den candidaat, onder goed
keurin~ der afdeeling : 

e. cte natuurkunde, 
/. de werktuigbouwkunde, 
g. de staathuishoudkunde, 
h. de bedrijfsleer en het boekhouden. 
In de plaats van een der onder e tot h ge

noemde vakken kan treden een meer uitgebreide 
kennis in een der vakken, genoemd onder a, 
b en c. 

Art. IV. H et tweede en derde lid van ar
tikel 14 van Ons besluit van 4 Juli 1905 (Staats
blad n°. 227), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 16 Februari 1934 (Staatsblad n°. 64A), 
worden gelezen als volgt : 

Het propaedeutisch examen loopt over de 
volgende vakken : 

a. de wiskunde, 
b. de scheikunde, 
c. de delfstofkunde. 
Het candidaats-examen loopt over de vol-

gende vakken : 
a. de t heoretische en toegepaste mechanica, 
b. de natuurkunde, 
c. de scheikunde, 
d. de werktuigbouwkunde, 
e. de delfstof- en aardkunde, 
/. het landmeten en het waterpassen, 
g. het technisch teekenen. 
Art. V. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 4 September 1934. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13en Juli 1934 . 
WILHEL MI NA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Jl,l ar chant, 
( Uitgeg. 24 J uli 1934.) 
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s. 368. 

13 J uli 1 934. BESLUI T tot vaststell ing van 
be pa li11gen betreffende indienstnem ing door 
de R aden van Arbe id van personeel o p 
arbeid overeenkomst (Arbeidsovereenkom
stenbesl uit Raden van Arbeid). 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 5 Februari 1934, n°. 48 , af
d eoling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende , dat h et noodig is bepalingen 
vast t e stellen betr effende de gevallen waarin 
en de voorwaar den waaronder door de Raden 
van Arbeid ind ienstneming op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk rech t kan plaats hebben; 

Gelet op artikel 1 34, eerste lid, der Amb
te naren wet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 19 J uni 1934, n°. 39); · 

Gelet op het nader rapport van Onzen M i
nister van Socia le Zaken van 29 Juni 1934, 
n°. 1694, a fdeel ing Arbeidersverzekering ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

Al gemeene bepaling. 

HOOFDST U K I. 

Art. 1. In dit beslu it wordt verstaan onder 
"arbe ider"; h ij , die op arbe idsovereenkomst 
naa r burgerlij k rech t in di enst is genomen . 

HOOFDSTUK II. 
Gevallen, waarin door de Raden van Arbeid 
i11dienstne1ning op arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk ,·echt kan plaats hebb en. 

2. Door een Raad van Arbe id kan ind ienst
neming op arbeidsovereenkomst naar burger
l ij k recht pl aats hebben : 

a . va n personeel voor de uitvoering van een 
bepaald werk ; 

b. van personeel ter vervanging van afwezig 
personeel; 

c. van personeel, behoorende tot een zoom 
van arbeidskrachten, d ie noodzakel ij k is voor 
de aanpassing van den dienst aan de schomme-
1 ingen in de hoeveelhe id te verr ich ten werk; 

d. van personeel , in d ienst genomen, nadat 
een wijzig ing van de taak van den betrokken 
d ienst is voo rgenomen; 

e. van personeel beneden den leeftij d van 
21 jaren ; 

/ . van leerl ingen ; 
g. van personeel op proef, voor niet l a nger 

dan één jaar, desnoods met nog één jaar te ver 
lengen; ech ter kan het bevoegd gezag, op ver
zoek van den betrokkene, den p roeftijd m et 
nog een jaar verlengen ; 

h . van personeel voor nieuw ingestelde be
trekkingen, waarvan de beteekenis nog n iet 
voldoende vaststaat om daarvoor de juiste 
plaats in de formatie van den di enst te kunnen 
aangeven ; 

i. van personeel met gedeeltelij ke dag-, 
week- of j aartaken ; 

j . van personeel , behoorende tot groepen , 
waaronder veel m utatie voorkomt; 

k. van personeel, bel ast met waakdiensten 
of met het schoonhouden van gebouwen ; 

l. van personeel , dat n iet voldoet aan be-

paalde eischen, wel ke voor de aanstelling in 
ambtel ijk verband zij n gesteld; 

,n. van agenten, belast met het bevorderen 
van de afslu iting van vrijwi llige verze keri ngen 
en/of het incasseeren van premiën, verschuldi gd 
voor d ie verzekeringen, alsmede van personen, 
d ie daarbij leid ing geven. 

HOOFDST U K III. 

Voun1•aarde11, ,vaa1·under door de R aden van 
A rbcid indienstne,aing op arbeidsovereenkomst 

naar burgerlijk ,·echt kan plaats hebben. 

§ 1. A I g e m e e n e b e p a l i n g e n. 

3. Door de Rade n van Arbe id kan ind ienst
neming op arbeid overeenkomst naar burge1·
lij k recht plaats hebben met inach tneming van 
de bepal ingen van d it Hoofdstuk. 

4. 1. De bepalingen van di t H oofdstu k v in
den slechts toepass ing, voor wover niet bij of 
krachtens eene wet anders is o f wordt bepaald . 

2. De bepalingen van dit Hoofdstuk of som
m ige daarvan vinden geen toepassing in ge
va ll en, waarin een algemeene maatregel van 
bestuur of een uit kracht daar van gegeven 
voorschr ift om bijwndere redenen ha re toe
passelijkheid uitsluit. 

5. Voor de toepassing van de in di t H oofd
stuk aangehaalde artikelen van het B urgerlijk 
Wetboek wordt onder "werkgever" verstaan: 
het gezag, bevoegd tot ind ienstneming van den 
arbe ide r . 

§ 2. V an cl e i n d i e n s t n e m i n g. 

6 . De ind ienstneming van personeel op ar
be idsovereenkomst geschiedt door den Raad 
van Arbeid. · 

7. 1. De arbeidsovereenkomst wordt chrif
telij k aangegaan, in tweevoud opgemaakt e n 
door beide partijen onderteekend . 

2. Z ij wordt aangegaan voor een bepaalden 
t ij d of voor onbepaalden tij d. 

8. Ten aanzien van gehuwde vrouwen en 
minderjarigen , met wie een arbe idsovereen
komst naar burgerl ij k recht wordt gesloten, 
zij n de artikelen 1637/, 1637g, en 1637 h van 
het Burgerlij k Wetboek van toepassing. 

9. 1. De arbeider ontvangt een exemplaar 
van d it besluit. Hetzelfde geldt voor de schrif
telijk vastgestelde en voor hem geldende rege
lingen, d ie h ij bij de vervulling van zij n d ienst 
heeft na te leven, tenzij laatstbedoelde rege
lingen op eene voor hem gemakkelijk toegan
kelijke plaats ter inzage liggen. 

2. Wanneer zoodanige regelingen niet 
sch r iftelij k zijn vastgesteld, worden deze be
hoor! ij k te zijner kennis gebracht . 

§ 3. V a n h e t I o o n . 

10. 1. Het loon van den arbei der wordt bij 
de a r be idsovereenkomst bepaald : 

a. vo lgens de loonregel ing, ge ldende voor 
overeenkomstig personeel in ambtelijken 
di enst; 

b. op een bedrag, gelij k aan of boven het 
minimum van de loonschaal van overeenkom
s t ig per soneel in ambtelijken dienst, welk be
drag ook na eventueele verhoogingen , het 
m aximum d er desbetreffende loonschaa l niet 
m ag overschr ijden ; 

c. volgens d e loonregeling , vastgesteld voor 
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de groep, waarvan de arbeider deel uitmaakt ; 
d. op een bedrag, voor elk geval of voor 

eiken te verrichten dienst afzond erlijk vast t e 
stellen. 

2. Door den Raad van Arbeid zal, onder 
goedkeuring van het bestuur der Rijksver
zekeringsbank, worden bepaald , volgens welke 
van de in het vorig lid onder a tot en met d, 
bedoelde regelingen de loonbepaling zal plaats 
hebben. 

11. Geen loon is verschuldigd over den tijd, 
gedurende welken de arbeider in strijd met zijn 
verplichtingen opzettelijk nalaat zijne werk
zaamheden te verrichten. 

12. 1. Tenzij bij de a rbeidsovereenkomst 
anders is bepaald, zal de uitbetaling van het 
loon geschieden a ls vol!it : 

a. indien het loon biJ de week of bij kortere 
tijdruimte is vas•,gesteld, per week ; 

b. indien het loon bij de maand of bij langere 
t ijdru.imte is vastgesteld , per maand. 

2. De ar tikelen 1638/ en 1638g van het Bur
gerlijk Wetboek zijn van toepassing. 

3. Bij de ui tbetaling van het loon wordt 
4 % daarvan ingehouden . Het ingehoudene 
wordt bij beëindiging van de dienstbetrekking 
aan den arbeider u.itgekeerd , zulks met inacht
neming van het bepaalde in artikel 61. 

4. De inhouding, bedoeld in het derde lid 
wordt niet toegepast, indien de arbeider in dienst 
is genomen voor een t ij dvak van drie maanden 
of korter, of indien hij, voor onbepaalden t ijd 
in dienst genomen , vermoedelijk niet langer 
dan d rie maanden in d ienst zal blijven. 

5. I s de arbeider belast met een gedeeltelijke 
dag- , week- of jaar taak , of bestemd om nu en 
dan in te vallen, dan wordt de inhouding, be
doeld in het derde lid , niet toegepast, zoolang 
hij niet in een afgeloopen kalenderjaar uit dien 
hoofde t en minste f 400 aan Joon heeft ont
vangen. H eeft ~.e arbeider in een kalenderjaar 
ten minste f 400 aan loon ontvangen, dan wordt 
te beginnen met het nieuwe kalenderjaar, tot 
inhouding op zijn loon overgegaan , tenzij te 
verwachten valt , dat dit loonbedrag in de eerst
volgende jaren niet zal worden bereikt . Het be
paalde in dit lid lijdt uitzondering ten aanzien 
van den a rbeider , die ter zake van zijn werk
zaamheden een vaste belooning ontvangt, welke 
ten minste f 400 per jaar bedraagt , alsmede ten 
aanzien van den op den datum van inwerking
treding van dit besluit reeds in dienst zijnden 
a rbeider , die gedurende het daaraan vooraf
gaande kalenderjaar ten minste f 400 aan loon 
heeft on tvangen. 

6. Indien in verband met een door den a r
beider genoten pensioen , naar het oordeel van 
den betrokken Raad van Arbeid , daartoe aan
leiding bestaat, kan bij de arbeidsovereenkomst 
worden bepaald, dat het derde lid van dit 
art ikel buiten toepassing zal blijven. 

13. 1. De arbeider, die als militair inge
volge eene uit de wet of u.it eene verbintenis 
voortvloeiende verplichting in werkelijken 
dienst is, wordt geacht in zijne burgerlijke be
trekking met verlof t e zijn. Hij behoudt over 
den tijd van dezen dienst het genot van het aan 
zijne betrekking verbonden loon, voor zoover 
hij krach tens de art ikelen 14 tot en met 17 
daarop aanspraak kan maken, dan wel voor 
zoover die werkelijke dienst wordt vervuld ge
durende het aan hem verleende vaca.ntie-verlof. 

2. In alle andere gevallen wordt hem het 
loon over den t~jd van het verblijf in werkelijken 
dienst niet ui tbetaald. 

14. 1. De arbeider, die voor herhalingsoefe
ningen in werkelij ken dienst is, behoud t over 
den tijd van dezen dienst het volle genot van 
het aan zijne betrekking verbonden loon. 

2. Voor zooveel noodig, bepaalt Onze Mi
nister van Defensie, welke dienst a ls herhalings
oefening wordt beschouwd . 

3. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt met herhalingsoefeningen gelijkgesteld 
de werkelijke dienst, vervuld krachtens : 

a. artikel 5, vijfde lid, onder a, der Wet voor 
het reservepersoneel der landmacht 1905 (zoo
als die sedert is gewijzigd ), voor zooveel ziek te 
betreft; 

b. ar tikel 36, eerste lid, onder a, der Dienst
plichtwet, of ar tikel 5, onder 3°., sub a der Wet 
voor de K oninkl~jke Marinereserve 1924 (Staats
blad no. 369), indien het niet tijdig bereiken van 
den vereischten graad van geoefendheid het 
gevolg is van ziekte ; 

c. ar t ikel 36, eerste lid , onder c der Dienst
plichtwet, ar tikel 5, vijfde lid, onder b, der Wet 
voor het reserve-personeel der Landmacht 1905 
(zooals die sedert is gewijzigd) of artikel 5, 
onder 3°. , sub c, der Wet voor de Koninklijke 
Marine-reserve 1924 (S taatsblad n°. 369), voor 
zoover betreft den tijd , doorgebracht tot het 
ondergaan van het daar bedoelde onderzoek, 
indien dat onderzoek geen krijgstuchtelijke 
straf of veroordeelend vonnis ten gevolge beeft ; 

d. artikel 36, eerste lid onder e en /, der 
Dienstplichtwet, artikel 5, vijfde lid onder c 
end, achtste en negende lid, der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 3°., 
sub een/, der Wet voor de K oninklijke Marine 
reserve 1924 (Staatsblad n°. 369) ; 

e. artikel 36, tweede lid, der Dienstplicht
wet, artikel 5, zevende lid, der Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 (zooals 
die sedert is gewijzigd) of artikel 5, onder 4°., 
der Wet voor de K oninklijke Marine-reserve 
1924 (Staatsblad n°. 369), mi ts de oproeping 
in werkelijken dienst niet plaats heeft voor het 
ondergaan van straf en het bedoelde onderzoek 
geen krijgstuchte lij ke straf of veroordeelend 
vonnis ten go vol ge heeft. 

15. 1. De arbe ider, die i11 verband met oor
log, oor logsgevaar of andere bu itengewone 
omstandi gheden verplichten werkelijken dienst 
verricht, geniet gedurende 30 dagen het aan 
zijne betrekki ng ve rbonden loon en daarna 
hetgeen d it meer bedraagt dan zijne mili ta ire 
beloon ing. 

2. H et eerste lid is eerst van toepass ing, 
nadat de mili ta ir hetzij vóór, hetzij gedurende 
de buitengewone omstandigheden een werke
lijken dienst van 5½ maand of, indien hij eene 
eerste oefening van korteren duur te vervull en 
had, deze oefening heeft vol bracht. 

3. H et bepaa lde in het tweede I id geldt niet : 
a. ten aanzien van de bui tengewone dienst

plichtigen, die eerst in werkelij ken dienst be
hoeven te komen na het jaa r der I ichting, 
waartoe zij behooren of naar hun leeftijd ge
rekend kunnen worden te behooren; 

b. voor de vrijwilligers van den landstorm, 
die hetzij een rang bekleeden, hetzij het bewijs 

1 van voorgeoefendheid hebben verworven. 



L 

1934 13 JUL I (S. 368) 494 

16. De bepalingen, vervat in de artikelen 
13, 14 en 15, zijn slechts van toepassing tot en 
met den dag, waarop de burgerlijke betrek
ki ng zou zijn beëindigd, indien de arbeider 
daaraan niet door den militairen dienst wu 
zijn onttrokken. 

17. Aanspraak op ge lijktijdig genot van 
burgerlijke en mrlitaire belooning, a ls bedoeld 
in de artikelen 13, 14 en 15 bestaat slèch ts, 
indi en de arbeider ten m inste 12 maanden, 
voorafgaande aan den datum van opkomst in 
werke lijken dienst, regelmatig dienst heeft 
gedaan. 

§ 4. V a n d e cl i e n s t- e n we r k t ij d e n. 
18. 1. Zoo vee l moge] ijk wordt door iederen 

R aad van Arbeid eene regeling van den werk
tijd vastgesteld en bekend gemaakt. Onver
minderd het bepaalde bij of krachtens wetten, 
houdende bepalingen tot beperking van den 
arbe idsduur, wordt daarbij tevens bepaald, of 
en op welke wijze bevol en dienst of arbe id, 
die bu iten de gewone werktijden va lt, bijwn
cler wordt beloond. 

2. Bij de regeling van den werktijd wordt 
in acht genomen, dat deze in verband met den 
aard der werkzaamheden n iet overmatig zijn 
en behoorlijk door ru ttijd wordt onderbroken, 
alsmede dat op Zondag alleen bij onvermijde
lijkheid dienst wordt geëischt. 

3. Bij de regeling van den werktijd en bij 
h are toepassing wordt voorts ten aanzien van 
iederen arbe ider zooveel mogelijk gewrgcl, dat 
hij op Zondag en de voor hem gel dende ker
kelijke feestdagen zijne kerk kan beweken en 
dat hij in zijne Zondagsrust wo weinig moge
lijk wordt beperkt. Bij di e regeling wordt er 
naar gestreefd , dat van den arbeider op al
thans 26 Zondagen pe r jaar geen di enst wordt 
geëischt. 

4. Hetgeen in dit artikel ten aanz ien van 
het verrichten van arbeid op Zondag is be
paald, geld t mede voor het verrichten van 
arbeid op den Nieuwj aarsdag, den tweeden 
Paaschdag, den H emelvaartsdag, den tweeden 
Pinksterdag, de beide K erstdagen en den dag, 
waarop de verjaardag van de Koningin wordt 
gevierd. 

5. H et bepaa lde in dit artike l vindt voor 
hen, die tot een kerkgenootschap behooren, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath 
of op den Zevendedag viert, overeenkomstige 
toepassing ondersche idenlijk ten aanzien van 
den Sabath of den Zevendedag, indi en zij een 
daartoe strekkend verwek tot den Raad van 
Arbeid hebben gericht en voor zoover de be
langen van den betrokken R aad of van het 
overige personeel zich daartegen niet verzetten. 

§ 5. V a n v e r I o f e n v a c a n t i e. 

19. In elk kal enderjaar wordt aan den ar
beider, di e ten minste 6 maanden in werke
lijken d/enst is, een vacantie-verlof met behoud 
van loon verleend, tenzij de belangen van den 
d ienst zich daartegen verzetten of tenzij naar 
het oordee l van de autoriteit, di e het verlof 
verleent, voor den arbeider ge ldi ge redenen 
van verh indering bestaan. 

20. 1. De duur va n dit verlof bedraagt 8 
dienstdagen. 

2. T en aanzien van bepaalde betrekkingen 
of bepaalde arbe iders kan van het eerste lid 
worden afgeweken. 

21. Voor den arbe ider, die niet gedurende 
het volle kalenderjaar werkelijk dienst zal heb
ben gedaan, wordt de duur van het vacantie
verlof, zoo mogelijk van het loopende en overi
gens van een volgend kalenderjaar, naa r even
redigheid verminderd, met dien verstande, dat 
het resteerend gedeelte tot heele dagen naar 
boven wordt a fgerond en dat zoodanige ver
mindering in geval van afwezigheid wegens 
ziekte of wegens verblijf onder de wapenen, 
anders dan voo r eerste oefening, all een zal 
worden toegepast, bij a ldien de a fwezigheid 
langer dan ondersche idenl ij k 3 maanden en 6 
weken heeft geduurd. 

22. I s aan den arbeider in eenig kalender
jaar het vacantie-verlof niet of ni e t geheel ver
leend , dan wordt hem dit nog niet genoten 
ver lof zooveel mogelijk verleend in een vol
gend kalenderjaar, met dien verstande, dat hij 
nimmer in eenig kalenderjaar recht ka n doen 
gelden op een langer vacant ie-verlof dan 11h 
maal het hem volgens artikel 20 toekomend 
verlof. 

23 . 1. De beslissing omtrent de tijdstippen, 
waarop het vacantieverlof zal ingaan, alsmede 
die omtrent de tijdvakken, waarin het den 
arbeider toekomende verlof eventueel zal wor
den gesp! itst, berust bij de autori te it, die het 
verlof verleent. Daarbij wordt voor zoover de 
belangen van den dienst en die van het overige 
personeel dit toelaten, zooveel mogelijk reke
ning gehouden met de wenschen van den ar
beider. 

2. Wanneer de arbeider dit verzoekt en de 
dienst het toelaat, wordt hem het vacantie
verlof onafgebroken gegeven. Bij splitsing van 
dit ved of zal zooveel mogelijk ten minste de 
helft daarvan aaneensluitend worden verleend. 

24. H et vacant ie-verlof zal desverlangd zoo
veel mogelijk verleend worden in het tijdvak, 
loopende van 1 Mei tot 1 October. 

25. 1. Verleend verlof kan worden ingetrok
ken, wanneer dringende redenen van dienst
belang zulks noodzakelijk maken. In zoodanig 
geval komt een dag. waarop de arbeider dien
tengevolge slechts gedeeltelijk verlof genoot, 
niet in aanmerking bij h et berekenen van het 
aanta l genoten verlofdagen. 

2. Indien de arbeider ten gevolge van de 
intrekking van het verlof geldelijke schade lijdt, 
wordt, deze schade hem vergoed . 

26. 1. T enzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten, wordt aan den ar
beider buitengewoon verlof met behoud van 
het volle loon verleend : 

a. voor de uitoefening van kiesrecht, voor 
zooveel dit niet in den vrijen tijd kan gescme
den ; 

b. voor het voldoen aan eene wettelijke ver 
lijke verplichting, tenzij deze is ontstaan door 
zijne schuld of nalatigheid en voor zooveel h et 
niet in den vrijen tijd kan geschieden ; 

c. b\j zijn ondert rouw of huwelijk en bij 
huwelijk van een zijner kinderen ; 

d. b\j bevalling van zijne echtgenoote ; 
e. bij ernstige ziekte van echtgenoot(e), 

ouders, stiefouders, schoonouders, kinderen, 
stief- en aanbehuwdkinderen; 

/ . bij overlijden van echtgenoot( e), ouders 
of kinderen 4 dagen en van overige bloed - en 
aanverwanten tot den vierden graad ingesloten 
voor ten hoogste één dag, tenzij de arbeider be-
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last is met de regeling der begrafenis of ( en) 
nalatenschap, in welk geval eveneens verlof 
voor ten hoogste 4 dagen wordt verleend : 

g. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
arbeider lid van het hoofdbestuur is ; 

h. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraadvergadering aan leden van een bonds
raad, van ten hoogste vier hoofdbestuursver
gaderingen aan leden van het hoofdbestuur en 
van ten hoogste vier vakgroepsbestuursver
gaderingen aan bestuursleden van een landelijke 
vakgroep, alles per kalenderjaar. 

2. Buitengewoon verlof, al clan niet met 
behoud van loon, kan bovendien worden ver
leend, in de gevallen, waarin hij, die tot ver
leening van dat verlof bevoegd is, oordeelt, 
dat daartoe aanleiding bestaat. 

27. Behoudens in dringende gevallen, moet 
buitengewoon verlof ten minste vier en twintig 
uren te voren worden aangevraagd bij de auto
riteit, die dat verlof moet verleenen. Indien hij, 
die niet vooraf een aanvraag daartoe heeft ge
daan, ten genoege van bedoelde autoriteit aan
toont, dat hij daartoe geen gelegenheid heeft 
gehad en dat er voor zijn afwezigheid gAgronde 
redenen bestonden, wordt deze beschouwd als 
buitengewoon verlof met behoud van loon. 

28. Het krachtens artikel 26 verleende ver
lof wordt niet in mindering gebracht van het 
vacantie-verlof, behoudens in het geval, bedoeld 
in het tweede lid van dat artikel, indien zulks, 
bij het verleenen van dat verlof, is bepaald. 

§ 6. V a n d e a a n s p r a k e n i n g e v a 1 
van ziekte. 

29. 1. De arbeider, die wegens ziekte of on
geval verhinderd is zijn arbeid te verrichten, 
ontvangt wanneer hij te dier zake geen aan
srraak op eene uitkeering krachtens eene wette
lijke verzekering heeft, eene uitkeering tot zoo
danig bedrag en tot zoodanig tijdstip, als hem 
krachtens de Ziektewet zou toekomen, indien 
hij daaraan recht op uitkeering kon ontleenen. 

2. De arbeider ontvangt over den wachttijd, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 39 der 
Ziektewet, eene uitkeering ten bedrage van 
80 pct. van zijn loon. 

30. Ten aanzien van bepaalde arbeiders of 
grnepen van arbeiders kan door den Raad van 
Arbeid, onder goedkeuring van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, eene van artikel 29 
afwijkende regeling worden getroffen . 

31 . 1. Indien de ziekte of het ongeval in 
verband met zijne dienstbetrekking is ontstaan, 
ontvangt de arbeider over den tijd, dat hij 
dientengevolge verhinderd is te werken, doch 
niet langer dan 26 weken, boven de uitkeering, 
welke hem ingevolge eene wettelijke verzekering 
of de artikelen 29 en 30 toekomt, eene "er
hooging. Deze verhooging is gelijk aan het volle 
loon van den arbeider, verminderd met het 
bedrag van bedoelde uitkeering. 

2. In -het geval, bedoeld in het eerste li_d, 
heeft de arbeider voorts aanspraak op vnJe 
genees- en heelkundige behandeling op den 
voet van de bepalingen der Ongevallenwet 1921. 

§ 7. Van de overige rechten en ve r-
p I i c h t i n g e n. 

32. 1. De arbeider is gehouden de plich ten, 
uit zijne betrekking voortvloeiende, nauwge-

zet en ijverig te vervullen en zich te gedragen. 
zooals een goed arbeider betaamt. 

2. Hij is verplicht zich te onthouden van 
alle gedragingen, die de inwendige orde of .de
veiligheid van den Staat zouden kunnen in ge
vaar brengen of schaden. 

3. Hij behoort zich te onthouden van het 
bezigen van vloeken en van ruwe of onzedelijke
taal. 

4. Het is den arbeider verboden in dienst 
of bij het gekleed gaan in uniform, insignes of 
andere onderscheidingsteekenen of in dienst 
uniformkleedingstukken te dragen, een en ander 
voor zoover die uiet vanwege den Raad van 
Arbeid zijn verstrekt of voorgeschreven of tot 
het dragen waarvan niet door den Raad van 
Arbeid vergunning is verleend. Dit verbod is 
niet toepasselijk ten aanz ien van vreemde orde
teekenen, met Ons verlof aangenomen. 

33 . Indien de arbe ider door ziekte of anders
zin verhinderd is zijn dienst te verrichten, is 
hij verplicht daarvan, onder opgave van rede
nen, zoo tijdig mogelijk mededeeling te doen, 
ten einde vertraging of hinder in den dienst 
zooveel doenlijk te voorkomen. 

34 . 1. De arbe ider is verplicht, indien hem 
een dienstwoning ter bewoning is aangewezen, 
deze te betrekken en zich ter zake van de be
woning en het gebruik te gedragen naar de 
voorschriften, die daarnmtrent zijn gesteld. 

2. Hij draagt de onderhoudskosten, welke 
volgens de wet en het plaatselijk gebru ik ge
meenlijk voor rekening van den huurder zijn, 
tenzij door het bevoegd gezag ter zake eene 
afwijkende regeling is vastgesteld. 

3. Hij onthoudt zich van het uitsteken of 
hijschen van andere dan nationale of oranje
vlaggen. Uit het uiterlijk aanzien van de 
dienstwoning of van het daarbij behoorend erf 
mag niet blijken van de politieke gezindheid 
van den arbeider of zijne huisgenooten. 

35. l. De arbeider is ver pi icht, zoo nood ig, 
andere werkzaamheden te verrichten, dan die, 
welke hij gewoonlijk verricht. 

2. Hij kan echter niet worden verplicht, in 
plaats van stakers of uitgeslotenen in particu-
1 ieren dienst, arbe id te verrichten, tenzij de 
hem opgedragen arbeid wordt verricht in 
dienst van het I ichaam, waarbij hij werkzaam 
is, en voor den openbaren dienst tij dens de 
staking of uitsluiting, dan wel als onmiddell ijk 
gevolg daarvan redelijkerwijze dadelij k nood
zakelijk is te achten. 

36. 1. De arbeider is verplicht tot geheim
houding van hetgeen hem in zij ne betrekking 
is ter kennis gekomen, voor zoover die ver
plichting uit den aard der zaak volgt, of hem 
uitdrukelij k is opgelegd. 

2. De in het vorige lid bedoelde verplich
ting bestaat niet tegenover hen, aan wie de 
arbei der onmiddellijk of m iddellij k onderga-, 
schikt is, noch in zoover h ij door een boven 
hem gestelde van de verpl ichting tot gehe im
houding is ontheven . 

37. 1. De arbeider is verplicht zich te ge
dragen naar hetgeen voor hem is bepaald ten 
aanz ien van het aanvaarden van nevenbetrek
kingen of het verr ichten van nevenwerkzaam
heden. 

2. Zijn regelen in het belang van den dienst 
gesteld voor het drijven van nering of handel, 
door de arbeiders zelf of door leden van hun 
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gezin, dan zijn de arbeiders verplicht zich naar 
.die regelen te gedragen, en te zorgen, dat deze 
.door de leden van hun gezin worden nageleefd. 

3. In e lk geval is het den a rbe ider verboden 
eene nevenbetrekking te aanvaarden of neven
werkzaamheden te verrichten of nering en 
handel te drijven, indien dit: 

a. schadelijk kan zijn voor zijne dienstver
vulling; 

b. niet in overeenstemming is met het aan
-zien van zijne betrekking. 

38. l. H et is den arbeider verboden, mid
dellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aan
nemingen en leveringen ten behoeve van open
bare diensten, tenzij daartoe vergunning is 
verleend. 

2. Hij is verpl icht zich te gedragen naar 
hetgeen voor hem is bepaald ten aanzien van 
het deelnemen, middellijk of onm iddell ijk, aan 
aannemingen en leveringen ten behoeve van 
.anderen. 

39 . Aan de arbeiders of aan bepaalde groe
pen van arbeiders van den Raad van Arbeid 
kan door dien Raad worden verboden, com
missaris, bestuurder, vennoot, aandeelhouder 
of lid te zijn van a ll e of nader te omschrijven 
vennootschappen, stichtingen of vereen igingen, 
welke geregeld in aanraking komen of krach
tens haar opzet kunnen komen met den he
t.rokken Raad. 

40. 1. Het is den arbeider in zijne betrek
king verboden, anders dan met goedvinden 
van het bevoegd gezag, vergoedingen, beloo
ni ngen, giften of beloften van derden te vor
.cleren, te verzoeken of aan f;e nemen. 

2. Het aannemen van steekpenningen is on
voorwaardelijk en ten strengste verboden. 

41. 1. De arbeider is verplicht de dienst
kl eed ing en de onderscheidingsteekenen te 
dragen, indien en voor zoover dit voor hem 
voorgeschreven is. 

2. Het buiten dienst gekleed gaan in uni
form is geoorloofd, behalve bij betoogingen en 
optochten, tenzij daarvoor door den Raad van 
Arbeid bij zondere vergunning wordt gegeven. 

3. Het dragen van dienstkleed ing of onder
scheidingsteekenen buiten model is verboden, 
behoudens door den R aad van Arbeid f;e ver
leenen ontheffing. 

4. De a ftrek voor het genot van dienst
kleeding, de verstrekking, h ers teil ing en reini
g ing geschieden overeenkomstig de regelen, 
daarvoor vastgesteld. 

42. 1. De arbe ider kan worden verplicht 
tot geheele of gedeeltelijke vergoeding van de 
door den dienst geleden schade, voor zoover 
deze aan hem is te wijten. 

2. Het bed.rag van de schadevergoeding 
wordt niet vastgesteld , dan nadat de arbeider 
in de gelegenheid is gesteld zich schriftelijk o f 
mondeling te verantwoorden. 

43. 1. De arbeider heeft recht op vergoe
.ding wegens reis- en verblijfkosten ter zake 
van dienstreizen. 

2. Deze vergoeding wordt vastgesteld over
eenkomstig de daarvoor gestelde regelen. 

44. l. Indien een persoon, die hetzelfde 
perceel bewoont als de arbeider of ten hoogste 
14 dagen tevoren bewoond heeft, lijdende is 
aan pest, cholera, gele koorts, v lektyphus, febris 
recurrens of variola major, is het den arbeid.er 
ve~boden aan den dienst deel te nemen. 

2. Indien een persoon, die hetzelfde perceel 
bewoont a ls de a rbeider of ten hoogste 14 dagen 
tevoren bewoond heeft, lijdende is aan eene be
smettelijke ziekte van groep B, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 1 van de Besmettelijke 
Ziektenwet 1928 (Staat.sblad no. 265), is het den 
arbeider verboden aan den dienst deel te nemen, 
tenzij uit eene geneeskundige verklaring blijkt, 
dat gevaar voor overbrenging der ziekte niet 
bestaat. De arbeider is verplicht bij het waar
nemen in het perceel van eene ziekte, a ls in dit 
of in het vorig lid bedoeld, hiervan ten spoe
digste k enrns te geven aan het h oofd van dienst. 

3. Aan den arbeider kan door den Raad van 
Arbeid in geval van ziekten, die voor de om
geving gevaar opleveren, de deelneming aan 
den dienst worden ontzegd. 

4. Het verbod tot deelneming aan den dienst 
h oudt tevens in het verbod tot het betreden 
van dienstlokalen of -terreinen. 

5. D e arbeider ontvangt over den tijd, ge
durende welken het hem, overeenkomstig het 
bepaalde in dit artikel, verboden is aan den 
dienst deel te nemen, zijn volle loon. 

45. Aan arbeiders beneden twint ig jaar, die 
dit wenschen, wordt zoo mogelijk op de gevraag
de uren , indien de belangen van den dienst zich 
daartegen niet verzetten, gedurende ten hoogste 
acht uren per week van den normalen werktijd 
gelegenheid gegeven de lessen te volgen in in
richtingen van godsdienst-, voor tgezet, her 
halings- of vakonderwij s, voor zoover aan die 
p ersonen zulk onderwijs niet vanwege het dienst
vak, waarbij zij werkzaam zijn, wordt gegeven . 

46. Aan de vrouwelijke arbeider, die een 
borstkind heeft en hiervan aan het hoofd van 
dienst heeft kenrns gegeven, behoort gelegen 
heid te worden gegeven ha-ar kind te zoogen. 

47. 1. Aan den arbeider kan door h et be
voegd gezag de toegang tot de dienstlokalen, 
dienstgebouwen of het werk, dan wel het ver
blijf a ldaar, worden ontzegd. 

2. Hij is verplicht zich te get:lragen naar de 
maatregelen van orde, die ten aanzien van het 
verblijf a ldaar zijn vastgesteld. 

3. Hij is verJ;Ilicht zich a ldaar te onder
werpen aan een, door het bevoegd gezag gelast , 
onderzoek aan zijn lichaam of aan zijne kleeding 
of van zijne aldaar aanwezige goederen. D egene 
op wiens last het onderzoek plaats heeft, neemt 

, de noodige maatregelen, ten einde daarbij niet 
redelij ke en niet behoorlijke bejegening te voor
komen. 

48. Het is den arbeider verboden gedurende 
den werktijd a lcoh olhoudende dranken te ge
bruiken, bij zich te h ebben of in de dienstlo
kalen te bewaren. 

49. 1. De arbeider kan wegens buitenge
wone toewijding of bijzondere loffelijke dienst
verrichting worden beloond. 

2. De belooningen zijn: 
a. tevredenheidsbetuiging ; 
b. extra verlof ; 
c. gratificatie ; 
d. buitengewone verhooging van loon. 
50. Aan den arbeider wordt door h et hoofd 

van dienst op geregelde tijden en ten minste 
é~nmaal p er week gelegenheid gegeven om op 
t~1d1g bekend gemaakte plaats, dag en uur, in 
zijn eigen belang of in dat van den dienst, mon
deling mededeeling te doen van gerezen wen-
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schen en bezwaren. Hij kan zich daarbij door 
een raadsman doen bijstaan. 

§ 8. V a n d e s t r a f f e n . 

51. 1. D e arbeider, die de hem opgelegde 
verplichtingen niet nakomt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, kan des
wege door het bevoegd gezag worden gestraft. 

2. P lichtsverzuim omvat zoowel het over
t reden van eenig voorschrift als het doen of- na 
la ten van iets, hetwelk een goed arbeider in 
gelijke omstandigheden behoort na te laten of 
te doen. 

52. 1. De straffen, welke kunnen worden 
toegepast, zijn : 

a. schriftelijke berisping ; 
b. beperking van het recht op eene jaarlijk

sche vacantie ; 
c. geldboete. 

· 2. De toepassing van de in het vorige lid, 
onder b en c, genoemde straffen geschiedt met 
inachtneming van het navolgende : 

1°. beperking van het rech t op eene jaar
lijksche vacantie geschiedt voor ten h oogste 
1/3 van het aantal dagen , waarop per kalender
jaar aanspraak bestaat ; 

2°. geldboete bedraagt ten minste f 0.25 en 
ten hoogste f 25.-. 

53. De straf wordt niet opgelegd, dan nadat 
de gestrafte in d e gelegenheid gesteld is zich , 
ter keuze van het bevoegd gezag, mondeling 
of schriftelijk binnen 4 maal 24 uur te verant
woorden. Bij zijne verantwoording mag hij van 
de hulp van anderen gebruik maken. 

~ 9. V a n tl e b e ë i P d i g i n g v a n d e 
dien st b et r ek kin g. 

54. 1. Indien de arbeidsovereenkomst voo1 
een bepaalden t ijd is aangegaan, eindigt zij va n 
rechtswege, wanneer deze tijd is verstreken. 

2. Voorafgaand e opzegging is in :Jat geval 
onnoodig. 

55. 1. Indien :ie a rbeidsovereenkomst voor 
onbepaalden t ijd is aangegaan, kan zij worden 
beëindigd dC'">: opzegging. Daarbij behoort een 
opzeggingstermijn in acht te worden genomen, 
die gelijk is aan den tjjd, die gewoonlijk tusschen 
twee opvolgende uitbetalingen van het loon 
verstrijkt. 

2. Ten aanzien van hen, die ten minste twee 
jaren onafgebroken in dienst zijn geweest, wordt 
de t ermijn, bedoeld in het eerste lid, gesteld op 
het dnbbe]e claarvftn. 

3. Bij schrifte lijk aftngegane arbeidsover
eenkomst kan van het bepaa lde in het eerste 
lid worden a fgeweken, m its de termijn van 
opzegging voor den werkegver niet korter 
worde gesteld dan voor den arbeider. 

56. Ten aanzien van de beëindiging der 
dienstbetrekking zijn voorts van toepassing de 
artikelen 1639j, 1639m, 16390, 1639p en 1639q 
van het Burgerlijk Wetboek, met dien ver
stande, da t de schadeloosstelling, bedoeld bij 
artikel 16390 voornoemd, bij eene dienstbetrek
king, voor onbepaalden tijd aangegaan, gelijk 
is aan het bedrag van het in geld vastgesteld 
loon voor den duur van den opzeggingstermijn 
en bij eene dienstbetrekking, voor bepaalden 
tijd aangegaan, gelijk is aan het bedrag van 
het in geld vastgesteld loon voor den tijd, dat 
de dienstbetrekking vol gens artikel 54 had be
hooren voort te duren. 

L. & S. 1934. 

57. 1. Aan den arbeider zal bij het eindi
gen der dienstbetrekking op diens verl angen 
een getuigschrift worden uitgereikt. 

2. H et getuigschrift bevat een e juiste op
gave omtrent den aard van den verrichten ar
beid en den duur der dienstbetrekking, als
mede - doch alleen op bijzonder verzoek van 
den arbeider - omtrent de wijze, waarop hij 
aan zijne verplichtingen heeft voldaan en de 
wijze, waarop de dienstbetrekking geëi ndigd is. 

58 . 1. Het loon van den arbeider wordt 
niet langer uitbetaald da.n tot en met den dag 
van zijn overlijden. 

2. Zoo spoedig mogelijk na het overlij den 
van den arbeider wor dt aan zijne weduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met het 2/52 
gedeelte van het loon, dat de arbeider over het 
tijdvak van 3 jaren, voorafgaande aan den 
datum van zijn overlijden, genoten heeft . Laat 
de overledene geen weduwe na, dan geschiedt 
de uitkeering ten behoeve van de minderjarige 
wettige of erkende natuurlijke kinderen van 
den arbe ider. Ontbreken ook zoodanige kin
deren , dan geschiedt de ui tkeering, indien de 
overledene kostwi nner was van ouders, broe
ders, zusters of meerderjarige kinderen, ten be
hoeve van deze betrekkingen. 

3. Indien de overleden arbe ider geen betrek
kingen, als bedoeld in het tweede lid , nalaat, 
kan het daarbedoelde bedrag door het bevoegd 
gezag geheel of ten deele worden uitgekeerd 
voor de betaling va n de kosten der laatste 
ziekte en der begrafenis, zoo de nala tenschap 
van den overledene voor de betal ing dier kos'. 
ten ontoereikend is. 

59. 1. Gedurende de maand van het over
lijden en de volgende 3 maanden behouden de 
achtel'blijvende gezinsleden het gebruik der 
dienstwoning, waarin zij met 'den arbeider 
woonden. Daarvan ka n echter worden afge
weken als de Raad van Arbeid dat in het be
lang :an den dienst noodzakelijk acht. Als~_an 
wordt door den R aad van Arbeid naar bilhJk
heid eene schadevergoeding gegeven. 

2. Bij vrijwillig verlaten van de dienstwo
ning binnen den termijn, gedmer:de welken 
de woni1,g nog m ag worden gebruikt, kan de 
Raad van Arbeid te zijner beoordeeling eene 
vergoeding geven . 

60 . Indien door den arbeider voor het ge
bruik der d ienstwoning eene vergoeding ver
schuldigd was, voldoen de achtergebleven ge
zinsleden deze over den tijd, gedurende welken 
zij het gebruik dier woning behouden. 

61. 1. Bij beëindiging van de dienstbetrek
king wordt het krachtens artikel 12 ingeho~
dene aan den arbeider of diens rechtverkrtJ
genden uitgekeerd, vermeerderd met rente en 
eventueel met den bijslag, overeenkomstig het 
bepaalde in de volgende leden. 

2. Aa n het van den arbeider in den loop van 
een kalenderjaar ingehouden bedrag wordt op 
31 December van dat jaar, of. - in geval van 
beëindiging der dienstbetrekking - op den 
datum waarop het dienstverband eindi gt, 
2 pct. toegevoegd als rentevergoeding. De aldus 
verkregen som wordt vermeerderd: met een 
bijslag van 100 pct., indien gedurende dat 
kalenderjaar, respectievelijk het gedeelte daa~
van waarover de inhouding loopt, de Invahd1-
teï~wet op den arbeider niet van toepassing is 

1 geweest· met een bijsl ag van 50 · pct., indien 
' 32 
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gedurende de periode van inhouding, of een 
gedeel te daarvan, de Invalidi teitswet op den 
arbei der van toepassing is geweest. 

3. Het totaalbedrag, dat op 31 December 
va n eenig jaar ingevolge artikel 12 op het loon 
van den arbeider is ingehouden, vermeerderd 
met de daaraan toegevoegde rente en bijslag, 
cli-aagt over het volgende kalenderjaar eene 
rente van 4 pct. I n geval van beëind ig ing der 
dienstbetrekking in den Joop van dat kal ender
jaar, wordt deze rente berekend tot en met de 
maand, waarin de datum valt, waarop het 
dienstverband eindi gt. .. 

4. Op den in de vorige leden bedoelden b1J
slag bestaat geen aanspraak _i_ndien de d_ienst
bet1·ekking binnen een term 11n __ van 5 Jaren , 
hetzij door den arbe ider, hetz1J wegens een 
dringende reden, als bedoeld in artikel 1639p 
van het Burgerlijk Wetboek wordt beëindigd . 

5. Evenmin bestaat op den in de vorige 
leden bedoelden bijslag aanspraak, voor zoo
, er deze betrekking heeft op den op arbeids
overeenkomst door gebrachten diensttijd , welke 
YOOr pensioen kan worden ingekocht . 

HOOFDSTUK IV. 

Slotbepalingen. 
62 . Voor zooveel voor arbeiders bij eenigen 

Raad van Arbeid nader algemeene voorschrif
ten ter uitwerking of aanvulling van dit be
sluit worden vereischt, worden zooclanige voor
schriften door den R aad van Arbeid, onder 
goedkeuring van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank vastgestel cl . 

63. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

64. Dit besluit kan worden aangehaald a ls 
,,Arbeiclsovereenkomstenbesluit Raden van Ar
beid". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S 1 o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1934.) 

s. 369. 

13 J uli 1934 . BESLUIT tot vern ietig ing van 
de •beslu iten van burgemeester en wet
houders van Steenbergen van 30 Maart 
1932 en 27 October 1933, waarbij respec
tievelijk aan de Commanditaire V ennoot
schap Veraart en Co. verlof werd ver
leend voor den verkoop van alcoholhou
denden drank, anderen dan sterken drank 
en wijziging werd gebracht in de vermel
ding in de acte van het verlof en het 
a fschrift daarvan. 

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

Sociale Zaken van 9 Mei 1934, n. 586 G., 
Afd. Volksgezondheid en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 29 Mei 1934, 
n °. 12728, Afcleeling Binnenl andsch Bestuur; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou-

ders van Stecnbe1·gen bij hun besluit van 30 
Maart 1932 aan de Commandita ire Vennoot
schap Veraart en Co. verlof hebben verleend 
voor den verkoop van alcoholhoudenden drank. 
anderen dan sterken drank voor een local iteit 
van perceel Beerenstraat B n° . 243 aldaar ; 

dat burgemeester en wethouders van Steen
bergen bij hun besluit van 27 October 1933 
wijziging hebben gebracht in de vermelding 
der locali teit in de acte van verlof, thans ver
lof A , en het a fschrift daarvan, in dier voege, 
dat het verlof A voortaan zal gelden voor de 
benedenlocali teit van perceel Hoogstraat je E 
n° . 316 aldaar; 

Overwegende dat op grond van art. 44 , 3e., 
lid 3°. der D;·ankwet (Staatsblad 1931. n°. 
476) burgemeester en wethouders het verlof A 
moeten weigeren, o. m. wanneer de locali teit 
waarvoor het wordt gevraagd, niet voldoet 
aan de e ischen, waaraan zij krachtens art. 43 
in verband met art. 9 moet voldoen; 

dat de local iteit van perceel Beerenstraat 
n°. 243 wa arvoor burgemeester en wethou
ders va~ Steenbergen bij hun beslui t van 30 
M aart 1932 verlof hebben verleend, was en is 
ingericht a ls stoomwasscherij en strijkinrich
t ing en als zoodanig werd en wordt gebruikt ; 

overwegende, dat de locali teit derhalve niet 
voldoet aan het bepaalde in art. 11 van het 
D rankwetbesluit 1932 ; 

overwegende, dat burgemeester en wethou
ders voornoemd het verlof hadden moeten 
weigeren op grond van het bepaalde in art. 
44, 3e lid , 3°. der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n°. 476) ; 

overwegende, dat het besluit van burgemees
ter en wethouders van Steenbergen van 30 
M aa rt 1932 derhalve is in strijd met de wet 
en voor vernietiging in aanmerking komt; 

overwegende, voorts, dat op grond van het 
bepaalde in art. 47 juncto art. 44, 3e lid , 3°. 
der Dranlrwet (Staatsblad 1931, n°. 476) bur
gemeester en wethouders de wijziging in de 
vermelding der localiteit in de acte van het 
verlof A en in het afschrift daarvan moeten 
weigeren, o. m . wanneer de localiteit wa ar
voor het verlof A wordt gevraagd niet vol• 
doet aan de e ischen, waaraan zij krachtens 
art. 43 in verband met art. 9 moet voldoen; 

dat de locali teit van perceel Hoogstraatje 
E n° . 316, waarnaar burgemeester en wet
houders van Steenbergen bij hun beslui t van 
27 October 1933 het verlof A hebben vermeld, 
een oppervl a kte heeft van 26 M2 . en gedu ren
de de wintermaanden als woonkamer wordt 
gebruikt ; 

dat de localiteit derhalve niet voldoet aan 
het bepaalde in de artikelen 4, le lid, en 11 
van het Drankwetbesluit 1932 ; 

overwegende, dat burgemeester en wethou
ders de wijzigi ng in de vermelding der loca
li teit hadden moeten weigeren op grond van 
het bepaalde in art. 47 juncto art. 44, 3e lid, 
3°. der Drankwet (Staatsblad 1931, n°. 476) ; 

overwegende, dat derhalve ook het besluit 
van burgemeester en wethouders van Steen
bergen van 27 October 1933 is in strijd met 
de wet en voor vernietiging in aanmerking 
komt; 

Gelet op art. 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

19 Juni 1934, n°. 37) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 28 Juni 1934, n°. 
1220 G, Afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenland che Zaken 
van 3 Juli 1934, n°. 16060, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde besluiten van burgemeester en 

wethouders van Steenbergen van 30 Maart 
1932 en 27 October 1933 .te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de pitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem aker d e B ruïne. 
De Minister vam Bin11enlandsche Zaken, 

J . A. de W i I de. 
(Uitg eg. 7 Augustus 1934. ) 

s. 370. 

13 Juli 1934. BESLUIT houdende wijziging 
van het Postbi>.sluit 1925 (Staatsblad n°. 
396), het Pak.ketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574) en het Rijkstelegraafregle
ment 1934 (Besluit van den 21 December 
1933, Staatsblad n°. 709). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wijzi

g;ng te brengen in het Postbesluit 1925 (Staats
blad n°. 396), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 11 September 1933 (Staatsblad n°. 471), 
het Pak.ketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574), 
laatstelijk gewijzigd b~j Ons besluit van 26 Oc
tober 1933 (Staatsblad n°. 550) en het Rijks
telegraafreglement 1934, laatstelijk vastgesteld 
bij Ons besluit van 21 December 1933 (Staats
blad n°. 709) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Tiinnenlandsche Zaken van 5 Juni 1934, no. 8, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Juni 1934, n°. 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Juli 1934, n°. 7, Hoofd
bestuur der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art . 1. In artikel 8, § 2, l ste lid onder b van 

het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) worden 
de woorden "dit recht bedraagt voor elk stuk 
niet minder dan 10 cent" vervangen door : 
"dit recht bedraagt ten aanzien van eenzelfde 
geadresseerde voor elke bestelling niet meer dan 
80 cent en voor elk stuk niet minder dan 
10 cent". 

2. In artikel 10, & 2, l ste lid onder b van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
worden de woorden "dit recht bedraagt voor 
elk pak.ket niet minder dan 15 cent" vervangen 
door: ,,dit recht bedraagt ten aanzien van een
zelfde geadresseerde voor elke bestelling niet 
meer dan 80 cent en voor elk pak.ket niet min
der dan 15 cent". 

3. Art. 52, 7e lid van het Rijkstelegraaf
reglement 1934 (besluit van den 21 December 

1933, Staatsblad n°. 709) wordt aangevuld met : 
,,De in dit geval op den geadresseerde te ver
halen bodekosten, wegens door Nederlandsche 
kantoren af te leveren binnen- en buitenland
sche bodetelegrammen, bedragen echter ten 
hoogste 80 cent.". 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den lsten Juli 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in h et Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 7 Aug. 1934.) 

s. 371. 

14 Juli 1934. \VET tot wijziging en verhoo
ging van het derde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. (Aan
koop va11 een gezantschapsgebouw te Lon
den.) 

s. 372. 

14 Jul i 1934. BESLUIT tot w1J z1gmg van 
het Crisis-Boomkweekerijbesluit 1934 I. 

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

Staat; Minister van Economische Za ken van 
den 16 Juni 1934, n°. 18918, Directie van den 
Landbouw, Afdeel ing II ; 

Gezien artikel 9 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en Crisis-Boomkweekerij-besluit 1934 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 15 J uni 1934, n°. 353); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 26 Juni 1934, n°. 41) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van den 6 J ul i 
1934, n° . 19470, Afdeeling Landbouw-Crisis
aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et Crisis-Boomkweekerijbesluit 1934 

wordt als volgt gewijzigd: 
I. Het tweede l id van artikel 3 wordt ge

lezen als volgt: 
" 2. Als aangeslotenen, bedoeld in het vorig 

1 id, k11unen slechts worden erkend degenen, 
die op 1 Juni 1934 de boomkweekerij in hun 
bedrijf uitoefenden of hiertoe door Onzen Mi
nister zij n toegelaten". 

II. Het eerste I id van artikel 5 wordt ge
lezen als volgt: 

"1. De vergunning moet inhouden, welk 
percentage van de op 1 Juni 1934 beteelde 
oppervlakte van het perceel of de perceelen 
gronds bedoeld in het vorig artikel, onder a, 
door d~n aangeslotene, vermeld in het bewijs 
van de vergunning, mag worden beteeld". 

III. In de artikelen 8 en 9 worden de 
woorden : 

voor eiken vierkanten Mete1·" vervangen 
d~~r "per H .A. of gedeelte daarvan". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
•en in a fschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Econo11tische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

.( Uitgeg. 31 Juli 1934.) 

s. 373. 

14 Juli 1934. BESLUIT tot schorsi ng van 
een besluit van den raad van Ridde,·kerk, 
dd. 15 Juni 1934, tot het verleen en van 
bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Januari 1935. 

s. 374. 

14 J"li 1934. BESLUIT, houdende intrek
king van het Koninklijk besluit van 27 
Maart 1930 (Staatsblad 11°. 115), houden
de vrijstelling van wegenbelasting voor in 
G,·oot-B,·itannië en N oonl-1 erland wonen
de of gevestigde houders van motorrij
tuigen. 

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

Financiën yan 27 Juni 1934. n°. 199, a fd. 
D irecte Belastingen, 

Gezien de wet van· 1 November 1933 (Staats
blad n°. 560) houdende goedkeuring van het 
verdrag van Genève van 30 Maart 1931, no
pens de belastingheffing van vreemde motor
rijtuigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 3 
Jul i 1934, n°. 33); · 

Gelet op het nader rappo1t van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1934, n°. 106, 
afd. D irecte Belastingen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Ons besluit van 27 Maart 1930 
(Staatsblad n°. 115) houdende vrijstelling van 
wegenbelasting voor in G,·oot-Britannië en 
N oo,·d-1 e-1-land wonende of gevestigde houders 
van motorrijtuigen , wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den 16clen Juli 1934. 

Onze voornoemde Ministe1· is belast met de 
uitvoer ing van dit beslu it( hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gep aatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Ra ad 
van State. 

's-Gravenhage, den Helen Juli 1934. 

s. 375. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Financiën, 0 u cl . 

(Uitgeg . 20 Jul i 1934. ) 

14 Juli 1934. BESLUIT, houdende bepaling 
van den dag, waarop de wet van 16 Mei 
1934 (Staatsblad n°. 255), tot nadere wij
ziging van de wet van 20 Augustus 1859 
(Staats blad n°. 93), houdende bepalingen 
op den loodsdienst voor zeeschepen, zooals 
deze is gewijzigd bij de wetten• van 6 April 
1875 (Staatsb lad n°. 62) en 15 April 1886 
(Staatsblad n°, 64), in werking treedt. 

I nwerkingtreding 1 A ug-ustus 1934. 

s. 376. 
Vervallen. 

s. 377. 

16 J uli 1934. BESLUIT, waarbij met toe
pa sing van artikel 24 der Comptabil i
te itswet (Staatsblad 1927, n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het Vde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 378. 

16 Juli 1934. BESLUIT houdende regelen 
betreffende het toekennen van loodsbrevet
ten aan Nederlandsche gezagvoerders en 
stuurlieden. 

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

Defensie van 11 Juni 1934, IXde Afdeeling 
n°. 119; 

Gezien de wet van 16 Mei 1934 (Staatsblad 
n°. 255), tot nadere wijziging der wet van 20 
Augustus 1859 (Staatsblad n°. 93), houdende 
bepalingen op den loodsdienst voor zeeschepen, 
zooals deze is gewijzigd bjj de wetten van 6 
April 1875 (Staatsblad n°. 62) en 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
26 Juni 1934, n°. 3~): 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1934, IXde Af
deeling n°. 8 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bef.alen als volgt : 
Art. . In de volgende artikelen wordt ver

staan onder : 
a. Onze Minister: Onze Minister van De

fensie; · 
b. lnBpecteur-Generaal : De Inspecteur- Ge

neraal van het Loodswezen, de Betonning, de 
Bebakening en de Verlichting: 

c. Directeur : de Directeur van het Loods
wezen, enz. in het betrokken district : 

d. Gommissa,ris : de Commissaris van het 
Loodswezen, enz. van de betrokken standplaats. 

2. Voor toekenning van loodsbrevetten kun
nen in aanmerking komen gezagvoerders en 
stuurlieden der koopvaardij van Nederlandsche 
nationaliteit, gedurende' den tijd, dat zij werk
zaam zijn in het geregeld lijn bedrijf in de kor te 
vaart, voor zoover dit wordt uitgeoefend op 
buitenlandsche havens, waar aan gezagvoerders 
en stuurlieden van de nationaliteit van het land, 
waarin die havens gelegen zijn, loodsbrevetten 
kunnen worden uitgereikt, terwijl die brevetten 
aldaar niet verkrijgbaar worden gesteld voor 
gezagvoerders en stuurlieden van andere na
tionaliteit. 

3. Als geregeld lijnbedrijf wordt beschouwd 
het bedrijf, welks schepen in onderling verband 
volgens een vooraf bekend gemaakte dienst
regeling langs eenzelfde route varen. 

4. Onder korte vaart wordt verstaan de 
vaart tusschen Nederlandsche havens eenerzijds 
en havens gelegen in het Vereenigd Koninkrijk 
Groot-Britannië en Noord-Ierland, den Ier
schen Vrijstaat, alsmede havens op het vaste 
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land van Europa, gelegen tusschen Bordeaux 
en Hamburg (deze beide havens inbegrepen), 
anderzijds. 

Om tot het geregeld lijnbedrijf in de korte 
vaart gerekend te worden moet de reederij 
gedurende ten minste vier maanden die vaart 
hebben uitgeoefend. 

5. De loodsbrevetten worden toegekend door 
Onzen Minister. 

6. Een loodsbrevet wordt afgegeven voor 
een bepaald zeegat (vaarwater, haven) en voor 
een bepaalde lijn, mits deze lijn voldoet aan de 
voorwaarde, dat de daarop varende schepen 
ten minste éénmaal in de veertien dagen het 
betrokken zeegat (vaarwater, haven) binnen
komen. 

7. De houder van een loodsbrevet is bevoegd 
tot het loodsen van het schip, waarop hij dienst 
doet als gezagvoerder of eerste-stuurman, voor 
zoover varend in het geregeld lijnbedrijf in de 
korte vaart overeenkomstig de artt. 2, 3 en 4, 
mits een tweede houder van een geldig loods
brevet mede aan boord is. 

8. Voor toekenning van een loodsbrevet 
wordt vereischt · 

a. Het bezit van een diploma als stuurman 
Groote Vaart; 

b. Het ten minste gedurende de laatste vier 
maanden als gezagvoerder of eerste-stuurman 
werkzaam geweest zijn in het betrokken zeegat 
/vaarwater. haven) in het geregeld lijnbedrijf 
in de korte vaart ; 

c. Ovedegging van een geneeskundige ver
klaring van een Officier van Gezondheid der 
Zeemacht, waaruit blijkt, dat de betrokken 
persoon, wat betreft de functiën van gezichts
en gehoororganen, voldoet aan de eischen van 
het voor de ambtenaren van den loodsdienst 
vastgestelde keuringsreglement, kunnende, in
dien daartoe aanleiding bestaat, het onderzoek 
worden uitgebreid tot andere organen. 

De Inspecteur-Generaal heeft de bevoegd
heid, den houder van een loodsbrevet te allen 
tijde aan een nieuw geneeskundig onderzoek 
te onderwerpen ; 

d: Het met goeden uitslag afleggen van een 
examen, waarbij voldaan wordt aan de volgende 
eischen: 

1°. grondige kennis van: 
gronden en banken, 
loop en kracht der stroomen en invloed van 

den wind op die stroomen, 
ligging en plaatsing van tonnen en bakens 

in en nabij de vaarwaters, 
richting en diepte der vaarwaters en de onder 

verschillende omstandigheden te sturen koersen ; 
2°. grondige bekendheid met de kust- en 

binnenJichten, mistseinen, landmerken en water
standsseinen ; 

3°. grondige bekendheid met de bepalingen 
tot het voorkomen van aanvaringen voor de 
vaarwaters en havens, waarvoor het loods brevet 
geldt ; 

4°. voldoende bekendheid met de politie
reglementen voor de vaarwaters en havens, 
waarvoor het loodsbrevet geldt, en met de ver
plichtingen, welke bij verschillende wetten en 
reglementen aan den loods zijn opgelegd ; 

een en ander voor zoover dat op den houder 
van een loodsbrevet toepasselijk kan worden 
geacht. 

9. Het examen, bedoeld in art. 8, onder d, 

wordt, na bekomen machtiging van den In 
specteur-Generaal, afgenomen binnen een door 
dezen te bepalen termijn, door een commissie, 
waarvan de Directeur voorzitter is. In deze 
commissie hebben voorts zitting een of meer 
co=issarissen van het Loodswezen, enz., een 
of twee daartoe uit te noodigen gezagvoerders 
of oud-gezagvoerders van koopvaardijschepen 
er> twee of meer der bekwaamste loodsschippers 
der 1 e klasse, stuurlieden of loodsen. 

10. Een verzoek tot het ondergaan van een 
keuring ter bekoming van een geneeskundige 
verklaring, als bedoeld in art. 8, onder r, en tot 
het afleggen van het onder d van dat artikel 
bedoelde examen wordt door de reederij, in 
dienst waarvan de betrokken gezagvoerder of 
stuurman is, door tusschenkomst van den Di
recteur, ingediend bij den Inspecteur-Generaal. 

Voor het ondergaan van bedoelde keuring 
en voor het afleggen van bedoeld examen is 
belanghebbende onderscheidenlijk verschuldigd 
een bedrag van vijf gulden (f 5) en twintig gul.den 
(f 20), te voldoen onderscheidenlijk vóór den 
aanvang van dl) keuring en vóór den aanvang 
van het examen; ten kantore van een Ontvanger 
der loodsgelden. 

11. Alvorens de uitreiking van een loods
brevet plaats heeft, legt belanghebbende in 
handen van den Directeur den volgenden eed 
(belofte) af : 

,,Ik zweer (beloof), dat ik tijdens de uitoefe
ning van den loodsdienst mij stiptelijk zal ge
dragen naar de bestaande of nader uit te vaar
digen verordeningen op den loodsdienst en dat 
ik voorts zal handelen, zooals een goed, braaf, 
eerlijk en trouw loods schuldig is te doen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig (dat 
beloof ik)." 

Het afleggen van den eed (de belofte) wordt 
door den Directeur bij proces-verbaal gecon
stateerd. 

12. De Directeur heeft bij voortduring de 
bevoegdheid, zich te overtuigen, of de houder 
van een loodsbrevet de vereischte bekwaamheid 
en geschiktheid voor het uitoefenen van den 
loodsdienst bezit. 

Hij kan daartoe eveneens opdracht verstrek
ken aan den Commissaris. 

13. De Directeur heeft de bevoegdheid·· te 
controleeren, of aan boord van een schip, be
loodst door een houder van een loodsbrevet, 
wordt voldaan aan het bepaalde in art. 7. Hij 
kan daartoe eveneens opdracht verstrekken aan 
den Commissaris. 

14. Onze Minister heeft de bevoeadheid, een 
verleend loodsbrevet hetzij tijdelijk, hetzij voor 
goed in te trekker-. Tijdelijk kan een loodsbrevet 
ook door den Directeur worden ingetrokken. 

Tegen een intrekking, als bedoeld in ·het 
eerste lid, bestaat geen beroep. 

15. De houder van een loodsbrevet moet 
tijdens de uitoefening van den loodsdienst voor
zien zijn van het loodsbrevet en van de hem 
uitgereikte reglementen. 

Voor zoover zulks niet vanwege het loods
bestuur ter plaatse geschiedt, neemt hij den 
diepgang_ op, waarnaar loodsgeld betaald moet 
worden en maakt hij daarvan melding op het 
loodscertificaat. 

Het ingevulde en onderteekende loodscer
tificaat doet bij aan-den Commissaris toekomen, 
naar door den Directeur vast te stellen regelen. 
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16. De houder van een loodsbrevet is ver 
plicht bij het binnenkomen of verlaten van 
havens en het bevaren van kanalen, vaarwa ters 
en stroomen, zich te gedragen naar de regle
menten en verordeningen, daarvoor vastge
steld . 

Hij i s gehouden tot naleving van de voor
schriften en aanwijzingen, door den Directeur 
gegeven of nog te geven met het oog op een 
veilige navigatie of een richtige uitoefening van 
den loodsdienst. 

17. Het is den houder van een loodsbrevet 
verboden: 

a. een schip, hetwelk nog niet ingeklaard is, 
t e doen door varen, hetzij hiertoe verlof is ge
geven of stormweer of andere buitengewone 
omstandigheden hiertoe dwingen; 

b. een schip naar buiten t e loodsen, hetwelk 
niet uitgeklaard is, tenzij een deugdelijk bewijs 
van den dienst der invoerrechten en accijnzen 
kan worden overgelegd , ten bewijze dat geen 
uitklaring noodig iP. 

18. De bouder van een loodsbrevet is ver 
plich t tot geheimhouding van hetgeen hem als 
zoodanig is ter kennis gekomen, voor zoover 
die verplicht ing uit den aard der zaak volgt of 
hem uitdrukkelijk is opgelegd. 

De in het vorige lid bedoelde verplicht ing 
bestaat niet tegenover het lood~bestuur. 

19. H et is den houder van een loodsbrevet 
verboden tijdens de uitoefening van den loods
dienst alcoholhoudende dranken te gebruiken. 

20. De houder van een loodsbrevet aan 
boord van een binnenkomend schip, hetwelk 
geheel of ten deele met buskruit of andere ont
plofbare stoffen is geladen , doet daaromtrent 
de vereischte kennisgeving aa n de bet rokken 
autoriteiten. 

21. De houder van een loodsbrevet is ver 
plicht van een scheepsongeval, waarbij hij 
rechtstreeks of zijdelings betrokken is, en ook 
in gevallen dat mogelijk schade is t.oegebracht 
aan Rijks eigendommen, zoo spoedig mogelijk 
schriftelijk rapport in te dienen bij den Direc
teur en dezen. desgewenscht, schriftelijk of mon
deling verdere inlicht ingen ter· zake te ver
scha ffen. 

22. De reederij , d ie gezagvoerders of stuur
lieden met loodsbrevet in haar dienst heeft , is 
verplicht aan :len Directeur mededeeling t e 
doen : 

a. van de plaatsing van b ij haar werkzaam 
zijnde houders van loodsbrevetten en van elke 
wijziging die daarin ontstaat ; 

b. van het aan een houder van een loods
brevet verleend ontslag uit haar dienst. 

23. Een loodsbrevet vervalt zoodra de bou
der daarvan niet meer voldoet aan de voor
waarden, genoemd in de ar tikelen 2, 6 of 8. 

De houder van een loodsbrevet is verplich t 
het brevet aan den Directeur terug te zenden 
in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, als
mede wanneer ~i uit d ienst t reed t van de 
reederij, waarbij hem het loodsbrevet is ver
leend, dan wel zoodra bij bij dezelfde reederij 
niet meer werkzaam is in het geregeld lijnbe
drijf in de kor te vaart. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenbage, den 16den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Defensie, L. N. D ec k e r s. 
( Uitgeg. 7 A ug. 1934. ) 

s. 379. 

16 J uli 1934. BESLUIT tot instelling van enkel
voudige kamers voor de vereenvoudigde 
behandeling van strafzaken. 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

J ustitie van 10 J uli 1934, 2• Afdeeling A, 
no. 809; 

Gelet op ar tikel 57 van de Wet op de R ech
terlijke Organisatie en het Beleid der Justitie 
en op artikel 367 van het Wetboek van St raf
vordering; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. in te t rekken Onze besluiten van 19 Juni 

1922, Staatsblad n°. 416, tot instelling bij on
derscheidene a rrondissements-recbt banken va n 
uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamers 
voor de vereenvoudigde behandeling van lichte 
strafzaken, 11 December 1922, n°. 49, tot in
stelling bij de arrondissements-rechtbank te 
Dordrl'A)ht van een uit één lid bestaande (enkel
voud ige) kamer voor de vereenvoudigde be
handeling van lichte strafzaken , 8 Augustus 
1923, n°. 103, tot instelling bij de arrondisse
mentsrecht bank te Middelburg van een uit één 
lid bestaande (enkelvoudige) kamer voor de 
vereenvoudigde behandeling van lichte straf
zaken, 30 October 1923, n°. 52, tot instelling 
bij de arrondissements-recht bank te L eeuwar
den van een uit één lid bestaande (enkelvoudige) 
kamer voor de vereenvoudigde behandeling van 
lichte strafzaken , en 28 Juli 1924, n°. 96, tot 
instelling bij de arrondissements-rechtbanken 
te B reda, Roermond, T iel, Zutphen , Zwolle, 
A lmelo en Groningen van een uit één lid bestaande 
(enkelvoudige) kamer voor de vereenvoudigde 
behandeling van lichte strafzaken ; 

Il. bij elke arrondissements -rech t bank één 
uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamer in 
te stellen voor de vereenvoudigde behandeling 
van strafzaken : 

III. te bepalen, dat de ingevolge Onze onder 
I. vermelde besluiten ingestelde enkelvoudige 
kamers - met uitzondering van de tweede 
enkelvoudige kamer bij de arrondissements
rechtbank te Amsterdam en van de enkelvoudige 
kamer bij de ontbonden arrondissements-recht
banken te T iel en Winschoten - blij ven bestaan 
en geacht worden te zijn de ingevolge het be
paalde onder II. ingestelde enkelvoudige 
kamers. 

Onze M:iruster van J ustitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenbage, den 16den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De .11finister van J ustitie, V a n Sc h a ik. 
( Uitgeg. 24 J uli 1934. ) 
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s. 380. 

17 Jul i 1934. BESLUIT tot nadere W1Jz1gmg 
van het Koninklijk besluit van den 19den 
October 1922 (Staatsblad n° . 565), waar
bij aan de Vereeniging tot opvoeding en 
verpleging van idioten en achterlijke kin
deren, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend tot oprichting van een gesticht 
voor zwakzinnigen in de gemeente Noord
wijk. 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 Juli 1934, Af
deeling Armwezen, n°. 4469 l ; 

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

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

E enig artikel. 
In artikel 2 van Ons besluit van 19 October 

1922 (Staatsblad n°. 565) , gelijk dat luidt 
ingevolge Ons besluit van 18 Augustus 1933 
(Staatsblad n°. 451) , worden de volgende wij
zigingen gebracht: 

In het eerste lid wordt in plaats van "zes 
paviljoenen" gelezen: negen paviljoenen. 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
In de inrichting, bedoeld in het eerste lid , 

mogen niet meer dan 196 zwakzinnigen, 147 
mannelijke en 49 vrouwelijke verpleegd wor
den. 

Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van di t besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden .geplaatst. 

's-Gravenhage, den 17den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

(Uitgeg . 7 Augustus 1934.) 

s. 381. 

18 Juli 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 14 September 1921, 
Staatsblad n°. 1058, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 7, tweede lid, III, onder 
1°. a en 2°. der Ongevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken van ll Juni 1934, n°. 1565, Af
deeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7, tweede lid, III onder 10. a 
en 2°. der Ongevallenwet 1921 : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Juli 1934, n°. 41); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 10 Juli 1934, No. 1824, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Artikel 1 van Ons besluit van 14 

September 1921, Staatsblad n°. 1058, wordt ge
lezen als volgt : 

"De dagloonen van werklieden, werkzaam in 
ceni~ bedrijf, als genoemd in artikel 2, die uit
sluitend voor den duur van den seizoentijd of 
een gedeelte daarvan zijn in dienst genomen, 
worden gerekend te bedragen een driehonderdste 
gedeelte van het loon , dat gedurende het aan 

den dag van het ongeval voorafgaande jaar ge
middeld is verdiend door gelijksoortige ar
beioers, die eveneens uitsluitend voor den duur 
van den seizoentijd of een gedeelte daarvan in 
het bedrijf, waarin het ongeval plaats vond, 
werkzaam zijn.". 

2. Artikel 3 van Ons besluit van 14 Septem
ber 1921, Staatsblad n°. 1058, vervalt. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit, besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aap den Raad van 
State. 

's-Gravenhage, den 18den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S l o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1934. ) 

s. 382. 

19 Juli 19!!4. BESLUIT houdende: 
a. toepassing van de artikelen 8, 9 en 

12, lid 1, der Landbouw-Cris iswet 1933 en 
van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, het 
C,·isis-Monopoliebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op aardappelen, gra
nen, peul vruchten, enz.; 

b. intrekking van het Tarwebesluit 
1931, het Crisis-Graanbesluit 1933, het 
Crisis-Zetmeelbesluit 1933, het Aardappel
meel -Monopoliebesluit 1934 I en het Crisis
Aardappelbesluit 1934 I; 

c. wijziging van het Crisis-Tuinbouwbe
sluit 1933 I en het Crisi -Tuinbouwbeslui t 
1934 II. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen toenmal igen 

Minister van Economische Zaken, d .d. 17 Mei 
1934, n°. 17484, Directie van den Landbouw, 
Afdeeling II ; 

Gelet op de artikelen 8, 9 en 12, lid 1, der 
Landbouw-Crisiswet 1933, op het Crisis-Orga
nisatiebesluit 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933, het Crisis-Heffingsbesluit 1933 en op 
het Tarwebesluit 1931, het Crisis-Graanbeslu it 
1933, het Crisis-Zetmeelbesluit 1933, het Aard
appe lmeel-Monopoliebesluit 1934 I, het Crisis
Aardappelbesluit 1934 I , het Crisis-Tuinbouw
besluit 1933 I en het Cr isis-Tuinbouwbeslu it 
1934 II; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
(advies van 12 Maart 1934, n°. 182) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
5 Juni 1934, n°. 37); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken, dd. 18 J ui i 
1934, n°. 18708, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I. te bepalen als volgt: 

§ 1. Al gem eene bepali11r1-

Art. 1. Dit Besluit neemt over de termino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933, van artikel 1 van het Crisis-Mo
nopoliebesluit 1933 en rnn artikel 1 van het 
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Crisis-Heffingsbeslu it 1933 en verstaat voorts 
onder: 

1 °. ,,Bloem": het poedervormig gebuild 
product, verkregen doo r vn,chten van granen 
of zaden van peulvruchten te vermalen en 
zooveel mogelijk de schildeel en te verwijderen, 
alsmede de van deze vruchten bereide vlokken 
en griesmeel. 

2° . ,,Meel": alle andere producten dan 
bloem , verkregen door vermaling van vruch
ten van granen of zaden van peulvruchten. 

3°. ,,Tarwebloem": bloem, geheel of ge
deeltelijk uit vruchten van tarwe bereid. 

4°. ,,Tarwemeel": meel, geheel of gedeel- , 
telijk uit vruchten van tarwe bereid. 

5°. ,,Tarwebloem A": tarwebloem , waar
van elke hoeveelheid bestaat uit gelijkmatig 
door die hoeveelheid verwerkte bloem, verkre
gen door vermaling van een mengsel van 
tarwe, hetwelk voo,· ten minste 35 ten honderd 
bestaat uit hier te 1 ande verbouwde tarwe, 
welke is verh andeld overeenkomstig het be
paalde in artikel 16 van dit Besluit. 

6°. ,,Tarwebloem B": a ll e tanvebloem, an
de re dan tarwebloem A. 

7°. ,,Tarwemeel A,,: tarwemeel, waarvan 
elke hoeveelheid bestaat uit gelijkmatig door 
die hoeveelhe id verwerkt meel , verkregen door 
vermaling van een mengsel van tarwe, het
welk voor ten minste 35 ten honderd bestaat 
uit hier te lande verbouwde tarwe, welke is 
verhandeld overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 16 van dit Beslu it. 

8°. ,, 'l'arwemeel B": a ll e tarwemeel , an
dere dan tarwemeel A. 

9°. ,,Zebneel": alle zetmeel in den zin 
van het Meelbesluit 1924, Staatsblad n°. 313, 
zooals dat sindsdien is gewijzigd. 

10°. ,,P eulvruchten": alle andere peul 
vruchten dan de versche en ingemaa kte peul 
vrnchten, genoemd in de Crisis-Tuinbouwbe
schikking 1933. 

11 °. ,,Aardappel en": alle andere aa rdap
pelen dan fabrieksaardappelen. 

§ 2. Van <len in- en uitvoer. 

2. De invoer van aardappelen, fabrieks
aardappelen, tarwe, rogge, haver, gerst, maïs 
en al dan niet verwerkte peulvruchten (uit
schoonsel, maalsel en piksel daaronder be
grepen) is slechts toegestaan aan een door 
Onzen Minister daartoe als monopoliehoudster 
aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

3. De invoer van rijst, boekweit, dari (ook 
genaamd kaffirkoorn), milletzaad, grain de 
Panis, kangzaad, sago, tapioca, zetmeel en 
aardappelvlokken, voorts a lle producten (af
val- en bijproducten daaronder begrepen), 
verkregen door of bij verwerking of bewerking 
van tarwe, haver, rogge, gerst, maïs en eenig 
ander in dit artikel genoemd crisisproduct, 
alsmede van tot veevoeder verwerkte olie
houdende zaden, pitten en noten is slechts .toe
gestaan aan een der door Onzen Minister daar
toe als monopoliehoudster aan te wijzen Crisis
Organisaties. 

4. De uitvoer van aardappelen, fabrieks
aardappelen en al dan niet verwerkte peul 
vruchten (uitschoonsel, maalsel en piksel daar
onder begrepen) is slechts toegestaan aan een 
door Onzen Minister daartoe als monopolie
houdster aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

5. De uitvoer van aardappelmeel is slechts 
toegestaan aan een door Onzen Minister daar
toe als monopoliehoudster aan te wijzen Crisis
Organisatie. 

6. Onder de in de artikelen 2, 3, 4 en 5 
genoemde crisisproducten worden mede begre
pen mengsels van producten, waarin eenig in 
die arti kelen genoemd crisisproduct aanwe
zig is. 

7. Het vervoeren, verhandelen en in voor
raad hebben van de producten, genoemd in 
de artikelen 2 en 3, waarvan niet ten genoege 
van de desbetreffende monopoliehoudster kan 
worden aangetoond, dat deze overeenkomstig 
het bepaalde in voornoemde artikelen door 
deze monopoliehoudster zijn ingevoerd , is ver
boden. 

§ 3. Van de d enalumtie. 

8. 1. H et verschaffen van een kenteeken 
aan een der crisisproducten, genoemd in de 
artikelen 2, 3 en 4, als aanduiding, dat het 
nie t mag worden verwerkt tot menschelijk 
voedsel, mag slechts geschieden met inacht
neming van daartoe door Onzen Minister vast 
te stell en regelen. 

2. Het is verboden crisisproducten, genoemd 
in de artikelen 2, 3 en 4, waaraan het in het 
vorig lid van dit artikel bedoeld kenteeken is 
verschaft, te verwerken tot menschelijk voed
sel. 

§ 4. Van het telen van aardappelen en 
fabrieksaardappelen. 

9. H et is een ieder verboden aardappelen 
te telen in een grootere hoeveelheid dan hij 

' in het jaar 1933 heeft geteeld. 
10. 1. H et telen van fabrieksaardappelen 

is slechts toegestaan: 
a. met door of vanwege Onzen Minister te 

verleenen pootvergunning en 
b. tot de hoeveelheid, vermeld in deze ver

gunning. 
2. Het model van de vergunning, bedoeld 

onder a van het vorig lid van dit artikel, 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

§ 5. Van het vervoeren van aa1·dappelen. 

ll. 1. Het vervoeren van aardappelen is 
slechts toegestaan, indien het gedekt is door 
een geleidebi ljet, overeenkomstig door Onzen 
Minister te stellen regelen te verstrekken door 
of vanwege een door hem daartoe aan te wij
zen Crisis-Organisatie. 

2. Het bepaalde in het vorig lid van dit 
artikel is niet van toepassing ten aanzien van 
het vervoer van aardappelen, kennelijk be
stemd voor huishoudelijk gebruik van één ge
zin, van een der krachtens het bepaalde onder 
c. van artikel 15 vastgestelde maten en in 
gezamenlijke hoeveelheden van ten hoogste 

een door Onzen Minister te bepalen aan
tal kilogrammen. 

3. H et geleidebiljet, bedoeld in · het eerste 
lid van dit artikel, wordt slechts verstrekt aan 
door de in dat lid bedoelde Crisis-OrganisatiE, 
erkende grossiers, telers-handelaren, kleinhan
delaren of exporteurs in aardappelen en in 
door Onzen Minister te bepal en gevall en aan 
door een der door hem aan te wijzen Crisis
Organi saties erkende telers. . 

4. Onze Minister stelt vast het model van 
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het geleidebiljet, hetwelk verschillend kan 
zijn voor verschillende soorten van vervoer. 

12. 1. Het geleidebiljet tot het vervoeren 
,an aardappelen wordt slechts verstrekt: 

a. tegen betaling ten behoeve van het 
Fonds aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisis-Organisatie, als vertegenwoor
digster van dat Fonds, van een door hem tel
kens voor een bepaald tijdvak vast te stellen 
bedrag per 100 K.G. te vervoeren aardappe
len, welk bedrag verschillend kan worden 
gesteld naar gelang van de maat, de soort en 
de kwaliteit der te vervoeren aardappelen, 
alsook naar gelang van het doeleinde, waar
toe die aardappelen zijn bestemd; 

b. voor wat betreft aardappelen, verladen 
in zakken, indien elk der zakken een der 
door Onzen Minister te bepalen hoeveelheden 
inhoudt en in door dien Minister aan te wijzen 
groepen van gevall en voorzien is van een 
door hem voor te schrijven sluiting, aange
bracht op de door hem vast te stellen · wijze. 

2. In afwijking van het bepaalde onder a, 
van het vorig lid van dit artikel: 

a. worden door of vanwege de Crisis-Orga
nisatie, bedoeld in het eerste lid van het 
vorig artikel , kostelooze geleidebiljetten ver
strekt voor het vervoer van aardappelen, waar
van hij, die het geleidebiljet aanvraagt, ten 
genoege van die Crisis-Organisatie aantoont, 
dat voor het vervoer van dezelfde aardappelen, 
waarvoor het geleidebiljet wordt gevraagd, 
reeds eenmaal een geleidebiljet is verstrekt, 
ter zake waarvan het bedrag, bedoeld onder a. 
van het vorig lid van dit artikel , is betaald ; 

b. kan door of vanwege de Crisis-Organi
satie, bedoeld in het eerste lid van het vorig 
artikel, den betrokkene worden toegestaan, ts, r 
verkrijging van een geleidebiljet tot het ver
voeren van aardappelen, waa rvan hij ten ge
noege van die Crisis-Organisatie aantoont, dat 
zij bestemd zijn voor den uitvoer, zich bij 
geschrift, waarvan het model door Onzen Mi
nister wordt vastgesteld, te verbinden jegens 
die Crisis-Organisatie, a ls vertegenwoordigster 
van het Fonds, op eerste aanvraag het be
drag, bedoeld onder a. van het vorig Jid van 
dit artikel te zullen betalen ten behoeve van 
dat Fonds; , 

c. kunnen door of vanwege de Crisis-Orga
nisatie, bedoeld in h et eerste lid van het 
vorig artikel , kostelooze geleidebiljetten wor
den verstrekt voor het vervoer van aardappe
len tot door Onzen Minister aan te wijzen doel
einden. 

§ 6. Van het in voorraad hebben van 
aarda'P'Pel en. 

13. 1. H et in voorraad hebben van aard
appelen is slechts toegestaan aan: 

a. één of meer door Onzen Ministe r aan te 
wijzen Crisis-Organisaties; 

b. een aangeslotene bij een der door 0uzen 
Minister aan te wijzen Crisis-Organisaties ; 

c. dengene, die als teler-handelaar of klein
handelaar in aardappelen is erkend door een 
door Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Orga
nisatie; 

d . dengene, die als grossier of exporteur in 
aardappel en is erkend door een door Onzen 
Minister aan te wijzen Crisis-Organisatie en in 
het bezit is van een of meer door dien Mi-

nister vast te stell en of aan te wijzen be
scheiden. 

2. Als teler-handelaar, kleinhandelaar of 
grossier, bedoeld in het vorig lid van dit ar
tikel, worden slechts erkend degenen, die in 
die hoedanigheid den handel in aardappelen 
als beroep of bedrijf uitoefenden in het jaar 
1933 of hiertoe door Onzen Minister zijn toe
gelaten. Al s exporteur, bedoeld in het vorig 
lid van dit artikel , worden slechts erkend 
dege nen , die in die hoedanigheid den export 
van aardappelen als beroep of bedrijf uit
oefenden in het jaar 1933 of hiertoe door 
Onzen Minister zijn toegelaten. 

3. H et bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing ten aanzien van 
het in voorraad hebben van aardappelen voor 
e igen gebrui k, in gezamenlijke hoeveelheden 
van ten hoogste een door Onzen Minister te 
bepalen aantal Kilogrammen . 

§ 7. Van het ve.-handelen van aa1·dappelen. 

14 . Het verhandelen van aardappelen is 
slechts toegestaan, indien zulks geschiedt door: 

a. een of meer door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisis-Organisaties ; 

b. een aangeslotene bij een der door Onzen 
Minister aan te wijzen Crisis-Organisaties aan 
een der Crisis-Organ isaties, bedoeld onder a 
van dit artikel, of aan een kleinhandelaar, 
grossier of exporteur, als bedoeld onder c 
van dit artikel, en slechts aardappelen be
treft, door dien aangeslotene zei f geteeld ; 

c. dengene, di e als teler-handelaar, kl ein
handelaar , grossier of exporteur in aardappe
len is erkend door een door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

15. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige artikel, is het verhandelen van aard
appelen slechts toegestaan: 

a. voor door Onzen l\1inister aan te geven 
doeleinden en volgens door hem te stell en 
regelen; 

b. voor wat betreft het verhandelen over 
een veiling, indien deze veiling door een door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Organisa
tie is e rkend; 

c. voor wat betreft aardappelen, bestemd 
voor menschelijk voedsel , indien deze aard
appelen zijn van een der door Onzen Minister 
te bepalen maten. 

§ 8. Van het verhandelen, vervoeren, in voo1·
ra.ad hebben en verwerken van tarwe. 

16 . 1. H et verhandelen van hier te lande 
geteelde tarwe, met uitzondering van zaai
tarwe, is slechts toegestaan, indien zulks ge
schiedt: 

a. door den teler daarvan aan een der door 
Onzen Minister daartoe aan te wijzen Cris is
Organisaties; 

b. door de onder a bedoelde Crisis-Organi
saties door bemiddeling van de daartoe door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Organi
satie aan een georgan iseerde van deze Cris is
Organisatie of aan een georganiseerde van 
andere door Onzen Minister aan te wijzen 
Crisis-Organisaties. 

2. H et vervoeren en verhandelen van zaai 
tarwe is slechts toegestaan met daartoe door 
een der door Onzen Minister aan te wijzen 
Crisis-Organisaties te verstrekken vergunning. 
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17. Het verhandelen en in vool'raad hebben 
van hier te lande geteelde tal'we is verboden 
aan hem, die a ls georgan iseerde van een de r 
in het vorig artikel bedoelde Cris is-Ol'gan isa
t1es krachtens tuchtrechtel ijke uitspraak is ge
schrapt, zoolang hij niet opnieuw a ls zoodanig 
is toegelaten. 

18. 1. Het verwerken van tarwe tot ta rwe
meel A of tarwebloem A is slechts toegestaan 
aan h_~m, die a ls georganisee rde is aangeslo
ten biJ de doo r Onzen Minister daa rtoe aan 
t.e wijzen Cl'isis-Organ isatie . 

2. H et venve rken va n tarwe tot ta rwebloem 
B of tarwemeel B is slechts toegestaan aan 
hem, die a ls georganiseerde is aangesloten bij 
een daartoe door Onzen Minister aan te wijzen 
(!risis-Organisatie en met door deze Organisa
tie van wege dien Minister te verstl'ekken 
vergunning, waarvan het model door dezen 
wordt vastgesteld. 

§ 9. Van h e,t v,Yrhandel en, vervoere11,, in voor
raad hebben en verwerken van de verschillende 

soo1·ten ta1·w em eel en tarwebloem . 

19. Hij, die tarwemeel of tarwebloem ver
ha ndelt , vel'voert, in voorraad heeft of ver
werkt, is vel'plicht, overeenkomstig door On
zen Minister te stell en regelen , door di en Mi
nister voor te schl'ij ven reg isters betre ffende 
aankoop, verkoop en verwerking te bewaren 
en bij te houden. 

20. H et verwerken va n tarwemeel A of 
tarwebloem A is slechts toegestaan aan hem, 
die a ls georganiseerde is aangesloten bij een 
daartoe dool' Onzen Minister aan te wijzen 
Cris is-Ol'ganisatie. 

21. H et verwerken van tarwebloem B is 
slech ts toegestaan aan hem, die a ls geol'gan i
seerde is aangesloten bij een daartoe door 
Onzen Ministel' aan te wijzen Cr is is-Organ isa
t ie_ e_n met door deze Orga nisatie vanwege dien 
M1111ster te verstrekken vergunning, waarvan 
het model door dezen wordt vastgestel cl. 

22 . H et verhandelen, vervoeren, in vool'
raad hebben of verwerken van tarwemeel B 
is_ slechts toegestaan aan hem, die a ls georga
niseerde is aangesloten bij een daa rtoe door 
Onzen Minister aan te wijzen Crisis-Organisa
tie_ e_n met door deze Organisatie vanwege dien 
M1111ster te verstrekken vergunning, waarvan 
het model door dezen wordt vastgesteld . 

23. H et verhandelen van tarwemeel A, 
tarwebloem A of tarwebloem B is slechts toe
gestaan aan hem, die a ls georganiseerde is 
aanges loten bij een daartoe door Onzen M inis
ter aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

24 . Het door tarwemeel A verwerken van 
tan~ebloem A, van afvalproducten, bij de be
re1clmg van tarwebloem A ontstaan, van 
tarwebloem B of andere bloem meel o f zet-
meel, is verboden. ' 

§ 10. Van het verwe1·ken van rogge en het 
verhandelen en verwe,·ken van roggebloem 

en roggenie,el. 

25 . H et verwerken van rogge tot roggemeel 
of rnggebloem, a lsmede het verhandelen en 
verwer~en van meel o f bloem, geheel of ge
deel tehJk afkomsti g van rogge, is slechts toe
gestaan aan _hem, die al georganiseerde is 
aangesloten biJ een daartoe dool' Onzen Minis
ter aan te wijzen Ci·isis-Organisatie . 

§ ll. l'an het in vo01·1·aad hebben en ver
werken van peidv,'uchten en he t verwe1·ken 
van oliehoudende zaden, enz. tot veevoeder. 

26. Het in voorraad hebben van al da n niet 
verwerkte peulvrnchten (uitschoonsel maalsel 
en pikse! daaronder begrepen) in gez~menlijke 
hoevee lheden boven een door Onzen M inister 
te bepalen aanta l kilogrammen is slechts toe
gestaan : 

a. aan hem, die a ls georganiseerde is aan
gesloten bij een daartoe door Onzen Minister 
aan te wijzen Cris is-Organisatie , en 

b. voor wat betreft de door Onzen Minister 
aan te wijzen soorten, kwal iteiten of va ri ete i
ten van peulvruchten, tegen be ta ling ten be
hoeve van het Fonds van een door dien Mi
nister vast te stel !en bedrag per honderd kilo
g ram van den op een door dezen daarbij te 
bep~len t ijdstip bij dien georganiseerde aan
we~1_gen voo_rra~d aan de onder a. genoemde 
Cns1s-Organ1sat1e, a ls vertegenwoordigster va n 
dat F onds, welk bedrag verschillend kan wor
den gesteld voor de verschill ende soorten kwa
li te iten of var iëteiten van peulvruchten'. 

27 . Het verwerken van peulvruchten (ui t
schoonsel , maalsel en piksel daaronder be
grnpen) in gezamenlijke hoeveelheden boven 
een door Onzen Minister te be pa l en aantal 
Kilogrammen is slechts toegestaa11 aan hem 
die a ls georganiseerde is aangesloten bij ee~ 
daartoe door Onzen Minister aan te wijzen 
Crisis-Organisatie en met door deze Orga nisa
t ie vanwege dien Minister te verstre kken ver
gunni11g, waarvan het model door dezen wordt 
vastgesteld. 

28 . Het verwerken van oliehoudende zaden 
pitten en noten tot veevoeder is slechts toege'. 
staan: 

a. aan hem, die a ls georganiseerde is aan
ges loten bij een daartoe door Onzen Min ister 
aan te wijzen C,· isis-Organisatie, en 

b . . mdien de betrokkene betaalt of bij ge
schnft, waarvan het model door Onzen Mi 
nister wordt vastgeste ld, zich verbindt bij a fl e
vering van het veevoeder te zull en betal en ten 
behoeve van het Fonds aan de onder a ge
noemde Cr isis-Organisatie, a ls vertegenwoor
di gste r van dat F onds, een door dien Ministe r 
vast te stellen bedrag per door dezen daarbij 
te bepa len eenheid, welk bedrag verschi ll end 
kan worden gesteld voor de ve rschill ende soor
ten, kwali teiten o f variete iten van dat vee
voeder. 

§ 12 . Van het be1·eiden, verhandelen, in voo1·
raad hebben en verwerken van zet ,neel en 

producten daarvan. 

29. Het in voorraad hebben of bere iden van 
zetmeel in gezamenlijke hoevee lheden boven 
een door Onzen Min iste r te bepalen aantal 
kilogrammen, benevens het verwerken van zet
meel in die hoeveelheden tot a lle oorten stijf
se l, dextrine, zetmeelsiroop, massée, textiel 
goedernn , papier, karton, leder of a ndere door 
Onzen Minister aan te wijzen producten is 
slech ts _toegestaan aan hem, die a ls georgani
seerde 1s aangesloten bij een door dien Min is
ter daartoe aan te wijzen Crisis-Organisatie. 

30. ~ et verhandelen van zetmee l in ge
zamenlij ke hoeveel heden boven een door Onzen 

'11111ster te bepalen aantal ki logrammen en 
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het in voorraad hebben van dextrine zetmeel
siroop en mas ée, voorzoover over de grond
toffen daarvan geene uit hoofde van eenig 

krachtens de wet gegeven voorschrift ver
schuldigde gelden zijn betaald, is aan den in 
het vorig artikel bedoelde georganiseerde 
slechts toegestaan tegen betaling ten behoeve 
van het Fond van een door dien Minister 
,·ast te stellen bedrag per kilogram aan een 
d!1u•·~e door dezen aan te wijzen Cris is-Orga
nisatie, als vertegenwoordigster van dat Fonds. 

§ 13. Slotbepaling . 

31. H et bepaalde onder I van dit Besluit 
geldt voor het tijdvak, aanvangende met in
gang van den dag van het in werking treden 
van dit Besluit en eindigende met ingang van 
den 1 Januari 1936, met uitwndering van: 

a. de artikelen 3, voor zoover betreft tot 
veevoeder verwerkte oliehoudende zaden, pit
ten en noten, 8, 16 tot en met 25 en 28 welke 
gelden voor het tijdvak, aanvangende :net in
gang van een . door Ons te bepalen t ijdstip, 
hetwelk verschillend kan worden gesteld voor 
die verschillende artikelen, en e indi gende met 
ingang van den 1 Januari 1936; 

b. d artikelen 11 tot en met 15 welke 
ge lden voor het tijdvak, aanvangende 'met in
gang_ van den 1 Augustus 1934 en ei ndigende 
met ingang van een door Ons te bepalen tijd. 
tip; 
II. in artikel 1 van het Crisis-Tuinbouw

besluit 1933 1 te doen vervallen "aardappe
len" · 

ni. in het Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 II 
te doen vervallen het bepaalde onder b van 
arti kel 1, de woorden: ,,en aa rdappelen" in 
artikel _3 en het geheele a1-tikel 4b·is; 

IV. 111 te trekken, beha! ve ten aanzien van 
reeds beg'.1ne stra fbare feiten , het Crisis-Zet
meelbesl u1t 1933 en het Aardappelmeel-Mono
pol iebe luit 1934 I ; 

V. in te trekken met ingang van den 1 
Augustus 1934 , behalve ten aanzien van r eds 
begane strafbare feiten , het Crisis-Aardappel
besluit 1934 I; 

Vl. in te trekken met ingang van een door 
Ons te bepalen tijdstip, behalve ten aanzien 
van reeds begane strnfbare feiten, het Tarwe
besluit 1931 en het Crisis-Graanbe luit 1933, 
met uitwndering van de artikelen 3 en 7 van 
het Crisi -Graanbesluit 1933, waarvan de in
trekking geschiedt met ingang van den dag 
rnn het in werking treden van dit besluit; 

VII. te bepalen, dat dit besluit kan worden 
aangehaald onder den titel : ,,Crisis-Akker
bouwbe luit 1934" en in werking treedt met 
ingang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging. 

Onze Minister van Economi che Zaken is be
last met de uitvoer ing van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 19den J uli 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e ,. g h e . 

(Uitgeg. 19 Jul i 1934.) 

s. 383. 

19 Jul i 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het be luit ,,an den Gouverneur-Gene
raal van Nede,-landsch- l ndië tot wijziging 
en aan:,ulling van Afdeeling I van de 
begrootmg van N ederland.lch- l ndië voo,· 
het dienstjaa,· 1934. 

s. 384. 

19 J uli 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nede,-landsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling II van de 
begrooting van Nederland.lch- l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 385. 

19 Jul i 1934. "YET, houdende goedkeu ring 
van het besluit van den Gouverneu r-Gene
raal van N_ederlandsch- l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling III van de 
begrootmg van Nederland.lch-lndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 386. 

19 J ul i 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het bes luit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-lndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling IIIA van de 
begrootmg van N ederlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 387. 

19 J uli 1934. WET, houdende goedkeu ring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nede1-landsch- l ndië tot wijziging 
en aanvull111g van Afcleel ing IV van de 
begrooting van Nede-rlandsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 388. 

19 Juli 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N_ede1·landsch- l ndië tot wijziging 
en aanvulltng van Afdeeling V ,·an de 
begrooting van Kederlandseh-l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 389. 

19 J uli 1934. \,VET, houdende goedkeuring 
van het be luit van den Gouverneur-Gene
raal van Nedei-landsch- l ndië tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VA van de 
begrooting van N edcr{a11d,sth-l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 390. 

19 Jul i 1934. \VET, houdende goed keuring 
van het be luit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch- l ndië tot wijziging 
en aanvulling nm Afdeeling VI van de 
begrooting van N ed erlandsch- l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 
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19 J uli 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië tot intrek
king van Afdeeling VII van de begrooting 
van N ederlanàsrh- l ndië voor het dienst
jaar 1934 . 

s. 392. 

19 J uli 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van N ederlanàsch-l ndië tot vaststel-
1 ing van Afdeeling VIIE (Haven van 
Tandjong-Priok) van de begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 393. 

19 Juli 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneur-Gene
raal van Nederlandsch-l ndië tot vaststel
ling van Afdeeling VIIF (Haven van 
Soerabaja) van de begrooting van Neder
landsch-l ndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 394. 

19 Jul i 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het besluit van den Gouverneu,·-Gene
raa l van Nederlanil.sch-lndi ë tot wijziging 
en aanvulling van Afdeeling VIII van de 
begrooting van N ede,·landsch-l ndië voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 395. 

19 h,li 1934. WET tot regeling van den in
voer van tapijten, tapijtgoed , karpetten, 
loopers, kleedjes en matten. 

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

dat door Ons bij beslui t van 28 December 
1933, N°. 86, (Nerlerlandsche Staatscourant 
van 29 en 30 December 1933, N°. 253) inge
vo lge artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 
( taatsblcul N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596) de 
invoer van tapijten, tapijtgoed, karpetten, loo
pers, kleedies en matten wederom aan een 
tijdelijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Ministe r van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J a nuari 1934 en eindigen
de 31 December 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van tapijten, tapij tgoed, kar
petten, loopers, kleedje en matten, voor zoo. 

ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1930 en 1931 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd, met dien ver
stande, dat gedurende den in dit artikel ge. 
noemden termijn uit ieder land niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten dan 65 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
12 maanden gedurende de jaren 1930 en 1931 
van die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid vastgestelde contingen
ten bijwndere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. In afwijking van de krachtens lid 1 en 
lid 2 vastgestelde hoeveelheden kunnen door 
of vanwege Onzen Minister, op grond van bij
zondere omstandigheden, bij zondere vergoP.
ningen tot invoer dier goederen worden ver
leend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaa,· 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ve,·
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge, 
stelde regelingen , alsmede op grond van bij. 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het ee rste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een be luit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leve ren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, wa_ar
mede of ten aanzien waarvan de overtredmg 
plaats had kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met 'dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
af levert of teri verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in ae artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaa,· 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
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a lle ambtenaren de r Rijks- en Gemeentepol i
t ie, zoomede de ambtenaren de r invoerrech ten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepali ng 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepali ngen , voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. · Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschr iften zij n de a r t ike
len 5, 6 en 7 de r , ,Cris is invoerwe t" 1931 
(S taatsblad N °. 535 ), gewijzigd bij de wet van 
17 N ovem ber 1933 (S taatsblad N °. 59 6) van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet t reed t in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkond i
ging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 19den J u li 

1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Ecorwriiische Zaken, 
S te e n b e r g h e . 

(Uitg eg. 2 Octob e,· 1934.) 

s. 396. 

19 J uli 1934. W E T tot regeling van den in
voer van manufacturen , stoffen en weef
sels van vlas, hennep en ha lflinnen. 

'Wij WILHELMINA, enz· . ... doen te weten : 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 

1934, N °. 12, (Nederlandsch.e Staatscourant 
van 2·9 J anuari 1934, N °. 20 ), ingevol ge ar
t ikel ·2 de r "Crisisinvoerwet" 1931 (S taats
blad N °. 535) , gewijzigd bij de Wet van 17 
Novem ber 1933 (Staatsblad N °. 59 6) , de in
voe1· van manufacturen, stoffen en weefsels 
van vlas, hennep en halfli nnen aan een tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in wo
dani g geval een voorstel van wet tot vooi-ó e
ning van het in dat be lui t geregeld ve rbod 
van invoer za l worden gedaan ; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. , ,invoer", in voer in het vrij e verkeer 

rech tstreeks u it het buitenl and of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister va n E co
nomische Zaken. 

2. 1 . Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J a nua ri 1934 en e indi gen
de 31 December 1934 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordrach t van Onzen M inister 
zal worden bepaald , is de invoer uit iede r 
la nd ve rboden van ma nufacturen, stoffen en 
weefsels van vlas, hennep en h alflinnen, voor 
zoover deze meer bedraagt da n 50 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld per 12 maan
den in de ja ren 1930, 1931 en 1932 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, oat gedurende den in dit a r t ikel 
genoemden termijn uit ieder land niet meer 
ten invoer za l worden toegelaten dan 65 ten 
honderd van de hoevee lheid , welke gemiddeld 
per 12 maanden gedurende de ja ren 1930, 
1931 en 1932 van die goederen uit da t land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd, om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten, 

bij zonde re cont ingenten vast te stell en voo,· 
den invoer u it nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdva k za l de invoe r der a ldaa r 
genoemde artike len n iet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ve r
gunni ng. 

2. Door Ons worden op voo ,·dracht van On
zen Minister rege len gesteld betreffende de 
voorwaarden, k rach tens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig Jid be
doeld, wo rdt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van da t 
besluit verbonden, aan bela nghebbenden wor
den in re kening gebracht . 

3. In een beslui t, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden ve rl eend , nadere voorschr iften vas t te 
stell en ten aanz ien van de in dat bes luit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id, a fwijk ingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t, a ls in d it artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Mi nister be pa l ir\gen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. I nvoer , in s'trijd met h et bepaa lde krach
tens het vorig li d, is verboden. 

5. 1 . Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaal de in en krach tens de 
a rti ke len 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goedernn , waarmede of ten aanzien waarva n 
de overtred ing plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij_ 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt , 
a fl evert of ten verkoop of te r a fl evering in 
voorraad heeft, waar van hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet , zijn, behalve. de bij of 
k rach tens artike l 141 van het Wetboek van 
Stra fvordering .aangewezen personen, be last 
a lle ambtenaren der Rij ks- en Gemeentepoli 
tie, z<X?_mede de ambtenaren der invoerrechten 
en acè1Jnzen . 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepali ng 
dezer wet, zijn n iet van toepass ing de st raf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoe rrechten en accij nzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti ke
len 5, 6 en 7 der ,,Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) , gewijzigd bij de wet va n 
17 N ovember 1933 (Staatsblad N° 596) van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien de r afkondi 
ging. 

L asten en bevelen, enz.; 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 
1934. 

WILHELM! A. 
De M inister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 2 October 1934.) 

s. 397. 

19 Juli 1934. WET tot regeling van den in
voer van kunstzijden manufacturen. 

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

dat door Ons bij besluit van 19 J anuari 1934, 
N °. 14 (Nederla7Ulsche Staatscourant van 22 
Januari 1934, N°. 15), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet v~n 17 November 
1933 (Staatsblad 0

• 596) de 111voer van kunst
zijden manufacturen aan een tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van het 
in dat beslui t geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1934 en eindigen
de 31 December 1934 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. manufacturen, stoffen en weefsel van 
kunstzijde voor zoover deze meer bedraagt dan 
20 ten ho'nderd van de waarde, welke gem id
deld in de jaren 1931 en 1932 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd , met dien ver
rta nde, dat gedurende den in dit artike l ge
noemden term ij n uit ieder land niet meer ten 
invoer zal worden toegelaten, dan 30 ten 
honderd van de hoeveel heid, welke gem iddeld 
in de jaren 1931 en 1932 van die goederen uit 
dat land is ingevoerd; 

b. manufacturen, stoffen en weefsels van 
kun tzijde met andere stoffen dan echte zijde 
en wol. voor zoover deze meer bedraagt dan 
20 ten honderd van de waarde, welke gemid
deld in de ja ren 1931 en 1932 van die goe
deren uit da t land is ingevoerd, met dien 
ve rstande, dat gedurende den in dit artikel 
genoemden term ijn uit ieder land niet meer 
ten invoer zal worden toegelaten dan 30 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
in de jarnn 1931 en 1932 van die goederen 
u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen ::oor 
den invoer uit nader door hem aan te w1Jzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgel egd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vasts~)) ing van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig I id be
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verleend, nadere voorschri ften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zonde re omstandigheden daa1'van en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederland.sche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in of krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, tenvijl de 
goederen waarmede of ten aanzien waarvan 
de overt;eding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in of krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
ge teld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krnchtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijk . en Gemeentepoli
tie zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en' accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet zijn niet van toepassing de straf
bepalinge~, voorkomende in de .~vetten be
tre ffende de invoerrechten en acc1Jnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5 6 en 7 der ,Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd ó ij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblail, N °. 596} van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econoniische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 2 October 1934. ) 
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s. 398. 

19 Juli 1934. WET tot regeling van den in
voer van petten en baretten. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Februari 1934, 
N° . 18, (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Februari 1934, N°. 42), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596}, de invoer van pet
ten en baretten aan een tijde] ijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1934 en eindigen
de 31 Januari 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van petten en baretten, voor
zoover deze meer bedraagt dan 45 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld in de 
jaren 1931 en 1932 aan die goederen per 12 
maanden uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat gedurende den in dit artikel 
genoemden termijn uit ieder land niet meer 
ten invoer zal worden toegelaten dan 50 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gem iddeld 
per 12 maanden in de jaren 1931 en 1932 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gestel d bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie , zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepal ingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der a fkondi
ging. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Julî 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econom,ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 4 October 1934.) 

s. 399. 

19 Juli 1934. WET tot regeling van den in
voer van tricotgoederen. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 1934, 
0

• 16, (N ederlandsche Staatscoumnt van 30-
J anuari 1934, N°. 21), ingevolge artikel 2 de,· 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933" 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van tricot
goederen wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz .. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer· 
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rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opsl ag in entrepot; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1934 en eindi
gende 31 Januari 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen :Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van boven- en onderkleeding, ge
breid of uit tricotstof vervaardigd, zonder 
rubber, andere dan kousen of sokken, voor
wover deze meer bedraagt dan 30 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld in de jaren 
1929, 1930 en 1931 aan die goederen uit dat 
l and is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten dan 45 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld in de jaren 
1929 , 1930 en 1931 aan die goederen uit dit 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vo1·ig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1 . Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgeleg.d eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , word t verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter 'bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besl uit verbonden, aan belanghebbenden wor
d!m in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Mini ter bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes] uit, als in dit artikel bedoeld, · 
wordt in de Nederlandsche Staatscou,·ant be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede 9f ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl ever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het Îs 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 

krachtens het bepaalde in de artike len 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha [ ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitii,, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti 
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) , gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad n°. 596}, 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De :Minister van Econornische Za ken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 27 Sept. 1934.) 

s. 400. 

19 J uli 1934. WET tot regeling van den in
voer van bovenkleeding. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Januari 1934, 
N°. 164, (Nederlandsche Staatscourant van 30 
Januari 1934, N°. 21) , ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 'N°. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 Novembel' 1933 
(Staatsblad O

• 596) , de invoer van boven
kleeding wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze J\'[inister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 1 Februari 
1934 tot 1 Februari 1935, of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht vaµ Onzen Minister · 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. bovenkleeding voor mannen en jongens, 
geen gebreide en tricotgoederen en n iet van 
weefsels met rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 30 ten honderd van de waarde 
van hetgeen gemiddeld in de jaren 1929, 1930 
en 1931 aan die goederen uit dat land is inge
voerd, met dien verstande, dat gedurende den 
in dit artikel genoemden termijn uit ieder 
land niet meer ten invoer zal worden toege-
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laten dan 20 ten honderd van de hoeveelheid , 
welke gemiddeld in de . jaren 1929, 1930 en 
1931 aan die goederen uit dat land is inge
voerd; 

b. bovenkleeding voor vrouwen, me isjes en 
k leine kinderen, geen gebre ide of tricotgoe
deren en niet van weefse ls met rubber, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 15 ten honderd 
van de waarde van hetgeen gemiddeld in de 
jaren 1929, 1930 en 1931 aan die goede ren ui t 
dat land is ingevoerd, m et dien verstande, dat 
gedurende den in di t artike l genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer za l 
worden toegelaten dan 20 ten honderd van de 
hoeveelhei d, welke gemiddeld in de jaren 1929, 
1930 en 1931 aan die goederen uit dat land 
is ingevoerd; 

c. bovenkleeding, voor mannen en jongens, 
vrouwen, meisjes en kleine k inderen, ver
vaardigd van weefsels met rubber, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de waarde, welke gemiddeld in de jaren 1930 
en 1931 aan die goederen uit dat land is inge
voerd, met dien verstande, dat gedu rende den 
in dit a rtikel genoemden te rmijn uit ieder 
land niet m eer ten invoer za l worden toege
laten dan 70 ten honderd van de hoeveelheid, 
welke gemiddeld in de jaren 1930 en 1931 aan 
die goederen u it dat land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid' vast
gestelde contingenten kunnen door Onzen Mi
niste r, bijzonde re contingenten worden vast
gesteld voor den invoer ui t nadei· door hem 
aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoe r der aldaar 
genoemde a rtikelen niet zijn toegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
vanwege Onzen :Ministe r afgegeven verg un
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wij,..e, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, we lke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wo1·
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister _bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschnften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederland.sche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
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de overtreding plaats had, kunnen wo1·den 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde 111 de artike len 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, stra fbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het ·w etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, be last 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli tie , 
zoomede de ambtena ren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de arti 
ke len 5, 6 en 7 de r "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad n° . 596), 
van overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien de,· afkon
digi11g. 

Lasten en beve l en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Aliniste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 27 Sept. 1934.) 

s. 401. 

19 Juli 1934. WET betreffende opruiming van 
vaartuigen en andere voorwerpen. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, n°. 289, 
1-5. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 2249. 
Hand. l • Kamer 1933/1934, bladz. 639 . 

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

dat het noodig is wettelijke bepalingen vast te 
stellen omtrent de opruiming van vaartuigen 
en andere voorwerpen, in openbare wateren ge
strand, gezonken of aan den grond geraakt of 
op of in waterkeeringen of andere waterstaats
werken vastgeraakt ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 1. Vaartuigen, overblijfselen van 

vaartuigen en alle andere voorwerpen in open
bare wateren gestrand, gezonden of aan den 
grond geraakt, of vastgeraakt op of in water
keeringen of andere waterstaatswerken, kunnen 
door den beheerder van het water of dien van 
het waterstaatswerk worden opgeruimd, zonder 
dat deze door belanghebbenden bij het vaar
tuig, de lading of het opgeruimde voorwerp 
aansprakelijk kan worden gesteld voor door 
die opruiming aan hen toegebrachte schade. 

2. Als openbare wateren onder beheer van 
het Rijk worden in deze wet mede aangemerkt 
de territoriale wateren. 

3. Onder waterkeeringen worden in deze wet 
33 



1934 19 JUL I (S. '101) 514 

begrepen alle daarin of daaraan gelegen kunst
werken. 

4. Waar in het eerste lid sprake is van water
keeringen of andere waterstaatswerken, worden 
slechts bedoeld die, welke onder beheer van 
het Rijk, eene provincie, eene gemeente, een 
waterschap, veenschap of veenpolder staan. 

2. 1. Van het besluit van den beheerder, 
dat opruiming noodzakelijk is, wordt door of 
namens den beheerder ter plaatse, waar het 
vaartuig of ander op te ruimen voorwerp zich 
bevindt of anders in de naaste omgevin/!' daar
van, zóó dat het duidelijk leesbaar is, aankon
diging gedaan, met herinnering aan het verbod 
in het tweede lid van dit artikel omschreven. 
Tevens wordt zoo mogelijk den schipper of 
anderen vertegenwoordiger van belanghebben
den schriftelijk of mondeling van dat besluit 
mededeeling gedaan 

2. Zoodra de aankondiging is geschied, is 
het verboden van het vaartuig of voor~erp 
goederen te verwjjderen zonder vergunning van 
of namens den beheerder; deze vergunning 
wordt niet geweigerd met betrekking tot. lijf
goed, beddegoed en scheepspapieren. 

3. Het verbod vervalt, indien naar genoegen 
van den beheerder zekerheid is gesteld voor de 
voldoening van de ter zake van opruiming te 
maken kosten. 

4. Onder de kosten ter zake van opruiming 
zijn in deze wet onder meer die tot aankondiging 
en aanduiding, 1ils in het eerste lid bedoeld , 
alsmede die tot bergin/!', verlichting, bewakin/!' 
en vervoer begrepen. 

3. 1. V,10 het tijddtip, waarop door den be
heerder tot opruiming zal worden overgegaan, 
wordt door of namens hem in een of meer nieuws
bladen kennisgeving gedaan, en wel ten minste 
tweemaal vierentwintig uren te voren, tenzij 
de beheerder onverwijlde opruiming noodzake
lijk acht, in welk geval de kennisgeving zoo 
spoedig mogelijk wordt gedaan, met vermelding 
der redenen, welke de onverwijlde opruiming 
noodzakelijk maken of gemaakt hebben. 

2. De kennisgeving bevat, zoo zij de OP.· 
ruiming van een vaartuig geldt, zoo mogeliJk 
opgaaf van den naam van schipper en vaartuig, 
en van den aard der lading. 

4. Het verblijf op of de toegang tot het vaar
tuig of ander voorwerp zonder vergunning van 
of namens den beheerder is verboden van het 
tijdstip af, waarop de in het vorige artikel be
doelde kennisgeving is geschied, of van den 
aanvang der opruiming af, indien de opruiming 
is aangevangen of voltooid, voordat de kennis
geving heeft plaats gehad. 

5. Al hetgeen bij de opruiming wordt ge
borgen, wordt tegen voldoening van de ter 
zake van de opruiming gemaakte kosten of tegen 
het stellen van zekerheid voor de voldoening 
daarvan, aan belanghebbenden, die zich daar
toe aanmelden, afgegeven, zonder dat de be
heerder aansprakelijk kan worden gesteld voor 
de afgüte aan een onbevoegde. 

6. 1. Indien belanghebbenden zich niet aan
melden, of indien zij zich wel aanmelden, doch 
in gebreke blijven binnen een door den beheer
der te stellen termijn de in artikel ó bedoelde 
kosten te voldoen of voor de voläoening daar
van zekerheid te stellen, wordt hetgeen geborgen 
is overgegeven aan den burgemeester der ge
meente, binnen welke de opruiming heeft plaats 

gehad, om in het openbaar volgens plaatselijk 
·gebruik te worden verkocht. Indien naar het 
oordeel van den beheerder de omstandigheden 
het wenschelijk maken, dat de overgave ten 
verkoop plaats heeft aan den burgemeester 
eener andere gemeente, of indien de opruiming 
niet binnen een gemeente heeft plaats gehad, 
zal de overgave geschieden aan den burgemees
ter van de door den beheerder aan te wijzen 
gemeente. De beheerder verstrekt zoo spoedig 
mogelijk opgaaf van de ter zake van de op
ruiming gemaakte kc,sten aan den burgemeester 
met den verkoop belast. 

2. Is geborgen lading aan bederf onderhevig 
of reeds beschadigd , of is van hetgeen geborgen 
is een grootere nett,o-opbrengst bij onderhand
~chen verkoop te verwachten, een en ander 
ter beoordeeling van den burgemeester, dan 
kan de verkoop geheel of gedeeltelijk onders
hands geschieden. 

7. 1. Het geborgene wordt aan belangheb
benden afgegeven in geval zij vóór den verkoop 
de kosten ter zake van opruiming met de door 
den burgemeester gemaakte noodzakelijke kos
'en aan dezen voldoen. 

2. De burgemeester kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor afgüte aan een onbevoegde. 

3. De aan den burgemeester betaalde kosten 
ter zake van opruiming worden door hem binnen 
tweemaal vierentwintig uren tel beschikking 
gesteld van den beheerder. 

8. In geval van verkoop door den burge
meester zal deze van de opbrengst aftrekken 
de door hem gemaakte noodzakelijke kosten 
en binnen tweemaal vierentwintig uren, zoo 
het overschot minder bedraagt dan de kosten 
ter zake van opruiming, dat overschot, en 
anders een som gelijksta.ande met het bedrag 
der kosten ter zake van opruiming, stellen ter 
beschikking van den beheerder. 

9. De burgemeester doet van den verkoop 
rekening en verantwoording aan den beheerder 
en stort het saldo in de consignatiekas, om 
aldaar drie jaren lang ten behoeve van de daarop 
rechthebbenden te worden bewaard. Na het 
verstrijken van dien termijn vervalt dat saldo 
aan den beheerder. 

10. De kosten, krachtens deze wet gemaakt, 
komen, voor zooveel zij niet door belangheb
benden zijn terugbetaald, of uit de opbrengst 
van he' krachtens artikel 6 verkochte kunnen 
worden gekweten, ten laste van den beheerder, 
onverminderd diens bevoegdheid om de krach
tens dit artikel te zijnen laste komende kosten 
te verhalen op den~ene, die volgens de wet 
daarvoor aaosprakehjk is. 

11. 1. Handelingen in strijd met het be
pa.alde in het tweede lid van artikel 2 en het 
bepaalde in artikel 4 worden aangemerkt als 
overtredingen en gestraft met een geldboete 
van ten hoogste f óOOO. 

2. De den veroordeelde toebehoorende goe
deren, door hem in strijd met het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 2 van het vaartuig 
of voorwerp verwijderd, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

12. Met het tijdstip van de inwerkingtreding 
van deze wet vervalt de wet van 23 Juli 188ó 
(Staatsblad n°. 151). Zij blijft intusschen van 
toepassing op die opruimingen, ten aanzien van 
welke reeds vóór de inwerkingtreding dezer wet 
artikel 2 der wet van 23 J uli 1885 toepassing 
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heeft gevonden. 
13. Deze wet kan worden aangehaald onder 

den naam "Wrakkenwet". 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te . 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 

s. 402. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 

( Uitgeg. 14 Aug. 1934.) 

19 Jul i 1934. WET tot wijziging en verhoo
ging van het zevende hoofdstuk B der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 403. 

19 Juli 1934. WET tot aanvulling en wijzi
ging van de wetgeving betreffende de hef
fing van de invoerrechten en de accijnzen. 

Bijl . Hand. 2de Ka,n e,· 1993/1934 , 11°. 881, 
1-4. 

Hand. ide,n 193Si1934, blz. 2156. 
Hand. lste Kamer 1933/1934, blz. 639. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de wetgeving op de hef
fing van de invoerrechten en de accijnzen op 
enkele punten aan te vullen en te wijzigen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Algemeene Wet van 26 Augus

tus 1822 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 29 December 1933 (Staatsblad 
n°. 765), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

a. 1°. In artikel 162 vervalt: 
"en waaronder behooren de zoomen van de 

monden der zeegaten, tot daár, alwaar het 
kantoor van in- en uitklaring is gevestigd,". 

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

Wij behouden ons de bevoegdheid voor den 
hierboven bedoelden afstand van uiterlijk zes 
Pn twintig honderd ellen mede aan te wijzen 
langs de zeegaten, de wateren tusschen de 
Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden, de 
Westerschelde, de Braakman, de Waddenzee 
en de Lauwerzee, met dien verstande dat Wij 
ten aanzien van de \Vaddeneilanden kunnen 
bepalen dat zij in hun geheel zullen behooren 
tot het gebied aan de zeezijde, waar met be
trekking tot den vervoer de ontheffing van het 
vereischte van binnenlandsche paspoorten niet 
geldt. 

20. In artikel 163 vervalt de komma achter 
"Tien Gemeten" . Het verdere gedeelte van het 
artikel luidt: en de beneden- of Nieuwe Maas 
boven den westelijken hoek der Oude Maas. 

3°. In artikel 177 vervalt: ,,waaronder be
hooren de zoomen van de monden der zeegaten, 
tot daar, alwaar het kantoor van in- en uit
klaring is gevestigd," en wordt, in plaats van 
,, , de Tien Gemeten, Texel, die in de Zuiderzee 
en verdere noordwaarts gelegene eilanden," 
gelezen : en de Tien Gemeten alsmede op de 
Waddenei landen. 

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

Wij behouden Ons de bevoegdheid voor den 
hierboven bedoelden afstand van uiterlijk twee
duizend zes honderd ellen mede aan te wijzen 

langs de zeegaten, de wateren tusschen de 
Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche P,ilanden, de 
Westerschelde, de Braakman, de Waddenzee 
(vasteland en afsluitdijken), de Lauwerzee, de 
de Eems en den Dollard. 

40_ In het vierde lid van artikel 205 wordt 
de komma achter "Tien Gemeten" door het 
woord "en" vervangen en vervalt: ,, , en op 
op de Zuiderzee beneden het veerhoofd van 
Schellingwoude,". 

b. Na artikel l90bis wordt een nieuw artikel 
190ter ingevoegd, luidende als volgt : 

De ambtenaren zijn bevoegd, mits onder in
achtneming van de vormen, voorgeschreven in 
de artikelen 181 en 183, alle huizen en panden, 
welke tot stalling van vervoermiddelen zijn 
ingericht, of daartoe kennelijk worden gebezigd, 
te betreden en de aldaar aanwezige vervoer
middelen en goederen te visiteeren. 

c. Na artikel 195 wordt, vóór de afdeeling 
,,Bijzondere bepalingen betreffende de accijn
zen" ingevoegd een nieuw artikel 195bis, lui
dende als volgt : 

Onze Minis•er van Financiën is bevoegd om 
binnen den afstand van het vreemd grondge
bied aan de landzijde, in artikel 177 genoemd , 
op wegen versperringen te doen aanbrengen. 
Dit geschiedt op zoodanige wijze, dat tusschen 
zonsop- en zonsondergang het regelmatig ver
keer langs die wegen niet meer wordt vertraagd 
dan tot het doen stilliouden van de vervoer
middelen voor de visitatie noodzakelijk is. De 
aanwezigheid van eene versperring moet door 
verkeersteekenen of stopseinen kenbaar wor
den gemaakt. 

Het aanbrengen, het onderhouden en het, 
zoo noodig, verwijderen van de versperringen 
geschieden op kosten des Rijks, zonder dat de 
rechthebbenden op en de onderhoudsplichtigen 
van de wegen, of van de daartoe behoorende 
bermen, daarvoor hunne toestemming behoeven 
te geven, of eenige vergoeding kunnen vorderen. 

d. Artikel 249 vervalt. 
e. In artikel 324 wordt, in plaats van "met 

eene boete van ten minste vijftig, en ten hoogste 
' drie honderd guldens", gelezen: met gevange

nisstraf van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

Aan het artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende als volgt : 

De vervoermiddelen, waarop of waarmede 
eenig in het vorig lid omschreven feit is ge
pleegd, zijn verbonden en executabel voor de 
verbeurde boete. 

Ingeval de dader zich. blijkens daarvan op
gemaakt proces-verbaal, door de vlucht aan de 
visitatie of aan andere krachtens de wet gedane 
vorderingen, als in het eerste lid bedoeld zijn, 
heeft onttrokken en hij onbekend is gebleven, 
vervalt het vervoermiddel, met de goederen die 
zich daarin of daarop mochten bevinden, zonder 
rechtsvervolging aan den Staat. 

Art. II. In de wet van 4 April 1870 (Staats
blad n°. 61), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 308), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

a. In artikel 10 wordt in de plaats van "ge
distilleerd" , telkens gelezen : gedistilleerd of 
suiker, en in plaats van "het gedistilleerd" ge
lezen : het gedistilleerd of de suiker. 

b. Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel l0bis, luidende als volgt : 
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Vervoermiddelen, kennelijk ingericht of toe
gerust om goederen aan het toezicht te onttrek
ken of om krachtens art . 195 of art. 195bia der 
meergenoemde algemeene wet genomen dwang
maatregelen te verijdelen, worden aangehaald 
en ver vallen zonder rechtsvervolging aan den 

taat, tenzij de aanhaling bij eene rechterlij ke 
beslissing a ls in het derde l id is bedoeld, niet 
wordt geha ndhaafd. Van eene aanhaling inge
volge deze bepaling, waartoe, behalve de amb
tenaren der invoerrechten en accijnzen, ook 
a lle ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie 
bevoegd zijn, geschiedt aanstor:,ds schriftelijke 
mededeeling aan dengene, b1J wien het vervoer-
middel in beslag is genomen. . . 

Aanhali ng op den voet van het vorig hd 
geschiedt mede met betrekking tot andere voor
werpen, kennelijk bestemd om goederen aan 
het toezicht te onttrek.ken of om een vervoer
middel tot een der in die bepaling omschreven 
doeleinden in te r ichten of toe te rusten. 

De eicrenaar kan, binnen eene maand na de 
aanhali,~g. bij de rechtbank, binnen welker 
rechtsgebied de aanhaling heeft plaats gehad, 
een met redenen omkleed bezwaarschrift in
dienen, op grond dat inrichting en toerusting 
van het aangehaalde aan voor geoorloofd ge
bruik te stellen normale eischen beantwoorden. 
De behandeling van het bezwaarschrift ge
schiedt op den voet van de bepalingen van de 
Zesde Afdeeling van Titel Ivan het Eerste Boek 
van het Wetboek van Strafvordering. De recht 
bank beslist zoo spoedig mogelijk, na de ad
ministratie t e hebben gehoord, bij met redenen 
omkleede beschikking, of de aanhaling al dan 
niet zal worden gehandhaafd. 

De artikelen 242 en 243 der a lgemeene wet 
vinden met betrekking tot voorwerpen, aange
h aald ingevolge dit artikel, geene toepassing. 

Art . III. In de wet van 19 Maart 1932 
(Staatsblad n°. 110), gewijzigd bij de wet van 
8 December 1933 (Staatsblad n°. 664), wordt, LO 

Afdeeling III, na ar t ikel 18 ingevoegd een nieuw 
a r tikel 18bis, luidende a ls volgt: 

Tenzij het tegendeel ? lijkt, w~rdt voor de 
toepassing van de wetteliJke bepah _ngen no]Jens 
het vervoer en het voorhanden z11 n van siga
rettenpapier, siaarettenpapier dat hier te lande 
wordt aangetriffen, geacht uit het buitenland 
t e zij n ingevoerd. 

Art . IV. In de wet van 19 December 1931 
(Staatsblad n°. 527), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 5 Augustus 1933_ (Staatsb_lad n°. ~19), 
wordt na ar tikel 11 een rueuw artikel llb,s m-
gevoegd, luidende a ls volgt : .. 

De ambtena ren der invoerrechten en acc1J n
zen zijn bevoegd, mits onder inachtneming van 
de vormen , voorgeschreven in de artikelen 181 
en 183 der meergenoemde Algemeene Wet, al!e 
woningen en andere panden te betreden , waarin 
of waarop naar hun re?-elij k ver moed~n, be0:-, 
zine, petroleum of eemge volgens ar t ikel _2bi_s. 
letter a , aangewezen andere sto! a_anwez1g 1s 
Zij zijn bevoegd, voor zoover dit 10 ver band 
met het gerezen vermoeden noodig is , de aldaar 
bevonden goederen te visiteeren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. WILHE LMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 7 Aug. 1934.) 

s. 404. 
19 Juli 1934. WET tot verklaring van het 

algemeen nut der onteigen ing van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere za
kel ij ke rechten, noo<lig voor en ten be
hoeve van het verbreeden en verbeteren 
van den Geestbn,gweg te Rijswijk. 

s. 405. 

19 Juli 1934. WET, houdende nadere voor
zieningen ter bescherming van de open
bare orde. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, no . 237, 
1-7. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 1 24-1843, 
1849-1866. 

Bijl. Hand. l • Kamer 1933/1934, no. 237, 
bladz. 1-8. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 641-658. 
-Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat nadere voorzieningen ter be cherming van 
de openbare orde wenschelij k zij n; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I. 
I n den Vij fden Titel van het Tweede Boek 

van het Wetboek van Strafrecht worden de 
volgende wijzigingen gebracht. 

Art. 1. In artikel 131 wordt in plaats van 
,, , mondeling of bij geschrifte, in het open
baar" gelezen: 

" in het openbaar, mondeling of bij geschrift 
of afbeelding,". 

Art. 2. Artikel 132 wordt gelezen: 
,,A-rt. 132. Hij die een geschrift of afbeel

ding, waarin tot eenig strafbaar fe it of tot 
gewelddadig optreden tegen het openbaar ge
zag wordt opgeruid, verspreidt, openlijk ten 
toon stelt of aanslaat of, om verspreid, open
lijk tentoongesteld of aa ng slagen te worden, 
in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of 
ernstige reden heeft om te ve rmoeden, dat in 
het ge chrift of de afbeelding zoodan ige op
ru ii ng voorkomt, ge traft met gevangenisstraf 
van ten hoogste dr ie ja,·en of geldboete van 
ten hoogste driehonde,·d gulden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, 
met gel ijke wetenschap of een gelij ke reden 
tot vermoeden, den inhoud van een zoodanig 
geschrift openl ij k ten gehoore brengt._ .. 
· Indien de schuldige een van de m1sdr1J ven 
omschreven in dit artikel, in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het m is
drijf, nog geen vij f jaren zij n ve rl oopen, se
dert eene vroegere veroordeel ing va n den 
schuldige wegens een van deze misdrijven on
herroepelij k is geworden, kan hij van de uit
oefening van dat beroep worden ontzet." 

Art. 3. In artikel 133 wordt, inplaats van 
,,gesch ri fte", ge lezen : 

,,geschrift of a fbeelding". 
A rt. 4. Art ikel 134 wordt gelezen : 
,,Art. 134. Hij die een geschrift of a fbeel

d ing, waarin wordt aangeboden inlicht ingen, 
gelegenheid of middelen te ver chaffen om 
eenig strafbaar feit te plegen, verspreidt, open
lij k ten toon stelt of aan laat of, om ver
spreid, openlij k tentoongesteld of aar:igeslage~ 
te worden, in voorraad heeft, wordt, md,en h1J 
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weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, 
dat in het ge chrift of de afbeelding zoodanig 
aanbod voorkomt, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gul den. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, 
met gelijke wetenschap of een gelijke reden 
tot vermoeden, den inhoud van een zoodanig 
geschrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldige een van de misdrijven 
omschreven in dit artikel , in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het mis
drijf, nog geen vijf jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schul 
dige wegens een van deze misdrijven onher
roepel ijk is geworden, kan h ij van de uitoefe
n ing van dat beroep worden ontzet." 

Art. 5. Na artikel 137 worden vier nieuwe 
arti kelen 137a-137d ingevoegd, luidende: 

,,Art. 137a. Hij die zich in het openbaar, 
mondeling of bij geschri ft of a fbeelding, op
zettelijk in beleedigenden vorm uitlaat over 
het openbaar gezag, over een openbaar lichaam 
of eene openbare instel! ing, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren 
of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden. 

Art. 137b. Hij die een geschrift of afbeel
ding, waarin eene uitlating in beleedigenden 
vorm over het openbaar gezag, over een open
baar lichaam of eene openbare instelling voor
komt, verspreidt, openlijk ten toon stelt of 
aanslaat of, om verspreid, openlijk tentoon
gesteld of aangeslagen te worden , in voorraad 
heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden 
heeft om te vermoeden, dat in het geschrift 
of de afbeelding zoodanige uitlating voorkomt, 
gestraft met gevangenisstraf va n ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste driehon
derd gulden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, 
met gelijke wetenschap of een gelijke reden 
tot vermoeden, den inhoud van een zoodanig 
geschr ift openlijk ten gehoore brengt. .. 

Indien de schuld ige een van de m1sdr11ven 
omschreven in dit artikel, in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het m isdrij f, 
nog geen vijf j a ren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeel ing van den schuldige 
wegens een van deze misdrijven onherroepelijk 
is geworden, kan hij van de uitoe fening van 
dat beroep worden ontzet. 

Art. 137c. Hij di e zich in het openbaar, 
mondeling of bij geschrift of afbeelding, op
zettel ijk in beleedigenden vorm uitlaat over 
eene groep van de bevolking of over eene ten 
deele tot de bevolking behoorende groep van 
personen, wordt gest_raft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een Jaar of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

Art. 137d. Hij die een geschrift of afbeel
ding waarin eene uitl ating in beleedigenden 
vo1-U: over eene groep van de bevolking of 
over eene ten deele tot de bevolking behooren
de groep van personen voorkomt, verspreidt, 
openlijk ten toon stelt of aanslaat of, om ver
spreid, openlijk tentoongesteld of aangesla!fen 
te worden, in voorraad heeft, wordt, rnd1en 
hij weet of ernstige reden heeft om te vermoe
den, dat in het geschrift of de afbeelding zoo
danige uitlating voorkomt, gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste zes maanden of 

geldboete van ten hoogste driehonderd gulden. 
Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, 

met gelijke wetenschap of een gelijke reden 
tot vennoeden, den inhoud van een zoodanig 
geschrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldi ge een van de misdrijven 
omschreven in dit artikel, in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, 
nog geen vijf jaren zijn verloopen, sede,·t eene 
vroegere veroordeeling van den schuldi ge we
gens een van deze misdrijven onherroepelijk is 
geworden, kan hij van de uitoefening van dat 
beroep worden ontzet." 

HOOFDSTUK II. 
In het Wetboek van Stra frecht worden overi

gens de volgende wijzigingen gebracht. 
Art. 1. Na arti kel 67 wordt ingevoegd een 

nienw artikel 67a, luidende: 
" A,·t. 67a. Indien met betrekking tot een 

misdrijf van beleediging, alleen op klachte 
vervolgbaar, eene klachte niet wordt inge
diend, kan het openbaar ministerie, indien 
het vervolging wenschelijk acht op gronden 
aan het algemeen belang ontleend, zoowel ge
durende als na afloop van den termijn , voor 
het indienen van de klachte gesteld, den tot 
klachte gerechtigde kennis geven, dat tot straf
vervolging zal worden overgegaan, tenzij van 
hem binnen acht dagen na ontvangst van de 
kennisgeving, of indien hij zich bij die ont
vangst buiten Europa bevindt binnen eene 
maand, bericht inkomt, dat zijnerzijds tegen 
eene strafvervolg ing bezwaar bestaat. Een be
richt van bezwaar kan gedurende acht dagen 
na den dag van inkomen worden ingetrokken. 
Het niet inkomen van een bericht van bezwaar 
vervangt de ki ach te. 

Indien meerdere personen tot klachte ge
rechtigd zijn, geschiedt aan ieder van hen 
eene kennisgeving. Eene strafvervol g ing, bui
ten klachte, is uitgesloten , indien twee of 
meer hunner bericht van bezwaar zenden." 

Art. 2. Na artikel 83 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 83bis, l uidende: 

" A,·t . 83bis. Onder bevolking worden a llen 
verstaan die zich binnen het 1·ijk in Europa 
bevinden. " 

Art. 3. Artikel 113 wordt gelezen: 
,,Art. 113. Hij die een geschrift of afbeel

ding, waarin eene beleediging voorkomt voor 
den Koning, de Koningin , den troonopvolger , 
een lid van het koninklijk huis of den Re
gent, verspreidt, openl ij k ten toon stelt of aan
slaat of, om verspreid , openlijk tentoongesteld 
of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, 
wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft 
om te vermoeden, dat in het geschrift of de 
afbeelding zoodanige beleediging voorkomt, 

· gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
een jaar of geldboete van ten hoogste drie
honderd gulden. 

Met dezelfde straf wor.dt gestraft hij die, 
met gelijke wetenschap of een gelijke xeclen 
tot vermoeden, den inhoud van een wodanig 
geschrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldi ge een van de misdrijven 
omschreven in dit artikel, in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere veroordeeling van den schuldige 
wegens een van deze misdrijven onherroepelijk 



1934 19 JULI (S. 405-406) 51 8 

is geworden, kan hij van de u it.oefening van 
dat beroep worden ontzet." 

Art. 4. Artikel 119 wordt gelezen : 
,,Art. 119. Hij die een geschrift of afbeel

ding, waarin eene beleediging voorkomt voor 
een regeerend vorst of ander hoofd van een 
bevrienden staat o f voor een vertegenwoordi 
ger van eene bui tenlandsche mogendheid bij 
de N ederlandsche regeering in zijne hoedanig
heid, verspreidt, openlijk ten t.oon stelt of aan
slaat of, om verspre id , open] ijk tent.oonge
st-eld of aangeslagen te worden, in voorraad 
heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden 
heeft om te vermoeden, dat in het geschrift 
of de a fbee ld ing zoodanige beleedig ing voor
komt, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden. 

Met deze] fde straf wordt gestraft hij die, 
met gelij ke wetenschap of een gelijke reden tot 
vermoeden, den inhoud van een zoodanig ge
schrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldige · een van de misdrijven 
omschreven in dit artikel, in zijn beroep be
gaat en er , t ij dens het plegen van het misdrijf , 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeel ing van den schuldige we
gens een van deze misdrijven onherroepelijk 
is geworden, kan hij van de u itoefening van 
dat beroep worden ontzet." 

Art. 5. Na artikel 147 wordt een nieuw 
artikel 147a ingevoegd, luidende: 

,,Art. 147a. Hij di e een geschrift of afbee l
ding, waarin uitlatingen voorkomen, die, als 
smal ende Godslasteringen, voor godsdienstige 
gevoelens krenkend zij n, verspreidt, openl ijk 
ten toon stelt of aanslaat of, om verspreid, 
openlijk tent.oongesteld of aangeslagen te wor
den, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet 
o f ernstige reden heeft om te vermoeden, dat 
in het geschr ift of de afbeelding zoodani ge 
uitlatingen voorkomen, gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste twee maanden of geld. 
boete van ten hoogste honderd tw int ig gulden. 

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, 
met gelijke wetenschap of een gelijke reden 
t.ot vermoeden, den inhoud van een zoodanig 
geschrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldige een van de misdrijven 
omschreven in di t artikel , in zijn beroep be
gaat en er, tijdens het plegen van het mis
drijf, nog geen twee jaren zijn verloopen, 
sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens een van deze misdrijven on
herroepelijk is geworden, kan hij van de uit
oefening van dat beroep worden ontzet." 

Art. 6. In artikel 240 worden de volgende 
wijzigingen gebrach t. 

Aan het eerste I id wordt een tweede volzin 
t.oegevoegd, 1 uidende: 

"Met dezelfde straf wordt gestraft hij die 
den inhoud van een zoodanig geschrift, indien 
hij deze kent, openlijk ten gehoore brengt." 

Aan het tweede lid wordt een tweede volzin 
toegevoegd, luidende : 

"Met dezelfde straf wordt gestraft hij die 
den inhoud van een zoodanig geschrift, indien 
hij ernstige reden heeft om te vermoeden dat 
deze aanst.ootelijk voor de eerbaarhe id is, 
openlijk ten gehoore brengt." 

Art. 7. In artikel 261, tweede lid, wordt 
na "aangeslagen." ingevoegd: 

" of door geschriften waarvan de inhoud 
openlijk ten gehoore wordt gebracht,". 

Art. 8. In artikel 266 wordt in plaats van 
,,geschrifte" gelezen : 

,,geschrift of afbeelding" , 
en na "geschrift" ingevoegd: 

,,of afbeelding". 
Art. 9. Artikel 271 wordt gelezen: 
,,Art. 271. H ij die een geschrift of afbe-el

ding van beleedigenden of voor een overledene 
smadelijken inhoud, verspreidt, openlij k ten 
toon stelt of aanslaat of, om verspre id , open
lijk tent.oongesteld of aangeslagen te worden. 
in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of 
ernstige reden heeft om te vermoeden, dat de 
inhoud van het geschrift of de afbeelding van 
zoodan igen aard is, gestraft met gevangenis
straf van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Met deze] fde straf wordt gestraft hij die, 
met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot 
vermoeden, den inhoud van een zoodanig ge
schrift openlijk ten gehoore brengt. 

Indien de schuldige een van de m isdrijven 
omschreven in d it artikel , in zijn beroep be
gaat en er, t ijdens het plegen van het misdrij f, 
nog geen twee jaren zijn verloopen, sedert 
eene vroegere veroordeeling va n den schuldige 
wegens een van deze misdrijven onherroepelij k 
is geworden, kan hij van de uit.oefening van 
dat beroep worden ontzet. 

De misdrijven worden n iet vervolgd da n op 
klach te van de in artikel 269 en het tweede 
lid van artikel 270 aangewezen personen, be
h alve in het geva l dat het geschrift of de af
beelding eene beleediging inhoudt, gepleegd 
tegen een ambtenaar gedu rend e of ter zake 
van de 1-ech tmatige uitoefening zijner bedie-
ning." 

HOOFDSTUK III. 

In het Wetboek van Strafvordering wordt de 
volgende wijziging aangebracht. 

E enig arti kel. 
I n artikel 64, tweede lid onder b, wordt na 

,,132," ingevoegd: 
,,137a,". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 27 Jul i 1934.) 

s. 406. 

19 htli 1934. WET, houdende naturalisatie 
van J. F. J. Anderegg en 20 anderen . 

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

dat er aanleiding is rot naturalisatie van 
J ohan,1a Fernandine Jacqueline Ande,·egg -en 
20 anderen, die aan Ons het verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in de a rtike len 2 en 3 genoemden voo,· 
zooveel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n° . 268), op het Nederlander. 
schap en het ingezetenschap, 1 atstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 D ember 1920 
(Staatsbla,:l n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad v n State, eaz. 
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Art. 1. De hoedarngheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Johanna Fernandine Jacqueline Ande
regg, geboren te Antwerpen (België) den 30 
Juli 1900, zonde,· beroep, wonende te Ant
werpen (België); 

2°. Bernhardine H einriette Gertrud t on 
Dannwitz, geboren te Crefeld ( Pruisen) den 
2 November 1887, leerares nijverheidsonder
wijs, wonende te H oensbroek, provincie L im
burg ; 

3°. Jo seph Arth·ur Eitgeen Okta/ Lodewijk 
Maria Ghislenus Depoorte,·e, geboren te Kort
rijk (België) den 24 April 1893, ronder be
roep, wonende te Wassenaar, provincie Zuid
holland; 

4°. Anna Maria Hub ertina Carolina Drum
men, weduwe van Frans Jozef Senàen, gebo
ren te Wijnand,m-ade (Limburg) den 20 De
cember 1874, zonder beroep. wonende te Wij
nandsrrade, provincie Li1nbu,-g ; 

5°. Maria A nna Catharina Greuel, geboren 
te H ergarten (Pruisen) den 30 Januari 1893, 
schoolhoofd, wonende te Ho ensbroek, provin
cie Limburg; 

6°. Johann Josef G,·inwis , geboren te K eu
len-Sülz (P,,.,,isen) den 7 December 1894, 
schilder, wonende te K eulenrKle'ttenberg (Prui
sen); 

7°. A.gnes Josepha Hill enhinr·ichs, geboren 
te Damme (Oldenburg) d,m 15 Maart 1898, 
onderwijzeres, wonende te Hoensbroek, pro
,·incie Limburg; 

8°. Adèle Alma Auguste Hische, geboren 
te Amste-rdam (No01·dhollrr.nd) den 29 April 
1894, bureel-ambtenares bij de Amsterdamsche 
Politie, wonende te A msterdwm, provincie 
N oordholland; 

9°. H einrich Fmnz ]dink, geboren te Em
merik (Pmisen) den 22 .Juli 1901, banket
bakker, wonende te Emmerik ( Pruise,o); 

10°. Johann Theodo1 ]dink, geboren te 
Emmerik (Pruisen) den 27 Maart 1900, bak
ker, wonende te Emmerik (Pruisen); 

11°. Johann Gerha1·d Jacobs, geboren te 
Cre/eld (Pruisen) den 8 Maart 1893, koop
man, wonende te C1·e/ eld (Pruisen); 

12°. H einrich B ern hard Lamers, geboren 
te Till (Pmisen) den 30 December 1895, 
landbouwer, wonende te A sperheide ( Prui
sen); 

13°. J osepha 'l'hekla Maria Landwers, ge
boren te Steinbeck, gemeente R ecke (Pruisen) 
den 15 Augustus 1892, hoofd eener school, 
wonende te Hoensbroek, provincie Limburg; 

14°. Elisabeth L ütkholf, geboren te Rhynern 
( Ptr·uisen) den 4 November 1903, hoofd eener 
school , wonende te H e,erlen, provincie L im
bu·ry; 

15°. J ean J oseph P ee,·boom, geboren te 
Sint-Gilles (België) den 22 Mei 1876, koek
bakker, wonende te Sint Jans Mol enbeek 
( B elgië); 

16°. Gert,·ud Lucia P,·eylowski, geboren te 
Hall e (Prttisen) den 1 Juli 1900, onderwijze
res, wonende te Siebengewald, gemeente B er
gen, provincie Limbu1·g; 

17°. P aul Otto Georg Rau, geboren te 
Berlijn ( P 7'uisen) den 4 Maart 1901, slager, 
wonende te R otterdam, provincie Zuidholland; 

18°. P eter Paul Schieff er, geboren te 
7.,rnmmerdam ( Zi, idholland) den 2 December 

1896, tim1nerman en aan11e1ner1 wonende te 
Amsterdam, provincie Noo,·dholland; 

19°. Johann Jakob Stassen, geboren te Pop
pelsdorf (Pruisen) den 14 Mei 1896, arbeider. 
wonende te Beuel bij Bonn (Pruisen). 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268), op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
ste] ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johan Gerhard Schomaker, geboren te Vlagt
wedde (Groningen) den 28 Juli 1898, radio
handelaar, wonende te E·mme1·-Compascuu111 , 
gemeente Emn,en, provincie Drenthe. 

3. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n° . 268), op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Jan Maria Ernest 
Jeróm e Senden, geboren te Voerendaal (Lim
burg) den 21 Juli 1912, zonder beroep, wonen
de te Wijnandsrade, provincie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Jul i 

1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Justitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 31 Jul i 1934.} 

s. 407. 

19 Juli 1934. WET, houdende naturalisatie 
van Dr. R. G. Chr. B elz en 19 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Dr. 
Rudolf Gottlieb Christian B elz en 19 anderen , 
die aan Ons het verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zooveel doenlijk -
van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 
268), op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staat sblad 11°. 955} ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Dr. Rudolf Gottlieb Christian B elz, ge

boren te Wiesbaden (Pruisen) den 15 Maart 
1893, leeraar, wonende te Ai·nhem, provincie 
Gelderland; 

2°. Heinrich Joseph H ube1·t B ock, geboren 
te M eys, gemeente Würs elen (Pruisen) den 
26 Juli 1869, leeraar aan eene mijnschool, 
wonende te H eerlen, provincie Limburg; 

3°. Jan Buck, geboren te K erkrade (Lim
burg) den 4 December 1902, mijnopzichter, 
wonende te K ei·krn,de, provincie Li,nbu,·g; 

4°. l(a,.Z Gustav Fender, geburen te Hoch
dorf ( W urte11,berg) den 19 Mei 1883, adjunct
administrateur der Eurnpeesche Onderofficiers
vereeniging "Ons Aller Belang", wonende te 
Bandoeng ( N ederlandsch Indië); 

5°. Ge01·g Ka,·l H ei1n plätze1·, geboren te 
Aplerberk ( Pruisen) den 6 December 1893, 
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mijnopzichter, wonende te Brunssum, provin
cie Limburg; 

6°. E,·nst W ilhelm H eine,neijer, geboren te 
's-G,·avenhage (Zuidholland) den 10 Novem
ber 1902, kantoorbedi ende, wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

7°. Karl August H elmers, geboren te D el
menho,·st (Oldenbu,·g) den 6 Augustus 1898, 
hoofduitvoerder, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht: 

8°. August Wilhelm Christian Keuneke, ge
boren te Kfrchohsen-Emmern (Pruisen.) den 
13 J ui i 1898, scheikundig reukwerkmaker, 
wonende te Eindhoven, provincie Noordbra
bant; 

9° . Hub e,·t J oseph Kobelé, geboren te 
B'.erkirade (Limburg} den 23 Febrnari 1908, 
machinist, wonende te Kerl-rade, provincie 
Li1rnburg; 

10°. Adolf A,·thur Kratz, geboren te So
lingen.-Wald (PtrUisen) den 18 September 1902, 
werkzaam op eene Gouvernements-Rubber
onderneming, wonende te Soebah-Bat,ang (Ne
ile,·landsch Indië); 

11°. Rudolf Walt e,· Nitzsche, geboren te 
Bräunsdorf [Saksen) den 9 April 1906, be
drijfsleider, wonende te Sappemeer, provincie 
Groningen; 

12°. Nelleke Pfeifle, geboren te Stuttgart
Degerloch (Wurtembe,·g) den 26 April 1912, 
zonde,· beroep, wonende te Zwolle, provincie 
Oveirijssel; 

13°. Hans Edgar H e1·mann P ommerin, ge
boren te Hall e aan de Saal e (Pruisen) den 
28 September 1894, werkzaam met uitstallen, 
wonende te Rotierdam, provincie Zuitlhol
landJ; 

14°. Jul ius Wilhelm Sch,nitz, geboren te 
Aken (P,·uisen.) den 15 October 1879, koop
man, wonende te Aken (Pruisen); 

15°. Franz Jose f Thelen, geboren te Hee,·
l en (Limbu,·g) den 23 Augustus 1903, mijn
opzichter, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg; 

16°. J ohann Joseph Thel en, geboren te 
Heerl en (Li,nbwrg) den 30 Juli 1905, mijn
opzichter, wonende te H eerlen, provincie Lim
burg; 

17°. Philipp Otto Unverzagt, geboren te 
Waldalgesheim (Pruisen) den 15 Maart 1898, 
dienstdoend boscharchitect bij de houtvoorzie
ning van de Ombilinsteenkolenmijnen, wonen
de te Moem·o (Nederlandsch Indië); 

18°. Johann A,·nold P eter Wittenhorst, ge
boren te H üthum (P1·uisen) den 22 November 
1889, arbeider, wonende te Hüthum (Pruisen) . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
t ikel 3, vierde lid, onder 3°, der wet van 12 
December 1892 (Staatsbla.d n°. 268), op het 
Nederlandersch ap en het ingezetenschap, laat
stel ijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsbla.d n°. 955) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Karl L-u;d,wig Sti11i,1n, geboren te Baden
Baden (B aden) den 15 December 1885, kan
toorbed iende, wonende te Voorburg, provincie 
Zu·idholland; 

2°. Frans J oseph Wilms , geboren te K erk
rade (Limburg) den 25 October 1898, kan
toorbed iende, wonende te A,nsterdami, provin
cie N 001·dJholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondig ing . 
Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den ,Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De ilfinister van Justitie, V a n S c h ai k. 
( Uitgeg. 31 Jul i 1934.) 

s. 408. 

19 Jul i 1934. WET, houdende goedkeuring 
van het op 20 Februari 1933 te Genève 
tusschen Nederland en B elgië gesloten 
vestigings- en arbe idsverdrag. 

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

dat het op 20 Februari 1933 te Genève tus
schen Nederland en België gesloten vestigings
en arbeidsverdrag, a lvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der Grond
wet de goedkeur ing der Staten-Generaal be
hoeft en dat het voorts wenschel ijk is om de 
bevoegdheid voor te behouden om de verdra
gen te bekrachtigen, waartoe de bepalingen 
van dit verdrag aanleiding kunnen geven; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het op 20 Februari 1933 te Genève 

tusschen Nederland en België gesloten vesti
gings- en arbeidsverdrag, dat in afdruk nevens 
deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor, 
de verdragen te bekrachtigen waartoe de bepa-
1 ing van artikel 24 van dit verdrag aanleiding 
kan geven. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 19den Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Bui tenlandsche Zaken , 
De Graeff. 

De Ministe,· van Justitie, Van Scha i k . 
De Ministe,· van D efensie, L. N . D ec k ers. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

D e M inister van Sociale Zaken, 
J . R. S l o tem a k e r de B r u ï n e. 

(Uitgeg. 14 Augustus 1934.) 

Vestlg-fugs- en Arbeidsverdrag tusschen 
Nederlan 1l en België. 

Hare Majesteit de Koningin der N ederlanden 
en 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen, 
bez ield met den wensch de vestigings- en 

arbeidsvoorwaarden van Nederlandsche onder
danen in België en van Belgische onderdanen 
in Nederland te regelen, hebben besloten te 
dien einde een verdrag te sluiten en hebben 
a ls Hun gevolmachtigden benoemd, te weten: 

Hare Majeste it de Koningin der Nederlan
den: 

J onkheer Frans Beelaerts van Blokland, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken , 

Zijne Majesteit de Koning der Belgen: 
den Heer Paul Hymans, Hoogstdeszelfs Mi

nister van Buitenlandsche Zaken, 
die, na e lkander mededeeling te hebben ge

daan van hun volmachten, welke in goeden 
en behoorlij ken vo1m werden bevonden, over 
de volgende artikelen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 
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AFDEELING I . - Vestiging. 

Art. 1. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen de 
bevoegdheid hebben zich naar het grondge
bied van de andere Partij te begeven, zich 
daar te vestigen, zich te verplaatsen, een ver
blijfplaats te ki ezen en het land te verlaten, 
mits zij zich gedragen naar de daar te lande 
geldende wetten en verordeningen, in het bij
zonder wat betreft het toez icht op vreemde-
1 ingen. 

H et is wel te verstaan, dat ieder der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zich het recht voor
behoudt den toegang tot en het verblijf op 
Haar grondgebied te verbieden aan el ken 
onderdaan van de andere Partij, die als on
gewenscht zou moeten worden aangemerkt, zij 
het uit een oogpunt van handhav ing der open
bare orde en openbare zedelijkheid, gezond
heid of veiligheid, of omdat hij geen middelen 
van bestaan bezit. 

De bepaling, vervat in de eerste a linea van 
deze § - hoewel zij in het algemeen uitsluit 
de toepassing op de onderdanen der Hooge 
Verdragsluitende Partijen van wetten of ver
ordeningen, die bepaaldelijk ten doel hebben 
het recht om het grondgebied vrijelijk te ver
laten, te beperken of op te heffen - verzet 
zich anderzijds niet tegen de toepassing van 
de gewone en algemeene wetgeving, waaruit 
in afzonderlijke gevallen een beletsel voor het 
verl aten zou kunnen voortvloeien. 

§ 2. Ingeval dat de binnenkomst, het ver
blijf, de werkzaamheid of de vestiging van een 
onderdaan van een der Hooge Verdragsluiten
de Partijen op het grondgebied van de andere 
Partij , volgens de bepalingen van de wetten 
en verorden ingen ten aanzien van het toez icht 
op vreemdelingen, onderworpen mochten zijn 
aan zekere vool'waarden of beperkingen, zullen 
deze van zelf ophouden van toepassing te zijn 
op den belanghebbende, die zijn woonplaats op 
bedoeld grondgebied blijft houden, uiterlijk na 
vijf jaren ononderbroken verblijf. 

§ 3. Het is wel te verstaan , dat, zelfs wan
neer het betreft personen die voordeelen ont
leenen aan de bepalingen van § 2 van dit 
artikel, ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zich voorbehoudt ten opzichte van 
onderdanen van de andere Partij gebruik te 
maken van het recht van uitzetting en van 
het recht op deze onderdanen Haar politie
voorschriften toe te passen, zooals die welke 
betrekking hebben op paspoorten, identiteits
bewijzen en alle verklaringen vereischt voor 
het toezicht op vreemdelingen. 

§ 4. De rechten, invorderbaar ter gelegen
heid van de toepassing der verschillende for
maliteiten, bedoeld in § 3 van dit artikel, 
zuil en n iet meer kunnen bedragen dan die 
welke gelden voor onderdanen van de in deze 
meestbegunstigde natie. 

Art. 2. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partij en zullen op 
het grondgebied van de andere Partij in rechte 
en in feite op voet van volkomen gelijkheid 
met de onderdanen van de andere Partij wor
den behandeld voor wat betreft de uitoefen ing 
va n el ke werkzaamhei<) op het gebied van 
handel, nij verheid en geldwezen, en, in het 
algemeen, van elke werkzaamheid van econo-

mischen aard, zonder dat er in deze onder
scheid zal worden gemaakt tusschen onderne
mingen, die een zelfstandige werkzaamheid 
uitoefenen en die welke handel en als bijkanto
ren of agentschappen. 

§ 2. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij a ll e ambachten 
en beroepen kunnen uitoefenen, die niet af
zonderlijk in § 3 van dit artikel zijn genoemd, 
onder de voorwaarde, dat zij zich gedragen 
naar de daar te I ande gel den de wetten en 
verordeningen met inbegrip van die welke be
trekking hebben op de bescherming van de 
nationale arbeidsmarkt. 

Het is wel te verstaan, dat de toepassing 
van de wetten en verordeningen betreffende 
de bescherming van de nationale arbeidsmarkt, 
geen beletsel zal vormen voor de onderdanen 
van ieder der Hooge Verdragsluitende Par
tij en, die gevestigd zijn op het grondgebied 
van de andere Partij, om naar hun keuze per
sonen in dienst te nemen voor het vervullen 
van le idende functies. 

§ 3. De bepalingen van de §§ 1 en 2 van 
dit arti kel hebben geen betrekking op de uit
oefening op het grondgebied van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen van de hier
achter opgesomde beroepen, ambachten en tak
ken van nijverhe id en handel : 

a. de openbare am bten, beroepen en be
trekkingen, met inbegr ip van het beroep van 
notaris, procureu r en deurwaarder; 

b. de beroepen van advocaat en wissel
agent ; 

r·. de colportage en ambulante beroepen; 
cl. de vischvangst in de binnen- en terri

toriale wateren, de kustvaart, het loodswezen 
in het algemeen en de inwendige havendienst. 

§ 4. De bepalingen van dit artikel bren
gen in geen enkel opzicht wijzig ing in de in 
elk land geldende wettelijke bepalingen met 
betrekking tot de bemanning van zeeschepen 
of binnenvaartuigen, varende onder nationale 
vlag, en van in dat land ingeschreven lucht
vaartu igen. 

Art. 3. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, die zich al 
of niet op het grondgebied van de andere 
Partij bevinden, zullen zich aldaar onder de
ze! fde voorwaarden als de onderdanen van die 
Partij kunnen bezighouden met alle handels
transacties en ter zake elke publicireit kunnen 
geven of reclame maken. Mits zij zich b ij hun 
verrichtingen gedragen naar de daar te lande 
geldende wetten en verordeningen, zullen zij 
a ldaar aan geen enkele andere of zwaardere 
voorwaarde, vergunning, verlof of eisch wor
den onderworpen dan aan die, waaraan de 
onderdanen van het land voor deze lfde ver
richtingen zijn of kunnen worden ondenvor
pen. 

§ 2. De bepalingen van § 1 van dit artikel 
moeten worden verstaan te gel den onder voor
behoud van de bij zondere voorwaarden, d ie 
ieder der Hooge Verdragsluitende Partij en 
mocht stellen bij de aanbested ingen, uitge
schreven door openbare diensten. 

§ 3. Indien, krachtens de wetgev ing . van 
een der Hooge Verdragsluitende Partijen, het 
verleenen op Haar g rondgebied van vergun
ning, machtiging of verlof, bestemd om het 
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toezicht op den in- of ui tvoer te verzekeren. 
in rechte o[ in fe ite afhankelij k is van vesti
g ings-, verblijfs- of inschrij vingsvoorwaarden , 
van toepass ing op de e igen onderda nen, zul 
len deze zelfde voorwaarden gelijkelijk van 
toepassing zijn op de onderdanen van de 
andere Partij. 

Art. 4. Aan de onderdanen van ieder der 
H ooge Verdragslui tende Partij en zal niet 
worden belet op het g rondgebied van de a n
dere P artij , overeenkomstig de wetten en 
voorschriften van de,.e P artij , op te t reden a ls 
exposanten , verkoopers of koopers, noch onder 
deze! fde voorwaarden a ls eigen onderdanen 
deel te nemen aan openbare markten en jaar
beurzen, di e niet uitd1·ukkel ijk slechts voor 
eigen onderdanen openstaan, of uit hoofde van 
den aard de r tentoongestelde goederen slechts 
voor e igen onderdanen en die van bepaalde 
andere Staten openstaan. 

Art. 5. § 1. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragslui tende Partij en zullen op het 
grondgebied van de ande re P a rtij , behoudens 
de overlegging, zoo noodig, van een legitima
t iebewijs, hetzij zelf of door tusschenkomst 
van handelsreizigers in hun dienst, bij de han
delaren, in de verkooplokal en of bij de voort
brengers, die goederen kunnen koopen, waarin 
zij ha ndel drijven. Zij zull en bestellingen ku n
nen opnemen bij de ha ndelaren en voortbren
gers, die handelen in of in hun bedrijf ge
bruik m aken van goederen van denzelfden 
aard a ls die welke hun worden aangeboden. 
Voor geen van deze verr ichtingen zull en zij 
een bijzondere mach t ig ing behoeven of te r 
zake onderworpen zijn aan eenige bijzondere 
bel asting of geldelijke verpl ichting, die niet 
van de nationale ondernemingen en van haar 
vertegenwoordigers zal kunnen worden ge
eischt, mi ts zij slech ts monsters en geen ar
tikelen bestemd voor den verkoop met zich 
medenemen. 

§ 2. Voor de toepassing van de bepalingen 
van dit artikel zull en de Hooge Verdragslui
tende Partijen zich richten naar de bepalingen 
van artikel 10 van het verdrag van Genève 
van 3 November 1923, betre ffende de legiti
m atiebewijzen voor ha ndelsreizigers en de re
geling van de toelating van monsters. 

§ 3. De bepalingen van dit artikel zijn niet 
van toepassing op de ambulante bedrijven, 
colportage of op het plaatsen van bestellingen 
of het doen van aankoopen bij personen , die 
zich n iet met handel of nijverheid bez ighou
den; te deze r zake behoudt ieder der Hooge 
Verdragslui tende Partijen zich de volledi ge 
vrijheid van haar wetgevi ng voor. 

Art. 6. § 1. D è onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zu ll en op 
het grondgebied van de andere Partij dezelfde 
behandeling als de eigen onderdanen genieten 
voor wat betreft rechten ten aanzien van erf
goed, het recht om roerende of onroerende 
goederen te ve rwerven, te bez itten of te hu ren, 
zoowel a ls om daarover te beschikken om niet 
of onder bezwarenden titel. 

§ 2. Iede r der Hooge Verdragsluitende Par
tij en verleent den onderdanen van de andere 
Partij , onder dezelfde voorwaarden als aan 
haar e igen onderdanen, de vrijheid om de 
hun toebehoorende roe rende goede ren , a lsmede 
de opbrengst van den verkoop ,-an hun roe-

' rende of onroerende goederen uit te voeren. 
H et is wel te verstaan, dat iede r van de 
Hooge Verdragslu itende P a rt ijen het recht 
heeft dezen uitvoer afhankelijk te stellen van 
een daaraan voorafgaande betaling va n de 
he ffingen of belastingen, waaraan de onder
hav ige goede ren onderworpen zij n. Genoemde 
goederen of bedragen afkomstig van den ver
koop daarvan zullen echter niet kunnen wor
den bel ast met eenige -bijzondere belasti ng ui t 
hoofde van dezen uitvoer. 

§ 3. H et is wel te verstaan, dat in geval 
van verhuizing van den e igenaar of in geval 
van verkoop van roerende of onroerende goe
deren, afkomstig van een na latenschap, een 
eventueel e regel ing van het geld verkeel' geen 
beletsel zal kunnen vormen voor den vrijen 
uitvoer van de opbrengst van den verkoop va11 
deze goederen. . 

§ 4. De bepalingen van dit artikel vormen 
geen beletsel voor de bevoegdhe id, di e ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen zich 
voorbehoudt, om, met het oog op de ve ilig
heid van den Staat, in bepaalde stre ken het 
verkrijgen of het in bezit nemen van onroeren
de goederen door onderdanen van de andere 
Partij a fh an kelijk te stellen va n een vooraf
gaande machtig ing. 

H ij . d ie door vererving onroerende goederen 
verkrijgt die in genoemde streken gelegen 
zijn , zal om dezelfde reden ve rplicht kunnen 
worden deze binnen redel ijken t ijd te verkoo. 
pen. 

§ 5. In uitzonderingsgevallen - bij zonder
lijk ingeval van crisis van het muntwezen -
waar in het verk rij gen van onroerende goede
ren of roerende zaken en waarden door vreem 
delingen zou kunnen leiden tot bemachtiging 
van vitale hu i pbronnen van het la nd of zou 
dre igen deze hulpbronnen in gevaar te brengen , 
zal ieder der Hooge Verdragslu itende Partijen 
de bevoegdheid hebben deze verkrijg ing te ver
hinderen. Zij zal echter van deze bevoegdhe id 
slechts gebruik kunnen maken, indien geen 
enkele m aatregel , die het beginsel van gel ijk 
heid tusschen de onderdanen van de twee lan
den eerb iedigt, haar belangen voldoende kan 
beschennen. Dit verbod zal slechts van kracht 
zijn zoolang de oorzaken, die hiertoe hebben 
geleid, blij ven bestaan. 

§ 6. Het is wel te verstaan, dat, n iettegen
staande de bepalingen van dit artikel, ieder 
der Hooge Verdragsluitende Partijen het 
recht zal hebben a ll e beperkingen op te leg
gen, die zij noodzakelijk oordeelt ten aanzien 
van de verwerving van zeeschepen of binnen
vaartuigen, varende onder nationa le vlag, van 
luchtvaartu igen, in het eigen land ingeschre
ven, of van aandeelen in den e igendom van 
dergelijke schepen of luchtvaartuigen. 

Art. 7. § 1. Ten aanzien van de wettel ijke 
en gerechtelijke bescherming van hun persoon, 
bez ittingen, rechten en belangen zullen de 
onde rdanen van ieder der Hooge Verdragslui 
tende Partijen op het grondgebied van de 
andere Partij zooals de eigen onderdanen 
worden behandeld . 

§ 2. Bijgevo lg hebben zij als eischer of ge
daagde vrijen en gemakkelij ken toegang tot 
dP gerechten en kunnen zij onder dezelfde 
voorwaarden als eigen onderdanen in rechte 
optreden. Zij hebben eveneens het recht rnor 
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de bevoegde administratieve overheden te ver
schijnen en haar bemiddeling in te roepen 
,·oor de bescherming van hun rechten en be
langen in ieder geval waarin de eigen onder
danen bevoegd zijn zu lks te doen. Zij kunnen 
voor de verdediging van hun belangen voor 
alle gerechten, administratieve gerechtelijke 
instanties of overheden, de advocaten, procu
reurs, notarissen en andere personen kiezen , 
die volgens de nationale wetten van het land 
gerechtigd zijn op te treden. 

§ 3. De onderwerpen van gerechtelijken 
aard, die geregeld zijn door bijzondere tus
schen de Hooge Verdragsluitende Partijen 
geldende conventies of verdragen, met name 
door het Haagsche verdrag van 17 Juli 1905, 
betreffende de burgerlijke rechtsvordering, 
blijven uitdrukkelijk onderworpen aan deze 
conventies of verdragen. Het is wel te ver
staan, dat zelfs ingeval deze conventies of ver
dragen mochten worden opgezegd, het onder
havige verdrag niet op deze onderwerpen van 
toepassing zou zijn. 

§ 4. H et aan de onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen verleende 
recht om voor de bevoegde admin istratieve 
overheden van de andere Partij te verschijnen, 
ten einde op te komen voor hun rechten en 
belangen, overeenkomstig de op het betrokken 
grondgebied geldende wetten, houdt de be
voegdheid in voor de douane-autoriteiten te 
verschijnen en persoonlijk tot de inklaring van 
hun goederen over te gaan, onder dezelfde 
voorwaarden a ls eigen onderdanen, en zonder 
uit hoofde van hun vreemdelingschap onder
worpen te zijn aan andere of bezwarender 
formali teiten of voorschriften dan die welke 
ten aanz ien van eigen onderdanen van toepas
si ng zijn. 

Art. 8. § 1. De onderdanen van iede r der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het grondgebied van de andere Partij vrijge
steld zijn van a lle rechterlijke of administra
t ieve functies. 

§ 2. Zij zullen eveneens, zoowel in vredes
a ls in oorlogstijd, op het grondgebied van de 
andere P artij vrijgesteld zijn van el ken ver
plichten militairen dienst, zoowel bij de land
macht,' de zeemacht of de luchtstrijdkrachten 
a ls bij de nationale garde of de militie, als
mede van alle verplichte diensten , die, direct 
of indirect, verband houden met de I andsver
dediging en van den persoon geëischt worden . 
H etzelfde zal gelden voor de lasten in ge ld 
o f natura, die zullen worden opgelegd in 
plaats van deze diensten. 

§ 3. De onderdanen van ieder der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen echter zijn 
onderworpen aan de lasten, die verbonden zijn 
aan den eigendom van den bodem en van roe
rende goederen, evenals aan verplichte in
kwartiering en ande re bijzondere verplichtin
gen of vorderingen van militairen aard, waar
aan uit hoofde van wettelijke bepalingen de 
onderdanen van het e igen land in hun hoe
danigheid van bezitters of e igenaren van ge
bouwde of ongebouwde onroerende goederen, 
dan wel roerende goederen, zijn onderworpen. 
In geen geval zal een der bovenbedoelde las
ten door een der Hooge Verdragsluitende 
Partijen kunnen worden geëischt, wanneer 
deze niet eveneens va11 haar eigen onderdanen 

wordt gevorderd. 
§ 4. De bezittingen van de onderdanen van 

ieder der Hooge Verdragsluitende Partijen 
zullen op het grondgebied van de andere Partij 
niet kunnen worden onteigend en aan deze 
onderdanen kan het genot van hu<1 bezittingen 
zelfs niet tijdelijk worden ontnomen, anders 
dan om redenen van openbaar belang en vol
gens de procedure voorz ien in de ter plaatse 
voor e igen onderdanen geldende wetgeving. 

§ 5. I eder der Hooge Verd ragsluitende 
Partijen zal aan de onderdanen van de andere 
Partij met betrekking tot de schadeloosstel
ling voor verplichtingen, vorderingen, ont
eigeningen of tijdelijke ontneming van genot, 
bedoeld in de vorenstaande §§ 3 en 4, een 
behandel ing moeten toestaan die niet ongun
stiger zal zijn dan die welke zij aan haar 
e igen onderdanen of aan onderdanen van de 
meestbegunstigde natie toestaat. 

§ 6. De bepal ingen van § 3 van dit artike l 
betreffen niet zeeschepen en hun ladingen. 

Art. 9. De onderdanen van iede r der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen ter zake van 
a lle soorten belastingen en h effingen, even
als van alle andere la ten van fisca len aard, 
ongeacht voor wiens rekening deze worden 
geheven, op het grondgebied van de andere 
Partij in alle opzichten dezelfde behandeling 
ondervinden en bij de fiscale overheden en 
gerechtel ijke instanties dezelfde bescherming 
genieten als eigen onderdanen, die in gelijke 
gevallen verkeeren. 

Art. 10. § 1. De vennootschappen op aan
deelen, evenals de andere vennootschappen, 
hetzij burgerlijke vennootschappen dan wel 
vennootschappen op het gebied van handel , 
nijverheid of geldwezen, met inbegrip van ver
zekeringmaatschappijen, scheepvaart- en an
dere transportmaatschappijen, a lsmede die 
wel ke het verkeer onderhouden, opgericht 
overeenkomstig de wetgeving van een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen en haar 
zetel hebbende op het grondgebied van deze 
Partij , zullen op het g rondgebied van de an
dere Partij als wettig bestaande worden e r
kend en zullen daar te lande de bevoegdheid 
hebben in rechte op te t reden, onder voorbe
houd dat haar oprichting of doel op geenerle i 
wijze in strijd zij met de openbare orde in 
laatstbedoeld land. 

§ 2. De wett ighe id van de oprichting van 
de in § 1 van dit artikel bedoelde vennoot
schappen, evenals van haar bijkantoren en 
agentschappen, en haar bevoegdheid om in 
rechte op te treden, zullen worden bepaal d 
naar de wet van het land, waar de vennoot
schappen zijn opgericht. 

§ 3. De werkzaamheid van de vennootschap
pen van e lk der Hooge Verdragslu itende Par
tijen za l voor zoo ver zij , op het grnndgebied 
van de andere Partij, hetzij direct clan wel 
indirect door tusschenkomst ,·an bijkantoren 
of agentschappen , plaats heeft, onderworpen 
zijn aan de wetten en vernrdeningen van deze 
laatste Partij. 

§ 4. Indi en een der Hooge Verdragsluiten
de Partij en de werkzaamheid op haar gebied 
van vreemde vennootschappen afha nkelijk ste lt 
van een voorafgaande machtiging, dan zal 
het verkrijgen van deze machtiging wat be
treft de Yennootschappen van de andere Partij 
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niet onderworpen kunnen zijn aan andere voor
waarden dan die welke onder soortgelijke om
standigheden gesteld worden aan vennoot
schappen van de meestbegunstigde natie. 

§ 5. De vennootschappen van elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij in aangelegen
heden van gerech telijken aard en in die be
treffende het bezit, de verwerving, het in 
bezit nemen. huren en vervreemden van roe
rende of onroerende goederen de behandeling 
genieten, die voor natuurlijke penonen is vast
gelegd in de artikelen 6, 7 en 8 van dit ver
drag. Deze vennootschappen zull en de voor 
haar werking benoodigde gebouwde of onge
bouwde onroerende goederen lrunnen verwer
ven; de verwerving van zulke goederen zal 
echter niet het doe] ·van haar bedrijf kunnen 
uitmaken . 

§ 6. De vennootschappen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende P artijen, die op het 
g rondgeb ied van deze P a rtij haar fisca le woon
plaats hebben, evenals haar bijkantoren en 
agentschappen, zullen op het grondgebied van 
de andere Par tij, voor zoo ver het de directe 
belastingen betreft, niet onderworpen worden 
aan een hoogere belasting dan die welke even
tuee l door de nationale vennootschappen, die 
in gelijke omstandigheden verkeeren, wordt 
gedragen. 

§ 7. De vennootschappen van een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied van de andere Partij in alle aangele
genheden, die in dit artikel niet genoemd 
worden, dezelfde behandeling genieten als die 
welke aan vennootschappen van de meestbe
gunstigde natie wordt toegestaan. 

AFDEELING II. - Arbeid. 

Art. 11. § 1. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen verbinden zich het vertrek harer we
derzijdsche onderdanen , die zich van het eene 
naar het andere land wenschen te begeven om 
aldaar arbe id te verrichten, niet te zu ll en 
verhinderen; zij zullen, te dien einde, aan 
deze arbeiders en hui, gezinnen alle nood ige 
ambte lijke faciliteiten verleenen. 

§ 2. Onder de voorwaarden, vermeld in de 
artikelen 1 en 2 van afdeeling I van dit ver
drag zal aan de arbeiders, die onderdanen zijn 
van een van beide landen, worden toegestaan 
arbeid te aanvaarden op het grondgebied van 
het andere I and. 

Art. 12. Ieder der Hooge Verdragsluitende 
Partijen zal de vereischte maatregelen kunnen 
treffen ten einde aan de geïmmigreerde ar
b iders, bij gelij ken arbeid, een loon te ver
zekeren, gelijk aan dat der eigen arbeiders 
van dezelfde categorie, die in dezelfde onder
neming werkzaam zijn, of, bij ontstentenis van 
e igen arbeiders van dezelfde categori e werk
zaam in dezelfde onderneming, het normale en 
gebruikelij ke loon der arbe iders van dezelfde 
categor ie in dezelfde streek. 

Art. 13. § 1. De arbeiders van iede r der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op 
het grondgebied der andere Partij deze) fde 
bescherming genieten als di e welke de wetge
ving en de gebruiken van het land ten aan
zien van arbeids- en bestaansvoorwaarden ver
leenen aan de eigen onderdanen. 

§ 2. Alle ki achten der arbei ders van een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen met be
trekking tot de hun door de werkgevers op 
het grondgebied der andere Verdragsluitende 
Partij toegekende arbeids- en bestaansvoor
waarden, alsmede moeilijkheden van welken 
aard ook die de tusschenkomst van het open
bare ge~ag vereischen, zu llen hetzij recht
streeks, hetzij door tusschenkomst der diploma
tieke of consulaire ambtenaren worden mede
gedeeld of overgebracht aan de overheden van 
1 aatstgenoemde Verdragslu itende Partij; de 
bevoegde overheid van deze laatste zal tot het 
vereischte onderzoek overgaan en bij uitslui 
ting bevoegd zijn tusschen beide te komen. 

Art. 14. § 1. Ingeval de stand der arbeids
markt in zekere tijden, in zekere streken of 
voor zekere beroepen het den emigranten of 
grensarbeiders, die afzonderlijk en uit eigen 
beweging arbeid komen zoeken, niet mogelijk 
mocht maken werkgelegenheid te vinden, zal 
de betrokken Hooge Verdragsluitende Partij 
daarmede terstond langs d iplomatieken weg 
de andere Verdragsluitende P artij in kennis 
stell en, ten e inde deze gelegenhe id te geven 
het noodige te ver richten. 

§ 2. Ingeval een der Hooge Verdragsluiten
de Partijen het noodig mocht achten op de 
betrnkken a rbe iders beperkende maatregelen 
toe te passen, verbindt zij zich deze maatrege
len op de onderdanen der andere Verdragslu i
tende Partij niet toe te passen, dan na met 
deze laatste onderhandelingen te hebben ge
opend, ten doel hebbende om het nadeel , dat 
uit bedoelde maatregelen mocht kunnen voort
vloe ien, zooveel mogelijk te beperken. 

Art. 15. Onder voorbehoud van het bepaal
de in de §§ 4 en 5 van artikel 6 der eerste 
afdee l ing van dit verdrag, zullen de arbeiders 
van een der Hooge Verdragsluitende Partijen 
op het grondgebied der andere Partij deze! fd e 
rechten en voorrechten genieten a ls de eigen 
o nderdanen ten aanzien van de verwerving , 
het bezit, het pachten en de verpachting van 
onroerende goederen, in het bijzonder wat 
betreft het kleine landelijke of stedel ijke bezit, 
a lsmede de beschikking daarover om niet of 
tegen vergoeding. Zij zullen evenwel niet kun
nen genieten van de premiën of voordeelen , 
die op dat grondgebied mochten worden toe
gekend aan de bouwers en koopers van goed
koops woningen. 

Art. 16. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zullen op het 
grondgebied der andere de voordeel en genie
ten van subsidies aan onderlinge werkloozen
kassen , van openbare werkloozenondersteuning 
en van openbare werkverschaffing onder de
zelfde voorwaarden als de eigen onderdanen. 

Art. 17. De onderdanen van ieder der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zu ll en op 
het grnndgebied der andere gel ijke behande
l ing als de eigen onderdanen genieten voor 
a lles wat betreft de toepassing der wetgeving 
regelende de arbeidsvoorwaarden, de hygiëne 
en de veiligheid der arbeiders. 

Art. 18 . § 1. De grensarbeiders van beide 
landen, te weten zij, die arbeiden in nijver
he ids-, handels- of landbouwondernemingen, 
die in een der beide landen gelegen zijn, ter
wij l zij hun domicilie behouden in het andere 
land, waarheen zij dagelij ks of wekelijks te-
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mgkeeren, zijn aan de navolgende formalitei
ten onderworpen: 

A. De grensarbeider moet zich bij den 
burgemeester der gemeente, waar hij domicilie 
heeft, voorzien van een identiteitskaart, welke 
hem zal worden afgegeven op vertoon van: 

1 °. een bewijs van goed zedelijk en maat
schappelijk gedrag; 

2°. een verkla ring van het hoofd de r on
derneming, welke hem in dienst heeft of zich 
ve t·bindt hern in dienst te nemen, welke ver
klaring moet zijn geviseerd door het bevoegde 
Belgische Intercommunaal Werkloozenfonds, 
indien het een in België gelegen onderneming 
betreft, en door de bevoegde Nederlandsche 
arbeidsbeurs, indien het een in Nederl and 
gelegen onderneming betreft. 

B. De grensarbeider moet vervolgens zijn 
identiteitskaart binnen acht dagen doen vi
seeren, al naar het geval zich voordoet, door 
genoemd Intercommunaal Werkloozenfonds of 
door genoemde arbeidsbeurs. 

§ 2. De op grond van dit verdrag afge
geven identiteitskaarten zullen een geld ig
heidsduur hebben van twee jaren. 

Art. 19. § 1. De identite itskaarten der 
grensarbeiders zullen kosteloos worden afge
geven en geviseerd. 

§ 2. De identiteitskaarten der grensarbei
ders van een der Hooge Verdragsluitende Par
tijen, die door een verklari ng van hun werk
gever aantoonen, dat zij op het oogenblik der 
onderteekening van het onderhavige verdrag 
werkzaam waren in een op het grondgebied 
der andere Partij gevestigde nijverheids-, han
dels- of landbouwonderneming, zullen zonder 
meer worden geviseerd. 

Art. 20. § 1. Indien de houder van een 
identiteitskaart voor grensarbeiders een mis
drij f pleegt, zullen de bevoegde overheden vau 
de eene of de andere Hooge Verdragsluitende 
Partij de kaart intrekken. 

§ 2. De ingetrokken kaarten zu ll en worden 
teruggezonden aan de Regeering, die deze 
heeft afgegeven, onder vermelding van de 
reden der intrekking. 

Art. 21. De bevoegde administraties der 
beide landen zull en in gemeenschappelijk over
leg de ondergeschikte administratieve maat
regelen vaststellen, die noodig zijn voor de 
uitvoering der bepalingen van dit verdrag en 
die samenwerking van haar diensten ver
e ischen. Zij zullen eveneens de gevallen vast
stellen waarin en de voorwaarden waaronder 
deze diensten rechtstreeks met elkander brief
wisseling zullen voeren. 

AFDEELING III. - Verschillen.de voo,· beide 
voorgaande afdeelingen, geldende bepalingen . 

Art. 22. Het genot van de voordeelen, die 
een der Hooge Verdragsluitende Partij en op 
grond van een economische unie aan een 
derde land heeft verleend of mocht verleenen, 
zal door de andere Partij niet uit hoofde van 
dit verdrag kunnen worden gevorderd. 

Art. 23. Dit verdrag zal slechts van toe
passing zijn op de grondgebieden van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen in Europa. 

Art. 24. Elk geschil betreffende de uitleg
ging, de toepassing of de uitvoering van dit 

verdrag, dat door de Hooge Verdragsluitende 
Partijen niet langs diplomatieken weg kon 
worden opgelost, zal aan het Permanente Hof 
van Internationale Justitie worden onderwor
pen. 

Art. 25 . Dit verdrag is opgesteld in de 
N edel'iandsche en in de Fransche taal; beide 
teksten zijn authentiek. Het zal w0t·den be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden zul
len zoo spoedig mogelijk te Brusse l worden 
uitgewisseld. 

Het zal in werking treden dertig dagen na 
de uitwisseling dier oorkonden. 

H et zal, met inachtneming van een termijn 
van een jaar, op elk t ij dstip kunnen worden 
opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit verdrag hebben onder
teekend en er hun zegels aan hebben gehecht . 

Gedaan te Genève, in twee exemplaren, 20 
Febl'Uari 1933. 

(L .S.) Beelaerts van Blokland. 
(L.S.) Paul Hyrnans. 

Frnnsche te kst. 

Conventlon 11'établissement et de travall 
entre les Pays-Bas et la Belg·lque. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Jlas 
et 

Sa Majesté Ie Roi des Belges, 
animés du désir de régler les conditions 

d'établ issement et de travail des ressortissants 
néerlandais en Belgique et des ressortissants 
belges aux Pays-Bas, ont résolu de conclure, 
à cette fin, une convention et ont désigné pour 
Leurs plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Jonkheer Frans Beelaerts van Blokland, Son 

Ministre des Affaires Etrangères, 
Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: 
Monsieur Paul Hymans, Son Ministre des 

Affaires Etrangères, 
lesquels , ap1·ès s'être communiqué leurs pleit1S 
pouvo il's, trouvés en bonne et due forme, sant 
con venus des articles suivants: 

SECTION I. - Etablissement. 

Art icle premier. § 1. Les ressortissants de 
chacune des Hantes Parties Contractantes 
auront la faculté de pénétrer sur Ie terr itoire 
de l'autre Partie, de s'y établir, d'y circul er, 
d' y choisir une résidence, et <l'en sortir, à la 
condition de se conformer aux lois et règle
ments en vigueur dans Ie pays, notamment en 
ce qui concerne· la police des étrangers. 

Il est entendu que chacune des Hautes Par
ties Contractantes se réserve Ie droit de ne 
pas admettre l'entrée et Ie séjour sur son 
territoire de tout ressortissant de l' autre Par
tie qui devrait être considéré comme indési
rable, soit au point de vue du maintien de 
l'ordre, de la moralité, de la santé ou de la 
sécurité publiques, soit parce qu'il ne possède 
pas de moyens d'existence. 

D'autre part, la stipulation du l er al inéa du 
présent §, bien qu'excluant l'application, aux 
ressortissants des Hautes Parties Contractan
tes, de lois ou règlements ayant pour but ou 
de restreindre on de supprimer Ie droit de 
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libre sortie comme tel , ne s'oppose pas à l'ap
plication de l a législation normale et générale 
dont pourrait résulter, dans des cas indivi
duels, un empêchement à la sortie. 

§ 2. Dans le cas ou, conformément aux 
dispositions des lois et règlements concernant 
la police des étrangers, l'entrée, Je séjour, 
l'activité ou l'établissement d'un ressortissant 
de 1 'une des Hautes Parties Contractantes sur 
Ie territoire de l'autre Partie, auraient été 
subordonnés à certaines conditions ou restric
t ions, celles-ci cesseront automatiquement d'être 
applicables · à l'intéressé continuant à résider 
sur ce territoire, au plus tard après cinq ans 
de résidence ininterrompue. 

§ 3. Il est entendu que, même s'il s'agit de 
personnes bénéficiant des dispositions du § 2 
du présent article, chacune des Hautes Parties 
Contractantes se réserve de faire usage, à 
l'égard des ressortissants de l'autre Partie, du 
droit d'expulsion et du droit de leur appliquer 
ses prescriptions de police, telles que celles 
afférentes aux passeports, à la carte d'identité 
et à toutes déclarations requises pour Je con
trole des étrangers . 

§ 4. Les taxes exigibles à ]'occasion de l'ap
plication des diverses formalités visées au § 3 
du présent article, ne pourront dépasser celles 
applicables aux étrangers ressortissants de la 
nation l a plus favorisée en cette matière. 

Art. 2. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes seront pla
cés, sur Je territoire de l'autre Partie, sur un 
pied d'égalité complète de droit et de fait 
aveo les nationaux en ce qui concerne l'exer
cice de toute activité commerciale, industrielle, 
financière et, en général, de toute activité de 
caractère économique, sans qu'il soit fait de 
distinction en ces matières entre les entre
prises qui ont une activité autonome et celles 
qui agissent en tant que succursales ou agen
ces. 

§ 2. Les ressortissants de chacune des Hau
lcs Parties Contractantes pourront exercer tous 
métiers et professions, non spécialement pré
vus au § 3 du présent article, sur Ie territoire 
de l 'autre Partie, à la condition de se con
former aux loi s et règlements en vigueur dans 
Ie pays, y compris ceux qui concernent la 
protection du marché national du travail. 

Il est entendu que l'application des lo is et 
règlements concernant la protootion du mar
ché national du travai l, n'empêchera pas les 
ressortissants de l 'une des Hautes P a rties Con
tractantes, établis sur Ie territoire de l'autre 
Partie, d'engager des personnes de leur choix 
pour des postes de direction. 

§ 3. Les dispositions des §§ 1 et 2 du pré
sent article ne visent pas l'exercice, sur Ie 
territoire de chacune des Hautes Parties Con
tractantes, des professions, métiers, industries 
et, commerces, ei -après énumérés: 

a. les fonctions, charges ou emplois pub] ics, 
y compris les charges de notaire, d'avoué et 
d'huissier; 

b. les fonctions d'avocat et la profession 
d' agent de change; 

c. Ie colportage et les métiers ambulants ; 
d. la pêche dans les eaux intérieures et 

territoriales, Je cabotage, Ie pilotage en gé
néra] et Ie service intérieur des ports. 

§ 4. Les stipulations du présent article n'af-

fectent en rien les dispositions légales en vi
gueur dans chaque pays et relatives au per
sonnel à bord des navires ou bateaux battant 
pavillon national et des aéronefs immatricu
lés dans Je pays. 

Art. 3. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes, qu'ils se 
trouvent ou non sur Je territoire de l'autre 
Partie, pourront y procéder à toutes trans
actions commerciales et faire toute publicite 
ou réclame à eet effet, dans les mêmes con
ditions que les nationaux. Pourvu qu'ils se 
conforment, pour leurs opérations, aux lois et 
règlements du pays, ils n'y seront soumis à 
aucune condition, 1 icence, permission ou exi
gence autre ou plus onéreuse que celles aux
quelles, pour les mêmes opérations sont ou 
pourront être soumis les ressorti;sants du 
pays. 

§ 2. Les dispositions du § 1 du présent ar
ticle s' entendent sous réserve des conditions 
particulières que chacune des Hautes Parties 
Contractantes pourrait instituer pour les mar
chés par adjudication passés par des services 
publics. 

§ 3. Si, par Ie jeu de la législation d'une 
des Hautes Parties Contractantes, l 'octroi sur 
Ie territoire de celle-ci, des licences, autorisa
tions ou permis destinés à assurer Ie controle 
des importations ou exportations, est subcr
donné, en droit ou en fait, à des conditions 
d'établissement, de résidence ou d'inscription 
applicables aux nationaux ces mêmes con
ditions seront également applicables aux res
sortissants de l'autre Partie. 

Art. 4. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes ne seront pas 
empêchés de participer, sur Je territoire de 
l'autre Partie, conformément aux lois et pre
scriptions de celle-ci, en qua] ité d'exposants, 
vendeurs ou acheteurs, et dans les mêmes con
ditions que les nationaux, aux marchés et 
foires publics qui ne seraient pas expressé
ment réservés aux nationaux ou, à raison de 
la nature des marchandises exposées, aux na
tionaux et aux ressortissants de certains autres 
Etats. 

Art. 5. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes pourront, 
sur Ie territoire de l'autre Partie, et sous ré
serve, Je cas échéant, de la présentation d'une 
carte de légitimation, faire, soit personnelle
ment, soit par l ' intermédiaire de voyageurs de 
commerce à leur service, l'achat chez les né
gociants ou dans les locaux de vente ainsi que 
chez les producteurs, de marchandises faisant 
l'objet de leur trafic. lis pourront recueillir 
des commandes chez les négociants et produc
teurs qui font le commerce ou emploient, dans 
leurs établissements des marchandises de 
même nature que ceÜes qui leur sont offertes. 
Pour aucune de ces opérations, ils n'auront 
besoin d'une autorisation spéciale et ne seront 
soumis, de leur chef, à aucune taxe ou rede
vance spéciale qui ne serait pas exigible des 
entreprises nationales et de leurs repn\sen
tants, à condition, toutefois, qu'ils n'empor
tent aveo eu:x que des échantillons et non des 
marchandises destinées à la vente. 

§ 2. Pour l'application des dispositions du 
présent article, les Hautes Parties Contrac
tantes se conformeront au:x dispositions de l'ar-



527 19 JULI (S. 408) 1934 

ticle 10 de la convention de Genève, du 3 
novembre 1923, relative aux cartes de légiti
mation des voyageurs de commerce et au ré
gime d'admission des échantillons. 

§ 3. Les dispositions du présent article ne 
sont applicables ni aux industries ambulantes , 
ni au colportage, ni à la recherche des com
mandes ou aux achats chez des personnes 
n'exerçant ni commerce ni industrie, chacune 
des Hautes Parties Contractantes réservant, à 
eet égard, l'entière libert,é de sa législation. 

Art. 6. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes jouiront, sur 
Je territoire de l'autre Partie, du même traite. 
ment que les nationaux en ce qui concerne les 
droits patrimoniaux, Ie droit d' acquérir de 
posséder ou d'affermer des biens meuble; ou 
immeubles, ainsi que d'en disposer soit à titre 
gratuit, soit à titre onéreux. 

§ 2. Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes reconnaît aux ressortissants de l'autre 
Partie, dans les mêmes conditions qu'à ses 
nationaux, la liberté d'exporter les objets mo
biliers leur appartenant, ainsi que Je produit 
de la vente de leurs biens tant meubles qu'im
meubles . Il est entendu que chacune des Hau
tes Parties Contractantes a Je droit de subor
donner cette exportation au paiement préala
ble des impöts ou taxes auxquels les biens en 
question sont soumis. Toutefois, lesdits biens 
ou les sommes provenant de leur vente, ne 
pourront être frappés d'aucune taxe spéciale 
en raison de cette exportation. 

§ 3. Dans le cas de déménagement du pro
priétaire, ou dans le cas de vente de biens 
meubles ou immeubles provenant d'héritage, 
il est entendu que la réglementation éven
tuelle relative aux devises, ne pourra faire 
obstacle à la libre exportation du produit de 
la vente de ces biens. 

§ 4. Les dispositions du présent article ne 
font point obstacle à la faculté, que chacune 
des Hautes Parties Contractantes se réserve, 
de subordonner, dans certa ines régions, à une 
autorisation préalable, l'acquisition ou l'oc
cupation, par des ressortissants de l'autre 
Partie, de biens immeubles, en se fondant sur 
la sécurité de l'Etat. 

L'acquéreur par héritage, de biens immeu
bles situés dans les dites régions, pourra, pour 
Ie .même motif, être tenu de les mettre en 
vente dans un délai raisonnable. 

§ 5. Dans les cas exceptionnels, tels notam
ment que les crises monétaires, ou l'acquisi
tion, pa"r des étrangers, d' imrneubles ou de 
valeurs mobilières, tend à l'accaparement des 
ressources vitales du pays ou risque de corn
promettre celles-ci, chacune des Hautes Par
ties Contractantes aura la faculté d'interdire 
cette acquisition. Toutefois, elle ne pourra 
faire usage de cette facul té que si aucune 
mesure respectant Ie principe d'égalité entre 
les ressortissants des deux pays, ne peut sauve
garder efficacernent ses intérêts. Cette inter
diction ne restera en vigueur qu'autant que 
subsisteront les raisons qui l'ont rnotivée. 

§ 6. Nonobstant les dispositions du présent 
article, il est entendu que chacune des Hautes 
Parties Contractantes aura Ie droit d'imposer 
toutes restr ictions qu'elle jugera utiles en ce 
qui concerne l'acquisition de navires ou ba
teaux battant pavillon national, ou d'aéronefs 

immatriculés dans Ie pays, ou de parts de 
propriété de tels navires ou aéronefs. 

Art. 7. § 1. Pour la protection légale et 
judiciaire de leur personne, de leurs biens, 
de leurs droits et de leurs intérêts les res
sortissants de chacune des Hautes Pa;·ties Con
tractantes seront traités, dans Je territoire de 
l'autre Partie, à l'égal des nationaux. 

§ 2. En conséquence, ils auront libre et 
facile accès aux tribunaux comme demandeurs 
ou défendeurs, et pourront ester en justice 
dans les rnêmes conditions que les nationaux. 
lis auront également Ie droit de comparaître 
devant les autorités administratives compéten
tes et de recourir à leur intervention pour la 
sauvegarde de leurs droits et de leurs intérêts, 
dans tous les cas ou les nationaux en ont la 
facult.é. lis pourront choisir, pour la défense 
de leurs intérêts, devant tous les tribunaux et 
toutes les juridictions ou autorités administra
tives, les avocats, avoués, notaires et autres 
personnes autorisées par les lois nationales du 
pays. 

§ 3. Les matières judiciaires réglées par des 
conventions ou traités spéciaux en vigueur 
entre les Hautes Parties Contractantes, no
tamment par la convention de La Haye, du 
17 juillet 1905, sur la procédure civile, res
tent exclusivement soumises à ces conventions 
ou trait.és. Il est bien entendu que mêrne dans 
le cas ou ces conventions ou traités seraient 
dénoncés, la présente convention ne serait pas. 
applicable en ces matières. 

§ 4. Le droit reconnu aux ressortissants de 
chacune des Hautes Parties Contractantes de 
comparaître devant les autorités administrati
ves compétentes de l'autre Partie, afin d'y 
sauvegarder leurs droits ou intérêts, conformé
ment aux lois en vigueur dans le territoire en 
question, comporte la facu lté de comparaître 
devant les autorités douanières et de procéder 
personnellement au· dédouanement de leurs 
marchandises, dans les mêmes conditions que 
les nationaux, et sans être soumis , en raison 
de leur qualité d'étrangers, à des forma! ités 
ou prescriptions autres ou plus onéreuses que 
les nationaux. 

Art. 8. § 1. Les ressortissants de chacune 
des Hautes Parties Contractantes seront. 
exempts, sur Ie territoire de l'autre Partie, de 
toute fonction judiciaire ou administrative 
quelconque. 

§ 2. Ils seront de même exempts, en temp~ 
de paix comme en temps de guerre, sur Ie 
territoire de l 'autre Partie, de tout service 
militaire obligatoire, aussi bien dans l'armée 
de terre, l a marine ou les forces aériennes, 
que dans la garde nationale ou la milice, 
a insi que de toutes prestations de service obli-• 
gatoires se rapp01·tant, soit directement, soit. 
indirectement, à l a défense nationale, et ex i
gées à titre personnel. Il en sera de rnême 
pour les prestations en argent ou en nature 
qui seront ·imposées en rernplacernent de ces. 
prestations. 

§ 3. Les ressortissants de chacune des Hau
tes Parties Contractantes seront, toutefois, sou
mis aux charges afférentes à la propriét;é de 
biens fonciers et de biens mobiliers, ainsi 
qu'au cantonnement forcé et autres prestations 
ou réquisitions militaires particulières, aux
quelles peuvent être soumis, en vertu de dispo--
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sitions légales, les ressortissants du pays, en 
qualité de possesseurs ou propriétaires d' im
meubles, de biens fonciers ou de biens mo
bil iers. En aucun cas, l'une des charges ci
dessus visées ne pourra être exigée par l'une 
des H autes Parties Contractantes qui ne l'exi
gerait pas également de ses nationaux. 

§ 4. Les ressortissants de chacune des Hau
tes Parties Contractantes ne pourront, sur Ie 
territoire de l'autre Partie, être expropriés de 
leurs b iens, ni privés, même temporairement, 
de la jouissance de leurs biens que pour 
cause d'util ité publique, et su ivant la procé
dure prévue par la législation locale en vi
gueur en ce qui concerne les nationaux. 

§ 5. Chacune des Hautes Parties Contrac
tantes devra accorder aux ressortissants de 
l'autre Partie, en ce qui concerne Ie dédom
magement pour les prestations, requisitions, 
expropriations ou privations temporaires, vi
sées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, un 
tra itement qui ne sera pas moins favorable 
que celui qu'elle aocordera à ses propres na
tionaux ou aux ressortissants de la nation la 
plus favorisée. 

§ 6. Les dispositions du § 3 du présent ar
ticle ne concernent pas les navires et leurs 
cargaisons. 

Art. 9. En matière d'impê,ts et de taxes de 
toute sorte, ains i que de toutes autres charges 
de caractère fiscal , sans égard pour Ie compte 
de qu i ils sont perçus, les ressortissants de 
chacune des Hautes Parties Contractantes 
jouiront, sous tous les i'apports, sur Ie terri
toire de l' autre Partie, du même traitement 
-et de la même protection auprès des autorités 
et juridictions fi scales que les nationaux se 
-trouvant dans des situations identiques. 

Art. 10. § l. Les sociétés par actions ainsi 
que Jes autres sociétés civiles, commerciales, 
industriell es ou fi nancières, y compris les com
pagn ies d'assurances, les compagnies de navi 
gation et les autres compagnies de transport, 
ainsi que les compagnies assurant les commu
nications, régul ièrement constituées conformé
ment à la législation d'une des Hautes Par
ties Contractantes et ayant leur s iège socia l 
sur Ie territoire de celle-ci, seront légalement 
reconnues comme telles sur Ie territoire de 
l 'autre Partie, et y auront la capacité d'ester 
en justice, sous réserve que •rien, dans leur 
constitution ou dans leur objet, ne soit con
traire à l'ordre public dans ce dernier pays. 

§ 2. La Jégalité de la constitution des socié
tés visées au § 1 du présent article, ainsi que 
de leurs succursales et agences, et leur capa
-cité d'ester en justice, seront déterminées 
d'après la loi du pays ou ces sociétés ont été 
,constituées. 

§ 3. L' activité des sociétés de l'une des 
H autes Parties Contractantes, en tant qu'elle 
s'exerce sur Ie tenitoire de l'autre Partie, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de suc
,cursales ou agences, sera soumise aux lois et 
règlements de cette dernière. 

§ 4. Si l'une des Hautes Parties Contrac
tantes soumettait à une autorisation préalable 
l'activité des sociétés étrangères sur son terri
toire, l'octroi de cette autorisation ne pour
rait, en ce qui concerne les sociétés de l'autre 
P artie, être subordonnée à des modalités 
.autres que celles imposées, dans des conditions 

ana1ogues, aux sociétés de la nation étrangère 
la pi us favorisée. 

§ 5. Les sociétés de l'une des Hautes Par
ties Contractantes jouiront sm Ie territoire de 
l'au tre Partie, en matière judiciaire de même 
qu'en ce qui concerne la possession, l'acquisi
tion, l'occupation, la location et l'aliénation 
des biens meubles ou immeubles, du tra itement 
prévu, pour les personnes physiques, aux ar
ticles 6, 7 et 8 de la présente convention. Ces 
sociétés pourront acquérir les immeubles ou 
biens-fonds nécessaires à leur fonctionnement, 
l' acqu is ition d'immeubles ou de biens-fonds ne 
pouvant, toutefois, constituer l'objet même de 
leur activité. 

§ 6. Les sociétés de chacune des Hautes 
Parties Contractantes qui ont, sur Ie terri
toire de celle-ci, leur domicile fiscal, ainsi que 
leurs succursa les et agences, ne seront pas 
soumises, sur Ie territoire de l'autre Partie, 
en ce qui concerne les impóts directs, à une 
charge fiscale plus élevée que celle qui est 
supportée, suivant Ie cas, par les sociétés na
tionales dans des situations identiques. 

§ 7. Les sociétés de l'une des Hautes Par
ties Contractantes bénéficieront, sur Ie terri
toi re de l'autre Partie, en toutes matières non 
visées dans Ie présent article, du traitement 
accordé aux sociétés de la nation la plus fa
vorisée. 

SECTION II. - 'bavail. 

Art. ll. § l. Les H autes Parties Contrac
tantes s' engagent à ne pas mettre obstacle à 
la sortie de leu rs ressortissants respectifs, dé
sireux de se rendre de l'un des deux pays dans 
l 'autre, pour y travailler; elles donneront, à 
eet effet, toutes facil ités administratives à 
ces travailleurs et à leurs fami lies . 

§ 2. Dans les condi tions énoncées aux ar
t icles 1 et 2 de la section I de la présente 
convention, les travailleurs ressortissants de 
l ' un des deux pays, se ront admis à prendre du 
travail sur Ie territoire de l'autre pays. 

Art. 12. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes pourra prendre les mesures nécessai
res pour assurer aux travailleurs immigrés, à 
travail égal, un salaire égal à celui des na
tionaux de même catégorie employés dans la 
même entreprise, ou, à défaut d'ouvriers na
t ionaux de la même catégorie employés dans 
la même entreprise, Ie salaire normal et cou
rant des ouvriers de même catégorie dans la 
région. 

Art. 13. § l. Les travailleurs de chacune 
des Hautes P arties Contractantes jouiront, sur 
Ie territoire de l' a utre Partie, de la même 
protection que celle accordée aux nationaux 
par la législation et par les usages du pays, 
pour ce qui a trait aux conditions de trava il 
et d'existence. 

§ 2. Toutes les réclamations des travail
leurs de l'une des Hautes P arties Contractan
tes en ce qui concerne les conditions de tra
vail et d'existence qui leur seraient faites par 
les employeurs sur Ie territoire de l'autre 
Partie, ou les difficultés de toute nature, lors
qu'elles comportent une intervention des pou
voirs publics, seront adressées ou transmises, 
soit directement, soit par l ' intermédiaire des 
autorités diplomatiques ou consulaires, aux 
au tori tés compétentes de cette dernière Partie; 
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l'administrat ion qualifiée de celle-ci procédéra 
anx enquêtes nécessaires et aura seule qualité 
pour intervenir. 

Art. 14. § 1. Au cas ou l'état du marché 
du travai l ne permettrait pas, dans certa ines 
périodes, dans certaines régions, et pour cer
ta ines professions, de trouver un emploi aux 
émigrants et aux ouvriers frontaliers venant 
individuellement et spontanément chercher du 
travail , l a Haute Partie Contractante inté
ressée en avertira it immédiatement, par voie 
diplomatique, l'autre Partie, a fi n de mettre 
celle-ci à même de faire Ie nécessaire. 

§ 2. Au cas ou l'une des Hautes P arties 
Conti-actantes jugerait nécessaire d'appliquer 
des mesures restrictives aux trava illeurs en 
cause, elle s'engage à n'appliquer ces mesures 
a ux ressortissants de l 'autre P artie, qu'après 
avoir ouvert avec cette dernière , des négocia
tions tendant à limiter autant que possible Ie 
préjudice qui pourrait résulter desd ites me
sures. 

Art. 15. Sous les réserves prévues aux §§ 4 et 
5 de l 'article 6 de Ia section I de la présente con
ven tion les travailleurs de l'une des H autes 
Parties ' Contractantes auront, sur Ie territo ire 
rle l'autre Partie, les mêmes droits et avan
tages que les nationaux, en ce qui concerne 
l 'acquisition, l a possess ion, l 'affermage ,et la 
d isposition , à titre gratu it ou à titre onereux, 
des b iens immeubles et notamment de la pe
t ite propriété rurale et urbaine. Toutefois, il s 
ne pourront bénéfi cier des primes ou avantages 
qui sera ien t accordés, sur Ie dit territoire, aux 
constructeurs et acheteurs d'habitations à bon 
marché. 

Art. 16. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes bénéficieront, 
sur Ie territoire de l' autre Partie, des sub
ventions aux ca isses mutuelles de secours con
tre Ie chómage, des secours publics de chó
m age et des institutions publiques d'assistance 
par Ie travail, dans les mêmes condit ions quo 
les nationaux. 

Art. 17. L es ressortissants de chacune des 
}[autes P arties Contractantes jouiront, sur Ie 
territoire de l'autre Partie, de l' égali té de 
t rai tement avec les ressortissants du pays, en 
tout ce qui concerne l'application des lois 
réglementant les condi t ions du travail et as
surant l'hygiène et la sécuri té des travailleurs. 

Art'. 18. § 1. Les travailleurs fronta liers 
nationaux des deux pays c'est-à-dire ceux qui 
trava illent dans des étabÎissements industriels, 
commerciaux ou agricoles, sis dans un des 
deux pays, tout en conservant leur domic ile 
dans l'autre ou ils rentrent chaque Jour ou 
chaque semaine, sont soumis a ux formalités 
mentionnées ei-après: 

A. Le trava illeur frontalier devra se mu
nir auprès du bourgmestre de la commune de 
sod domicile, d'une carte d'identité qui lui 
sera délivrée par cel ui-ei sur Ie vu: 

1 °. d'un certificat de bonne v ie et de bon-
11 &.3 moeurs; 

2°. d'un certificat du chef de l'établisse
ment qui l 'emploie ou qui s'engage à l'em
ployer, ce certificat <levant être visé par le 
Fonds intercommunal de chómage beige com
pétent, s'il s'agit d'un établissemen_t si~ué en 
Belgique, et par la Bourse du travail neerlan
daise compétente, s' il s'agit d'un établissement 
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situé dans les Pays-Bas. 
B. Le travailleur frontalier devra faire en

su ite viser sa carte d'ident ité, dans les huit 
jours, suivant Ie cas, par !edit Fonds inter
communal de chómage ou par la di te Bourse 
du travail. 

§ 2. La carte d'identité délivrée en vertu 
de la présente convention, sera valable pour 
deux ans. 

Art. 19. § 1. Les cartes de travailleurs 
frontaliers seront délivrées et visées gratuite
ment. 

§ 2. Les cartes des travailleurs frontaliers 
de l'une des Hautes Parties Contractantes, qui 
justifieront par un certificat de leur employ
eur qu'ils étaient occupés, au moment de la 
signature de la présente convention, dans un 
établ issement industrie!, commercial ou agri
cole, établi sur Ie territoire de l'autre P artie, 
seront visées de dro it. 

Art. 20. § 1. En cas de délit commis par 
Ie porteur d'une carte de trava illeur fronta
lier, les administrations compétentes de l 'tme 
ou de l'autre H aute Partie Contractante lui 
retireront ladi te carte. 

§ 2. Les cartes retirées seront renvoyées à 
la Partie qui !<as a dé] iv rées, en indiquant Ie 
motif du retrai t . 

Art. 21. Les administrations compétentes 
des deux pays arrêteront, d'un commun ac
cord, les mesures de déta il et d'ordre néces
sa ires pour l'exécut ion des dispositions de la 
présente convention, qui nécessitent la coopé
rntion de leu rs services. Ell es détermineront 
également les cas et les condit ions dans les
quel s les services correspondront directement 
entre eux. 

SECTION III. - Dispositions dive,·ses com
munes aux deux premières sections. 

Art. 22. Le bénéfice des faveurs que l'une 
des H autes Parties Contractantes aurait ac
cordé ou accorderait à un pays tiers, en 
vertu d'une union économique, ne pourra être 
réclamé par l'autre Partie du chef de la pré
sente convention. 

Art. 23. La présente convent ion ne s'appl i
quera qu'aux territoires européens des Hautes 
Parties Contractantes. 

A rt. 24. Tout diffé rend sur l'interprétation , 
l'applicat ion ou l'exécution de la présente con
vention, qui n'aura pu être résolu entre les 
H autes P arties Contractantes par la voie di
plomatique, sera soumis à la Cour Perma
nente de J ustice Internationale. 

Art. 25. La présente convention est rédigée 
en langues néerlandaise et française, les deux 
textes fa isant également foi. Elle sera ratifiée 
et les instruments de ratification en seront 
échangés à Bruxelles, aussitöt que faire se 
pourra. 

Ell e entrera en vigueu r trente jours aprêf 
!'échange des ratifications. 

Elle pourra être dénoncée à toute époque 
moyennant un préavis d'un an. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnom
més ont signé la présente convention et y ont 
apposé leurs cachets. 

F ait en double à Genève, Ie 20 février 1933. 
(L .S.) Beelaerts van Blokland. 
(L .S.) Paul Hymans. 

34 
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s. 409. 

19 Juli 1934. BESLUIT tot het bepalen van 
den aanvang van de in de artikelen 2 en 
3 van het Crisis-Vervoerbesluit 1933 be
doelde tijdvakken ten aanzien van pluim
vee. 

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

Econom ische Zaken van den 18 Juli 1934, 
Afdeel ing L andbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
l!

0
• 19341 ; 
Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Crisis

Vervoe rbeslui t 1933 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te bepalen: 
Art. 1. Onverminderd het bepaalde in ar

tikel 8 van het Crisis-Pluimveebesluit 1933 ten 
aanz ien van het vervoer van kuikens, vangt 
het tijdvak, bedoeld in de artikelen 2 en 3 
van het Crisis-Vervoerbesluit 1933 voor plu im
Yee aan met ingang van den dag van het in
werking treden van dit beslu it . 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
rnn den dag na dien van zijn afkond iging. 

Onze M inister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den J ul i 1934. 
\VILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 31 Jul i 1934.) 

s. 410. 

19 Jul i 1934. BESLUIT tot ontheffing van 
het bepaal de in artikel 3 van het Crisis
Vervoerbesl uit ten .aanzien van bepaald ver
voer van pluimvee . . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

E conomische Zaken van den 18 Juli 1934, 
Afdee ling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden 
n° 19342 · 

Gelet op artikel 41, lid 1 van de Land
bouw-Crisiswet 1933, op de artikelen 2 en 3 
rnn het Crisis-Vervoerbeslui t en op Ons Be
sluit van den 19den J uli 1934 (Staatsblad n°. 
409} ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 13 Juli 1934, n°. 362}; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
A1t. 1. Van het bepaalde in a rtikel 3 van 

het Cris is-Vervoerbesluit 1933, wordt onthef
fing verleend voor zoover het betreft het ver
voeren van: 

a. pluimvee, hetwelk wordt vervoerd in 
gezamenlijke hoeveelheden van ten hoogste 
2000 stuks en hetzij in Nederland is geboren, 
hetzij op rechtmatige wijze, met inachtneming 
van het bepaalde in de Pluimveewet en in de 
ter uitvoering daarvan genomen maatregelen, 
is ingevoerd. 

b. pluimvee, hetwelk zich bevindt in een 
spoortrein, of in een vaartuig, hetwelk onder 
douaneverband vaart. 

2. Dit beslu it treedt in werking met ingang 
van den dag na d ien van zijn afkondiging. 

Onze M inister van Economische Zaken is be-

last met de uitvoering van dit beslui t, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1934. 
WILHELMINA . 

De 11finister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg . 31 J uli 1934.) 

s. 411. 

19 Juli 1934. BESLUIT tot w1Jz1g111g en 
aanvulling van het Bezold igingsbeslui t 
Burgerl ijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n°. 783}. 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 9 Mei 1934, n°. 
304, K abinet M.R.; 

Gelet op artikel 63 der Grnndwet en op 
a rtikel 125 , eerste I id , der AmbtenaremYet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Juni 1934, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 14 J ui i 1934, n°. 496, K a
binet M.R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezold igingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 te wijzigen en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

slui t de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aan te brengen: 

I. Gerekend van 20 Mei 1933 : 
In bijlage A II : 
Onder het hoofd "r 900 vast" wordt na de 

afdeel ing "Defensie" en hetgeen daaronder is 
ve rmeid, opgenomen: 

Economische Zaken. 
Economische Raad. 

Secretaris. 
II . 
In bijlage A ~I: 
In schaal 10 wordt onder de afdeeling 

,,Economische Zaken", onderdeel "Staats
boschbeheer", vóór de bestaande inschrijving 
opgenomen: 
Hu I pteekenaar. 

In schaal 33 wordt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken", onderdeel " Inspectie Volks
gezondheid", aan de bestaande inschrijving 
toegevoegd: 
en bij het bureau van den Inspecteur der 

Volksgezondheid, afdeeling Drankbestrijding. 
In schaal 60 wordt onder de afdeeling 

,,Sociale Zaken", onderdeel "Inspectie Volks-
gezondheid", aan de bestaande inschrijving 
toegevoegd: 
behalve bij het bureau van den Inspecteur der 

Volksgezondheid, afdeeling Drankbestr ijding. 
In schaal 90 wordt onder de afdeel ing 

,,Sociale Zaken", onderdeel " Inspectie Volks-
gezondheid", aan de bestaande inschrijving 
toegevoegd: 
en bij het bureau van den Inspecteur der 

Volksgezondheid , afdeeling Drankbestrijding. 
In schaal 114 wordt, onmi ddellij k na de 

vermelding der sch aal, opgenomen : · 
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Waterstaat. 
To ,zicht op cle Spoorw egen . 

Controleur. 
In schaal 142 wordt onder de afdeeling 

,,Sociale Zaken", onderdeel "Inspectie Volks 
gezondheid", aan de bestaande inschrijving 
toegevoegd: 
en bij het bureau van den Inspecteur der 

Volksgezondheid, afdeel ing Drankbestrijding. 
In schaal 212 wordt onder de afdeeling 

"Sociale Zaken", onderdeel " Rijksbureau voor 
c!Jrinkwatervoorziening", na de bestaande in
schrijvingen opgenomen: 
Scheikundige-bacterioloog. 

In schaal 219 komt onder de afdeeling 
,,Departementen van Alg·emeen Bestuur" 
het ambt van ,,Onderdirecteur van het Cen
traal Bureau van voorbereiding voor Ambte
narenzaken, tevens onderhoofd van de afdee
ling Ambtenarenzaken bij het Depadement 
van Binnenlandsche Zaken" te vervallen. 

In schaal 243 wordt onder de afdeeling 
,,Departementen van Alg·emeen Bestuur" 
de inschrijving "Directeur van het Centraal 
Bureau van voorbereiding voor Ambtenaren
zaken , tevens hoofd van de afdeeling Ambte
narenzaken bij het Departement van Binnen
landsche Zaken" gewijzigd in: 
Directeur van het Centraal Bureau van voor

bereidi ng voor Ambtenarenzaken. 
In bijlage A II: 
Na het hoofd "f 90 ten hoogste" en het

geen daaronder is vermeld wordt opgenomen: 
f 153 ten hoogste. 

Blnnenlandsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen. 

Organist bij de R ij kskrankzinni gengestichten. 
Onmiddellijk vóór het hoofd "f 495 vast" 

wordt opgenomen : 
f 495 ten hoog·ste. 

Blnnenlandsche Zaken. 
Krankzinnigenwezen. 

Israëlietisch godsdienstleeraar bij het Rijks
krankzinnigengesticht te Woensel. 
Onder het hoofd "f 540 ten hoogste" wordt 

onder de afdeeling "Blnn'enlan1lsehe Zaken" 
als eerste inschrijving opgenomen: 

K rankzinnigenwezen . 
Protestantsch godsdienstleeraar bij het Rijks

krankzinni gengesticht te Grave. 
Roomsch-Katholiek godsdienstleeraar bij het 

Rijkskrankzinnigengesticht te Grave. 
Onder het hoofd "f 630 ten hoogste" wordt 

onder de afdeeling "Blnnenlandsche Zaken" 
als eerste inschrijving opgenomen : 

K rankzinnigenwezen. 
Protestantsch godsdienstleeraar bij het Rijks

krankzinni gengesticht te Woensel. 
terwijl onder hetzelfde hoofd onder het 

onderdeel "A 1·,nwezen" in plaats van,,,,Secre
ta ris van den Armenraad te Venlo wordt 
gelezen: 
Secretaris van den Armenraad te: Roermond, 

Venlo. 
Onder het hoofd "f 900 vast" wordt onder 

de afdeel ing "J ustltle", onderdeel ;, Rijkspo-

litie", de inschrijving "Assistent bij het toe
zicht op het vreemdelingen- en landverhuizers
verkeer te Hoek van Holl and , Oldenzaal· en 
Zevenaar" gewijzigd in : 
Assistent bij het toezicht op het vreemdelingen

en landverhuizersverkeer te Hoek van Hol 
land en Oldenzaal. 
Onder het hoofd "f 990 ten hoog·ste" wordt 

na de afdeeling "Justltle" en hetgeen daar
onder is vermeld, opgenomen: 

Bl11nenlan1lsche Zaken. 
K rankzinnigenwezen . 

Roomsch-Katholiek godsdienstleeraar bij het 
Rijkskrankzinnigengestich t te Woensel. 
1n bijlage C: 
In Hoofdstuk VI. Rijkslnrlchtlugen voor 

Mid1lelbaar land- en tuinbouwonderwijs, 
§ 3, Bepalingen, geldende zoowel voor cle leer
krachten aan de in § 1 als voo,· die aan de in 
§ 2 bedoelde scholen, wordt aan het bestaande, 
met 1 te nummeren, lid van artikel 24 een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 

2. De bepalingen van artikel 15, § 3, van 
hoofdstuk II vinden, indien en voorzoover 
daartoe naar de meening van Onzen Minister 
aanleiding bestaat, overeenkomstige toepas
sing. 

2. Te bepalen, dat voor het onder I hier
voren genoemd ambt van Secretaris van den 
Economischen R aad over het tijdvak, hetwelk 
valt vóór de inwerkingtreding van het Bezol
digingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 (Staatsblad 1933, n°. 783) , d.i. van 20 
M ei 1933 tot en met 31 December 1933, ge
acht moet worden eene jaarlijksche bezoldi
ging te hebben gegolden van f 1000 vast. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Staat, 
M iniBler van Koloniën, 

Voorzitter van den · Raad van M inisters, 
H . Colijn. 

(Uitgeg. 14 A ugustus 1934.) 

s. 412. 

19 .Juli 1934. BESLUIT, houdende beslissing 
op de beroepen, ingevolge artikel 3 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen ingesteld 
tegen de beschikkingen van Gedeputeerde 
Staten van Z eeland van 8 April 1932, n°. 
218/lc en van 10 Juni 1932, n°. 297/3, 
beide 2de Afdeeling. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Di rectie der Nederlandsche Spoorwegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Zeeland van 8 April 1932, n°. 218/c, 
2de Afdeeling, waarbij aan M. de Bart, te 
Goes, vergunning is verleend tot het onder
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Ellewoutsdijk en Goes over Baarland, 
alsmede het beroep van de genoemde Directie 
tegen de beschikking van dat College van 
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10 Juni 1932, n°. 297/3, 2de Afdeel ing, waar
bij aan M. de Bart, te Goes, vergunning is 
verleend tot het in werking brengen van een 
autobusdienst tusschen Ellewoutsdijk en Goe.~ 
over Hoedekenskerke (steiger) ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoorrl, adviezen 
van 29 Maart 1933, n°. 177, en 4 Juli 1934, 
n°. 177(1933)/90; 

Op de voordracht van Onzen Min iste r van 
Waterstaat van 14 Juli 1934, La. B, Afdee
ling V e l'voei-- en Mijnwezen; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten bij 
eerstgenoemd besluit aan M . de Bart vergun
ning hebben verleend tot het onderhouden van 
een dagelijkschen autobusdienst tusschen E'll e
woutsdijk en Goes over Oudelande, Baarland, 
I( wadenda,nm e en 's-Gravenpolder, daardoor 
verlengende de bij hetzelfde besluit aan hem 
overgedragen vergunning ten name van de 
weduwe Louisse- van Dalen voor laatstgemeld 
traject, daarbij overwegende dat tegen de ge
vraagde overdracht bij h un College geene be
denkingen bestaan; 

dat Gedeputeerde Staten bij het besluit van 
10 Juni 1932 aan M. de Bart vergunning 
hebben verleend voor een autobusd ienst van 
Ellewoutsdijk over Oudelande, Baarland, Roe
dekenske,·ke (ste iger) en 's -Gravenpolder naar 
Goes , onder intrekking van voormeld besluit 
van 8 April 1932 voor zoover daarbij eene 
vergunning is verleend, en van hun besluit 
van 24 October 1930, n°. 143/1, 2de afdeel ing, 
waarbij aan M. de Bart werd overgedragen de 
bij Koninklijk besluit van 15 April 1929 ver
leende ve,·gunning voor een dagelijkschen auto
busdienst van H oedekrnskerke over 's- Graven
polder naar Goes; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tegen samenvoeging van de 
beide genoemde diensten tot één dienst El 
l ewoutsdij k-Oudelande- B aarland--H oede kens
ker ke (ste iger)-'s Gravenpolder-Goes bij hun 
College geen bedenkingen bestaan; 

dat de Directie der N ederlandsche Spoor
wegen in beroep in hoofdzaa k aanvoert, dat 
aan de diensten , vrijwel evenwijd ig aan de 
spoorlijn, geen werkelijke behoefte bestaat; 

Overwegende wat betreft het be roep tegen 
het besluit van 8 April 1932, dat in verband 
met den afstand, waarop de meeste aan de 
route van den bij dit besluit verleenden dienst 
gelegen plaatsen van den tre in zijn gelegen, 
deze dienst dermate in eene verkeersbehoefte 
voorziet dat de vergunning terecht is ver
leend, te meer, daar het hier betreft ver
lenging van een bestaanden dienst; 

Overwegende: ten aanz ien van het beroep 
tegen het besluit van 10 Juni 1932, dat de 
bij -dit besluit verleende vergunning in wezen 
samenvoeging en verlenging is van twee be
staande vergunningen, waarvan de eene -
die voor den autobusdienst van H oedekens
kerke over 's- G,•avewpolder naar Goes - werd 
verleend bij Ons besluit van 15 April 1929 
(Staatsblad n°. 163); 

dat bij Ons evengenoemd besluit reeds werd 
betwijfeld, of op den duur de eischen van een 
goede verkeersvoorziening zouden gedoogen 
naast den tramweg Ho edekenskerke-Goes in 
hoofdzaak concurreerenden busdienst Roede
kenskerke-Goes toe te laten, te meer daar in 

het streekverkeer op dit trnject ook door 
andere busdiensten werd voorzien; 

dat intusschen, zoolang de aanlegplaats der 
veerbooten van den Provincia len Stoomboot
dienst op vrij g rooten afstand van het tram 
station H oedekenskerke zou zijn gelegen, het 
door Ons gerechtvaardigd werd geacht de bus
vergunning voor een beperkten termijn te ver
leenen, teneinde bij afloop daarvan opnieuw 
te kunnen onderzoeken, of aan dezen busdienst 
duurzaam behoefte zou be taan; 

Overwegende, dat uit niets blijkt, dat een 
en ander bij het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten in het oog is gehouden; 

dat weliswaar, toen dit besluit genomen 
werd, _de door de provinc ie Zeeland in de on
middellijke nabijheid van het tramstation aan
ge legde haven nog niet volledig in gebruik 
was genomen, doch deze niettemin nagenoeg 
gereed was, zoodat er a ll e aanleiding ware 
geweest om niet opnieuw voor den in normal e 
gevallen ge·bruikelijken term ijn van vijf jaren 
de bedoelde vergunning te verleenen; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddelen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep tegen het besluit van 8 April 
1932 n°. 218 ongegrond te verklaren en, met 
gegrondverklaring in zoovene van het tegen 
het besluit van 10 Juni 1932 n°. 297 ingesteld 
beroep, dit besluit aldus te wijzigen, dat in de 
eerste en in de tiende voorwaarde de woorden: 
"vijf jaren" worden vervangen door: ,,twee 
en een half jaar". 

Onze Minister van 'vVaterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van Onzen voornoemden Minister in 
het Staa.tsblad zal worden geplaatst, en waar
van a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 19den Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Water·staat, Ka I f f . 
(Uitgeg. 17 Augustus 1934.) 

MI ISTERIE 
VAN WATERSTAAT. 

La. B 

Afdeeling 
Vervoer- en Mijnweze n. 

's-Gravenhage, den 14 Juli 1934. 

Aan de Koning in. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, heeft mij toegezonden 
het door de Afdeeling aan Uwe Majesteit ge
richte advies van 29 Maart 1933, n°. 177, met 
ontwerp-besluit aangaande de beroepen, inge
steld door de Directie der Nederlandsche 
Spoorwegen tegen de beschikking van Gede
puteerde Staten van Z eeland van 8 April 1932, 
n° . 218/lc, 2de Afd., waarbij aan M. de Bart 
te Goes vergunning is verleend tot het onder
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Ellewoutsdijk en Goes over Baarland, 
alsmede het beroep van genoemde Directie 
tegen de beschikking van dat college van 10 
Juni 1932, n°. 297/3, 2de Afdeeling, waarbij 
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aan M. de Bart te Goes vergunning is ver
leend tot het in werk ing brengen van een 
autobusd ienst tusschen Ellewoutûlijk en Goes 
over H oedeken.skerke (steiger). 

H et door de Afdeeling voorgedragen ont
werp-besluit, waarbij met ongegrondverklaring 
van de ingestelde beroepen de aan de ver
gunningen verbonden term ijn wordt geschrapt, 
luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroe p, ingesteld door 

de Directie der Tederlandsche Spoonvegen 
tegen de beschikking van Gedeputeerde Sta
ten van Z eeland van 8 April 1932, n° . 218/l c, 
2de Afdeeling, waarbij aan M . de Bart, te 
Goes, vergunning is verleend tot het onder
houden van een dagelijkschen autobusdienst 
tusschen Ell ewoutsdijk en Goes over B aa,-land, 
a lsmede het beroep van de genoemde Di rectie 
tegen de beschikking van dat College van 10 
Juni 1932, n°. 297/3, 2de Afdeeling, waarbij 
aan M . de Bart, te Goes, ve rg unning is ver
leend tot het in werking brengen van een 
autobusd ienst tusschen Ellewoutsdijk en Goes 
over H oedeken.skerke (steiger); 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord , adv ies van 
29 Maait 1933 , n°. 177 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat Gedeputee rde Staten bij 
eer tgenoemd besluit aan M. de Bart vergun
n ing hebben verleend tot het onderhouden van 
een dagelijkschen autobusd ienst tusschen Elle
woutsdijk en Goes over Oudelande, Baarland, 
T( waden,dlamme en 's-Gravenpolde·r, daardoor 
ve rl engende de bij hetzelfde bes! u it aan hem 
overgedragen vergunning ten name van de 
weduwe Louisse-van Dalen voor laatstge
meld traject, daarbij overwegende dat tegen 
de gevraagde overdracht bij hun Coll ege geene 
bedenkingen bestaan; 

dat Gedeputeerde Staten bij het beslui t van 
10 Juni 1932 aan M. de Bart vergunning 
heben verleend voor een autobusdienst van 
Ellewoutsdijk over Oudelande, B aarland, H oe
deken,skerke (ste iger) en 's-Grav enpolder naar 
Goes, onder intrekking van voormeld besluit 
van 8 A pril 1932, voor zoover daarbij eene 
vergunning is verleend, en van hun besluit 
van 24 October 1930, n°. 143/1 , 2de a fdeeling, 
waarbij aan M . de Bart vergunning voor een 
dagelijkschen autobusdienst van H oedekens
kerke over 's-G·ravenpolde1· naar Goes was 
verleend ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat tegen samenvoeging van de 
beide genoemde diensten tot één di enst El
lewoutsdij k-Oudelande- Baarland--H oede kens
ker ke (steiger) - 's Gravenpolder-Goes bij hun 
College geen bedenkingen bestaan; 

dat de Directie der N ederlandsche Spoor
wegen in beroep in hoofdzaak aanvoe,t, dat 
aan de di ensten, vrijwel evenwijdig aan de 
spoorlijn, geen werkelijke behoefte bestaat; 

Overwegende, wat betreft het beroep tegen 
het besluit van 8 A pri l 1932, dat in verband 
met den a fstand, waarop de meeste aan de 
rnute van den bij dit bes! uit verleenden dienst 
gelegen p laatsen van den t rein zijn gelegen, 
deze di enst dermate in eene verkeersbehoefte 

voorziet, dat de vergunning terecht ver
leend, te meer , daar het hier betreft ve rl en
g ing van een bestaanden dienst; 

dat Gedeputee rde Staten echter ten onrechte 
de ve1·gunning in de eerste voorwaarde aan 
een termijn van vijf jaren hebben gebonden ; 

Overwegende, ten aanzien van het be roep 
tegen het beslui t van 10 Juni 1932 , dat de bij 
di t besluit ve rleende vergunn ing in wezen 
san1 en voeging en verlenging is va n twee be
staande vergunni11gen; 

da t niet is gebleken va n overwegende re
denen om deze ve rl enging te wei geren , terwijl 
tegen de samenvoeging geene rl ei bezwa a r be
staat ; 

dat Gedeputee rde Staten voorts ten onrechte 
de vergunning in de eerste voorwaarden aan 
een termijn van vijf jaren hebben gebonden , 
aangezien het stell en van een termijn niet 
bevorderlijk is voor eene behoorlij ke exploita
ti e van den autobusdienst ; 

Gez ien de W et Openbare Vervoe rmiddelen ; 
H ebben goed gevonden en ve rstaan : 

met ongegrondverklaring van de ingestelde 
beroe pen, de ee r te aan de bestreden ve rgun
ningen verbonden voorwaarde en de in ver
band daarmede in de tiende voorwaarde voor
komende woorden: ,.binnen den vermelden 
termijn van vijf jaren" te doen ve rval len. 

Onze Minister van W aterstaat is bel ast met 
de u itvoering van dit besluit. 

, den 
De Minister van Wat e1·staat. 

Tegen het ontwerp-besluit bestonden bij mij 
eeni ge formeele bezwaren en tevens eene meer 
principieele bedenking. Een en ander heb ik 
onder de aandacht der Afdeeling gebracht bij 
br ief van 30 J uni jl., n. 485, Afdeeling Ver
voer- en Mijnwezen, we lks inhoud luidt als 
volgt: 

Ingevolge de door H are Majesteit de Ko
ningin verleende algemeene machtiging moge 
nogmaals bij de Afdeeling de overweging aan
ha ng ig worden gemaakt van een tweetal be
roepszaken, behandeld in de hierbij ter~~
gaande stukken welker a fdoening tot m1Jn 
leedwezen door 'versch ill ende omstand igheden 
i:s vertraagd . 

Tegen de beide voorgedragen be lissingen 
bestaat bij mij het bezwaar, dat, hoewel de be
roepen daa rtoe geensz ins strek ten , de door 
Gedeputeerde Staten aan de vergunningen 
ve rbonden termijn daarbij zou worden ge
sch rapt, waarmede in beroep buiten het ge
vorderde zou worden getreden ; met di t be
zwaar, waarvan de gegrondheid door de Af
deel ing werd e rkend bij het den 20 April 1933 
door haar tot de Koning in ger icht advies in 
de beroepszaken n°. 32 en 132/45, werd sedert 
di en door haar rekening gehouden. 

Wordt dienovereenkomstig ook in de beide 
h ierbijgaande ontwerp-besluiten de door Ge
deputeerde Staten gestelde termijn o ngerept 
gelaten , dan kan ik m ij met het op de vergun
ning van G. J . de Jager betrekking hebbend 
ontwerp (n°. 176) geheel vereenigen . 

Tegen het ontwerp n°. 177 heb ik ech ter ook 
overigens bedenking. 

In de eerste pi aats een formeel bezwaar ; 
volgens dit ontwerp zouden ongegrond worden 
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verklaard de beroepen, ingesteld tegen de 
vergunningen door Gedeputeerde Staten van 
Zeeland. verleend bij besluiten van 8 April 
1932, n°. 218/lc, en van 10 Juni 1932, n° . 
297/3; aangezien echter eerstbedoelde ver
gunning bij laatstgenoemd besluit is ingetrok
ken, zou de beslissing te dezen m. i. eenigs
zins anders behooren te luiden. Echter zou ik 
mij ook met een bloote ongegrondverklaring 
van het tegen het besluit van 10 Juni 1932, 
n°. 297/3, _ingesteld beroep bezwaarlijk kun
nen vereen1gen. 

De bij dit besluit vedeende vergunning 
trad in de plaats van de bij Koninklijk be
slui t van 15 April 1929 (Staatsblad. n°. 163) 
aan A. de Graag tot 1 Januari 1933 verleende 
vergunning, welke bij be lui t van Gedepu
teerde Staten van 24 October 1930, n°. 143, 
werd overgedragen aan M. de Bart. Deze ver
gunning werd , na weigering door Gedeputeer
de Staten, voor een beperkten termijn , bij 
bovengenoemd Koninklijk bes lui t verleend, ten 
einde blijkens de slotoverweging bij afloop 
opnieuw te kunnen onderzoeken, of aan dezen 
busdienst duurzaam behoefte bestaat. 

De voornaamste grond, waarop deze doo r 
Gedeputeerde Staten geweigerde busdienst in 
hooger beroep a lthans voorloopig gerecht
·1aardi gd werd geacht, was blijkens de over
wegingen van het Koninklijk besluit deze , 
dat de aanlegplaats van de veerbooten van 
de Provincial e Stoombootdienst nog op vrij 
grooten afstand van het tramstation H oed.e
kenskerke was gelegen. De Afdeeling, die ook 
toen reeds een vergunning voor onbepaalden 
tijd wenschte te ver! een en, kon zich met een 
meer beperkte vergunning, a ls door mijn toen
maligen ambtsvoorganger voorgestaan, niet 
vereenigen, o. a. omdat geenerlei zekerhe id 
bestond ten aanzien van de vraag, of en 
wannee r de plannen der prnvincie tot verbe
ter ing van die aanlegplaats tot uitvoering 
zouden komen. Ik moge eenvoud igheidshalve 
te dezen verwijzen naar Staatsblad n°. 163 van 
het jaar 1929, waarin de toenmaals met de 
Afdeeling gevoerde gedachtenwisseling staat 
afgedrukt. 

Sedert dien zijn echter die plannen tot ui t
voering gekomen; reeds geruimen t ijd is de 
aanlegplaats van de veerboot in de onmid
dellijke nabijheid van het tram tation gelegen. 
V an de Zuid-Bevelandsche tram lijnen is de 
lijn H oedekenskerke-Goes nog volledig in 
exploitatie en uiteraard volkomen in staat om 
h et personenverkeer tusschen de bedoelde aan
legplaats en station Goes te onderhouden. Wel 
kan niet ontkend worden, dat het door De 
Bart mede bediend dorp 's-Gravenpolde,· ten 
opzichte van het tramstation van dien naam 
niet gunstig is gelegen, doch, zooals ook door 
den Inspecteur-Generaa l in zijn rapport van 
4 Februari 1933 wordt opgemerkt, het ver
keer van de tusschengelegen plaatsen en be
paaldelijk van ' s-Gravenpolder vindt alleszins 
voldoende verzorging in den busdienst van 
De Jager, waarvoor de vergunning bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van 13 December 
1929, n°. 207, werd verleend. 

Het komt mij voor, dat de door het K onink
lijk bes luit van 15 April 1929 (Staatsblad. n°. 
163) gevorderde hernieuwde overweging, in 
Yerband ook met de sedert dien sterk gewij-

zigde omstandigheden, er toe moet leiden in 
dit geval het ingestelde beroep gegrond te 
verklaren en het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 10 Juni 1932, n. 297, te vernie
tigen, zij het dan ook wellicht met ingang 
van een datum, vallende een ige maanden na 
de uitvaardiging der Koninklijke beslissing, 
ten einde het reizend pub] iek en den vergun
ninghouder gelegenheid te geven zich naar 
dien nieuwen toestand te voegen. 

In verband met het bovenstaande moge ik 
de Afdeeling verzoeken de voorgedragen be
slissingen in nadere overweging te willen 
nemen. 

In antwoord daa rop ontving ik het volgende 
aan Uwe Majesteit gericht nader advies van 
4 Jul i jl., n°. 177(1933)/90. 

Krachtens machtiging van Uwe Majeste it, 
heeft de Minister van Waterstaat met een 
schrijven van 30 Juni 1934, n°. 485, Afdee
ling Vervoer- en Mijnwezen, opnieuw bij den 
Raad van State, Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur, ter overweging aanhangig ge
maakt het beroep, ingesteld door de Directie 
der Nederlandsche Spoorwegen tegen de be
schikking van Gedeputeerde Staten van Ze e
land van 8 April 1932, n° . 218/lc, 2de Af
deeling, waarbij aan M. de Bart, te Goes, 
vergunning is verleend tot het onderhouden 
van een dagelijkschen autobusdienst tusschcn 
Ellewoutsdijk en Goes over Baarland, alsmede 
het beroep van de genoemde Directie tegen de 
beschikking van dat College van 10 Juni 1932, 
n°. 297/3, 2de Afdeeling, waarbij aan M. de 
Bart, te Goes, vergunning is vedeend tot het 
in werking brengen van een autobusdienst 
tu schen Ell ewoutsd;jk en Go es over Ho ede
kenskerke (steiger). 

Tegen de voorgedragen beslissing bestaat 
bij den Minister het bezwaar, dat, hoewel het 
beroep daartoe geen zins strekt, de door Ge
deputeerde Staten aan de vergunning verbon
den termijn daarbij zou worden geschrapt, 
waarmede in beroep buiten het gevorderde 
zou worden getreden ; met dit bezwaar, waar
van de gegrondheid door de Afdeeling werd 
erkend bij het den 20sten April 1933 door 
haar tot Uwe Majesteit gericht adv ies in de 
beroepszaken n°. 32 en 132/45, werd sedert 
dien door haar reken ing gehouden. 

Tegen dit ontwerp heeft Zijne Excellentie 
echter ook overigens bedenking. 

In de eerste pi aats een formeel bezwaar; 
vol gens dit ontwerp zouden ongegrond worden 
verklaard de beroepen, ingesteld tegen de ver
gunningen door Gedeputeerde Staten van Z ee
land verleend bij besluiten van 8 April 1932, 
n°. 218/lc, en van 10 J uni 1932, n°. 297/3; 
aangez ien echter eerstbedoelde vergunning bij 
1 aatstgenoemd bes! uit is ingetrokken, ,,0u de 
bes! issing te dezen z. i. eenigszins anders be
hooren te luiden. Echter zou hij zich ook met 
een bloote ongegrondverklaring van het tegen 
het bes luit van 10 Juni 1932, n°. 297/3, inge
steld beroep bezwaarlij_k kunnen vereenigen. 

De bij dit besluit verleende vergunning trad 
in de plaats van de bij Uwer Majesteits be
sluit van 15 April 1929 (Staatsblad. n°. 163) 
aan A . de Graag tot 1 Januari 1933 ver
leende vergunning, welke bij besluit van Ge
deputeerde Staten van 24 October 1930, n°. 
143, werd overgedragen aan M . de Bart. Deze 
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Yel'gLtnni ng wel'd , na we ige l'ing dool' Gedepu
tee rde Staten, voor een beperkten tel'mijn bij 
bovengenoemd besluit verl eend ten e inde bl ij. 
kens de slotoverweging bij afloop opnieuw te 
kunnen onderzoeken, of aa n dezen busdienst 
duurzaam behoefte bestaat. 

De voornaamste g rond , waa ro p deze door 
Gedeputeerde Staten geweigerde busdienst in 
hooger beroep a lth a ns voorloopig gerechtvaa l'
di gd werd geacht, was bl ij kens de ove l'weging 
,·an Uwer M ajesteits beslui t deze, dat de aan
legplaats van de veerbooten va n den P rov in
cia len Stoombootdienst nog op vrij grooten 
a fstand van het tramstation H oedekenskerke 
was gelegen. De Afdeeli ng, di e ook toen reeds 
een vergunn ing voor onbepaalden tijd wensch te 
te verl eenen, kon zich met een meer beperkte 
ve1·gunn ing, als door 's Ministe l'S toenmal igen 
am bts voorganger voo rgestaan, niet vereenigen, 
o . a . omdat geenerl e i zekerhei d bestond ten 
aanzi en van de vraag, of en wanneer de pl a n
nen de r p rov incie tot verbetering van die aan
legplaats to t ui t voering zo uden komen . E en
rnud igheidsha lve ve rwijst de Ministe r naa r 
S taatsblad n°. 163 van het jaar 1929, waa r in 
de ooenmaals met de Afdeeling gevoerde ge
dachtenwisseling staat a fgedrukt. 

Sedert di en zij n ech ter di e plannen tot ui t
voering gekomen ; reeds ge ruimen t ijd is de 
aanl egplaats van de vee rboot in de onmiddel
l ijke nabijhe id van het tramstation ge legen. 
V a n de Zu id-Bevelandsche traml ij nen is de 
l ijn H oedeken~kerke-Goes nog voll edig in ex
p lo itatie en u iteraa rd vo lkomen in staat om 
het personenve rkee r tusschen de bedoelde aan
legpl aats en station Goes te onderhouden. Wel 
kan niet ont kend worden, dat het door De 
B art mede bediend dorp ·s-Gravenpolde1· ten 
opzich te van het t ramstation van dien naam 
niet gunsti g is gelegen, doch, zooals ook door 
den I nspecteur-Generaal in zij n rappol't van 
4 F ebruari 1933 word t opgemerkt, het verkeer 
va n de tusschengelegen p i aatsen en bepaal de-
1 ijk van 's- G,·aven polder vindt a lleszi ns vol 
doende verzorging in den busdi enst van De 
J ager , waarvoor de vergunning bij beslu it van 
Gedeputeerde Staten van 13 December 1929, 
n°. 207, werd verleend. 

H et komt den Ministel' voo r, dat de door 
U wer Majeste its besluit va n 15 April 1929 
/S taatsblad n° . 163) gevorderde hernieuwde 
overweging, in verband ook met de sedert dien 
sterk gewijzigde omstandigheden, er toe moe
ten leiden in dit geval het ingestelde beroep 
gegrond te verklaren en het beslui t van Ge
depu teerde Staten van 10 J uni 1932, n°. 297, 
te ve rnieti gen, zij het da n ook wellicht met 
ingang van een datum , vall ende eenige maan
den na de u itvaardi g ing van Uwer M ajes
te its besliss ing, ten e inde het re izend pub l iek 
en den vergunninghouder gelegenheid te geven 
zich naar den nieuwen toestand te voegen . 

De Afdeeling moge h ieromtrent het volgen
de opmerken . 

Met den M inister is zij van gevoelen, dat 
voor sch rapp ing van de door Gedeputee rde 
Staten gestelde termijnen geen aanle iding be
staat, zood at op di t punt het ontwerp-bes! u it 
wij ziging behoeft. 

E chter kan de A fdee ling ni et deelen het 
door den M inister opgeworpen formeele be
zwaar, hie rn p neel'komende, dat een beroep 

tegen een be lui t tot het ve rl eenen van eene 
vel'gunning, welke inmiddels is ingetl'okken , 
in geen geva l meer voor onderzoek in aan
merking zou ku nnen komen en dus niet on
gegrond zou kunnen worden vel' klaa rd . Di t 
moge well icht waa r zij n, wa nneer omtrnnt de 
in trekk ing de eindbesli ssing is genomen, hier , 
waa r dit niet het geval is, behoudt de appel
lante, naar het aan de Afdeeling wil voor
komen, haar recht, door de Kroon te zien 
u i tgem aak t, o f de 1ater ingetrok ken vergun
ning a l dan niet terech t is verleend geworden . 
een vraag , waa rvan de beantwoo rdi ng van be
s1 issenden invloed is op de ui tsp raak, welke 
omtrent de intrekking moet worden gedaan. 

Evenmin kan de Afdeeling vrijhe id v inden, 
he t door haar voorgedragen ontwerp-beslu it te 
wijzigen op g rond van de mededeelingen van 
den Minister omtrent de tot stand gebrachte 
verbetering van de aanl egpl aats voor de tram
re izigers te H oedekenskerke. Deze omstand ig
he id was aan de A fdeeling bij de openba re 
beha ndel ing der zaak en het uitbrengen van 
haa r adv ies nog niet bekend en kon haat· ook 
nog niet bekend zijn. Om deze reden be taat 
bij haar overwegend bezwaar om met bedoeld 
fe it a lsnog rekening te houden. T en deze moge 
worden ve rwezen naa r de doo i· den Minister in 
zijn schrijven vermelde briefwisseling, opge
nomen in het Staatsblad n°. 163 van het jaar 
1929. 

Op g rond van een en ander ve roorlooft de 
Afdeeling zich Uwer Ma jeste it zeer eerbiedi g 
in overweging te geven het h ierb ijgaand ont
wer p-beslui t , waarin de vorenbedoelde wijzi 
g ing inza ke de schrapping van de te rm ij nen is 
aangebrach t, te bekrachtigen. 

De Afdeeling komt m itsdi en a ll een in zoo
verre aan mij ne bezwa ren tegemoet, dat zij bij 
nader inzien den door Gedeputee rde Sta ten 
geste l den te rmijn ha ndhaaft, doch overigens 
worden in het door haar overge legde nieuwe 
çmtwerp-besluit de ingestelde beroepen zonder 
meer ongegrond verklaard. 

Met hetgeen de Afdeeling opmerkt omt ren t 
mijn formeel bezwaar tegen de ongegrondver
kl a ri ng va n het tegen het besluit van 8 April 
1932 ingesteld beroep kan ik m ij bij nader 
inzien wel vereenigen. 

Doch bloote ongegrondverkla ring va n het 
t,egen het beslt1it van Gedeputeerde State n van 
10 Juni 1932 ingestelde beroep houdt m . i. 
geen voldoende rekening met de verkeers
economie en met de wijze, waarop de betrok
ken autobusverbi nd ing is tot sta nd gekomen. 

Deze ve rbind ing is, althans voor zoover he t 
th a ns nog in exploitatie zijnde gedeelte H oe
de kenskerke- Goes betreft, eene zu ive re dou
blure van den tramweg tusschen die pl aatsen, 
welke aanvankelij k door Gedeputeerde Staten 
van Zeeland zelf ongerechtvaardi gd werd ge
acht (besluit va n 15 Apr il 1927), ·doch bij 
U wer M ajesteits beslu it van 15 Apri l 1929 
(S taatsblad n°. 163) voor een beperkten ter
mijn (tot 1 J anua ri 1933) werd ve rleend, ,, ten
einde bij a fl oop daarvan opnieuw te kunnen 
onderzoeken, of aan dezen busdienst du urzaam 
behoefte bestaat" . Ondanks de mot ieven, op
genomen in het ter za ke door mijn toenmal i
gen ambtsvoorga nger aan Uwe Majeste it u it
gebrach te en in laatstgenoemd Staatsblad op
genomen rapport, ter staving dat het hier een 
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nevens den tramweg overbod igen schakel tus
schen het provinciale stoombootveer Neuz en
Ho edekenskerke en Goes betrof - motieven 
die ook thans nog ge lden -, werd destijds de 
vergunning verleend, omdat in de verbinding 
tusschen de veerboot en de tram, wegens den 
tusschen aanlegplaats en station af te leggen 
afstand a lsnog een leemte bestond, zoodat de 
autobusverbinding in zooverre geriefelijker 
moest worden geacht. 

Met het oog op de bij de provincie bestaan
de pl annen om een haven te maken in de on
middellijke nabijheid van het tramstation werd 
de vergunning echter slechts voor enkele jaren 
verleend. 

Noch uit het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten van 10 Ju ni noch uit het advies 
van de Afdeeling voor de Geschillen van Be
stuur, blijkt iets van het bij Uwer Majeste its 
beslui t van 15 Apr il 1929 in uitzicht gestelde 
onderzoek. 

Toch is inmiddels de bedoelde haven met 
g roote kosten door de provincie aangelegd ; 
reeds den 3den December 1929 werd door de 
Provinciale Staten het bepaaldel ijk met het 
oog op de trambootverbinding door Gedepu
teerde Staten inged iend voorstel tot aanleg 
van deze h aven aangenomen; de aanbesteding 
had 11 Juni 1930 reeds plaats en de in de 
onmiddellijke nabijh eid van het tramstation 
gelegen haven is inmiddels in gebru ik geno• 
n1en. 

Dat een en ander der Afdeel ing niet be
kend was en zelfs niet bekend kon zijn, be. 
vreem dt mij voora l in verband met de voor
geschiedenis , waarbij de havenplannen eene 
zoo groote rol hebben gespeeld. Intusschen 
moet worden e rkend, dat de haven eerst in het 
najaar 1933 volledig in gebruik is genomen, 
zoodat ten tijde van het instell en van het be
roep de reden, waarom t ijdelijke bestendiging 
van dezen busdienst tevoren gerechtvaardigd is 
geacht, ook toenmaals nog bestond en der
halve bij nader inzien vernietiging van het 
besluit van Gedeputeerde Staten niet wensche
lijk moet worden geach t. Daartegen had m. i . 
alle reden bestaan om deze vergunning, ter
wijl de haven nagenoeg gereed was en de in 
1927 tegen de busverbinding bestaande bezwa
ren nog voll edig van kracht zijn gebleven, 
niet weder voor den in Z eeland gebruikelijken 
termijn van 5 jaren te verleenen, weshalve ik 
meen Uwer Majesteit in overwegi ng te mogen 
geven het beroep tegen het besluit van 10 Juni 
in zooverre gegrond te verklaren, dat de ter
mijn, waarvoor de vergunning werd verleend, 
tot op de helft wordt ingekort. 

Ik veroorloof mij mitsdien Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging te geven bij 
gaand, in den aangegeven zin opgemaa kt ont
werp-bes! uit te bekrachtigen. 

D e M iniste,· van Waterstaat, Kal f f. 

s. 413. 

20 J uli 1934. WET tot regeling van den in
voer van meubelen. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Februari 1934, 
N°. 6, (Nederlandsche Staatscourant van 28 
Februari 1934, N °. 42), ingevolge artikel 2 

der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van 
meubelen wederom aan een t ijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge• 
noemde wet voorschrijft, dat in zoodanig ge
val een voorstel van wet tot vool'ziening van 
het in dat beslui t geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Z aken. 

2. 1. Gedurende het tij dvak van 12 maan
den , aanvangende 1 Maart 1934 en eindigende 
28 Februari 1935, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister za l 
worden bepaald, is de invoer u it ieder land 
verboden van: 

a. meubelen van hout, a l of niet bekleed, 
en onderdeelen van deze meubel en, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van hetgeen gemiddel d per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd, naar de waarde berekend, 
met dien verstande dat gedurende den in dit 
artikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toe gel aten dan 
60 ten honderd van de hoeveelhe id , welke ge
middeld per 12 maanden, gedurende de jaren 
1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd; 

b. meubelen van bamboe, rotting, r iet, teen 
of tw ijgen, al of niet bekleed, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het
geen gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1931 en 1932 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd, naar de waarde berekend , met 
dien verstande, dat gedurende den in dit ar
tikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toe ge l aten dan 45 
ten honderd van de hoeveelhe id , welke gemid
deld pe r 12 maanden gedurende de jaren 
1931 en 1932 u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd, om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regel en gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststel I i ng van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes luit a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri ften vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen , alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 

4 
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bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ed erlandsche Staatscoura11t be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzette lijk goederen invoert 
in strijd met het bepaa lde in en krach tens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hii, 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd .met een verbod in en krach tens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden al misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behal ve de bij of 
krachtens a rtikel 141 van het Wetboek van 
Strafvorder ing aangewezen personen , belast 
a lle ambtenaren der R ij ks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vall ende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet va n toepassing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten , 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
{Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsbl cul N °. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
g ing. 

Lasten en bevelen , enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 20sten Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

De M inister van Econo1nische Zaken , 
S t e e n b e r g h e . 

( Uitg eg. 19 Or·tob e,· 1934.) 

s. 414. 

20 Jttl i 1934. WET tot regeling van den in
voer van ve rpakkingsglas. 

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

dat door Ons bij besluit van 26 Januari 1934, 
N°. 9, (Ned erlandsche Staatscoumnt van 29 
Januar i 1934, N°. 20), ingevolge artikel 2 der 
.,Crisi sinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad 0

• 596) de invoer van verpak
kingsglas aan een tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geva l een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod va n invoer za l worden 
.l!edaan: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
A rt. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkee1~ 

rec/,tstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. .,Onze Minister", de Ministe r van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Januari 1934 en eindi
gertde 31 December 1934. of zoovee l ee rder als 
door Ons op voordracht van Onzen Ministe r· 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

c~ . flesschen met een inhoud van minstens 
l 5 I cl en met mond wijdte van hoogstens 50 
mtl van gekleurd glas; 

IJ. fl esschen met een inhoud van minstens 
15 cl en met mondwijd te van hoogstens 50 
m1n van wit glas; 

c. flesschen met een inhoud van minstens 
15 cl en met mondwijdte van hoogstens 50 mm 
va/l halfwit glas (lichtgroen); 

d,. verpakkingsglaswerk (inmaa kfl esschen , 
potten e.d.) met een inhoud van minstens 15 
cl en met mondwijdte van meer dan 50 mm; 

e. verpakking g laswerk (medicijnfleschjes, 
eni .) met een inhoud van minder dan 15 cl; 

telkens voorzoover deze meer bedraagt da n 
40 ten honderd va n de hoeveelheid, welke van 
ieder artikel gem iddeld per 12 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd, om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te ste ll en voor 
det;t. invoer uit na der door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1 . Gedurende het in het vor ig artikel 
ge11oemde tijdvak zal de invoer de r a ldaar 
geooemde artike len niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door 
of vanwege Onzen l\finiste r a fgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons worden op voord racht van On
ze~ Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes luit, als in het vorig lid be
doéld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voorschr iften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het erste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
On~e Minister bepalingen vast betreffende het 
le~eren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach. 
ten het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoel"t 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
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geldboete van ten hoogste { 10,000, terwijl de ' 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
oo overtred ing plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in of krach
tens het bepaalde in de artike len 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
wörden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
•ki"achtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 

.1934. WILHELMINA. 
De Minister van Econornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 4 October 1934.) 

s. 415. 

20 J -uli 1934. WET tot regeling vau den in
voer van huishoudelijk glaswerk. 

W ij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alwo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 1934, 
N°. 11, (N ederlandsche Staatscourant van 30 
Januari 1934, N°. 21), ingevolge artikel 2 der 
,,Cris isinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewij zigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van huishou
del ijk g laswerk wederom aan een tijdel ijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

1·echtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden op lag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 Februari 1934 en eindi
gende 31 Januari 1935 of zoovee l eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van huishoudelijk glaswerk, voo,· 
zoover deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
,,an de hoeveelheid, welke gemiddeld pet· 12 

·maanden in de jaren 1931 en 1932 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te te llen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een be I uit, als in het vorig I id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat beslui t ge
ste lde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, -afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in di t artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing de,,er wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
art ikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven be chouwd. 

6 . Met het op poren van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijk - en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8 . Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931, 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad n°. 596) , 
van overeenkomstige toepassing. 



539 20 JUL I (S. 415-417) 1934 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

De Ministet· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitoeo. 28 S,,pt. 1934.) 

s. 416. 

20 J ut; 1934. WET tot regeling van den in
voer van rijwielbuiten- en rijwielbinnen
banden. 

Wij WILHEL 1INA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 Januari 1934, 
0

• 10, (Nederlanrische Staatscourant van 30 
Januari 1934, N ° . 21), ingevolge artikel 2 der 
,.Crisisinvoerwet" 1931 (Stao.tsbl-ad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van rijwiel
buiten. en rijwielbinnenbanden wederom aan 
eene t ijdelijke beperking i onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorz ien ing van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat W,j , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Min ister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdvak van 7 maan
den , aa nvangende 1 Februari 1934 en e indi
gende 1 September 1934, of zooveel eerder als 
doc1r Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van rijwielbuiten- en rijwiel
binnenbanden, telkens voor zoover deze meer 
bedraagt dan 60 ten honderd van het aantal , 
hetwel k gemidde ld per 7 maanden in de jaren 
1929, 1930 en 1931 van elk dier goederen uit 
<iat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoem de tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voo rwaarden, krach tens welke en de wijze, 
waa rop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, wel ke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
tellen ten aanzien van de in dat besluit ge-

srelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
beJ?aalde in het eerste I id, afw ij k ingen toe te 

. staan. 
4. Een besluit, a ls in dit artikel bedoeld. 

wordt in de Nednlanàsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepa sing dezer wet stelt 
On;ze Minisrer bepalingen vast betreffende het 
le'leren van bewijs van herkomst van ren in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krnch
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. H ij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ren hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, rerwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding pi aats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. fet dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
leve L"t of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strij d met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artike len 2, 3 en 4. 

3. De feiren , strafbaar gesteld bij deze wet. 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesreld bij deze wet, zijn , beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rij ks- n Gemeenrepolitie , 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechren en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535}, gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad N °. 596) , 
van overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven re 's-Gravenhage, den 20sten J uli 

1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van E cono1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 11 S eptember 1934. ) 

s. 417. 

20 Juli 1934. WET tot regeling van den in
voer van wollen en halfwollen stoffen. 

lWij WILHELMINA, enz. - doen te weten: 
Alzoo W ij in overweging genomen hebben, 

cl t door Ons bij bes luit van 26 Januar i 1934, 
0

• 13, ( N ederlandsche Staatscou,·ant van 31 
J~nuari 1934, N° . 22), ingevo lge arti kel 2 de r 
,,Çrisisinvoerwet'' 1931 (Staatsblad O

• 535) 
gbwijzi gd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van woHen 
en ha lfwollen stoffen wederom aan een t ijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 rnn genoemde wet voorschrijft, dat in zoo-
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danig geval een voorstel van wet tot voorzie-
11ing van het in dat besluit geregeld verbod 
,,tn invoer zal worden gedaan; 

Zoo is he.t, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1934 en e indi 
gende 31 Januari 1935, of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald , is de invoer uit ieder 
land verboden van ,vollen en halfwollen stof
fen, voor zoove 1· deze meer bedraagt dan :;o 
ten honderd van de waarde, welke gemi ddeld 
in de jaren 1929 , 1930 en 1931 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat gedurende den in dit artikel 
genoemden termijn uit ieder land niet meer 
ten 111voer zal worden toegelaten clan 50 ten 
honderd van · de hoeveelheid, welke gemiddeld 
in de ja ren 1929, 1930 en 1931 aan die goe
deren uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aari te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doel cl, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, we lke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
clen in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
~telde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen , waa1mede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd ver ki aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 

die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is i nge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene st,·afbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsbla.d N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten J ui i 

1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe ,· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

( Uitgcg. 26 Oct. 1934.) 

s. 418. 

20 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voer van onderkleeding. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen heb~en , 

dat door Ons bij besluit van 26 J anuari 1934, 
N°. 14, (Nederlandsche Staatscourant van 30 
Januari 1934, N°. 21), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet 1931" (Staatsblad N°é 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad 0

• 596), de invoer van onder
kleeding wederom aan eene tijdel ijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodan ig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 invoer" invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks ui't het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót; 

2. ,,Onze Minister" , de Min ister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maa11-
den, aanvangende 1 Februari 1934 en eindi
gende 31 Januari 1935, of zooveel eer der als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van onderkleeding, behalve gebreide 
en tricotgoederen, corsetten en bustehouders, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 50 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1931 en 1932 va11 die 
goederen uit dat land is ingevoerd, met dien 
verstande, dat gedurende den in di t artikel 
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genoemden termijn u it ieder land niet mee r 
ten invoe r zal worden toegelaten da n 50 te n 
honde rd van de hoeveelhe id , welke gemiddeld 
per 12 maanden gedurende de j a ren 1931 en 
1932 van di e goederen uit da t land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zonde re contingenten vast te ste ll en voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig a rtikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer de r a ldaa r 
genoem de a rt ikel"en niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
va nwege Onzen Minister afgegeven verg un
n ing. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden , krach tens we lke en de wij ,..e , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doe ld, word t ve rstrekt , a lsmede betre ffende de 
vasts teil ing van bedragen , we lke te1· bestrij 
ding va n kosten , aan de ui tvoering van dat 
beslu it verbonden, aan belanghebbenden wo r
den in rekening gebracht. 

3. In een beslu it, a ls in het vor ig lid be
doe ld, kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
worden verleend, nadere voo rsch r ifte n vast te 
stell en ten aanzien van de in dat bes ) ui t ge-
te lde regelingen, alsmede op g rond van bij 

zoudere omstandigheden daarvan en van het 
bepaal de in het eerste lid , a fwijk ingen toe te 
staan . 

4. Een besluit, a ls in dit a r t ikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche Staatscoi•rant be
kend gemaakt . 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet ste lt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs va n herkomst van ten in
,-oer a angegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goede ren invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
a rtikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf va n ten hoogste 6 maanden of geld
boete va n te n hoogste f 10,000, te rwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding pl aats h ad, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen word t gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt , te koop aanbiedt , 
a fl evert en of ten verkoop of ter a fl eve ri ng in 
voorraad heef~, waarva n hij weet , dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artike len 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
wo rden al s misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, stra fbaa r 
gesteld bij deze wet, zijn, beha lve de bij of 
krachtens artikel 141 va n het Wetboek va n 
Strafvordering aa ngewezen personen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtena ren de r invoerrech ten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene stra fbe pa ling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de stra f
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 

deze wet gege ven voorschriften zij n de art i
kelen 5, 6 en 7 de r " C ri sis invoe rwet" 1931 
(Staatsb lad N °. 535 ), gewij zigd bij de wet 
va ri 17 November 1933 (Staats blad n°. 596 ) . 
van overeen komsti ge toepass ing . 

9. Deze wet treedt in we rki ng met ingang 
vari den dag, volgende op d ien de r afkon
digi ng . 

Uasten en beve l en, e nz. ; 
Qegeven te 's-Gra venh age, den 20sten Ju li 

1 934. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van E cono,nische Z aken, 
S t e e n b e r g h e . 

( Uit(l eg. 28 S ept. 1934.) 

s. 419. 

20 J ul i 1934 . ' 'VET tot regeli ng van den in
voer van p luche , fluweel, tr ij p en a ndere 
stoffen met opstaande pool, a lsmede van 
voorwerpen daarvan. 

'î>7ij WILHELMINA, enz. - doen te weten: 
Al zoo Wij in overweg ing genomen hebben , 

dai door Ons bij beslui t van 27 Februa ri 1934, 
N °! 10, (N ede,·landsche S taatscourant van 28 
F eprua ri 1934, N °. 42 ), ingevolge a rtikel 2, 
de~ ,,Cri sisinvoe rwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535) , gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596) , de invoer van 
pi uche, fluweel, trijp en andere stoffen m et 
Op$taande pool a lsmede van voorwerpen daar
van wederom aa n een tijdelijke be perking is 
onde rworpen en dat arti kel 3 van genoem de 
wet voorsch r ijft, dat in zooda nig geval een 
voorstel van wet tot voo rzien ing van het in da t 
beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
,;\.rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1· ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

r eqhtstreeks ui t het buitenl and of na voora f
ga~nden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze l\1ini ster" , de Mi n iste r va n E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het t ijdva k va n 12 ma an
deh , aa nva ngende 1 M aar t 1934 en e indigende 
28 F ebr . 1935 , of zooveel ee rde r al s door Ons 
op voordracht van Onzen Minister za l worden 
be paa ld , is de invoer ui t iede r land ve rboden 
vah pluche , fluweel , t rijp en andere stoffen 
met opstaande pool, a lsm ede van voo rwerpen 
daarvan , voor zoove r deze meer bed raagt dan 
30 ten honderd va n de waa rde, welke gemid
deld per 12 maanden in de jaren 1931 en 
1932 aan die goederen ui t dat la nd is inge
voerd , met di en ve rstande, dat gedurende den 
in di t a rtikel genoemden te rmijn uit ieder 
land n iet meer ten invoer za l worden toege la
te?, dan 35 ten honde rd va n de hoeveelhe id, 
w1ke gemiddeld pe r 12 maanden gedmende 
de . jaren 1931 en 1932 van die, goederen uit 
da land is ingevoe rd . · 

2. Onze Minister is be voegd, om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
•bijzondere cont ingenten vast te stellen voor 
dep invoer uit nade r door hem aan te wijzen 
lahden. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde a rt ikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daa rbij wordt ove rgelegd eene daartoe door of 
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vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen geste ld betreffende de 
voorwaarden krachtens welke en de wijze, 
waarop eene' vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vasts~lling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde rege)ingen, al sm ede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staa n. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
gen isstraf van ten hoogste 6 maanden of .. geld
boete van ten hoogste f 10,000, terw1Jl de 
goederen waarmede of ten aanzien waarvan 
ile overtr~ding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of te1, aflevering in voor
raad heeft, waarvaµ hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
wo rden als misdrijven beschouwd. 

G. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
c;esteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
S '. rafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen . 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling deze r wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten , 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 20sten Juli 

1934 . 
WILHELMINA . 

D e Ministe1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 19 October 1934.) 

1 s. 420. . 
20 J uli 1934. WET, houdende vaststell 111 

van het slo t der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao over 
het dienstjaar 1929. 

De uitgaven hebben bedragen: 
f 9,266,989 .82. 
De ontvangsten he bben bedragen: 
f 7,568,173.885. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt al

zoo f 1 ,698,815.935. 

s. 421. 

20 Juli 1934. WET, houdende aanvulling van 
de Indische Tariefwet en wijziging van 
het tarief van invoerrechten in N ede,·
landsch-lndië. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen van de 
Indische Tariefwet nader aan te vullen en 
het tarief van invoerrechten in N ederlandsch
l ndië te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. 1. Aan het tweede lid van artikel 3 

der Indische Tariefwet (Nederlandsch Sta.at•
blad 1924, n°. 421; Indisch Staatsblad 1924, 
n°. 487), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 Maart 1931 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
127; Indisch Staatsblad n°. 139) , wordt een 
nieuw onderdeel c toegevoegd, luidende als 
volgt: 

c. voor machinerieën, werktuigen of toestel
len ten behoeve van de inrichting van nieuwe 
industrieele bedrijven of van nieuwe onder
deelen van bestaande bedrijven, die de ver
vaard iging van nieuwe eindproducten ten doel 
hebben, alsmede, gedurende een door hem te 
bepalen tijdvak van ten hoogste twee jaren, 
voor in zoodanige bedrijven of onderdeelen 
van bedrijven te verwerken grondstoffen, een 
en ander indien en voor zoover het verleenen 
van die vrijstelling of teruggaaf naar zijn 
oordeel in het econom isch belang van Neder
landsch-Indië r.oodig is. 

2. Het tarief van invoerrechten, behoorende 
bij a rtikel 1 der Indische Tariefwet, vastge
steld bij de wet van 29 December 1933 (N,
derlandsch Staatsblad n°. 772; Indisch Staats
blad 1934, n°. 1) , wordt gewijzigd a ls volgt : 

A. Post n°. 14 wordt gelezen: 
K aas , v.a.s., ook kunstmatige: 
I. dessertkaas waaronder, zonder uitslui

ting van ,rndere ' kaas, te begrijpen alle soor
ten kaas in een verpakking van glas, aarde
werk of porcelein en kaas welke, voor zoover 
voorzien van een omhulling van bladmetaal , 
cellophaan, gelatine, papier of soortgelijke 
fabrikaten, per eerste of onmiddellijke ver
pakking 600 gram of minder weegt. 

waarde ...... . .. 20 % 
II. kaas, niet onder I begrepen. 

waarde ......... .12 % 
B. Achter post 11°. 162 wordt in de kolom 

,,Rechten" gelezen: f 3.-. 
C. In den aanhef van post n°. 334 worden 

tusschen de woorden "zijn aangebracht of 
los" en "daaraan zijn toegevoegd" ingelascht 
de woorden "al dan niet in een afzonderlijk 
deel", terwijl de onderdeelen I en II van dien 
post worden gelezen: 
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I . boeken, geheel of gedeeltelijk met edel 
metaal beslagen of met sluiting van edel me
taal , zoomede de boeken, versierd met edel
gesteenten, h alfedelgesteenten, paarlen of imi
taties daarvan, en boeken, welke zijn verpakt 
in doos of étui , wanneer zich in die doozen 
of étui's bovendien bevinden een of meer bij 
het tarief belastbaar gestelde artikelen. 

waarde .. ... .... 20 % 
II. overige tot den post behoorende ar

tikelen: 
a. kleurboeken, pl akboeken en andere der

gelijke het karakter van kinderspeelgoed dra
gende boeken, ook zoogenaamde tooverboek
jes, doch met uitzondering van prentenboeken. 

wa(trde ........ 20 % 
b. andere . ... . ... . ....... . .... ... ... ..... ..... ..... vnJ. 
D. Aan post n°. 341 wordt toegevoegd een 

nieuwe Bijzondere bepaling, luidende: 
3. Eenbladige reclamegeschriften worden 

vrij ten invoer toegelaten, wanneer zij voor 
l'eclamedoeleinden zijn uitgezonden en bestemd 
zijn om gratis verspreid te worden. Deze vrij
steil ing geldt niet voor gebruiksvoorwerpen 
als bedrukt inwikkelpapier, reclamevloeibla
den, zakjes, menu's, papieren servetjes, ka
lenders, opvouwbare doozen, e. d, 

E. In de Algemeene bepaling n°. 11, be
hoorende tot Afdeeling XI, wordt het woord 
,,beg1·epen" vervangen door "verstaan" . 

F. In post n°. 368 wordt vóór het woord 
,,sterk" ingelascht het woord "veela l". 

G. In onderdeel I van post n°. 462 wordt 
het woord ,,"vit" vervangen door "eenkleu
rig". 

H. In de Bijzondere bepaling n°. 1, behoo
l'ende tot post n° . 755 , worden de getall en 65 
en 30 onderscheidenl ijk vervangen door 60 en 
25. 

J. Post n°. 779 wordt gelezen: 
Appendages voor leidingen van dampen , gas

sen of vloeistoffen, n. a. g.: 
.. L afsluitventielen (bolafsluiters en derge

!JJke), schu ifafsluiters en kranen tot regeling 
van .den doorlaat van buisle id ingen, welke een 
gewicht hebben van 8 kilogram of minder; 
aanboorbeugels, zoomede voor zoover kenne
lijk voor waterle idingen' bestemd (zooals hy
dranten) , overige tot den post behoorende ar-
tikelen . . ......... waarde .. ....... 12 % 

Il. andere, zooals bolafsluiters, schuifafslui
ters en tot den post behoorende reguleerkra-
11en, welke meer dan 8 k ilogram wegen, con
denspotten en water- en olieafscheiders voor 
stoomleid ingen, waterpotten voor gasleidingen, 
enz. . .... .. ...... ....... .... ... ... .. waarde . . . . . . . . . 6 % 

3. Deze wet treedt, met a.fwijking voor zoo
ver noodig van het bepaalde in artikel 16 der 
Indische Comptabi li teitswet (N ede?'/antisch 
Sta,a,t,sblad 1925, n° . 328; I ndisch Staatsblad 
1925, n°. 448), in werking met ingang van 
een nader door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië te bepalen datum. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitg eg . 14 Augmtus 1934.) 

s. 422. 

20 /ul i 1934. WET, houdende wijziging en 
.Yerhooging van het elfde hoofdstuk de,· 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 
( Bijzondere uitguven in verband met den 
fi11a11cieel en en economischen toestand.) 

s. j23. 
20 Jul i 1934. WET, houdende bekracht1gmg 

I
van een door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië krachtens artikel 
93, eerste lid, der Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnantie (belasting op den 
zoutaanmaak in het regentschap Grobogan 
der provincie Midden-Java). 

\Vij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
A!lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van een 
me~. toepassing van artikel 93, eerste lid , dei· 
fod jsche Staatsregeling vastgestelde ordonnan. 
tie, strekkende tot mvoermg van belastrng-·. 
maatregelen in Nede..Zantisch-lndië en tot bui
tenlverki1;1~telling van artikel 16 der Indische 
Corhptab1lite1tswet (N ederlantisch Stootsblaá 
1925 n°. 328; Indisch Stoots blad 1925 n° . 448) 
ten opzichte van d ie maatregelen ; 

Zoo is heb, dat Wij, den Raad van State, enz .. 
Eenig artikel. 

De met toepass ing van artikel 93 eerste l id 
der l Indische Staatsregeling vastgestelde or~ 
donnantie van 21 Februari 1934 (Indisch 
Stap,tsbla,d. n°. 89), strekkende tot nadere vast
steW ing en wijziging van de bepalingen be-· 
treffende den aanmaak, den verkoop en het 
vervoer van zout uit de zoutwaterwe!len in het 
regen tschap Grobogan der provincie Midden
Ja~a, zoomede tot buitenwerkingstell ing van 
artikel 16 der Indische Comptabi li teitswet 
(Ne~erlandsch Staatsblad 1925 n° . 328 , I ndisch 
Sta:p,tsblad 1925 n°. 448) ten opzichte van de 
bij 1 .die bepalingen vastgestelde belasting, 
w§dt bekrachtigd. 

asten en bevelen, enz.; 
egeven te ' s-Gravenhage, den 20sten Juli: 

WILHELMINA . 
D e Minister van Sta.at, 
.ilfinistei· van Kol oniën, 

193,4. 

1 H . Co I ij n. 
(Uitg eg. 14 A " gu.stus 1934.) 

s. 424. 

20 Jul i 1934. WET, houdende bekracht ig ing
van de door den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-I ndië krachtens a rtikel 93 
eerste lid, der Indische Staatsregeling vast '.. 
gestelde ordonnantie ter verzekering van 
de marktpos it ie van rijst en kedelee. 

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

da~ de bekrachtiging wenschelijk is van de 
ordonnantie van 24 Februari 1934 (Indisch 
Stqatsblad n°. 85), in artikel 2 waarvan is. 
bepaald, dat artikel 16 der Indische Comp
tabiliteitswet (N ederlandsch Staatsblad 1925, 
n° . 328; Indisch Stootsblad 1925 n°. 448) voor: 
zoy er noodig buiten werking wordt gesteld . 
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ten opzichte van de na dere ve rgoed ing voor de 
;1fg ifte van invoerve rg unningen voor rij t, 
kede lee, soja en taotjo; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E enig a rtikel. 

De met toe pass ing van artikel 93 , eerste l id, 
<Ie r Indische Staa tsregeling vastgestelde or
donna ntie van 24 Februari 1934 (Indisch 
S taatsblad n°. 85) ter aanvull ing van de or
do nnant ie tot 1·egeli ng va n den invoer va n 
rijst (Indisch St=tsblad 1933, n°. 299), wordt 
bekrach t igd voor zoover betreft a rtike l 2 van 
-die ordonna nt ie . 

Lasten en be ve len, enz.; 
Gegeven te 's.Grave nh age, d e n 2 0sten J ui i 

1 934. 

:s. 425. 

WILH ELM! A. 
D e M inister van S taat, 
M inister van K oloniën, 

H . C olij n. 
( Uitgeg. 14 A u gustus 1934.) 

20 J uli 1934 . W E T , houdende aangaan va n 
een of meer Conve rsieleen ingen ten laste 
van N ederlandsch-l ndië. 

W ij WILHE LMINA, enz ... . doen te we ten: 
Alzoo \:Vij in overweging genomen hebben, 

-dat het wenschelijk is ter vermindering va n de 
u itgaven wegens de Indische Schuld een of 
meer geldleeni ngen ten laste van N ederlandsch
l ndië aan te gaan voor de aflossing va n de 
nie t uitgelote sch uld bewijzen der 4½ % en 5 % 
rente dragende Tederla ndsch-I nd ische leenin
gen. 

Zoo is he t, da t Wij , den R aad van State , enz. 

M achtiging. Naa11i. 

Art. 1. 1. Onze Min ister van Ko loniën 
word t gemacht igd om - voor zoove r noodig 
in a fwijking va n he t bepaalde bij de N eder
landsch-I ndi sche Leeningwet 1929 (Staatsblad 
n°. 233) en bij artikel 7 van de N ederlandsch
lnd ische Leeningwet 1931 (Staatsblad n°. 
201 ) - schuldbewijzen ten laste va n N eder
J.a11àsch-lndië te gel de te maken te r ve rkrij
g ing van een zoodan ig bedrag als noodig is 
voor de a fl oss ing van de ten tijde der uitg i fte 
nog ui tstaande schuldbewijzen , welke behoo
ren tot de 4½ % en 5 % rente dragende e
derla ndsch-Indi che leeningen tegen een door 
hem te bepalen koers en rent,:,, welke laatste 
lage r zal zijn dan die van de af te lo sen 
. stukken. 

2. De tegeldemaking kan gesch ieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het uit

:Staand bedrag de r in het vorig lid bedoelde 
leen ingen dan wel ach te reenvolgens bij gedeel
ten van da t bedrag op de t ijdstippen, die Onze 
Minister dien t ig zal ach ten. 

3. De ingevolge het eerste lid pl aats vin
•dende tegeldema king wordt beschouwd a ls een 
a fzonderlijke leening ten laste van N eder
.la,ui.sch-lndië en aangeduid a ls Nederlandsch
Indi che Convers ie leen ing met bij voeg ing van 
het jaa r waa ri n de tegeldemaking pl aats vindt. 
I ndien in hetzelfde jaar meer dan één tegelde
making pl aats v indt, worden de tweede en 
volgende uitgiften van dat ja ar aangedu id 
,door bij voeging van een der letters A , B , C, 

enz. naa r gelang van de volgorde waarin die 
gedeelte lij ke tegeldemakingen geschieden. 

Uitvo~ringsvoorschrif ten. R ekening der 
l eening. S chulddelging. 

2. 1. De Voorwaarden van de tegeldema
ki ng der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inach tnem ing van de voorschr if
ten dezer wet door Onzen M inister van Ko
loni ën vastgesteld. 

2. V an de tegeldema king die r schuldbewij 
zen wordt voor elke leening, a ls bedoeld in 
het derde l id van artikel 1, afzonderlijk eene 
rekening a fgelegd, welke, na door de Al ge
meene R ekenkamer in N ederland te zijn op
genomen en gesloten, aan de Sta ten-Generaa l 
wordt medegedeeld. 

3. De schuldbew ijzen worden vóór de ui t
g ifte door of namens de Al gemeene R eken
kamer in Nederland geregistree rd en van een 
bewijs die r 1·egistra tie voorzien. 

4. Onverm inderd h et bepaalde in het vol
gend lid za l de schuld, welke krach tens deze 
wet wordt gevestigd , worden gedelgd in een 
f;erm ij n van ten hoogste 40 ja ren, gerekend 
va n het jaa r volgend op dat, waarin de te
geldemaking der schuldbewijzen plaats vind t. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delg ing 
va n de kr achtens deze wet gevest igde schul d 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepass ing van de be ide 
vorige leden terugontva ngen schuldbewijzen 
worden ter vernieti g ing overgebrach t bij de 
A lgemeene R ekenkamer in N ed~ land . 

Provisie. 

3. 1. B ij rech tstreeksche tegeldema ki ng van 
de in a rt ikel 1 bedoelde schuldbewijzen kan 
aan de bankiers , de ma kelaars en commission
na irs in effecten, door wier tusschenkomst in
schrij vingen voo r d ie schul d bewijzen worden 
ingeleverd, over het nom inaal bedrag van de 
hun toegewezen schu ldbewijzen, waarvoor het 
verschuldigde wordt gestort, een prov isie wm·
den toegekend van ten hoogste 1h pct. (één 
ha lf ten honderd). 

2. In het geval, bij het vorig lid voorz ien, 
ka n mede aan de ba nkiers va n wie r kantoren 
wordt gebruik gemaa kt voor de bemiddel ing 
van de tegeldemaking, het inontvangstnemen 
va n inschrijvingen en stortingen en de afgifte 
der schuldbewijzen, over het nominaal bedrag 
de r door hunne tusschenkomst u itgegeven 
schuldbewijzen eene ve rgoedi ng worden toege
kend van ten hoogste ¼ pct. (één vierde ten 
honderd ) . 

lJ etaling •van rente, aflossing en kosten 
der l eening. 

4. Voor de voldoening van de rente en de 
delg ing van de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevest igd, a lsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krachtens deze wet 
ui tgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
d igde bedrag op de begrooting van Neder
landsch-Indië uitgetrokken. 

Vrijstelling van belastingen. 

5. Onder de in het ee rste lid van art ikel 2 
bedoelde voorwaarden kan worden opgenomen, 
dat krachtens deze wet te gelde gemaakte 
schuldbewijzen, met de daarbij behoorende 
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rentebewij zen, vrijgesteld zijn van a ll e Neder
l andsche en Nederlandsch-Indische belastingen , 
welke van schuldbewijzen ten laste van Neder
land of van N ede1·landsch-l ndië en de daarbij 
benoodigde rentebewijzen mochten worden ge
heven. 

Vrijst elling 1>an zegelrecht. 

6. Alle stukken, krachtens deze wet op te 
maken en uit te vaard igen, de af te geven 
quitantiën, de biljetten van inschrij ving en de 
nota's van toewijzing, alsmede de overeen
komsten , welke voor de tegeldemaking van 
deze schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij 
van zegelrecht. 

Gara:ntie. 

7. 1. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd om bij de uitgifte van schuld
bewijzen krachtens deze wet, de garantie van 
het Rijk te ve rleenen voor de nakoming van 
de uit die uitgifte voortvloeiende verplich
tingen . 

2. De koers van uitgifte, de rente en de 
voorwaarden van tegeldemaking worden als
dan bepaald door Onzen Minister van Kolo
niën in overl eg met Onzen Minister van Fi
nanciën. 

Titel. 

8. Deze wet kan worden aangehaald a ls 
,,Nederlandsch-Indische Conversieleeningwet 
1934". 

Inw erkingtreding. 

9. Deze wet treedt in Nede1·land en in 
N ederlandsch-l ndië in werk ing ondersche iden
lijk met ingang van den dag volgende op d ien 
h arer afkondiging te eenei· en te anderer 
plaatse. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Juli 

1934. WILHELMINA. 

s. 426. 

De Ministe1· van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co l ijn. 
D e M iniste,· van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 14 Augustus 1934.) 

20 Juli 1934. WET tot nadere regeling voor 
de toepassing van artikel 8 letter a van de 
wet van 8 Decem ber 1933 (Staatsblad n°. 
663) omtrent beëind iging van de heffing 
van 20 opcenten op den suikeraccijns. 

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

dat het noodig is eene nadere regeling vast te 
ste llen voor de toepassing van letter a van ar
tikel 8 van de wet van 8 December 1933 
(Staatsblad n°. 663) omtrent beëindig ing van 
de heffing van 20 opcenten op den suiker
accijns; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De toepassing van artikel 8, letter 

a, van de wet van 8 December 1933 (Staats
blad n°. 663) geschiedt zoodanig, dat de hef
f ing van de daarin bedoelde opcenten wordt 
beëindigd ten aanzien van de aan de heffing 
onderworpen soorten van suiker, na 30 J uni 
1934: 

a. ten invoer aangegeven of ingevoerd; 
b. u itgeslagen uit beetwortelsuikerfabrieken, 
L. & S. 1934. 

raffinaderijen, entrepots, inrich tingen waarin 
uit su ikerhoudende zelfstandigheden suiker 
wordt afgescheiden of uit fabrieken waarin 
suiker is ingeslagen met krediet van den 
accij ns ter bereiding van suikerhoudende goe
deren. 

2. De in voormeld artikel 8, letter a, be
doelde opcenten, welke zijn betaald op den 
accijns van kandij , basterd en suiker, zoo ruw 
als geraffineerd, di e bij het aanbreken va1, 
den ee t·sten Juli 1934 zich hier te lande be. 
vinden, worden, behoudens het bepaalde in 
het derde lid van dit artikel, aan de bezitters 
van die goederen teruggegeven. 

D e · evenbedoelde opcenten betaa ld op den 
accijns van suiker (saccharose) vervat in sui
kerhoudende goederen, die bij het aanbreken 
van den eersten Juli 1934 zich hier te lande 
bevinden, worden, behoudens het bepaalde in 
het volgende 1 id, aan de bezitters van d ie 
goederen teruggegeven. 

D e teruggaaf bedoeld in de voorgaande 
leden wordt alleen verleend, indien de bezitter 
der goederen ten genoegen van onzen Minister 
van Financiën aannemelijk maakt dat de op
centen inderdaad zij n betaald. De evenbedoel
de teruggaaf heeft voorts niet plaats, ind ien 
het temg te geven bedrag voor de door iederen 
belanghebbende in één pand bijeengebrachte 
goederen minder bedraagt dan f 45, of indien 
het suikergehalte der goederen niet meer dan 
5 percent bedraagt. 

3. Onze Minister van Financiën geeft de 
voorschriften die ter uitvoering van artikel 2 
noodig zij n . Deze voorschriften kunnen be
helzen dat de goederen ter verificatie moeten 
worden aangeboden, overzichtelijk gestapeld 
en afgescheiden van andere goederen, op door 
of vanwege genoemden Minister naar mate 
van plaatselijke omstandigheden te bepalen 
dagen en uren, na indiening bij den ontvanger 
der accij nzen van een gespecif iceerde aangifte 
van voorgeschreven model. 

4. Voor de toepassing van deze wet worden 
onder suikerhoudende goederen verstaan de 
goederen waarvoor bij uitvoer teruggaaf van 
suikeraccij ns wordt verleend op grond va n de 
bepalingen welke zijn vastgesteld ingevolge 
artikel 83, eerste lid, van de Suikerwet 1924 
(Staatsblad n° . 425) , met inbegrip van de n iet 
afgewerkte goederen. Voor de berekening van 
de teruggaaf van het wegens 20 opcenten op 
den accijns betaalde bedrag vinden bedoelde 
bepa lingen overeenkomstige toepassing. 

5. Deze wet wordt geacht in werk ing te zij n 
getreden met ingang van 1 J ul i 1934. 

Lasten en beve le n, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 20sten Jul i 

1934. W I LHELMINA. 

s. 427. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
(Uitg eg. 14 Augustus 1934. ) 

23 Juli 1934. BESLUIT ter u itvoering van 
artikel 31 van het Crisis-Akkerbouwbesl u it 
1934 ten aanzien van aardappelen. 

jWij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M in ister van 

Economische Zaken d. d . 20 J uli 1934, 11° . 
19888, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

35 
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Gelet op artikel 31 van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en a ls het tijdstip, met ingang waar

van e indi gt het tijdvak, waarvoor de artikelen 
11 tot en met 15 van het Crisis-Akkerbouw
besluit 1934 gelden: den 1 Januari 1935. 

Onze Minister van E conomische Za ken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

' s-Gravenhage, den 23sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg. 10 Augustus 1934.) 

s. 428. 

23 Juli 1934. BESLUIT ter ui tvoering van 
arti kel 31 van het Crisis-Akkerbouwbesluit 
1934 ten aanzien van den invoer van vee
koeken. 

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

Economische Zaken d.d. 20 J ui i 1934, n°. 
19889 , Afcleeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden ; 

Gelet op a rtikel 31 van het Crisis-Akker
bouwbesluit 1934; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als het tijdstip, met ingang waar

van aanvangt het tijdvak, waarvoor artikel 3 
van het Cr isis-Akkerbouwbesluit 1934, voor 
zoover betreft tot veevoede r verwerkte olie
houdende zaden, pitten en noten, geldt: den 
1 Augustus 1934. 

Onze Minister van E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afsch r ift zal worden gezonden aan den 
Raad van S tate . 

's-Gravenhage, den 23sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De 11finiste1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 10 Augustus 1934.) 

s. 429. 

24 Jul i 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Eierenbesluit (Staatsblad, 1931, n° . 
375). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Social e Zaken van 11 Juni 1934, n° . 489 D ./ 
dossier 41, Afdeeling Volksgezondheid; 

Ge let op artikel 14 der Warenwet (Staats
blad 1919, 11°. 581); 

Gezien het Eierenbesluit (Staatsblad 1931, 
n°. 375 ); 

Gezien het advies van de Commiss ie, bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
n° . 581); 

D en R aad van State gehoord (advies van 
10 J uli 1934, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 18 Juli 1934, 
n°. 627 D./dossier 41, Afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in het Eierenbesluit (Staatsblad 1931, n°. 

375) , de navolgende wijzigingen aan te bren
gen: 

Art. I. Artikel 2, lid 1, wordt gelezen als 
vol gt: 

1. De aanduiding "versche eieren" moet 
worden gebez igd voor e ieren, welke geen be
waring in een koelinrich t ing of andere be
handeling tot wering van bederf he bben on
dergaan en bovendien voldoen aan de eischen, 
in artikel 7 gesteld. 

Art. II. Artikel 2, 1 iel 3, vervalt. 
Art. III. Aan artikel 3 wordt een nieuw 

lid toegevoegd, luidende: 
3. De voorsch riften , genoemd in het tweede 

lid van dit artikel, zijn niet van toepassing op 
e ieren, bestemd voor uitvoer naar die landen, 
waar invoer van ongestempelde eieren niet 
verboden is, indien bij di e eieren zich bevindt 
een schriftelijke verkla ring, afgegeven door of 
namens den Minister, met de uitvoering van 
de Landbouwui tvoerwet (Staatsblad 1929, n°. 
277) , belast, onder door dien Minister te stel
len voorwaarden. Deze eieren moeten in een 
afzonderlijk deel van een koelinri chting zijn 
opgeslagen, waar andere eieren niet aanwe
zig zijn; zij mogen slechts worden vervoerd 
van de koelinrichting rechtstreeks naar een 
kantoor van uitvoer, mits vergezeld van een 
geleidebiljet, afgegeven door of namens ge
noemd_e? Minister. D e verkl aring of het ge
le,debi!Jet moet op eerste vordering worden 
getoond aan de ambtenaren , belast met het 
toezicht op de uitvoering van de W arenwet 
(Staatsblad 1919, n° . 581 ) of van de Land
bouwuitvoerwet (Staatsblad 1929, n°. 277). 

Art. IV. In artikel 5, lid 2, vervallen de 
woorden: ,,mogen worden aangebracht, onder
sche idenl ijk" en "van a rtikel 2, lid 3, en". 

Art. V. In artikel 7, lid 1, wordt in den 
aanhef in plaats van " D e eieren , in artikel 2 
bedoeld", gelezen " Eieren, welke niet voor. 
zien zijn van één der stempels, als bedoeld 
in de artikelen 3, 4, 5 en 6,". 

Art. VI. N a artikel 8 wordt een nieuw ar
tikel ingevoegd, luidende: 

Art. 8bis. Eieren mogen geen kenteekenen 
vertoonen, geheel of ten deele van stempels te 
zijn ontdaan; zij mogen geen onleesbaar
gemaakte of onleesbare stempels dragen. 

Art. VII. Art ikel 9, li d 2, onder a, wordt 
gelezen als volgt: 

a. op de voorwerpen, waarin zich uitslui
tend versche eieren bevinden;. 

Art. VIII. In artikel 9, 1 id 2, onder b, 
wordt in pl aats van "op voorwerpen, waarin 
,.buiten! andsche eiernn" zich bev inden" , ge
lezen "op voorwerpen, waarin zich uitsluitend 
,,buitenl andsche e ieren" bev inden". 

Art. IX. Di t besluit treedt in werking met 
inga ng van den tweeden dag na di en der dag
teekening van het Staatsblad, waa rin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvaa 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 24sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Social e Zaken, 
J . R . S I o tem a k e r d e B r u ï n e . 

{Uitgeg. 17 Augustus 1934.) 
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s. 430. 

24 J1ûi 1934. BESLUIT tot aanvulling van 
de Methoden van Onderzoek, behoorende 
bij het Meel besluit ( Staatsblad 1924, n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk be luit 
van 16 April 1934 (Staatsblad n°. 147). 

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

Sociale Zaken van 4 J uni 1934, n°. 442 D/doss . 
25, nfclccling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Gezien het Meelbesluit (Staatsblad 1924, 
no. 313), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 16 April 1934 (Staatsblad n°. 147); 

Gezien het advies der Commissie, bedoeld in 
artikel l 7 der Warenwet (Staatsblad 1919, 
no. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1934, n°. 24); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 18 Juli 1934 
no. 626 D /doss. 25, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
De Methoden van Onderzoek, behoorende 

b\j het Meelbesluit (Staatsblad 1924, n°. 313), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 16 
April 1934 (Staatsblad n°. 147), worden aange
vuJd met: 

lOa (Kleur tof in vermicelli). 
DA vermicelli wordt tot poeder B 40 (als 

bedoeld in de ed. Pharmacopee 5• uitgave) 
gebracht. Twee gram van dit poeder worden 
in een goed sluitend stopfleschje van 50 cm3 

inhoud met een mengsel van 2,5 cm3 ammoniak 
(10 %) en 22,5 cm3 alcohol (95 %) gedurende 
5 minuten geschud. Na bezinken wordt de 
hovenst1tande vloeistof afgegoten door een 
trechter voorzien van een asbestprop, het fil
traat moet helder zijn. Deze bewerking wordt 
zoo clikwij ls herhaald , totdat de af te gieten 
v loeistof kleurloos is . Het asbestfilter wordt 
daarna uitgewasschen met een mengsel van 
één deel ammoniak (10 %) en 9 deelen alcohol 
(9/\ %) totdat het filtraat van het geheel 100 cmc 
be<lraagt. Het klcurstofgehalte van het filtraat 
wordt colorimetisch bepaald met behuJp van 
een standaardoplossing van naphtogeel S, be
vattende 250 mg dezer kleurstof per Liter water, 
van welke oplossinl! door toevoeging van een 
mengse l van één deel ammoniak (10 %) en 
9 rleelen a kohol (95 %) passende verdunningen 
worden gemaakt. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met do uitvoe ring van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

·s-Gravenhage, den 24sten Ju li 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem ake r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1934.) 

s. 431. 

25 Juli 1934. BESLUIT tot schorsing tot 1 
Februari 1935 van het besluit van den 
raad der gemeente W onne,;veer, van 3 
J ui i J 934, waarbij besloten is onder meer 

n ben• len: 

a. dat burgemeester en wethouders geen 
gehuwde tijdelijke onderwijzeres mogen 
aanstellen; 

b. dat aan een onderwijzeres, die in 
concubinaat gaat leven, eervol ontslag zal 
worden verleend. 

Geschorst tot 1 Februari 1935. 

s. 432. 

25 ./mi 1934. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 17 November 1928 
(Staatsblad n°. 421), houdende vrijstelling 
van wegenbela ting voor in Zweden wo
nende of gevestigde houders van motor
rijtuigen. 

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

Financiën van 4 Juli 1934, n°. 191, afd. Di
recte Belastingen; 

Gezien art. 6, 3e lid, der Wegenbelasting
wet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Jul i 1934, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 Jul i 1934, n°. 66, 
afd. Directe Belastingen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. I. De artikelen 1 en 2 van Ons bes luit 
van 17 ovember 1928 (Staatsblad n°. 421), 
houdende vrijstelling van wegenbelasting voor 
in Zweden wonende of gevestigde houders van 
motorrijtuigen, worden gelezen al volgt: 

Art. 1. Aan in Zw eden wonende of geves
tigde houders van motorrijtuigen wordt voor 
de aldaar thuis behoorende automobielen en 
motorrijwiel en, waarmede zij op openbare 
wegen in Nederland rijden of doen rij den, te 
d ier zake vrijstell ing van wegenbela t ing ver
leend, zoolang aan in Nederland wonende of 
gevestigde houders van motorrijtuigen voor de 
in Nederland thuis behoornnde automobielen 
en mooorrijwielen in Z weden vrijstell ing van 
de belasting op de motorrijwielen wordt ver
leend. 

Art. · 2. De vrijste Il i ng bedoeld in arti kei 1 
wordt voor een tijdvak van ten hoogste één 
jaar, slechts verleend voor de automobielen en 
mooorrijwielen, niet dienende tot het vervoeren 
van personen tegen betaling of niet bestemd 
voor goederenvervoer, die in Zweden zijn in
geschreven als ooebehoorende aan houders die 
daar te lande wonen of gevestigd zijn. 

Art. II. Dit bes luit treedt in werk ing met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het taatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze voornoem de Minister is be last met de 
uitvoering van di t bes lui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af chrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1934. 

WILHE LM! A. 

De Minister van Financiën, 0 ud . 
(Uitgeg. 17 Augustwi 1934.) 

J 
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25 Juli 1934. BESLUIT, houdende nadere 
vaststelli ng van voorschriften ter uitvoe
ring van de, sedert gewijzigde, wet van 23 
Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Defens ie van 23 Juli 1934, Geheim Litt. T 
107· 

G~zien de wet van 23 Mei 1899 (Staats blad 
n°. 128), zooals deze seder t is gewijzigd; . 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 246); 

Overwegende, dat het wensche1ijk is, in de 
bij laatstgenoemd Koninklijk Besluit gegeven 
voorschriften wijzi g ing te brengen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

H et Konin klijk Beslui t van 4 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 246) wordt als volgt gewij 
zigd: 

1 °. In het gestelde in artikel 1, onder B . 3, 
sub b, vervalt ,,P ernis" . 

2°. In artikel 1, onder B. 3, na sub rn, 
te doen vol gen: 

n . Haa rl em; 
o. Almelo, Ambt-Delden, Borne, Enschedé, 

Goor Hellendoorn, H engelo (Overij ssel) , Los
ser, Markelo, Oldenzaal , Rij ssen, Vriezenveen, 
Weerselo en , vierden; 

p. Amby, Amstenrade, Beek, Bemelen, 
Berg en Terblijt, Bingelrade, Bocholtz, Borg
haren Born Broeksittard, Brunssum, Bunde, 
Cadie;. en Keer, Elsloo, E ygelshoven, Eysden, 
Geleen, Geulle, Grevenbicht, Gronsve ld , Gul 
pen, Heer, H eerlen , Hoensbroek, Houthem, 
Hul sberg, Itteren, Jabeek, K erkrade, Klim
men, Limbricht, Maastricht, Margraten, Meers
sen, Merkelbeek, Mesch, Mheer, Munsterge
leen, Nieuwenhagen, Nieuwstadt, Noorbeek, 
Nuth, Obbicht en P apenhoven, Oirsbeek, Oud
V al kenburg, Ryckhol t, Schaesberg, Schim
mert, Schin op Geul , Schmnen, Schmveld, 
S impelveld , Sittard, Slenaken, Spaubeek, St. 
Geertruid. Stein, Ubach over Worms, Ule
straten , Urmond, Vaals, V alkenburg, Voeren
daal, Wittem, Wijlre en Wijnandsrade; 

q. Anna-Paulowna, Call a ntsoog, Den H el
der en Wier ingen. 

3°. Het gestelde in artikel 1, onder B. 4, 
wordt vervangen door : 

4. De hoogst in ,·ang zijnde t1·o epenc_01n
rnandant indien deze den ra ng van maJoor 
of een h~geren rang bekleedt, in de gemeen
ten niet o-enoemd onder 3, waar troepen, onder 
zijn bev:i dienstdoende, zijn gelegerd. 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
ui (rncring van di t beslu it, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan Onze l\1inisters van 
J ustitie van Binnenl andsche Za ken, van W a
terstaat' en van Economische Za ken en dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 25sten Juli 1934. 

WILHELMINA . 
De M iniste,· van Defensie, L . N. D e c k ers. 

(Uitgeg. 21 S eptemb er 1934.) 

s. 434. 

26 J uli 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het beslui t van den raad der gemeente 
Uf.recht van 31 Me i 1934, n° . 59/5 35 0 , 
inzake overplaats ing van onderwijzers. 

Geschorst tot 1 Janua,•i 1935. 

s. 435. 

26 Juli 1934. BESLU IT tot schorsing van 
het beslui t van den raad van IJsselrnonde 
dd. 28 Jun i 1934, tot het verleenen van 
bouwvergunning aan J. K ooyrnan, aldaar. 

G esc h orst t ot 1 F ebrua1-i 1 935. 

s. 436. 

26 J uli 1934. BESLUIT, bepalende de be
kendmak ing in het Staatsb lad van de op 
7 Mei 1934 te L onden gesloten mterna
tiona l e overeenkomst betreffende de beper
king van de productie en va n den uitvoer 
van rubber. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Gezien de op 7 Mei 1934 te L onden tusschen 

de Regeeringen van de Fransche R epubliek, 
het Vereenigd Koninkrijk van Groot-Britannië 
en Noord-! er/and, B1-itsch-l ndië, het K onink
rijk der N ede,·landen en het K oninkrijk S iarn 
gesloten overeenkomst, betreffende de beper
king van de productie en van den uitvoer van 
rubber van welke overeenkomst een a fdruk 
en een~ vertaling bij dit bes lu it zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat vermelde over~enkom~t 
overeenkomstig artikel 3 b op 1 Jum 1934 1s 
in werking getreden; 

Op de voord racht van Onzen Minister van 
Bui tenlandsche Zaken van den 24sten Juli 
1934, Directie van het Protocol, n° . 24887; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
meergenoemde overeenkomst, a lsmede de ver

tali ng daarvan, te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit besluit in het S taatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 26sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Buitenlanilsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitg eg. 14 A ugwitus 1934.) 

Engelsche tekst. 

The Governments of the French R epublic, 
the United Kingdom of Great Brita in and 
Northern I reland (here inafter referred to as 
the Government of the United Kingdom) , 
India, the Kingdom of the Netherlands and 
the Kingdom of Siam; 

Considering that it is necessary and advi
sable that steps shoul d be taken to regulate 
the production and export of rubber in and 
from producing countries with the object of 
reducing existi ng world stocks to a normal 
fi gure and ad justing in an orderly manner 
supply to demand and mainta ining a fair and 
equitab le price level which will be reasonab ly 
remunerat.ive to effi cient producers, a nd bemg 



549 26 .JUL I (S. 436) 1934 

des irous of concluding an agreement for thi s 
purpose; 

Have accord ingly agreed as follows : 
Art. 1. The obl igations under this Agree

ment of the Government of the French Rep u
bl ic apply to French Indo-Ch ina; those of the 
Government of the United Ki ngdom tot Cey
lon, the Federated Malay S tates, the U nfede
rated M alay States, the Stra its Settlements, 
the State of Nor th Borneo, B ru nei and Sa
rawak ; those of the Government of I ndia to 
India (including Burma); those of the Go
vernment of the Kingdom of the Netherlands 
to the N etherlands Indies; and those of the 
Government of the Kingdom of S iam to S iam . 

A rt. 2. For the purposes of this agreement -
a. .,B as ic quot,as" means the quotas refer

red to in A rt icle 4 a. 
b. .,I nternational R ubber Regu lation Com

m ittee" means the Committee refen-ed to in 
Article 15. 

c. .,Control Year" means any calendar year 
during the continuance of this Agreement, or, 
in the case of the year 1934, the portion of 
that year between the date of the com ing into 
fo rce of the regulation under Article 3 b and 
the 31st December, 1934, 

d. .,R ubber plant" means and includes 
p lants, trees, sh rubs or vines of any of the 
foll owing: -

A. Hevea Braziliensis (Para Rubber). 
B. Manihot Glaziovii (Ceara Rubber). 
C. Castilloa elastica. 
D. Ficus elastica (Rambong) . 
E. Any other plant which the International 

Rubber Regulation Committee may de
cide is a rubber pl ant for the purpose 
of this Regulation . 

e. .,Rubber" includes a rubber prepared 
from the leaves, bark or latex of any rubber 
plant and the latex of, any rubber plant, 
whether fluid or coagulated, in any stage of 
the treatment to which it is subjected during 
the process of conversion into rubber, and 
1 atex in any state of concentration; and b all 
articles and th ings manufactured wholly or 
partly of ntbber. 

/. .,Replanting" or "replant" means p lan
ting during the period of the Regulation more 
than thirty rubber plants on any acre, or 
seventy-f ive rubber plants on any hectare of 
any area carrying rubber plants at the date 
the Regu lation becomes operative .. 

g. .,Net exports" means the difference 
between the total imports of rubber into a 
territory dur i ng a period and the t.otal exports 
of rubber out of that territory during the 
same period, provided that, notwithstanding 
the mean ing attached t,o "rubber" elsewhere in 
th is Agreement, imports or re-exports of ar
ticles and things manufactured wholly or 
partly of rubber and rubber consumed in the 
country of production shall not be included in 
arriving at net exports . 

h. .,Owner" means and includes the pro
prietor occupier or person in the possession 
or in charge of a hold ing or such person as 
is, in the opinion of the Government concer
ned, the Manager or Agent of or entitled to 
act for or on behalf of such proprietor occupier 
or person. 

i. .,H olding" means l a11d on which rubber 

pl ants are grown which is in the ownership 
possess ion or occupation or is be ing worked by 
or under the control of the owner. 

j . ., P erson", un less the context otherwise 
requ ires incl udes a company corporation part
nership or othe r body whether corporate or 
not. 

Art. 3. a. The contracting Governments 
under take to take such measures as may be 
necessary to mainta in and enforce in their 
respective territ.ories, as defined in Artic1e 1 , 
the regulation and control of the production, 
export and import of rubber as laid down in 
Articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 , 12 and 13 of 
this Agreement, here inafter referred to as " the 
regulation ." 

b. The sa id regu lation shall come into ope
ration on the 1st day of June, 1934, and 
shall remain in force until the 31st of De
cember, 1938, as a minimum period. 

c. Not hore than twelve calenclar months 
and not less than n ine calendar months prior 
to the 31st December, 1938, the International 
Rubber Regulation Committee shall make a 
recommendation to the contracting Govern
ments as t,o the continuation or otherwise of 
the regul ation. The recommenclation, if . in fa
vour of continuation, may suggest amendments 
to the regulation and include proposals rela
t ing to the other provisions of this agreement. 

d. Each contracting Government shall sig
nify to the International Rubber Regu lation 
Committee and to the other contracting Go
vernments its acceptance or rejection of the 
recommenclation referred to in the immedia
te ly preceding paragraph within th ree calen
dar months af ter the date of the recei pt of 
such recommendation. 

e. If the sa id recommendation is accepted 
by all the contracti ng Governments, the con
tracting Governments unclertake to take such 
measures as may be necessa.ry to carry out the 
sa id recommenclation. T he Government of the 
United Kingclom shall in this event draw up 
and commun icate to a ll the other contracting 
Governments a declaration certifying the terms 
of the sa icl recommendation and its acceptance 
by all the contracti ng Governments. 

f. If the said recommendation is not accep
ted by all the contracting Governments, the 
Government of the United K ingdom may of 
its own motion, and shall, if requested by any 
other contracting Government, convoke a con
ference of the contracting Governments to con
sider the situation. 

y. U nless a recommendation t,o continue the 
regulation is acceptecl under paragra.phs d and 
e above, or unless an agreement for continua
tion is concluded between the contractmg Go
vernments at the conference referrecl to in 
paragraph / above, the regulation and a ll the 
obligations aris ing out of this agreement shall 
term inate on the 31st December, 1938. If a t 
the conference refe rred to in paragraph / 
above an agreement for cont inuation is conclu
ded between some but not all of the contrac
ting Governments, the regul ation and all the 
obl igations arising out of this ag reement shaH 
terminate on the 31st December, 1938, m 
respect of any contracting Government not a 
party to the agreement for cont inuat ion. 

Art, 4. In the case of the Stra its Settle-
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ments, the Federated Malay States, and the 
Unfederated Malay States and Brunei (which 
shall be deemed to constitute a single group 
of ter ritories for this purpose), and of the 
Netherlands Indies , Ceylon, India (including 
Burma), the State of North Borneo, Sarawak 
and Siam, the exports of rubber from the 
territory shali be regulated in accordance with 
the following provisions: -

a. 'I'he follow ing annual quantities in tons 
of 2,240 English pounds dry rubber shall be 
adopted as basic quotas for each territory or 
group of territor ies for the control years spe
cified: 
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b. The International Rubber Regulation 
Committee shall fix from time to time for 
each territory or group of territories a peTcen
tage of the bas ic quota. Except in the case of 
Siam, the percentage of the basic quota fixed 
by the International Rubber Regulation Com
m ittee shall be the same for each territory or 
group of territories. In the case of Siam, the 
percentage of the bas ic quota for that terri
tory shall not be less thans 50 per cent. for 
the year 1934, than 75 per cent. for the year 
1935, t.han 85 per cent. for the year 1936, 
than 90 per cent. for the year 1937, and 100 
per cent. for the year 1938. 

c. In each control year the quantity of rub
ber, which is equivalent to the percentage so 
fixed of the basic quotas of each terri tory or 
group of territories, constitutes for that terri
tory or group of territories the "permiss ible 
exportable amount" for such territory or group 
of territories. 

Art. 5. The net exports of rubber from each 
territory or group of territories shall be I imi
ted to the "permissible exportable amount"; 

Provided that 1. in any control year the net. 
exports may be permitted to exceed the " per
missibl e export.able amount" by a quant.ity 
not greater than 5 per cent. of that amount 
but1 if the "permiss ib1 e exportable a mount" is 
exCE/eded in any year, the net exports for the 
im°i'edi a tel y following control year shall be 
lim,ted to the "permissibl e exportable amount" 
for such year less the amount of such excess 
for the previous year; 

2. If any territory or group of territories 
has exported in any control year less than its 
,,permissible exportabl e amount," the net ex
ports from such territories or group of territo
ri es for the immediately following year may 
be permitted to exceed the "permissible ex
portable amount" for such year by an amount 
equal to the deficiency below the "permissible 
exportable amount" for the previous year if 
such deficiency was not more than 12 per cent. 
of such "permissible exportable amount," or 
equal to 12 per cent. of such " permissible ex
portable amount" if the deficiency exceeded 
12 per cent. ; 

3. In the case of the group of territories 
comprising the Straits Settlements, the Fede
rated Malay States and the Unfederated Ma
lay States and Brunei , the obligations arising 
under this Articl e may be executed a bij con
trnlling the actual production of rubber on 
the islands of Singapore and Penang (parts 
of the Straits Settlements) , and b by control-
1 ing the exports of rubber from the remainder 
of this group of territories in such a manner 
that the total of the production of rubber 
during the contro l year in question in Singa
pore and P enang, together with the net ex
ports of rubber during the said year from the 
remainder of the group of territories, shall not 
exceed the amount of the "permissible ex
portable amount" for the whole group of ter
ritor ies. 

4. For the purpose of the preceding pro
viso and of the provisions of Articles 9, 10 
and 13 below, the entry of rubber from the 
remainder of the group into S ingapore or 
Penang, or vfoe versa, shall be deemed to be 
an export or import as the case may be. 

Art. 6. In the case of French Indo-China, 
the Administration (i) shall maintain a com
plete record of all rubber leaving the territory 
and wil] establ ish such control as is necessary 
for this purpose, and (ii) on the happening of 
the events speci fied in paragraphs a or b 
below, sha ll cause the quanti ties of rubber 
specified in those paragraphs (taken in con
junction with paragraphs c and d) to be del i
vered to the order of the International Rub
ber Regulation Committee in accordance with 
the provisions of paragraph e below : -

a. If in any control year the total quantity 
of rubber leaving French Indo-China for any 
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part of the world shall exceed 30,000 tons (of 
2,240 English pounds), but shall be less than 
the tota quantity of unmanufactured rubber 
enter ing and retained in France in that year, 
a quantity of rubber shall be delivered equ i
valent to 10 per cent. of the amount by which 
the total quantity of rubber leaving French 
Indo-China exceeds 30,000 tons. 

b. If in any control year the total quantity 
of rubber leaving French Indo-China exceeds 
the total quantity of unmanufactured rubber 
entering and retained in France in that year, 
a quantity of rubber shall be delivered equiva
lent to 10 per cent. of the difference between 
30,000 tons and the amount of the retained 
quantity aforesaid , together with a n add itiona l 
quantity corresponding to a percentage of the 
di fference between the total quanti ty o f un
manufactured rubber enter ing and retained in 
France, and the total quantity of rubber 
leaving French Indo-China for any part of 
the world during that year, such percentage 
being the average percentage of reduction of 
basic quotas which shall h ave been applied in 
that year in the territories specified in Article 
4, exclud ing Siam. 

c. The quantities above mentioned or re
ferred to shall be reduced for the control year 
ending the 31st December, 1934, to 7/12ths of 
those quantities. 

d. Provided, however, that the quantity of 
rubber to be delivered by French Indo-China 
in any control year shall not exceed a quan
ti ty equal to the percentage of the total quan
tity of rubber leaving French Indo-China cor
responding to the average percentage of re
duction of the basic quotas which sha ll have 
been applied in that year in the territories 
specified in Article 4, excluding Siam. 

e. The quantities of rubber re ferred to in 
paragraphs a and b above (taken in conjunc
tion with paragraphs c and d shall be notified 
to and agreed with the International Rubber 
Regul ation Committee and del ive red free of 
cost and a ll charges in the form of Singapore 
standard sheets or S ingapore standard crêpe, 
to the order of the International Rubber R e
gulation Comm ittee in Singapore (or any 
othe r port or place selected by the Interna
tional Rubber R egul ation Cornmittee) within 
three rnonths after the expiration of the con
trol year in question. 

Art. 7. The Internationa l Rubber Regula
tion Committee rnay di spose of all rubber de
livered in accordance with the provisions of 
the preceding Article in such manner as it 
shall deern to be most beneficia! to the objects 
which are envisaged in the provisions of the 
present Convention. 

Art. 8. The provisions of Articles 9, 10, 
11, 12, 13 and 14 below apply to a l the terri 
tories specified in Article 1 unless the contrary 
is expressly stated. 

Art. 9. The exportation of rubber from a 
territory or group of territor ies sha l I be pro
hibi ted under penalties that will be effectively 
deterrent, unless such rubber is accompan ied 
by a certificate of origin duly authenticated 
by an official duly empowered for this pur
pose by the administration of the territory or 
group. The penalties which may be imposed 
for this offence shall include a the destruction , 

and b the confiscation of the rubber. This 
Articl e does not apply to the islands of Singa
pore and P enang. 

Art. 10. The importation of rubber into a 
territory or group of terr itories hall be pro
hibited, under penalties that will be effectively 
deterrent, nnless such rubber is accompanied 
by a certificate of origin du ly authenticated 
by a competent official of the Administration 
of the territory or group of origin . The pe
nalties which may be imposed for th is offence 
shall include a the destruction, and b the con
fiscation of the rubber. 

Art. ll. a. Every owner shal! be prohibi
ted, under penalties that shall be effectively 
deterrent, from having in his possession or 
under his control within a territory or group 
of territories at any time stocks of rubber ex
ceeding 20 per cent. of the quantity of rubber 
wholly grown and produced and removed from 
his holding during the preceding twelve 
months, or, alternatively, a quantity equiva
lent to twice the amount he is entitled to ex
port during any month. 

b. The total of all other stocks of rubber 
in the territory shall be limited to a quantity 
not exceeding 121/2 per cent. of its "perm issi
ble exportable amount" for the control year. 

c. The preceding provisions of this Article 
do not apply to French Indo-China, India (in
cluding Burma), the islands of Singapore or 
Penang, Sarawak or Siam, but in India (in
cluding Burma) , Sarawak and Siam the stocks 
of rubber shall be I imited to norm al propor
tions having regard to the amount of rubber 
internally consumed. 

Art. 12. a . Except as provided in para
graphs b and c of th is article, the planting of 
rubber plants during the period of the Regu
lation shall be prohib ited absolutely under 
penalties that shall be effectively deterrent, 
such penalties including the compu lsory eradi
cation and destruction at the expense of the 
owner of the p la nts so planted. 

b. In Siam the planting of an area not 
exceeding in the aggregate 31,000 acres may 
be permitted. 

c. In all territories -
i. · The planting of small areas for excl usi

vely experimental purposes may be permitted 
provided that during the period of the Regu
lation the total area of such permitted plan
tings in any territory or group of territories 
shall not exceed the equ ivalent of one-quarter 
of 1 per cent. of that territory's or group's 
ascertained total area plan.ed at the date of 
commencement of the Regu lation. 

ii. The lirnited replanting of areas at pre
sent carrying rubber plants may be permitted 
upon the following conditions: An owner who 
desires to replant part of h is holding sha ll be 
obliged first to notify the Administration of 
the territory or group of territories of his 
intention to replant and to give such parti
culars of the proposed replant ing as may be 
requ ired by the Administration, and he may 
then be permitted to replant in any control 
year to the extent set out in such particulars 
an area not exceeding 10 per cent. of the 
total planted area of his holding in the terri
tory or group of territories at the date of com
mencement of the Regulation, provided that 
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the aggregate of the areas so repl anted during 
the minimum period of the R egulation (speci
fied in Article 3 b) shall not exceed 20 per 
cent. of such total planted area of hi s holding. 

Art. 13. The exportat ion from the territory 
or group of territories of any leaves, flowers , 
seeds, buds, twigs, branches, roots or any 
living portion of the rubber pl ant tha t may 
be used to propagate it shall be prohib ited 
uncler penalties that shall be effectively de
terrent . 

Art. 14. The contracting Governments and 
th e Adm inistrations of the terri tor ies or g roup 
of territories to which the present A greement 
appl ies wil! co-opera te· with each othe r to 
pre vent smuggl ing e vas ions and othe r abuses 
of the R egul a tion. 

Art. 15 . a. An Internationa l Committee, 
to be designa ted " The International Rubber 
Regul ation Committee" , shall be constituted 
as soon as possible. 

b. The sa id Committee sha ll be composed 
of delegations representing the territories or 
groups of territories to which the present 
Agreement applies, and the numbers of the 
respective delegations and the numbers of the 
persons who may be nomina ted as substitutes 
to replace members of delegations who a re 
absent sha l! be as follows: -

Substitute 
Members. Members. 

1. Stra its Settlements, F e
derated Malay States , 
U nfederated M alay Sta-
tes, Brunei . . . . . .. . . . . . . . . . . . 4 2 

2. Nethe rl ands Indi a ... ... ... 3 2 
3. Ceylon ... ... . ... ... .... ....... 2 1 
4. India, including Burma 1 1 
5. French Indo-China .... .. 1 1 
6. State of North Borneo 1 1 
7. Sarawak ... ......... ..... .. .. 1 1 
8. Siam ..... .. .. ...... ..... ... .. .. 1 1 

c. The Government of the U ni ted Kingdom 
shal I be informeel as soon as poss ible by the 
other contracting Governments of the persons 
first designated as members of delega tions 
represent ing the ir respective territories . All 
subsequent changes in the membership of dele
gations shall be notified by communications 
a ddressed to the Chairman of the Commi ttee. 

d. The Government of the United Kingdom 
will convoke the first meeting of the Commi t
tee as soon as possibl e , and mày do so when 
the members of six delegations have been 
des ignated. 

e. The principal office of the Commi ttee 
sh a ll be in London and its meetings shall be 
held in London. The Committee sha ll make 
such arrangements as may be necessary fo r of
fice accommodation and may appoint and pay 
such offi cers and staff as may be required. 
The rem uneration and expenses of members of 
delegations shall be defrayed entirely by the 
Governments by whom they are designated. 

/. The proceedings of the Committee sh all 
be conducted in English. 

g. The Committee sha ll at its first meeting 
elect its Chairman and Vice-Cha irman. 

h . The Cha irman and Vice-Cha irman sh a ll 
not be members of the same delegation. 

i . Meetings sha ll be convened by the Cha ir-

man, or in hi s absence by the Vice-Chairman. 
Not more than three calendar months shall 
el apse between any two consecutive fneetings. 
An extraordinary meeting sh all be convened 
at a ny time at the request of any delegation 
within seven days of the receipt of the request 
by the Chairman. 

j . The Committee shall perform the func
tions specifically entrusted to it under Ar
ti cles 3 c, 4 b, 6, 7, 17 and 18 of th is Agree
ment, a nd shall, in addi t ion, collect and pu
blish such statisti ca! information and make 
such other recommendations to Governments 
relevant to the subject-matter of this Agree
m ent as may seem des irable, in particular 
wi th reference to the di sposal of any rubber 
which m ay come in to the ownershi p of any 
Government as the resul t of the carrying ou• 
of Articles 9 and 10 of thi s Agreement. The 
Committee sha ll do all such other lawful 
things as m ay be necessary, incidenta l or con
ducive to the ca rrying out of its functious, 
and give such pub! icity to its actions as it 
may deern necessary or des ir able. 

k. E ach delegation sh a ll vote as one unit. 
In case of delegation composed of more than 
one member , the name of the member entitled 
to exercise the vote sh a ll be communicated in 
case of the fi rst meeting of the Committee to 
the Government of the U ni ted Kingdom and 
thereafter to the Chai rman of the Committee. 
The voting member may in case of absence, 
by commu nication to the Chairman, nominate 
a nother member to act for him. 

l. E ach delegation sha ll possess a number 
of votes calcul ated on the bas is of one vote 
fo r eve ry com plete 1,000 tons of the basic 
quota of the control year for the time be ing 
for the terr itory or group of terri tories re
presented by that delegation, and for the pur
pose of vot ing the terri tory of French Indo
China sha ll be deemed to have the following 
.quotas, v1 z. : -

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Tons. 
22 ,500 
27, 000 
34,000 
44 ,000 
52,000 

1n. The presence of voting mem bers of at 
least four delegations sha ll be necessary to 
constitute a quorum at any meeti ng; provided 
that if wi thin an hour of the t ime appointed 
for any meeting a quorum as above defined is 
not present , the meeting may he adjourned by 
the ·Chairm an to the same day, t ime a nd place 
in the next week, and if at such a djourned 
meeting a quonun as defined above is not 
presen t , those delegations who are present at 
the adjourned meeti ng sha ll consti tute a quo
rum . 

n. Decisions shall be taken by a majority 
of the votes cast; provided that -

i. A decision fix ing or va ry ing the permis
sible exportable percentage of the basic quo
tas, or m aki ng or modifying or abrogating the 
rul es of procedure sha l I requi re a three-fourths 
ma jority of the tota l votes which could be 
cast by all the delegations entit led to vote, 
whether such delega tions are present or not; 

ii. The delegations representing French 
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Indo-China shal! only be entitled to partici
pate in any discussion or vote on the permis
sible exportable percentage of the basic quotas 
if and so long as this territory is conforming 
to the Regulation on the basis of Article 6 b. 

o. The Committee shall at the beginning of 
each control year draw up its budget for the 
forthcoming year. The budget shall show un
der appropriate head ings and in reasonable 
detail the estimate of the Comm ittee of its ex
penses for that year. The budget shall be 
communicated to the contracting Governments 
and to the Administrations of the territories 
or group of territories to which the present 
Agreement applies, ~nd shall show the sha1·e 
of the expen es fall ing upon each territory or 
group of terr itories in accordance with the 
provisions of Article 16. 

As soon as possible after the end of each 
control year, the Committee shall cause to be 
drawn up and audited by a duly qualif ied 
chartered accountant a statement of account 
showing the money rece ived and expended 
during such years. The statement of account 
shall be communicated to the contracting Go
vernments and to the Administrations of all 
terr itor ies or group of territories to which the 
present Agreement applies. 

p. The Committee may draw up, put into 
force , modify or abrogate rules for the con
duct of its business and procedure as may 
from t ime to time be necessary, provided that 
its rules of procedure shall be at a ll times in 
conformity with preceding provisions of this 
Articl e . 

Art. 16. The expenses of the International 
Rubber Regulation Committee shall be de
frayed by the Administrations of a ll territo
ries or group of territories to which the pre
sent Agreement applies, other than Sarawak 
and Siam. One half of the contribution for 
!he whole year of each territory or group of 
territories, as shown in the budget draw n up 
by the Committee, shall be paid immediately 
on rece i pt of the budget by the contracting 
Governments, and the balance of such contri
bution not I ater than 6 months a f ter this date. 
The contribution of each territory or group of 
territorie ha ll be proportionate to their 
resp(lcti ve bas ic quota for the con trol year to 
which the budget relates. The basic quotas 
of French Indo-China for this purpose shall be 
those specified in Article 15 l. 

Art. 17. a. The Administrations of each of 
the terr itories or group of territories to which 
the present A greement applies shall not later 
than the 1st January, 1935, communicate to 
the International Rubber R egulation Commit
tee a declaration showing the tota l ascertained 
area in the territory or group planted with 
rubber on the 1st June, 1934. 

b. Each Administration will furnish to the 
International Rubber R egulation Cornmittee 
all reasonable assistance to enable the Com
m ittee properly and efficiently to di scharge its 
duties. Such assistance shall include all ne
cessary statistica! information and arnple fa
cili t ies to duly accredited agents of the Com
mittee for the investigation of the manner in 
which the regulation is be ing carried out in 
the territory. 

Art. 18. The International Rubber Regu la-

tion Committee sha l! be ernpowered to , and 
shàll within one month after the date of its 
fi rst meeting, inv ite the body or bodies they 
consider most representative of rubber ma
nufacturers , to nominate three person repre
sentative of such manufacturers, of whom one 
shall be representative of manufacturers in 
America, and such representatives shal I form 
a panel who wi ll be invited to tender advice 
frorn t ime to time to the International Rub
ber Regulation Committee as to world stocks, 
the fixing and varying of the permiss ible ex
portable percentage of the basic quotas, and 
cognate matters affecting the interests of rub
ber manufacturers. 

Art. 19 . The contracting Governments, re
cognising that a natura! balancing of produc
t ion and consumption can be hastened by res
earch with a view to developing new applica
tions and by propaganda, deciare that they 
wil! consider the possib il ity of (i) levying and 
collecting a uniform cess on the net exports 
frorn their respective territories during the 
period of the R egulation for the purpose of 
supporting such research and propaganda, and 
(ii) co-operating in the constitution of an In
ternational Rubber Research Board to plan 
the research and propaganda. If the proposals 
speci fi ed in this article a re put into operation, 
no financi a l contr ibution wil! be expected in 
respect of Sarawak or Siam. 

In witness whereof the unders igned plenipo
tentiaries, being authorised to this effect by 
their respective Governments, have signecl the 
present Agreement and affixed thereto their 
seals. 

Done at London thi s 7th day of May, 1934, 
in a single copy, which shall remain deposited 
in the arch ives of the Government of the Uni
teel Kingdom, and of which cluly certif iecl co
pies shall be communicated by the Govern
ment of the Un itecl K ingclom to each of the 
other contracting Governments. 

For the Government of the French 
Republic: 

CH. Corbin. 
For the Government of the United 
Kingclom of Great Britain a nd 
Northern Ire lancl: 

John Simon. 
P. Cunliffe-Lister. 

For the Government of India: 
Subject to reservations annexecl: 

B. . Mitra. 

(L.S. ) 

(L.S.) 
(L.S .) 

(L.S.) 
In signing this Agreement on behalf of my 

Government, I have been instrncted to make 
the followi ng reservations: 

a. The accession of the Government of India 
is subject to the agreement and co-operation 
of rubber-producing " Indian States" in India, 
in which areas the Government of India has 
no power to maintain or enforce the restric
tion. The terms of the Inter-Governmental 
Agreement have been brought to the noti ce of 
the States concerned, and the Government of 
India has every reason to bel ieve that they 
will act in accordance with its provisions. 

b. In so far as leg islative action will be 
necessary to impl ement the terms of the Agree-
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ment, the accession of the Government of 
India is sub ject to the approval of the Indian 
Legislature. 

May 7, 1934. 
(Signed) B. N. Mitra. 

For the Government of the King
dom of the Netherlands: 

R . de l\llarees van Swinderen. 
For the Government of the King
·dom of Siam: 
Subject to ratification: 

Phya Subarn Sompati. 

Ver t a 1 ing. 

(L.S.) 

(L.S.) 

De R egeeringen van de Fransche R epubl iek, 
het Vereenigde Koninkrijk van Groot-Britan
nië en Noord-I erland (verder genoemd: de 
Regeer ing van het Vereenigd Koninkrijk), 
Britsch-Ind ië, het Koninkrijk der Nederlanden 
en het Koninkrijk Siam; 

0. dat het noodzakelijk en wenschelijk is, 
dat stappen worden gedaan ter regeling van 
de productie en den export van rubber in en 
van rubberproduceerende landen met het doel 
de bestaande wereldvoorraden tot een normaal 
peil te doen dalen , het aanbod stelselmatig 
aan de vraag te doen aanpassen en een rede
lijken prijs te handhaven, loonend voor doel
matig werkende producenten en wenschend 
een overeenkomst tot dit doel te sluiten; 

zijn dienovereenkomstig het volgende over
eengekomen: 

Art. 1. De verplichtingen, vallende onder 
deze overeenkomst voor de R egeer ing van de 
Fransche Republiek , hebben betrekking op 
Fransch Indo-China; die van de Regeering 
van het Vereenigd Koninkrijk op Ceylon, de 
Gefedereerde Maleische Staten, de Ongefede
reerde Male ische Staten, de Straits Settle
ments, de Staat van Noord-Borneo, Broenei en 
Sera wak; die van de Regeering van Britsch
Indië op Britsch-Indië (inclusief Burma), die 
van het Koninkrijk dei• Nederlanden op N e
derlandsch-Ind ië en die van de Regeer ing van 
het K oninkrijk Siam op Siam. 

Art. 2. In deze overeenkomst wordt ver
staan onder -

a. ,,gronds] ag", de cij fers, waarnaar ver
wezen wordt in artikel 4. 

b . ,,I nternationale Rubber-Regelingscomm is
sie", de commissie genoemd in artikel 15. 

c. ,,Restrictiejaar", eenig kal enderjaar tij
dens den dunr van deze overeenkomst of wat 
betreft het jaar 1934, dat gedeelte van 1934, 
hetwelk li gt tusschen den datum van inwer
kingtreding der overeenkomst onder artikel 3 b 
en den 31sten December 19 34. 

d. ,,Rubberplant", planten, hoornen , hees-
ters of klimplanten, bekend onder de namen: -

A. H evea Braziliensis (Para Rubber). 
B . Mani hot Glaziovii (Ceara Rubber). 
C. Casti 11 oa el astica. 
D . Ficus elastica (Ramboeng). 
E. elke andere p lant, waaromtrent de In

ternationale Rubber-Regelingscommiss ie 
zou besluiten, dat het een rubberplant 
is met betrekking tot deze regel ing. 

e. ,,Rubber", A . rubber bereid uit de bla
deren, de bast of de latex van een ige rubber-

pi ant, hetzij vloeibaar, hetzij gecoaguleerd, in 
elk stadium van de bewerking, waaraan zij is 
onderworpen gedurende het omzettingsproces 
in rubber en latex in eiken graad van concen
tratie en B . alle artikelen en voorwerpen, ge 
heel of gedeeltelijk uit rubber vervaardigd. 

/ . ,,Herplanten", het planten gedurende 
den duur van deze overeenkomst van meer dan 
30 rubberplanten op iedere acre of van meer 
clan 75 rubberplanten op iedere hectare van 
eenig areaal, dat bij het in werking treden 
van deze overeenkomst met mbberplanten be
pl ant is . 

g. ,,N etto uitvoer" , het verschil tusschen 
den invoer van rubber in een land gedurende 
een periode en den uitvoer uit dat land ge
durende dezelfde periode, met dien verstande, 
dat ondanks de beteekenis van het woord 
"rubber" elders in deze overeenkomst, invoer 
en her-uitvoer van artikelen geheel of ge
deeltelijk uit rubber vervaardigd, en rubber 
verbruikt in het land van productie, n iet wor
den inbegrepen bij de berekening van den 
netto-uitvoer. 

h . ,,Eigenaar", de eigenaar, de bezitter of 
eenig persoon in het bezit van of belast met 
het beheer van een onderneming en/of bevol
kingsaanplant, dan wel hij, die naar de mee
ning van de desbetreffende Regeering de Ad
ministrateur of de Agent of de Gemachtigde 
is van bovenbedoelden "Eigenaar". 

i. ,,Ondernem ing" en/of "bevolkingsaan
plant", grond, waarop rubberpla nten groeien, 
welke in het bezit is van , geoccupeerd wordt 
door, in exploi tatie is bij dan wel onder "con
trole" staat van den Eigenaar. 

j. ,,Persoon" omvat, tenzij uit het zinsver
band anders blijkt, ook een maatschappij, ver
eeniging, maatschap, of ander lichaam, hetzij 
rechtspersoon of niet. 

Art. 3. a. De contracteerende Regeeringen 
verbinden zich zoodanige maatregelen te nemen 
als noodig mogen blijken ter handhaving en 
dwingende ui tvoer ing in hare gebieden, zooals 
bepaald in artikel 1, van de regel ing en con
trole op productie, export en import van rub
ber , zooals is neergelegd in de artikelen 4, 5, 
6, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 van deze overeen
komst, hierna genoemd " de regeling". 

b. Genoemde regeling zal in werking tre
den op den eersten dag van Juni 1934 en zal 
a ls minimum periode van kracht blijven tot 
den 31sten December 1938. 

c. Niet eerder dan 12 kalendermaanden en 
niet later dan 9 kalendermaanden vóór den 
31sten December 1938 zal de Internat ional e 
Rubber-Regel ingscommiss ie een advies uit
brengen aan de contracteerende R egeeringen 
betreffende de voortzetting of anderszins van 
de regeling. Het adv ies mag, indien het zich 
uit ten gunste van voortzetting der regeling, 
amendementen hierop voorstellen en voorstel
len doen betreffende de overige voorzieningen 
van deze overeenkomst. 

d. Elke contracteerende R egeering zal de 
Internationale Rubber-Regelingscommissie en 
de overige contracteerende Regeeringen in 
kennis stellen of zij het advies, bedoeld in het 
hieraan onmiddellijk voorafgaande l id, aan
neemt dan wel verwerpt, en wel binnen drie 
maanden, nadat een dergelij k advies te harer 
kennis is gebracht. · 
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e. Indien het genoemd advies wordt aange
nomen door a l de contracteerende Regeerin
gen, verp lichten deze zich zoodanige maatre
gelen te nemen als noodig blijken om genoemd 
advies uit te voeren. De Regeering van het 
Vereenigd Koninkrijk zal in dit geval een 
ve rkl aring ontwerpen en doen toekomen aan 
de andere contracteerende Regeeri Dgen, i nhou
dende de voorwaarden van genoemd advies en 
de aanneming daarvan door a l de contractee
rende R egeeringen. 

/. Indien genoemd advies niet door alle 
contracteerende Regeeringen wordt geaccep
teerd , kan de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk uit e igen beweging een bijeenkomst 
van de contracteerende R egeeringen bijeen
roepen ter beschouwing van de s ituatie. De 
Regeering van het Vereen igd Koninkrijk moet 
deze conferentie bijeenroepen, indi en dit ver
zocht wordt door eeni ge andere contracteeren
de Regeering. 

g. Tenzij een advies tot voortzetting der 
regeling wordt geaccepteerd onder I id d en e 
bovengenoemd, of tenzij een overeenkomst tot 
voortzetting wordt gesloten tusschen de con
tracteerende Regeeringen op de onder lid / 
bedoelde conferentie, zullen de regeling en al 
de ver pi ichtingen uit deze overeenkomst voort
vloeiende, e indi gen op den 31sten December 
1938. Indien op de in lid/ hierboven bedoelde 
conferentie een overeenkomst tot voortzetting 
wordt gesloten tusschen eenige doch niet a l Ie 
contracteerende R egeer ingen, zullen de rege
ling en al de verplichtingen uit deze overeen
komst voortvloeiende, eindi gen op den 31sten 
December 1938 voor iedere contracteerende 
Regeer ing, welke geen deel uitmaakt van de 
overeenkomst tot voortzetting. 

Art. 4. T en aanzien van de Straits Settle
ments, de Gefedereerde Maleische Staten en 
de Ongefedereerde Malei che Staten en 
Broenei, (die voor dit doel geacht zull en wor
den één groep te vormen) en van N eder
landsch-Indië, Ceylon, Bri tsch-Indi ë (inclusief 
Burma), de Staat van Noord-Borneo, Serawak 
en Siam, zull en de rubberex porten uit deze 
gebieden worden geregeld in overeenstemming 
met do volgende bepa ]jngen: -

a. De volgende jaarlijksche hoeveelheden in 
tonnen van 2,240 Engelsche ponden droge rub
ber zull en worden aangenomen a ls grondsla
gen voor elk gebied of groep van geb ieden 
voor de vol gen de restr ictie ja ren: -

Strais Settlements, Gefedereerde 
Maleische Staten, Ongefedereerde 

b. De Internationale Rubber-Regelingscom
missie zal van tijd tot tijd voor ieder gebied 
of groep van geb ieden het percentage van den 
grondslag vaststellen. Uitgezonderd voor Siam, 
zal dit percentage voor ieder gebied of groep 
van geb ieden hetzelfde zijn. Voor S iam za l het 
percentage van den grondslag voor dat gebied 
niet minder zijn dan 50 procent voor het jaar 
1934, dan 75 procent voor 1935, 85 procent 
voor 1936, 90 procent voor 1937 en 100 pro
cent voor 1938 . 

c. In ieder restrictiejaar zal de hoeveelheid 
rubber, die gel ijk is aan het vastgestelde per
centage van den g rondslag van elk gebied of 
groep van gebieden, het toegestane export
quotum voor dat gebied of g roep van geb ieden 
vormen. 

Art. 5. De netto rubberuitvoeren uit ieder 
geb ied of groep van gebieden dienen beperkt 
te worden tot het toegestane exportquotum; 

Met dien verstande, dat 
1 °. in een ig restrictiejaar de netto exporten 

het toegestane exportquotum mogen overschrij
den met een hoeveelheid niet grooter dan 5 
procent van da t quotum, maar indien het toe
gestane exportquotum in eenig jaar inderdaad 
is overschreden, zull en de netto exporten voor 
het onmiddellijk volgende restrictiejaar be
perkt worden tot het toegestane exportquotum 
voor dat jaar, verm inderd met het teveel van 
het voorafgaande jaar; 

2°. indien eenig geb ied of groep van ge
bieden in eenig restrictiejaar minder heeft ge
exporteerd dan het toegestane exportquotum, 
mogen de netto exporten van deze gebieden 
voor het onmiddell ijk vol gende jaar het toege
stane exportquotum voor dat jaar te boven 
gaan met een hoeveelheid, die gel ijk i aan 
het tekort van het voorafgaande jaar, ind ien 
dit tekort niet meer bedraagt clan 12 procent 
van het toegestane exportquotum. Indi en het 
tekort meer bedraagt dan 12 procent van het 
toegestane exportquotum, wordt toch slechts 
een vermeerdering van het volgende jaar met 
12 procent toegestaan. 

3°. Ten aanzien van de groep van gebieden 
omvattende de Straits Settlements, de Ge
fe dereerde Maleische Staten en de Ongefede
reerde Mal e ische Staten en Broenei worden 
de verplichtingen voortvloeiende uit di t artikel 
als volgt nagekomen; 

a. door controle op de werkelijke rubber-

1934. 1 1935. 1 1936. 1 1737. 1 1938. 

Tonnen. T onnen. T onnen. ! Tonnen . Tonnen. 

7 / 12 van 504,000 538,000 569,000 589,000 602,000 Maleische Staten en Broenei 
400.000 443,000 467,000 485,000 Nederlansch-Indië 7/ 12 van 352,000 

Cey lon 7/ 12 van 77,500 79,000 80,000 81,000 82,500 
Britsch-Indië ' / 12 van 6,850 8,250 9,000 9,000 9,250 
Burma .... .. .. 7/ 12 van 5.150 6,750 8,000 9,000 9,250 
Staat van Noord-Borneo 7 / 12 van 12,000 13,000 14,000 15,500 16,500 
Serawak. '/i2 van 24,000 28,000 30,000 31,500 32,000 
Siam. 7/ 12 van 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

---
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productie op de eilanden van Singapore en 
Penang (deel uitmakend van de Straits Settle
ments) en b. door controle op de exporten van 
het restant van deze groep van gebieden op 
dusdanige wijze, dat de totale rubberproductie 
gedurende het betreffende restrictiejaar in 
Singapore en Penang tezamen met de netto 
rubberexporten gedurende genoemd jaar uit 
het restant van deze groep van gebieden niet 
het toegestane exportquotum voor de geheele 
groep van gebieden te boven zal gaan. 

4°. T enaanzien van de voorgaande bepaling 
en van de voorzieningen getroffen in de ar
tikelen 9, 10 en 13 hieropvolgende, zal het 
binnenkomen van rubber uit het restant van 
deze groep in Singapore of Penang of vice
versa beschouwd worden hetzij als export, 
hetzij als import. 

Art. 6. Ten aanzien van Fransch Indo
China za l het bestuur (i) volledige aanteeke
ning houden van a lle rubber, die dit gebied 
verlaat en zal het een zoodanig toezicht uit
oefenen als tot dit doel noodig mocht blijken, 
en (ii) bij het voorkomen van de hierna te 
noemen gevallen, vermeld onder lid a of b, 
er voor zorgen, dat de hoeveelheden rubber, 
a ls in deze leden bedoeld (beschouwd in ver
band met de l eden c en d), worden geleverd 
aan de Internationale Rubber-Regelingscom
missie in overeenstemming met de bepalingen 
van het I id e, hierna genoemd: -

a. Indien in eenig restrictiejaar de totale 
hoeveelheid rubber, welke Fransch Indo-China 
verlaat, met bestemming naar een ig dee l van 
de were ld, grooter is dan 30,000 ton (van 
2,240 Engelsche ponden), doch kle iner dan de 
totale hoeveelhei d ruwe rubber in Frankrijk 
ingevoerd en niet weder uitgevoerd in dat 
jaar, zal een hoeveelheid rubber worden ge
leverd gelijk aan 10 procent van de hoeveel
heid, waarmede de totale rubberuitvoer uit 
Fransch Indo-China de 30,000 ton te boven 
gaat. 

b. Indien in eenig restricti ejaar de totale 
hoeveelheid rubber, welke Fransch Indo-China 
verlaat, grooter is dan de totale hoeveelh eid 
ruwe rubber, welke dat jaar in Frankrijk 
werd ingevoerd en niet weder uitgevoerd, zal 
de te leveren hoeveelheid rubber 10 procent 
bedragen van het verschil tusschen 30,000 ton 
en de hierboven bedoelde ingevoerde hoeveel
heid , plus een extra quantum, gelijk aan een 
percentage van het verschil tusschen de in 
Frankrijk ingevoerde niet weder uitgevoerde 
hoeveelheid ruwe rubber en de totale hoeveel
heid, welke Fransch Indo-Ch ina verlaat naar 
eenig deel van de wereld , welk percentage ge
lijk zal zijn aan het gemiddelde restrictieper
centage van de grondslagen, in dat jaar van 
toepassing op de landen, gespecificeerd in ar
tikel 4, met uitzonder ing van Siam. 

c. D e bovengenoemde of bovenbedoelde hoe
veelheden zullen worden verm inderd voor het 
restrictiejaar, eindigende 31 December 1934, 
met 7/12 van deze hoeveelheden. 

d. Echter met dien verstande, dat de hoe
veelheid rubber, door Fransch Indo-China in 
eenig restrictiejaar te leveren, niet grooter 
zal zijn dan een hoeveelheid gel ij k aan het 
percentage van de totale hoeveelheid, welke 
Fransch Indo-China verlaat in overeenstem-

ming met het gem iddelde restrictie percen
tage van de grondslagen, hetwelk dat jaar 
van toepass ing zal zijn geweest op de lan
den, gespecif iceero in art. 4 van deze overeen
komst, met uitzondering van Siam. 

e. Aan de Internationale Rubber-Regelings
commissie wordt bericht, hoe groot de hoe
veelheden a ls bedoeld in lid a en b (beschouwd 
in verband met lid c end), zijn, en nadat deze 
commissie hiermede accoord is gegaan, zal de 
rubber worden geleverd aan genoemde com
missie te Singapore (dan wel in een andere 
haven of elders, door de Internationale Rub
ber-Regelingscommiss ie aan te wijzen) , vrij 
van alle kosten en lasten, in den vorm van 
Singapore standaard sheets of Singapore stan
daard crêpe, en wel binnen 3 maanden na af
loop van het desbetreffende restrict ie jaar. 

Art. 7. De International e Rubber-Rege
lingscommiss ie kan over alle rubber, die ge
leverd wordt in overeenstemming met de be
palingen van het voorgaande artikel, op zoo
oanige wijze beschikken, als het m eest gunstig 
moet worden geacht voor de doelstellingen van 
deze overeenkomst. 

Art. 8. De bepalingen van de hieronder 
volgende artikelen 9, 10, 11, 12, 13 en 14 zijn 
van toepassing op a lle gebieden, die in artikel 
1 zijn opgenoemd, tenzij het tegendeel uitdruk
kel ijk wordt vermeld. 

Art. 9. De rubberexport uit een gebied of 
groep van gebieden zal onder bedreiging met 
zware straffen worden verboden, tenzij deze 
rubber wordt vergezeld van een certificaat van 
herkomst, gewaarmerkt door een beambte, die 
door het Bestuur van het betrokken gebied ge
machtigd is om zulk een document a f te geven. 
D e straffen, die bij overtreding kunnen wor
den opgelegd, zullen omvatten a. vernietiging 
en b. conf iscatie. Dit artikel heeft geen betrek
king op de e ilanden Singapore en P enang. 

Art. 10. De rubberinvoer in een gebied of 
groep van geb ieden zal onder bedreiging met 
zware straffen worden verboden, tenzij deze 
rubber wordt vergezeld van een certificaat 
van herkomst, gewaarmerkt door een beambte, 
die door het Be tuur van het betrokken ge
bied gemachtigd is om zulk een document af 
te geven. -De straffen, die kunnen worden op
gelegd bij overtreding, zullen omvatten a. ver
nietiging en b. confiscatie van de rubber. 

Art. ll. a. Aan iederen rubberproducent 
zal , onder bedreiging met zware straffen, wor
den verboden het in bezit hebben of onder 
controle hebben van rubbervoorraden, wel ke 
grooter zijn dan het 1/5 · deel van de hoeveel
heid rubber gewonnen, respectievelijk gepro
duceerd op' en van zijn onderneming afge
voerd, gednrende de voorafgeganE_i_ 12 maan
den of subsidiair welke grooter z1Jn dan een 
hoeveelheid gelijk · aan 2 maal het quantum 
rubber, dat hij gerechtigd is in een ige maand 
uit te vo·eren . 

b. Alfe andere voorraden in het gebied te
zamen zullen worden beperkt tot een hoeveel
heid, welke niet grooter is dan het 1/8 deel 
van het aan dit gebied toegestane export
quotum voor het betreffende restrictiejaar. 

c. De voorgaande bepalingen van dit ar
t ikel hebben geen betrekking op Fransch Indo
China, Bri tsch-Ind ië (inclusief Burma) , de 
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eilanden van Singapore en Penang, Serawak 1 

of Siam; nochtans zu ll en de rubbervoorraden 
in Britsch-Indië (inclusief Burma), Serawak 
en Siam beperkt worden tot normale hoeveel
heden , betrekking hebbende op de in het bin
nenland gebruikte hoeveelheden mbber . 

Art. 12. a. Uitgezonderd in de gevallen, 
bedoeld in dit artikel lid b en c, zal het plan
ten van rubberplanten tijdens de n duur van de 
regeli ng met zware straffe n worden verboden, 
terwij l bedoel de straffen ook bevatten de ge
dwongen uitroeiing en vernietiging der plan
ten op kosten van den e igenaar der aldus ge
plante planten. 

b. In Siam zal een areaal mogen worden 
beplant, dat 31,000 acres niet te boven gaat. 

c. In alle geb ieden zal 
i. het beplanten van kleine oppervlakten 

voor ui tsluite nd experimenteele doele inden 
worden toegestaan, met dien verstande, dat 
tijdens den duur van de reguleer ing de tota le 
oppervlakte van aldus toegestane beplantingen 
in eenig gebied of groep van gebieden niet 
grooter zal zijn dan 1/4 procent van het bij 
den aanvang dezer reguleering beplante areaal. 

i i. herbeplanting van öppervlakten, welke 
thans beplant zijn met rubberplanten, op de 
volgende voorwaarden mogen worden toege
staan: een e igenaar, die een gedeelte van zijn 
onderneming wenscht te herbeplanten , krijgt 
de verplichting om eerst het desbetreffende 
Bestuur van het geb ied of groep van gebieden 
van zijn plan tot herbeplanten in kennis te 
stellen en de gegevens hierover te verstrekken, 
welke de betreffende R egeering noodig acht, 
waarna hij gerechtigd kan worden om in eenig 
restrictiejaar een oppervlakte te herbeplanten, 
die niet grooter zal zijn dan het 1/10 deel van 
de totale oppervlakte van zijn onderneming, 
gelegen in het desbetreffende gebied of groep 
van gebieden, met dien verstande, dat de som 
van de aldus herbeplante oppervlakten tijdens 
den minimum duur van de regeling (zooa ls 
gespecificeerd in artikel 3 b) niet grooter zal 
zijn dan het 1/5 deel van het totaal beplante 
areaa l zijner aanplantingen. 

Art. 13. D e export uit een geb ied of groep 
van gebieden van bladeren, bloem en , zaden, 
entrij s, wortel s of eenig levend deel van de 
rubberplant dat gebruikt kan worden om 
haar voort 'te pl anten, zal, onder bedreiging 
met zware straffen, worden verboden. 

Art. 14 . D e contracteerende R egeer ingen 
en de Besturen van de gebieden of groepen 
van gebieden, waarop deze overeenkomst be
trekking heeft, zullen met el kan der samen
werken ten einde smokkelen en andere mis
brniken, welke inbreuk m a ken op de regeling, 
tee voorkomen. 

Art. 15. a. Een international e commissie, 
te noemen "De Interna tionale Rubber-Rege
lingscomm issie", zal zoo spoedig mogelijk wor
den samengeste ld. 

b. Bedoelde commiss ie zal worden samen
gesteld uit de delegaties, die de geb ieden of 
groepen van geb ieden, waarop deze overeen
komst be trekking heeft, zullen vertegenwoor
digen, terwijl het aantal van de verschi ll ende 
delegaties en het aantal plaatsvervangers dezer 
delegaties als volgt wordt vastgesteld : 

1. Straits Settlements, Ge
federeerde Maleische Sta
ten , Ongefedereerde Ma-

plaats
leden vervangers 

leische Staten, Broenei 4 2 
2. ederlandsch-Indië . ... .. 3 2 
3. Ceylon .. .. .. . .. .. . . .. .... ... .. 2 1 
4. Britsch-Indië, inclusief 

Burma .. . .. . . ...... ... 1 1 
5. Fransch Indo-China ..... 1 1 
6. Staat van Noord-Borneo 1 1 
7. Sera wak ... ....... . . .. ........ 1 1 
8. Siam ...................... .. .. . 1 1 

c. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal zoo spoedig mogelijk door de 
andere contracteerende R egeer ingen op de 
hoogte worden gesteld van de personen, die 
aangewezen zijn als lid van de delegaties der 
verschillende gebieden, welke zij zullen moe
ten vertegenwoord igen. Van alle mutaties in 
de samenstelling der del egaties dient kennis 
te worden gegeven aan den voorzitter van de 
comm iss ie. 

d. De R egeering van he t Vereenigd Ko
ninkrijk zal zoo spoedig mogel ijk de eerste 
vergadering van de commissie bijeenroepen en 
ka n daartoe overgaan, zoodra de lede n van 6 
del egaties zijn benoemd. 

e. H et hoofdkantoor van de comm issie zal 
te Londen gevestigd zijn en de vergader ingen 
zull en eveneens tet Londen worden gehouden. 
D e commiss ie zal de noodzakel ijke regelingen 
voor de inrichting van het kantoor dienen te 
treffen en mag het noodzakel ijke personeel 
aanstellen en bekostigen. De schadeloosste l
lingen en onkosten van de leden der delegaties 
zull en in hun geheel betaald worden door de 
Regeeringen , welke hen hebben aangesteld. 

/ . Op de vergaderingen der commiss ie zal 
het Engelsch als voertaal worden gebezigd. 

g. De commissie zal op de eerste ve1·gade
r ing een voorzitter en een vice-voorzitter be
noemen. 

h. D e voorzitter en de vice-voorzitter zul
len geen leden zijn van dezelfde del egatie . 

i. V ergaderingen zullen worden bijeenge
roepen door de n voorzitter of bij diens ont
stentenis door den vice-voorzitter. Er zullen 
niet meer dan 3 kalendermaanden verstrijken 
tusschen 2 opeenvolgende vergaderingen. Een 
buitengewone vergadering zal b innen 7 dagen , 
nadat een verzoek daartoe van een delegatie 
bij den voorzitter zal zijn ontvangen, dienen 
te worden bijeengeroepen . 

/. De commiss ie zal de functies , welke haar 
zijn toevertrouwd volgens artikel 3 c, 4 b, 6, 7, 
17 en 18 van deze overeenkomst, uitoefenen 
en zal bovendien statistische gegevens verza
melen en publiceeren en zoodanige voorstellen 
bij de R egeeringen indienen, be trekking heb
bende op deze overeenkomst, als zij wensche
lijk oordeelt, in het bijzonde r met betrekking 
tot de beschikking over rubber, wel ke in het 
bezit van eenige R egeering mocht komen a ls 
gevo lg van de u itvoering van artikel 9 en 10 
van deze overeenkomst. De commissie za l a ll e 
andere wettige h andelingen verrichten, welke 
inc identeel of bij voortduring noodig zullen 
zijn voor de uitoefening van haar functies en 
zal voorts een zoodan ige pub! icite it aan haar 
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handelingen geven als noodig wordt geacht. 
k. I edere delegatie zal stemmen als één ge

heel. Ingeval de delegatie uit meer dan één 
l id bestaat. zal de naam van het lid, dat ge
machtigd is te stemmen, worden medegedeeld 
aan de R egeering van het Vereenigd Konink
r ij k voorzoover het de eerste vergadering van 
de commissie betreft, terwijl voor latere ver
gaderingen deze mededeel ing zal plaats vin
den aan den voorz itter van de comm iss ie. H et 
stemgerechtigde lid mag ingeval van ontsten
ten is een ander lid machtigen voor hem te 
handelen, waarvan mededeeling behoort te 
worden gedaan aan den voorzitter. 

l. Elke delegatie beschikt over een zoo
danig aantal stemmen, a1s zal worden be
rekend op basis van één stem voor elke 1000 
ton van de grondslagen voor het onderhavige 
restrictiejaar van e lk land; wat betreft het 
aantal stemmen zal Fransch Indo-China wor
den geach t de volgende grondslagen te zijn 
toegewezen : -

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

ton 
22,500 
27,000 

... ......... .. . .. .... 34,000 
... 44,000 

52,000 

,n , De aanwezighe id van ten minste 4 dele
gaties zal nood ig zijn om een quorum in een 
vergadering te vormen, met dien verstande, 
dat, indien binnen een mu· na het tijdstip, 
vastgesteld voor een vergadering, een quorum, 
zooals boven genoemd, niet aanwez ig is, de 
vergadering zal worden uitgesteld tot de vol
gende week, op denzelfden dag, hetzelfde uur 
en dezelfde pi aats, en indi en ook op zulk een 
ui tgestelde vergader ing een quorum als boven 
aangegeven niet aanwezig mocht zij n, de aan
wezige delegaties het wettelijk vere isch te aan
tal stemmen zul len vülmen. 

n. Bes] iss ingen zu ll en worden genomen bij 
meerderheid van het aantal uitgebrachte stem
men, met dien verstande dat, 

i. voor een beslissing ter vaststelling of 
wijziging van het toegestane exportpercentage 
van de grondslagen en voor het maken, wijzi
gen o f intrekken van regels voor de w ijze van 
werken, er een meerderheid van 3/4 van het 
totale aanta l stemmen, dat zou kunnen worden 
uitgebracht door all e stemgerechtigde delega
ties, aanwezig of n iet, noodig zal zij n; 

ii . de delegatie, die Fransch Indo-China 
vertegenwoordigt, alleen gerechtigd zal zijn 
deel te nemen aan d iscussies of stemmingen 
inzake het toegestane export-percentage van 
de grnndslagen, voor den tijd en zoolang ten 
aanzien van dit gebi ed de rege ling op bas is 
van artikel 6b wordt toegepast. 

o. Aan het begin van elk restrictiejaar zal 
de commissie een begroeting voor het aan
staande jaar opmaken. De begrnoting zal on
der de daartoe bestemde hoofden en voldoende 
gedetaill eerd aantoonen, wat de commissie aan 
u itgaven voor dat jaar noodig acht. Van de 
begroet ing zal mededeeling worden gedaan 
aan de contracteerende Regeeri ngen en aan de 
Besturen van de gebieden of grnepen van ge
bieden, waarnp deze overeenkomst betrekking 
heeft, onder vermelding van het gedeelte der 
uitgaven dat ten laste komt van elk gebied 

of groep van geb ieden volgens de bepalingen 
van artikel 16 . 

a beëindiging van elk restrictie jaar zal de 
commissie zoo spoedig mogelijk een reken ing 
en verantwoord ing opmaken, gever ifiee rd door 
een daartoe aangewezen accountant, waaru it 
de ontvangsten en de uitgaven gedurende dat 
jaar blijken. 

De verantwoording zal worden bekend ge
m aakt aan alle contracteerende R egeer ingen 
en aan de Besturen van al Ie gebieden of 
groepen van gebieden, waarop deze overeen
komst betrekking heeft. 

p. De commissie ontwerpt, maakt van 
kracht, wijzigt of trekt in , bepali ngen voor de 
door haar te volgen gedragslij n en werkwijze, 
zooals dit van tijd tot t ijd noodig mocht blij
ken, met dien verstande, dat de bepalingen 
ten a ll en t ijde in overeenstemming moeten zij n 
met de voorafgaande bepalingen van dit ar
tikel. 

Art. 16. De uitgaven van de Internationale 
Rubber-Regelingscommissie zullen worden be
kostigd door de Besturen van alle gebieden 
of groepen van gebieden, waarop deze overeen
komst betrekking heeft, uitgezonderd Serawak 
en Siam. D e helft van de jaar-contributie voor 
elk gebied of groep van gebieden, a ls neerge
legd in de begroeting door de commiss ie ont
worpen, moet onmiddell ijk na ontvangst van 
deze begrooti ng door de contracteerende R e
geeringen worden voldaan, terwijl het res
teerende deel der contributies u iet later dan 
na 6 maanden dient te volgen. De contributie 
van elk geb ied of groep van geb ieden zal even
redig zijn aan de daarvoor vastgestelde grond
slagen voor het restrictiejaar, waarop de be
groeting betrekking heeft. Als grondslagen 
voor Fransch Indo-China zullen voor d it geval 
worden genomen de in artikel 15 l bedoelde 
grondslagen. 

Art. 17. a. Het Bestuur van elk gebied of 
groep van gebieden, waarop deze overeen
komst betrekking heeft, dient uiterlijk op den 
lsten J anuar i 1935 bij de Internationale Rub
ber-Regelingscommissie een opgave in van het 
op 1 Juni 1934 totaal met rubber beplante 
areaal in elk geb ied of groep van geb ieden. 

b. Elk Bestuur zal de Internationale Rub
ber-Regelingscommissie alle mogelij ke hulp 
dienen te verschaffen, ten einde de commiss ie 
in staat te stellen haar taak op behoor lijke en 
juiste wijze te verr ichten. Deze hulp za l om
vatten het verschaffen van alle noodzakelijke 
statistische gegevens en a lle hulp aan de door 
de comm issie aangewezen agenten, die belast 
zij n met het onderzoek betreffende de wijze, 
waarop de reguleering in het gebied wordt 
uitgevoerd. 

Art. 18 . De Internationale Rubber-R ege-
1 ingscommissie is gemachtigd om binnen eeJJ 
maand na haar eerste vergadering een uit
noodiging te r ichten tot die organ isatie(s), 
welke zij het meest representatief acht voor de 
r ubberfabrikanten, ter benoeming van 3 ver
tegenwoord igende personen van deze fabr i
kanten, van wie één vertegenwoordiger zal 
zijn van r ubberfabrikanten in Amerika, terwijl 
deze ver tegenwoordigers een instantie zull en 
vormen, die kan worden uitgenoodigd om van 
tijd tot tijd de Internationale R ubber-Rege
lingscommissie van advies te dienen betref-
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fende de wereldvoor raden, de vastste lling en 
wijzig ing va n het percentage van de grond
slagen en in aangelegenheden. ve rba nd hou
dende met de be la ngen va n rubberfabrikanten. 

A rt. 19. De contracteerende R egeeringen 
erkennen, dat een natuurl ij k herste l van het 
evenwicht tusschen productie en consumptie 
ka n worden bespoedigd door onderzoekings
werk, dat zich ten doe] stelt de toepass ing van 
rubber voor ni euwe doele inden te on twikkelen 
en voorts doo r middel van propaganda . Zij 
verkl a ren, dat zij de mogelijkhe id in oven ve
ging zul len nemen om een uni for m recht te 
heffen op den netto u itvoer van rubber ui t 
haar respectievelijke gebieden t ij dens den 
duur van de regeling, ten e inde di t onderzoe
kingswerk en deze propaganda te steunen ; 
voorts zu ll en zij samenwerken bij de instelling 
van een Internat ionale R ubber-Onderzoekraad 
voo r het u itwerken va n een p lan betreffende 
dit onderzoeking werk en deze propaganda . 
Indien de voorstell en in di t a rtike l neerge
legd in werking mochten t reden , wordt geen 
bijd rage verwacht van Serawa k en Si am. 

T en blijke waarvan de ondergeteekenden , 
hie rtoe door hun respecti evelijke R egeeringen 
gevolmacht igd , deze overeenkomst hebben ge
teekend en hunne zegels daaraan hebben ge
hecht. 

Gedaan te Londen den 7den M ei 1934, in 
enkelvoud. D it stuk zal bewaard blij ven in de 
a rchieven van het Vereeni gd K oni nkrijk, te r
wijl gewaarmerkte afschr iften door de R egee
ring van di t land zull en worden gezonden aan 
de a ndere contractee rende R egeer ingen. 

Voor de R egeering van de Fransche 
R epubli ek: 

Ch. Corbin. 
Voor de R egeer ing van het Ver
een igd K on inkrij k van Groot-Bri
tannië en îoord-Ierl and : 

J ohn S imon. 
P. Cunliffe-Lister . 

Voor de R egeeri ng van Britsch-I nd ië : 
onder het volgende voorbehoud : 

B . N . M itra. 

(L. S . ) 

(L.S . ) 
(L.S.) 

(L.S.) 
Bij de onderteekeni ng van deze overeen

komst van wege mijn R egeering, heb ik op
d racht de vol gende voo rbehouden te maken : 

a. De toetreding van de Bri tsch-Indische 
R egeering is onderworpen aan de overeen
stemming en samenwerking va n de rubber 
voortbrengende " Ind ia n States" in Britsch
I ndi ë, in welke gebieden de B r itsch-Indische 
R egeering geen macht heeft om de restrictie 
te h andh aven of door te voeren. De bepalin
gen van de overeenkomst tusschen de R egee
ringen zijn ter kennis van de desbetreffende 
Staten gebracht en de B r itsch-Indische R egee
ring heeft all e reden om aan te nemen, dat 
zij in overeenstemming met de bepa li ngen de r 
overeenkomst zull en ha ndelen. 

b . Voor zoover wetgevende maatregelen 
noodig zull en zij n om de bepali ngen van de 
overeenkomst in werking te stell en, is de toe
treding van de Bri tsch-Indische R egeering on
derworpen aan de goedkeuring van de B r itsch. 
Ind ische wetgevende m acht. 

7 Mei 1934. (w.g.) B. N. Mitra . 

Voor de R egeering van het Koni nk
r ijk de r Nederla nden: 

R. de Ma rees va n Swinderen. (L.S .) 
Voor de R egeering va n het Konink-
r ijk Si am: 
Behoudens rat ificatie : 

Phya Subarn Sorn pati. (L.S .) 

s. 437. 

27 J ul i 1934. WET tot wij zig ing van het 
vie,·de hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1934. 

s. 438. 

27 hdi 1934. WET, houdende natura] isat ie 
van A. A da,nczy k en 19 anderen. 

Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebb n, 

dat er aanl eid ing is tot natura lisatie va n 
Alfred Ada,nczyk en 19 anderen, die aan 
Ons het verzoek daartoe hebben gedaan , met 
overlegging - wat betreft de in a rt ikel 2 ge
noemden voo r zooveel doenlijk - van de be
wijsstu kken, bedoeld in a rt ikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) , op het 
Nederlanderschap en het ingezeten chap, laat
ste lij k g-ewij zigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het , dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art . 1. De hoedanigheid va n ederlander 

, wordt bij deze ve rl eend aan: 
1 °. A lfred A darnczyk, geboren te Essen 

( Pruisen) den 19 F ebrua ri 1912, schilder, wo
nende te K er krade , provincie L i,nburg; 

2° . H end1'ik W ill e,n B ass, geboren te K erk
reuk (Li111bm·r1) den 18 F ebruar i 1908, winkel
bediende, wonende te Brunssu,n , prov inc ie 
L i?nburq; 

3° . l,fax M oritz Fran kenthal , geboren te 
H a,nbu,·g ( D·uilschland) den 20 faart 1888, 
statisticus. wonende te Ove,·veen, gemeente 
Bloemendaal, provincie Noo,·dholland; 

4° . Adol ph A l phonse E,nil e van H am, ge
bo ren te S 1nyma ( T urkije) den 13 J anuari 
1887, tabaksli andelaar, wonende te Pa,-ijs 
(Ji'ranlcrijk); 

5° P eter H eim·ich Janissen, geboren te 
Genholt-B rü(lgen (Pn ,isen) den 9 F ebruari 
1900, arbeide r, wonende te D il ki·ath ( Prui
sen); 

6°. Paul Landn,ann, geboren te P osen 
(P ruisen) den 19 October 1885, procuratie
houder , wonende te A,nsterda,n, provincie 
N onrdholland ; 

7°. Friedirich H ermann R icha,·d Lindner, 
geboren te 'l'heissen ( Pruisen) den 5 Juli 1893, 
bankwerker, wonende te Z aandij k, provincie 
Noordholland; 

8°. Erhard Franz P olansky , geboren te 
Lindau ( T sjecho Sl owakije) den 19 October 

1 1904, e lectric ien, wonende te Gel een, prov in
cie L i,n bu ,·g ; 

9°. P aul Jul ius H ,ermann Albert R euter, 
geboren te Elb er/ eld (P ruisen) den 18 Juni 
1891, bedrij fsle ider, wonende te 's -G,·avenhage, 
provincie Zuidhollanil; 

10°. Wilhelmine Jo se fine Maria R oelofs, 
geboren te W ctten-Kevelaer ( Pruisen) den 19 
Augustus 1900, onderwijzeres, wonende te T il
burg, provincie No ordbrabant; 



1934 ~7 JULI (S. 438-439) 560 

11 °. Johanna Catha,-ina Adelgunda Schmitz, 
weduwe van J ohannes H end:rikus Aerts, ge
boren te St . H ube,rt ( Pruisen) den 3 April 
1874, koopvrouw, wonende te Kre/eld (Prui
sen); 

12°. Adèle R égine van Soest, geboren te 
St . Gilles (België) den 16 October 1889, 
schoonmaakster, wonende te C hatillon-sou• 
Bagneux (Frankrijk); 

13°. J ozef Frans Steinbrück, geboren te 
K e,·krade (Limburg) den 4 Maart 1912, kan
toorbediende, wonende te B runssum, provincie 
Limbwrg; 

14°. Dawid Stupel, geboren te R iga (Let
land) den 5/18 Juni 1891, · koopman, wonende 
te A1nstenlam,, provincie Noordholland; 

15°. Jose/ Trebitsch, geboren te Bad 
Gleichenbe,·g (Oostenrijk) den 1 F ebruari 
1908, schilder, wonende te R otterdam, pro
v incie Zuidholland; 

16°. Aladá,· Weimnann, geboren te Buda
pest (Hongarije) den 8 Juni 1906, arts, wo
nende te Dirksland, provincie Zuidholland; 

17°. H einrich Anton Wille,ns, geboren te 
D usseldorp (Pruisen) den 15 Februari 1897, 
arbeider, wonende te DusselMrp (Pruisen); 

18° . M oses B enjamin Zimm ern, geboren te 
Bruchsal, ( Baden) den 13 October 1885, hout
handelaar, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n° . 268) , op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 Decem
ber 1920 (Staatsblad n°. 955) , wordt bij deze 
de hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1°. Wilhelmus J ozef Hub ert Cloot, geboren 
te Vaal,s (Limbw·u) den 17 Maart 1912, wever, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg; 

2°. B ei·nardus Jul ius Maria Poggemann, 
geboren te Alkemade (Zuidholland) den 31 
M ei 1893, koopman, wonende te M edem blik, 
provincie N oo,·dholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934 . 
WILHELMINA. 

De M inister van Justiti e, V a n S c h a i k. 
( Uilgeg. 7 Augustus 1934. ) 

s. 439. 

27 .Juli 1934. WET, houdende naturalisatie 
van D r. C. J. G. M. Bonns en 21 anderen. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van Dr. 
Ca1·olus Joannes Gislenus Maria Bonns en 21 
anderen, die aan Ons het verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging wat betreft de 
in de · a rtike len 2 en 3 genoemden voor zooveel 
doenlijk, van de bewijsstukken bedoeld in ar
tike l 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) , op het ederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van N ederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1 °. Dr. Carolus J oannes Gislenus Maria 
Bonns, geboren te Sint-Niklaes in Oost-Vlaan
deren ( B elgië) den 7 December 1876, genees
heer, wonende te 's-Hertogenbosch, provincie 
N oordbrabant; 

2°. Joseph Frans Arthu,· B,·oeckhoven, ge
boren te Antwerpen (B elgië) den 22 Juli 1907, 
beton-technicus, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

3°. H end,·ine Broek?nans, weduwe van P eter 
Christiaan van Houdt, geboren te Geldern 
(Pruisen) den 13 Januari 1863, zonder beroep, 
wonende te Vink?·ath- Vorst- Viersen Land 
( Pruisen); 

4°. T eunis Karl de Br·uyn, geboren te Wuls
Mrf (Pruisen) den 28 September 1900, ma
chine-bankwerker, wonende te Nieuw Lekker
land, provincie Zuidholland; 

5°. Karl Alfred RuMlf Förster, geboren te 
F,·eijburg aan de Unstrut (Pruisen) den 23 
F ebruari 1894, administrateur op eene Gou
vernements-Rubberonderneming, wonende te 
P e kalongan. ( N ederlandsch-1 ndië) ; 

6° . F elix Franke, geboren te B erlijn (Prui
sen), den 26 Mei 1908, kweeke,·, wonende te 
Busswn, provincie Noordholland; 

7°. H enriette Caroline Goldschrnidt, we
duwe van Ernst M oor, geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 13 Augustus 1887, zonder be
roep, wonende te B erlijn-Z ehlendorf (P ruisen); 

8°. Friedrich Gustav H errmann Günther, 
geboren te H irschberg (Pruisen) den 22 Juli 
1876, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

9°. Wilhelm H endriks, geboren te Kal,de'flr 
ki:rchen (Pruisen) den 11 November 1877, ar
beider, wonende te Breyell ( Pruisen) ; 

10°. L eonard Horbach, geboren te Mors
bach-Würsel en (Pruisen) den 12 September 
1904, bankwerker, wonende te K erk,·ade, pro
v incie Limburg; 

11°. Anton H einrich J ohann La,ners, ge
boren te A sperden (Pruisen), den 19 Juni 
1900, fabrieksarbeider, wonende te Pfalzd01·f 
(Pruisen); 

12°. Fiszel Mak, geboren te Lipno (Polen) 
den 22 Maart/5 April 1893, voorzanger, wo
nende te Rotterda,n, provincie Z uidhollanil; 

13°. J ohann Wilhel,n Nellessen, geboren te 
K eulen ( Pruisen) den 12 J uni 1901 , vertegen
woordiger, wonende te Dusseldorp (Pruisen); 

14°. Engelbert Friedrich Wilhelm B ern
hard Rohenkohl , geboren te Quakenbrück 
( P,-uisen) den 29 F ebruari ·1888, handelsagent, 
wonende te A ,nsterdam, provincie N oordhol
land; 

15°. Pieter Rooze, geboren te Antwerpen 
(België), den 19 F ebruari 1886, procuratie
houder, wonende te Hill egersberg, provincie 
Zuidholland; 

16°. Anton Josef Schejbal, geboren te 
L eitme,·itz, thans genaamd Vreskovice ( 'l'sjecho 
Slowakije) den 18 December 1887, gistmeester 
wonende te A 1nste1·dam, provincie N oordhol
land; 

17°. Gesina Siebener, geboren te Papen
burg-Obenende ( P ruisen) den 17 April 1901 , 
hoofd eener school, wonende te Haaksbergen, 
provincie Overijssel; 

18 . Theodor Tobias, geboren te B etzdorf 
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(P,·uisen) den 11 Maart 1882, koopman, wo
nende te Arnste,-da,n, provincie Noo,·dhollanà; 

19°. Karl F,·anz August R icha,·d W eber, 
geboren te Ha,nbu,·g (Duitschland) den 20 
April 1895, magazijnchef, wonende te Arnster
darn, provif!Cie N oordholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij ar
tikel 3, vierde lid, onder 3° ., der wet van 12 
D ecember 1892 (Staatsblad n° . 268), op het 
N ederlanderschap en het ingezetenschap, laat. 
ste lijk gewij zigd bij de wet van 31 D ecember 
1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedani gheid van N ederl ander verleend aan 
J ohan B ernard B e,·nsen, geboren te Ernrnen 
(Drenthe) den 11 Apri l 1905, arbeider, wo
nende te Z wa,·te,neer, gemeente E,nrnen, pro
vincie Drenthe. 

3. Met uitbre iding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268), op het N ederlanderscha p 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 
955), wordt bij deze de hoedan igheid van 
N ederlander verleend aan: 

1 °. Jul ia M aria Ludovica Gislena B orrns, 
geboren te H arnrne in Oost-Vlaande,·en (B el
gië) den 27 Aug ustus 1909, woning-inspectrice, 
wonende te 's-H ertogenbosch, provincie Noord
brabant · 

2°. lea Camilla Edrnonda Ghislena B orrns, 
geboren te H•arn~ne in Oost-Vlaanderen (B el
gië) , den 24 J anuari 1912, zonder beroep , wo
nende te R oer,nond, provincie Limburg. 

4. D eze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag na di en hare r afkond ig ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A . 

De Minister van J ustitie, V a n Scha i k. 
(Uitgeg . 7 A ugustus 1934.) 

s. 440. 

27 J ul i 1934. WET tot wijziging van het 
vietrde hoofdstuk der Rijksbegroot.ing voor 
het di enstjaar 1933. 

s. 441. 

27 Jul i 1934. BESLUIT tot toepassing van 
de a rtikele n 9 en 14 der L a ndbouw-Cris is
wet 1933, van het Cr isis-Organ isatiebe lui t 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
bloemboll en (Teel t) . 

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

Economische Zaken van den 16 Juli 1934, 
Afdee l ing Landbouw-Cris is-Aangelegenheden, 
n°. 19745 ; 

Gezien de artikelen 9 en 14 der L andbouw
Cri iswet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 en het Cris is-Heffingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoe ld in 
art ikel 27 der Landbouw-Cr is iswet 1933 (ad
vies van den 13 Juli 1934, n°. 361) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 24 Juli 1934, n °. 45); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Juli 1934, Af
deeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, n° . 
20063; 

L . & S. 1934. 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te be palen : 
dat het B loemboll en-saneeringsplan 1933 

(Tee lt) wordt gewijzi gd en opnieuw vastge
steld al s vol gt: 

Art. l. Dit beslui t neemt over de t ermino
log ie van artike l 1 van het Cri is-Organ isatie
besl ui t 1933 en van artikel 1 van he t Cris is
H effingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1°. ,, bloembollen": de boll en van hyac in
then, di e van tulpen en die van narcissen ; 

2°. · ,,vergunning": de vergunning, bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van dit beslu it; 

3°. ,,aangeslotene" : aangeslotene bij een 
door Onzen Minister aan te wij zen crisis-or
gan isatie ;' 

4°. ,,pla ntj aar" : het jaa r , loopende van 1 
Aug ustus van het eene tot 31 J u i i van het 
volgende ka lenderjaar. 

2. 1. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
den dag, waarop dit be lui t in werking treedt 
en e indigende den 31sten Juli 1936, is het 
tel en van bl oembolle n a ls bedrijf verboden, 
tenzij met door of vanwege Onzen Minister te 
verl eenen vergunning. 

2. Onze Minister stelt vast het model van 
de ve rg unning . 

3. De vergunning kan ui tslui tend worden 
verleend : 

a. aan een aanges lotene, die zich bij ge
schrifte, waa rvan het model door Onzen Mi
nister wordt vastgesteld , verbindt jegens de 
in artikel 1 onder 3°. bedoelde crisis-organ isa
tie, ten behoeve van het Fonds op eerste aan
vraag te zull en betalen een door Onzen Mi
nister telkens voor een door hem te be pa l en 
tijdvak vast te stellen bedrag, hetwelk ver
schill end kan zijn voor de met versch illende 
soorten van bloembol! n te bete len perceelen 
per door hem vast te stell en oppervlakte-een
he id over de in eenig plantjaar met bloem
boll en beteelde oppervla kte, waarvoor de ver
g unning wordt verleend; 

b. voor den duur van een plantjaar; zij 
kan ook tusschentijds worden verleend, a lsdan 
loopt zij tot den aanvang van het plantj aar, 
dat daarop onmiddellijk volgt. 

4. De vergunning ge ldt ui tslui tend: 
a. voor het percee l of de perceel en gronds, 

vermeld in het bewij s van de vergunning; 
b. voor den persoon van den aanges lotene, 

ve rmeld in het be wij s van de vergunning. 
5. 1. D e vergunn ing moet inhouden, welk 

percentage van de in het plantj aar 1932/1933 
beteelde . oppervl a kte van het perceel of de 
perceelen gronds, bedoeld in het vorig artike l, 
onder a, door den aangeslotene, vermeld in 
het bewijs van de vergunning, mag worden 
beteeld. 

2. H et percentage, hetwelk verschill end kan 
zij n voor de verschi ll ende soorten van bloem
boll en , wordt door Onzen Minister vastge te ld. 

6. Onze Minister is bevoegd, in afwijki ng 
van het bepaa l de in het eerste I id van het 
vor ig arti ke l, in de naar zijn oordeel hi ervoor 
in aanmerking komende geva ll e n of groepen 
van gevallen het in dat artikel bedoeld per
centage vast te stellen op het gem iddelde van 
de in het pl antj aar 1932/1933 en de daaraan 
onmiddellijk voorafgaande twee plantjaren be
teelde oppérvlakte. 

7. Onder door Onzen M inister te ste ll en 
63 
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regelen kan in door hem aan te wijzen ge
vall en of groepen van gevallen de vergunning 
geheel of gedeeltelijk worden overgeschreven 
op naam van een anderen aanges lotene, die 
zich bij geschr ifte, waarvan het model door 
Onzen Min ister wordt vastgesteld, verbindt 
a ll e verplich t ingen van den vorigen houder 
der vergun ning jegens de in artikel 1 onder 
3°. bedoelde cri s is-organisati e over te nemen. 
In dit geval zal of zull en clesnooclig het per
ceel of de perceelen gronds, in de vergunning 
vermeld, door :inclere kunnen worden vervan
gen. 

8. De aangeslotene, vermeld in het bewij s 
der vergunning, die zel f - dan wel wiens 
rechtsvoorganger terza ke van de verg-unning -
nog niet heeft ingeleverd een door Onzen Mi
nister vast te stell en percentage van den in 
het plantj aar 1932/1933 gewonnen oogst, is ver
plicht de ontbre kende hoeveelhe id a lsnog in te 
leve ren uit den in het pl antjaar 1933/1934 ge
wonnen oogst. 

9. l. Onze Minister is bevoegd het pe r
centage, bedoeld in het vorig artikel , ver
sch ill end vast te stell en, a l naar gelang het 
betreft: 

a. leverbaar of plantgoed; 
b. de onderscheidene soorten, qua li teiten , 

va ri ëte iten en maten der bloembollen. 
2. Onze Minister is mede bevoegd bij de 

vastste lling va n het percentage, bedoeld in het 
vorig artikel , rekening te houden met de 
grootte der bedrij ven, a lsmede met de bere ids 
vrij willig plaa ts gehad hebbende inlever ingen. 

10. Dit besluit ka n worden aangehaald 
onder den titel: ,,Bloernboll ensaneeringsplan 
1934 (Teel t )" . 

ll. Dit beslui t t reedt in werki ng met in
gang van den tweeden dag na d ien der a f
kondiging. 

Onze Ministe r va n E conomische Zaken is 
belast met de ui tvoering van di t beslui t , het
welk in het S taatsblad zal worden gepl aa tst 
en waarvan a fschrift za l worden gezonden 
aan den Raa d va n State. 

's-Gravenhage, den 27sten J uli 1934. 
WILHE LM! A. 

De Minister van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 31 J uli 1934.) 

s. 442. 

27 h di 1934. BESLUIT tot toe pass ing van 
a rti kel 9 de r L a nclbouw-Cri siswet 1933 en 
het Cr isis-Organi satiebeslui t 1933 op bl oem
bol ! en (Ha ndel ) . 

Wij WILHEL MINA, enz. ; 
Op de voo rd racht van Onzen Minister va n 

Economische Za ken van den 16 Juli 1934 , 
Afdeel ing L a nd bouw-Crisis-Aangelegenheden 
n° 19745 · 

Gezi en ~rtikel 9 va n de L anclbou w-Cri siswet 
1933 en het ri is-Organisatiebeslu it 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commiss ie, bedoeld in 
artike l 27 van de L andbouw-Cri siswet 1933 
(advies van den 13 Juli 1934, n°. 361) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 24 Juli 1934 , n°. 45); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 25 Juli 1934, a f-

deel ing Lanclbouw-Crisis-Aangelegenheclen, n°. 
200 63 ; 

H ebben goedgevonden en verstaa n : 
te bepalen: 
dat het Bl oem bol lensaneeringspl an 1933 

(H andel } wordt gewijzi gd en opnieuw vastge
steld a ls volg t : 

Art. 1. Dit beslui t neemt over de termino
logie van het Cri sis-Organisati ebesluit 1933 en 
verstaat voorts onder: 

1 °. ,, bloemboll en" : de boll en va n h yacin
then, di e van tu l pen en die van narc issen ; 

2°. ,,vergunning": de vergunning bedoeld 
in artikel 2, li d 1 van dit besluit; 

3°. ,,aange lotene" : aangeslotene bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen cr isis
organisatie. 

2. l. Gedu rende het tijdva k, aanva ngende 
den dag, waarop d it besluit in werking t reedt 
en eind igende 31 J ul i 1936, is de handel in en 
a fl evering van voor export be temeie bloem
bol! en verboden, tenzij met door of va nwege 
Onzen Minister te verleenen ve rgunn ing. 

2. De vergunning kan ui tslui tend wo rden 
verleend aan door of vanwege Onzen Minister 
a ls handelaren in voor export bestemde bloem
bo l !en erkende aangeslotenen. 

3. Onze Mi nister telt het model va n de 
vergunning vast. 

3. D it besluit kan worden aangehaa ld on
der den t itel : ,,Bl oemboll ensaneeringsplan 
1934 (Handel )" . 

4. Dit beslui t t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der a fkondi g ing. 

Onze Minister van E conomische Za ken is 
bel ast met de ui tvoering va n dit bes lui t, het
welk in het S taatsblad za l worden gepl aatst 
en in afschr ift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten J ui i 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 31 Jul i 1934.} 

s. 443. 

27 Juli 1934. BESL IT tot toepass ing van 
a rt ikel 10 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Cri sis-Organisatiebesluit 1933 en het 
Crisis-Heffi ngsbesluit 1933 op bloembollen 
(Export) . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Op de voord racht va n Onzen Minister van 

E conomische Za ken van den 16 Juli 1934, 
Afdeel ing L andbouw-Cri sis-Aa ngelegenheden, 
n°. 19745; 

Gez ien artikel 10 van de L a nclbouw-Cri sis
wet 1933, het Crisis-Organisatiebesluit 1933 
en het Crisis-H effi ngs beslui t 1933 ; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, bedoeld in 
a rt ikel 27 va n de L a nclbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 13 Juli 1934, n°. 361); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 24 Jul i 1934, n°. 45) ; 

Ge let op het nader r a pport va n Onzen voor
noemden Minister va n den 25 Juli 1934, Af
dee l i ng Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, n°. 
20063 ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen: 
da t het bloemboll ensaneeringsplan 1933 (Ex-
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port) wordt gewijzigd en opnieuw vastgesteld 
a ls volgt: 

Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
log ie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslu it 1933 en van a rtikel 1 van het Cr i is
H effingsbesluit 1933 en verstaat onder : 

1°. ,, bloemboll en": de boll en van hyacin
then, di e van tulpen en die van narcissen; 

2°. ,,vergunning" : de ver gunning bedoeld 
in artikel 2, lid 1, van dit beslui t; 

3°. ,,aangeslotene": aangeslotene bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen cr isis
organisatie; 

4°. .,soorten" : soorten, qualiteiten, var ië
teiten en maten van bloembollen. 

2. l. Gedurende het tijdvak, aanvangende 
den dag, waarop dit besluit in werking treedt 
en e indi gen de den 31 J uli 1936, is het uit
voeren van bloembollen verboden, tenzij met 
door of vanwege Onzen Minister te verleenen 
vergunn ing . 

2. De vergunning kan uitslui tend worden 
verleend aan een aangeslotene, die heeft vol
daan aan de in artikel 5 van di t beslu it ge
stelde vere ischten . 

3. Onze Minister stel t vast het model van 
de vergunning. 

3. De vergunning geld t ui tslui tend: 
A. voor de hoeveelheid bloemboll en: 
a. vermeld in het bewijs van de vergun

ning : 
l. in een door Onzen Minister vast te stel

len eenheid , welke verschill end kan zijn voor 
de verschill ende soorten ; 

2. onderscheiden naar de ondersche idene 
soorten· 

b. v~rkoch't, met inach tnem ing van door 
Onzen Minister vast te stell en voorwaarden, 
voor of boven den door hem vast te stel! en 
exportprijs, dan wel in cons ignatie gezonden 
met inachtneming van door hem vast te stel
len voorwaarden· 

B. voor den persoon van den aangeslotene, 
vermeld in het bewijs van de vergunning. 

4. De voorwaarden en de exportprijs, be
doeld in het vor ige artikel , onder A, b, kun
nen worden vastgeste ld: 

a. verschillend voor de verschi ll ende soor 
ten: 

b. ver chill end naar gelang het den kl ein
ha nael , den groothandel of de in het buiten
land gevestigde groothandelaars-wederverkoo
pers betreft ; 

c. voor verschill ende landen of groepen van 
la nden, met inbegr ip van de onkosten van 
afl evering en invoerrech ten. 

5. Ter verkrijg ing van de vergunning moet 
de betro kkene : 

A. betalen, of zich bij geschrift, waarvan 
het model door Onzen Mini ter wordt vastge
ste ld, verbinden jegens de in artike l 1 onder 
3°. bedoel de cris is-organisatie op ee rste aan
vraag te zullen betalen ten behoeve van het 
Fonds een bedrag, overeenkomende met een 
door dien Minister te bepalen percentage van 
den exportprijs, bedoeld in artikel 3 onder A , 
b, over de hoeveel he id bloembollen, waarvoor 
de vergunn ing wordt verleend ; 

B . ten blijke dat voldaan is aan de ver
e isch ten, gesteld in artikel 3, A , b, overleggen, 
of zich bij geschrift, waarvan het model door 
Onzen Minister wordt vastgesteld, verbinden 

jegens de in arti kei 1 onder 3°. bedoel de 
cri sis-organisatie op eerste aanvraag te zullen 
overleggen de door dien Minister voo r te 
schrij ven en vol gens door hem vast te ste llen 
regelen opgemaakte bescheiden betreffende de 
buitenlandsch lever ingen en cons igna tiezen
dingen, welke besche iden versch ill end kunnen 
zijn naar gelang het den kleinhandel , den 
groothandel of de in het buitenland gevestig
de groothandelaars-wederverkoopers betreft; 

C. overeenkomstig door Onzen Minister te 
stellen regelen, ten genoege van de in artikel 
1 onder 3°. bedoel de crisis-organisatie aantoo
nen of zich bij geschrift, waarvan het model 
door Onzen Minister wordt vastgeste ld , ver
binden jegens de in artikel 1 onder 3°. be. 
doel de cri sis-organisatie op eerste aanvraag 
te zullen aantoonen, da t de hoeveelhe id bloem
bollen , waarvoor de vergunning wordt ver
leend: 

a. op zoodanige wijze en onder zoodanige 
voorwaarden en omstandigheden door hem is 
verkregen, dat hij te goeder trouw mocht aan
nemen, dat de betreffende bloembollen af
komstig zijn van een aangeslotene, a ls bedoeld 
in artikel 1, onder 3°. van het Bloembollen
saneeringsplan 1934 (Teelt); 

b. niet beneden een door Onzen Minister 
vast te stellen prijs op de binnen] andsche markt 
is gekocht. 

6. Dit beslui t kan worden aangeh aald onder 
den titel: Bloemboll ensaneeringsplan 1934 
(Export). 

7. Dit beslui t treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der afkondiging. 

Onze Minister va n E conomische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en waarvan a fschri ft zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 27sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Ui tgeg . 31 J uli 1934. ) 

s. 444. 

27 Jul i 1934. BESLUIT tot toepass ing van 
a rt ikel 12 de r L andbouw-Crisiswet 1933, 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933 en he t 
Crisis-Monopoliebeslui t 1933 op bloem
boll en (Invoermonopolie ). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onzen Jl.1inister van 

Economische Zaken van den 16 J uli 1934, 
a fcleeling Landbouw-Crisis-Aangelegenheden, 
n°.19745; 

Gezien artikel 12 der Landbouw-Crisiswet 
1933, het Cris is-Orga nisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-Monopoliebesluit 1933; 

Gehoord de Centra le Comm iss ie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Cri s iswet 1933 
(advies van den 13 Juli 1934, n°. 361); 

Gehoord den R aad van State (adv ies van 
den 24 J uli 1934, n° . 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemde□ Mini ster van den 25 Juli 1934, Af
d e ling Landbouw-Crisis-Aa ngelegenheden, n°. 
20063; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen: 
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Art. 1. Dit besluit neemt over de termino
logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933. 

2. Voor het tijdvak aanvangende den dag, 
waarop dit besluit in werking treedt en ein
digende op 31 Juli 1936 is de invoer van 
bollen van hyacinthen, van tulpen en van nar
cissen slechts toegestaan aan een door Onzen 
Minister aan te wijzen Crisis-organisatie. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den t itel : Bloembollensaneeringsplan 1934 
(Invoermonopol ie). 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn afkon
diging. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit bes luit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De M inis te,· van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitg eg. 28 A.ugustw; 1934.) 

s. 445. 

27 Jn!i 1934. BESLUIT tot vaststelling van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel 6 der wet van den 
22sten December 1933 (Staat-91,lad no. 715) 
tot steno aan noodlijdende gemeenten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze ~Iinisters van Financiën en van Binnen
landsche Zaken en het daarbij overgelegd advies 
van de Rijkscommissie van Advies voor de 
Gemeentefinanciën, dd. 28 Juni 1934, n°. 
AB. -30-3; 

Gezien ar tikel 6 der wet van den 22sten De
cember 1933 (Staatsblad n°. 715) tot steun aan 
noodlijdende gemeenten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1934, n°. 37 1

; 

Gezien het nader rapport van Onre voor
noemde Ministers dd. 26 Juli 1934, Afdeeling 
Generale Thesaurie n°. 155 en Afdeeling Binnen
landsch Bestuur n°. 17424: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Te rekenen met ingang van l Juli 1934 vast 

te stellen de navolgende voorschriften : 
Art. 1. Waar in dit beslui t wordt gesproken 

, an of gedoeld op het aantal inwoners van eene 
gemeent.e of van het Rijk, wordt daa ronder 
verstaan het aantal, vastgesteld overnenkom
stig de door het Centraal Bureau voor de Sta
tisÎiek gepubliceerde gegevens bet reffende de 
bevolkinf!scijfers en, voor het gevn.l d ie gege,-ens 
nog niet zijn gepubliceerd, het aantal, dat door 
het Centraal Bureau voor de , 'tatistiek is be
rekend. en, voor zooveel betreft het aantal in
woners van een gc-meente, aan het bestuur dier 
gemeente is mede.s:edeeld. 

2. De draagkmPht van elke gemeente wordt 
vastges teld door samenvoeging van de som van : 

a. de belastingopbrengslen , bedoeld in ar
t ikel ::l ; 

b. de uitkeering bedoeld in artikel 4 en het 
aldus verkregen totaal te berekenen per inwoner. 

3. 1. De som der belastingopbrengsten, in 
het vorig artikel be:loeld, wordt verkregen doo r 

optelling van de zuivere opbren!(st van : 
a" honderd opcenten op de hoofdsom der 

gemeentefondsbelasting, bij rangschikking der 
gemeente in de eerste klasse; 

b. vijftig opcenten op de hoofdsom der ver
mogensbelasting ; 

c. tachtig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens gebouwde eigendom
men· 

d. 'twintig opcenten op de hoofdsom der 
grondbelasting wegens ongebouwde eigendom
men; 

e. de hoofdsom der personeele belast in" vol
gens het tarief der wet op de personeele belas
ting 1896, vermeerderd met honderd en vijftig 
opcenten in de klasse of de klassen, waarin de 
gemeente gerangschikt is ; 

1. vijf en zeventig procent van de hoofdsom 
der grondbelasting. 

2. Voor de toepas ing van artikel 2 wordt 
jaarlijks voor elke gemeente bepaald de in het 
eerste lid bedoelde som der belasting-op breng
sten over het boekiogstijdvak, dat in het aan 
die bepaling voorafgaande kalenderjaar eindigt . 

'3. Voor gemeenten, die voor het belast ing
jaar, waarmede bet boekingstijdvak, dat bij de 
bepaling als uitgangspunt genomen wordt, aan
vangt, niet-progressieve opcenten hebben ge
heven op de hoofdsom der gemeentefondsbe
lasting, wordt de in het eerste lid bedoelde op
brengst van 100 opcenten op de hoofdsom der 
gemeentefondsbelasting gesteld op het product 
van de zuivere opbrengst van de gemeentelijke 
opcenten op de hoofdsom dier belasting over 
het boekingstijdvak, en een breuk, waarvan de 
teller 100 bedraagt en de noemer gelijk is aan 
het. aantal opcenten voor het belastingjaar, dit 
product eventueel verminderd met hetgeen over 
het boekingstijdva k aan de gemeente in hoofd
som is uitgekeerd wegens hare rangschikking 
in de tweede of in de derde klasse. 

4. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij 
de bepaling als uitgangspunt genomen wordt. 
aanvangt, progressieve opcenten op de hoofd
som der gemeentefondsbelasting hebben ~:
heven of geen opcenten op die hoofdsom hebben 
geheven, wordt de in het eerste lid bedoelde 
belastingopbrengst wegens 100 opcenten op de 
hoofdsom der gemeentefo1:1dsbeln.s1 ing gesteld 
op het product van de zmvere opbrengst• van 
de ten bate van het gemeentefonds geheven 
hoofdsom der ~emeentefondsbelastiog, over h e;; 
boekingstijdvak, en een breuk. waarvan de 
teller gelijk is aan de hoofdsom voor dat fonds, 
volgens de kohieren van het boekingstijd·:ak, 
verminderd met het daarin begrepen bedrag 
ten foste van niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde belastingpliPhtigen, en waarvan de 
noemer gelijk is aan de hoofdsom voor het fonds 
volgens de kohieren van het boekingstijdvak, 
zonder eenige vermindering. 

5. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij 
de bepalling als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, opcenten op d e hoofdsom der vei;
mogensbelasting · hebben geheven, wordt de in 
het eerste lid bedoelde befastiogopbrengst we
gens 50 opcenten op de hoofdsom der vermo
gensbelasting gesteld op het product van de 
zuivere opbrengst van de gemeentelijke op 
centen op :de hoofdsom dier belasting over het 
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boekingstijdvak, en een breuk, waarvan de ' 
t eller 50 bedraagt en de noemer gelijk is aan 
het aantal opcenten voor het belastingjarLr . 

6. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, wrLarmede het boekingstij dvak , dat bij 
de bepaling als uitgangspunt. genomen wordt, 
aanvangt. geen opr.ent.en op de hoófdsom der 
vermogensbelasting hebben geheven . wordt de 
in het eerste lid bedoelde opbrengst van 50 
opcenten op de hoofdsom der vermoo-ensbelas
t ing gesteld op het halve product van de zuivere 
opbrengst van de hoofdsom der vermogensbe
lAsting over het boekingstijdvak en een breuk, 
waarvan de teller gelijk is aan de hoofdsom 
volgens de kohieren van het boekingstijdvak. 
verminderd met het daarin begrepen bedrag 
ten laste van niet binnen het Rijk wonende of 
gevestigde belastingplich tigen. en waarvan de 
noemer gelijk is aan de hoofdsom volgens de 
kohieren van het boekingstijdvak, zonder 
eenige vermindering. 

7. Voor gemeenten, die voor het belasting
jaar, waarmede het boekingstijdvak, dat bij 
de bepaling als uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, opcenten op de hoofdsom der grond
belasting wegens de gebonwde eigendommen 
hebben geheven, wordt de in het eerste lid be
doelde belastingopbrengst van de gemeente
lijke opcenten op de hoofdsom dier belasting 
o,er het belastingjaar gesteld op het, product 
van de 7,uivere opbrengst van de gemeentelijke 
oprent-en op de hoofdsom dier belasting over 
het boekingstijdvak en een breuk, waarvan de 
teller 80 bedraagt en de noemer gelijk is aan het 
aantal opcenten voor het belast-ingjaar. 

8. Voor de gemeenten, die voor het belas
tingjaar, waarmede het boekingstijdvak, dat 
bij de bepaling a ls uitgangspunt genomen wordt, 
aanvangt, opcenten op de hoofdsom der grond
belasting wegens de ongebouwde eigendommen 
hebben geheven, vindt het zevende lid ten aan
zien van de gemeentelijke opcenten op die houfd
som overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat 80 wordt vervangen ,foor 20. 

9. Voor gemeenten, die slechts in één van de 
beide in de leden 7 en 8 gestelde gevallen ver
keeren. wordt de zuivere opbrengst van 20 op
centen op de hoofdsom wegens de ongebouwde 
eigendommen, onderscheidenlijk van 80 op
centen op de hoofdsom wegens de gebouwde 
eigendommen, afgeleid uit het verschil tusschen 
de zui vere opbr-engst in hoofdsom over het 
boekingstijrlvak, dat bij de bepaling als uit 
gan.espunt genomen wordt, wegens de gebouw
de en de ongebouwde eigendommen tezamen 
eenerzijds en fi /4 maal het krachtens het zevende 
lid verkregen bedrag of 5 maal het krachtens 
het achtste lid verkregen bedrag a nder zijds. Het 
af te leiden bedrag beloopt onderscheidenlijk 1/5 
en 4/5 van het verkregen verschil. 

]() Voor gemeenten, welke noch onder het 
zevende, noch onder het achtste lid van dit 
artikel vallen. wordt het krachtens het tweede 
lid in aanmerking te nemen bedrag wegens op
centen op de hoofdsom der grondbelasting afge
leid uit de in verhouding van de bedragen der 
kohieren (restant-kohieren daaronder niet be
grepen) van het boekingstijdvak, dat bij de be
pali ng als uitgan~spunt genomen wordt, be
paalde afzonderliJk zuivere opbrengsten in 
hoofdsom wegenR de gebouwde en de onge
bouwde eigendommen. 

ll . Voor de gemeenten. waar voor het be
lastingiaar. waarmede het boekingstijdvak, dat 
voor de bepaling als uitgangspunt genomen 
wordt, rLanvangt, de hoofdsom der personeele 
belasting is gebeven naar de wettelijke tarieven, 
dan wel naar een evenredig gedeelte of een even
redi!! veelvoud van die tarieven, wordt de in 
het eerst-e Jid bedoelde belastingopbrengst, we
gen.~ hoofdsom van en 150 opcenten op die be
lasting gesteld op het product van de zuivere 
opbrengst, vrLn de personeele belasting in hoofd 
som over het boekingstijdvak en een breuk, 
welke uitdrukking j.!eeft. aan de verhouding 
tussrhen den belastingdruk in hoofdsom •en 
opcenten en den werkelijken belastingdruk in 
hoofdsom voor het belastingiaar . 

12. Voor de gemeente, niet vallende onder 
het elfde lid, wordt de zuivere opbrengst, welke 
over het · boekingstijdvak, dat bij de bepaling 
als uitgangspunt genomen wordt, verk•egen 
zou zijn in hoofdsom en 150 oncenten , indien 
de belasting voor alle belastingjarm, waarop 
het boekingstijdvfLk betrekking heeft, zou zijn 
geheven naar het wettelijk tarie; met 150 op 
centen, ie teld op het door den inspecteur der 
directe oelastingen geschatte bedrag. 

4. Voor de toepassin~ van artikel 2 wordt 
iaarl \jks voor elke gemeente bepaald het be
drag. dat in het uitkecrinl.'siaar. dat in het aan 
deze l,epaling voorafgaande kalenderjaar ein
digt. is ontvangen als uitkeering ingevolge de 
wet vrLn 15 Juli 1929 /Staatsblild n°. 388). 

5. Voo1 de toepassing van artikel 2 wordt 
het aantal inwoners eener gemeente gesteld op 
dat aant~-1 op 1 Januari van bet kalenderjaar, 
voorafgaande arm dat . waarin de in artikel 2 
bE>doelde vaststelling plaats vindt. 

6. l De s<'hnldenlast van elke acmeente 
wordt, beprLald door de som van de niet afge
loste gedeelten van de door de gemeente ge
sloten geldleeningen en van de niet afgeloste 
gedeelten van de geldleeningen, waarvan de 
gemeente de betaling van rente en /of aflossing 
beeft ge_zarandeerd, te verminderen met het 
niet afgeloste ~edeelte der geldleeningen. aan
gegaan ten beooeve van rendabele gemeente
bedrijven en het aldus verkregen verschi l te 
berekenen per inwoner. 

2. Onder geldleeningen worden mede be
grepen kasgeldleeningen a l of niet in rekening
courant opgenomen bij derden of qij gemeente
lijke spaarbanken. stortings- en ophaaldiensten 
of giro-instell ingen. 

3. Als rendabele gemeentebedrij ven wo~den 
alleen die takken van dienst aangemerkt, t en 
aanzien waarvan artikel 252 der Gemeentewet 
toepassing heeft gevonden, en welker exploi
trLtie naar het oordeel van Ün?e Ministers van 
Financiën en van Binnenlandsche Zaken vol
doende waarborgen oplevert, dat de rente en 
a flossing van het in die takken van d ienst vast
gelegde kapitaal uit de inkomsten van den tak 
van dienst kunnen worden bestreden, zonder 
eenige bijdrage van de gemeente anders dan 
wegens betaling van door den tak van dienst, 
ten boogste tegen het voor derden geldende 
tarief, aan de gemeente gedane leveringen of 
bewezen diensten . 

7. Voor elke gemeente word t jaarlijks de 
schuldenlast per inwoner uitgedrukt in pro
centen van de draagkracht per inwoner. 

8. Voor l Februari van elk jaar, de eerste 
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maal voor een door Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken te bepalen datum, doen de 
gemeentebesturen door t usscbcnkomst van het 
College van Gedeputeerde Staten der betrokken 
provincie aan Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken opgaaf van : 

a. de op l Januari tevoren niet afgeloste 
gedeelten van de door de gemeente gesloten 
geldleeningen als bedoeld in artikel 6 en van de 
niet afgeloste gedeelten van de geldleeni.ngen, 
waarvan de gemeente de betaling van rente 
en/of aflossing heeft gegarandeerd ; 

b. de bedragen, begrepen in de opgave, 
sub a bedoeld, bestemd ten behoeve van die 
t akken van dienst, welke, naar het gemotiveerd 
oordeel van het gemeentebestuur, op den voet 
van het bepaal<le bij artikel 6, derde lid, als 
rendabele gemeentebedrijven kunnen worden 
aangemerkt ; 

c. het bedrag, dat volgens de laatstelijk 
voorloopig vastgestelde gemeenterekening op 
den gewonen dienst is uitgegeven voor aflossing 
van geldleeningen : 

d. een gelijk bedrag als onder c bedoeld , 
voorzoover betrekking hebbend op de takken 
van dienst, nader onder b aangeduid. 

9. 1. Onze Minister van Financien stelt 
jaarlijks vast : 

voor elke gemeen.te des Rijks de draagkracht, 
als bedoeld in ar tikel 2. 

2. Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
stelt jaarlijks vast : 

voor elke gemeente des Rijks den schulden
last, als bedoeld in artikel 6. 

3. Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandsche Zaken stellen jaarlijks vast : 

voor elke gemeente des Rijks het percentage, 
bedoeld in artikel 7. 

10. Indien Onze Ministers van Financiën 
en van Binnenlandsche Zaken, na het betrokken 
College van Gedeputeerde Staten te hebben 
gehoord , van oordeel zijn, dat het in artikel 7 
bedoelde percentage in een ~emeente te hoog 
moet worden geacht, doen ZÎJ zooveel mogelijk 
vóór 15 Augustus aan het gemeentebestuur 
mededeeling van het maximum bedrag der uit
gaven. dat naar hun meening in het eerstvol
gend begrootingsjaar ten laste van den kapi
taald ienst mag worden gebracht. 

11. De mededeeling, bedoeld in het vorige 
artikel , wordt in afschrift gezonden aan het 
betrokken College van Gedepûteerde Staten, 
alsmede aan Onzen Commissaris in de pro
vincie. 

12. l. Ind ien, na den aanvang van een 
boekingstijdvak, als bedoeld in artikel 3, of na 
den aanvang van het uitkeeringsjaar. bedoeld 
in artikel 4, doch voor den datum van vast
stelling van de draagkracht, als bedoeld in 
artikel 9, sub 1, de grenzen van een gemeente 
wijziging hebben ondergaan of gemeenten zijn 
samengevoegd, wordt deze wijziging of samen
voeging voor de bepaling der draagkracht. ten 
aanzien van elk boekingstijdvak, alsmede voor 
de toepassing van artikel 4 geacht te zijn tot 
stand gekomen met ingang van den datum, 
waarop het boekingstijdvak aanvangt. 

2. Indien na den datum, bedoeld in ar tikel 8, 
sub a, doch voor den datum, bedoeld in den 
aanhef van artikel 8 de grenzen van een ge
meente wijziging hebben ondergaan of gemeen
ten zijn samengevoegd, wordt deze wijziging r 

of samenvoeging, voor het verstrekken van de 
in artikel 8, sub a en b bedoelde gegevens, ge
acht te zijn tot stand gekomen met in;rang 
van den datum, bedoeld in artikel 8, sub a. 

3. Indien na den aanvang van het rekenings
jaar, waarop de laatst vastgestelde rekening 
betrekking heeft, doch vóór den datum, be
doeld in den aanhef van artikel 8, de grenzen 
van een gemeente gewijzigd zijn of gemeenten 
zijn samengevoegd, wordt het bedrag, bedoeld 
in artikel 8, sub c en d gesteld op het bedrag, 
dat door de gemeante voor aflossing van geld
leeni.ngen, op den gewonen dienst dier rekening 
zou zijn uitgegeven, indien haar grenzen ge
wijzigd waren of de samenvoeging had plaats 
gehad, met ingang van den aanvang van het 
rekeningsjaar. 

4. De belastingopbrengsten, bedoeld in a r
tikel 3, worden, voor zoover zij ten gevolge 
van de toepassing van dit artikel niet op de 
wijze in artikel 3 aangegeven, uit de voorhanden 
zijnde gegevens kunnen worden berekend, ge
steld op het door den inspecteur der directe be
lastingen geschatte bedrag. 

13. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag volgende op d ien zijner 
afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van Binnen
landsche Zaken zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Rijks
commissie van Advie voor de Gemeentefi
nanciën. 

's-Gravenhage, den 27sten Juli 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 0 ud. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

J. A. d e W i I d e. 
(Uitg~g. 14 Aug. 1934.) 

s. 446. 

27 J-ul i 1934. WET tot wijzig ing en verhoo
ging van het vij fde hoofd tuk der Rijks
begrooting voor het di enstjaar 1934. 

s. 447. 

27 J uli 1934. WET tot wijziging V<tn het 
2,esde hoofdstuk (Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen) der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 448. 

27 J uli 1934. WET houdende w1Jz1gmg van 
de Registratiewet-1917 en van de wet van 
7 Augustus 1933, Staat~blad no. 432, tot 
wijziging van die wet en vermindering 
van div:rlend- en tantièmebelasting. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, n°. 429, 
1-4. 

Hand. idem 1933/1934, b/,adz. 2320. 
Hand. 1• Kamer 1933/1934, bladz. 663. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenscbelijk is eenige ui tbreiding te 
geven aan de mogelijkheid om tot ontbind ing 
van naamlooze vennootschappen, wier ver
mogen voor een groot gedeelte uit onroerend 



567 27 JULI (S. 448-449) 1934 

goed bestaat, te geraken zonder betaling van 
r egistratierecht en in verband daarmede een 
t echnische wijziging in de R egistratiewet 1917 
aa n te brengen en voort s om bij een dergelijke 
ont binding eenige vermindering van de te 
beffen d i,-idend- en tantièmebelasting t oe t e 
st aan: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In de Registratiewet 1917 worden 

d e navolgende wijzigingen aangebracht : 
§ 1. Art ikel 39, lid 1, 2°. , wordt gelezen: 
20. de verklaring, dat één of meer per

sonen de eenige rechthebbenden zjjn op de on
roerende zaken , welke tot eene vennoot•chap 
of vereeniging behoorden , en de akte bondende 
uitkeering van zoodanige onroerende zaken , 
indien die verklari ng of die uitkeering baar 
grond vindt in het feit, dat die rechthebbenden 
of de personen aan wie wordt uitgekeerd, de 
overgebleven aandeelh ouders, leden of andere 
r echt hebbenden op het, vermogen der vennoot
schap of vereeniging zijn. 

§ 2. In artikel 86a wordt voor "45c"gelezen : 
45e. 

Art. II. Artikel III, § 1 der wet van 7 Au
gustus 1933, St.aatsblad n°. 432, wordt gelezen : 

Het recht van registratie op eene ak te hou
dende overdracht onder bezwaren<len t itel, op 
eene scheiding of op eene verklaring of akte 
houdende uitkeering als bedoeld is in ar tikel 39, 
licl l, 20., der R egistratiewet 1917 wordt , in
dien de akte of verklaring ter registratie is 
aangeboden vóór of op 11 eptember l 93ö, 
niet geheven, indien en voorzoover op de in 
a r t ikel 45b der R egistratiewet 1917 omschreven 
w\jze wordt aangetoond : 

1°. d at de onroerende goederen op 1 Au
gustus 1934 toebehoorden aan een vennoot
schap als bedoeld is in artikel 45a der Regis
tra tiewet 1917. 

20. dat het gestor te kapitaal dier vennoot
schap tijdens de laatstelijk opgemaa kte en vast
gestelde balans honderdduizend gulden of min
d er bedroeg, en 

30. da t wordt overgP,dragen, t oegedeeld of 
uitgekeerd aan iemand d ie reeds op 11 Sep
tember 1933 aandeelhouder was , of aan diens 
el'fgenaam of rech tverkrijgende onder alge
meenen t itel. 

De in het vorig lid verleende vrijstelling geldt 
evenzeer, indien wordt overgedragen, t oegedeeld 
of uitgekeerd aan iema nd, die na 11 September 
1933 aandeelhouder is geworden , diens erfge
naam of rechtverkrijgende onder algemeenen 
titel, doch dan uitsluitend voor het gedeelte 
in de door hem verkregen onroerende goederen 
t en aanzien va n hetwelk op de in het vo rig lid 
omschreven wij ze wordt, aa ngetoond, dat we
gens de verkrijging van aandeelen door dien . 
aandeelhouder het in de a r t ikelen 45a tot en 
met 45k der Registratiewet 1917 bed oelde re
gistrat ierecht is geheven. 

Deze v rij stellingen vervallen en het recht 
wordt alsnog ingevorderd, indien niet vóór of 
binnen drie maanden na de registrat ie van de 
a kte of verklaring, welke de overdracht . de toe
deeling of de uitkeering constateert. op de in 
het eerste lid omschreven wijze wordt aange
t oond, da t de vereffening geheel is afgeloopen 
en het saldo overeenkomstig artikel 56 van het 
W etboek van Koopha ndel is uitgekeerd. 

Onze Minist er van Financiën is bevoegd in 

bijzondere gevallen dezen termijn van drie 
maanden te verlengen. 

Art. III. De dividend- en tant ièmebelasting, 
welke ingevolge art ikel 6 der Wet op de Divi
dend- en Tantièmebelasting 1917 verschuldigd 
is bij de liquidatie van eene vennootschap, 
wordt verminderd tot op twee derde, indien ten 
aanzien van onroerende zaken dier ven noot
schap § 1 van ar tikel III der wet van 7 Augustus 
1933, Staatsblad n°. 432, t oepassing heeft ge
vonden. 

Art. IV. De artikelen I en II t reden in wer
king met ingang van den dag na dien der af
kondiging van deze wet. 

Art ikel III word t geacht in werking te zijn 
getreden met ingang van 11 Sept-ember 1933. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 

s. 449. 

WILHELMINA. 
De Minister vnn Financiën, 0 u tl. 

(Uitaeg. 10 A iig. 1934.) 

27 Jvli 1934 . WET, houdende goedkeuring 
va n den onderha ndschen verkoop van een 
perceel tuingrond aan den Stationsweg te 
Zwoll e aan de gemeente Zwoll e. 

Wij WILHE LM! A, enz .. .. doen te weten: 
Al zoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het belang van den Staat medebrengt om 
met de gemeente Zwoll e een overeenkomst van 
koop en verkoop aan te gaan, waarbij door 
den Staat aan die gemeente wordt verkocht 
een perceel tuingrond aan den Stationsweg te 
Z woll e; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
E eni g a rt ikel. 

De onderha ndsche verkoop aan de gemeente 
Zwoll e van een perceel tuingrond , ge legen aan 
den Stationsweg te Zwoll e, kadastraal bekend 
gemeente Zwoll e, Sectie G, nummer 8748, 
groot 18.56 aren, voor de som van f 20,000, 
geconstateerd bij de in a fschr ift aan deze wet 
gehechte acte dd. 29 Maar t 1934, wordt goed
gekeurd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 127sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitg eg . 17 A u gustus 1934.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1. Pieter Roelfsema, Ontvanger de r Reg i

stratie en Domeinen te Zwolle, handelende na
mens den Staat der Nederl anden, hier toe ge
macht igd bij brief van den Directeur der Re
gistrat ie en Domeinen te Arnhem va n 26 Fe
bruar i 1934 n°. 1904, gegrond op de miss ive 
van cl n Minister van Fina nciën va n 22 Fe
bruari 1934 n°. 215, afdeeling Domeinen ; 

2. Dr. ,Jacob E vert Baron de Vos va n 
Steenwijk, Burgemeester der gemeente Zwoll e, 
als zoocl ani g deze gemeente vertegenwoordi 
gende en tevens handelende te r ui tvoering van 
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het be lui t van den gemeenteraad dd. 10 Juli 
1933, n°. 431, goedgekeurd bij be luit van 
Gedeputeerde Staten van Overijs el dd . 18 
Juli 1933, 2de afdeeling, n°. 7862/5557 ; 

verklaren te zij n overeengekomen als volgt: 
De Staat der Nederlanden verkoopt, -

onder voorbehoud van goedkeuring door de 
wetgevend macht - aan de gemeente Zwolle, 
die in koop en eigendomsoverdracht aanneemt : 

het perceel tu ingrond, gelegen aan den 
Stationsweg te Zwoll e, kadastraal bekend ge
meente Zwoll e, Sect ie G, nummer 8748, groot 
18.56 aren. 

Deze verkoop is geschied voor de som van 
twintig duizend gulden (f 20,000} en overigen 
onder de navolgende voorwaarden en bepalin
gen: 

1. De grond wordt verkocht zooals die door 
den Staat i bezeten met alle daaraan verbon
den lu ten en lasten heerschende en lijdende 
erfdienstbaarheden, doch vrÎj van hypotheek. 

De taat is tot geenerlei vrijwaring, behalve 
die voor den eigendom, gehouden. 

All e navo rdering wegens over- of ondermaat 
wordt uitge loten. 

2. Het verkochte kan in genot worden aan
vaard na de betaling der koop om. 

Deze betaling moet geschieden ten kantore 
van den Ontvanger der Registratie en Domei
nen te Zwolle, binnen acht dagen nadat de 
goedkeuring door de wetgevende macht aan de 
koopster zal zijn medegedeeld. 

Van dez mededeeling zal blijken uit eene 
door voornoemden Ontvanger aan den voet 
der akte te stell en gedagteekende en onder
teekende verklaring. 

3. De grondbelasting, waterschaps- en an
dere la ten van het verkochte geheven worden
de zijn voor 1·ekening van de koopster van een 
Januari 1935 af. 

4. De over chr ijving dezer akte ten kan
tore van de hypotheken op het kadaste r te 
Zwolle ge chi edt door de zorg van voornoem
den Ontvanger na de betaling der koopsom, 
doch niet voordat de goedkeuring door de w t
gevende macht is verleend. 

5. De ko ten dezer akte zijn ten laste van 
de koopster en moeten binnen acht dagen na 
opgaaf ten kantore van voornoemden Ontvan-
ger worden voldaan. , 

6. De koopster zal verplicht zijn het door 
haar gekochte ten genoege van den R ij ksge
bouwend ienst af te scheiden van den aangren
zenden Staatseigendom, zoodra de verkooper 
zulks vordert. De kosten van die afsch!)iding 
komen voor rekening van de koopster. 

Aldus in dubbel opgemaakt en geteekend te 
Zwoll e den 29 Maart 1934. 

J . E. de Vos van Steenwijk, 
Burge1neeste1· van Z wolle. 

P. Roelfsema. 

Voor gelij kluidend af chri ft, 

De ecretwr-is-Generaal, 
v an het Ministerie van Financiën, 

van Asch van Wijk. 

s. 450. 

:!7 Juli 1934. WET tot ~iziging der 
Wmkelsluitingswet 1930 (Staatablad no. 460). 

Bi:jl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, no. 270, 
)-21. 

Hn.nd. •d. 1933/1934, bladz. 1963- 1964, 
1968- 1991, 1995-2016, 2292- 2300, 2304-
2305. 

Bi:jl. Hand. l • Kamer 1933/1934, no. 270, 
bladz. 1- 5. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 669-673. 
Wij WILHEL HNA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegin"' genomen hebben, 

dat wijziging van eenige bepalingen van de 
Winkelsluit ingswet 1930 (Staatsblad no. 460) 
wenschelijk is ; 

Zoo is ~•et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Winkelsluitingswet 1930 

( taatliblad n°. 460) worden de vol~ende wijzi 
gingen aangebracht : 

I. In het eerste lid van ar tikel 1 wordt in 
plaats van : ,,of waar pleegt gewerkt te worden 
in eene barbiers- of kappersonderneming" ge
lezen : ,,en/of waar pleegt te worden gëwerkt 
in een kappers- of barbiersonderneming." 

IJ. Het bepaalde in artikel 2 wordt ver
vangen door het navolgende : 

H et is verboden een winkel voor het publiek 
geopend te hebben : 

a. gedurende den Zondag ; 
b. op de eerste vijf werkdagen der week vóór 

5 uur des voormiddags en na 8 uur des na
middags : 

r-. op Zaterdag vóór 5 uur des voormiddag en 
na 10 uur des namiddags. 

III. Het bepaalde in artikel 3 wordt ver
vangen door het navolgende : 

1. De bepalingen dezer wet z~n niet van 
toepassing op verkoopautomaten . 

2. Het bepaalde in de artikelen 2, 5, 6, 7 
en 9 is niet van toepassing op : 

a. Rijkskantoren ; 
b. apotheken, voor zoover betreft den ver

koop en de aflevering van genees-, heel- en ver
bandmiddelen en heelkundige instrumenten ; 

c. koffiehuizen, restaurants en andere in
richtingen, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse 
worden bereid of ten verkoop in voorraad zijn, 
voor zoover betreft den verkoop van spijzen 
of dranken voor verbruik ter plaatse ; 

d. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
consumptie-ijs en voor den verkoop da.arvan 
benoodigde hulpmiddelen ten verkoop in voor
raad zijn, voor zoover betreft den verkoop en 
de aflevering van consumptie-\js en voor den 
verkoop daarvan benoodigde hulpmiddelen ; 

'-· winkels, waar brandstof of smeermid
delen voor of onderdeelen van voer- en vaar
tuigen en rijwielen ten verkoop in voorraad 
plegen te zijn, voor zoover betreft den verkoop 
en de aflevering van brandstof en smeermid
delen voor en van onderdeelen voor spoed
eischende herstellingen aan voer- en va.artuigen 
en rij wielen ; 

/. winkels, waar dag- of weekbladen ten ver
koop in voorraad plegen te zij n, voor zoover 
betreft den verkoop van dag- en weekbladen; 

g. winkels, waar ruw ijs ten verkoop in voor
raad pleegt te zijn, voor zoover betreft den ver
koop en de aflevering van ruw ijs ; 
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h. winkels, waar voorwerpen of stoffen ten 
behoeve van binnenkomende, doorgaande, of 
uitgaande schepen ten verkoop in voorraad 
pleiren te zijn, voor zoover betreft den verkoop 
en de a fl evering van deze voorwerpen en stoffen ; 

i. winkels, waar rouwkleeding pleegt te wor
den verkocht, voor zoover betreft den verkoop 
en de aflevering van rouwkleeding ; 

j. hotels, voor zoover betreft leveringen aan 
logeergasten ; 

k. openbare middelen van vervoer en restau
rants in stations, voor zoover betreft leveringen 
aan reizigers. 

3. Het b_epaalde in de ar tikelen 8 en 9 is 
niet van toepassing op het venten met en het 
verkoopen en te koop aanbieden van : 

a. consumptie-ijs en voor den verkoop daar
van benoodigde hulpmiddelen, op of aan voor 
het openbaar verkeer openstaande land- en 
wa.terwegen ; 

b. dag- en weekbladen, op -of aan voor het 
openbaar verkeer openstaande land- en water
wegen; 

c. voorwerpen en stoffen ten behoeve van 
binnenkomende, doorgaande, of uitgaande 
schepen, op of aan voor het. openbaar verkeer 
openstaande waterwegen. 

IV. In artikel 4 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

cc. Het bepaalde in he1; eerste lid wordt ver
vangen door het; navolgende : 

1. De bepaling van ar t ikel 2, onder a, vindt 
geen toepassing ten aanzien van : 

a. winkels, waar ujtsluitend of in hoofdzaak 
een of meer der navolgende waren : brood, 
banket, suikerwerk, chocolade, al clan niet 
tezamen met consumptie-ijs, ten verkoop in 
voorraad zijn, van 8 uur des voormiddags tot 
f uur des namiddags, doch uitslu itend voor den 

verkoop van deze waren, op 1 J anuari, 24, 26 
en 31 December; 

b. winkels, waa.r uitsluitend of in hoofdzaak 
bloemen en planten ten verkoop in voorraad 
zijn. van 8 uur des voormjdda_gs tot 8 nur des 
namiddaas, doch uitsluitend voor den verkoop 
van deze ~aren, op 1 J anuari, 14 ·en 15Angustns, 
l en 2 November , 24, 26 en 31 December : 

c. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
hetzij melk en zuivelproduc_te'?-., hetzij melk, 
zuivelproducten en consumptie-1.J A, ten vPrkoop 
in voorraad ZIJD, van 8 uur des voorm1ddags 
tot 12 uur des middags, doch uitsluitend voor 
den verkoop onderscheidenlijk van melk en 
room, en van melk, room en consumptie-ijs; 

d. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak, 
hetzij visch, hetzij fruit, hetzii een of meer der 
navolgende waren : brood, ban.ket, suikerwerk, 
chocolade, al dan niet tezamen met consumptie
ijs, ten verkoop in voorraad zijn, gedurende 
ten hoogste vier achtereenvolgende uren, lig
gende tusschen 8 uur des voormjddags en 8 uur 
des namiddags, doch mtslmtend voor den ver
koop onderscheidenlijk van visch, van fruit, en 
van brood, banket, suikerwerk, chocolade en 
consumptie-ijs, en onder voorwaarde, dat_ in den 
,vinkel, zoodanig, dat daa rvan te allen t1Jde van 
buiten af gemakkelijk kan worden kennis ge
nomen is bevesti<>d een door of vanwege den 
burge~eester gew~armerkt geschrift of druk
werk waarop duidelijk is kennis gegeven van 
de n;en, gedurende welke de winkel op Zondag 
voor het publiek is geopend, en waarop tevens 

duidelijk is aangegeven, op welken winkel het 
geschrift of drukwerk betrekking heeft. 

~- Het bepaalde in het tweede lid wordt als 
volgt gelezen : . 

2. De bepaling van artikel 2, onder b, vindt 
geen toepassing van 8 uur des namiddags tot 
10 uur des namiddags : 

a. op den dag, voorafgaande aan Goeden 
Vrijdag en aan Hemelvaartsdag, op 14 Augustus 
en op 31 October, onder voorwaarde, dat onder
scheidenlijk op Goeden Vrijdag, op Hemelvaarts
dag, op 15 Augustus en op 1 November voor 
den winkel de regeling wordt toegepast, welke 
bij of krachtens deze wet voor den Zondag is 
vastgesteld ; 

b. in het tijdvak van 25 November tot en 
met 5 December en in het tijdvak van 18 tot 
en met 24 December; 

c. ten aanzien van winkels, waar uitsluitend 
of in hoofdzaa.k bloemen en planten ten verkoop 
in voorraad zijn, op 30 December, doch uitslui
tend voor den verli:oop van deze waren ; 

d. ten aanzien van winkels, waar uitsluitend 
of in hoofdzaak een of meer der navolgende 
waren : brood, banket, suikerwerk, chocolade, 
al dan niet tezamen met consumptie-ijs, ten 
verkoop in voorraad zijn, doch uitsluitend voor 
clen verkoop van deze waren, en ten aanzien 
van winkels, waarvoor een vergunning, a ls be
doeld in artikel 1, onder e of onder g. der Drani<
wet (1931 , Staatsblad n°. 476) geldt, op 31 De
cember. 

y. Het huidige derde lid vervalt. 
o. H et vierde lid wordt lid 3 en wordt ge

lezen als volgt : 
3. Open of besloten ruimten, waar pleegt te 

worden gewerkt in een kapper - of barbiers
ondernemfog, mogen op Zaterdag, op de in het 
tweede lid, onder a, bedoelde dagen, benevens 
op 24 December, zoo deze dagen werkdagen 
zijn, tot 11 uur des namjddags voor het publiek 
geopend zijn, doch na 10 uur des namiddags 
uitsluitend voor het verrichten van kappers
of barbierswerkzaamheden . 

V. In artikel 5 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

cc. Het bepaalde in het eerste lid wordt ver 
vangen door het navolgende: 

1. Onvermü1derd het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 4, zal aan het hoofd of den be
stuurder van een winkel, die tot een kerkge
nootschap behoort, dat den wekelijkschen rust
dag o:p den Sabbath of op den Zevendedag viert, 
op zÎJn verzoek door Burgemeester en Wet
houders vergunning worden verleend, om zijn 
winkel op Zondag voor het publiek geopend te 
hebben: 

a. van 5 uur des voormjddags tot 4 uur des 
namiddags ; 

b. indien bet betreft een winkel, waar uit
sluitend of in hoofdzaak hetzij viscb, hetzij 
fruit, hetzij een of meer der navolgende waren: 
brood, banket, suikerwerk, chocolade, al dan 
niet tezamen met consumptie-ijs, ten veTkoop 
in voorraad zijn, van 5 uur des voormiddags 
tot 8 uur des namjddags, doch na 4 uur des 
uamidda~s uitsluitend voor den verkoop onder
scheidenlijk van visch, van frmt , en van b;oo_d, 
banket, suikerwerk, chocolade en consumptie-IJS; 

een en ander onder voorwaarde, dat bij geen 
winkel voor het publiek geopend zal hebben 
gedurende den abbath of den Zevende dag. 
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~- H et huidige tweede lid vervalt. 
y. Het derde lid wordt lid 2 en wordt als 

volgt gelezen : . 
2. Aan het hoofd of den bestuurder van een 

winkel, die tot een kerkgenootschap behoort, 
dat den wekelijkschen rustdag op den Sabbath 
viert, zal de vergunning, in het eerste lid be
doeld, tevens toestaan om zijn winkel op de 
navolgende dagen : 

a. den dag onmiddellijk voorafgaande aan 
den dag, waarop het Israëlietisch Paaschfeest, 
de zevende dag van het Israëlietisch Paasch
feest, het Wekenfeest, het Nieuwjaarsfeest, de 
Groote Verzoendag, het Loofhuttenfeest en het 
Slotfeest aanvangt ; 

b. den t weeden en den ach tsten dag van 
het I sraëlietisch P aaschfeest, den dag, waarop 
het Wekenfeest eindigt, den dag, waarop het 
Nieuwjaarsfeest eindigt. den tweeden dag van 
het Loofhuttenfeest en den dag, waarop het 
Vreugdefees• der Wet eindigt, 

twee uren langer voor het publiek geopend 
te hebben, dan dit ingevolge het bepaalde in 
het eerste lid van dit artikel , onderscheidenlijk 
in artikel 2, onder b en c, geoorloofd is, een en 
ander onder voorwaarde, dat hij geen winkel 
tijdens genoemde feestdagen voor het publiek 
geopend zal hebben en met dien verstande, dat, 
indien een der onder a genoemde voorafgaande 
dagen een Vrijdag is, de bierbedoelde regeling 
op den onmiddellijk aan dezen Vrijdag vooraf
gaanden Donderdag toepassing vindt. 

3. Het huidige vierde lid wordt lid 3, met 
dien verstande, dat in plaats van : .,aan de 
toegangsdeur tot den winkel" wordt gesteld : 
,,in den winkel". 

VI. In artikel 6 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

ex. Het bepaalde in het eerste lid wordt ver
vangen door het navolgende : 

1. Bij plaatselijke verordening kan de Ge
meenteraad onder Onze goedkeuring bepalen, 
dat op een werkdag per week gedurende het 
gedeelte van dien dag vóór of na 1 uur des na 
middacrs, alle of bepaalde groepen van winkels, 
of ope~ of besloten ruimten, waar pleegt te 
worden gewerkt in een kappers- of barbiers 
onderneming, al da n niet alleen voor zoover 
betreft het verrich ten van kappers - of bar
bierswerkzaamheden, voor het publiek ges.l oten 
moeten zijn. De dag en het daggedeelte, in den 
vorigen volzin bedoeld, worden in de verorde 
ning aangewezen ; zij kunnen verschi llend zijn 
voor verschillende gedeelten der gemeente en 
voor verschillende groepen van winkels. 

2. Onder de in het vorig lid bedoelde dagen 
'l'.llogen ook worden aangewezen de dagen, in 
het tweede lid, onder a en b, van artikel 4 en 
in het tweede Jid van artikel 5 bedoeld. 

~- Het huidige tweede lid wordt derde lid. 
VII. ln het derde lid van a rt ikel 7 wordt 

na het woord "stoffen" inge lascht : 
"met u itzondering van maaltijden, kokswaren 

en in herstelling gegeven voorwerpen". 
In het vierde lid van a r t ikel 7 wordt in plaats 

van: ,,waar brood wordt verkocht" gelezen : 
,,waar brood ten verkoop in voorraad is" . 

VIII. In het eerste lid van artikel 8 worden 
de navolgende wijzigingen aangebracht : 

onder a wordt in plaats van : ,,op Zondag" 
gelezen : ,,gedurende den Zondag" ; 

onder b en c wordt in plaats van : ,,artikel 4, 
tweede lid, onder c" gelezen : ,,artikel 4, tweede 
lid, onder b". 

IX. I n artikel 9 worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht : 

ex. Het bepaalde in het eerste lid wordt ver
vangen door het navolgende: 

l. Indien, ter beoordeeling van den Gemeen
teraad, in een gemeente zich bijzondere om
standigheden voordoen, welke afwijkingen van 
het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 7 of 8 ge
wenscht maken, kunnen deze afwijkingen door 
den Gemeenteraad onder Onze goed keuring 
worden vastgesteld. Hij is op gelijke wijze be
voegd het tijdvak van vier achtereenvolgende 
uren, gedurende hetwelk winkels, behoorende 
tot een der in artikel 4, eerste lid, onder d, be
doelde groepen, op Zondag voor het publiek 
geopend mogen zijn, nader aan te duiden. 

~- In het tweede lid wordt de zinsnede : 
"bedoeld in de artikelen 172 en 173 van de wet 
van 29 Juni 1851 (Staatsblad n°. 85)" vervangen 
door: ,,bedoeld in de artikelen 203 en 204 der 
Gemeentewet". 

y. Het bepaalde in het derde lid wordt ver
vangen door het navolgende: 

3. De Gemeenteraad is bevoegd, om ten 
hoogste 21 dagen in het jaar aan te ,yjjzen, 
waarop het bepaalde in de artikelen 2, 4, 5, 
7 of 8 dezer wet niet zal gelden, of waarvoor 
desgewenscht een and3re regeling, dan in deze 
artikelen aangegeven, kan worden vastgesteld ; 
onder deze 21 dagen kunnen geen Zondagen 
vallen. 

ll. Het bepaalde in het vierde lid word t ver
vangen door het navolgende : 

4. Onder de in het vorig lid genoemde 21 
dagen mogen ook aangewezen worden de in het 
tweede lid van artikel 4 en de in het tweede lid 
van artikel 5 bedoelde dagen. 

E. Het bepaalde in het vijfde lid wordt ver
vangen door het navolgende : 

5. Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd 
om een al dan niet voorwaardelijke ontheffing 
te verleenen van het bepaalde in de ar tikelen 
2, 4, 5, 7 of 8 voor plotseling opkomende bij
zondere omstandigheden en voorts, voor een 
door hen te bepalen tijdvak, ten aanzien van 
alle winkels op een tentoonstelling, fancy-fair, 
of andere soortgelijke inrichting van tijdelijken 
aard en ten aanzien van winkels, waarin een 
veiling wordt gehouden. Van die ontheffing 
wordt door Burgemeester en Wethouders open
bare kennisgeving gedaan. 

X. Na ar tikel 9 wordt een nieuw artikel 9a 
opgenomen , luidende als volgt : · 

9a. 1. Onze Minister, met de uitvoering van 
deze wet belast, is bevoegd, op grond van bij
zondere omstandigheden van kortstondigen 
aard, bij a lgemeene beschikking Burgemeester 
en Wethouders van alle gemeen ten of van alle 
gemeenten in een bepaa ld in die beschikking 
aan te duiden deel des Rijks te machtigen, om 
een al dan niet voorwaardelij ke ontheffing te 
verleenen van het bepaalde in de artikelen 
2, 4 , 5, 7 of 8. 

2. Een beschikking, als in het vorig lid be
doeld, wordt in de Nederlandsche Staatscourant 
bekend gemaakt. 

XI. In artikel 10 worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 
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~- In het ~rste lid wordt in plaats van: 
,, ?IJ een der ar t_ikelen 2, 4 , 5, 7 en 8" gelezen : 
" m een der artikele_1_1 2, 4: 5, 7 of 8''. en in plaat 
".an : ,,ar tikel 9, V1Jfde lid" : ,,a rt ikel 9, vijfde 
lid, of a rt ikel 9a , eerste lid" . 

r3 , H et bepaalde in het tweede lid worrlt 
vevangen door het navolgende: 

2. Ind ien t ijdens het plegen van het feit 
nog geen twee ja ren zijn verloopen seder t een 
vroegere veroordeeling van den schuldige weaens 
gelijke of andere overtreding dezer wet of "van 
e~n ingevolge d~ze _wet vastgestelde verorde
mng onherroepehJk 1s geworden , kan hech tenis 
van ten hoogste twaalf dagen of geld boete van 
ten hoogste vijftig gulden worden opgelegd. 

XII. In artikel 12 worden de navolgende 
w1Jz1g!Ilgen aangebracht : 

ex. In het tweede lid word t in plaats van : 
,,3, eerste lid , onder c," gelezen : ,,3. tweede lid , 
ond er c,". 

(3 . H et bepaalde in het derde en vierde lid 
wordt vervangen door het navolgende : 

3. I s de ruimte tevens e~~ woning of alleen 
door een wonm~ toegankeliJk, dan t reden zij 
deze tegen den wil van den bewoner niet binner 
dan ve rgezeld van een commissaris van politi€ 
of va 1_1 den burge~ eester der gemeente, of wel 
voorzien va n een b1Jzonderen schriftelijken last 
in den zin van artikel 121 van het Wetboek va~ 
Str~fvordering, van den commissari s van polifa 
en lil de gemeenten, waar geen commis aris is. 
van den buraemeester. Va n dit binnentreden 
word t binnen tweemaal vier en twintig uren 
proces-verbaal opgemaakt . Daarin wordt mede 
van het tijdstip van het binnent reden en van 
het daarmede beoogde doel melrl ing gemaakt. 

2. Thans van kracht zijnde plaatselijke ver
ordeningen, als bedoeld in ar tikel 6 en 9 eerste 
lid, der Winkelslui tingswet 1930 (Stdatsblad 
n°. 460), houden op te gelden uiterlijk na ver 
loop van zes maanden na het t ijdstip van in
werkingtred ing dezer · wet . 

3 . . Het bepaalde in a rt ikel 1 vind t geen toe
passmg voor zoover het bepaalde in de ar tikelen 
4 en 5 toepa sing vind t. 

4. l. Vanaf het tijdstip, waarop deze wet 
in werking t reedt. wordt : 

ex . het bepaalde in het eerste lid van artikel 1 
der Winkelslnitingswet 1930 (S taatsblad no. 460). 
onder d, ver vangen door het navolgende : 

d. winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak 
hetzij vi ch, hetzij fru it , hetzij een ~f meer der 
navolgende waren : brood, banket. u ikerwerk 
c_hocolade, a l dan_ niet t ezamen .met consumptie'. 
IJS, ten verkoop m voorraad ZIJD. doch uitslui
t~nd voor de". verkoop onderscheidenlij k van 
v1sch, van frm t, en van brood . banket, suiker
werk, chocolade en consumpt ie-ijs, gedurende 
ten hoogste zes achtereenvolgende uren, 

wi nkel , waar uitsluit end of in hoofd zaak 
tabaksartikelen ten verkoop in voorraad zijn 
do~h uits lt1i t,en_d voor den ve rkoop van tabaks'. 
artikelen, en winkels, waarvoor een vergunn ing 
als bedoeld in a r tikel l , onder e, of onder g, de; 
Drankwet (1931 , 8ta_atsblad no.476)geldt, ged u
ren_de ten hoogste vier achtereenvolgende uren, 

liggende tusschen uur des voorm iddaas en 
8 u~ dos na~ddags, en onder voorwa~rde, 
da t lil den wmkel, zoodanig, dat daarvan te 
:1llen t ijde van bui ten af gemakkelij k kan wor 
den kennis genomen, is bevestigrl een door of 

vamyege den burgemeester gewaarmerkt ge
schrift of drnkwerk, waarop du idelijk is kennis 
gegeven van de uren, gedurende welke de winkel 
op Zondag voor het publiek is geopend, en 
waarol? tevens duidelijk is aangegeven, op wel
ken winkel het geschrift of drnkwerk betrek
king heeft . 

~- aan het eerste lid van artikel 9 der Win
kelsluitings ,~et 1930 (S taat blad no. 460) een 
meu~ve_ volzrn t ()egevoegd , luidende als volgt: 

H1J 1s op gehJke wijze bevoegd het tijdvak 
van zes, onderscheidelijk vier achtereenvol
gende uren, gedurende hetwelk winkels, behoo
rende tot een der in artikel 4, eerste lid onder d 
bedoelde groepen , _op Zondag voor h~t publiek 
geopend mogen z1Jn, nader aan te dniden. 

, 2. De bepalingen van het voorgaande lid ver
vallen drie maanden na den dag, waarop door 
Ons, den Raad van tate gehoord , za l zijn ver
klaard, dat de omstandigheden het verder voor t 
bestaan dezer bepalingen n iet noodia maken. 

5. l . H et bepaalde in a r tikel 4, e~rste lid 
zal alleen toepassing kunnen vinden, indien e~ 
voor zoover de Gemeenteraad heeft verklaard 
van oordeel te zijn! dat de t egenwoordige buiten'. 
gewone omstandigheden daartoe aanleiding 
geven. 

2. Een verklarin~, als in het vorig lid be
d~ ld, zal moeten zijn afgelegd binnen het in 
artik~l 6 aangegeven ~ijdvak; zij zal de ver 
meldmg _van het bedr1Jf of van de bedrijven, 
ten aanzien waarvan het bepaalde in het eerste 
lid van artikel 4 toepa ing zal vinden, moeten 
mho_uden. Van een verklaring wordt mede
d~elmg _ gedaan aan Onzen Minister, met de 
mtvoenng van deze wet hela t. 

3. Een verklaring, als in het eerst e lid be
doeld, za l n iet kunnen worden afgelegd dan 
nadat belanghebbenden uit het betrokken be
drijf zijn gehoord. 

4. Gedurende den t ijd , dat het. bepaalde in 
het eerst~ lid van .ar tikel 4 toepassing vindt 
ten aanzien van winkels, waar uitsluit end of 
in hoofdzaak tabaksart ikelen t en verkoop in 
voorraad zijn en van winkels, waarvoor een 
vergunning, als bedoeld in ar tikel 1 onder e 
of onder g, der Drankwet (1931, 's taatsblad 
N°. 476)_ geldt . mogen k-achtens plaa tseliike 
verordern ~gen, vast t e stellen ingevolge het 
bepaalde lil het eerste lid van artikel 9 der 
Winkelsl_uitingswet 1~3_0 (S,taatsblad No. 460), 
zooals d1t t hans gew1Jz1gd 1s, ten aanzien van 
b<?:v~ngenoemde "inkels geen verdergaande af. 
WIJkrngen van het bepaalde i.p art ikel 2, onder a, 
van la.atstgeuoemrle wet gelden, dan open
stelling gedurende ten hoogste t wee achtereen 
volgende uren, liggende tusschen 8 uur des voor 
middags en 8 uur des namidclags. 

5. De bepalingen van dit a rtikel vervallen 
behalve ten aanzien van de beaane strafbar~ 
fe it~n, met ingan~ van den dag, ";vaarop de be
palingen van art ikel 4, eerste Jid, verva!Jen. 

6. L Deze wot treedt in werking twee 
maanden_ na den dag, volgende op dien harer 
afkondigmg, behoudens het bepaalde in het 
vo lgende lid . 

2. H et bepaalde in het tweede en het clerde 
Jid van artikel 5 t reedt in werking met ingang 
,an den dag, volgende op d ien van de afkon'
di!!ing dezer wet. 

Lastell en hevelen, enz. 
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Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 
1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

Steenber g he. 
(Uityeg. 14 Aug. 1934.) 

s. 451. 

27 Juli 1934. WET tot wijziging en verhoo
ging van het tiende hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 452. 

27 Juli 1934. WET tot regel ing van den in
voer van veekoeken. 

Wij WILHELM! A, enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 20 November 
1933, N°. 35, (Nederlanduhe Staatscourant 
van 23 Tovember 1933, N °. 229), ingevolge 
artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staats
blad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 17 
ovember 1933 (Staatsblad 0

• 596), de in
voer van veekoeken aan een tijdelijke beper
king is onderworpen, welke beperking bij Ons 
besluit van 27 April 1934, N°. 35 (Nederland,. 
sche Staatscou,·ant van 30 April 1934, N °. 82), 
wederom voor 3 maanden is verlengd, en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,veekoeken", veekoeken (lijn-, grond
noten-, oya-, cocos-, raap-, katoenzaad-, se am-, 
palmpit- en a ll e andere koeken), a l dan niet 
gebroken, schroot, schilfers, vlokken, korrels 
of in eenigen anderen vorm, en meel van die 
producten, al dan niet met andere voederstof
fen gemengd, alles voor veevoeder; 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 1 ovember 1933 en ein
d igende 30 April 1934 of zooveel eerder a ls 
door Ons op voordracht van Onzen Mini ter 
za l worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. lijnkoeken, 
b. raapkoeken, 
c. grondnotenkoeken, 
d. katoenzaadkoeken, 
e. sesamkoeken, 
/. soyakoeken, 
r;. cocoskoeken, 
h. palmpitkoeken, 
i. alle andere veekoeken, 

telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
van ieder artikel gemiddeld per 6 maanden 
in het tijdvak van 1 Juli 1931 tot en met 30 
Juni 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 3 maanden, 
aanvangende 1 Mei 1934 en eindigende 31 
Juli 1934, is de invoer uit ieder land ver
boden van: 

a. lijnkoeken; 
b. grondnotenkoeken; 

c. soyakoeken; 
d. cocoskoeken ; 
e. alle andere koeken, 

telkens voor zoover deze meer bedraagt dan 
100 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
gemiddeld per 3 maanden in het tijdvak van 
1 Juli 1931 tot en met 30 Juni 1933 uit dat 
land is ingevoerd. 

3. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door· of van
wege Onzen Minister, op grond van bijzondere 
omstandigheden, bijzondere vergunningen tot 
invoer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
n ing. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning in het vor ig lid be
_doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van ko ten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften va t te 
ste llen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlaridsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is ve1·boden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd inet het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10, 000, terwij l de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
l ever t of ten verkoop of ter aflevel'Îng in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, stra fbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en acmJnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn n iet van toepas ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 
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8. fot betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad 0

• 596) van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 11- Septe1nber 1934.) 

s. 453. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voer van I uci [ers. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 Maart 1934, 
N° . 21, (N ede,·laniuche Staatscourant van 3 
April 1934, 0

• 63), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisis-invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van lucifers 
aan een tijdel ijke beperking is onderworpen 
en dat artikel 3 van genoemde wet voor
schrijft, dat in zoodanig geval een voorstel 
van wet tot voorziening van het in dat besluit 
geregeld verbod van invoer zal worden ge
daan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de M iniste ,· van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 Maart 1934 en eindigende 
31 Mei 1934 of zooveel eerder als door Ons op 
voordracht van Onzen Minister zal worden be
paald, is de invoer uit ieder land verboden 
van I uci fers, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 30 ten honderd van de hoeveel hei d, welke 
gemiddeld per 3 maanden in de jaren 1932 
en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid ·bepaalde contingenten 
bijzondern contingenten vast te sLellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak za l de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, ten
zij daarbij wordt overgelegd eone daartoe d oo1· 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunning. 

2. Door Ons word n op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vast telling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten , aan de uitvoering van claL 
bes] uit verbonden, aan belanghebbenden wo1·
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, al,; in het vorig lid l:>e
doeld, ka n aan Onzen Mini ter bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
tellen ten aanzien van de in dat besluit ge

stelde regelingen, a l mede op grond van bij
zondere daarvan en van het bepaalde in het 
eerste lid, afwij kingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlaniuche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepas ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaa lde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij , die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangeni straf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a flevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strij d met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 

trafvordering aangewezen persönen, belast 
alle ambtenaren der R ij k - en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepali ngen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a rt i
ke len 5, 6 en 7 der " Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad 0

• 535) gewijzigd bij de wet van 
17 ovember 1933 ( taatsblad N°. 596) van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten J uli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Eco1w1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 11 Septemb er 1934.) 

s. 454. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den iu
voer van porselein, fijn en sanitair aarde
werk en van muur- en wandtegels. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo vVij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 30 Januari 1934, 
N°. 18, (Nedorlandsche Staatscourant van 31 
Januari 1934, 0

• 22), ingevolge artikel 2 
de,· ,,Cris is invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
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535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N° . 596), de invoer van por
selein, fijn en sanitair aardewerk en van 
muur- en wandtegels wederom aan eene tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad -van State, enz. 
Art. l. In deze wet is te verstaan onder: 
1. , ,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstree ks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in e ntrepot; 

2. ,,Onze :Min ister", de Minister van E co
nomische Zake n. 

2. 1 . Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1934 en e indi 
gende 31 Januari 1935 of zoo veel eerder a ls 
do01· Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
1 and verboden van : 

a. porse lein (wit, gekleurd, gedecoreerd, be
drukt of beschilderd), voor zoover deze meer 
bedraagt dan 45 ten honderd van hetgeen ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1928, 
1929 en 1930 van di e goederen uit dat l and is 
ingevoerd, naar de waarde berekend, met dien 
verstande, dat gedurende den in dit artikel 
genoemden termijn uit ieder land niet meer 
ten invoer zal worden toegelaten dan 70 ten 
honderd van de hoeveelheid , welke gem iddeld 
per 12 m aanden gedurende de jaren 1928, 
1929 e n 1930 van die goederen uit dat l and is 
ingevoerd ; 

b. fijn aardewerk (wit, gekleurd, gedeco
reerd, bedrukt of beschilderd, met uitzonde
ring van sanitair aardewerk), voor zoover deze 
meer bedraagt dan 35 ten honderd van het
geen gemiddeld per 12 maanden in de jaren 
1929 en 1930 van die goederen uit dat land 
is ingevoerd, naar de waarde berekend, met 
dien verstande, dat gedurende den in di t 
artikel genoemden termijn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten da n 50 
ten honderd van de hoeveelhei d, wel ke gemid
deld per 12 maanden in de jaren 19 29 en 
1930 van die goederen uit dat land is inge
voerd· 

c. ~anitair aardewerk, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 15 ten honderd van het 
gewicht, dat gem idde ld per 12 maanden in de 
jaren 1928, 1929 en 1930 van die goederen u it 
dat land is ingevoerd ; 

d. mu u1·- en wandtegels (verg laasd of met 
ge kristal I iseerde glazuren), voor zoo ver deze 
meer bedraagt dan 30 ten honderd van het 
gewicht, dat gemiddeld per 12 maanden in 
de jaren 1928, 1929 en 1930 van die goederen 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd , om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere conti ngenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden. 

3. l. Gedurende het in het vorig arti kel 
genoemde tijdvak zal de invoer der al daar 
genoemde artikelen n iet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gunni ng. 

2. Door Ons worden op voordracht van On-

zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vor ig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig 1 id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stel len ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarva n en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in d it artikel bedoeld, 
wordt in de N ed e1·landsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
gen isstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren , waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl eve1·t of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de arti kelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behal ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e ambtenaren der R ijks- en Gemeentepol i
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepa s ing de straf
bepa lingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten e n accijnzen. 

8. l\Iet betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschr iften zij n de artike
len 5, 6 e n 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad O

• 535), gewijz igd bij de wet van 
17 ovember 1933 (Staat sblad 0

• 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en beve len, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

D Jfini.$te1· van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 4 October 1934.) 
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s. 455. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voe r van electrische stofzu igers. 

W ij WILHELMINA, enz. - doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen ·hebben , 

dat door Ons bij bes lui t van 29 Maart 1934, 
N°. 19 (Nederlandsche Staatscourant van 3 
April 1934, N °. 63) , ingevo lge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596) , de invoer van electr ische 
stofzu igers wederom aan een tijdelijke beper
king is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorschrij ft dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorziening van- het 
in dat besluit geregeld verbod van invoe r zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van Sta te, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 invoer" invoer in het vrije verkeer 

1·echtst;·eeks u{t het bu itenla nd of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister va n Eco
nomische Za ken . 

2. 1. Gedurende het tij dva k van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1934 en e indi gende 
31 M aart 1935 , of zoovee l ee rder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen M in i ter zal worden 
bepaald, is de in voer uit ieder land ve rboden 
van : 

a. electrische sto fzuigers, voor zoover deze 
meer bedraagt da n 80 ten honderd van het 
aantal stuks, hetwelk gemiddeld in de ja ren 
1930, 1931 en 1932 u it dat land is ingevoerd; 

b. stofzuigermotoren, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het aantal 
stuks, hetwel k gemiddeld in de jaren 1930, 
1931 e n 1932 u it dat la nd is ingevoerd ; 

c. stofzui gersl a ngen , voor zoover deze m eer 
bedraagt dan 80 ten honderd van het aantal 
stuks , hetwelk gem iddeld in de jaren 1930, 
1931 en 1932 ui t dat la nd is ingevoerd ; 

d. a ll e andere onderdeelen, van stofzuigers 
voo r zoo ver deze meer bedraagt dan 50 ten 
honderd van de waarde, welke gemiddeld in 
de j aren 1930, 1931 en 1932 uit dat la nd is 
ingevoe rd . 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vori g lid bepaalde cont ingente n 
bij zondere cont ingenten va t te stell en voor 
den invoer uit nade r door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer de r a ldaar 
genoem de a rtikelen niet zij n toegestaan tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen M iniste r afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Min ister rege le n geste ld betre ffe nde do 
voorwaarden, k1:ach tens we lke en de wij ze , 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doe ld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vasts teil ing van bedragen, we lke ter bestrij 
ding van kosten, aan de u itvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbe nden wor 
den in reken ing gebracht. 

3. In een beslui t, als in het vo rig I id be
doe ld , kan aan Onzen Minister bevoegdhe id 
wo rde n verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanz ien van de in dat besluit ge-

stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en va n het 
bepaalde in het eerste lid, a fw ij k ingen toe te 
staa n. 

4. Een bes luit, al s in dit artikel bedoeld, 
word t in de Nede,·lanilsche Staatscoumnt be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in 
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strij d met het bepaa lde krach
ten het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzette lijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artikel en 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waa rmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard . 

2. M et deze) fde stra ffe n wordt gestraft hij, 
d ie eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strij d met een ve rbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 e n 4. 

3. D e fe iten . stra fbaar gesteld bij deze wet , 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. M et het opsporen van fe iten , strafbaar 
gesteld b ij deze wet, zij n , behalve de bij of 
krachtens arti kel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aa ngewezen pe rsonen , belast 
a ll e ambtenaren der Rij ks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren de r invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , vall end in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
str afbepa lingen , voorkomende in de wetten, 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(S taatsblad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 {Staatsblad N°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. D eze, wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkond i
ging. 

Lasten en bevele n, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 27 ten J·ul i 

1934. 
WILHELM! A . 

De Minister van E cono1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(Uitgeg . 16 October 1934.) 

s. 456. 

27 Jul i 1934. WET tot regel ing van den in
voe r van schoe isel e n van l eestk l aar 
schoenwerk. 

Wij WILHELM! A, enz. - doen te weten: 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 Apri l 1934, 
0

• 44, {Nederlandse/ie Staatscourant van 27 
April 1934, N °. 81), inge volge artikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535), 
gew ij zigd bij de wet van 17 Novembe r 1933 
(Staatsblad O

• 596), de invoer van schoeisel 
en van leestkl aar schoen we rk wederom aan een 
t ij delij ke beperking is onderworpen en dat 
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artikel 3 van genoemde wet voorsch rijft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het bui tenland of na vooraf
gaanden ops lag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan 
den, aanvangende 1 Mei 1934 en eindigende 
30 April 1935 of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: . 

a . schoenen, laarzen en pantoffels, gehee l of 
voor het grootste deel van leder, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 35 ten honderd van 
het gem iddelde aantal paren dier goederen, 
dat uit dat land per 12 maanden gedurende 
de jaren 1929, 1930 en 1931 is ingevoerd; 

b. schoenen, laarzen en pantoffels, zonder 
of niet voor het grootste deel van leder, caout
chouc, gomelast ie k of rubber, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 35 ten honderd van het 
gemi ddelde aantal paren dier goederen, dat 
uit dat land per 12 maanden gedurende de 
jaren 1929, 1930 en 1931 is ingevoerd; 

c. schoenen, laarzen en pantoffels, geheel 
of voor het grootste deel van caoutchouc, gom
elastiek of rubber, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 35 ten honderd van het gemid
delde aantal paren dier goederen, dat uit dat 
land per 12 maanden gedurende de jaren 1930 
en 1931 is ingevoerd; 

d. leestkl aar schoenwerk, alsmede gestantste 
zo len, a l dan niet met aangezetten hak en 
gestantste hakken, voor zoover deze meer be
draagt dan 100 ten honderd van het gemiddel
de aanta l paren dier goederen, dat uit dat 
land per 12 maanden gedurende 1930 en 1931 
is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingsvolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in hst vorig artikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
v~nwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voo rdracht van 
Onzen Ministe r rege len geste ld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welks en de wijze, 
waarop een ve rgun ning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betre ffende de 
vaststelling van bedragen, welke te r bestrij 
d ing van kosten, aan de uitvoeri ng van dat 
beslu it verbonden, aan belanghebbenden wor
den in re kening gebracht. 

3. I n een beslui t, a ls in het vorig l id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden vsrleend, nadere voorschriften va t te 
stell en ten aanzien van de in dat bes lui t ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij 
zonde re omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het oorste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t, a ls in dit arti kel bedoeld, 
wordt in de Nederlanilsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1 . Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende hst 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1 . H ij , die opzettel ijk goederen invoert 
in strijd mst het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goedsren, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd ver ki aard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet , 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten , strafbaar 
gestel d bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, val lende in eene strafbepa-
1 i ng dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten, 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Cri sisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 16 October 1934.) 

s. 457. 

27 J uli 1934. WET tot regeling van den in
voer van Chi li sa lpeter. 

Wij WILHELMI A, enz. - doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 11 April 1934, 
N °. 38, (Nederlandsche Staatscourant van 13 
en 14 April 1934, N°. 71), ingevo lge a rtikel 
2 der , ,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596) de invoer van Chi li 
salpeter aan een tijdel ijke beperking is ondsr
worpen en dat a rt ikel 3 van genoemde wet 
voorschrij ft, dat in zoodani g g va l sen voor-
tel van wet tot voorziening van het in dat 

beslui t geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
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Art. 1. In deze wet is te ve rstaan onder: 
1. ,, invoer" 1 invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister va n Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende he t tijdvak van 12 maan
d en, aanvangende 1 Apri l 1934 en e indigende 
31 M aart 1935 of zooveel eerde r a ls door Ons 
op voo rdracht van Onzen Ministe r za l worden 
bepaald , is de invoer u it ieder la nd ve rboden 
van Chi ] isal peter , zoowel natuurlijke al s Syn
thetische, z.g. natronsa l peter , voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoevee lhe id, welke gemiddeld in de jaren 1932 
en 1933 ui t dat land is ingevoerd . 

2. Onze Minister is bevoegd, om boven de 
ingevol ge het vori g I id bepaalde contingenten 
bijzondere cont ingenten vast te tell en .':oor 
den invoer uit nader door hem aan te W>Jzen 
l a nden. 

3. 1. Gedurende het in het vo rig artikel 
genoemde tijdvak za l de __ invoer der a ldaa_~ 
genoemde artikelen niet z>J n toegestaan, tenz1J 
daa rbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 
vanwege Onzen M inister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voord racht van 
Onzen Minister regelen gesteld betre ffende de 
voorwaarden krach tens welke en de wijze, 
waarop eene' ve rgunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vastst~II ing van bedragen, welke ter bestrij 
d ing van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
d en in rekening gebracht. 

3. In een besl uit, a ls in het vorig lid be
doeld kan aan Onzen Min iste r bevoegdheid 
word~n verl eend na dere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a l mede op g rond van bij 
zondere omstandigheden daa rva n en van het 
bepaalde in het eerste li d, afwij kingen toe te 
staan. 

4. E en beslui t, a ls in dit art ikel bedoeld, 
wordt in de N ed erlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing deze r wet stelt 
Onze Ministe r bepali ngen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in. 
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id , is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krach tens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen , waarm de of ten aa nzi en waarvan 
de overtred ing plaats had, kunnen worden ver
be urd verklaa rd . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e eeni g goed verkoopt , te koop aanb iedt, af
levert oj ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet , da t het is inge
voerd in strij d met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de a rtikelen 2, 3 en 4. 

3. Do feiten, stra{baar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
g estel cl bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
:krach tens art ikel 141 van het Wetboek van 

T.. & s. 1934. 

Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijk - en Gemeente poli t ie, 
zoomede de ambtena ren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op fe iten, vall ende in eene stra fbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepass ing de 
stra fbepalingen, voorkom ende in de wetten 
betre ffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voor chriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 de r "Cri sisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad, N °. 535 ), gewijzigd bij de wet va n 
17 ovember 1933 (Staatsblad N °. 596) , van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet t reedt in werking met ingang 
van den dag , volgende op dien der a!kondi 
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A . 

De Minister van E conornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 

(U itgeg. 19 Octobe1· 1934.) 

s. 458. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling va n den in
voer van stikstofhoudende meststoffen. 

Wij WILHELM! A , enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij bes luit va n 12 F ebruari 1934, 
N °. 15, (Nede1·landsche Staatscourant van 12 
F ebruari 1934, N °. 15) , ingevol ge artikel 2 
der "Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsb lad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer va n stik
stofh oudende meststoffen aan een tijdelijke be
perking is onderworpen en dat a r t ike l 3 van 
genoemde wet voorschrijft, da t in zooda nig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat beslui t ge regeld verbod van invoer 
zal worden gedaa n ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks ui t het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in ent repot; 

2. ,,Onze Mini ter" de Minister van Eco-
nom ische Za ken. ' 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanva ngende 1 J a nuar i 1934 en eindigen
de 30 Juni 1934 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister za l worden 
bepaald, is de invoer u it ieder land ve rboden 
va n kalksalpeter, ka lkammonsa lpeter en ander 
ammoniumnitraat, zoomede van leunasalpeter 
en zwavelzu re ammon iak, voor zoover deze 
meer bedraagt da n 100 ten honderd van de 
hoeveelhe id , welke gemiddeld in de maanden 
Januari tot en met Juni van het jaar 1933 u it 
da t land is ingevoerd. 

2. Onze Ministe r is bevoegd, om boven de 
ingevolge het vorige lid bepa alde cont ingenten 
bijzondere cont ingenten vast te ste ll en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig a rti kei 
genoemde tijdvak za l de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daa rtoe door of 

37 
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vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op v~rdracht van 
Onzen Minister regelen gesteld !;>etreffende de 
voonvaarden, krach tens welke [en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het

1 
vorig l id be

doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vasts teil i ng van bedragen, welte ter bestrij
d ing van kosten, aa n de uitvo ring van dat 
beslu it verbonden, aan belangh bbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorscl;iriften vast te 
stellen ten aanzien van de in 1at beslu it g_~
stelde regelingen, alsmede op ro nd van b1J 
zondere omstandigheden daarv n en van het 

~:{~:::n i:e:~~i;e:1: :~\i:h:fij:~::e:e::1:~ 
wordt in de Nede,·landsche St tscour=t be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing 

4
ezer wet stelt 

Onze Minister bepalingen va t etreffende het 
leveren van bewijs van herko st van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. I nvoe ,·, in strij d met het bepaalde krach
tens het vorig 1 id , is verboden. 

5. l. H ij , die opzettelijk goederen invoert 
rn strijd met het bepaalde in l krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt g straft met ge
vangen isstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aa~zien waarvan 
de overtreding plaat had, J<lunnen worden 
verbeurd verklaard. 1 

2. Met dezelfde straffen wosdt geskaft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter af!Ej,vering in voor
raad heeft, waaryan hij weet, ?at het is inge
voerd in strij d met een verbod~n en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar geste d bij deze wet, 
worden a ls misdrijven bescho wd. 

6. Met het opsporen" van f~iten, straf~aar 
gesteld bij deze wet, z1Jn, be~alve de btJ of 
krachtens artikel 141 van he Wetboek van 
Strafvordering aangewezen p rsonen, bel ast 
a ll e ambtenaren der Rijks- e Gemeentepol i
tie, zoomede de aL--ibtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. . 1 . 

7. Op fe iten, vallende m eeqe strafbepalmg 
dezer wet, zijn niet van toep,ssing de straf
bepalingen, voorkomende m d~ wetten betref
fende de invoerrechten en acciJnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der ,,Crisi sinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad N °. 596) 
van overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten J uli 

1934. 
Wl:LHELMINA. 

De :Minister van E-conomisehe Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 11 S eptember 1934. ) 

s. 459. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voer van versche zeevisch, met uitzonde
ring van har ing. 

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

dat door Ons bij bes! uit van 8 December 1933, 
N°. 18, (Ne,le,·landsche Staatscourant van 11 
December 1933, N °. 241), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad N°. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad 0

• 596), de invoer van 
versche zeevisch, met uitzondering van hari ng 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,, zeevisch" alle versche, gekoelde of be
vroren zeevisch , met uitzondering van har ing; 

3. ,,aanvoer" het lossen van zeevisch uit 
andere dan van Nederlandsche kenteekenen 
voorziene schepen, rechtstreeks van de visch
gronden komende; 

4. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 December 1933 en e indi
gende 30 1 ovember 1934, of zooveel eerder 
a ls door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van zeevisch, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 100 ten honderd van de 
hoeveelheid, welke gemiddeld van deze v isch 
uit dat land gedurende de jaren 1930, 1931 
en 1932 is ingevoerd. 

2. Gedurende het in het vorig l id genoemde 
tijdvak is de aanvoer van zeevisch, u it alle 
schepen van vreemde ken teekenen voorzien, 
slechts toegestaan voor zoover deze niet meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel 
heid, welke gem iddeld van deze visch uit 
schepen, van eenig kentee ken van dat land 
voo1·ûen, gedurende de jaren 1930, 1931 en 
1932 is aangevoerd. 

3. Zoodra de voor eenig land ingevolge het 
vorige lid toegestane hoeveelhe id voor aan
voer van zeevisch is bereikt, is rle verdere aan
voer uit schepen, van eenig kenteeken van dat 
land voorzien, verboden. 

4. Boven de ingevolge het vorig I id vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Min ister, op grond van bijzondere om
standigheden, bij zondere vergunningen tot in
voer dier goeder n worden verleenrl. 

3. 1. Gedurende het in het vo rig artikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde arti kelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voo rd racht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
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vaststelling van bedragen, wel ke ter bestrij 
ding van kosten, aan de ui tvoering van dat 
besluit verbonden, aan bela nghebbenden wor
den in reken ing gebracht. 

3. In een beslu it, al s in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Min ister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften yast te 
stell en ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstand igheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste li d, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, a ls in di t artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsc he Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassi ng dezer wet stelt 
Onze Minister bepali ngen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig li d, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzette lijk goederen invoert 
of aanvoe rt in strij d met het bepaalde in en 
k rach tens de artikelen 2, 3 en 4, wordt ge
straft met gevangen isstraf van ten hoogste 6 
maanden of geldboete van ten hoogste f 10,000, 
terwijl de goederen, waarmede of ten aanzien 
waarvan de overtreding p laats h ad, kunnen 
worden verbeurd verklaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft h ij , 
di e een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt , af-
1 evert of ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd of aangevoerd in strijd met een verbod 
in en krachtens het bepaalde in de artikelen 
2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij o f 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, bel ast 
all e am btenaren der R ij ks- en Gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accijnzen. 

7. Op feiten , · vall ende in eene strafbepa
li ng dezer wet, zijn n iet van toepass ing de 
strafbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de' invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch r iften zij n de artike
l en 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsb lad N°. 535), gewijzigd bij de wet vari 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596 ), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afko ndi 
ging. 

L asten en bevel en, enz. ; 

Gegeven te 's-Gravenhage , den 27sten Juli 
1934. 

WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 16 October 1934. ) 

s. 460. 

27 Juli 1934. WET tot regel ing van den in
voer van roggebloem en roggemeel. 

W ij WILH ELMINA, enz. - doen te weten : 
Alzoo \\7ij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bes lu it van 29 Maart 1934, N °. 
20, (Nederlandsche Staatscourant van 3 April 
1934 N° . 63), ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535) , gewij 
zigd bij de wet van 17 Novem ber 1933 (Staats
blad N° . 596), de invoer van roggebloem en 
roggemeel wederom aan een tij del ij ke beper
k ing is onderworpen en dat artikel 3 van ge
noemde wet voorsch r ij ft dat in zoodanig geval 
een voorstel van wet tot voorz ien ing van het 
in dat beslu it geregel d verbod van invoer zal 
worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M in ister", de Minister van E co
nom ische Z aken. 

2. 1 . Gedurende het t ijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 A pr il 1934 en eindigende 
31 Maart 1935, of zooveel eerder a ls door Ons 
op voord rach t van Onzen N[in ister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van roggeb loem en roggemeel , voor zoover 
deze meer bedraagt cl a n 100 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld gedurende 
de jaren 1931 en 1932 van die goederen uit 
dat land is ingevoerd. 

2. Onze M inister is bevoegd om boven de 
contingenten, bepaald in het vorig l id , bijzon
dere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan · te wij zen 
landen. 

3. 1. Gedu rende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen slech ts zijn toegestaan aan 
eene door Onzen M inister aan te wijzen crisis
organisatie. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen M inister regelen gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge in het vorig lid 
aangewezen crisisorganisatie bij den invoer 
van de in artikel 2 genoemde goederen zal te 
werk gaan. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld, kari aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschr iften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besl uit ge
stelde regeli ngen , a lsmede op grond van bij 
zondere omstandi gheden daa rvan afwijki ngen 
toe te staan. 

4. Een beslui t, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche S taatscourant be 
kend gemaa kt. 

4. 1. Hij , die opzettelij k goederen invoer t 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
a r t ikelen 2 en 3, ·wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten , hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtred ing plaats h ad , ku nnen worden ver-
beurd verklaard. •, 

2. Met dezelfde straffen wordt gestra ft b ij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter a fl everi ng in voor-
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raad heeft, waa1-yan h ij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De fe iten, strafbaar geste ld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met he t opsporen van fe iten, strafbaar 
geste ld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
S trafvorder ing aangewezen personen, be last 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

6. Op feiten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten, 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met bet rekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
( taatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 Tovember 1933 (Staatsblad, N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A . 

De Minis ter van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 16 Octobe r 1934.) 

s. 461. 

27 Juli 1934. WET tot regeling van den in
voer van metaaldraadgloe il ampen. 

Wij WILHELM! T A, enz. - doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat door Ons bij besluit van 27 April 1934, 
N°. 33, (Nederlandsche Staatscou1·ant van 30 
April 1934 , N°. 82), ingevolge artikel 2 der 
,.Cris isinvoenvet" 1931 (Staatsblad, N °. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van metaal
draadg loe il ampen wederom aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden ops l ag in entrepöt ; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1 Gedurende het t ijdvak van 6 maan
den. aanvangende 1 Mei 1934 en eind igende 
31 O tobe r 1934 of zoovee l ee rder a ls doo r 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaa ld , is de invoer uit iede r land 
verboden va11 metaa ldraadgloei lampen, voor 
zoove r deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld per 
6 maanden gedurende de jaren 1930 en 1931 
van die goederen u it dat land is ingevoerd . 

2. Onze Ministe r is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te steil en voor 

den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun-
ning. · 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen M inister rege len gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig l id be
doe ld, wordt vei-strekt, a lsmede betreffende de 
vastste lli ng van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
beslui t verbonden, aan be langhebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes! uit, als in het vorig I id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanz ien van de in dat besluit ge
ste lde rege lingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslu it, a ls in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaal de in en krachtens de 
artike len 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of ge ld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaat;, had , kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a fl eve ring in voor
raad heeft , waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gestelll bij deze wet, 
worden als misdrijven be chouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoo1nede de ambtenare n der in voerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, va ll ende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zij n niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N° . 535), gewijzigd bij de wet van 
17 ovember 1933 (Staatsblad 0

• 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkond i
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 



581 27 JULI (S. 461-463) 1934 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 
1934. 

WILHELMINA. 
D e M inister van E conornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e . 
(Uit ye g. 19 October 1934.) 

s. 462. 

27 Jul i 1934. WET tot regel ing van den in
voer van lede r. 

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

da t door Ons bij beslui t van 26 A pril 1934, 
N °. 43, (Nederlandsche S taatscouran t van 27 
April 1934, N°. 81) , ingevol ge a rtikel 2 der 
,,Cri sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) , 
gewijzigd bij de wet van 17 N ovember 1933 
(S ta.atsblad N °. 596) , de invoer van leder 
wederom aan een t ij delij ke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, da t in zoodani g geval een voor
stel van wet tot voorz iening van het in da t 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan ; 

Zoo is het, da t Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije ver keer 

rech tstreeks ui t het bui tenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Mi nister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1 Gedurende het t ijdvak van 8 maan
den aanvangende 1 Mei 1934 en e indigende 
31 December 1934, of zooveel eerder a ls door 
Ons op voor drach t van Onzen Minister za l 
worden bepaal d, is de invoer u it ieder land 
verboden va n: 

a. zooll eder, drijfriemleder, tuig- en zaa l
leder , voor zoover deze meer bedraagt dan 40 
ten honderd van de hoeveelheid, wel ke ge
mi ddeld per 8 maanden in de jaren 1930 en 
1931 van die goederen ui t dat l and is inge
voerd ; 

b. overleder en ander leder , waaronder 
zeeml eder en voeringleder, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 40 ten honderd van de 
hoeveel heid, welke gem iddeld per 8 maanden 
in de jaren 1931 en 1932 ui t dat l and is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevol ge het vor ig lid bepaalde cont ingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer ui t nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning . 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betre ffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wij ze, 
waarop eene ver gun ning, in het vorig lid be
doeld , wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling va n bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de ui tvoering van dat 
beslui t verbonden , aan belanghebbenden wor
den in rekeni ng gebrach t. 

3. In een besluit, a ls in het vori g l id be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 

worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzi en van de in dat beslu it ge
stelde regelingen, alsmede op g rond van bij 
zondere omstand igheden daa rvan en van he t 
bepaa lde in het eerste Jid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en beslui t, a ls in di t artikel bedoeld, 
word t in de Nederlandsche S taatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze M in iste,· bepalingen vast betreffende het 
leveren van b ewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig I id , is verboden. 

5. 1. Hij , d ie opzettelijk goederen invoe rt 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstra f van ten hoogste 6 maa nden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaa ts ha d, kunnen worden ver
beurd verkl aard . 

2. M et deze] fde straffen wordt gestraft hii, 
d ie eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter afl ever ing in voor
raad heeft , waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach tens 
het bepaalde in de a rt ikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten. strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, beh alve de bij of 
krach tens artikel 141 van het Wetboek va n 
Strafvorder ing aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrech ten en 
accijnzen . 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa-
1 ing deze r wet, zij n niet van toepass ing de 
stra fbepalingen, voor komende in de wetten, 
betreffende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsch ri fte n zijn de a rtike
len 5, 6 en 7 der "Cri sisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 59 6), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der a fkondi
gi ng. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 27sten J uli 

1934. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van Econom.ische Z aken, 
S t e e n b e r g h e . 

( Uitgeg. 16 Octob,e,· 1934.) 

s. 463. 

27 J ul i 1934. WET tot regel ing van den in
voer van geëmail leerde gegoten badkui pen 
en closetreservoirs. 

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

dat door Ons bij beslu it van 13 Apr il 1934, 
N °. 37, (Nede,·landsc he S taatscourant van 16 
A pr il 1934, N °. 72) , ingevolge a rt ikel 2 der 
,,Cri s isi nvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596) de invoer van geëmail -
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leerde gegoten badkuipen en closetreservoirs 
wederom aan een tijdelijke beperking is on
derworpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
bes! uit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1 Gedurende het tijdvak van 8 maan
den, aanvangende 1 April 1934 en eindigende 
30 November 1934 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald , is de invoer uit ieder land 
verboden van geëmailleerde gegoten badku i
pen en closetreservoirs, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 50 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld per 8 maanden in het 
jaar 1932 van die goederen uit dat land is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde a rti ke len niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgel egd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke- ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig l id be
doel d , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stel! en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmeae op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een bes! uit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlantlsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. I nvoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelijk goederen invoert 
in strij d met het bepaalde in en krachtens de 
ai·tikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtred ing plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af-

levert of ten verkoop of ter aflever ing in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden al s misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens arti kel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accij nzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz . ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg . 19 October 1934.) 

s. 464. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voer van cement van alle soorten. 

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

dat door Ons bij bes! uit van 13 April 1934, 
N°. 38 (Nederlandsche Staatscourant van 16 
April 1934, N°. 72), gewijzigd bij Ons besluit 
van 25 April 1934, N° . 39 (Nederlantlsche 
Staatscou,·ant van 7 Mei 1934, N°. 87) , inge
volge artikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N° . 535} , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596) de 
invoer van cement van alle soorten aan een 
tijdel ijke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorziening van het in dat bes! uit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opsl ag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1934 en eindi gende 
31 Maart 1935 of zoovee l eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer u it ieder land verboden 
van cement van alle soorten, voor zoover deze 
meer bedraagt dan 50-ten honderd van de 
hoeveelheid , welke gem iddeld per 12 maan
den in de jaren 1931 en 1932 uit dat land is 
ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
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ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 

_den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l anden . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regel en geste ld betreffende de 
voorwaa rden, krachtens welke en de wij ze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststel ling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten , aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, als in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste l id, afwij kingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig l id, is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
go deren , waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats ha d, kunnen worden ver
beurd verklaard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of te1: aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2. 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli t ie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechtèn en 
accij nzen . 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa
ling dezer w et, zij n niet van toepass in g de 
strafbepal ingen, voorkomende in ct.e wetten 
betreffende de invoerrechten en acmJnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
l en 5 6 en 7 der "Cr isisinvoerwet" 1931 
{Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad ro_ 596), van 
overnen komstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

{Uitgeg. 19 October 1934.) 

s. 465. 

27 Jul i 1934. WET tot regeling van den in
voer van rijst. 

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

dat door Ons bij beslui t va n 9 April 1934 
N °. 22 . gewijzigd bij Ons be luit van 13 April 
1934 N °. 31, {Nederlandsche Staatsco1trant 
van 13 April 1934, N° . 71) , ingevolge artikel 
2 der "Crisisinvoenvet" 1931 {Staatsblad N° . 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 {Staatsblad N° . 596}, de invoer van rijst 
aan een tijdelijke beperking is onderworpen en 
da t artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, 
dat in zoodanig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat beslui t geregeld 
verbod van invoer za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken; 

3. ,,gepelde rij st", rijst , ontdaan van he t 
zilvervlies en zoodanig bewerkt, dat zij zonder 
m eer voor menschelij ke consumptie kan wor
den bestemd ; 

4. ,,gebroken rijst" , rijst, bestaande uit ge
broken r ij stkorrels die in hoofdzaak niet groo
ter zijn dan halve korrels, waarvan het aantal 
beele korrels niet meer dan 5 % berekend naar 
het gew icht, bedraagt; 

5. ,,gemal en rijst" , min of meer fijngema
len rij st: 

6. ,,rij tvoedermeel" , het afvalproduct, zoo
wel wit als bruin, hetwelk ontstaat bij het 
pell en van rijst. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 April 1934 en eindigende 
31 Maa rt 1935, of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit_ ieder land verboden 
van : 

a. gepelde rijst voo,· zoover deze meer be
draagt dan 60 ten honderd van de hoevee lheid, 
welke in 1932 uit dat land is ingevoerd; 

b. gebroken en gemalen rijst, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 60 ten honderd van 
de hoeveelhei d, welke in 1932 uit dat land is 
ingevoerd; 

c. rijstvoedermeel, voor zoover deze 1neer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel
heid , welke gemiddeld per 12 maanden in de 
jaren 1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister i bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vori g artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen slechts zij n toegestaan aan 
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eene door Onzen Minister aan te wijzen cris is
organisati e. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister rege len gesteld betreffende de 
wijze, waarop de ingevolge het vorig lid aan
gewezen cris isorganisatie bij den invoer van 
de in a rtikel 1 genoemde goederen zal te werk 
gaan. 

3. In een besluit, als in het vorig I id be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verl eend, nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanz ien van de in dat beslui t ge
ste l de regelingen, a l mede o p grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eer te lid, afwij kingen toe te 
staan. 

4 . E en bes! uit, al s in di t artikel bedoeld , 
wordt in de Nederlandsche Staatscourn,nt be
kend gemaa kt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stel t 
Onze Mi niste r bepal ingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaal de krach
tens het vor ig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, d ie opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en k rachtens de 
arti kelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
geni s tra f van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overt reding plaats had, kunnen worden ver
beurd verkl aard . 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e eeni g goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
] evert of ten ve rkoop of ter a fl evering in voo r
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fei te n, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls m isdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens a r t ikel 141 van het Wetboek van 
S trafvordering aangewezen personen, bel ast 
a l Ie ambtena ren der R ijks- en Gemeentepol itie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, va ll ende in eene strafbepa-
1 iug dèze r wet, zij n n iet van toepass ing de 
strafbepali ngen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. Met betrekk ing tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorsch riften zijn de a rt ike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsb lad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 Novem ber 1933 (S taatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepass ing. 

9 . Deze wet t reedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondi
ging. 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenlrnge, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De llf·inister van E conomische Z aken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg . 16 October 1934.) 

s. 466. 

27 Juli 1934. WET tot regeli ng van den in
voer van calc ium-hypochloriet , na trium
hypochlori et en gecomprimeerd chloorgas. 

Wij WILHELM! A, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit va n 24 Mei 1934, N°. 
13 (Nederlandsche S taatscourant van 25 M ei 
1934, 0

, -99), ingevolge artike l 2 der " Cr isis
invoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535 ), gewij
zigd bij de wet van 17 N ovember 1933 (S taats
blad N °. 59 6) , de invoer van calc ium-hypo
ch lo r iet, natr ium-hypochloriet en gecompri
meerd chl oorgas aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat a r t ike l 3 van genoemde 
wet voorschrij ft, dat in zooda nig geval een 
voo rstel van wet tot voorz iening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoe r zal 
worden gedaan. 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
A rt. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. , , invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks u it het buitenl and of na voora f
gaanden op lag in entrepöt; 

2. ,,Onze M inister", de Mi nister van E co
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het t ij dvak van 12 maan
den, aanvangende 1 M ei 1934 en e ind igende 
30 April 1935 of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Min ister za l worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. calcium-hypoch loriet (chl oorkalk) voor 
zoover deze meer bedraagt dan 60 ten hon
derd van de hoevee lhe id , welke gemiddeld per 
12 maanden in de jaren 1932 en 1933 ui t da t 
land is ingevoerd; 

b. natrium-hypochloriet (natronchloorbleek
loog) voor zoover deze meer bed raagt da n 75 
ten honderd van de hoeveelheid , welke in 1933 
ui t dat land is ingevoerd ; 

c. gecomprimeerd chloorgas waaronder 
vloe ibaar chloor voor zoove r deze meer be
draagt dan 75 ten honderd van de hoeveel
heid, welke in 1933 u it dat l a nd is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig li d bepaalde contingenten 
bij zondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nade1· door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1 . Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak za l de invoer der aldaar 
genoemde a rt ikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daar toe door 
of vanw ege Onzen M inister a fgegeven ver
gunning, 

2. -Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krach tens welke en de wijze , 
waarop eene vergunn ing, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt , a lsmede betreffende de 
vaststel] ing van bed ragen, welke te r bestrij
d ing van kosten, aan de ui tvoer ing van da t 
beslu it verbonden , aan be langhebbenden wor
den in re kening gebrach t . 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend , nadere voo rschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in dat besluit ge
stelde regeli ngen, a lsmede o p grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
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bepaalde in het eerste lid, afwijkingen roe te 
staan. 

4. Een beslui t, a ls in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de roepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach. 
tens het vorig l id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettel ijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten ver koop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach. 
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a lle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoenechten 
en ace ij nzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van roepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking rot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der ,,Cris isinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596), van 
overeenkomstige roepassing. 

9. Deze wet treedt in werk ing met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De M iniste1· van Economische Z aken, 
S te e n b e r g h e . 

( Uitgeg. 4 October 1934.) 

s. 467. 

27 Juli 1934. WET tot wijziging en aanvulling 
van de wet van den 19den December 1930 
(S taatsblad n°. 482) tot regeling van den 
uitvoer van melkproducten en van gepas
teuriseerde en gesteriliseerde melk en room. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1933/1934, n°. 444, 
1-4. 

Hand. idem 1933/1934, bladz. 2291-2292. 
Hand. l • Kamer 1933/1934, bladz. 664. 
Wij WILHELMINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat artikel 9 van de Landbouwuitvoerwet 1929 
voorschrijft, dat uiterlijk binnen twee maanden 

na de afkondiging van Ons besluit van den 
15den Maart 1934 (Staatsblad n°. 107) een voor
stel van wet tot voorziening in het in dat be
sluit krachtens artikel 8 van de Landbouwuit
voerwet 1929 bepaalde met betrekking tot 
andere dan gepasteuriseerde en gesteriliseerde 
melk en room, alsmede tot ondermelk en karne
melk aan de Tweede K amer der Staten-Gene
raal behoort te worden gezonden en het wen 
schelijk is hiertoe de wet van 19 December 1930 
(Staatsblad n°. 482) tot regeling van den uit
voer van melkproducten en van gepasteuri
seerde en gesteriliseerde melk en room te wij
zigen en aan te vullen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Ar•. I. In het int itulé van de wet van 19 

December 1930 (Staatsblad n°. 482) wordt in 
plaats van "melkproducten en van gepasteuri
seerde en gesteriliseerde melk en room" ge
lezen : ,,al dan niet gepasteuriseerde of gesterili
seerde melk en room alsmede van ondermelk, 
karnemelk en melkproducten". 

Art. IL De considerans van de wet van 
19 December 1930 (Staatsblad n°. 482) wordt 
gelezen als volgt : 

,,AJzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat ingevolge artikel 9 van de LaPdbouwuit
voerwet 1929 na de afkondiging van een alge
meenen maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artike·l 8 van die wet, een voorstel van wet tot 
voorziening in het in dien algemeenen maat
regel van bestuur geregeld onderwerp aan de 
Tweede Kamer der Staten-Gemwaal wordt ge
zonden;" 

Art. III. De eerste regel van artikel 1 van 
de wet van 19 December 1930 (Staatsblad no. 
482) wordt vervangen door het navolgende: 

,,In deze wet wordt verstaan onder : 
1°. ,, Onze Minister" : Onze met de zaken 

van oen Landbouw belaste Hnister; 
2°. ,,melkproduct" :". 
Ar'. I V. Het eerste lid van artikel 2 van de 

wet van 19 December 1930 (Staatsblad n°. 482) 
wordt gelezen als volgt : 

,,1. Het is verboden al dan niet gepasteuri
seerde of gesteriliseerde melk en room, alsmede 
ondermelk, karnemelk en melkproducten of als 
al dan niet gepasteuriseerde of gesteriliseerde 
melk en room, alsmede als ondermelk, karne
melk en melkproducten aangeduide of li.enne
lijk als zoooanig voorhanden waar uit te voeren 
of aan eenig middel van vervoer tot uitvoer aan 
te bieden, indien die waren niet voldoen of hare 
verpakking niet voldoet aan bij of krachtens 
algemeenen maatregel van bestuur gestelde 
eischen, welke zoowel op de samenstelling der 
waar als op hare eigenschappen betrekking 
kunnen hebben." 

Art. V. In de artikelen 3, eerste lid, 4, eerste 
lid en 5, eerste lid onder b, van de wet van 
19 December 1930 (Staatsblad n°. 482) vervallen 
de woorden: ,,met de zaken van den Landbouw 
belasten" . 

Art. VJ. In de artikelen 3, laatste lid, en 7. 
laatste lid. van de wet van 19 December 1930 
(Staatsblad n°. 482) vervalt het woord : ,,voor
noemden". 

Art. VIL Het tweede lid van artikel 4 van 
de wet van 19 December 1930 (Staatsblad 
no. 482) wordt vervangen door : 

"2. Het in het vorige lid bepaalde is niet 
van toepassing : 
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a. ten aanzien van de in artikel 3, tweede 
lid, bedoelde waar; 

b. ten aanzien van de waar, welke : 
1 o. ziel> bevindt in spoorwegrijtuigen, lucht·

vaartuigen of op schepen of vlotten en bestemd 
is voor verbruik van de daarin of daarop ver
bljjvende personen ; 

20. in hoeveelhed en, welke een door Onzen 
~1inister vastgesteld maximum niet overschrij 
den, wordt uitgevoerd ten behoeve van de voor
ziening in het grensgebied ; 

3°. in hoeveelheden, welke een door Onzen 
Minister vastgesteld maximum niet overschrij
den, wordt uitgevoerd in den vorm van mon
s·ers zonder of met geringe handelswaarde." 

Art. VIII. Aan artikel 8 van de wet van 
19 December 1930 (Staatsblad n°. 482) wordt 
toegevoegd een nieuw eer te lid, luidende : 

" 1. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel van: Melk- en melkproductenuitvoer
wet.'' 

Vóór het tweede lid (nieuw) wordt geplaatst
het cijfer : ,,2", terwijl in dat lid in plaats van 
,,Deze wet" wordt gelezen: ,,Zjj". 

Art. IX. J)p tPlrst van de wet, van 19 De
cember 1930 (Staatsblad n°. 482), gelijk deze 
volgens de voorafgaande bepalingen is gewij
zigd en aangevuld, wordt op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst. 

Art. X. Deze wet treedt in werking op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 

s. 468. 

WILHELMINA. 
De Minister van li.J~onomische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 14 Aug. 1934.) 

27 J,,J,i 1934. WET tot wijziging en verhoo
g ing van het tiende hoofdstuk A der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 469. 

27 J uli 1934. \YET tot wijziging van de Land
bouw-Crisiswet 1933 en intrekking van de 
Tarwewet 1931, de Crisis-Zuivelwet 1932 
(Staatsblad n°. 290, en de Crisis-Varkens
wet 1932 (Staatsblad n°. 374). 

Bijl. Hand. 2• K amer 1933/1934, n°. 409, 
1- 13. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 2264- 2278, 2301, 
2317-2320. 

Bijl. Hand. l• Kamer 1933/1934, n°. 409, 
/Jladz. 1- 8. 

Hand. id. 1933/1934, bladz. 665- 669. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is over te gaan tot. intrek
king van de Tarwewet 1931. de Crisis-Zuivelwet 
1932 (Staatsblad n°. 290) en de Crisis-Varkens
wet 1932 (Staatsblad n°. 374) en tot wijziging 
der Landbouw-Crisiswet 1933 ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Op nader door Ons te bepalen tijd 

stippen, worden de Tarwewet 1931, de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290) en de Crisis
Varkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374), behalve 

ten aanzien van voordien gepleegde strafbare 
feiten, ingetrokken. 

2. In de Landbouw-Crisiswet 1933 worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

I. In het gezegde in artikel l , onder 2°., 
wordt het slot na de woorden "elke andere 
tak van" gelezen: ,,bodemcultuur, alsmede 
veenderij en visscherij ;" 

Het gezegde in artikel 1 onder 5°. wordt ge
lezen : 

,,5o. ,.crisisproduct": 
a. de navolgende producten, al dan niet ver

werkt of bewerkt : 
,,boter in den zin van artikel 1 der Boter

wet; ma.rgarine in den zin van artikel 1 der 
Boterwet ; kaas in den zin van artikel 1 van 
het Kaasbesluit (Staatsblad 1927, n°. 396); de 
waar, welke door Onzen Minister als zuivel
product wordt aangewezen; melk en melkpro
ducten; de waar, welke door Onzen Minister 
als melkproduct wordt aangewezen; de waar, 
die als boter, kaas, melk, melkproduct of mar
garine wordt aangeduid of kennelijk als zoo
danig voorbanden is; visch ; schaal- en schelp
dieren; slachtpaarden; schapen; paarden- en 
schapenvleesch ; rundvee; rund- en kalfsvleesch; 
varkens en varkensvleesch; pluimvee; kippen-, 
eenden- en vogeleieren ; alle plantaardige en 
dierlijke vetten en oliën en vetzuren daaruit; 
oliehoudende zaden, noten en pitten, a l dan 
niet gebroken, met uitzondering van cacao
pitten ; granen en zaden ; sago ; tapioca en alle 
soorten zetmeel in den zin van artikel 3 van 
het Meelbesluit 1924 (Staatsblad n°. 313), ver
kregen op andere wijze dan uit granen of zaden : 
stroocarton ; aardappelen ; suiker en suiker
bieten ; griendhout en riet ; vlas ; fruit, zuid
vruchten en warmoezerijgewassen ; producten 
van de bloementeelt en de boomliweekerij ; 
bollen en knollen van bloemgewassen ; turf en 
cichorei; 

b. elk door Onzen Minister, als op een crisis
product, onder a vermeld of ingevolge c aan te 
wijzen, gelijkende waar, aan te wijzen product; 

c. elk ander door Ons als zoodanig aangewe
zen product van den Landbouw." 

Ia. Aan artikel 2 wordt een derde lid toe
gevoegd, luidende : 

"3. De middelen van het Fonds maken deel 
uit van het Rijksvermogen ." 

II. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
,,1. De middelen van het Fonds kunnen, 

binnen de grenzen der daarvoor vastgestelde 
begrooting, volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen, worden aangewend : 

a.. tot steun aan of ten behoeve van door of 
vanwege Onzen Minister erkende producenten 
of groepen van producenten van crisisprod ucten; 

b. tot het aankoopen van crisisproducten 
om de markt dier producten te steunen of den 
afzet daarvan te bevorderen ; 

c. tot het in- of buiten gebruik stellen of 
houden van productiemiddelen, dan wel van 
inrichtingen ter verwerking of verhandelir,g van 
een crisisproduct, indien zulks naar het oordeel 
van Onzen Minister tot verbetering ·,ran kwa
liteit of afzet, tot beperking van p1·oductie of 
in het algemeen belang van hancJ.el en nijver
heid noodig is ; 

d. tot dekking van de geldelijke nadeelen, 
die uit werkzaamheden ten behoeve van pro
ducenten van crisisproducten voortvloeien, 
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waaronder zijn begrepen de daaraan verbonden 
kosten van beheer en administratie, zoomede 
de vergoedingen aan Rijks- of Gemeentelijke 
instellingen, indien zij belast worden met ' het 
innen van de geldmiddelen van het Fonds ; 

e. tot het verleenen van vergoedingen ten 
beloope van de bedragen, die krachtens de be
palingen dezer wet op crisisproducten, of op 
producten, waarin crisisproducten zijn ver 
werkt, zijn geheven en /of aan producenten vav 
crisisproducten, of van de daarin verwerkt.i 
crisisproducten tot steun hebben gestrekt ; 

/ . tot het teruggeven van gelden in de ge 
vallen, waarin krachtens het 3° lid van artikel 
11 en/of het 2• lid van artikel 14 geheele of 
gedeeltelijke teruggave van betaalde bedragen 
wordt bevolen ; 

g. tot steun of tot het verleenen van ver
goedingen aan den Landbouw of daaraan ver
wante takken van handel en nijverheid in bij
zondere gevallen, niet genoemd onder a tot 
en met f, waaronder mede begrepen is steun
vedeening ten behoeve van eenig crisisproduct 
afkomstig van de overzeesche gebiedsdeelen. 

2. Aan rechtspersoonlijkheid bezittende licha
men, a ls bedoeld in de artikelen 12, eerste lid 
en 13, kunnen door Onzen Minister bedragen 
uit het Fonds ter beschikking gesteld worden 
tot het doen van uitgaven, als bedoeld in het 
eerste lid onder a tot en met g en tot het be
strijden van de daarmede in verband staande 
onkosten. 

3. Op de bedragen, benoodigd tot het doen 
van betalingen of wtkeeringen, ingevolge de 
bepalingen van het eerste lid, kunnen door 
Onzen Minister en met diens goedkeuring op 
de uitgaven, in het tweede lid bedoeld, door de 
aldaar genoemde organisaties, voorschotten 
worden verleend." 

III. Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
,, 1. Uit het Fonds kunnen door Onzen Mi

nister, overeenkomstig door hem te stellen 
regelen, rentedragende credieten worden ver
strekt aan personen, bedrijven of instellingen, 
die in den Landbouw of in daaraan verwante 
takken van handel en nijverheid hun hoofd 
bestaan of een aanmerkelijk gedeelte van hun 
bestaa n plegen te vinden. 

2. De rentevoet, de termijnen, binnen welke 
de aflossing moet geschieden, alsmede de voor 
de beta ling van rente en aflossing te stellen 
zekerheid worden door Onzen Minister geregeld, 
de Commissie gehoord." 

IV. Artikel 5 vervalt. 
V. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
,,Ten laste van het Fonds komen alle uit

gaven, welke strekken ter uitvoering en hand
having van uit deze wet voort vloeiende maat,
regelen en voorschriften." 

Va. In ar t ikel 7, lid 2, wordt in plaats van: 
,,Crisisproduct" ge]ezen : ,.crisisproduct". 

VI. Na de omschrijving van § 4 wordt inge
voegd een nieuw artikel 7a, luidende : 

,,1. Door of vanwege Onzen Minister kun
nen, overeenkomstig door Ons te stellen regelen, 
aan hen, die in den Landbouw hun hoofdbe
staan, of een ')'edeelte van hun bestaan plegen 
te vinden, beschrijvingsbiljetten worden uitge
reikt. bestemd tot het doen van aangifte inzake 
den landbouwkundigen toestand van hun be
drijf. 

2. Het formulier voor de bilj etten wordt 

door Onzen Minister vastgesteld. 
3. Hij, wien een biljet is uit~ereikt, moet 

de daarin gestelde vragen duidehjk, stellig en 
zonder voorbehoud, naar waarheid beantwoor
den en het antwoord onderteekenen. 

4. Voor coöperatieve- en andere vereeni 
gingen, stichtingen, vennootschappen en onder
linge verzekeringsmaatschappijen, wordt het 
biljet uitgereikt aan en het antwoord onder
teekend doe,r een der bestuurders of beheerende 
vennooten. 

5. Ten aanzien van de verkrijgbaarstelling, 
de invulling en inlevering der biljetten worden 
door Ons nadere r egelen gesteld." 

VII. Artikel 9 wordt gelezen als volgt : 
1. Onverminderd het bepaalde bij of krach

tens eenig ander wettelijk voorschrift,, kan door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister, voor 
een telkens door Ons te bepalen t ij dvak, worden 
bepaald, dat : 

a. het voorhanden of in voorraatl hPbben 
van een inricht ing of werktuig t-0t het bereiden, 
vervaardigen, bewerken of verwerken van 
crisisproducten is verboden of niet dan onder 
door Ons te stellen voorwaarden toegestaan ; 

b. het bereiden, doen bereiden, vervaardigen, 
doen vervaardigen, voortbrengen, doen voort
brengen, alsook het voorhanden of in voorraad 
hebben, vervoeren, doen vervoeren, bewerken, 
doen bewerken, verwerken, doen verwerken, 
/waaronder mede begrepen zjjn het oogsten of 
slachten en doen oogsten of slachten), verhan
delen, doen verhandelen , vervreemden, doen 
vervreemden, afleveren, doen afleveren van 
zoodanige producten, is beperkt, verboden of 
niet dan onder door Ons te stellen voorwaarden 
toegestaan ; 

c. het aanbrengen aan crisisproducten van 
bij of krachtens eenig wettelijk voorschrift yast
gestelde merken of kenteekeoen, of het ver
wijderen van zoodanige merken of kenteekenen 
van cri sisproducten niet dan onder door Ons 
te stellen voorwaarden is toegestaan. 

2. De desbetreffende bepalingen kunnen voor 
verschillende gedeelten des lands, alsook voor 
verschillende crisisproducten verschlllend luiden. 

3. De voor de toepassing van deze bepalingen 
noodige voorschriften worden door Onzen Mi
nister vastgesteld ." 

VIII. Artikel 10 wordt gelezen als volgt : 
,,1. Onverminderd het bepaalde bij of krach

tens eenig ander wettelijk voor chrift kan door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister, voor 
een telkens door Ons te bepalen tjjdvak, de uit
voer van crisisproducten worden beperkt, ver
boden of met dan onder door Ons te stellen 
voorwaarden toegestaan." 

Aan artikel 10 wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende : 

"2. De voor de toepassing van deze bepaling 
noodige vooTschriften worden door Onzen Mi
nister vastgesteld." 

IX. Het eerste lid Yan artikel 11 wordt ge
lezen als volgt : 

,,1. Onverminderd het bepaalde bij of krach
tens eenig ander wettelijk voorschrift, kan door 
Ons, op gezamenlijke voordracht, van Onzen 
l'lfini~ter en van Onzen Minister van Financiën, 
worden bepaald , dat de invoer van crisispro
ducten slechts is toegestaan onder door Ons te 
stellen voorwaarden. Als voorwaarde kan ook 
worden gesteld de betaling, of het aangaan van 
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de verplicht ing tot betaling, van een door Onzen 
Minister t elkens voor een door hem te bepalen 
t~jdvak vast t-e stellen bedrag per door hem 
daarbij t,e noemen eenheid." 

In het tweede lid wordt het woord "geteeld " 
vervangen door "voor tgebracht" en tweema-al 
in plaats van : ,,Crisisproduct" gelezen : ,,crisis
product" . 

De punt aan het slot van het derde lid wordt 
vervangen door een komma en daaraan wordt 
toegevoegd : ,,die t evens bevoegd is in bepaalde, 
door hem vast te stellen gevallen of groepen van 
gevallen geheele of gedeeltelijke teruggave van 
de eenmaal, overeenkomstig het eerste lid be
taalde bedragen, of geheele of gedeeltelijke ont
hefliug van de ingevolge het eerste lid aangegane 
verplicht ing tot betaling, te verleenen. " 

X. Het eerste lid van artikel 12 wordt ge
lezen a ls volgt : 

,, 1. Onverminderd het bepaalde bij of krach
tens eenig ander wettelijk voorschrift, kan door 
Ons, op voordracht van Onzen Minister, en 
onder door Ons vast te stellen voorwaarden, 
voor een t elkens door Ons te bepalen t ijdvak , 
worden bepaald, dat de in- of/en uitvoer van 
crisisproducten slechts is toege taan aan een 
of meer door of vanwege Ons aan te wijzen 
rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen." 

Aan ar•ikel 12 wordt toegevoegd een derde 
lid , luidende : 

,,3. De voor de toepassing van deze bepa 
lingen noodige voorschriften, worden door On
zen Minister vastgesteld." 

XI. Na a rtikel 12 wordt ingevoegd een nieuw 
art ikel 12a, luidende : 

,,Bij aangifte met bestemming tot wederuit 
voer, doorvoer of tot opslag in entrepot, van 
crisisproducten, die aan een verbod of een be
perking van den invoer krachtens een der ar
kelen 11 oi 12 ond erworpen zijn, kan, boven 
het eventueel anders reeds als zekerheid ge
vorderde bedrag, een zekerheid verlangd worden 
ten bedrage van de waarde dier goederen, -
waaronder word t verstaan de prijs in het bin
nenland , met in begrip van de heffing - welke 
laats tbedoelde zekerheid , voor zoover die goe
deren niet binnen den gestelden termijn op 
regelmat ige wijze hunne opgegeven bestemming 
blijken gevolgd te hebben , ten bate van 's R ijks 
scha tkist invorderbaar zal zijn." 

XII. Na artikel 12a wordt ingevoegd een 
nieuw ar tikel 12b, luidende : 

,,Door Ons kan worden bepaald, dat de in-, 
uit - en doorvoer van crisisproducten verboden 
is op door Onzen Minister te bepalen tijdstippen 
en langs andere dan de door Onzen Minister 
aan te wijzen grenskantoren." 

XIII. Artikel 13 wordt gelezen als volgt : 
" 1. Als voorwaarde, bedoeld in de artikelen 

8, 9, 10 en 11 , kan ook worden gesteld het aan 
ge loten zij n bij een door of vanwege Ons aan 
t e wijzen rechtspersoonlijkheid bezittend 
lichaam. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, algemeene regelen gesteld, be
treffende de eischen, waaraan een rechtspersoon
lijkheid bezit tend lichaam moet voldoen, om te 
worden aangewezen als een rechtspersoonlijk
heid bezittend lichaam, als bedoeld in het eer ste 
lid van dit artikel. 

3. Onder de eiscben, genoemd in het tweede 
lid van dit artikel, kan worden opgenomen de 

verplichting in de statuten te bepalen , dat over 
de bij zoodanig lichaam aangeslotenen door 
t uch t rechtelijke colleges tucht recht word t uit 
geoefend. " 

XIV. Na artikel 13 wordt ingevoegd een 
nieuw art ikel 13a , luidende : 

,, 1. I eder, die door of vanwege een tucht 
rechtelijke college als getuige of deskundige is 
opgeroepen, is verplich t aan die oproeping ge
volg te geven en getuigenis af te leggen of zijne 
diensten als deskundige te verleenen, een en 
ander behoudens geldige redenen van verschoo
ning op grond van de verplichting t ot geheim
houding uit hoofde van stand, beroep of ambt, 
als in ar t ikel 218 van het Wetboek van Straf
vordering bedoeld . 

2. De t uchtrechtelijke colleges kunnen het 
verhoor van getuigen of deskundigen, mits dezen 
den leeft ijd van zest ien jaren hebben bereikt, 
onder eede doen plaats hebben. Indien een ge
t uige of deskundige onder eede wordt verhoord, 
beëedigt de voorzitter van het t ucht rechtelijk 
college den getuige, dat hij de geheele waarheid 
en niets dan de waarheid zal zeggen en den des
kundige, dat hij zijn taak naar zijn geweten zal 
vervullen. 

3. Indien een tuchtrechtelijk college besluit 
tot het verbooren van een getuige of een des
kundige onder eede, gelden zoo ten aanzien van 
het afleggen van een eed, dan wel van eene be
lofte, als met betrekking tot de wijze van be
ëediging, de bepalingen der wetten van 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 215) en van 28 April 1916 
(Staatsblad n°. 174) . 

4 . Het opzettelijk afleggen van een valsche 
verklaring onder eede wordt gestraft als mein
eed . 

5. Met den eed staat gelijk de belofte, die 
krachtens de wet voor den eed in de plaats 
t reedt." 

XV. Na artikel 13a wordt ingevoegd een 
artikel 13b, luidende : 

"Als voorwaarde, bedoeld in de artikelen 
8, 9, 10, 11 en 12 kan ook gesteld worden : 

a. het inleveren van crisproducten . De mo
gelij ke opbrengst van de ingeleverde hoeveel
heid komt geheel ten bate van het Fonds ; 

b. het stellen van zekerheid, tot een door 
Onzen Minister t e bepalen bedrag, voor de 
r icht ige nakoming der voorwaarden, welk be
drag verschillend kan zijn voor verschi llende 
groepen van personen en voor de verschillende 
crisisproducten ." 

XVI. Ar tikel 14 wordt gelezen als volgt : 
,, 1. Onverminderd het bepaalde bij of krach 

tens eenig ander wettelijk voorschrift , word en 
door Ons, op gezamenlijke voordrach t van On
zen Minister en Onzen Minister van F inanciën, 
algemeene regelen gesteld, volgens welke als 
voorwaarde, waaronder krachtens de artikelen 
9 en 10 het voorhanden of in voorraad hebben 
van een in~ichting of werktuig tot het bereiden, 
vervaardigen, bewerken of ver werken van crisis
p roducten, alsook het voortbrengen, voorhan
den of in voorraad hebben, vervoeren , doen 
ver voeren, bewerken, doen bewerken, verwer
ken, doen verwerken (waaronder mede begrepen 
zijn het oogsten of slachten en doen oogsten of 
slachten), verhandelen, doen verhandelen, ver
vreemden, doen vervreemden, afleveren, doen 
afleveren, uitvoeren, doen uitvoeren daarvan 
en het aanbrengen van merken of kenteekenen 



589 27 .JULI (S. 469) 1934 

daaraan, kan worden toegestaan, ook de be
taling van een geldsom, of het aangaan van de 
verplichting daartoe kan worden gesteld. 

2. Onze Minister is bevoegd, in bepaalde, 
door hem vast te stellen gevallen of groepen 
van gevallen, geheele of gedeeltelijke teruggave 
van de eenmaal overeenkomstig het eerste lid 
betaalde geldsom of. geheele of gedeeltelijke ont
heffing van de ingevolge het eerste lid aangegane 
verplichting tot betaling, te verleenen." 

XVII. Na artikel 14 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 14a, luidende : 

"Ter dell"ing van de kosten, verbonden aan 
de uitvoering van eenigen, krachtens deze wet 
genomen maatregel, kunnen door Onzen Mi 
nister vergoedingen worden vastgesteld, welke 
verschillend kunnen zijn naar gelang van den 
aard en den omvang van den betreffenden maat
regel." 

XVIII. Artikel 15 wordt gelezen als volgt : 
,,Ten bate van het Fonds komen alle inkom

sten, uit deze wet voortvloeiende." 
XIX. Het eerste lid van artikel 16 wordt 

gelezen als volgt : 
"1. Het dienstjaar van het Fonds is het 

kalenderjaar en wordt afgesloten op 31 Decem
ber van het onmiddellijk op elk dienstjaar 
volgend jaar." 

XX. In artikel 17 vervalt het onder b en c 
vermelde. 

Ingevoegd wordt: 
"b. de bedragen, geïnd uit hoofde van door 

tuchtrechtelijke colleges opgelegde boeten ; 
c. de gelden, gestort ter dekking van arbi

tragekosten;". 
Het woord "hegrootingsjaar" in i vermeld, 

wordt vervangen door "dienstjaar". 
Het woord "bijdrage" onder g vermeld, wordt 

vervangen door "bij dragen". 
De punt aan het slot van het onder i ver

melde vervalt en wordt vervangen door een 
komma-punt, terwijl daaraan het volgende 
wordt t.oegevoegd : 

"i- de bijdragen van den kapitaaldienst van 
het Fonds." 

XXI. In artikel 18 vervalt het onder b ver-
melde. 

Ingevoegd wordt: 
,,b. de kosten, op de arbitrages vallende;" 
Onder d wordt in plaats van "administratie 

en toezicht" gelezen : ,,administratie, toezicht 
en tuchtrechtspraak". 

Het woord "begrootingsjaa r" in h vermeld. 
wordt vervangen door "dienstjaar" . 

De punt aan het slot van het onder h ver 
melde wordt vervangen door een komma-punt, 
terwijl daaraan het volgende wordt toegevoegd : 

"i. de bijdragen aan den kapitaaldienst van 
het Fonds." 

XXII. In artikel 19 vervalt het in lid 1 onder 
b en Jid 2 onder b bepaalde. Achter het in Jid 1 
onder a bepaalde wordt toegevoegd : 

"b. de bijdragen van den gewonen dienst 
van het Fonds ; 

c. het voordeelig slot van den kapitaal
dienst van de laatst afgesloten rekening van 
het Fonds." 

De woorden "land• en tuinbouw" in het 
tweede lid, onder a, worden vervangen door 
,,landbouw". 

Achter het in lid 2 onder a bepaalde wordt 
toegevoegd : 

"b. de bijdragen aan den gewonen dienst 
van het Fonds ; 

c. het nadeelig slot van den kapitaaldienst 
van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds." 

XXIII. Artikel 20 wordt gelezen als volgt : 
"Onze Minister zendt binnen vier maanden 

na afsluiting van het dienstjaar de rekening 
van het Fonds aan Onzen Minister van Finan
ciën ten onderzoek toe". 

XXIV. In het eerste lid van artikel 21 wor
den de woorden : 

,,na afloop van het begrootingsjaar" vervan
gen door de woorden : ,,na afsluiting van het 
dienstjaar". 

XXIVa. Voor den aanvang van artikel 26 
wordt geplaatst het cijfer "l.", terwijl aan het 
artikel een tweede lid wordt toegevoegd, lui
dende: 

"2. Onverminderd het bepaalde in artikel 67 
der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259) 
en artikel 25 van deze wet, wijst Onze Minister 
als comptabele in den zin van artikel 39, eerste 
lid, der Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, 
n°. 259) een ambtenaar aan, die, met uitsluiting 
van alle andere, bij de rechtspersoonlijkheid 
bezittende lichamen, als bedoeld in de a,rtikelen 
12, eerste lid, en 13, werkzaam zijnde ambte
naren en personen, rekenplichtig is aan de Alge
meene Rekenkamer." 

XXV. Na de omschrijving van § 7 wordt 
ingevoegd een nfouw artikel 26a, luidende : 

"1. Bij de uitvoering van deze wet kan 
Onze Minister zich doen bijstaan door een of 
meer door hem te benoemen Regeeringscom
missarissen en/of een door hem te benoemen 
College van Regeeringscommissarissen. 

2. Onze Minister stelt voor elk der Regee
ringscommissarissen en/of het College van Re
geer i ngscommissarissen een instructie vas•" . 

XXVI. In het eer te lid van artikel 27 ver. 
vallen de woorden : ,,of krachtens de in artikel 
15 genoemde wetten". 

De tweede zin van het derd e lid van dit 
artikel vervalt en wordt vervangen door : ,,Een 
of meer, door Onzen Minister aan te wijzen 
Regeeringscommissarissen, als bedoeld in a r
tikel 26a, zijn ambtshalve lid der Commissie". 

Lid 6 en 7 van dit artikel vervallen. 
XXVII. De omschrijving van§ 8 en het om 

schrevene in § 8 wordt vervangen door het 
navolgende : 

§ 8. Bepaling, betreffende de organisaties, be
doeld in de artikelen 12, lid l, en 13. 

29. Door Onzen Minister worden a lgemeene 
regelen gesteld, waaraan de rechtspersoonlijk
heid bezittende lichamen, bedoeld in de arti
kelen 12, eerste lid en 13, moeten voldoen bij 
de uitvoering van besluiten welke in die regelen 
omschreven geldelijke gevolgen hebben." 

XXVIII. ~ a artikel 29 wordt ingevoegd een 
nieuwe paragraaf, luidende : 

§ Sa. Uitvoeringsvoorschriften. 
29a" Indien ter uitvoering van eenige be. 

paling van deze wet of van een op deze wet 
steunenden algemeenen maat.regel van bestuur, 
besluit, of beschikking, door Ons of Onzen 
Minister het voorzien zijn van producten van 
bepaalde door Onzen Minister vast te stellen 
merken of kenteekenen wordt voorgeschreven 
of het voorzien zijn van producten van zoodanige 
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merken of kentePkenen als voorwaard e wordt ' 
gesteld voor de bevoegdheid tot het verrichten 
van eenige handeling met bPtrekking tot die 
producten, is Onze Minister bevoegd regelen 
vast te stellen betreffende het vervaardigen, 
doen vervaardigen, vervoeren, doen vervoeren, 
verkoopen, doen verkoopen, voorhanden heb
ben, afleveren, en doen afleveren van deze mer 
ken of kenteekenen, betreffende het gebruiken 
en tot hernieuwd gebruik geschikt of ongeschikt 
maken en doen maken daarvan, alsook ten aan
zien van het vervaardigen, doen vervaardigen, 
aanbrengen en doen aanbrengen van stempels 
en andere werktuigen, waarmede de merken 
of kenteekenen kunnen worden vervaardigd of 
aangebracht. 

29b. Allen, die betrokken zijn bjj de uit 
voering van deze wet uit hoofde van hun ambt 
of beroep, zijn ve rplicht tot geheimh ouding van 
al hetgeen zij in hunne hoedanigheid vernemen, 
voor zoover zij niet uit hoofd e van dat ambt 
of beroep tot mededeeling daarvan zijn ge
houden. 

29c. Degene, die ingevolge eenig bij of krach
tens deze wet gegeven voorschrift, in het bezit 
uient te zijn van een of meer stukken of be
scheiden, is verplicht die stukken of bescheiden 
steeds bij zich te hebben, voor zoover hij han
delingen verricht, met betrekking tot welke het 
bezit van een of meer als voren vermelde stuk
ken of bescheid en verplichtend is gesteld, en 
deze op eerste vordering te vertoonen of tegen 
bewijs van ontvangst af te geven aan een amb
tenaar, als bedoeld in artikel 33 van deze wet. 

29d. 1. Bestuurders van rij -, voer- en vaar
tuigen, rijwielen en motorrijtuigen hieronder 
begrepen, zijn verplicht op eerste vordering van 
een ambtenaar, als bedoeld in artikel 33, het 
door hen bestuurde rij-, voer- of vaartuig, waar
onder begrepen rijwielen en motorrijtuigen, te 
doen stilhouden en toe te staan, dat cont role 
op de r icbt ige naleving van deze wet wordt 
uitgeoefend. 

2. Eenzelfde plicht om stil te houden en 
controle toe te staan rust op p<'rsonen, die 
goederen vervoeren. 

3. Onder "op eerste vordering" wordt o. m. 
verstaan, dat de betrokken opsporingsambte
niiar een door Onzen Minister vast te stellen 
stopteeken heeft gegeven met een door dezen 
vast te stellen voorwerp. 

4 . De ambtenaren, bedoeld in artikel 33, 
zij n bevoegd, zich te vergewissen omtrent de 
na leving van de bij of krachtens de wet gegeven 
voorschriften en zoo noodig een motorrijtuig of 
een door een motorrijtuig voortbewogen rij- of 
voertuig, ten aanzien waarvan zij een onderzoek 
wenschen in te stellen, naar, een nabijgelegen 
plaats t-e vervoeren of te doen vervoeren. De 
bestuw:der van een motorrijtuig, ten opzichte 
waarvaµ het onderzoek wordt ingesteld, en de 
bestuurder van het motorrij t.uig, waardoor een 
r ij - of voertuig wordt voortbewogen, ten opzichte 
waarvan het onderzoek wordt ingesteld, zijn ver
plicht, desgevorderd, hunne tot het een en 
ander noodzakelijke medewerking te verleenen. 

29e. Het is verboden goederen te vervoeren 
of te doen vervoeren, ten aanzien waarvan niet 
is voldaan aan bij of krachtens deze wet gestelde 
regelen. " 

XXIX. Artikel 30 wordt gelezen als volgt: 
l. Onze Minister is bevoegd dengene, die 

naar zijn oordeel, zich schuldig maakt aan over 
treding van een bij of krachtens deze wet ge
geven voorschrift of aan eenige bedriegelijke 
hanéleling , aan invoer, vervoer of nederlage 
van een cri~isproduct in strijd met de rijks
bela tingwetten, zoomede dengene, die, naat" 
zijn oordeel, met de wetenschap of het ver
moeden, dat een feit als hiervorenbedoeld is 
begaan, daarvan voordeel geniet, van steun, 
vergoeding, teruggave of vrijstelling van be
talingen, geheel of gedeeltelijk voor bepaalden 
of onbepaalden t ijd uit te sluiten . 

2. Onze Minister is bevoegd, onder door hem 
te stellen regelen. gelijke bevoegdheid te geven 
aan een of meer der in de artikelen 12, 1 • lid 
en 13, bedoelde rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen . 

XXX. Artikel 31 wordt gelezen als volgt : 
"l. Behoudens het bepaalde in het tweede 

lid wordt hij , die handelt in strijd met een der 
hij of krach tens deze wet vastgestelde voor
schriften - met uitzondering van het voor
schrift, gesteld bij artikel 29b - of met een 
voorwaarde als bedoeld in de ar t ikelen 8, 9, 
10 en 11, gestraft met hechtenis van ten hoog
ste zes maanden of geldboete van ten hoogste 
t ien duizend gulden. 

2. Hij, die opzettelijk handelt in strijd met 
een der bij of krachtens de artikelen 9, 10, 11, 
12, 12b en 29a van deze wet vastgestelde voor
schriften of met een voorwaarde, a ls bedoeld 
in de artikelen 9, 10 en 11, wordt gestraft met 
gevangenisstraf. van ten hoogste één jaar of 
geldboete van ten hoogste tien duizend gulden . 

3. De feiten, strafbaar gesMld in het eerste 
lid, worden als overtredingen beschouwd. 

4. De feiten, trafbaar gesteld in het tweede 
lid, worden als misdrijven beschouwd. 

5. De poging tot een der in het eerste lid 
bedoelde overtredingen is strafbaar. H et maxi 
mum der hoofds traffen, op de overtreding ge
steld, wordt bij poging met een derde vermin
derd. 

6. Voorwerpen, waarmede of ten aanzien 
waarvan het strafbare feit is gepleel:(d, of welke 
door middel van het strafba re feit zijn ver
kregen, kunnen worden verbeurd verklaard. 

7. De rechter kan openbaarmaking van zijn 
uitspraak gelasten. " 

XXXI. In artikel 32 wordt in den eersten 
zin voor "indien" geplaatst het cijfer " l " en 
het woord "overtredingen" veranderd in "feiten" 
en worden t usschen de woorden : ,,straf uit
gesproken ter<en" en "de leden" ingevoegd de 
woorden : ,,het opzicht houdend personeel, 
voor zoover het door het bestuur met de zorg 
voor de naleving van de bepalingen dezer wet 
is belast en/of tegen". . 

De laatste zin vervalt, t erwijl wordt toege
voegd een nieuw tweede lid, luidende : 

"2. Aan de verplichting van het opzicht 
houdend personeel of de leden van het bestuur 
wordt geacht te zijn voldaan, wanneer zij aan
toonen, dat door hen de noodige bevelen zijn 
gegeven, de noodige maatregelen zijn genomen, 
de noodige middelen zijn verschaft en het rede
lijkerwij ze te vorderen toezicht is gehouden, 
om de naleving t e verzekeren van de bepalingen 
voor welker naleving zij verplicht waren te 
zorgen.'' 

XXXII. Na artikel 32 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 32a, luidende : . 
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" 1. Onverminderd de aanspra.kelijkheid van 
anderen zijn hoofden en bestuurders van in
richtingen, waar crisisproducten in voorraad 
zijn, of worden bereid, vervaardigd of voortge
bracht, of van handelszaken, in welke crisis
producten worden verhandeld, aansprakelijk 
voor de naleving van de voorschriften bij of 
krachtens deze wet gegeven, in de door hen ge
dreven inr ichtingen en handelszaken. 

2. De aansprakelijkheid van die hoofden en 
bestuurders vervalt, wanneer zij aantoonen, dat 
een in hun inrichting of handelszaak gepleegd 
strafbaar feit niet door hen of op hun Jast is 
begaan en dat zij last hebben gegeven en toe
zicht hebben gehouden om de nale,ving van het
geen bij, krachtens of ingevolge deze wet be
paald is, te verzekeren. 

3. De in dit artikel geregelde aansprakelijk
heid heeft slechts betrekking op die strafbare 
feiten, welke in deze wet ·niet, a ls misdrijven 
worden beschouwd." 

XXXIII. In artikel 33 wordt bjj den aan
vang voor het woord "met " geplaatst " l " en 
wordt het woord "overtredingen" veranderd 
in "feiten", terwijl aan het artikel word t toe
gevoegd een tweede lid, luidende : 

"2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
algemeene regelen te stellen betreffende de 
wijze van beëediging van de onder c bedoelde 
ambtenaren." 

XXXI V. Aan ar tikel 34 wordt toegevoegd 
een derde en vierde en vijfde lid, luidende: 

"3. Zij zijn bevoegd monsters te nemen van 
crisisproducten : 

a. welke in het, openbaar of op een voor 
het publiek toegankelijke plaats zijn uitge
steld; 

b. welke worden geleverd, rondgebracht , 
rondgevent, vervoerd, ten in -, uit - of doorvoer 
worden aangeboden of ten vervoer of uitvoer 
in opslag liggen ; _ 

c. welke aanwezig zijn op pla,itsC'n, waar 
bedoelde personen k rachtens deze wet toegang 
hebben. 

4. Bij alle onderzoek naar de hoeveelheid en 
den aard van de crisisproducten kunnen zij 
vorderen, dat de emballage der goederen worde 
geopend. De aangever of beheerder der goederen 
is mede verplicht bij de door de ambtenareu 
verlangde opneming overeenkomstig hunne 
aanwijzing en onder hun toezicht de noodige 
medewerking te verleenen en desverlangd de_ 
daarvoor benoodigde hulpmiddelen en bijstand 
kosteloos te verstrekken. 

5. Wordt aan een dier verplichtingen niet 
voldaan, dan kunnen de ambtenaren op kosten 
en risico van den aangever of beheerder der 
goederen in het noodige voorzien." 

XXXV. In artikel 35 wordt het woord 
"o".ert~~dingen" in het eerste lid veranderd in 
,,feiten . 

XXXVI. In ltrtikel 36 vervalt lid 3. 
XXXVII. Het eerste lid van artikel 37 wordt 

gelezen als volgt : . 
" 1. Na de inwerkingtreding van een beslui t 

door Ons krachtens artikel l, onder 5°. c ge
nomen, wordt onverwijld een voorstel van wet 
tot wijziging van deze wet overeenkomst ig het 
in Ons besluit bepaald e, aan de Tweede .Kamer 
der Staten -Generaal gezonden." , 

XXXVIII. ArtiJrnl 39 ve,rvaJt. 
XXXIX. Art-ikel 40 vervalt-. 

X L . In artikel 41 worden zoowel in het 
eerste, als in het tweede lid t usschen de woor
den : ,,gevallen" en "van" toegevoegd de woor
den : ,,en groepen van gevallen" . 

Toegevoegd wordt een nieuw derde lid , 
luidende: 

"3. Op een besluit, genomen krachtens het 
bepaalcl e in het eerste lid van dit artikel, is het 
bepaalde in het eerste Jid van artikel 27 niet 
van toepassing." 

3. De tekst van de Landbouw-Crisiswet 
1933 wordt, met inachtneming van de in deze 
wet genoemde wijzigingen, op Onzen last in het 
Sf,aatsblad geplaatst . 

4. De bepalingen van artikel 2 dezer wet 
treden in werking op door Ons vast te stellen 
tijdstippen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 21 Aug. 1934.) 

s. 470. 

27 Jul i 1934. WET tot wijziging van de be
grooting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 471. 

27 Juli 1934. WET tot goedkeuring van eene 
door den Staat met Th . H. Wieleman en 
echtgenoote, te H oofdplaat, in Ze,euwsch
Vlaanderen, gesloten overeenkomst van da
ding tot het ten einde brengen van een 
aanhangig geschil. 

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

dat het wenschelijk is een tusschen den Staat 
en Th. H. Wieleman en echtgenoote, te H oofd
plaat in Z eettwsch-Vlaand.eren, bestaand ge
sch il door dading ten einde te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Een i g arti kei. 

De overeenkomst van dading, gesloten tot 
het ten e inde brengen van een geschil tusschen 
den Staat en Th . H . Wieleman en echtge
noote, te Hoofdplaat in Zeeuwsch-Vlaanderen, 
aangegaan bij de in afschrift bij deze wet ge
voegde akte van dad ing van 22 Februari 1934/ 
3 April 1934, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten Juli 

1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, I< a 1 f f . 
(Uitg eg . 14 Augustus 1934.) 

ACTE VAN DADING. 

tusschen 
De Staat der Nederlanden, gevestigd te 

's-Gravenhage, ten deze vertegenwoordigd door 
den Minister van Waterstaat, handelende be
houdens goedkeur ing als vere ischt door de 
Wet van 21 J ul i 1927 Stbl. 259 (Comptabil i
teitswet) 

en 
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'11heodorus H endr icus W ielema n en zij n 
echtgenoote, Virg ini a Eugen ia Maes, be iden 
wonende te H oofdpl aat in Z eeuwsch- Vlaande
ren. 

Ondergeteekenden, 
Overwegende, dat de ech telieden Wielem an 

bij dagvaarding van 20 Mei 1933 den Staat 
der N ederlanden hebben gedagvaard terzake 
van een auto-ongeval o p 4 October 1930, welk 
ongeval in bedoelde dagvaarding nader is om
schreven ; 

Overwegende, da t partijen zij n te rade ge
gaan de voor de ech telieden Wieleman ui t dit 
auto-ongeval voortspruitende aanspraken en de 
verder daarmede verband houdende kwesties 
door een dading te beëindigen. 

zij n overeenge komen a ls volgt : 
Art. 1. De S taat betaal t aan de echtelieden 

Wielema n een bedrag van f 6930 vermeerderd 
met rente ad 5 % vana f 11 J anuar i 19 34 tot 
aan den dag de r beta ling. Door deze betaling 
verkrijgt de Staat va n de echtelieden Wiele
man vo lledige kwij ting van a ll es, wat hu n ter
zake van het boven bedoelde auto-ongeval 
mocht toekomen. De ech te! ieden Wielema n 
vrijwa ren den Staa t tegen all e eventueele aan
spraken van verzekeraars tegen den Staat ter
za ke van het bedoelde ongeval. De aanhangige 
p rocedure zal zonder verrekening van kosten 
worden geroyeerd, nadat de in di t artikel be
doelde beta ling zal zij n gedaan. 

Art. 2. De echtelieden W ieleman machti 
gen bij deze hun advocaat Mr. L . J . T h . B a k
ker te 's-Gravenhage, het in deze acte van 
dad ing bedoel de bedrag voor hen in ontvangst 
te nemen en daarvoo r kwi tantie af te geven . 
De Staa t zal gekweten zijn door betaling aan 
Mr. B akker voornoemd , tenzij voo r de beta-
1 i ng aan den Staat door de echte! ieden __ Wiele
man een a nder betali ngsadre mocht z1J n aan-
gewezen . _ . 

Art. 3. De ui tbeta ling za l gesch ieden, na
dat deze dading zal zijn goedgekeurd overeen
komst ig het be paa lde in a rt . 30 van de_ Wet 
van 21 J uli 1927 Stbl. 259 (Comptabil1 te1ts
wet). 

H oofdplaa t , 22 F ebruari 1934. 
(g et.) Th. H . Wieleman. 

( Zoowel voor zich zei f als voor bijsta nd en 
machtig ing van zijn ech tgenoote). 

Hoofdpl aat 22 F ebruar i 1934. 
(g et.) V . E. J. Wieleman- Mae . 

's-Gravenhage, 3 April 1934. 

De Minister van W aterstaat, 
Ingevolge opdracht, 

De S ecretaris-Generaal, 
(get . ) G. va n der Meulen . 

Gezien door m ij Burgemeester van H oofd
pl aat voor legalisati e de handteekening van 
Th. Wieleman en zij n echtgenoote V . E. M aes . 

H oofdplaat , 26 F ebruari 1934. 
De B urgemeester voornoemd, 

(g et.) B . Thomaes. 

s. 472. 

ll Augustus 1934 . BESLUIT tot vernietig ing 
van het beslui t van den raad de r gemeente 
H aaften van 9 M aart 1934, houdende 
medewerking overeenkomstig artikel 72 
der Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien 
van de eerste inrich t ing van een te Tuil 
a ldaar te stich ten bijw ndere lagere school. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voord rach t van Onze Ministers van 

Onderwijs, K un ten en Wetenschappen van 3 • 
Juli 1934, n°. 12652 I , a fdeeling Lager Onder
wij s Financieel , en van Bi nnenland che Zaken 
van 2 Augustus 1934, n° . 16993, Afdeel ing 
Binnenlandsch Bestuur , tot vern ietig ing van 
het bes lu it van den r aad der gemeente H aaf
ten van 9 Maart 1934, strekkende tot inwi l
lig ing van het overeenkomstig a rtikel 72 der 
L ager-onderwijswet 1920 ingediend verzoek 
van het bestuur der stich t ing " Hu ize Beuken
ste in", gevesti gd te Laren (Glil), om de be
nood igde gelden uit de gemeentekas te ont
vangen voo r de aanschaffi ng van schoolmeu
belen, leer- en hulpmiddelen en schoolbehoef
ten ten behoeve van de eerste inrichting van 
een in eerstgenoemde gemeente te Tuil te 
stich ten bijzondere school voor gewoon lager 
onderwijs; 

Overwegende, dat artikel 72 der L ager
onden vij swet 1920 het bestuur eener rech tsper
soonlijkhe id bez ittende inste lling of vereeni
g ing, wel ke in een gemeente een bij zondere 
lagere school wenscht te vestigen o f een be
staande bij zondere lagere school wenscht uit 
te b reiden of te verbouwen of nieuwe school
meubelen, de leer- en hul pm iddelen daar
onder begrepen, wensch t aan te scha ffen, be
voegd verklaart om tot den raad d ier ge
meente een aanvrage te r ichten tot het ont
vangen van de daa rvoo r benoodi gde gelden ; 

dat echter een ve rzoek, gedaan door be
stuurders van een stich t ing bui ten iede r ver
band met het doel , waarvoor deze st ich t ing 
is in het leven geroepen, moet worden be
schouwd, n iet a ls een verzoek van de rechts
persoon, maa r a ls een verzoek va n de be
stuu rders persoonlijk ; 

dat bl ij kens de a kte, waarbij de stich t ing 
" Hu ize B eukenste in" is opger ich t , deze geen 
ander doel heeft dan " de uitoe fening van wel
da di gheid"; 

dat derha lve het door M. J . V aros ieau tot 
den raad der gemeente H aaften gericht ver
zoek moet beschouwd worden, niet a ls een 
verzoek van de stichting "Hu ize B e ukenste in" , 
m aar a ls een ve rzoek van V aross ieau persoon
lijk ; 

dat onder deze omsta ndigheden het be lui t 
van den raad der gemeente H aaften va n 9 
M aart 1934 tot inwi llig ing van di t ve rzoek in 
strijd is met art ikel 72 der L ager-Onderwijs
wet 1920 ; 

Gelet op de a rt ikelen 72 en volgende der 
Lager-onderwijswet 1920 en op a rt ikel 185 der 
Gemeentewet ; 

Den R aad va n State gehoo rd , adv ies van 7 
Augustus 1934, n°. 27 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 Augustus 1934, n°. 
17178 I , a fdeel ing L age r Onderwijs Financieel, 
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en van 8 Augustus 1934', n°. 20232, afdeeling 
B11menlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van den raad der gemeente 

Haaften van 9 Maart 1934 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

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

Ulvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
De Minister van B innenla.ndsche Zaken, 

J. A. de W i I de. 
( Uitgeg. 28 Augustus 1934. 

s. 473. 

11 Augustus 1934. ·BESLUIT tot vaststelling 
van voorschriften, bedoeld in artikel 11 
der wet van den 16den Mei 1934 (Staats
blad n°. 257), tot regeling van het ver
richten van arbeid door vreemdelingen. 

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

Sociale Zaken van 14 J uni 1934; n°. 943, 
Afdeeling Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling ; 

Gelet op artikel 11 der wet van 16 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 257), tot regeling van het 
verrichten van arbeid door vreemdelingen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Juli 1934, n°. 25); . 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 4 Augustus 1934, 
n°. 858 A.B., Afdeeling Werkloosheidsverze
kering en Arbeidsbemiddeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Krachtens artikel 1 der wet van 

16 Mei 1934 (Staatsblad n° . 257), wordt ver
staan onder: 

Arbeid: a. arbeid van welken aard ook, 
welke wordt verricht in dienst van derden, al 
of niet tegen het genot van loon of andere 
vergoeding, in geld of in natura; 

b. arbeid, die in aangenomen werk in de 
onderneming van den werkgever wordt ver
richt, zoowel van hem, die dien arbeid per
soonlijk verricht, als van hen, die dezen bij
staan. 

Werkgever: ieder, natuurlijk of rechtsper
soon, die een ander arbeid doet verrichten. 

Vreemdeling: hij , die niet de Nederlandsche 
national iteit of het Nederlandsch onderdaan
schap heeft. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister van Sociale 
Z aken. 

2. Op aanvragen om vergunning, a ls be
doeld in artikel 2 van voornoemde wet, wordt 
vanwege Onzen Minister besl ist door den di
recteur van den R ijksdienst der Werkloosheids
verzekering en Arbeidsbemiddel ing. 

3. Onze Minister is bevoegd, voor bepaalde 
beroepen of bedrijven, commissiën in te stel
len, aan welke hij of de directeur van den 

L. & S. 1934. 

Rij ksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbem iddeling advies kan vragen, be; 
treffende de toepassing van artikel 2 van 
voornoemde wet. 

4. 1. Eene vergunning, a ls bedoeld in het 
eerste lid van artikel 2 van voornoemde wet, 
moet schriftelijk worden aangevraagd aan den 
directeur van den Rijksdienst der Werkloos
heidsverzekering en Arbeidsbemiddeling door 
den werkgever, die hier te lande arbeid 
wenscht te doen verrichten door vreemde
lingen. 

2. De aanvrage om vergunning, bedoeld in 
het eerste lid van dit artikel, moet onder meer 
inhouden: naam, voornaam, beroep, woon
plaats en nationaliteit van den vreemdeling, 
dien de aanvrage betreft, alsmede naam en 
woonplaats van den werkgever, soort van den 
arbeid, die zal worden verricht, en de arbeids
voorwaarden, meer bepaaldelijk ten aanzien 
van het genieten van het loon of andere ver
goeding, in geld of in natura, alsmede, zoo 
mogelijk, den duur der dienstbetrekking. 

3. H et model der aanvrage wordt door On
zen Minister vastgesteld. 

5. 1. De vergunning vermeldt den naam 
en de woonplaats van den vreemdel ing, als
mede de soort van den arbeid, die door hem 
zal worden verricht. 

2. Indien aan de vergunning voorwaarden 
worden verbonden, wo·rden deze daarin ver
meld. 

3. Het model der vergunning wordt door 
Onzen Minister vastgesteld. 

6. 1. De vergunning is, behoudens de mo-· 
gelijkheid tot intrekking tusschentijds, geldig 
gedurende het tijdvak, voor hetwelk zij werd 
verleend. · 

2. H et tijdvak, bedoeld in het eerste of het 
derde lid van dit artikel, kan vanwege Onzen 
Minister door den directeur van den Rijks
dienst der Werkloosheidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling worden verlengd, indien bij 
dezen daartoe tijdig een schriftelijk verzoek 
wordt ingediend. 

3. Indi en de duur van eene vergunning 
wordt verlengd, wordt aan den werkgever , te 
wiens name de vergunning is gesteld, vanwege 
Onzen Minister door den directeur van den 
Rijksdienst der Werkloosheidsverzekering en 
Arbeidsbemiddeling een schriftelijk bewijs uit
gereikt, vermeldende het tijdvak, gedurende 
hetwelk de vergunning verder zal gelden. 

4. H et model van het bewijs van verlen
ging der vergunning, a ls bedoeld in het derde 
lid, wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

7. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke-
11i ng van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Soc iale Zaken is bel ast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

U lvik, den U den Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
J . R. S I o tem aker cl e B ruïne. 

(Uitgeg . 28 Augustus 1934.) 

38 
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s. 474. 

11 Augustus 1934. BESLU IT tot schorsing tot 
1 J ul i 1935 van het besluit van den raad 
der gemeente M eppel, van 17 Jul i 1934, 
waarbij besloten is tot opheffing van de 
betrekki ng van onderwijzeres aan school 
A, bekleed door Mevrouw Wolf-van de 
Rhoer, en tot overplaatsing van school D 
naar school C van den onderwijzer B akker 
en van school C naar school D van den 
onderwijze,: Assendorp. 

s. 475. 

11 Augustus 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het K on inkl ijk besluit van 19 Mei 
1930 (S taatsblad n°. 204), tot het vaststel
len van een regeling voor de toekenning 
van belooningen wegens het afslu iten van 
verzekeringen en het innen van premiën 
aan de agenten der vrijwillige ouderdoms
verzeker ing, gewijzigd bij Koninklij k be
sluit van 30 November 1931 (Staatsblad 
n° . 481 ). 

Wij WILHE LMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Socia le Zaken van 27 J uli 1934, n°. 1968, af
deeling Arbe idersverzekering; 

Gelet op arti kel 43, eerste I id, onder d der 
wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van A rbeid (Staatsblad 1933, n°. 598) en op 
de artikelen 19 en 20 van Ons besluit van 17 
A pril 1923 (Staatsblad n°. 146), zooals dat 
1 uid t volgens den tekst,· bekendgemaakt bij 
Ons besluit van 28 December 1926 (Staatsblad 
n°. 449 ) en daarna laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 Februari 1930 (Staatsblad 
n°. 56) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te wij zigen Ons besluit var, 19 Mei 1930 

(Staatsblad n°. 204), gewijzigè bij Ons be
sluit van 30 November 1931 (Staatsblad n°. 
481) en te bepalen als volgt. 

Eenig artikel. 
Aan a rt ikel 5 van Ons vorengenoemd be

sluit van 19 Mei 1930 (Staatsblad n°. 204), 
gewijzigd bij Ons besluit van 30 November 
1931 (Staatsblad n°. 481 ), worden drie nieuwe 
leden toegevoegd, luidende als volgt: 

Indien een verzekering binnen één jaar na 
haren ingangsdatum krachtens een der ar
tikelen 63 of 67 K van het Tariefbesluit vrij 
willige ouderdomsverzekering wordt omgezet, 
geniet de agent een afsluitprov isie, welke, 
voor d e oo rspronkelij ke en de omgezette ver
zekering tezamen, berekend wordt over één 
vol jaar , te rekenen vanaf den ingangsdatum 
der oorspronkelijke verzeker ing en voor elk 
deel van dat jaar evenredig is aan de ge
durende dat jaargedeelte loopende verzeke
r ing; die bereken ing za l geschieden overeen
komstig het bepaalde bij artikel 2 onder let
ter C. 

De bepaling van het vorige l id vindt over
eenkomstige toepassing, wanneer voor een ver
zekering, gesloten krachtens het eerste I id van 
artikel 10 der Ouderdomswet 191!1, b innen 
één jaar na haren ingangsdatum de premie
betal ing wordt gestaakt en, ter vervanging 
daarvan en in onmiddellijke aansluiting daar
bij , een nieuwe verzekering tot een gelijk of 

kl e iner ren tebedrag krachtens het eerste en 
tweede lid van genoemd a r t ikel wordt gesloten. 
Wordt een verzekering gesloten tot een hooger 
rentebedrag, dan wordt voor dat deel van het 
bedrag, dat het rentebedrag van de oorspron
kel ijke verzekering te boven gaat, a fsluit
provisie ui tbetaald over een vol jaar, berekend 
naar artikel 2, onder letter c, te rekenen vanaf 
den ingangsdatum der nieuwe verzeker ing en 
geld t voor het overige deel het bepaalde in 
den vorigen volzin. 

Geen afsluitprovisie wordt toegekend voor 
een verzekering, d ie door verlaging van het 
rentebedrag of door omzetting uit, o f bij ge
lij kblijvend of verminderd rentebedrag, op de 
wij ze , a ls in het vorig lid omsch reven, a ls 
voortzetting van een reeds bestaande verzeke
ring ontstaat, wanneer voor de oorspronke
lij ke verzeker ing reeds een vol jaar zoodanige 
provisie werd genoten. Voor een verzeker ing 
gesloten al s voortzetting, a ls bedoeld in het 
vorig lid, tot een hooger rentebed rag geldt 
voor dat deel van het bedrag, dat het rente
bedrag van de oorspronkelij ke ve rzekering te 
boven gaat, het bepaalde in den tweeden vol 
zin van dat I id. 

Onze Minister van Sociale Za ken is met de 
uitvoering van dit beslu it belast, hetwel k in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Ulvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Social e Zaken, 
J . R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e . 

( Uitgeg. 30 Augustus 1934 . ) 

s. 476. 

11 A ugustus 1934. BESLUIT tot schorsing 
van een besluit van Burgemeester en vVet
houders van Alkeniade, tot het verleenen 
van bouwvergunning. 

Geschorst tot 1 Februari 1935. 

s. 477. 

11 Augustu-s 1934. BESLUI T tot wij zig ing en 
aanvulling van het Arbe idsovereenkom
stenbesluit (Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1931, Staatsblad n°. 354). 

W ij WILHELM! TA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Bin nenlandsche Zaken van 12 J u li 1934, n°. 
18505 A, Afdeel i ng Ambtenarenzaken; 

Gelet op artikel 134, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juli 1934, n°. 34); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 30 Jul i 1934, n°. 18938 , 
Afdeeling Ambtenarenzaken ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken het Arbeidsovereenkomsten bes] u it op
nieuw te wijzigen en aan te vullen; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. I. Gerekend van 1 J ul i 1933, worden 

in het Arbeidsovereenkomstenbesluit (Ons be
sluit van 3 Augustus 1931, Staatsblad n°. 354, 
gewijzigd bij Ons bes lu it van 26 Augustus 1932, 
Staatsblad n°. 449), de navolgende wijzig ingen 
aangebracht: 
· A. In artikel 14, derde l id, tweeden volzin, 
vervallen de woorden: ,,behoudens nadere 
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regeling voor het geval inkoop voor pen ioen 
van op arbeidsovereenkomst doorgebrachte 
jaren plaats heeft," 

B . In artikel 63, eerste lid, vervallen de 
woorden: " , onder het aldaar gestelde voor
behoud" 

C. Áan artikel 63 worden toegevoegd vier 
nieuwe leden, 1 ui den de: 

5. De arbeider, d ie vóór 1 September 1931 
in dienst is genomen, heeft bij aanstelling als 
ambtenaar in vasten dienst geen aanspraak 
op den in de vorige leden bedoelden bij lag, 
voor zoover deze betrekking heeft op dienst
t ijd, welke voor pensioen wordt ingekocht. 

6. De arbeider, die op of na 1 September 
1931 in dienst is genomen, heeft bij aanstel
] ing a ls ambtenaar in vasten dienst geen aan
spraak op den in de vorige leden bedoelden 
bijslag, voor zoover deze betrekking heeft op 
dien ttijd , welke voor pensioen kan worden in
gekocht. 

7. Indien een arbeider aangesteld wordt 
a ls ambtenaar in tijdelijken dienst, wordt de 
uitbetaling van den in de vorige leden be
doelden bijslag - tenzij blijkt, dat inkoop voor 
pen ioen van op arbeidsovereenkomst doorge
brachten d iensttijd niet zal kunnen plaats 
hebben - uitge teld totdat hij als ambtenaar 
onder de Pen ioenwet 1922, Staatsblad 11°. 240, 
valt. Het bepaalde in het vijfde en zesde lid 
vindt alsdan overeenkomstige toepa sing. 

8. Indien hij, die tot ambtenaar is aange
steld, ontslagen wordt of overlijdt vóór den 
termijn, binnen welken inkoop van diensttijd 
mogelijk is, wordt de bijslag aan hem of aan 
zijn rechtverkrijgenden alsnog uitgekeerd. 

(Overgangsbepaling.) 
Art. II. Bijslag, a ls bedoeld in artikel 63 

van het Arbeid overeenkomstenbesluit, welke 
vóór den datum van inwerkingtred ing van dit 
besluit is uitgekeerd, wordt niet op grond van 
de bij dit besluit in genoemd artikel aange
brachte wijzigingen te ruggevorderd. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze Ministers, hoofden van de departemen
ten van algemeen bestuur zijn, ieder voor zoo
veel hem betreft, belast met de uitvoering van 
d it besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschr ift zal worden ge. 
zonden aan den Raad van State en de Alg . 
meene R e kenkamer. 

lvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1934 .) 

s. 478. 

11 At,gustus 1934. BESLUIT tot wijziging en 
aanvu lling van het Algemeen Rij ksambte
narenregl ement. 

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

Binnenlandsche Zaken van 12 Juli 1934, Af
deeling Ambtenarenzaken, n°. 18505; 

Overwegende, dat het wenschel ijk is geb le-
ken, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
laatste! ijk gewijzigd en aangevuld bij Ons be-

sluit van 28 Mei 1933 {Staatsblad n°. 294), 
opnieuw te wijzigen en aan te vullen; 

Gelet op artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Juli 1934, n°. 35); 

Gezien het nade,· rapport van Onzen voor
n.oemden Minister van 30 Juli 1934, A fdee
lmg Ambtenarenzaken, n° . 18939; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepal en: 
Art. I. Artikel 23, eerste I iel , van het Al

gemeen Rijksambtenarenreglement wordt ge
lezen: 

" 1. De duur van dit verlof bedraagt bij 
een jaarwedde van den ambtenaar van: 

minder dan f 2070 .. .... 12 dienstdagen; 
f 2070-f 2700 ...... ... ..... 15 " 
f 2700--f 4320 .............. 18 
f 4320 en meer ............ 24 " 
Art. II. a artikel 36 van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende: 

"Art . 36a. 1. E en gene skuncli g onderzoek 
kan mede worden ingesteld ten aanzien van 
een ambtenaar, d ie niet wegens ziekte buiten 
dienst is, maar van wien nochtans op goede 
g ronden wordt verondersteld, dat zijn licha
melijke of geestelijke toe tand een beletsel 
vormt om zijn dienst naar behooren te ver
richten. 

2. Blijkt bij het onderzoek, dat zoodanige 
dienstverrichting is uitgesloten, dan heeft de 
betrokkene, indien hij op grond van den uit
slag van het geneeskund ig onderzoek buiten 
dienst wordt ge teld , aanspraak op uitbeta
ling van bezoldiging volgens artikel 35, tot 
aan den dag van ingang van het on lag." 

Art. III. In artikel 35, eerste lid , wordt 
in plaats van "artikel 36" gelezen: ,,de a rti
kelen 36 en 36a." 

Art. IV. In artikel 37, eerste l id , wOJ·clt in 
plaats van "artikel 36" gelezen: 

,,de artikelen 36 en 36a."· 
Art. V. In artikel 38 wordt in plaats van 

,,36 en 37" gelezen : ,, 36, 36a en 37". 
Art. VI. In artikel 42, vierde lid, wordt 

in plaats van " 36 en 41" gelezen: 
,,36, 36a en 41". 
Art. VII. In den aanhef van artikel 44, 

ve1·vallen de woorden: ,,tijdens de verhinde
ring om dienst te verrichten"; 

in genoemd artikel, wordt onder a, in plaats 
van "36, 37, 41 en 42" gelezen: ,,36, 36a, 37, 
41 en 42" · 

In het bepaalde onder c worden achter het 
woord "ambtenaar" ingevoegd de woorden: 
,, , tijdens de verhindering om dienst te ver
richten " 

Onze 'Niinisters, hoofden van de Departemen
ten van AJ gen1 een Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den R aad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

U lvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMI A. 

De Minister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. cl e W i I cl e. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1934.) 



1934 

s. 479. 

11 AUGUSTUS (S. 479-482) 596 

11 Augustus 1934. BESLUIT, waarbij met 
toepass ing van artikel 24 der Comptabi l i
teitswet 1927 (Staatsblad n° . 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B de r Rij ksbegrooting voor het 
d ienstjaa r 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige a rtikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 480. 

11 A ugustus 1934. BESLUIT tot wijzi g ing 
van het Koninkl ijk besluit van 5 Maart 
1915 (St'aatsblad n°. 131, Gouvernements
blad n°. 27) houdende regeling van de 
verblij fkosten van hen, d ie uit Su1·iname 
voor het Hoog Mili tair Gerechtshof moe
ten verschijnen. 

Wij WI LHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Staat, M inister van Koloni ën van 3 Augustus 
1934, 7e Afdeel ing n°. 9, en van Onzen Mi
nister van J ustitie van 6 Augustus 1934, 2e 
Afdeeli ng A ., n°. 210; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa len: 

Eenig artikel. 
I n Ons besluit van 5 Maart 1915 (Staatsb lad 

n°. 131 , Gouvernem entsblad n°. 27) houdende 
regeling van de verblijfkosten va~ hen, die 
uit Suriname voor het Hoog M ilitair Gerechts
hof moeten verschijnen , worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. in de considerans wordt in plaats van 
,,Gelet op a rtikel 33, tweede lid, van Ons be
sluit van 30 J anuari 1915 (Staatsblad n°. 
33) ;" gelezen: ,,Overwegende dat Wij het ta
rief moeten vaststellen ter vergoeding van ver
blijfkosten voor zich niet in verzekerde be
waring bevindende personen, die van Su,·inam.e 
ui t voor het Hoog M ilitair Gerechtshof ver
schijnen moeten;"; 

2° . in art ikel 1 vervall en de woorden ,in
gevolge Ons beslu it van 30 J anuar i i915 
(Staatsblad 11°. 33)" en wordt in plaats van 
"Koninklijk beslu it van 5 Januar i 1884 
(Staatsblad n°. 4) " en van "26 October 1910 
(Staatsblad n°. 306)" onderscheidenlijk ge
lezen: ,,R eisbesluit 1916" en "29 Februar i 
1916 (Staatsblad n°. 92)". 

Onze Ministers van Koloniën en van Ju
stitie zij n belast met de u itvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

U lvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Col ij n. 
D e M inister van J ustitie, V a n S c h a i k. 

(Uitgeg. 30 Augustus 1934.)' 

s. 481. 
11 Augustus 1934. BESLUIT tot wijziging van 

het Koninklijk beslui t van 5 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 132, Publicatieblad n ° . 
28) houdende regeling van de verblij fkos
ten van hen, die uit Cu1·açao voor het 
Hoog Militair Gerechtshof moeten ver
sch ij nen. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 3 Augustus 
1934, 7e Afdeeling n°. 9, en van Onzen M inis
ter van Justitie van 6 Augustus 1934 2e Af-
deeling A., n°. 210; ' 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen : 

Eenig artikel. 
In Ons beslui t van 5 Maart 1915 (Staatsblad 

n°. 132, P u blicatieblad n° . 28), ho udende re
geli ng van de verbl ij fkosten van hen, di e ui t 
Curaçao voor het Hoog Militair Gerech tshof 
moeten verschijnen, worden de vo lgende wijzi
gingen aangebracht : 

1 ° . in de cons iderans wordt in p laats van 
,,Gelet op artikel 33, tweede l id , van Ons be
sluit van 30 December 1914 (Staatsblad 11°. 
611_) ; " gelezen: ,,Overwegende dat W ij het 
tanef" moeten vaststell en ter vergoeding van 
verbl1Jfkosten voor zich niet in verzekerde be
w_aring bevindende personen, di e van Curaçao 
Ui t voor het Hoog M il itair Gerechtshof ver
schijnen moeten;"; 

2°. in a rtikel 1 vervallen de woorden " in
gevol ge Ons besl uit van 30 December 1914 
(Staatsblad n°. 611) " en wordt in plaats van 
" Koninklijk besluit van 5 J anuari 1884 
(Staatsblad n° . 4)" en van "26 October 1910 
(Staatsblad n °. 306)" onderscheidenlijk ge
lezen : ,,Reisbeslui t 1916" en "29 Februari 
1916 (Staatsblad n°. 92)" . 

Onze Ministe rs van Koloniën en van Justitie 
zijn belast met de uitvoeri ng van dit besluit 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge'. 
p laatst. 

Ulvik, den llden Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Staat 
M inister van Koloniën'. 

H. CO I ij Il. 

D e M inister van Ju,;titie, V an Scha i k. 
(Uitgeg . 30 Aug. 1934.) 

s. 482. 

11 Augustus 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de op 
22 Mei 1934 tusschen den ederlandschen 
Gezant te Praag en den Tsjechoslowaak
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota's, waa rbij bepalingen zij n 
vastgesteld nopens de toepassel ij khe id op 
de buiten Eu1·opa gelegen Nederl andsche 
gebieden van het op 4 December 1931 te 
P raag tusschen Nederland e n T sjec hosl o-
1cakije gesloten verdrag betreffende uit
levering en rechte rlijken bijstand in straf
zaken (Staatsblad 1932, n°. 232). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien Ons beslui t va n 2 Juni 1932 (Staato

blad n° . 232), bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 4 December 1931 
te _ Praag tusschen Nederland en Tsjechoslowa
kiJe ges lot1;_n verdrag betreffende uitlevering 
en rechterhi ken b1Jstand in strafzaken · 

Overwegende, dat overeenkomstig de a rti 
ke l en 22 en 23 van genoemd verdrag op 22 
Mei 19_34 tusschen Onzen Gezant te P ,·aag en 
den TsJechoslowaakschen Minister van Bui ten
landsche Zaken de nota's zijn gewisseld waar
bij bepalingen zij n vastgesteld nopens de toe-
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pas elijkheid van het verdrag op de buiten 
Europa gelegen Nederlandsche geb ieden, van 
welke nota's een afdruk en eene vertal ing bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende mede, dat vermeld verdrag, 
ingevolge bovenbedoelde bepalingen op 22 
Augustus 1934 voor Nederlandsch-lndië, S·uri
name en Curaçao zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Bu itenlandsche Zaken van den 4den Augustus 
1934, Directie van het Protocol, n° . 26266; 

Hebb,;in goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde nota's, alsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Bes luit in het Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn , iede r voor zoo
veel hem aangaat, be last met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Ulvik, den llclen Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

(Uitgeg . 28 Aug. 1934.) 

Légation des Pays-Bas. 

N°. 557. 

Prague, Ie 22 mai 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

Le Gouvernement néerlandais, désirant ar-
1-êter, conformément aux articles 22 et 23 de 
la Convention cl'extradition et d'assistance 
judiciaire en matière pénale, conclue à Prague 
Ie 4 clécembre 1931 , entre les Pays-Bas et la 
Tchécoslovaquie, Ie cond itions auxquel les 
ladi te Convention sera applicable aux terri
toires néerlandais situés hors de l'Europe , je 
me trouve autorisé à communiquer à Votre 
Excellence que ces conditions sont les sui
va.ntes: 

Art. I. L'alinéa 2 de l'article 5 de la Con
vention d'cxtradition susnommée ne sera pas 
appliqué par rapport aux extraditions à ac
corcler, aux termes de ladite Convention, par 
la Tchécoslovaquie à la suite de demandes 
émanant des territoires néerlandais d'outre
mer ou par les autorités de ces. tetT itoires à la 
su ite de demandes faites de la part de la 
Tchécoslovaquie. 

Art. II. Outre les individus visés à l'art icle 
l er seront aus::i i livrés, dans les conditions 
du<lit article, les individus condamnés ou pré
venus aux Indes néerlandaises à raison des 
dólits ei-après indiqués, mentionnés aux ar
t icles 438 à 441 et 445 à 449 du Code Pénal 
pour les Indes néerlandaises : 

piraterie commise en pleine mer, dans les 
eaux territoriales, sur les rivî res ou dans 
leurs embouchures; 

pillage d'épaves ; 
l'acte de pourvoir pour son propre compte 

ou pour Ie compte d'autrui, à l 'armement; au 
louage, à l'affrètement ou à l 'assurance d'uri 
nav ire en vue de l 'employer pour comrnettre 
les délits précités; 

]'acte de mettre un navire au pouvoir de 
pirates; !'acte commis par un pa sager de se 
rendre maître illégalement d'un navire et 

]'acte commis par Ie capitaine de soustraire 

un navire aux prop1·iéta ires ou aux armateurs 
en vue de l'employer à son propre profit. 

L'arrestation provisoire visée à l' a rti cle 9 
peut être demandée, de la part des Indes 
néerlandaises, sauf par les autorités indiquées 
à l'article 9, par toute autorité compétente 
pour y ordonner l'arrestation proviso ire 
(,,Hoofd eener Afdeeling" et "Magistraat") . 

,frt. III. La Convention d'extradition con
clue à Prague Ie 4 décembre 1931 entre Ie 
Royaume des Pays-Bas et Ia Républ ique 
T hécoslovaque, telle que adaptée pa,· Ie pré
sent échange de notes , entrera en vigueur pour 
Ie terr itoires néerlandais situés hors de 
l'Europe trois mois après la date de la pré
sente. 

J e prie Votre Excellence de bien vouloir 
m faire savoir que Ie Gouvernement Tché
coslovaque accepte les conditions énumérées 
ci-dessus pour l' appl ication aux territo ires 
néerlandais d'outre-mer de la Convention 
susnommée. 

Il est entendu que ma présente note et la 
r'ponse affi rmative de Votre Excellence seront 
considérées comme constatant l'accord inter
venu entre les deux Gouvernernents en la 
matière. 

Veuillez agréer , Monsieur Ie Ministre, l 'as
surance de ma plus haute considération. 

Huyssen van Kattendijke. 

Son Excellence Mon ieur le Docteu,· 
Eduard B enes, Ministre des A./faires 
Etrangères, à Prag"e. 

Ministerstvo Zahranicn ich Veci 
Ceskoslovenské Republiky. 

N°. 67.249/Il-5/34. 

Praha, Je 22 mai 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

Me référant à votre note de ce jour, je me 
perrnets de comrnuniquer à Votre Excellence 
que Ie Gouvernement tchéco lovaque, désirant 
arrêter, conformément a ux articles 22 et 23 de 
la Convention d'extradition et d'a si tance 
judiciaire en matière pénale, conclue à Praha 
Ie 4 décembre 1931 , entre la Tchécoslovaquie 
et les P ays-Bas, les con<l itions auxquell es ladite 
Convention sera appl icable aux te rritoires 
néerlandais situés hors de l'Europe, e t con
venu avec Ie Gouvernement des Pays-Bas des 
condi tions ei-après : 

Article I . L'alinéa 2 de l'article 5 de la 
Convention d'extradition susnommée ne sera 
pas appliquée par rapport aux extraclitions à 
accorder, aux termes de ladite Convention, 
par la Tchécoslovaquie à l a su ite des deman
cles émanant des territoires néerlandais d'outre
mer ou par les autorités de ces territoires à la 
su ite de demandes fa ites de la part de la 
Tchécoslovaquie. 

A,rticle II. Outre les individus visés à l'ar
ticle l er de la Convention seront au i l ivrés, 
da ns les conditions dud it article, les individus 
condamnés ou prévenus aux Indes néerlan
daises à ra ison des dé] its ei -après indiqués, 
mentionnés aux articles 438 à 441 et 445 à 
449 du Code Pénal pour les Indes néerlan
daises: 
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piraterie commise en pleine roer, dans les 
eaux territoriales, sur les rivières ou dans 
leurs embouchures; 

pil lage d' épaves; 
['acte de pourvoir pour son propre compte 

ou pour le compte d'autrui, à l'armement, au 
louage, à l 'affrètement ou à l'assurance d'un 
navire en vue de l 'employer pour commettre 
les délits précités; 

! 'acte de mettre un navire au pouvoir de 
pirates ; ]'acte commis par un passager de se 
rendre maître illégalement d'un navire et 

!' acte commis par Ie capita ine de soustra ire 
un navire aux propriétaires ou aux arrnateurs 
en vue de l 'ernployer à son propre profit. 

L'arrestation provisoire visée à l'article 9 
de la Convention peut être demandée, de la 
part des Indes néerlandaises, sauf par les 
autorités indiquées à l 'article 9, par toute 
autorité compétente pour y ordonner l'arresta
tion provisoire (,,Hoofd eener Afdeeling" et 

Magistraat") 
"Article III. L a Convention d'extradition con
clue à Praha Ie 4 décembre 1931 entre la Répu
blique Tchécos lovaque et le Royaume des 
P ays-Bas, telle qu'elle est adaptée par Ie pré
sent échange de notes, entrera en vigueur pour 
les territo ires néerlandais situés hors de 
l 'Europe tro is mois après la date de la pré
sente. 

Il est en tendu que la note de Votre Excel
lence et ma présente réponse seront considé
rées comme constatant l 'accord intervenu entre 
les deux Gouvernements en la matière. 

Veu ill ez agréer, Monsieur Ie Ministre, l 'as
surance de ma plus haute considération. 

Pour l e Ministre, 
Dr. K. Krofta. 

Son Excellence Monsieur le chevalier 
G. H . W . M. H uysscn van Katten
d;ijke, Envoyé Extraordinaire et M i
nistre Pléniputentiaire à P ,·aha. 

VERTALING. 

• ederlandsch Gezantschap. 

N °. 557. 

Praag, den 22 Mei 1934. 

Mij nheer de Minister, 

Daar de N ede rl andsche R egeer ing, overeen
komstig de artikelen 22 en 23 van het Ver
drag betreffende uitlevering en rechter lij ken 
bijstand in strafzaken, den 4en December 1931 
tusschen Nederland en Ts jechoslowakije ge
sloten, de voorwaarden wensch t vast te stel len 
waaronder dat Verdrag toe passe! ijk zal zijn op 
de buiten Europa gelegen Nederlandsche ge
bieden, ben ik gemachtigd Uwer Excell entie 
mede te deelen dat die voorwaa,·den de vo l
gende zij n: 

A,·tikel l. De tweede alinea van artike l 5 
van het bovengenoem de uitleveringsverdrag 
zal niet worden toegepast met betrekking tot 
uitl everingen die, volgens het gezegde Ver
drag, door Tsjechoslowakije zullen worden 
toegestaan a ls gevolg van aanvragen afkom
stig uit de Nederlandsche overzeesche gebieden 
of door de overheden van d ie gebi eden naar 

aanleiding van aanvragen, die van de zijde 
van Tsjechoslowakij e gedaan zij n. 

Artikel II. Behalve de personen, bedoeld 
in artikel I , zu ll en ook worden uitgeleverd, 
onder de in dat artikel gestelde voorwaarden, 
de in Kederlandsch-I ndië veroordeelde of ver
dachte personen wegen de hierna aangeduide 
misdrijven, vermeld in de artikelen 438 tot en 
met 441 en 445 tot en met 449 van het Straf
wetboek vom Nederlandsch-Indië : 

zeeroof gepleegd in open zee, in de terri
toriale wateren, op rivieren of in de mondin
gen daarvan; 

strandroof; 
het voor eigen of vreemde rekening uitrus

ten, verhuren, vervrachten of verzekeren van 
een vaartuig teneinde het te gebruiken om de 
voornoemde misdrijven te plegen; 

het brengen van een vaartu ig in de macht 
van zeeroovers; het zich wederrechtel ijk, door 
een opvarende, meester maken van een vaar
tu ig en 

het onttrekken, door den schipper , van een 
vaartuig aan de eigenaars of de reeders, ten
e inde het ten e igen bate te gebru iken. 

De voorloopige aanhouding bedoeld in a l'ti
kel 9 kan, van I ederl andsch-Ind ische zijde, 
worden aangevraagd, behalve door de in arti 
kel 9 aangegeven overheden, door elke over
he id , d ie bevoegd is tot het a ldaar gelasten 
van voorloopige aanhouding (,,Hoofd eener 
Afdeel ing" en "Magistraat"). 

Artikel III. H et uitleveringsverdrag, ge
sloten te Praag den 4 December 1931 tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsje
choslowaaksche R epubl iek, zal , zooals het is 
aangepast door deze notawisseling, voor de 
buiten Europa gelegen Nederlandsche gebieden 
in werking treden drie maanden na de dag
teeken ing van deze nota. 

Ik verzoek Uwer Excellentie mij wel te 
willen doen weten, dat de Tsjechoslowaaksche 
Regeering de hierboven opgenoemde voor
waarden aanvaardt voor de toepassing van het 
bovengenoemde Verdrag op de Nederland che 
overzeesche gebieden. 

Het is wel verstaan, dat dit mijn onderhavig 
schrij ven en het bevestigend antwoord van 
Uwe Excellent ie beschouwd zullen worden de 
tusschen de beide Regeeringen ter zake tot 
stand gekomen overeen temmi ng vast te stellen. 

Gelief, Mij nheer de Minister, de verzeker ing 
van mijne meeste hoogachting te aanvaarden. 

Huyssen van Kattend ij ke. 

Zijner Excell entie Dr. Eduard B enes, 
:Minister van Buitenlandsche Zaken te 
Praag. 

Ministerie van Bui ten landsche 
Zaken der Tsjechoslowaaksche 

Repub liek. 

N°. 67.249/U-5/34. 

Praag, 22 Mei 1934. 

M ijnheer de Gezant, 

Met verwijzing naar Uw schrij ven van he
den. veroorloof ik mij Uwer Excellentie mede 
te deelen, dat de Tsjechoslowaaksche Regee
ring, die, overeenkomstig clè artike len 22 en 
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23 van het Verdrag, betreffende uitlevering 
en rechterlijken bijstand in strafzaken, den 4 
D ecember 1931 te Praag tusschen Tsjechoslo
wakije en Nederland gesloten, de voorwaarden 
wenscht vast te stell en waaronder dat Verdrag 
toepasselijk za l zijn op de buiten Europa ge
legen Nederlandsche gebieden met de N eder
landsche R egeering omtrent de volgende voor
waarden is overeengekomen: 

Artikel I. De tweede a linea van artike l 5 
van het bovengenoemde uitleveringsverdrag 
za l niet worden toegepa t met betrekking tot 
uitl ever ingen die, volgens het gezegde Ver
drag, door Tsjechoslowakije zullen worden toe
gestaan a ls gevolg van aanvragen afkomstig 
uit de ederlandsche overzeesche gebieden of 
door de overheden van die gebieden naar 
aanleiding van aanvragen, die van de zijde 
van Tsjechoslowakije gedaan zijn. 

Artikel II. Behalve de personen, bedoeld 
in art ikel I , zullen ook worden uitgeleverd, 
onder de in dat artike l gestelde voorwaarden, 
de in N ederlandsch-Indi ë veroordeel de of ver
dachte personen wegens de hierna aangeduide 
misdrijven, vermeld in de artikelen 438 tot en 
met 441 en 445 tot en met 449 van het Straf
wetboek voor Nederiand ch-Indi ë: 

zeeroof gepleegd in open zee, in de tenito
riale wateren, op rivieren of in de mondingen 
daarvan; 

strand roof · 
het voor e'igen of vreemde rekening uitrus

ten, verhuren, vervrachten of verzekeren van 
een vaartu ig teneinde het te gebruiken om de 
voornoemde misdrijven te plegen; 

het brengen van een vaartuig in de macht 
van zeeroovers; het zich wederrechtel ijk, door 
een opvarende, meester maken van een vaar
tuig en 

het onttrekken, door den schipper, van een 
vaartuig aan de eigenaars of de reeders, ten
e inde het ten e igen bate te gebruiken. 

De voorloopige aanhoud ing bedoeld in arti
ke l 9 kan, van N ederlandsch-Indische zijde, 
worden aangevraagd, behalve door de in arti
kel 9 aangegeven overheden, door e lke over
heid, die bevoegd is tot het a ldaar gelasten 
van voorloopige aanhouding (,,Hoofd eener 
Afdeel ing" en "Magistraat"). 

A,·tikel III. H et uitleveri ngsverdrag, geslo
ten te Praag den 4 December 1931 tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsje
choslowaaksche R epub l iek, zal, zooals het is 
aangepast door deze notawissel ing, voor de 
buiten Europa gelegen ederlandsche gebie
den in werking treden drie maanden na de 
dagteekening van deze nota. 

Gelief, Mijnheer de Gezant, de ve rzekering 
van mijne meeste hoogachting te aanvaarden. 

Voor den Minister, 
Dr. K. Krofta. 

Zijner Excell entie Ridder G. H. W. 
M. H uyssen van Kattendijke, Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Mi
nister te Praag. 

s. 483. 

27 Augustus 1934. BESLUIT tot wij zig ing 
van het Crisis-Suikerbesluit 1933. 

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

E conomische Zaken en van Financiën d .d. 14 
Augustus 1934, n° . 20606, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden, en dd . 14 
Augustus 1934, n° . 162, Afdeel ingen Invoer
rechten en Accijnzen; 

Gelet op het Crisis-Suikerbesluit 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 

artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 10 Augustus 1934, n°. 376); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 21 Augustus 1934, n ° . 23); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Minister d.d . 23 Augustus 1934, n°. 
20935 , Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangelegen
heden en d.d. 17 Augustus 1934, n°. 154, Af
deel ingen Invoerrechten en Accij nzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. In het eerste I id van arti kei 2 van het 

Crisis-Suikerbeslu it 1933 wordt in plaats van 
" den eersten September 1934" ge lezen : ,, den 
eersten September 1935". 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den 1 September 1934. 

Onze M inisters van Economische Zaken en 
van Financiën zij n belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gewnden aan den Raad van State. 

A asgaardstrand, den 27sten Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornisc"he Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

s. 484. 

De M inister van Financiën, 0 u cl. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1934.) 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot aanvulli ng 
van het Programma voor het e indexamen 
der gymnasia en het daarmede gelijkge
steld examen, vermeid in artikel 12 der 
Hooger-onderwijswet. 

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

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 16 
Jul i 1934, n °. 9609 IV, afdeel ing Voorberei
den d Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het pro
gramma, vastgesteld bij Ons besluit van 26 
Mei 1922 (Staatsblad n°. 387), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 28 F ebruar i 1934 
(Staatsblad 11°. 85), aan te vullen met betrek
king tot de sch rijfwijze van de N ederlandsche 
tanl; 

D en R aad van State gehoord, advies van 21 
Augustus 1934, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Augustus 1934, n°. 
11648, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan het tweede l id van artikel 3 van Ons 

eerstvermeld besluit wordt toegevoegd: 
"Bij het schriftelijk werk volgt de candidaat 
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de schrijfwijze volgens de Vries en te Winkel 
met de navolgende afwijkingen: 

1. De e wordt aan het e ind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De ee blijft echter 
aan het einde van een woord, alsmede in 
afleidingen en samenstelli.igen van woorden 
op -ee; 

2. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blij ft ech ter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en sa
menstellingen; 

3. Sch wordt a lleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel
ling; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebru ikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggel aten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
H oogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uitslui
tend een mannelijk indivi du aanduiden; 

6. Bij de voornaamwoordelijke · aanduiding 
van ze lfstandigheden en bij het gebruik van 
gen itiefvormen a ls der, dezer, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebruik." 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden gepl aatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELM! A. 

s. 485. 

D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc h·a n t. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1934.) 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het Programma voor de eindexamens 
der openbare hoogere burgerscholen met 
vij f jarigen cursus en ingevolge artikel 
45tredecies der Middelbaar-onderwijswet 
aan gewe7.,en bijzonde re hooge re burgerscho
len met vij fjarigen en vierjarigen cursus. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
Juli 1934, n°. 9609 IV, afdeeling Voorberei
dend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Ove rwegende, dat het wenschelijk is het 
programma, vastgesteld bij Ons besluit van 
8 Juni 1929 (Staatsblad n°. 310) , laatstelijk 
gewijzigd bij Ons bes luit van 25 Mei 1934 
(Staatsblad n ° . 269), aan te vullen met be
trekking tot de schrij fw ij ze van de Nederland
sche taal; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
21 Augustus 1934, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 22 Augustus 1934, n°. 
11648, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Aan voornoemd programma wordt toege

voegd: 
" Bij het schriftel ij k werk volgt de candidaat 

de schrijfwijze volgens de Vries en te Winkel 
met de navolgende afwij kingen: 

1. De e wordt aan het e ind van open let
tergrepen n iet verdubbeld. De ee bl ijft echter 
aan het einde van een woord, a lsmede in af
leidingen _en samenstellingen van woorden 
op -ee; 

2. De o wordt aan het ei nd van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blij ft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun af leidingen en sa
menstellingen; 

3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel-
1 ing; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesprnken taal worden 
gehoord; 

5. De na~mvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
a ls onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uitslui
tend een mannelijk individu aanduiden ; 

6. Bij de voornaamwoorde lijke aanduid ing 
van zelfstandigheden en bij het gebruik van 
genit iefvormen a ls der, dezer, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebrui k." 

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

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 

s. 486. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1934.) 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het programma A , vastgesteld bij het 
Koninkl ijk besluit van 10 September 1323 
(Staatsblad n°. 433) tot regeling van het 
examen ter verkrijg ing van de akte van 
bekwaam heid a ls onderwijze r, zooa ls het 
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninkl ij k 
besluit van 9 Mei 1934 (Staatsblad n°. 
238) ·. 

Wij WTLHELMI TA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 

Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
16 Juli 1934, n°. 5726 IV, afdeeling Lager 
Onderwijs Al gemeen; 

Overwegende, dat aanvulli ng van het pro-
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gramma voor het examen ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid als onderwijzer 
wenschel ijk is met betrekking tot de schrij f
wijze van de Nederl andsche taal ; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 30 
Juli 1934, n° . 134, 86; 

Den Raad van State gehoord, advies van 21 
Augustus 1934, n°. 17; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Augustus 1934, n°. 
6747, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
aan het programma A, vastgesteld bij Ons 

besluit van 10 September 1923 (Staatsblad n° . 
433), zooals dit is gewijzigd bij Onze besluiten 
van 16 November 1926 (Staatsblad n°. 376), 
6 Juni 1930 (Staatsblad n°. 225) , 26 J anuari 
1934 (Staatsblad n°. 25) en 9 Mei 1934 
(Staatsblad n°. 238) , wordt het volgende toe
gevoegd: 

" Bij het schriftelij k werk volgt de adspirant 
de schrij fwijze volgen de Vries en te Winkel 
met de navolgende a fwijkingen: 

1. De e wordt aan het e ind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De ee blijft echter 
aan het einde van een woord, alsmede in af
leid ingen en samenstellingen van woorden 
op -ee ; 

2. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochel en, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en sa
menstellingen; 

3. Sch wordt a lleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel
l ing; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn , uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
H oog heid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebrnikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uitslui
tend een mannelijk individu aanduiden; 

6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding 
van zelfstandigheden en bij het gebruik van 
gen itie fvormen als der, deze,·, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebruik." 

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

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1934.) 

s. 487. 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot aanvulli ng 
van het programma, vastgeste ld bij het 
Koninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 435) tot regeling van het 
examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer, woals 
het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 26 J anuar i 1934 (Staatsblad n°. 25) . 

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

Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
16 Juli 1934, n°. 5726 IV, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende, dat aanvulling van het pro
gramma voor het examen ter verkrijging van 
de akte van bekwaamheid a ls onderwijzer 
wenschelijk is met betrekking tot de schrijf
wijze van de Nederlandsche taal; 

De afdeeling van den Onderwijsraad voor 
het algemeen vormend lager onderwijs en het 
bewaarschoolonderwijs gehoord, advies van 30 
J ui i 1934, n°. 134, 86; 

Den Raad van State gehoord, adv ies van 21 
Augustus 1934, n°. 17 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 Augustus 1934, n° . 
6747, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden on verstaan: 
aan het programma, vastgesteld bij Ons be

sluit van 10 September 1923 (Staatsblad n°. 
435), zooals dit is gewijzigd bij Ons bes luit 
van 26 J anuari 1934 (Staatsblad n°. 25), 
wordt het volgende toegevoegd: 

"Bij het schri ftelijk werk volgt de adspi rant 
de schrijfwijze volgens de Vries en te Winkel 
met de navolgende afwij kingen : 

1. De e wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De ee blijft echter 
aan het e inde van een woord, a lsmede in af
leidingen en samenste llingen van woorden 
op -ee; 

2. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
lo ochenen, alsmede in hun afleidingen en sa
menstellingen; 

3. Sch wordt a lleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de than gangbare spel
ling; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bij voeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
H oog heid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglij ke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den , wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uitslui
tend een mannelijk individu aanduiden; 

6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding 
van zelfstandigheden en bij het gebruik van 
genitiefvormen als der, dezer, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebruik." 
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Onze Ministe r van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering · 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan af chri ft zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 

s. 488. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Mar c hant. 
(Uitgeg. 30 Aug. 1934.) 

28 August·us 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 2 Decem
ber 1823 (Staatsblad n ° . 49), tot aanvul
l ing de r bepalingen van dat van 26 De
cember 1818 (Staatsblad n°. 48), omtrent 
het beheer der goederen, behoorende aan 
de st ichtingen der beurzen of van kol
leg ien, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 10 November 1909 (Staatsblad 
n°. 359). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juni 1934, n°. 19663, afdeeling Hooger On
derwijs; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1934, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voo r
noemden Minister van 9 Augustus 1934, n°. 
3005, afdeel ing Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
in artikel 7, eerste lid, van het Koninklijk 

beslu it van 2 December 1823 (Staatsblad n°. 
49), tot aanvulling der bepalingen van dat 
van 26 December 1818 (Staatsblad n°. 48) , 
omtrent het beheer der goederen, behoorende 
aan de stichtingen der beurzen of van kol
leg ien, laatste lij k gewijzigd bij Ons besluit van 
10 November 1909 (Staatsblad n°. 359), wor
den de woorden "behoudens Onze autor isatie 
tot onderhandsche verhur ing" vervangen door: 
behoudens machtiging van Om,e Minister van 
Onderwijs, Kunstén en Wetenschappen tot on
derhandsche verhuring. 

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

Aasgaa rdstrand, den 28sten Augustus 1934. 

s. 489. 

WILHEL)1IN A. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunst en en W etenschappen, 

Mar chant. 
( Uitgeg . 11 S ept. 1934.) 

28 A ugust·us 1934. BESLUIT tot uitvoering 
van het tweede lid van artikel 27 en het 
achtste lid van artikel 39 der Nijverheids
onderwijswet. 

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

Onderwij , Kunsten en Wetenschappen van 25 
Juni 1934, n°. 11304/III, Afdeeling Nijver
heidsonderwijs; 

Overwegende, dat door Ons voorschriften 
moeten worden gegeven, ter uitvoering van 
artikel 27, tweede lid, en artikel 39, achtste 
lid, der ijverheidsonderwijswet; 

Den R aad van State gehoord, advies van 7 
Augustus 1934, n°. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Augustus 1934, n°. 
13810, afdeeling Nijverhe idsonderwijs; 
H ebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. 1. Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen ste lt voor elk ge
meente- of school bestuur, dat op grond van de 
artikelen 25 er. 39 der Nijverheidsonderwijs
wet recht heeft op Rijkssubsid ie, het voorschot 
vast op dit subsidie voor het loopende kalen
derjaar. 

2. H et Rijk stelt dit voorschot betaalbaar 
in zooveel mogelijk gelijke gedee lten : voor 
schol en, van welke de cursusduur een geheel 
jaar bedraagt, tijdig vóór het einde van elke 
maand, en voor scholen of cursussen , welke 
slechts een gedeelte van het jaar geopend zijn, 
t--ijdi g vóór het einde van elke maand, waarin 
onderwijs wordt gegeven. Hierbij kan Onze 
voornoemde Minister rekening houden met de 
vervaldagen van de in artike l 26 onder b der 
Nijverheidsonderwijswet genoemde geldel ijke 
verplichtingen. 

3. Onze voornoemde Minister is bevoegd, 
de uitbetaling van een reeds vastgesteld voor
schot te doen opschorten. 

4. Hij doet aan de Algemeene R ekenkamer 
mededeeling van het bedrag op hetwelk hij het 
voorschot heeft vastgesteld. 

2. 1. Ten behoeve van elke bijzondere ge
subsidieerde nijverheidsschool of cursu , of van 
elk bijzonder ge ubsiclieerd leerlingstelsel, aan 
welke een gemeente op grond van de artikelen 
25 of 39 der Iijverheidsonderwijswet verplicht 
is subsidie uit te keeren , stel t de gemeente het 
voorschot vast op den gronds] ag van het be
drag der netto-kosten, vermeld in de door 
Onzen voornoemden Minister goedgekeurde 
begrooting voor het loopende kalenderjaar en 
met inach tnem ing van het bepaalde in het 
derde I id van artikel 25 en het derde I iel van 
artikel 39 der Nijverheidsonderwijswet. 

2. De gemeente stelt dit voorschot in zoo
veel mogelijk ge lijke gedeelten betaalbaar: 
voor schol en, van welke de cursusduur een 
geheel jaar bedraagt, t ijdig vóór het e inde van 
elke maand, en voor scholen of cursussen, 
welke slechts een gedeelte van het jaar ge
opend zijn , vóór het e inde van elke maand, 
waarin onderwijs wordt gegeven. Hierbij kan 
rekening worden gehouden met de verval
dagnn van de in artikel 26 onder b der ij
verheidsonderwijswet genoemde geldelijke ver
plichtingen. 

3. In afwijking van het in de artikelen 1 
en 2 bepaalde geschiedt tot 1 J anuar i 1935 
de uitkeering van het voors hot op het Rijks
en het gemeente lijk subsidie in twee termijnen, 
te weten vóór 1 Augustus en vóór 1 November. 

Onze Min iste r van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met. de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
·w1LHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M arc hant. 
( Uitgeg. 18 Sept. 1934.) 
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s. 490. 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig arti kei 157 der 
hooger-onderwijswet van de a fdee l ing 
gymnasium van het R. K. lyceum voor 
meisjes te A rnste ,·dam van de Vereeniging 
van Vrouwen tot bevordering van huiselijk 
ge luk. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 22 
Juni 1934, n°. 7668 III, a fdee ling Voorbere i
dend Hooger en Middelbaa r Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 de r hooger-onder
wijswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1934, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Augustus 1934, n° . 
10966. a fdee l ing Voorbereidend Hooger en 
Middel baar Onderwijs; 

H ebben goedgevon"tlen en verstaan: 
met ingang van 1 September 1934 de afdee

ling gymnas ium van het R . K . lyceum voor 
meisjes te Am sterdam Yan de Vereenig-ing van 
Vrouwen tot bevordering van hu ise lijk geluk 
opnieuw voor een tijdvak van zes jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inach tneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haa r leer! ingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getu igschrift 
van bekwaamheid tot univers ita ire studiën af 
te geven, dat met het getui gschrift, in artikel 
11 der hooger-onderwij swet vermeid , wordt 
gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W etenschappen is belast met de uitvoering van 
dit" besluit, dat in het Staatsblad za l worden 
gepl aatst en waarvan a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad va n State. 

Aasgaardstra nd , den 28sten Augustus 1934. 

s. 491. 

WILHELM! A . 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M a rch a nt. 
( Uitg eg. 11 S ept . 1934. ) 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur als bedoeld bij artikel 52 , eerste l id , 
juncto artikel 80, van de wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Ar
beid , S ta,atsblad 1933, n° . 598. 

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

Sociale Zaken van 2 Juli 1934, n°. 1725, Af
deel i ng Arbe idersverzeker ing; 

Gelet op de a rtikelen 52, eerste I id en 80 
van de Wet op de Rijksve rzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid , Staatsblad 1933, n°. 
598; 

Den R aad van State gehoord (advies van 7 
Augustus 1934, n °. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Augustus 1934, n°. 
2139, Afdeeling Arbeidersverzekering; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als vol gt : 
Art. 1. De bedragen , door de R aden van 1 

Arbeid benoodigd voor den aankoop van ter
reinen en den aankoop, bouw en verbouw van 
de gebouwen, bestemd of reeds in gebn,ik 
voor den dienst van die Raden, worden hun 
ter leen verstrekt door de Rijksverzekerings
ban . 

2. 1. Aflossing door de Raden van Arbeid 
van de in het vorig artikel bedoelde leeningen 
en van leeningen, welke door de Rijksverze
keringsbank bij het in werking treden van 
di t besluit voor hetzelfde doel reeds verstrekt 
waren, al smede vergoeding van den ter zake 
verschuldi gden inte rest, moet plaats hebben 
in den vorm van annuïteiten, waarvan de be
dragen gel ijk zijn aan de annuïte iten, welke 
voor afschrijving en rente van de voor de 
betrokken terreinen en perceelen uitgegeven 
bedragen zijn vastgesteld. In deze annuïteiten 
za l de rente der eindwaarde van de perceelen 
zijn begrepen. N a af loop der aflossingen is 
a l leen rente van het bedrag der e indwaarde 
verschn ldi g-n . 

2. De grondslagen van de afschrijvingen en 
het bedrag der e indwaarde van de perceelen, 
a lsmede de in het vorig lid bedoelde annuï
te iten. worden, in overleg met den betrokken 
R aad van Arbeid, door het bestuur der Rijks
verzeker ingsbank vastgesteld. Behoudens het 
in volgende artikelen bepaalde zijn andere af
loss ingen, dan die in de annuïteiten zijn be
g repen , nie t geoorloofd. 

3. H et bedrag der in het eerste lid bedoelde 
annuïteiten wordt jaa rlijks gevoegd bij de ad
ministratiekosten van den R aad van Arbe id 
en, met inachtneming van het in artikel 5 
onder a en artikel 8 bepaalde, over de onder
schei dene verzekeringsfondsen en de ziekenkas 
van den betrokken Raad van Arbeid verdeeld 
overeenkomstig de door Ons ter uitvoering 
van het bepaalde bij artikel 62 van de wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n° . 598, vastgestelde 
regelen. 

Onder de verzekeringsfondsen worden in dit 
a rtikel en de volgende artikelen verstaan het 
Invalidite itsfonds, het Ouderdomsfonds A, het 
Ouderdomsfonds B , het Ongevallenfonds en 
het L andbouwongevallenfonds. 

4. Door de verzekeringsfondsen zal terzake 
van het gebruik van het betrokken perceel 
geen andere vergoeding verschuldi gd zijn, dan 
het volgen het derde lid berekende aandeel 
in de in het eerste lid bedoelde annuïteit en 
rente der eindwaarde, verhoogd met een aan
deel in de overige aan het bezit van het per
ceel verbonden kosten . 

3. De baten, welke door het verhuren van 
ter re inen en pe rceelen of deelen van perceelen, 
of op andere wijze, uit het bezit van vaste 
R'Oederen w01·den verkregen, worden over de 
Ziekenkas van den R aad van Arbeid en de 
onderscheidene verzekeringsfondsen verdeeld in 
de verhouding, waarin de in artikel 2, eerste 
1 id , bedoelde annuïte iten betreffende d ie ter
reinen en perceeien worden verdeeld. Artikel 
5, onder a, wordt bij het be pal en dezer ver
houding buiten beschouwing gelaten. 

4. 1. W anneer bij verkoop van een terre in 
of een pe rcee l de in a rt ikel 1 bedoelde leening 
nog niet geheel is afgelost, strekt de opbrengst 
tot aflossing van het restant die r leening. 

2. Bedraagt de opbrengst meer of minder 
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dan het ten t ijde van den verkoop nog u it
staande bedrag der leening, dan wordt, be
houdens het in volgende artikelen bepaalde, 
dit voor- of nadeeli ge verschil door de R ijks
verzekeringsbank over de verzekeringsfóndsen 
en de Ziekenkas verdeeld volgens dezelfde ver
houding, waarin de annuïteit van het ver
kochte perceel betreffende het dienstjaar, waar
in de verkoop plaats had, volgens artikel 2, 
derde lid, over die fondsen en de Ziekenkas 
wordt verdeeld. 

3. I nd ien de verkoop slechts betrekking 
heeft op een gedeelte van het vaste goed, 
wordt voor de toepa sing van dit artikel het 
bedrag van de voor dit verkochte deel uit
staande I een i ng bepaald door de voor het 
geheele vast goed op het tijdstip van verkoop 
ui tstaande leening te verdeelen volgens de ver
houding, welke tusschen de waarde van het 
verkochte en het onverkocht gebleven deel op 
het tijdstip van verkoop bestaat. 

5. Van de gebouwen en terre inen der Ra
den van Arbeid, welke in gebruik zijn geno
men vóór den len Januari 1930, wordt de 
waarde, welke die vaste goederen op dezen 
datum geach t moesten worden te vertegen
woordigen, voor rekening van de Ziekenkas 
van den betrokken Raad van Arbeid geschat 
door drie deskund igen, van wie één is aan 
te wijzen door Onzen Minister van Sociale 
Zaken, één door het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank en één door den betrokken Raad 
van Arbeid. Wanneer de door de meerderheid 
dezer deskundigen vastgestelde taxatie-waarde 
van een vast goed op 1 Januari 1930 minder 
bedraagt dan het op di en datum nog uitstaan
de bedrag der daarvoor aangegane leening, 
wordt van het ~n vorige artikelen bepaalde 
op de h ierna aangegeven wijze afgeweken. 

a. De Raad van Arbeid schrijft per 1 J a
nuari 1930 op het betrokken vast goed een 
bedrag ;if, gel ij k aan het verschil tusschen de 
boekwaarde op dat tijdstip en het bedrag der 
waarde volgens de in het eerste lid voorge
schreven taxatie, hierna genoemd taxatie
waarde. Deze afschrijv ing geschiedt in de boe
ken van den Raad van Arbeid ten laste van 
de rekening "R.V.B. Te Amortiseeren Voor
schot". 

De volgens artikel 2, eerste lid, per 1 Ja
nuari 1930 vastgestelde annuïteit van het be
trokken vast goed wordt gesplitst in twee dee
len, a en b, welke zich verhouden tot elkaar 
als de taxati ewaarde en het verschil tusschen 
deze taxatiewaarde en de boekwaarde per 1 
J anuari 1930. H et deel a wordt jaarlij ks, na 
verhoogd te zijn met de annuïte it der bedra
gen, welke na 31 December 1929 voor wijzi
g ing of u itbreid ing van het betrokken vast 
goed zijn geleend, volgens het bepaalde in ar
tikel 2, derde lid, over de verzekeringsfondsen 
en de Zieken kas verdeeld. 

In de boeken der R.V.B. wordt het verschil 
tusschen de taxatiewaarde en de boekwaarde 
per 1 Januari 1930 overgeboekt naar een a f
zonderl ijke i·ekening "Aan de R aden van Ar
beid verstrekte gelden, al s bedoeld in artikel 
1, waarvan de amortisatie uitsluitend ten laste 
der fondsen geschiedt". Op deze rekening 
wordt, te beginnen met het jaar 1930, jaarl ijks 
een bedrag afgeschreven, gel ijk aan het deel 
b der gespl itste annuïteit. De verdeeling van 

dit deel b geschiedt uitsluitend over de ver
zekeringsfondsen naar den maatstaf , aange
geven in artikel 2, derde lid. 

b. Indien bij verkoop van een vast goed, 
als in dit artikel bedoeld, de opbrengst meer 
bedraagt, dan de boekwaarde van het vast 
goed, wordt dit voordeelig verschil tot ten 
hoogste Aen bedrag, gelijk ar i.,"t saldo op 
den datum van verkoop van de op de rekening 
,,Aan de R aden van Arbeid verstrekte gelden, 
a ls bedoeld in artikel 1, waarvan de amortisa
tie uitsluitend ten laste der fondsen ge chiedt" 
voor het betrokken vast goed geboekte bedra
gen, geheel ten bate gebracht der verzeke
ringsfondsen en over deze fondsen verdeeld 
volgens den maatstaf, waarin volgens het be
paalde in dit artikel onder a het deel b der 
annuïteit betreffende het jaar, waarin de ver
koop plaats had, wordt verdeeld. Voorzoover 
het voordeelig verschil dit saldo overtreft, 
wordt het ten bate van de verzekeringsfondsen 
en de Ziekenkas te zamen verdeeld volgens 
den maatstaf, waarin volgens het bepaalde in 
dit artikel onder a, het deel a der annuïteit 
betreffende het di enstjaar, waarin de verkoop 
pl aats h ad, wordt verdeeld. 

Onder boekwaarde wordt in dit artikel en 
de volgende artikelen verstaan, de waarde van 
het vaste goed op het tijdstip van verkoop 
volgens de boekhouding van den Raad van 
Arbeid. 

c. Indien bij verkoop van een vast goed, 
als in dit artikel bedoeld, de opbrengst min
der bedraagt dan de boekwaarde van het vaste 
goed, wordt dit nadeelig verschil over de ver
zekeringsfondsen en de Ziekenkassen verdeeld 
volgens de verhouding, waarin volgens het 
bepaalde in dit artikel onder a het deel a der 
annuïteit betreffende het dienstjaar, waarin 
de verkoop plaats had, wordt verdeeld. ln 
dit geval wordt het op het tijdstip van ver
koop van het betrokken vast goed op de reke
ning " Aan de R a den van Arbeid verstrekte 
gelden, als bedoeld in artikel 1, waarvan de 
amortisatie uitsluitend ten laste der fondsen 
geschiedt" , nog aanwezige sa ldo geheel ten 
laste der verzekeringsfondsen verdeeld volgens 
de verhouding waarin het deel b der annuïteit 
betreffende het dienstjaar, waarin de verkoop 
pi aats had, wordt verdeeld. 

6 Bij de toepassing van artikel 5, onder a, 
worden aan de Ziekenkas terugbetaald de be
dragen, welke door haar meer in de annuïtei 
ten van het getaxeerde vaste goed zijn bijge
dragen, dan bij toepassing van dat artikel 
over de jaren 1930, 1931, 1932 en 1933 zou 
zijn verschuldigd geweest; als valutadatum 
voor deze terugbetal ingen geldt de vervalda
twn der betrokken annuïteiten. 

7. De verdeelingen, welke ter zake van het 
verlies op nà 1 Januari 1930 verkochte vaste 
goederen vóór het in werking treden van dit 
Besluit hebben plaats gehad, worden, met in
achtneming van het in artikel 5 onder b en c 
en artikel 8 bepaalde, herzien en de daarbij 
naar voren komende verschillen worden tus
schen de Ziekenkas van den betrokken Raad 
van Arbeid en de verzekeringsfondsen verre
kend; als valutadatum voor deze -verrekenin
gen zal gelden de datum van ontvangst der 
koopsom. 

8. l. Wanneer de verkoop door den Raad 
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van Arbeid van een vast goed geacht moet 
worden het gevolg te zijn van de inwerking
treding of . uitvoering van één bepaalde wet. 
zal, in afwijking van het in vorig artikel en 
bepaalde, een nadeelig verschil tusschen de 
opbrengst en het op het tijdstip van verkoop 
nog uitstaande bedrag van het voor dat vast 
goed aangegane leening, geheel ten laste ko
men van de kosten van uitvoering van die 
wet. Ten aanz ien van de Zi ektewet vindt het 
voorgaande slechts toepassing, wanneer en 
voor zoover do opbrengst minder bedraagt 
dan de boekwaarde, omschreven in artikel 5, 
onder b. 

2. Wanneer de aankoop door den R aad van 
Arbeid van vaste goederen, of de uitbreiding 
of verbouwing van reeds bij den Raad van 
A rbeid in gebruik zijnde vaste goederen moet 
geacht worden het gevolg te zijn van de in
werkingtreding of ui tvoering van één bepaalde 
wet, zullen, in afwijking van het in vorige 
artikelen bepaalde, de verhoogingen der jaar
lijksche nettolasten , welke van den aankoop 
van of (en) de wijzig ing in het vaste goed het 
gevolg zijn, geheel ten laste komen van de 
uitvoer ing van die wet. Onder netto-lasten 
worden verstaan de annuïteiten, bedoeld in 
artikel 2, verhoogd met grondhuur, normale 
onderhoudskosten en belastingen en vermin
derd met de baten, verkregen door verhuring. 

3. Aan- en verkoop en wijzigingen in den 
toestand van vaste goederen zullen geacht 
worden het gevolg te zijn van de inwerking
treding of de uitvoering van één bepaalde 
wet, indien zij zonder het bestaan van die 
wet niet noodzakelijk zouden zijn geweest. 

4. Bij verkoop van een vast goed, als be
doeld in het tweede lid, heeft de bepaling en 
verdeel ing van een voor- of nadeelig verschil 
tusschen de opbrengst en het nog niet afge
loste deel van de voor dat vast goed aange
gane leening plaats volgens de voorschriften, 
opgenomen in artikel 4, 2e lid, met inacht
neming van de gewijzigde verdeeli ng der an
nuïteiten, welke van de toepassing van het in 
het tweede lid bepaalde het gevolg is. W an
neer het verkochte perceel vóór 1 Januari 
1930 in gebruik is genomen, is mede artikel 5, 
onder b en c, van toepass ing. 

9. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaat t. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschri ft zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van So cial e Zaken, 
J . R . S I o t e m a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitg eg 14 S eptember 1934.) 

s. 492. 

28 Augustus 1934. BESLUIT, houdende aan-
. wijzing van de sanator ium-afdeeling der 
stichting " Wolfheze", genaamd " Kliniek 

N eder-Veluwe" te Wolfheze, gem. R enkum, 
staande onder bestuur der Vereeniging tot 
Christelijke verzorging van krankzinnigen 

in N ederland, a ls eene inrichting, d ie niet 
a ls gesticht voor krankzinnigen wordt be
chouwd,. ook wanneer daarin meer dan 

t wee krankzinnigen worden verpleegd. 

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

Binnenlandsche Zaken van 9 Augustus 1934, 
n°. 7070, afdeel ing Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De sanatorium-afdeel ing van de 

stichting "Wolfheze", genaamd "Kliniek 
N eder-Veluwe", gelegen te Wolfheze, gem. 
R enk:U?n, staande onder bestuur van de Ver
eeniging tot Christelijke verzorging van krank
zinnigen in N ede1•land, tot stand gebracht 
overeenkomstig de door het bestuur overge
legde teeken ingen en daarbij gegeven beschrij
ving, wordt onder de voorwaarden, vermeld 
in de volgende artikelen, aangewezen a ls eene 
inrichting, die niet als gesticht voor krankzin
nigen wordt beschouwd, ook wanneer daariu 
meer dan twee krankzinnigen worden ver
pleegd. 

Wij behouden Ons voor deze voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

2. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden op het ter
rein van de inrichting geen opstallen opge
richt, tenzij overeenkom tig de teekeningen en 
beschrijving, bedoeld in artikel 1, en wordt 
niet aan derden de beschikking over eenig 
deel van dit terrein gegeven. 

3. Zonder toestemm ing van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken worden in de ge
bouwen, de riol eering en verdere inrichtingen 
op het terre in van de inrichting, zoomede in 
de omheining van de tuinen geen verande
r ingen aangebracht, welke ten gevolge zouden 
hebben , dat de inrichting niet meer geheel 
overeenstemt met de teekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel 1. 

4. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aanta l perso
nen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

5. V an elke opneming, ontslag o[ overlijden 
van een verpleegde wordt binnen twee weken 
een schrifte lijke kennisgeving gezonden aan 
den inspecteur, die door Onzen Ministe r van 
Binnenlandsche Zaken is belast met het toe
zicht op de sanatorium-afdeeling. 

6. De voorzien ing in den geneeskundigen 
dienst geschiedt ten genoegen van Onzen Mi
nister van Binnenlandsche Zaken. 

7. 1. Tot de iru:ichting wordt te a ll e n t ijde 
vrije toegang verl eend aan den inspecteur, be
last met het toezicht op de sanator ium-afdee
l ing. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, verbon
den aan de inrichting, benevens het overige 
a ldaar werkzame personeel, geven den inspec
teur de door hem verlangde inlichtingen . 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpl eegden, aan hunne behandeling toever
trouwd, nauwkeurige aanteekeningen, welke 
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een du idelijk bee ld geven van de voorgeschie
denis, zoomede van den toestand van de ver
p leegden in I ichame]ijk, geestelijk en m aat
schappelijk opzich t, van de wijzigingen, welke 
deze toestand ondergaat, van bijzondere voor
vallen en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan ; u it deze aanteekenin
gen moet voorts nu en dan blijken of voort
z tting van de verpleging in de inrichting 
nog noodza kelijk of wenschelijk is. Zij worden 
na het onislag of overlijden van den verpl eeg
de zorgvuldig bewaard gedurende een door 
Onzen Minister van Binnenl andsche Za ken te 
bepalen termijn . Van deze aanteekeningen 
wordt aan den inspecteur op zijn ve rl angen 
inzage gegeven. 

4. H et is verboden de verpleegden te be
lemmeren zich schriftelijk te wenden tot de 
hoofd en der Departementen van a lg-emeen 
bestuur. tot den inspecteur en tot den Officier 
van Justitie. 

5. E en verpleegde wordt ontslagen: 
a. op ·e igen verzoek of op dat van een der 

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderl ij ke macht of 
voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van den ge
neeskundige, of zoo er meer zijn , van den 
eersten geneeskundi ge, dat zijne verpleging in 
de inrich ti ng niet langer noodzakelijk of wen
chelijk is; 

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

chriften, welke door Onzen Minister van Bi n
nen la ndsche Zaken ten aanz ien van het be
paa lde in dit artikel mochten worden gegeven . 

8. H e t bestuur draagt zorg, dat een af
chri ft van d it beslu it en van de Ministerieele 

besch ikkingen, bedoeld in de artikelen 2, 3, 
6 en 7, zoomede eene copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 1, aanwez ig 
zijn in de inrichting, en daar den inspecteur 
te all en tijde op verlangen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit bes! u it, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELM! A. 

De M iniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J . A. de W i I de. 

( Uitgeg . 21 S eptem ber 1934. ) 

s. 493. 

28 Augustus 1934. BESLUIT tot herziening 
en aanvulling van de voorsch r iften betref
fende den postcheque- en g irodienst. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelij k is de tot 

uitvoering van artikel 22 van de Postwet 
(Staatsblad n°. 543 van 1919) vastgestelde 
voorschriften betreffende den postcheque- en 
g irodi enst te her,ien en aan te vu ll en ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Za ken va n den 13den Juni 
19 34, n° . M 21, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (adv ies van 
den 7den Augustus 1934, n°. 25); 

Gelet op het nadere rapport van Onzen 

voornoemden Minister van den 17den Augustus 
1934, n°. M 37, Hoofdbestuur der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie; . 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen a ls volgt: 

Art. 1. In dit beslui t wordt verstaan onder: 
Minister: Onze Minister van Binnenlandsche 

Zaken· 
di en;t : de postcheque- en g irodienst in Ne

derland· 
direct~ur: de directeur van den dienst; 
g irokantoor: het centrale postgirokantoor te 

's-Gravenhage; 
kantoor: een postkantoor, bij po tkantoor, 

hulppostkantoor of andere postinstelling in 
-ederland : 
postrekening: eene rekeniug bij den dienst ; 
rekeninghouder: een persoon, te wiens name 

eene postrekening is geopend ; 
trekker: een rekeninghouder, di e cheques 

afgeeft of doet afgeven ten laste van zijne 
postrekening; 

betaal kantoor: een kantoor, waar eene che
que betaalbaar is: 

beschikbare tegoed: het tegoed van een re
keninghouder volgens de laatst door h0t g iro
kantoor gedane opgaaf, verminder<l met de 
bedragen, ten aanzien waarvan derden eenig 
rech t kunnen doen gelden, zoomede met het
geen a ls waarborgsom verschuldigd is, en be
houdens het bepaalde in art. 39 . 

2. 1. Ieder, die eene postreken ing te zijnen 
name wenscht te zien geopend, geeft hiervan 
kennis aan een postkantoor, bij - of hulppost-
kantoor in N ederland. Hij verstrekt de gege
vens, welke daartoe worden noodig geacht en 
ond rwerpt zi ch door onderteekening van het 
formulier van aanvraag, ten ka ntore koste
loos verkrijgbaar, aan de bepalingen op den 
dienst betrekk ing hebbende, zooals deze zijn 
of nader worden vastgestel d. Dit formulier 
wordt na invulling en onderteekening ten kan
tore ingeleverd en doorgezonden aan den di 
recteur, di e macht ig ing geeft tot opening of 
deze weigert. In laatstbedoeld geval staat den 
aauv rager beroep open op den directeur-gene
raal der Posterijen, Telegraf ie en Tel efonie. 

2. Ten name van denzelfden persoon kun
nen twee of meer postreken ingen worden ge
opend. 

3. Onze Minister is bevoegd in buitenge
wone omstandigheden het doen openen van 
nieuwe postreken ingen tijdelijk te schorsen, 
wanneer hij dit in het bAlang van den d ienst 
noodzakelijk acht. Hij doet van zoorl an,g" 
::scho1·sing e n van hare opheffing m de doel ing 
in de St=t.,r,onrant . Tij dens den duur van de 
schorsing wordt eene bekendmaking ter zake 
voorgehangen in de postkantoren, bij- en hulp
postkantoren. 

3. Als waarborgsom is voor elke postreke
ning met uitzondering van die , geopend ten 
behoeve van 's Rijks dienst, een bedrag van 
f 5 verschuldigd, dat moet worden voldaan 
door storting of overschrijving op de rekening 
en dat bij opheffing daarvan met inach t
nem ing van het bepaa lde in artikel 42 wordt 
terugbetaal cl. . 

4. 1 . De reken inghouders zijn verplicht alle 
veranderingen in hun adres, am bt of beroep 
en in de overige bij of na de aanvraag tot 
openin ,., van hunne postrekening verstrekte 
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gegevens wo spoedig mogelijk ter kennis te 
brengen van den directeur. 

2. Vrouwelijke rekeninghouders, die in het 
huwelijk treden, wier huwelijk is ontbonden, 
of die door scheid ing van goederen de vrije 
beheer ing van hare goederen hebben terug
bekomen, geven van die omstandigheden mede 
zoo spoedig doenlijk kennis aan den directeur . 

5. Voor het doen van stortingen moet wor
den gebruik gemaakt van stortingsfo rmul ieren. 
Deze worden door den directeur tegen beta
ling verkrijgbaar gesteld. De kantoren kunnen 
met den verkoop van deze formulieren worden 
belast. 

6. Onze M inister i bevoegd een maximum 
bedrag in geld te bepalen, waarmede eene 
postrekening door storting op een kantoor per 
dag of in een langer tijdvak mag worden 
vermeerderd. 

7. 1. Bedragen, welke door de postadmi
n istratie moeten ·worden ui tbetaa ld, worden, 
voor zooveel dit overigens geen bezwaar ont
moet, op schriftelijk verwek van hem, aan 
wien de uitbetaling moet geschieden, bijge
schreven hetzij kosteloos op zij ne e igen post
reken ing, hetzij op de postrekening van een 
ander onder aftrek van het in artikel 35, li d 
1, genoemde recht voor stortingen en den prij 
van het ambt;shalve te bezigen stortingsfor
mulier . 

2. Ingeval een verzoek, a ls bedoeld in lid 
1, niet is onderteekend door of namens hem, 
aan wien de uitbeta l ing moet geschieden, kan 
deze het Rijk alleen tot schadevergoeding aan
spreken, a l hij zich vóór de bij schrijving 
schriftelij k bij den directeur daartegen heeft 
verzet. 

8. 1. De rekeninghouders kunnen over het 
beschikbare tegoed op hunne postrekeningen 
beschi kken: 

l . voor het binnenland door middel van: 
a. g irob iljetten voor overschrijvingen op 

andere postrekeningen; 
b. girob iljetten, opgemaakt krachtens door

loopende machtiging aan den directeur, voor 
overschrijvingen op andere postrekeningen; 

c. girobiljetten, opgemaakt krachtens door
loopende machtiging aan andere rekening
houders, voor oversch rij vingen op de post
rekeningen van die andere rekeninghouders; 

d. g irobil jetten voor ove1·schrijvingen op 
giroreken ingen bij de Nederlandsche Bank; 

e. cheques; 
f . reispostchequeboek jes; 
ll. voor het buitenland door m iddel van: 
g. girobiljetten voor overschrijvingen op 

rekening-courant bij buitenlandsche postche
que- en girodiensten; 

h . girobi ljetten, opgemaakt krachtens door
loopende machtiging aan den directeur, voor 
overschrijv ingen· op rekeningen-co,u·ant bij 
buitenlandsche postcheque- en girodiensten; 

i. reispostchequeboek jes voor uitbetalingen 
door buitcnlandsche p stinstell ingen; 

j . verzoeken aan den directeur tot het over
maken van bedragen in bankbiljetten, of per 
postwissel of bankcheque. 

2. De opdrachten van de rekeninghouders 
worden niet uitgevoerd, als aa n het g irokan
toor bij ontvangst van d ie opdrachten bekend 
is, dat de bevoegdheid der rekeninghouders 
tot beschikking op dat oogenblik n iet bestaat, 

of als tijdens de behandeli ng van de opdrach
ten bekend wordt, dat die bevoegdheid niet 
aanwez ig is. 

3. Aan beschikkingen, we lke worden ge
da an ronder dat het beschikbare tegoed vol
doende is, behoeft geen gevolg te worden 
gegeven. 

4. Voor beschikki ngen, als bedoeld onder 
a, c tot en met g en i van lid 1, moet worden 
gebruik gemaakt van form ui ie ren, welke door 
den directeur tegen betaling worden verkr ijg
baar gesteld . Voor beschikkingen, als bedoeld 
onder c, kan ook worden gebruik gemaakt van 
niet door den directeur verstrekte formulieren, 
mits door dezen goedgekeurd. 

5. Onverminderd het bepaa lde in artikel 11 
maken doorhalingen, verander ingen of aan
vull ingen in de formulieren deze ongeldig, 
tenzij door den directeur toestemming tot het 
aanbrengen daarvan is verleend . 

9. 1. B ij beschikking over het beschikbare 
tegoed door middel van de in artikel 8, lid 1, 
onder a tot en met d bedoelde girob iljetten 
voor het binnenland moeten de bedragen, 
waarover wordt beschikt, daar in worden uit
gedrukt in Nede rl andsche munt. 

2. Aan opdrachten tot overschrij ving van 
bedragen, klei ner dan f 0.10, behoeft niet te 
worden voldaan. 

3. De directeur is bevoegd regelen te stel
len ten aanzien van het verleenen en het ge
bruik van de in artikel 8, lid 1, onder b en c 
bedoelde doorloopende machtigingen. 

4. Bedragen, welke rekeninghouders perio
diek ver chuldigd zijn ter zake van verrich
tingen van het staat;sbedrijf der Posterijen, 
Telegraf ie en Telefon ie, worden op of na de 
verval dagen ambtshal ve van hunne postreke
ningen afgeschreven, tenzij zij het tegendee l 
schrifte lijk hebben verzocht. In laat;stbedoe ld 
geval behoudt het Rijk de bevoegdheid om 
zich zoo noodig op schuldvergelijking te be
roepen. 

5.Onze Minister is bevoegd rege len te stel
len ten aanzien van het toe laten van de in 
artikel 8, lid 1 , onder d bedoelde overschrij
vingen op girorekeningen bij de Nederland
sche Bank. 

10. 1. Bij beschikking over het beschikbare 
tegoed door middel van de in artikel 8, lid 1, 
onder e bedoelde cheques moeten de bedragen, 
waarove r wordt beschikt, daarin worden u it
gedrukt in Nederlandsche munt. 

2. De cheques kunnen betaalbaar worden 
gesteld hetzij aan met name genoemde per
sonen, hetzij aan toonder. 

ll. 1 . Bijschrijvingen in den tekst van de 
cheques, zooa.ls ,,waal'de ter incasseer ing", ,,ter 
incasso", ,, in lastgev ing" , ,,in rekening te 
brengen" en dergelijke, het plaatsen op de 
cheques van de verk laring "goed voor ava l" 
a lsmede kruis ing van de cheques zij n niet toe
gelaten. Komen dergel ijke bijschrijvingen, ver
kl ar ingen of kruising voor, dan worden zij 
met afw ij k ing voor woveel nood ig van het 
bepaa lde in artike l 8, lid 5, buiten beschou
wing gelaten. 

2. Rekeninghouders, die cheques op naam 
wenschen a f te geven, kunnen daarvoor ge
bruik maken van aan hen verstrekte form u
lieren voor cheques aan toonder. Zij hal en 
daartoe de woorden "aan toonder" in den 
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tekst door en plaatsen op de cheques of op de 
keerzijde daarvan de door hen ouderteekende 
verklaring: ,,Uit te betal en aan ........ .... ..... . " 

12 . 1. Als betaalkantoor voor de cheques 
geldt het daarop door de trekkers vermelde 
kantoor, of a ls in de aangegeven plaats niet 
een kantoor gevestigd is, dat met de uitbeta
ling van cheques is belast, het door den 
directeur aan te wijzen kantoor. 

2. Op vel'Zoek van de trekkers van de 
cheques of van degenen, aan wie de ui tbe
tal ing moet geschieden, kan door den directeur 
nader een ander kantoor als betaal kantoor 
worden aangewezen. 

13. 1. De rekeninghouders, die cheques af
geven, zenden daarvan advies aan het giro
kantoor, zoo mogelijk vooraf en anders bij de 
afgifte van de cheques of zoo spoedig doen! ijk 
daarna. Aan adviezen, welke na het einde van 
den termijn van aanbieding der cheques op 
het g irokantoor worden ontvangen, wordt 
a lleen gevolg gegeven, als zulks schri ftelijk 
door de trekkers wordt gevraagd. 

2. In de adv iezen moeten de cheques wor
den aangeduid door vermelding o. a. van den 
dag, vermeld a ls datum van uitgifte, het be
drag, het betaalkantoor, a lsmede den naam 
en de woonpl aats van dengene, aan wien zij 
betaalbaar zijn gesteld, clan wel de aandu i
ding "aan toonde r" . 

3. Het tegoed van de rekeninghouders wordt 
na ontvangst van de adviezen, behoudens het 
bepaalde in artikel 8, lid 3, met het bedrag 
van de cheques verminderd. 

14. 1. Cheques, welke aan met name ge
noemde per onen betaalbaar zijn gesteld, kun
nen niet door middel van endossement worden 
overgedragen . 

2. Zij , te wier name cheques zijn gesteld , 
kunnen echter voor zoover het bedrag n iet 
hooger is dan f 1000 verzoeken, de uitbetaling 
aan een derde te doen geschieden. Zij plaatsen 
daartoe op de keerzijde van die cheques de 
gedagteekencle en door hen onderteekende ver
klaring : ,,Verzoeke het aan ommezijde ver-
melde bedrag te doen uitbetalen aan ... .. ... . " . 
Dit verzoek kan ook na het einde van den 
termijn van aanbieding gedaan worden. 

S. De betaalkantoren zijn a lsdan gehouden 
de regelmaat van het verzoek maar niet de 
handteekening te onderzoeken. 

4. Ingeval een verwek, a ls bedoeld in lid 
2, niet is onderteekend door of namens clen
gene, te wiens name de cheque is gesteld, kan 
de,,e het Rijk a ll een tot schadevergoed ing aan
spreken, a ls hij zich vóór de uitbetaling sch rif
telijk bij het betaal kantoor da.artegen heeft 
verzet. 

5. Wanneer degenen, aan wie ingevolge 
verzoeken, a ls bedoeld in lid 2, cheques moe
ten worden uitbetaa ld , deze hebben voorzien 
van een verzoek tot uitbetaling van het herlrag 
aan een ander, wordt zoodanig verzoek buiten 
beschouwing ge laten, onverminderd het be
paalde in a rtike l 7. 

15. 1. Voor het verkrijgen van uitbetaling 
van de cheques moeten deze binnen den ter
mijn van veertien dagen, vol gende op den dag, 
vermeld a ls datum van uitgifte, worden aan
geboden aan de betaalkantoren. Aanbieding 
aan eene ver rekeningskamer geld t niet a ls 
aanbieding ter betaling. 

2. De uitbetaling kan worden ui tgesteld tot 
den vierden dag na de aanbieding van de 
cheques. 

3. Beh alve in geval van nit,itel overeen
komstig lid 2 worden de cheques na het ,·er
strij ken. van den te rmijn van aanbieding niet 
meer uitbetaald. 

4. De directeur is a lsdan ech ter bevoegd 
om, a ls de cheques niet zijn herroepen, op ver
zoek van degenen, aan wie de ui tbeta ling moet 
geschieden, onder door hem te stell en voo r
waarden alsnog machtiging tot ui tbetaling te 
geven. 

5. Uitbetaling van de cheques ka n niet 
worden gevorderd vóór den dag, vermeld als 
datum van uitgifte. 

16. 1. Bij uitbetaling moeten de cheques, 
van behoorlijke kwijting voo rzien, worden in
geleverd. Kan die inlever ing niet pl aats heb
ben, dan mag de uitbetaling .all een geschieden 
met machtiging van den directeur onder de 
door hem te stel len voorwaarden. 

2. Gedeeltel ij ke uitbetal ing vindt niet 
plaats, beha! ve wanneer in de adviezen lagere 
bedragen w uden zij n genoemd dan in de che
ques en degenen, aan wie moet w0t·den uitbe
taald, met die lagern bedragen genoegen 
nemen . 

17. 1. V an de herroeping van cheques moet 
schriftel ijk kennis worden gegeven hetzij aan 
de betaal kantoren, hetzij aan den d irecteur. 

2. In bijzondere gevall en te zijner beoor
deeling is de directeur bevoegd aan herroeping 
vóór het einde van den termijn van aanbie
ding onder door hem te stellen voorwaarden 
onmiddellijk gevolg te geven. 

3. De bedragen van de herroepen cheques 
worden, voor zoover het tegoed van de trek
kers daarmede reeds is verminderd en de uit
betaling nog n iet heeft plaats gehad, kosteloos 
weder op de postrekeningen van de t rekkers 
teruggeboekt. 

18. De verplichting tot uitbetaling van che
ques of terugboeking van de bedragen op dE 
postrekeningen van de trekkers vervalt, ah 
die uitbetaling of terugboeking niet binnen 
twee jaren na den dag, vermeld a ls datum 
van uitgifte, door de rechthebbenden is ge
vraagd. 

19. 1. Bij beschikking over het beschi kba re 
tegoed door middel van de in a r t ike l 8, lid 1, 
onder / bedoelde reispostchequeboekjes voor 
het binnenland moeten de bedragen, waarover 
wordt beschi kt, daar in worden uitgedrukt in 
N ederlandsche munt. Dergelij ke boekjes kun
nen ook worden aangevraagd door personen, 
die geen rekeni nghouder zijn. 

2. De boekjes worden op schri ftelijke aan
vraag aan den directeur uitgereikt voor be
dragen van ten minste f 100. Zij worden ge
steld op naam van door de aanvragers aan te 
wijzen natuurlijke personen. 

3. De bedragen van de boekjes worden 
voldaan door afschrijving van de postrekenin
gen van de aanvragers, voor wover deze re ke
ninghouder zijn en zij di e afsch rijving wen
schen, en anders door storting op eene door 
den directeur aan te wij zen postrekening. 

4. Gedurende een jaar, te rekenen van de 
dagteekening van de boekjes, kunnen de hou
ders op a lle postkantoren, bij - en hulppost-· 
ka ntoren in ederland in mindering van het 
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beschikbare saldo van de boekjes geld op
nemen. De uitbetali ng kan worden uitgesteld 
tot den vierden dag na vertoon van de boekjes. 

5. Na het verstrijken van den onder 4 be
doelden termijn van een jaar mogen, behalve 
in geval van uitstel , geene betalingen meer 
op de boekjes p laats vinden. 

6. Tegen inlevering van de boekjes worden 
de daarnp beschikbaar gebleven bedragen op 
verzoek van de houders of de aanvragers ge
boekt ten gunste van de door of namens hen 
aan te geven postrekeningen dan wel uitbe
taald aan de door of namens hen aan te wijzen 
personen . 

7. De verplichting tot boeking ten gunste 
van eene postrekening of tot uitbetaling ver
valt, als de verweken tot die boeking of uit
betaling niet binnen dr ie jaren na de dagtee
ken ing van de boekjes zijn ingedi end. · 

20. 1. Bij beschikking over het beschikbare 
tegoed door middel van de in artikel 8, lid 1, 
onder g en h bedoelde girobiljetten voor het 
buitenland moeten de bedragen, waarover 
wordt beschikt, daa rin worden uitgedrukt in 
N,:,derlandsche munt of in de munt van het 
land, waar de rekening-courant van den be
gunstigde wordt gehouden. 

2. Overschrijvingen, als bedoeld in lid 1, 
zijn toegelaten voor wover met de besturen 
van de buitenland che postcheque- en giro
diensten op den grondslag van de op den 
28sten Juni 1929 te Londen gesloten overeen
komst betreffende den postgirodi enst (Staats
blad 1930, n° . 157) of daaromtrent nader te 
sluiten overeenkomsten regelingen ter zake 
zijn getroffen. 

3. De directeur is bevoegd regelen te stel
len ten aanzien van het verleenen en het ge
bruik van de in artikel 8, lid 1, onder h be
doel de doorloopende machtigingen. 

21. De uitgifte van reispostchequeboekjes, 
a ls bedoeld in artikel 8, lid 1, onder i, voor 
uitbetalingen door buitenlandsche postinstel 
lingen, zoomede het uitbetalen van cheques uit 
soortgelijke boekjes, uitgegeven door buiten
landsche adm inistratiën, met welke omtrent 
de in dit artike l bedoelde uitbetalingen eene 
regeling is getroffen, geschieden op de door 
den directeur onder goedkeuring van Onzen 
Minister vast te stell en voorwaarden . 

22. 1. Verzoeken, als bedoeld in artikel 8, 
lid 1, onder j, tot het overmaken van bedra
gen naar het buitenland moeten schriftel ijk 
gericht w01·den tot den directeur. Daarbij moet 
worden aangegeven, welke bedragen men 
wenscht te doen overmaken, hetzij in Neder
landsche, hetzij in vreemde munt, a lsmede voor 
wien de, bedragen bestemd zijn en welke wijze 
van overmaking gewenscht wordt. 

2. De uitvoering van de verzoeken geschiedt 
op kosten van de verzoekers. 

23. Stortingen, overschrijvingen, a fschrij
vingen en uitbetalingen van bedragen met een 
hal ven cent zijn niet toegelaten. Als in de bil
jetten zulke bedragen zijn vermeld, wordt de 
halve cent buiten beschouw ing gelaten . 

24 . Overbrenging van bedragen van post
rekeningen op r ijkspostspaarbankboekjes en 
omgekeerd geschiedt overeenkomstig de in het 
Postspaarbankbesl uit vermelde voorwaarden. 

25 . Intrekking van stortingen en g irobil
jetten kan, voor zooveel dit overigens geen 
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bezwaar ontmoet, plaats hebben zoolang de 
tegoedschrijving op de aangegeven postreke
ning nog niet is geschied . 

26. 1. De rekeninghouders, die girobi ljetten 
of cheques afgeven, en zij , die stortingen doen, 
kunnen spoedbehandel ing verweken van de 
ingewnden g irobiljetten of adviezen en van 
de gedane stortingen. De formuli eren en, in
dien zij in omslagen zijn gesloten, ook deze 
behoornn daartoe te zijn voorzien van de in 
het oog loopende aanduid ing "spoedbehan
deling". 

2. Spoedbehandeling van adviezen kan ook 
word Il verlangd door de houders van de be
trokken cheques. De daartoe strekkende ver
zoeken moeten schriftelijk gericht worden tot 
den di recteur. 

27. 1. De rekeninghouders, die girobiljetten 
afgeven en zij, die stortingen doen , kunnen 
verzoeken, dat aan de rekeninghouders, voor 
wie de bedragen be temd zijn, afzonderlijk 
kennis wordt gegeven van de aankomst van de 
biljetten op het g irokantoor of van het aan
nemen van de stortingen. De formuli eren en, 
indien zij in omslagen zijn gesloten, ook deze 
behooren daartoe te zijn voorzien van de in 
het oog loopende aanduiding "spoedbericht". 
Deze berichten kunnen desverlangd per tele
graaf worden verwnden. De aanduiding be
hoort a lsdan te luiden "telegrafisch spoed
bericht". 

2. Van de aankomst van girobi ljetten met 
de aanduiding "spoedberi cht" of "telegrafisch 
spoedber icht" , die wegens ontoereikendheid 
van het beschikbare tegoed niet kunnen wor
den afgeschreven, wordt aan de rekeninghou
ders, voor wie de bedragen bestemd zijn, geen 
kennis gegeven. 

28. 1. Op schriftelijk tot de betaalkantoren 
te richten verzoek van degenen, aan wie che
ques moeten worden uitbetaald, worden de 
bedragen bij hen thuis bezorgd. 

2. De trekkers van cheques op naam kun
nen verzoeken de bedragen te doen bewrgen 
ten huize van degenen, te wier name de che
ques zijn gesteld. De adviezen behooren daar
toe te zijn voorzien van de in het oog loopende 
aanduid ing "thuisbewrging" en van het vol
ledige adres van de rechthebbenden . 

29. Aan rekeninghouders wordt op hun ver
zoek bericht gezonden van de uitbetaling van 
door hen afgegeven cheques. De cheques en de 
adviezen behooren daartoe te zijn voorzien van 
de in het oog loopende aanduiding "bericht 
van uitbetaling". 

30. 1. Op schriftelijk verwek van rekening
houders worden aan hen inlichtingen verstrekt 
omtrent hunne postrekeningen en wordt hun 
inzage gegeven van bepaalde door hen aan te 
wijzen bescheiden, op grond waarvan boekin
gen op hunne postreken ingen hebben plaats 
gevonden. Zij kunnen mede afschrift van 
hunne postrekeningen verkrijgen. 

2. Voormalige rekeninghouders of hunne 
rechtverkrijgenden kunnen eveneens inlichtin
gen, inzage en afsch ri ften als vorenbedoeld 
verkrij gen. 

3. Op schriftelijk verzoek van storters op 
postrekeningen, personen, op wier aanvraag 
reispostchequeboekjes zijn uitgereikt en per
sonen, aan wie bed ragen van cheques of reis
postchequeboekjes zijn uitbetaald, alsmede van 

39 
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hunne rechtverkrij genden, worden aan hen 
inlich t ingen verstrekt betreffende bepaal de 
door hen aan te wijzen stortingen of betal in
gen en wordt hun inzage gegeven van de des
betreffende stortingsformulieren of betalings
stukken . Voordat aan verzoeken betreffende 
stortingen of betreffende reispostchequeboekjes, 
waarvan de bedragen door storting zijn vol
daan, gevolg wordt gegeven, kan vertoon van 
de afgegeven bewijzen van storting worden 
gevorderd. Aan verzoeken ten aanz ien van 
cheques op naam, gedaan door anderen dan 
degenen, op wier naam zij waren geste ld, 
wordt niet dan met instemming van dezen 
voldaan. 

4. Verzoeken om in! ichtingen betreffende 
overschr ij vingen in het verkeer met buiten
la ndsche postcheque- en girodiensten worden 
toegelaten gedurende een jaar, te rekenen van 
den dag, volgende op dien, waarop de op
drachten tot overschrijving werden verstrekt. 

5. Aan verzoeken om inl ichtingen, inzage 
en afschriften, als bedoe ld in dit art ikel, wordt 
behoudens het bepaalde in lid 4 gevolg ge
geven zoolang de besche iden aanwezig zijn. 

31. De directeur stelt tegen betaling van 
een door hem te bepalen bedrag lijsten van de 
namen der rekeninghouders en van de num
mers hunner postrekeningen verkrijgbaar. 
Iedere rekeninghouder heeft recht op één 
kostelooze vermelding van zij ne postreken ing 
in deze lijst. 

32. 1. De rekeninghouders ontvangen kos
teloos ber icht van de bij - en afschrijvingen op 
hunne postrekeningen met opgaaf van het 
berekende tegoed. 

2. Tegen betal ing van het hierna te noe
men recht kunnen bij het samenstell en of ver
zenden van de afrekeningen op verzoek van 
de rekeninghouders bijzondere werkzaamheden 
verricht worden . · 

33. 1 . De reken inghouders zijn niet bevoegd 
zich bij voorbaat te verzetten tegen het doen 
van bij schrij vingen op hunne postrekeningen, 
waartoe door derden opdracht wordt gegeven. 

2. Zij hebben evenwel, wanneer bijsch rij 
, ingen hebben plaats gevonden, gedurende 
eene week het recht die te weigeren. Niettemin 
blij ft de mogelijkheid van toepassing van art. 
9, lid 4, dan wel va n beroep op schuldverge
lijking door het Rijk ten aanzien van de ge
weigerde bedragen onverkort. Wordt van geen 
dezer beide mogelijkheden gebrui k gemaakt, 
dan worden de geweigerde bedragen weder 
van de postre ke ningen afgevoerd. 

3. De in het vorige lid bedoelde termijn 
vangt aan met den dag van ontvangst van het 
desbetreffende berich t van bijschrijving, of 
ingeval het besch ikba re tegoed niet vo ldoende 
is om de afvoering te doen pl aats vinden, met 
den dag van ontvangst van de opgaaf, waaruit 
bl ij kt, dat het toere ikend is geworden. 

34 . 1. De bedragen van stortingen en over
schrijvingen, welke niet op de aangegeven post
rekeningen of reken ingen-courant bij bui ten
) andsche postcheque- en g irocliensten kunnen 
worden geboekt of door de begunstigden wor
den geweigerd, worden behoudens het bepaal 
de in de tweede zinsnede van lid 2 van artikel 
33 ambtshalve aan de storters terugbetaald of 
teruggeboekt op de postrekeningen van her
komst. Bedragen, welke in het buitenland niet 

kunnen worden geboekt of aldaar worden ge
weigerd, worden ten behoeve van die terug
boeking in Neclerlandsche munt herle id tegen 
den omrekeningskoers, welke op den dag van 
terugboek ing ge ldt voor overschrijvingen naar 
het bu itenland. 

2. De v6rplichting tot terugbetaling van 
<le bedragen van de in lid 1 bedoelde stortin
gen vervalt, als de storters zich niet binnen 
twee jaren na den dag van de storting voor 
het in ontvangst nemen van de gelden hebben 
aangemeld. 

35. 1. Als recht is verschuldigd: 
a. voor elke storting in geld f 0.05 voor 

elke f 500 of gedeelte van f 500; 
b. voor e lke overschrijving van de eene 

postrekening op de andere, u itgevoerd krach
tens cloorloopende machtig ing aan den direc
teur, het door Onzen Minister vast te stellen 
bedrag; 

c. voor elke overschrijving van eene post
rekening op eene g irorekening bij de Neder
lanclsche Bank of omgekeerd f 0.10 ; 

d. voor elke beschikking per cheque een 
vast recht van f 0.05, vermeerderd met een 
evenred ig recht van 15/100 pro mille van het 
bedrag; 

e. voor elke m achti g ing tot het doen uitbe
talen van eene cheque, waarvan de termijn 
van aanb ieding is verstreken , f 0.15; 

/ . voor e lk reispostchequeboekje voor het 
binnenland een vast recht van f 0.05 voor elke 
zich in het boekje bevindende cheque, ver
meerderd met een evenredig rech t van 15/100 
pro mille van het bedrag, met uitzondering 
van het gedeelte, dat mocht worden terugge
boekt op de postrekening van den aanvrager 
van het boekje; 

g. voor e lke overschrij ving op eene reke
ning-courant bij een buitenlandschen postche
que- en g irodienst, bij bedragen niet hooger 
clan f 2000 f 0.05 voor e lke f 100 of gedeelte 
van f 100 met een minimum van f 0.10 en bij 
grootere bedragen f 1, vermeerderd met f 0. 05 
voor e lke f 500 of gedeelte van f 500 boven 
f 2000. De aldus berekende bedragen worden 
verhoogd met een bedrag, ge lijk aan het onder 
b bedoelde, wanneer de overschrijvingen wor
den uitgevoerd krachtens doorloopende mach
tiging van den directeur; 

h. voor elk rei spostchequeboekje voor het 
bui tenland het door Onzen Minister vast te 
stellen bedrag; 

i. voor e lke overmaking van gelden naar 
het buitenland in ba nkbiljetten of pe,· post
wi sse l of bankcheque f 0.20 bove n de kosten 
van het overmaken; 

j. voor elke spoedbehandeling f 0.25 met 
dien verstande, dat als bij één girobiljet op
dracht tot twee of meer overschrijvingen wordt 
gegeven, het recht voor e lke overschrijving 
verschu ldi gd is; 

k. voor elk spoedbericht f 0.15, verhoogd 
met de telegramkosten, als het bericht per 
te legraaf wordt overgebracht . Heeft een te le
grafisch spoeclberi cht betrekking op eene ove r
schrijving naar de N eclerlandsche Bank, niet 
afkomstig van de postrekening van 's Rijks 
Schatkist, dan bedraagt het recht bij bedragen 
niet hooger dan f 100,000 1/10 pro mille van 
het bedrag met een minimum van f 2.50 en bij 
grootere bedragen f 10, vermeerderd met 1/20 
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pro mille van het gedeelte boven f 100,000; 
l. voor elke thu isbezorging, op verzoek, van 

het bedrag van eene cheque de kosten van 
eene expresse-bestelling van binnenlandsche 
poststukken, berekend volgens de ter zake 
geldende bepalingen van den postdienst; 

1n. voor elk ber ich t van uitbetaling van 
eene cheque f 0.15 ; . 

n. voor elke verstrnkking van inlichtingen 
omtrent postrekeningen, stortingen en u i tbe
tal ingen of voor elke inzage van bescheiden 
f 0.15 dan wel f 0,30, a ls de inlichtingen be
trekking hebben op overschrijvingen in het 
verkeer met buitenlandsche postcheque- en 
g irodiensten en met dien verstande, dat a ls 
inlichtingen omtrent of inzage van twee of 
meer stukken worden verzocht, het recht ter 
zake van e lk van die stukken verschuldigd is; 

o. voor elk afschrift van eene postrekening 
een bedrag, berekend naar den maatstaf van 
f 1 per uur, aan de samenstelling van het 
af chrift besteed, met een minimum van f 0.25: 

p. voor e lke vermelding in de naam lijst van 
rekeninghouders boven de eerste op verzoek 
van de rekeninghouders, per uitgave van de 
lijst f 1.50 ; 

q. voor werkzaamheden, a ls bedoeld in ar
tike l 32, lid 2, het door den di recteur in el k 
bijzonder geval vast te stellen bedrag; 

,.. voor de terugbetali ng van het bedrag van 
eene storting, dat niet op de aangegeven post
rekening kan worden geboekt of door den be
gun tigde wordt geweigerd, f 0.15. 

2. De d irecteur is bevoegd voor e lke be
schikking, als bedoeld in artikel 8, lid 3, een 
extra recht van f 0.16 te heffen. 

3. Overschrijvingen van de eene postreke
ning op de andere, als bedoeld in artikel 8, 
lid 1, onder a en c, a lsmede terugboekingen, 
a ls bedoeld in artikel 34, lid 1 , geschieden 
kosteloos. 

36. 1. De rechten , bedoeld in artikel 35, 
worden voldaan op de wijze a ls hiei·onder voor 
e lke soort is aangegaan, te weten het recht 
bedoeld in: 

li d 1, onder a, door aanhechting van eder
la ndsche frankeerzegels aan de formulieren; 

lid 1, onder b, d, g, i of ,n, door boeking 
ten laste van de postrekeningen van afschrij
ving met dien verstande, dat bij boeking van 
rechten, a ls bedoeld onder i, voor het over
maken van bedragen naar het buitenland, 
tegelij k de kosten van dat overmaken geboekt 
worden· 

lid 1,' onder c, door boeking ten laste van 
de postrekeningen, welke bij de overschrijvin
gen betrokken zijn ; 

lid 1, onder e, door aanhechting van N eder
! andsche fra nkeerzegels aan de verzoeken; 

lid 1, onder /, op dezelfde wijze, a ls in arti
kel 19, lid 3, is bepaald voor de bedragen van 
de betrekkelijke reispostchequeboekjes. De 
rechten worden geheven bij de uitgifte van de 
boekjes met dien verstande, dat het even
i-edige rech t wordt berekend over de vol Ie 
bedragen. W at a ldus te veel mocht zijn be
rekend, wordt bij de inlevering van een boekje 
kosteloos teruggeboekt op de postrekening van 
den aanvrager van het boekje; 

lid 1, onder h, op de door Onzen Minister 
te bepalen wijze; 

lid 1, onder j, 

bij stortingen en bij verzoeken van de hou
ders van de cheques, door aanhechting van 
Nederlandsche frankeerzegels aan de formu-
1 ieren of verzoeken; 

bij girnbi ljetten en bij verzoeken van de 
trekkers van de cheques, door boeking ten 
laste van de postrekeningen der opdracht
gevers; 

lid 1, onder k, 
bij sto rtingen, door aanhechting van N ecler

landsche frankeerzegels aan de formulieren. 
In geval van telegrafisch spoedber icht worden 
de telegramkosten in gereed geld voldaan; 

bij g irobiljetten, door boeking, ook van de 
telegramkoften als die er zijn, ten laste van 
de postrekeningen der opdrachtgevers ; 

lid 1, onder l, 
bij verzoeken van degenen, aan wie de che

ques moeten worden uitbetaa ld, door aanhech
tir,g van N ederlandsche frankeerzegels aan de 
verzoeken. Hetgeen aldus te weinig mocht zijn 
betaald, wordt bij de uitbetaling van de che
ques ingevorderd; 

bij verzoeken van de trekker , door boeking 
ten laste van de postrekeningen der verzoe
kers. Hetgeen a ldus te weini g mocht zijn be
taald, wordt bij de uitbeta ling van de cheques 
ingevorderd of, als het oninvorderbaar blijkt, 
a lsnog geboekt ten laste van de postrekenin
gen der verzoekers: 

lid 1, onder n of o, door boeking ten laste 
van de postrekeningen der verzoekers of, a ls 
deze geen rekeninghouder zij n, door aanhech
ting van Nederlandsche frankeerzegels aan de 
verzoeken; 

lid 1, onder p, door boeking ten laste van de 
postrekeningen dergenen, die de meervoudige 
vermelding van hunne postrekeningen hebben 
verzocht; 

lid 1, onder q, door boeking ten laste van 
de postreken ingen der verzoeke rs; 

lid 1 , onder r, door het in mi ndering te 
brengen van het uit te betalen bedrng; 

lid 2, door boeking ten laste van de post
rekeningen dergenen , die de beschikkingen, 
waarvoor het recht wordt berekend , hebben 
ingezonden. 

2. De rechten , voor welker vo ldoening aan
hechting van frankeerzegels aan de bescheiden 
is voorgeschreven, kunnen ook worden voldaan 
door de bescheiden te voorzien van een afdru k 
van eene frankeermach ine tot het verschul
digde bedrag. 

3. Bij uitzondering kan door den directeur 
worden toegestaan, dat de voldoening van de 
rechten en kosten op eene andere wijze plaats 
vindt dan hierboven is aangegeven. 

37. 1. H et krachtens het bepaalde in arti
kel 35, lid 1, onder n geheven recht van 
f 0.30 wordt terugbetaald, als blij kt dat de 
betrekkelijke opdracht tot overschrij ving niet 
is uitgevoerd ten gevolge van een dienstver
zuim. Overigens is de directeur bevoegd in bij
zondere gevallen te zij ner beoordeeling terug
gaaf van de krachtens dat artikel geheven 
rechten te verleenen. 

2. De houders van postrekeningen, geopend 
ten behoeve van 's Rijks dienst, kunnen door 
den directeur na goedkeuring van Onzen Mi
nister, onder wien de betrokken tak van dienst 
ressorteert, en van Onzen Minister van Finan
ciën worden vrijgesteld van de betaling der in 
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artikel 35, lid 1, onder a en d bedoelde rech
ten. Vrijstelling van het onder a bedoe lde 
recht zal echter a lleen mogen worden ver
leend voor stortingen, welke door de genoem
de rekeninghouders worden gedaan ten be
hoeve van hunne eigen ambtelijke postreke
ning. 

3. Onze Ministe r is bevoegd houders van 
a ndere postrekeningen, geopend ten behoeve 
van openbare besturen of instelli ngen of van 
de Nederlandsche Bank, onder door hem te 
ste ll en voorwaarden eveneens vrij te stellen 
van de betaling van de in lid 2 bedoelde 
rechten. 

38. 1. K lachten over het niet of niet juist 
uitvoeren van opdrachten moeten door de be
langhebbenden zoo spoedig mogelij k na den 
dag, waarop d ie opdrachten zij n gegeven, bij 
den directeur aanhangig worden gemaakt. 

2. De verplichting tot herstel van misvat
tingen en verzuimen, welke te dezen aanz ien 
door den dienst mochten zijn begaan, a lsmede 
mogelij ke aansprakel ijkheid van het Rijk ter 
zake vervallen, wanneer dit herstel niet bin
nen twee jaren na den in lid 1 genoemden 
dag is verzocht. 

39 . De directeur is bevoegd de beschikking 
over het beschikbare tegoed van eene post
rekening gedurende het bestaan van een ge
schi l geheel of ten deele op te schorten. 

40. 1 . Verzoeken om opheffing van post
rekeningen worden met overlegging van de bij 
den rekeninghouder nog voorhanden onge
bruikte formu lieren, als bedoeld in artike l 8, 
lid 4, schriftelijk gericht ·tot den directeur, die 
over zoodanige verzoeken binnen veertien da
gen na de indiening beslist. 

2. Verlangen de rekeninghouders met s poed 
over het hun toe komende bedrag te beschik
ken, dan behooren de verzoeken te zijn voor
zien van de in het oog loopende aanduid ing 
"spoedbehandeling" . Op deze verzoeken wordt 
met aanrekening .van een recht, ge lijk aan 
dat, bedoeld in artikel 35, lid 1, onder j, wo 
spoedig mogelij k besli st. 

41. De directeur kan eene postrekeni ng 
ambtshalve opheffen: 

a. a ls door den rekeninghouder he rh aalde
lijk besch ikkingen worden gedaan zonde r dat 
het beschikbare tegoed voldoende is; 

b. bij het bevinden van onregelmatigheden 
en van mi bruik; 

c. bij het niet nakomen door den rekening
houder van de bepalingen betreffende den 
dienst· 

d. ~Is gedurende twee kal enderjaren geene 
boekingen op de rnkening hebben p laats ge
ha d ; 

e. in het belang van den dienst. 
2. Opheffing van eene postrekening in de 

gevallen, bedoeld ónder a, b en c, geschiedt 
niet, clan nadat de rekeninghouder schriftelijk 
is gewaarschuwd. In dl' gevallen, bedoeld on
der d en e, wurdt de rekeninghouder voo raf 
schri [tel ijk ingelicht. 

3. A ls eene postrekening in het be lang van 
den di enst wordt opgeheven, heeft de rekening
houder gedurende eene maand na de dagtee
kening van de desbetreffende kennisgeving 
het recht daartegen in beroep te kom en b ij 
Onzen Minister. 

42. Bij de opheffing van eene postreke ning 

wordt aan den rekeninghouder het bedrag 
medegedeeld, dat hem na aftrek van rechten 
en kosten, welke hij nog ver chuldigd mocht 
zijn, toekomt. Het wordt, behoudens de rech
ten van derden, te zijnen name per cheque 
betaalbaar gesteld. De directeur is bevoegd de 
betaalbaarstelling op te schorten, totdat de nog 
in het bezit van den rekeninghouder zijnde 
formulieren, als bedoeld in artikel 8, lid 4, 
worden ingeleverd . 

43. De postrekeningen zelve worden gedu
rende vij f jaren bewaard. Met uitzondering 
van de stukken, welke de directeur noodig 
acht te behouden, worden alle bescheiden be
treffende postrekeningen na twee jaren ver
nietigd. 

44. Het Rijk is niet geldelijk aansprakelijk 
voor de gevolgen van: 

a. door de rekeninghouders verstrekte on
juiste of · onvolledige gegeven ; 

b. verkeerd gebruik, misbruik o[ ontvreem
ding van formulieren , welke aan rekening
houders zij n verstrekt; 

c. vertraging in den di e nst. 
45. 1. De ambtenaren, di e met de uitvoe

ring van den dienst worden bel ast, zijn ver
p l icht tot stipte geheimhoud ing ten aanzien 
van: 

a. de gedane stortingen ; 
b. de gedane uitbetalingen op cheques en 

reispostchequeboekjes ; 
c. de boekingen op de postrekeningen; 
d. a lle overige zaken, welke door hunne 

ambtsvervulling te hunner ke nnis komen. 
2. Onze Minister is bevoegd in bijzondere 

omstandigheden bij wijze van uitzonder ing 
ontheffing te verleenen van de verplichting 
,·a11 geheimhouding ten aanzien van de zaken, 
bedoeld onder d van het vorige lid. 

46. De directeur is bevoegd de regelen en 
voorzieningen te treffen, we lke ter uitvoering 
van dit besluit nood ig zij n. 

47. 1. Onze Minister is bevoegd het g iro
kantoor tijdelijk voor de behandel ing van op
drachten tot bijschrijving op of afschrij ving 
van de postrekeningen te doen slu iten, a ls 
naar zij n oordeel gevaar voor ontreddering 
van den dienst te duchten is. 

2. Ingeval hij van de in lid 1 bedoelde be
voegdheid gebruik maakt, treft hij in overleg 
met zijn ambtgenoot van Financiën maatrege
len, opdat de rekeninghouders op de door hem 
te stell en voorwaarden en te regelen wijze 
tijdens de sluiting kunnen beschikken over hun 
besch ikbare tegoed. 

3. Hij regelt de wederopenste lling van he t 
girokantoor, welke wo noodig gele idelijk kan 
plaats vinden. 

4 . Hij doet van eene tijdelijke sluiting van 
het gi rokantoor, a ls bedoeld in lid 1, en van 
de wederopenstelling med deeli ng in de 
Staatscourant. Tijdens den duur van de slui 
ting wordt eene bekendma king ter zake voor
gehangen in de kantoren . D e wederoponstel
ling van het girnkantoor wordt op gelij ke 
wijze bekend gemaakt, onverminderd de des
betreffenrle mededeel ing in de Staatscottra,,t. 

48. Dit beslui t, hetwe lk kan worden aange
haa ld onder den titel "Girnbesluit-1934" met 
vermelding van het nummer van het Staats
blad, waarin het wordt geplaatst, treedt in 
wer king met ingang vau den tweeden dag na 
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d ien der dagteekening van dat Staatsblad. 
Alsdan vervalt het Giro-besluit-1924 (Staats
blad n°. 451). 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad za l worden geplaatst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

A asgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl•andsche Zaken, 
J. A . de W i I d e. 

(Uitgeg . 21 Sept. 1934.) 

s. 494. 

28 Augu.stus 1934. BESLUIT tot bekrachti
g ing van eene wijziging van de Verorde
ning houdende politiebepalingen voor het 
vervber van bij tende en verg-iftige stoffen 
op den Rijn, bekrachtigd bij Koninklijke 
beslui ten van 24 Augustus 1900 (Staats
blad n°. 152) en 13 December 1910 (Staats
blad n°. 367). 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onze M inisters van 

W aterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
den 18 Ju l i 1934 , La. EE, Afdeeling Vervoer
en Mijnwezen, en van den 18 Jul i 1934, n°. 
24349 Economische en Consulaire D irectie; 

Ove~wegende, dat door de Centrale Commis
sie voor de Rijnvaart in hare zitting van 18 
April 1934 de Verordening, houden~.e politie
bepalingen voor het vervoe:. van b1Jtende ~n 
vergiftige stoffen op den R1Jn, vastgesteld m 
h are buitengewone zitting van 11 Mei 1900 en 
bekrachtigd b ij Ons beslu it van 24 Augustus 
1900 (Staatsblad n° . 152), en aangevuld i~ 
ha re tweede buitengewone zitting van 7 M ei 
1910 welke aanvulling is bekrachtigd bij Ons 
besl~it van 13 December 1910 (Staatsblad n°. 
367) , is gewijzi gd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
31 Juli 1934, n°. 26); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Augustus 1934, L a, 
D ., Afdeeling Vervoer- en _Mijnwezen, en v_an 
16 Augustus 1934, Economische en Con ula1re 
Directie n°. 26535; 

Gelet' op de Herziene Rijnvaartakte van 
17 October 1868 (Staatsblad n°. 75 van 1869) 
waarvan de laatste wijziging is goedgekeurd 
bij de wet van 21 November 1924 (Staatsblad 
n°. 528); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
I. te bekrachtigen de navolgende door de 

Centrale Commiss ie voor de R ijnvaart met 
ingang van 1 Augustus 1934 vastgestelde wij
zigingen van de Verordening houden1.e po
l itiebepalingen voor het vervoei: . van b1J tende 
en vergifti ge stoffen op den R1Jn: 

§ 2, IV, van de Verordening, houden.1e po
litiebepalingen voor het vervoe~. van b1i tende 
en vergiftige stoffen op den R1Jn , wordt ge
wijzigd a ls volgt: 

§ 2. Verpakking en vervoer van ve1·gif tige 
stoffen. 

De h ieronde1· genoemde vergift ige stoffen 
mogen op den Rijn slechts worden vervoe rd, 

wanneer aan de volgende voorwaarden is vol
daan: 

I. 
II. 

III . .... 
IV. Fe rrosi l icium en mangaansil icium, met 

een geh al te aan silicium hooger dan 30 % en 
lager dan 90 %, benevens alliages van fe rro
silicium , wel ke toevoegi ngen van andere ele
menten bevatten, waarvan h et totale gehal te, 
met inbegrip van het sil icium (en met uit
zondering van het ijzer), hooger is dan 30 % 
en lag-er dan 90 %. 

1. H et product moet verpakt zijn in deug
delijk houten of metalen fust. 

2. Het fust moet voorzien zijn van duide
lijk leesbare en duurzame opschriften: ,, Ferro
siliciu,n (of M angaan.~iliciu111 als anderszins). 
V rrgif . Droog houden. Niet kantel~!i·". 

Deze opschr iften moeten gesteld ZIJn 1n de 
talen van de landen, waarin het vaa rtuig 
vaart. 

3. H et product mag niet vervoerd worden 
met vaartuigen, terwijl zij een passagiers
dienst uitoefenen . 

4. H et product en de verpakking moeten 
zooveel mogelijk droog ingel aden en in drogen 
toestand gehouden worden. 

5. H et fust mag slechts o p de volgende wij
zen gestuwd zijn: 

a. op het dek van een vaartuig, beschut 
tegen vocht; 

b. in de ruimen van een vaartuig: 
1. indien de ruimen van de woonruimten 

van het vaartu ig zijn ge chei den door een gas
dichten kofferdarn: in alle ru imen van het 
vaartuig; . 

2. indien de ruimen van de woonruimten 
van het vaartuig niet zijn gesche iden door een 
gasd ichten kofferdam : in_ de nie_t aan d_e 
woonruimten grenzende ru imen, mits de rn1-
rnen van de woonruimten zijn gesche iden door 
een d ich t metalen schot. 

All e ruimen en woonruimten moeten voort
du rend zoo goed mogelijk worden gelucht. 

6. De vaartu igen, di e de onder IV ge
noemde stoffen in de ruimen vervoeren, moe
ten doeltreffende middelen aan boord hebben, 
waarmede op eenvoudige wijze kan worden 
bepaald, of in de woonruimten phosphonvater
stof is doorgedrongen. E en beknopte gebn11ks
aanwijzing voor deze middelen moet aan boord 
aanwezig zijn. 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den tweeden dag na di en _der dalf
tee kening van het St=tsblad, waarin het 1s 
geplaatst. . 

Onze Ministe rs van Waterstaat en van Bu1-
tenlandsche Zaken zijn bel ast met de u itvoe
ring van di t beslui t, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Aasgaardstrand, den 28sten Augustus 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Wat e,·staat, K a I f f. 
De ·Minister van Buitenlandsche Z aken, 

D e Graef f. 
(Uitgey. 13 S epte1nber 1934.) 
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28 Augustus 1934. BESLUIT, houdende wij
ziging van de soorten van zegels, welke 
zijn vastgesteld bij artikel 2 van het Uit
voer ingsbesluit Omzetbelasting. 

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

Financiën van den 1 Augustus 1934, n°. 161 , 
afdeelingen Accij nzen en Centrale Directie; 

Ge let op Ons beslui t van 1 December 1933 
(Staatsblad n°. 649) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
7 Augustus 1934, n° . 29); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van den 9 Augustus 1934, 
n°. 208, afdeelingen Accijnzen en Centrale 
Directie; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. Artikel 2 van bovenvermeld besluit 
wordt gelezen als volgt: 

De zegel worden uitgegeven in waarden van 
1 cent tot en met 10 cent opklimmende met 
1 cent, van 10 cent tot en met 40 cent op
ki immencle met 5 cent, van 40 cent tot en met 
1 gu lden opklimmende met 10 cent, van 1 
gulden tot en met 10 gulden opklimmende 
met 1 gu lden benevens een zegel van 2 gulden 
50 cent, van 10 gulden tot en met 100 gulden 
opklimmende met 10 gulden, benevens zegels 
van 150, 200 en 250 gulden. 

2. Onze M inister van Financiën wordt ge
machtigd de in voorraad zijnde zegels van de 
soorten, welke op grond van artike l 1 van dit 
beslui t niet meer worden uitgegeven op de 
door hem aangewezen inrichtingen der poste
rijen en ontvangkantoren der accijnzen ver
krijgbaar te stellen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de u itvoer ing van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

A asgaardstrand , den 28sten Augustus 1934. 

s. 496. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u cl. 

(Uitgeg. 21 Septernber 1934.) 

28 Augusttt,S 1934. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
bil iteitswet (Staatsblad 1927, n° . 269) res
tanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

s. 497. 

28 Augustus 1934. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. 

10 Septernber 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van de lijst van geneesmiddelen, bedoeld 
in het 4de I id van artikel 9 van de wet 
van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60) zooals 
deze wet l aatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 11 Februari 1932 (Staatsblad n°. 49). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 9 van de wet van 1 Juni 

1865 (Staatsblad n°. 60), zooals deze wet laat
stelijk is gewijzi gd bij de wet van 11 Februari 
1932 (Staatsblad n°. 49) , alsmede op Ons be
sluit tot vaststelling van de aanvullingen en 
wijzigingen (lste supplement) van de vij fde 
uitgave der Nederlandsche Pharmacopee; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 16 Juli 1934, n°. 1305 P/ 
do sier 11, afdeeling Volksgezondheid; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
14 Augustus 1934, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Za ken van 22 Augustus 
1934, n°. 1564 P /Doss. 11, a fcleel ing Volksge
zondheid; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. Aan de geneesmiddelen, genoemd in 
Ons besluit van 19 Januari 1927 (Staatsblad 
n°. 13), welke op de lijst, bedoeld in het 4de 
lid van bovenaangehaald wetsartikel , niet 
mogen ontbreken, worden toegevoegd: 

Hydrochloras Ephedrini, 
Insulinum. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 Maart 1935. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

met de uitvoering van dit besluit, dat in het. 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den l0den September 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· ·van So ciale Zaken, 
J. R. S I o tem aker cl e B ruïne. 

( Oitgeg . 28 Septernber 1934.) 

s. 499. 

10 S epternber 1934. BESLUIT tot vaststel
ling van de aanvullingen en wijzigingen 
(lste supplement) van de vijfde uitgave 
der N ederlandsche Pharmacopee. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat de noodzakelijkheid be

staat de vijfde uitgave van de N ederlandsche 
Pharmacopee, vastgesteld bij Ons besluit van 
4 Januari 1927 (Staatsblad n°. 1) aan te vul
len en te wijzigen; 

Gelet op de wet van 2 November 1871 
(Staatsblad n°, 118) , zooals deze wet is ge
wijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats 
blad n°. 88); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 16 Juli 1934, n°. 1253 P . 
afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies va" 
14 Augustus 1934, n°, 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Zaken van 23 Augustus 
1934, n°, 1563 P /Doss. 9, afdeeling Volksge
zondheid; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

De aanvullingen en wijzigingen (lste supple
ment) van de vijfde uitgave der ederlandsche 
Pharmacopee, door Onzen Minister van So
c ia le Zaken gewaarmerkt, worden vastgesteld 
en het tijdstip van invoer ing wordt bepaald op 
1 Maart 1935 . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van d it beslui t, dat in het 
Staatsb/cuJ., zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den l0den September 1934, 
WILHELMINA. 

De Minister van S ociale Zaken, 
J , R S 1 o tem a k e r d e B r u i n e. 

(Uit yey , 28 S epte1nbe1· 1934.) 

5. 500. 

10 Sep~ember 1934. BESLUIT, betreffende 
tijdel ijke verlaging va n de in Nederlandsch
l ndië aan predikanten , hulppred ikers en 

Roornsch-Kathol ieke geestelijken van L a nds
wege toegelegde inkomsten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Min ister van 

Staat, Ylinister van Koloniën van den 3den 
Mei 1934, 4de Afd. , Bur. B .O. Z ., n°. 1 ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
29 Mei 1934, n° . 79); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M iniste r van 24 Augustus 1934, 4de 
Afdeel ing, Bureau B.O.Z., n°. 10 ; 

D en Volksraad gehoord ; 
Gelet op artikel 70 van de Indische Staats

regeli ng; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Goed te keuren : 
a . dat de in N edel'landsch-l ndië aan predi

kanten, hulppred ikers en R oomsch-K atholieke 
geestelijken van L andswege toegelegde inkol"
sten t ijdelijk verlaagd zijn op den voet van de 
in verband met den toestand van ' Lands fi
nanciën door den Gouverneur-Generaal vast. 
ge telde regelen ten aanz ien van de tijdel ijke 
verlaging der inkomsten van land dienaren; 

b. dat de onder a bedoelde verlag ing niet 
is toege past ten aanzi en van de over de maand 
Januari 1932 aan Roomsch -K atholieke geeste
lijken betaalde inkomsten. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoer ing van dit beslui t, dat in het Staats
blail zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan den R aad van 
State. 

's-Gravenhage, den l0den September 1934. 
WILHELMINA. , 

De Ministe,· van Staat , 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n. 
(Uityey. 21 S eptember 1934.) 

s. 501. 

11 Septemb e,· 1934, BESLUIT, houdende wij . 
z1g rng van het Tol ken reglement voor het 
Verre Oosten (Staatsblad n°. 156 van 
1910), laatste lij k gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 12den October 1927 (Staats
blad n°. 335), 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van den 9den Augustus 
1934, A fdeelingen Diplomatieke Zaken er, 
Comptabilite it n°. 4010 (Kabinetsarchief); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 28sten Augustus 1934, n° , 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge, 
noemden Minister van den 4den September 
1934, Afdeel ingen Diplomatieke Za ken en 
Comptabili te it n°, 4388 (Kabinetsarchief) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. I. H et eerste lid van artikel 23 van 

het Tolkenreglement voor het Verre Oosten 
(Staatsblad n°. 156 van 1910), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk B eslu it van den 12den 
October 1927 (Staatsblad n°, 335), wordt ge
lezen a ls volgt : 

,,Telkens na een tijdvak van vij f jaren on
,,afgebroken dienst op de posten, welke inge
"volge artikel 4, letter c, der wet houdende 
,,regeling van pensioenen der burgerlijke amb
,,tenaren bij Algemeenen M aatregel van Be
,,stuur zijn of zu 1l en worden aangewezen, kan, 
"voorzoover de belangen van den d ienst dit 
"toelaten, aan de tolken een verlof van acht 
.,maanden worden toegestaan, met vergoeding 
,,der nader door Ons te regel en reis- en ver
"bl ij fkosten. ook voor hunne echtgenoote en 
" wettige m inderjarige kinderen. De heen. en 
"terugre is zull en in den duur van het verlof 
"niet worden begrepen . Van dat verlof worden 
,,ten minste dri e weken in N ede,·la,nd doorge
,,bracht voor dienstzaken." 

Art. II. Dit Beslu it t reedt in werk ing met 
inga ng van den tweeden dag na dien der dag. 
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
genlaatst. 

Onze Minister van Buitenl andsche Za ken is 
bel ast met de uitvoer ing van dit Beslui t, het
we lk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenh age, den llden September 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Buitenlandse/te Zaken, 
D e Graeff. 

( Uityeg, 21 S eptemb er 1934,) 

s. 502. 

12 S epte,nbe,· 1934 , BESLUIT tot schorsing 
van het bes] uit van den raad der gemeente 
Odijk van 4 J ui i 1934, betreffende mede
wer king tot het stichten van een bijzondere 
1 agere school a l daar. 

Geschorst tot 1 Maart 1985. 

s. 503. 

12 S epte111b e1· 1934. BESLUIT tot nadere re
geling van de vergoedingen wegens het 
gebruik van e igen automobiel en van 
eigen rijwiel met hulpmotor bij reizen ten 
behoeve van het Rijk gedaan , 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Financiën van 4 September 1934, n°. 117, 
Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 11 , laatste lid , van het 
Reisbesluit 1916 ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen a ls volgt: 

Eenig artikel. 
De vergoedingen wegens het gebruik van 

e igen a utomobiel en van eigen rijwiel met 
hulpmotor, bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
onder 3°. en 6°. en artikel 11, derde li d van 
het Rei sbesluit 1916, worden met ingang van 
1 October 1934 nader bepaald a ls volgt: 

a. wegens het gebruik van e igen automobiel 
8 cents per afgelegden kilometer, met dien 
verstande evenwel , dat voor eiken kilometer, 
di e in een kalenderjaar boven de 8000 K .M . 
wordt afgelegd , slechts 6 cents in rekening 
mag worden gebracht; 

b. wegens het gebruik van eigen rijwiel 
met hulpmotor 4 cents per afgelegden kilo
meter, met dien verstande evenwel , dat voor 
eiken kilometer, di e in een ka lenderjaar boven 
de 1000 K.M. wordt afgelegd, slech ts 3 cents 
in r e ken ing mag worden gebracht en voor 
ei ken kilometer, die boven de 3000 K.M. 
wordt afgelegd, sl echts 2 cents. 

D e hoofden van de D epartementen va n a l
gemeen bestuur zijn bevoegd, in plaats van 
de in de punten a en b van dit artikel ge
noemde bedragen, voor bepaalde groepen van 
Landsdienaren lagere bedrage n vast te stellen. 

Onze Ministers zij n, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van di t 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 12den September 1934. 

s. 504 . 

WILHELM INA. 
De M inister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 21 Septe1nbe1· 1934.) 

13 S eptember 1934. BESLU IT, houdende wij 
ziging van de artikelen 2, 23 en 24 van 
het Consul a ir R eglement (Staatsblad n°. 
243 van 1928) . 

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

Bui ten la ndsche Zaken van den 25en Juli 1934, 
Economische en Consulaire Directie, n°. 
24742; 

D e n Raad van State gehoord (ad vies van 
den 21 Augustus 1934, n°. 18); 

Gez ien het nader rapport 'van Onzen voor
noemden M inister van den 3en September 
1934, Econom ische en Consula ire D irectie, n° . 
28387; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het eerste I id van artike l 2 en de artikelen 

23 en 24 van het Consulair R eglement (Staats
blad n°. 243 van 1928) te lezen a ls volgt : 

A1·t . 2. 1. De bezoldi gde consul a ire ambte
naren hebben den rang en voeren den t itel van 
aspirant-v ice-consul , vice-consul , consu l of 
consul-generaal der Nederlanden. 

A rt . 23. 1. Aan de consuls-generaal en de 
consuls, die aan het hoofd van een po t staan, 
a lsmede aan de consulaire a mbtenaren, di e 
belast zijn met het behee r van een post, indie11 
d it be heer niet het kara kter draagt eener 
t ijde lij ke vervanging van den t itular is kan , 
voot· zoover de belangen van den di enst zulks 
toelaten , een verlof worden verleend: 

a . ind ien zij zij n geves t igd op po ten in 

Eu,·opa, Noord-Af,·ika, Kl ein-Azië en Syrië, 
van 3 maanden n a een onafgebroken d ienst
t ijd van vijf jaren; 

b. indien zij zij n gevestigd op posten, ge
legen binnen de keerkr ingen of daa rmede ge
lij kgesteld , van 8 maanden na een ona fgebro
ken diensttijd van vijf jaren ; 

c. indien zij zij n gevestigd op andere posten, 
dan die genoemd sub a en b, van 6 m aanden 
na een onafgebroken di ensttijd van vij f j aren . 

2. De duur der verlofreis van de stand
pl aats van de consulaire ambtenaren naar 
N ede1•land en terug, berekend naar de kortste 
re isroute, is niet inbegrepen in de n duur van 
het ve rlof. 

3. Bij tu schentijdsche overplaatsi ng van 
een de ,· g roepen, h ierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaalt Onze Minister van Bui
ten! andsche Zaken, in verband m et den tij d, 
welken de consulaire ambtenaar op zijn laatste 
tandplaats hee ft doorgebracht, óf en in hoe

verre zijne overplaats ing a ls afbreking van 
den d ie nst wordt beschouwd. 

4. V an de verloven, hi_e rbove n bedoeld , 
moeten de consu laire ambtenaren een ge
deel te in Nederland doorbrengen ter aanknoo
pi ng van betrekkingen met Nederlandsche be
langhebbenden en voor zoodanige a ndere bez ig
heden, a ls Onze Minister van Bui tenl a ndsche 
Za ken noodi g mocht oordeelen. Onze Minister 
voornoemd bepaalt in elk geval afzonderlijk 
het gedeelte der verloven, dat voor het doel , 
in bovenstaande zinsnede omschreven, zal 
worden besteed. 

5. Bij aankomst in Nede,·land wenden de 
consu la ire ambtenaren zich onmiddellijk tot 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ter 
verkrijg ing van de noodige instruct ies in ver
band met het doel, aangegeven in het vor ige 
lid. 

6. Afgesche iden van het verlof, genoemd 
in - lid 1 van di t a r ti kel, ka n, voor zoo verre 
de belangen van den dienst zulks toelaten, aan 
dE! consuls-generaal en de consul s een jaar
lij ksch verlof van zes weken, aan de vice
consu ls en de aspirant-vice-consu ls een jaar
lij ksch ve rlof van vier weke n worden ve rl eend , 
met dien verstande evenwel, dat het jaarlijksch 
verlo f n iet genoten wordt in het jaar, waarin 
de consulaire am btenaar in het genot wordt 
gesteld van het verlof, genoemd in lid 1 van 
dit arti kel. D eze jaarl ijksche verloven worden 
niet a ls afbreking van den di enst in aanmer
king gebracht. Gedurende de verloven, bedoeld 
in dit lid, bl ij ven de consu la ire ambtenare n 
in het genot hunner voll e verblijfsvergoed ing 
of vergoeding voor verblijf. I n geval van over
schrijding van het verlof, hierboven bedoeld , 
zal Onze Mi niste r van Buiten landsche Zaken 
beoordeelen in hoe verre e n in welke mate 
alsnog tot inhoud ing der verblijfsvergoeding 
of vergoeding voor verblij f za l worden over
gegaa n . 

7. In geva l van a fwez ig he id wegens zie kte 
bepaalt Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken, in verba nd met den duur der zie kte, 
in hoeve rre deze a ls afbrek ing van den di enst 
wordt beschouwd. 

8. De reis- en verblijfkosten, door de con
sul a ire ambtenaren te maken, zoowel voor 
zich ze i f als voor hun gezin , terzake van de 
verl oven, bedoeld in lid 1 van di t artikel, 
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worden hun vergoed op den voet, als door Ons 
vastgesteld of vast te stellen. 

9. Bij tusschentijdsche verloven genieten de 
consulaire ambtenaren, genoemd in lid 1 van 
dit artikel , noch voor zich zelf, noch voor hun 
gezin, eene vergoeding ter zake van de kosten 
hunner verlofreizen. 

10. Wij behouden Ons voor in elk voor
komend geval te bepalen, of en in hoeverre 
de kosten hunner verlofre izen vergoed zullen 
worden aan de consuls, de v ice-con uls en de 
aspirant-vice-con uls, die tijdelijk. een consu
lairen po t beheeren ter vervanging van den 
titularis, alsmede aan de consuls, vice-consuls 
en aspirant-vice-consuls, die werkzaam ge
steld zijn aan een Gezantschap, aan een Con
sulaat-Generaal of aan een Consulaat. 

ll. Gedurende hunne verloven blijven de 
consulaire ambtenaren in het genot hunner 
jaarwedde, met dien verstande, dat geene 
jaarwedde wordt genoten voor den tijd, dat 
het verlof langer dan een jaar duut·t of ge
duurd heeft. 

12. De termijn, waarna de con ulaire amb
tenaar volgens de bepalingen van dit regle
ment in aanmerking zoude kunnen komen 
voor rangs- of trnktementsverhooging, wordt 
verlengd met den duur van het verlof, door 
hem buiten bezwaar van 's Lands schatkist 
genoten. 

A1·t. 24. 1. De verloven der consulaire 
ambtenaren worden, behoudens de uitzonde
ring, bedoeld in het volgend lid, verleend 
door Onzen Ministe r van Buitenlandsche Za
ken. 

2. De onmiddellijke chef van een bezoldigd 
consulair ambtenaar is bevoegd, voor zooverre 
de belangen van den dienst zulks toelaten, aan 
dezen een verlof te verleenen, hetwelk den 
duur van vier weken 's jaars niet mag over
schrijden, tenz ij ziekte of buitengewone om
standigheden dit noodig maken . Van het ver
leenen van zooclan ig ver lof geeft h ij kennis 
aan Onzen Minister van B uitenlandsche Zaken. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan a fschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den September 1934 . 
WILHELMINA . 

De Minister van Buitenlandsche 7,akt n, 
D e Graeff. 

(Uitgeg . 2 October 1934. ) 

s. 505. 

13 S ep e1nbcr 1934. BESLUIT, bepal end de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 16 J uli 1934 tusschen den Tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Stock
hot11, en den Finschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's, waar
bij bepalingen zij n vastgesteld nopens de 
toepassel ijkhe id op de buiten Eu,·opa ge
legen N edel'iandsche gewesten van het op 
21 Februari 1933 te Stockhot11, tusschen 
.V ederland en F'inland gesloten verdrag 
betreffende uitl evering en rechterlijken bij
stand in strafzaken (Staat sblad 1933, n°. 
333). 

Wij W'ILHELMINA, enz.; 
Gezien Ons besluit van 22 Juni 1933 (Staats

blad n°. 333) , bepalende de bekendmaking in 
,het Staatsblad van het op 21 Februari 1933 te 
, tockh ol1n tusschen Nederland en Finland ge
sloten Verdrag betreffende uitlevering en rech
terlijken bijstand in strafzaken; 

Overwegende, dat overeenkomstig de arti
kelen 20 en 21 van genoemd Verdrag op 16 
Juli 1934 tusschen den Tijdelij k Zaakgelastig
de der Nederlanden te Stockholm en den 
Finschen Minister van Buitenlandsche Zaken 
de nota' zij n gewisseld waarbij bepalingen 
zijn va tgesteld nopens de toepas lijkhe id van 
het Verdrag op de buiten Europa gelegen Ne
derlandsche gewesten, van welke nota's een 
afdruk en een vertaling bij dit be luit zijn 
gevoegd; 

Overwegende mede, dat vermeld verdrag, in
gevolge bovenbedoelde bepalingen, op 16 Oc
tober 1934 voor NedFrlandsch- l ndië, Suriname 
en Curaçao zal in werk ing treden. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 3 September 1934, 
Directie van het Protocol, n°. 29125; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde nota's a lsmede de vertaling 

daarvan te doen bekendmaken door de plaat
sing van di t besluit in het Staat.sblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 13den September 1934. 
WILHELMINA. 

D,, Ministe,· van Buitenlandsche Zak! n. 
De Graeff. 

( Uitgeg. 25 S eptember 1934.) 

Fra nsche tekst. 

LÉGATION DES PAYS-BAS. 

N °. F. 267. 

Stockholm, Ie 16 juill et 1934. 

Mons ieur Je Ministre, 

Le Gouvernement de la Reine désirant arrê
ter, conformément aux articles 20 et 21 du 
traité d'extradition et d'aide judiciaire en 
matière pénale, concl u entre les Pays-Bas et 
la Finlande le 21 fóvrier 1933, les conditions 
auxquelles ]edit traité à la suite cl'un échange 
de notes sera applicable aux territoires néer
lanclai hors d'Europe, je me trouve autorisé 
i, f ai ,·e savoir à Votre Excel I ence que ces con
di tions sont Ie suivantes: 

1 °. L' a rrestation provisoire visóe à l 'a,·ticle 
11 du tra i té pourra être récl amée de Ia part 
des Indes néerlandaises, outre par les autorités 
indiquées dans eet article, par toute autorité 
compétent" pou,· ordonner l'arrestation provi
soire (,,Hoofd eener Afdeel ing" et .,Magis
traat") . 

2°. Le traité susmentionné tel qu'adapté 
par Ie présent échange de notes entrera en 
vigueur pour les territoires néerlandais hors 
d'Europe trois mois après la date de Ia pré
sent.e. 

J 'a i l'honneur de prier Votre Excellence de 
bien voulo ir m'assurer que la li..,inlande ac• 
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cepte les conditions énumérées ci-dessus. pout· 
l'application aux terr itoires néerlandais d'ou
tre-mer du traité d' extradition et d' a ide judi 
cia ire en matière pénal e, conclu entrn nos. 
deux Pays le 21 février 1933. 

Il est entendu que ma présente note et l a 
1·éponse affirmative de Votre Excell ence se
ront cons idé rées comme constatant l' accord 
intervenu entre nos deux Gouvernements dans 
Ia matière. 

Veui llez a g réer , Mons ieur le Ministre, les 
assurances renouvelées de ma plus haute con
s idóration. 

Son Ex1>ell encc Momieur H ackzell , 
Ministre des Atfafres Etranatres. 
etc" etc" etc. 

H elsin gfors. 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ETRANGÈRES DE FINLA DE. 

N °. 11550. 

J. Visse r. 

Hel sinki , le 16 jui ll et 1934. 

Monsieur Ie Chargé d' Affaires, 

P a r une note en date de ce jour vous avez 
bien voulu m e communiquer que votre Gou
vernement désire arrêter, conformément aux 
articles 20 et 21 du traité d'extrad it ion et 
d'a ide jud ic ia ire en matiè re pénale, conclu 
entre la Finlande et les Pays-Bas le 21 
févr ie r 1933, les conditions auxquell es ]ed it 
traité, à la suite d'un échange de notes, sera 
applicable aux territoires néerlandais hors 
d'Europe et que vous vous trouver autorisé à 
me faire savoir que ces cond it ions sant les 
suivantes: 

1 °. L'arrestation provisoire visée à l'article 
11 du tra ité pourra être réclamée de l a part 
des Indes néerlandaises, outre par les autori
tés indiquées dans eet article, par toute auto
rité compétente pour ordonner l' a rrestation 
provisoire ( ,,Hoofd eener Afdeel ing" et " Ma
g istraat"). 

2°. L e traité susmentionné tel qu 'adapté 
par le présent éch ange de notes entrera en 
vigueur pour les territoires néerlanda is hors 
d'Europe trni s mois après la date de la pré
sente. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous as
surer que la Finlande accepte les conditions 
é numé rées ci-dessus pour J'application aux ter
ritoires néerlanda is d'outre-mer du tra ité d'ex
tradition et d' a ide judiciaire en matiè re 
pénal e , conclu entre nos deux Pays le 21 
févri e r 1933. 

Il est entendu que votre note susmentionnée 
et la présente réponse affirmative se ront con
sidérées comme consta ta nt l'accord intervenu 
entre nos deux Gouvernemen ts dans la ma
tière. 

Veu ill ez agréer, Monsieur Ie Chargé d' Af
fa ires, les assurances de ma considération la 
p lus clistinguée. 

A. Hackzell. 
Monsieu,· J. Visser , 

Chai·aé d' Affafres des Pays-Bas , 
Sto ckholm. 

V e r t a 1 in g. 

GEZ ITSCHAP DER 
NEDERLA DEN. 

N °. F. 267 . 

S tockholm, 16 Juli 1934. 

Mijnheer de Minister, 

Daar de N erlerl andsche R egeering, overeen
komstig de artikelen 20 en 21 van het tusschen 
N ederl and en Finland den 21sten F ebruar i 
1933 gesloten verdrag betreffende uitl evering 
en rechterlijken bijstand in strafzaken, de 
voorwaarden wenscht va t te stell en waaronder 
dat verdrag, ingevolge een notawisseli ng. toe
passel ij k zal zijn op de buiten Europa gelegen 
Neder! a ndsche gewesten, ben ik gemachtigd 

wer Excellentie mede te deel en, dat die voor
waarden de volgende zijn: 

1 °. De voorloopige aanhouding, bedoeld in 
artikel 11 van het verdrag ka n, van de zijde 
van ederlandsch-Indië, worden gevraagd, be
halve door de in dat a rtikel aangewezen over
heden. door iedere overheid die bevoegd is 
tot het gel asten van voorloopige aanhouding 
(,,H oofd eener Afdeeling" en .,Magistraat"). 

2°. H et bovengenoemde verdrag zal , zooals 
het is aangepast door deze notaw isseling, voor 
de buiten Europa gelegen N ederl andsche ge
westen in werking treden drie maanden na de 
daµteeken ing van deze nota . 

Ik heb de eer Uwer Excell entie te verzoe
ken mij te will en verzekeren dat Finland de 
bovenverrnel de voorwaarden voor de toepasse-
1 ij khei d op de Nederl andsche overzeesche ge
westen van het tusschen onze be ide Landen 
den 21 Februari 1933 gesloten verdrag be
treffende uitlevering en rechterlijken bijstand 
in strafzaken , aanneemt. 

H et is wel verstaan dat de onderhavige nota 
en het bevestigend antwoord van Uwe Excel
len tie beschouwd zullen worden de tusschen 
onze beide R egeeri ngen terzake tot stand ge
komen overeenstemming vast te stellen. 

Gel ie f, Mijnheer de Min ister, de hernieuwde 
verzekering van mij n meeste hoogachting te 
aanvaarden. 

J. Vis er. 

Zijne,· Excell entie den H eer Hackzell , 
Minist er van Buitenlandse/ie Zaken, 
enz., enz., enz . 

MINISTERIE VA BUITEN-
LA DSCHE ZAKEN VA 

F I i'LAND. 

JO 11550. 

Helsingfo t·s, 16 Juli 1934. 

Mijnheer de Zaakgelastigde, 

Door een nota onder datum van heden heeft 
U mij wel wi ll en mecleclee len dat Uw Regee
ring, overeenkomsti g de artikelen 20 en 21 
van het tusschen Finland en Nederla nd den 
21 F ebruari 1933 gesloten verdrag betreffen
de uitlever ing en rechterlijken bij stand in 
strafzaken, de voorwaarden wenscht vast te 
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stellen, waaronder dat verdrag, ingevolge een 
notawisseling, toepasselijk zal zijn op de bui
ten Europa gelegen N edel'!andsche gewesten 
en dat U gemachtigd is mij te doen weten 
dat die voorwaarden de volgende zijn: 

1 °. De voorloopige aanhoud ing, bedoeld in 
artikel 11 van het verdrag, kan, van de zijde 
van Nederla ndsch-Indië, worden gevraagd, be
halve door de in dat artikel aangewezen over
heden, door iedere overheid die bevoegd is 
tot het gel asten van voorloopi ge aanhouding 
(,,Hoofd eener Afdeeling" en ,.Magistraat"). 

2°. Het bovengenoemde verdrag zal , zooals 
het is aangepast door deze notawisseling, voor 
de buiten Europa gelegen Nederland che ge
westen in werking treden drie maanden na 
de dagteekening van deze nota. 

Derhalve heb ik de eer U te verzekeren dat 
Finland de bovenvermelde voorwaarden voor 
de toepassel ijkheid op de Nederlandsche over
zeesche gewesten van het tusschen onze beide 
Landen den 21 Februari 1933 gesloten ver
drag betreffende uitlever ing en rechterlijken 
bijstand in strafzaken, aanneemt. 

H et is wel verstaan dat Uw bovengenoemde 
nota en het onderhavig bevestigend antwoord 
zu ll en worden beschouwd de tusschen onze 
beide R egeeringen terzake tot stand gekomen 
overeenstemming vast te stell en . 

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de ver
zekeringen te aanvaarden van mijne "bijzondere 
hoogachting. 

A. HACKZELL. 

Den Heere J. Visser, 
Za,akgelastigde der Nederlanden, 

te 
Stockholrn. 

s. 506. 

13 September 1934. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabi li 
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) het 
restant op een a r t ikel van Hoofd tuk XA 
(oud-Hoofdstuk V) der Rijksbegrooting 
voo1· het dienstjaar 1933 wordt toegevoegd 
aan het overeenkomstige artikel van 
Hoofdstuk XA der Rijksbegrooting voor 
dienstjaar 1934. 

s. 507. 

13 Septe111,ber 1934. BESLUIT, houdende be
sch ikking op het beroep van den raad van 
Roden tegen het onthouden van goedkeu
ring aan de bouwverorrlening voor die 
gemeente . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Roden tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Drrnlhe van 7 Maart 
1n4, tot het onthouden van goedkeuring aan 
de Bouwverordening voor Roden; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, advies van 12 
Juli 1934, n°. 379; 

Op de voordracht van Onzen l\'linister van 
Socia le Zaken van 5 September 1934, n°. 
8137 MiP.B.R. , Afdeel ing Volksgezondheid; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
T>r rnlhe bij besluit van 7 Maart 1934. n°. 113, 

hunne goedkeur ing hebben onthouden aan de 
door den raad der gemeente Roden bij dien 
bes] uit van 22 Februari 1934 vastgestelde 
Bouwverordening, uit overweging, dat artikel 
28, lid 4, van de door den raad der gemeente 
Roden bij besluit van 2 Augustus 1933 vast
gestelde Bouwverordening luidt a ls volgt: , De 
opening van bedsteden moet minsten 2.15 'M . 
hoog en 1.20 M . breed zijn."; dat door hun 
coll ege o. m. in overweging is gegeven het 
bedoelde voorschrift in dier voege te wijzigen, 
dat het maken van bedsteden geheel zou zijn 
verboden; dat de raad aan deze uitnoodiging 
geen gevolg heeft gegeven, aangezien het col
lege van oordeel is, dat de bouwkosten ten
gevolge van eene zoodanige verbodsbepaling 
aanzien lijk zouden worden verhoogd en dat 
aan bedsteden de voorkeur moet worden ge
geven boven veela l primitieve en tochtige 
slaapkamertjes; dat de raad op die gronden 
in zijne vergadering van 22 Februari 1934 de 
Bouwverordening opnieuw heeft vastgesteld , 
met handhaving van het betreffende artikel; 
dat het voor de volksgezondheid van groot 
belang is, dat in de tot slaapgelegenheid ge
bezigde ruimten voldoende toevoer van licht 
en lucht aanwezig is, terwijl zulks te meer 
geldt ingeval van ziekte van één of meer be
woners; dat bij het ontbreken van een ve rbod 
tot het maken van bedsteden, geen zekerheid 
bestaat, dat aan dit vereischte, in het bijzonder 
bij groote gez innen, zal worden voldaan, aan
gezien de tot beilsteden gebru ikte ruimten in 

' het algemeen aanslu iten aan het vertrek, dat 
tot woonge legenheid van het gezin moet die
nen , dat voorts, afgezien van hetgeen hier
voren is aangevoerd, het maken van bedsteden 
all een dàn met de behartiging van eene goede 
volkshuisvesting is te vereeni gen, indien dit 
zou gesch ieden onder voorwaarde, dat de bed
steden op voldoende wijze door middel van 
eene voor doorgang dienende kast in "plaats 
van door een schot worden gescheiden; dat 
evenwel in dat geval de benoodigde ruimte 
evengoed kan worden bestemd voor het maken 
van kleine kamertjes; dat niet is gebleken , 
dat in gemeenten, welke in hare bouwveror
deningen een verbod tot het maken van bed
steden hebben opgenomen, de particuliere 
bouwnijverheid in de daaruit wellicht voort
vloeiende geringe verhooging der bouwkosten 
aanleiding heeft gevonden om van het bou
wen van eenvoudige woningen af te zien en 
dat evenmin behoeft te worden verwacht, dat 
de huurprijs dientengevolge zal worden ver
hoogd, zoodat niet m ag worden aangenomen, 
dat dit verbod voor de belanghebbenden be
zwaren van financieel en aard zal veroorzaken; 
dat er dan ook naar het oordeel van hun col
lege tegen een verbod tot het maken van 
bedsteden geen gegronde bezwaren kunnen 
worden ingebracht, terwijl de opgedane er
varing leert, dat ook de bewoners het nut van 
andere laapgelegenheid allengs meer inzien; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Sta
ten de raad der gemeente Roden bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het be
zwaar tegen het verbod van het maken van 
bedsteden uitsl uitend geldt voor minvermo
genden, die, zij het clan ook vaak met bijna 
onoverko1nelijke fi nancieel e bezwaren, kans 
zien , een eenvoudige woning te bouwen, welke 
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aan de mi nim umeischen der Bouwverordening 
vol doet; dat, in het belang van de woning
toestanden ten plattelande, bouw van eenvou
dige woningen zooveel mogelijk moet worden 
bevorderd en dat in verband hiermede zooveel 
mogelijk moet worden tegengegaan het nemen 
van maatregelen, die den bouw, zonder abso
lute noodzaak, duurder maken ; dat het 
bouwen van slaapkamers, met alles wat daar
aan u it den aard der zaak vastzit, ontegen
zeggelijk du urder is, dan het maken van bed
steden; dat, a l mag in het algemeen de volks
gezondheid meer gebaat zijn bij aanwezigheid 
van slaapkamers dan van bedsteden, zijns in
ziens niet gezegd kan worden, dat slaa pkamers 
absoluut noodig zijn, te minder, daar verwacht 
mag worden, dat na den bouw, bij vermeer
der ing van het aantal gez insleden en bij ge
br k aan de noodige gelden, a l ook aan de 
noodige ruimte, zoogenaamde slaapkamers zu l
len worden aangebracht, die primitief, klein 
en tochtig zij n en daardoor, met het oog op de 
volksgezondheid, minder verkieselijk zijn da n 
bedsteden; dat aangenomen mag worden, dat 
èn door het verbod van het maken van bed
steden èn door de overige zwaardere eischen 
der Bouwverordening minder dan tot dusver 
overgegaan zal worden tot bouw van eenvou
dige woningen; dat het met het oog op dit 
alles gewenscht is , dat de mogelijkheid van 
het maken van bedsteden blijft bestaan; 

Overwegende, dat bedsteden niet waarborgen, 
dat wordt voldaan aan de eischen van hyg iëne 
en mora! ite it, die voor een gezinsleven moeten 
ge lden ; 

dat eene zaakkundig ontworpen woning met 
afzonderlijke slaapvertrekken voor de ouders 
en voor kinderen van het mannelijk en voor 
kinderen van het vrouwelijk geslacht niet 
duurder behoeft te zijn dan woningen met 
bedsteden, weshalve het kostenbezwaar in deze 
geen ro l behoeft te spelen; 

Gezien de ·woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhav ing van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 
Maart 1934, n° . 113, het daartegen ingesteld 
beroep ongegrond te verklaren. 

Onze M inister van Sociale Zaken is belast 
met de u itvoering van dit besluit, waa,·van 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State, A fdeeling voor de Geschillen van 
Be tuu r, en dat met de in hoofde dezes ver
melde voordracht van Onzen voornoemden Mi
nister zal worden geplaatst in het Staatsblad. 

's-Gravenhage, den 13den September 1934. 
WILHELMI A . 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

( Uitgeg. 25 S eptember 1934.) 

N°. 8137 M/P.B.R. 

Afdeeling 
Volksgezondheid. 

's-Gravenhage, 5 September 1934. 

Aan de Koningin. 

Eerbiedig wordt Uwer Majesteit hierbij aan
geboden het advies van den Raad van State, 
.Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, van 

12 J ui i 1934, n° . 379, betreffende het beroep 
ingesteld door den R aad van Roden tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe 
van 7 Maart 1934, n°. 113, tot het onthouden 
van goed keuring aan de bouwverorden ing 
voor R oà,en. 

De beslissrng, die de Raad van State, Af
deeling voor de Geschillen van Bestuur, aan 
Uwe Majesteit voorstelt, luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van R oden tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 7 Maart 
1934, tot het onthouden van goedkeuring aan 
de Bouwverordening voor Roden; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1934, n°. 379; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Social e Zaken van 5 September 1934, n°. 8137 
l\lI/P.B.R. , Afdeeling Volksgezondhe id; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
D1·enthe bij besluit van 7 Maart 1934, n°. 
113, hunne goedkeuring hebben onthouden 
aan de door den raad der gemeente Rod en 
bij diens besluit van 22 Februari 1934 vast
gestelde Bouwverorden ing, uit overweging, dat 
artikel 28, lid 4, van de door den raad der 
gemeente Roden bij besluit van 2 Augustus 
1933 vastgestelde Bouwverordening luidt als 
volgt: ,,De opening van bedsteden moet min
stens 2.15 l\lI. hoog en 1.20 M. breed zijn."; 
dat do0t· hun college o.m. in overweging is 
gegeven het bedoel de voorschrift in dier voege 
te wijzigen, dat het maken van bedsteden ge
heel zou zijn verboden; dat de raad aan deze 
uitnoodiging geen gevolg heeft gegeven. aan
gezien het college van oordeel is, dat de. bouw
kosten ten gevolge van eene zoodanige ver
bodsbepaling aanzienlij k zouden worden ver
hoogd en dat aan bedsteden de voorkeur moet 
worden gegeven boven veela l primitieve en 
tochtige slaapkamertjes; dat de raad op d ie 
gronden in zijne vergadering van 22 Februari 
1934 de Bouwverordening opnieuw heeft vast
gesteld, met handhaving van het betreffende 
artikel; dat het voor de volksgezondheid van 
groot belang is, dat in de tot slaapgelegenheid 
gebEY.cigde ru imten voldoende toevoer van licht 
en lucht aanwez ig is, terwijl zu lks te meer 
ge ldt in geval van ziekte van één of meer 
bewoners; dat bij het ontbreken van een ver
bod tot het maken van bedsteden, geen zeker
heid bestaat, dat aan dit vereischte, in het 
bijzonder bij groote gez innen, zal worden vo1-
daan, aangezien de tot bed teden gebrnikte 
ruimten in het algemeen aansluiten aan het 
ver trek, dat tot waongelegenheid van het gez in 
moet dienen; dat voorts, afgezien van hetgeen 
h iervoren is aangevoer d, het maken van bed
steden alleen dàn met de behartiging van eene 
goede volkshuisvesting is te vereenigen, ind ien 
dit zou gesch ieden onder voorwaarde, dat de 
bedsteden op voldoende wijze door midde l van 
eene voor doorgang dienende kast in plaats 
van door een schot worden gesche iden; dat 
evenwel in dat geval de benood igde r uimte 
evengoed kan worden bestemd voor het ma
ken van kleine kamertjes; dat n iet is geble
ken, dat in gemeenten, welke in ha.-e bouw
verordeningen een verbod tot het maken van 
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bedsteden hebben opgenomen, de particuliere 
bouwnijverheid in de daaruit wellicht voort
vloe iende geringe verhooging der bouwkosten 
aanleiding heeft gevonden om van het bouwen 
van eenvoudige woningen af te zien en dat 
evenm in behoeft te worden verwacht, dat de 
huurprij s dientengevolge zal worden verhoogd. 
zoodat niet mag worden aangenomen, dat dit 
verbod voor de bel anghebbenden bezwaren van 
financi eel en aard zal veroorzaken; dat er dan 
ook naar het oordeel van hun college tegen 
een verbod tot het ma ken van bedsteden geen 
gegronde bezwaren kunnen worden ingebracht, 
terwijl de opgeda ne ervar ing leert, dat ook de 
bewoners het nut van andere slaapgelegenheid 
a ll engs meer inzien; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de raad der gemeente R oden bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het bezwaar 
tegen het verbod van het maken van bed
steden uitsluitend geld t voor m invermogenden, 
die, zij het dan ook vaak met bij na onover
komelijke fin ancieele bezwaren, kans zien, een 
eenvoudige woning te bouwen, welke aan de 
minirnum-eischen der Bouwverordening vol
doet; dat, in het bel ang van de woningtoe
standen ten pl atte lande, bouw van eenvoudi ge 
woningen zooveel mogelijk moet worden bevor
derd en dat in verband hiermede zooveel mo
gelijk moet worden tegengegaan het nemen 
van maatregelen, d ie den bouw, zonder abso
lu te noodzaak, duurder m aken; dat het bou
wen van slaapkamer , met a lles wat daaraan 
uit den aard der zaak vastz it, ontegenzegge
lijk duurder is, dan het maken van bedsteden; 
dat, al mag in het algemeen de volksgezond
heid meer gebaat zijn bij aanwezigheid van 
slaapkamers dan van bedsteden, zij ns inziens 
niet gezegd kan worden, dat slaapkamers ab
ol uut noodig zijn, te minder, daar verwacht 

mag worden, dat na den bouw, bij vermeer
dering van het aanta l gez insleden en bij ge
brek aan de nood ige gelden, a lsook aan de 
noodige ru imte, zoogenaamde slaapkamers zul
len worden aangebracht, die primitief, klein 
en tochtig zijn en daardoor, met het oog op de 
volksgezondheid m inder verkiesel ijk zijn dan 
bedsteden; dat aangenomen mag worden, dat 
èn door de overige zwaardere e i chen der 
Bouwverordening minder dan tot dusver over
gegaan zal worden tot bouw van eenvoudige 
woningen; dat het met het oog op dit a lles 
gewen cht is, dat de mogelijkheid van het 
maken van bedsteden blijft bestaan; 

Overwegende: dat in de gemeente R oden 
op het gebied der volkshuisvesting door de ge
ringe draagkracht der bevolking nog een ach
terlijke toestand heerscht; 

da t de arme boerenbevolking bij het bouwen 
van een nieuwe woning slechts een zeer een
voudig won ingtype kan bekostigen ; 

dat mede op grond van de mededeel ingen, 
door den burgemeester gedaan in de openbare 
vergader ing van de Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Be tuur, 
waarin over deze zaak verslag is ui tgebracht, 
moet worden aangenomen, dat, a l moge in het 
a lgemeen een eenvoudige arbeiderswoning met 
slaapkamertjes niet noemenswaard duurder 
zijn dan een met bedsteden, het prijsverschil 
in het onderhavige geval toch wel van zoo
danige beteekenis is, da t een bedsteeverbod 

ten g vol ge zal hebben, dat woningbouw veelal 
ach tenvege zal moeten blijven ; 

dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan het 
belang der volkshuisvesting, hetwelk immers 
gebaat zou zijn met de vervanging van de 
be taande plaggenhutten en andere gebrek
kige woongelegenheid door nieuwe woningen, 
hoe eenvoudi g ook; 

dat tegen dit bezwaa r de nadeelen, welke 
ongetwij fel d aan bedsteden zijn verbonden, 
niet voldoende opwegen ; 

dat dan ook, in het Ji cht van de bijzondere 
omstandigheden, welke zich in de gemeente 
R oden voordoen, niet met grond kan worden 
beweerd, dat het ontbreken van een bedstee
verbod in de verordening met het belang van 
de volkshuisvesting in de genoemde gemeente 
zou strijden : 

dat derhalve Gedeputeerde Staten ten on
rechte hunne goedkeuring aan de verordening 
heb be onthouden; · 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en vertaan: 

m t vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Sta ten het beslui t van den 
raad der gemeente Roden van 22 F ebruar i 
1934 tot vaststel! ing van de bouwverordening 
voor die gemeente, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

Tegen dit ontwerp-besluit, dat de strekking 
heeft in eenvoudige arbeiderswoningen bed
teden toe te laten, bestaan bij mij overwe

gende bezwaren. Ik heb daarom overleg ge
pleegd met de Afdeeling voor de Geschillen 
van Bestuur; in haar nader advies heeft zij 
wel enkele wijzigingen in hare overwegingen 
aangebracht, maar zij blijft bij de voorgestelde 
uitspraa k, het beroep van den raad van R oden 
gegrond te verklaren. 

Ten eerste leert de ervaring van de laatste 
jaren, waar in het vernuft van vele bekwame 
bouwkundi gen en archi tecten zich gespitst 
heeft op het ontwerpen van eenvoudige en 
goedkoope arbeiderswoningen zonder bedste
den , dat deze niet duurder zijn dan de ge
bruikelijke woningen met bedsteden. H et eco
nomisch bezwaar, dat in het ontwerp-be lui t 
op den voorgrond staat, is tegenover deze er
var ing niet te h andhaven. 

Daarnaast r ij t het hygiëni che en moreele 
bezwaar tegen bedsteden. Bedsteden in een
voudige arbeiderswoningen zijn donkere zeer 
beperkte ruimten in de woonkamers, waarin 
licht en lucht niet kunnen doordringen. Recht
streeksche gemeenscha p met buitenlucht en 
zonlicht , die voor slaapgelegenheden zoo noo
di g zijn , hebben zij n iet. De opening komt ui t 
in de woonkamer, waar allerlei luchtbederven
de bezigheden worden verricht: kooken, was
schen; waar gerookt wordt. Di t is hyg iënisch 
zeer bedenkelijk. Bovendien leidt de aanwe
zigheid van bedsteden er in de practijk al 
licht toe, dat in gez innen met eenige kinderep, 
opgroe iende jongens en meisjes samen slapen. 
De minimum eisch voor een, in ons volksleven 
normaal gezinsleven i , dat de ouders een 
eigen slaapkamertje hebben en dat opgroeien
de jongens en meisjes gescheiden slaapgele
genheden (kamertjes) hebben. Eene eenvou
d ige arbeiderswoning met bedsteden zal aan 
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dezen e isch in zeer vele gevall en niet voldoen. 
Op deze gronden geef ik Uwer Majesteit 

eerbiedig in overweging, de bes! issing v:.n 
Gedeputeerde Staten van Drenthe te handha
ven. Een daartoe strekkend ontwerp-besluit 
wordt Uwer Majesteit hierbij eerb ied ig ter 
bekrachtiging aangeboden. 

De Ministe,· van Social e Zaken, 
J. R. S I o tem a k e 1· de B r u ï n e. 

s. 508 . 

13 Septe11iber 1934. BESLUIT waarbij met 
toepa s ing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n° . 259) de res
tanten op enkele artikelen van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 worden toegevoegd aan de overeen
komstige a rtikelen van hoofdstuk X der 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 509. 

13 S epte,nb e,· 1934. BESLUIT tot toepass ing 
van artikel 9 der L andbouw-Cr isiswet 1933 
en het Crisis-Organisatiebesluit 1933 op 
pluimvee. 

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

Economische Zaken van den 13 Augustus 
1934, n°. 20531, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 9 van de Landbouw-Crisis
wet 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie van Advies 
inzake de Landbouw-Crisiswet 1933 (advies 
van den 17 Juli 1934, n°. 369); 

Gehoord den R aad van State (advies van 
den 21 Augustus- 1934, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 10 September 1934, 
n°. 21051, Afdeel ing Landbouw-Cris is-Aange
legenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A . in te trekken Ons besluit van den 19 

Juli 1934 (Staatsblad n°. 409) en Ons besluit 
van den 19 Juli 1934 (Staatsblad n°. 410); 

B. te be,palen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en verstaat voorts onder "Pluim
vee" : kippen en eenden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de arti
ke len 7 en 8 van het Crisis-Pluimveebeslu it 
1933 ten aanzien van het in voorraad hebben 
en het vervoer van kuikens, is het vervoeren 
en in voorraad hebben van pluimvee slechts 
toegestaan, indien dit geschiedt volgens door 
Onzen Minister te stellen regelen, welke 1·ege
len verschillend kunnen worden gesteld: 

a. voor verschillende door Onzen Min ister 
aan te wijzen deel en des lands; 

b. naar gelang van de hoeveelheid te ver
voeren of in voorraad te hebben pluimvee ; 

· c. naar gelang het pluimvee a l of niet in 
Nederland is geteeld; 

d. naar gelang het pluimvee al of niet, 
met inachtnem ing van het bepaalde in de 
Pluimveewet en de te1· uitvoering daarvan 
genomen maatregelen in N ederland is inge
voerd; 

e. naar gelang van de tijdstippen , waarop 
het vervoer gesch iedt. 

3. Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met den dag van zijn in werking 
treden en eindigend den 1 Januari 1935. 

4. Dit beslui t kan worden aangehaald onder 
den titel : ,,Cris is-Pluimveebesluit 1934 I". 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn a f
kondiging. 

Onze met de Zaken van den Landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit beslui t, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den September 1934. 
WILHELM! 1 A. 

De Minister van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 19 Octobe,· 1934.) 

s. 510. 

13 Sevtember 1934. BESLUIT tot vernieti
ging van het be luit van Burgemeester en 
Wethouders van Gorinchem van 20 F e
bruari 1934, waarbij aan H . Blankers a l
daar en zij ne rechtverkrijgenden vergun
ning ingevolge de Hinderwet is verleend 
om op eenige perceelen aan den Zuider 
Lingedijk te Gorinche,n eene opslagplaats 
van stadsvuil op te richten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Socia le Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
van 26 Juli 1934, n°. 436 H , afdeeling Ar
beid, en van 1 Augustus 1934, n°. 17774, a f
deeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Go,·inchern op 22 Mei 1933 het besluit nam 
tot verplaatsing van de bewaarplaats voor het 
stadsvuil naar de aan H. Blankers aldaar en 
anderen toebehoorende, aan den Zuider Linge
d ij k te Go,·inchern gelegen, kadastra le percee
len nos. 1644, 1645, 1646, 1647, 1909 en 
1910, en zulks onder de volgende regelen : 

1 °. dat Blankers c.s. bedoeld terrein (zoo
genaamde rietputten) ter beschikking van de 
gemeente stell en, om daarin puin , vu iln is en 
alle andere afval, afkomstig van de gemeente
re iniging, te storten, hetwelk door den aan
nemer de r ge1.11eentere inig ing daarheen ver
voerd moet worden; 

2°. dat Blankers c.s. die rietputten laten 
voorzien van een behoorlijke en afdoende om
hei ning en voorts van af den dij k een r ijstoep 
naar de putten laten aanleggen, zoodat de 
wagens en vrachtauto's van den aannemer der 
reiniging deze stoep kunnen afrijden en bij de 
putten kunnen komen; 

3°. dat de gemeente aan Blankers c.s . ga
randeert, dat zij voor het in behoorlij ken staat 
houden van het terrein der putten geenerlei 
kosten behoeven te maken en dat dit onder
houd door den aannemer der gemeentere ini

, ging, overeenkomstig de voorwaarden van aan
besteding der gemeentereinig ing, blijft ge
schieden; 

4°. dat deze regeling en de daaruit voort
vloeiende overeenkomsten noch door Blankers 
c.s. noch door de gemeente kunnen worden 
opgezegd, zoolang niet het geheele terrein der 
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rietputten ligt op de hoogte, welke bij de 
door of vanwege den Minister van Defensie of 
de Commissie voor gemeene belangen van de 
Hoogheemraadschappen de Alblasserwaard met 
Arkel beneden de Zouwe en de Vijf-Heeren
landen, voor het opslaan van de vuilnis te 
verleenen vergunningen te stel len voorwaar
den zal worden bepaald; dat voorts de p laats, 
waar de ophooging zal aanvangen en de 
volgorde der gedeelten, welke achtereenvol
gens zullen worden opgehoogd, zullen worden 
bepaald door den Directeur van Gemeentewer
ken in overleg met den heer BI ankers; 

5°. dat Blankers c.s. binnen den tijd, waar
voor de overeenkomst zal gelden, voornoemd 
terre in met de putten geheel noch gedeeltelijk 
kunnen verkoopen anders dan met gelijke ver
pi ichting voor hun eerste en verdere opvolgers 
in den eigendom, voor wie zij zich bij dezen 
sterk maken en instaan, voor en a leer het
zelve zal zijn opgehoogd over een lengte van 
300 m, zich uitstrekkende over de perceelen 
sectie B, nos. 1644/1647 en 1909 tot aan het 
verlengde in N.W. richting van de zuidelijke 
grens van perceel 1910, met dien verstande, 
dat zij steeds het recht behouden tot den ver
koop van perceel 1910 en van den N.W. hoek 
van perceel 1909, onder opheffing van de hier
voor omschreven verplichting; dat, voor het 
geva l het terrein slechts ten deele wordt ver
kocht, de eerste en volgende opvolgers in den 
e igendom van dat gedeelte van het terrein, 
hetwelk is verkocht, zorg dragen voor een 
behoorlijken toegang tot het niet door hen 
gekochte resteerende gedeelte van het terrein, 
voor de nakoming van welke verplichting 
weder Blankers c.s. instaan en dat bij even
tueelen verkoop steeds zoodanig gedeelte vol 
doende opgehoogd en voor het bedrijf practisch 
bruikbaar terrein beschikbaar zal worden ge
houden als noodig is voor de opstelling van 
de a lsdan op het terrein aanwezige loods; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wethou
ders van Go1-inchem bij besluit van 20 Fe
bruari 1934 aan H . Blankers en zijne recht
verkrijgenden vergunning hebben verleend om 
op een ige perceelen aan den Zuider Lingedijk 
te Gorinche1n eene ops lagplaats van stadsvuil 
op te richten; 

Overwegende, dat het gemeentebestuur van 
Go1·i11chem zich ten aanzien van de te dezer 
zake vere ischte Hinderwetsvergunning op het 
standpunt stelt, dat Blankers c.s., het vuil 
der gemeente door tusschenkomst van den aan
nemer van den reinigingsdienst op hun terrein 
wi 11 ende aanvaarden ter verbetering van den 
grond, daarmede eene bewaarplaats van vui l 
oprichtten; 

0. echter, dat dit standpunt is on juist, daar 
in werkelijkheid het de gemeente is, die voor 
zichze lf een vuilnisbewaarplaats in het leven 
heeft geroepen, dus opgericht heeft, en hier
aan niet afdoet de omstandigheid, dat de 
gemeente het vuil in plaats van door gemeent.e
werkl ieden, laat ophalen en op de belt storten 
door den aannemer van den reinig ingsdienst; 

dat dan ook uit de tusschen de gemeente en 
genoemden Bl ankers getroffen regeling blij kt, 
dat de eigenaren van de rietputten zich in 
hun actief optreden slechts beperkten tot werk
zaamheden, die aan het gebruiken van het 
terrein als vuilnisbelt voorafgingen, te weten : 

het afrasteren van het teerein en het maken 
van een r ijstoep, doch verder met betrekking 
tot het gebnük van het terrein als vuilnisberg
plaats slechts een Iijdelij ke rol vervullen ; 

Overwegende, dat, wanneer een gemeente 
een vuilnisbewaarplaats voor zich wenscht op 
te rich ten, zij inge volge artikel 27 der Hinder
wet vergunning heeft te vragen aan Gedepu
teerde Staten; 

dat het gemeentebestuur van Gorinchem dit 
echter heeft nagelaten, doch voor de , in wer
kelijkheid door de gemeente op te richten 
vuilnisbewaarplaats, een vergunning heeft 
verleend aan H. BI ankers; 

dat het gemeentebestuur aldus heeft gehan
deld in strijd met artikel 27 der Hinderwet; 

Gelet op artikel 185 der Gemeentewet; 
Den Raad van State gehoord (adv ies van 

21 Augustus 19 34, n°. 28); 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 29 Augustus 1934, n°_ 
539 H, afdeeling Arbeid , en van 10 September 
1934, n°. 21404, afcleeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Burgemeester en Wethouder& 

van 0orinche1n van 20 Februari 1934, waarbij, 
aan H. Blankers a ldaar en zijne rechtverkrij 
genden vergunning i verleend om op de ka
dastral e perceelen nos. 1644, 1645, 1646, 1647, 
1909 en 1910 aan den Zuider Lingedijk te 
Gorinchem eene opslagplaats van stadsvuil 
voor teneinophooging en verbetering van het 
1 and op te richten, wegens strijd met de wet 
te vernietigen. 

Onze Minister van Socia le Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslu it, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. · 

's-Gravenhage, den 13rlen September 1934_ 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 
De Minister van Binnenl.andsche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
( Uitgeg. 25 September 1934.) 

s. 511. 

13 Septe11ibe1· 1934. BESLUIT tot vernieti
ging van een besluit van den raad van 
Ridderkerk del . 15 Juni 1934, tot het ver
leenen van bouwvergunning. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en B innenlandsche Zaken van 
3 Augustus 1934, n°. 6883 I M/P.B.R., af
deeling Volksgezondheid , en van 8 Augustus 
1934, n°. 20179, afdeeli ng Binnonlandsch Be
stuur, betreffende het bes! uit van den raad 
van Ridderkerk dd. 15 Juni 1934, waarbij aan 
weduwe W . Bode Pzn, te Boln,es, vergunning 
is verlee11d voor den bouw van drie woningen 
aan den Ringdijk a ldaar; 

Overwegende, dat volgens artikel 6, onder 2, 
van de Woningwet bouwvergunning moet wor
den geweigerd indien niet wordt voldaan aan 
de bouwverordening voor de betrokken ge
meente, voorzoover daarvan geen vrijstel! ing 
is verleend; 

Overwegende, dat volgens het plan van We-
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<luwe W . Bode Pzn. de beganegrondvloeren 
van de ontworpen woningen lager zouden lig
gen dan de weg. waaraan zou worden ge
bouwd, zoodat niet wordt voldaan aan arti kel 
23 van de bouwverorden ing voor R idderkerk, 
vol gens hetwelk " de bovenka nt van den vloer 
van den beganen grond tenminste 0.20 M. 
boven peil (moet ) worden gelegd" ; dat vrij
stelling van bedoeld voorschrift in dit geval 
n iet is verleend door Burgemee ter en Wet
houders van R idderkerk, die uitslui tend be
voegd zijn tot het verleenen van zoodani ge 
vrij stelli ng; dat de vergunning derhalve door 
d n raad van R idderkerk moest zijn geweigerd 
e n mitsdien verleend is in strijd met de wet; 

Gez ien artikel 185 der gemeentewet; 
den R aad van State gehoo1·d, advies van 21 

Augustus 1934 , n°. 24 ; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

-nisters van Soci a le Zaken en Binnenlandsche 
Zaken van 3 September 1934, n° . 7841 M/ 
P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid, en van 
7 September 1934, n°. 21535, Afdeeling Bin
nenl a ndsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van R id

derkerk dd. 15 Juni 1934 te vernietigen wegens 
trijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van di t besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afsch rift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 13den September 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o tem aker de B ruïne. 
De Minister van B innenlandsche Zaken , 

J . A. d e W i I d e . 
(Uitgeg. 28 S eptem ber 1934.) 

s. 512. 

14 Septe1nb,er 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 24 Juli/1 Augustus 1934 te 's-Graven
hage en te Brussel namens de Nederland
che Administratie der Posterijen, T ele-

graf ie en Telefonie en de Belgische Ad
ministratie van de R egie van Telegraaf 
en T elefoon geteekende bijzondere overeen
komst, betreffende het telegraafverkeer 
tusschen Nederland en B elgië. 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Gezien de op 24 J uli/1 Augustus 1934 te 

's-Gravenhage en te Bn1,ssel namens de N eder
landsche Administratie der Posterijen, Tele
grafie en Telefon ie en de Belgische Admini 
stratie van de R egie van Telegraaf en Tele
foon geteekende bijzondere overeenkomst, be
treffende het telegraafverkeer tusschen N eder
l and en B ely ië, van welke overeenkomst een 
afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat die overeenkomst op 25 
September 1934 zal in werking treden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den llden Septem
ber 1934, Directie van het Protocol , n°. 30295 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde overeenkomst, alsmede de ve rta

ling daarvan , te doen bekend maken door de 

plaats ing van dit Besluit in het Staatsblad. 
Onze Ministe rs, Hoofden van Depa rtemen

ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vere i cht. 

' s-Gravenhage, den 14den September 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van B uitenl,andsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 21 S eptember 1934 . ) 

Fransche te kst. 

ARRA GEMENT PARTICULIEll 
concernant Ie traflc télégraphlque entre la 

Belgl!1ne et les Pays-Bas. 

En vertu de l'article 13 de la convention 
internationale des télécommunications de Ma
drid 1932, l'Administration de la R égie des 
Télégraphes et des T éléphones belges et l'Ad
m inistration des Postes, Télégraphes et Télé
phones des Pays-B as sont convenues des dispo
sitions su ivantes : 

Art. 1. D ans les relations télégraphiques 
entre la Belg ique et les P ays-B as, voie directe, 
l a taxe terminale est fixée, de part et d'autre, 
à 7.5 centimes. 

A rt. 2. Les télégrammes échangés entre les 
P ays-Bas et la Belgique qui, par su ite d'in
terruption ou d'encombrement des lig-nes di
rectes, empruntera ient Ie réseau d'une admini
stration étrangère ue sont soumis à aucune 
surtaxe, Je prix du transit restant à la charge 
de l 'administration expéditrice. 

Les télégrammes qui seraient détournés de 
la voie directe sur la demande de l' expéd iteur. 
son t oumis aux taxes et aux clispos it ions de 
la convention télégraphique internationale et 
du règlement de service qui la complète. 

Art. 3. Les télégrammes intérieurs de cha
cun des deux pays qui, pa r suite d'interrup
tion momentanée de ses propres lignes, aura ient 
à emprunter, pour arriver à destination, les 
lignes télégraphiques de l 'a.utre pays ne don
nent I ieu à aucune bonification au profit de ce 
dernier. 

Art. 4. L es télégrammes arrivant à un bu
reau de l'un des deux Etats, voisin de la 
frontière , peuvent être transportés par exprès 
sur Ie territoire de l'autre Etat da ns un rayon 
à déterminer de commun accord par les deux 
admin istrations. 

Art. 5. Les dispo itions de la convention 
internationale des télécommunications de Ma
drid 1932, a ins i que celles du règlem ent de 
service international ou d'une convention in
ternationale ou d'un règlement international 
subséquent sont appl icables aux relations di
rectes entre Je P ays-Bas et la Belg ique da ns 
tout ce qu i n'est par réglé par Ie présent ar
rangement. 

Art. 6. Dans Ie cas ou la conven t ion de Ma. 
drid citée clans l' entête de eet arrangement 
sera modifiée ou remplacée par une nouvelle 
convention in ternationale, Ie présent a rran
gement restera en vigueur sur Ja base de l 'ar
ticle de cette dernière convention ayant la 
même tendance que l 'article 13 de la conven
tion de Madrid. 

Art. 7. Le présent arrangement entrera en 
vig ueur Ie v ingt-c inq septembre 1934 et sera 
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maintenu jusqu'à l 'expiration d'un délai de 
six mais à compter du jour ou la dénonciation 
en aura été fai te pa r une parti e à l' aut re. 

F a it en doubl e, 
à Bruxell es, le l e r aoû t 1934. 

Pour l 'Administrat ion de la 
R égie des Télégraphes et des 

Téléphones belges, 
Arth. Sadzot. 

à la H aye , Ie 24 juill et 1934. 

V er ta l in g. 

P our l 'Admi nistration des 
P o tes , Télégr aphes et Télé

phones des P ay -Bas, 
D am me. 

BIJZONDERE OVEREENJ{OMST 
betreffende bet telegraafverkeer tusschen 

Belg-lë en Nederland. 

K rachtens a rtikel 13 van het internationaal 
ve rd rag betreffende de verreberich tgeving, 
M adrid 1932, zijn de Administra ti e der R egie 
van T elegraaf en Telefoon van België en de 
Administra tie der Poste rij en, Telegra fie en 
T ele foni e van N ederl and omtrent de vol gende 
beoal i ngen overeengekomen : 

Art. 1. In het telegraafverkeer t usschen 
Belg ië en ede rl and wordt, voorzoover de 
overbreng ing ove1· den rechtstree kschen we!} 
pl aats v indt, de eindtaks wederzijds vastgesteld 1 

o p 7.5 centime. 
Art. 2. De tusschen N ederland en Belg ië 

gewisselde telegr ammen voor welke, ten ge
vol ge van stor ing of ophooping op de rech t
streeksche lij nen, van het net eener v reemde 
administratie wordt gebru ik gemaakt, zijn aan 
geenerl ei tariefsverhooging onderworpen en 
de t ransitkosten blijven ten laste van de a d
ministrati e van verzending. 

Op telegrammen, welke op verzoek van den 
afzender van den rechtstreeksch en weg worden 
a fgele id , zijn de ta ri even en de bepalingen 
van het internationaal telegraafverdrag en 
van het daa rbij behoorend dienstreglement toe
passelij k. 

Art. 3. Voor binnenl andsche telegrammen 
van elk der beide landen, voor welke ten ge
-volge van eene oogenblikkelijke sto ring op de 
e igen lijnen , van de telegraaflijnen van het 
andere land· moet worden gebruik gemaakt om 
dezel ve naar hunne bestemm ing over te bren
gen, is geenerlei vergoeding ten behoeve van 
dit land verschuldi gd. 

A rt. 4. Telegrammen, welke op een nabij 
de g rens gelegen kantoor van een der be ide 
S taten worden ontvangen, kunnen per bode 
naar het grondgebied van den anderen Staat 
"\Vorden overgebrach t b innen een kring, wel ke 
<loo r de be ide administratiën in onderling 
over leg zal worden bepaald . 

Art. 5. De bepalingen van het inte rnatio
naa I verdrag betreffende de verreberi chtge
vi ng, M adrid 1932, zoowel a ls di e van het 
internationaal di enstreglement of van een 
daarvoor in de pi aats t redend i nteroationaal 
verdrag of di enst reglement, zijn toepasselijk 
op het rech tstreeksch verkeer tusschen eder -
1 a nd en België ten aanzien van a l hetgeen 
niet wordt geregeld bij deze overeenkomst. 

L . & S. 1934. 

Art. 6. Indien het in den aanhe f dezer 
overeenkomst aangehaalde verdrag va n Ma
drid door een nieuw internationaal verdrag 
mocht worden gewijzigd of ve rvangen, zal 
deze overeenkomst in stand blij ven o p den 
g rondslag van het artikel van di t l aatste ver
drag, dat van gel ;;ke strekking is a ls a ,·t ikel 
13 van he t ve rdrag van Ma drid . 

Art. 7. Deze overeenkomst zal in werking 
t rnden op den vijf en twin t igsten September 
1934 en za l van krach t blijven tot na a fl oop 
van een termijn van zes maanden, te rekenen 
van den <lag, waarop de opzegging door de 
eene p artij aan de a ndere heeft pl aats gehad. 

Gedaan in tweevoud, 
te Brussel, den l sten Augustus 1934. 

Voor de B elg ische Admini 
stratie van de R egie van 

T elegraaf en Telefoon , 
Arth. Sadzot. 

te 's-Gra venh age, den 24sten Juli 1934. 

s. 513. 

Voor de Nederlandsche Ad
ministra ti e der P oster ijen , 

Telegrafi e en Telefoni e, 
Damme. 

17 S epte1nberr 1934. BESLU IT tot w1J z1g mg 
en aanvulling van de salarisregeling van 
leerling-verplegenden (Staatsblad 1933, o 0

• 

787). 
W ij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 22, tweede lid , en op ar

t ikel 33, tweede lid, van het Bezoldig ingsbe
sluit B urgerlijke Rij ksambtena ren 1934 (S taats
bl-ad 1933, n°. 783) ; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Staa t , Minister van K oloni ën, Voorzitter van 
den R aad van Ministers, van 12 September 
1934 , n°. 503, K abinet M .R. ; 

Overwegende, dat het wenschelij k is, de sa
la r is regeling van leerling-verplegenden, vast
gesteld bij Ons beslui t van den 30sten Decem
ber 1933 (Staatsblad n° . 787), te wijzigen en 
aan te vull en ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Te bepalen , da t aan het slot va n a r ti kel 7, 

na vervanging van de punt door een komma, 
het volgende wordt toegevoegd: 

met d ien verstande, dat d ie overgangsbepa-
1 ingen mede ge lden voor de leerli ng-verple
genden, aangesteld gedurende het t ij dvak 1 
November 1928 tot 15 Mei 1930. 

Onze Min isters, H oofden der Departementen 
va n Al gemeen B estuur, zijn , ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de ui tvoering van dit 
beslu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gepl aatst en · waa rvan afschri ft zal worden 
gezonden aan de Algemeene R ekenkamer. 

' s-Gravenhage, den 17deo September 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staat, 
M inister van K oloniën, 

Voorzitte,· van den Raad van M inisters, 
H . Oo 1 ij n . 

( Uitgeg. 2 October 1934. ) 

40 
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s. 514. 

17 epte1nber 1934. BESLUIT, houdende wij. 
z1ging van het Rijkstelegraafreglement 
1934 (Besluit van den 21sten December 
1933, Staatsblad n°. 709) . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om wij. 

ziging te brengen in het R ijkstelegraafregle
ment 1934, laatstelijk vastgesteld bij Ons be
sl uit van 21 December 1933 (Staatsblad n°. 
709); 

Op de voordracht van Onzen Mini ter van 
Binnenlandsche Zaken van 21 Augustus 1934 , 
n°. 3, Hoofdbe tuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefoni ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
September 1934, n°. 6); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 September 1934 , n°. 
3, Hoofdb stuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 
Art. I. In artikel 8 worden de leden 6 

tot en m t 9 vervangen door het vol gen de: 
6. B ijald ien door omstandigheden, onaf. 

hankelijk van den wil van belanghebbenden, 
het gebruik van huurlijnen of uurlijnen door 
storing niet mogelijk i , wordt desverlangd een 
telefoongeleiding, geschikt voor telegrafi sch 
verkeer door middel van de toestellen, welke 
normaal voor de berichtenwi el ing op de 
huur. of uurlijnen worden gebruikt, tusschen 
de Rijkste lefoonkantoren in de plaatsen, waar 
de hierboven bedoelde perceelen zijn gevestigd, 
kosteloos ter be ch ikking gesteld. 

7. Voor het gebruik van een huurlijn is per 
jaar verschuldigd over afstanden van: 

niet meer dan 35 lnn .......... .. f 4000 
35- 60 ,, ........ .... ,, 5000 

meer dan 60 ,, ........ .... ,, 6000 
8. Voor het gebruik van een uurlijn is per 

jaar verschuldigd : 

Over afstanden van: 
1 

;.. s s 
"" i~ -"I ~E s~ 0 ... ..e: <0 ..., 

l °'O ., ,:: s'° · ::; c3 
-"O M 

a. Tijdens de uren 19 
bij een gebruilc van : gld. gld. gld. 

1 uur per dag 2300 2800 3200 
2 achtereenv. uren p. dag 2500 3000 3500 
3 " " " " 

2700 3200 3800 
4 

" " " 
,. 2900 3400 4100 

5 " " " " 
3100 3600 4400 

6 
" " " " 

3300 3800 4700 
7 

" " " " 
3400 4000 5000 

" " " " 
3500 4200 5200 

9 " " " " 
3600 4400 5400 

10 
" " " " 

3700 4600 5600 
11 

b. Tijden deU.::en'ig....'..'.8 
3800 4 00 5800 

bij een gebruik van ten 
hoogste :{ achteenvolgen-
de uren per etmaal . 2300 2800 3200 

idem bij meer dan 3, 
doch ten hoogste 6 ach-
tereenvolgende uren .. 2500 3000 3400 

idem bij meer dan 6, 
doch ten hoogste 9 achter-
eenvolgende uren . . . . 2600 3200 3600 

idem bij meer dan 9, 
doch ten hoogste 12 ach-
tereenvolgende uren . . 2700 3300 3800 

idem bij 13 achtereen-
volgende uren . . . . . 2800 3400 4000 

9. Indien een uurlijn gedurende niet-aan
eensluitende tijdvakken in g bruik wordt ge
geven, wordt, indien alle t ijdva kken vallen 
hetzij in . de uren 8-19, hetzij in de ure~ 
19-8, hiervoor een vergo ding berekend, 
welke f 200 hooger i dan die, welke zou zijn 
verschuldigd indien de lijn in gebruik zou zijn 
gegever:i. gedurende een aaneenslui tend tijdvak, 
dat gehJk 1s aan de som der afzonderlijke t ijd. 
vakken. 

Wordt een uurlijn ged urende niet-aaneen
si uitende t ijdva kken gedeel telijk in de uren 
8-19 en gedeeltelijk in de uren 19-8 ter be
schikking gesteld, dan wordt hiervoor een 
vergoeding berekend, die f 200 hooger i dan 
d_i_e, .welke zou zijn verschuldigd, indien de 
hJn m de uren 8-19 in gebruik zou zijn ge. 
geven gedurende één aaneens lui tend tijdvak 
gelij k _aan de som der tijdvakken in de ure,;_ 
8-19, vermeerderd met een derde deel van 
de som der tijdvakken in de uren 19-8 (naar 
bove_n . afgerond tot geheel e uren) ; wordt de 
gele1~!ng slecht !l"edurende één aaneengeslo
ten tlJdvak gebruikt, hetwelk gedeeltelijk in 
de uren 8-19 en gedeeltel ijk in de uren 19-8 
valt, clan wordt het vor ngenoemde bedrag 
van . f 200 niet in rekening g bracht, doch 
overigens de in het laatstgeno md geval be
doelde berekening toegepast. 

H et lid 12 wordt vervangen door: 
12. De Directeur-Generaal kan voor het 

gebruik van huur. en uurlijnen lagere bedra
gen va tstellen dan de hiervoor onder 7 en 8 
genoemde, indien de omstandigheden zulks 
naar zijne meening wettigen. 

13. Indien twee perceelen reed zijn ver
bonden door middel van een telegraafhuur. of 
uurlijn, dan wel een of meer telefoonhuur- of 
uurl ijnen, als bedoeld in punt 2 van artikel 11 
van het Rijkstelefoonreglement 1929 dan kan 
de Directeur-Generaal naast dez~ verbin
ding( en) één of meer telegraafhuur- of uur
lij nen tusschen dezelfd perceelen ter beschik
king stellen tegen een lagere vergoeding dan 
die, welke in geval van toepa sing van het 
tarief, genoemd in het 7e en 8e l id van dit 
artikel, zou zij n verschuldigd. 

De leden 13, 14, 15 en 16 blijven gehand
haafd, doch worden resp. genummerd 14, 15, 
16 en 18. 

a lid 16 (nieuw) wordt een nieuw !iel 17 
opgenomen: 

17. In bijzondere geva ll en zulks ter be
oordeeling van den Directeu:-Generaal, kan 
een verbinten is voor een huurlij n of uurlijn 
worden aangegaan voor een tijdvak korter dan 
een jaar; de hiervoor verschul digde vergoe. 
ding wordt door den Directeur-Generaal vast
gesteld. 
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A rt. II. De leden 1 en 2 van a r t ikel 26 
worden gewijzigd in : 

1. De seinkosten voor telegrammen tusschen 
twee Nederlandsche kantoren in verschillende 
plaatsen bedragen: 

·35 cent voor 7 woorden of m inder; 
40 8 
45 9 
50 10 " 
10 ,, ,, elke volgende 5 woorden of 

minder, van 11 tot en met 50 woorden; 
10 cent voor elke volgende 10 woorden of 

m inder, voor de woorden boven de 50. 
2. Voor locaaltelegrammen, waaronder wor

den verstaan telegrammen, welke afgeleverd 
worden door het kantoor van afzend ing of 
welke gewisseld worden tusschen kantoren ge
legen binnen den kosteloozen bestellingskring 
van een zelfde Rijkskantoor, bedragen de sein
kosten 10 cent m inder dan die, welke in het 
eerste lid van dit artikel zijn aangegeven. 

Art. III. Na artikel 53 van genoemd regle
ment wordt opgenomen een nieuw artikel , lui
dende: 

'l'reinteleg1•wm1nen. 

Art. 53bis. 1. Onder particuliere treintele
grammen worden verstaan telegrammen, welke 
door spoorwegre izigers in bepaalde treinen, 
gedurende de reis, worden aangeboden aan 
daartoe aangewezen spoorwegpersoneel , dat 
zorg draagt voor afgifte dezer telegrammen 
aan het eerste daartoe geschikte spoorweg
telegraafkantoor. 

2. De aannem ing dezer telegrammen ge
schiedt voor risico van den afzender. 

3. Particuliere treintelegrammen zijn toe
gelaten naar bestemmingen in het binnenland, 
a lsmede naar daarvoor in aanmerking komen
de buitenlandsche bestemmingen. 

4. Toegelaten zijn gewone telegrammen; in 
het binnenland bovendien dringende telegram
men. 

5. De inhoud dezer telegrammen moet ge
heel in verstaanbare taal zijn gesteld. 

6. Betaalde dienstaanwijzingen zijn niet toe
gelaten, behoudens de aanwijzing "Dringend" 
of = D = in het binnenlandsche verkeer. 

7. H et aantal woorden, eventueel met in-
begrip van de betaalde dienstaanwijzing 
"Dringend" of = D = , is beperkt tot 15; de 
seinkosten worden steeds berekend a lsof het 
telegram inderdaa d 15 woorden bevat. 

8. H et bedrag der seinkosten moet direct 
bij de aanbieding worden voldaan. 

9. Nadere voorschriften omtrent de parti
culiere treintelegrammen worden door den 
Directeur-Generaal vastgesteld. 

Art. IV. In artikel 67, punt 4, te lezen: 
f 1.50 in plaats van f 2.50. 
Art. V. In het eerste lid van artikel 1 van 

het Rij kstelegraafreglement 1934 wordt "n°. 
29" gewijzigd in ,,(Stbl. n°. 709)". 

Art. VI. In het elfde lid van artikel 50 
van genoemd reglement wordt " l ste t/m 9e 
lid" gewijzigd in: ,,lste t/m 7de lid en het 
9de lid". 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 October 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in a fschrift aan 

den Raad van State medegedeeld zal worden 
's-Gravenhage, den 17den September 1934: 

WILHE L MINA. 
D e Minister van B innenlarulsche Z aken, 

J. A. d e W i I de. 
(Uitge g. 28 Septenibe1· 1934.) 

s. 515. 

rog niet verschenen; wordt achterin opge
nomen. 

s. 516. · 

21 Sept ember 1934. BESLUIT tot wijziging 
en aanvulling van het Rijkstelefoonregle
ment 1929. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
.. In aanmerking nemende, dat het wensche

hJk is over te gaan tot wijziging en aanvul
l ing van eenige bepalingen van het Rijkstele
foonreglement 1929, vastgesteld bij Ons be
slu it van 19 September 1929 (Staatsblad n°. 
441), gewijzigd en aangevuld bij Onze beslui
ten van 18 Juli 1930 (Staatsblad n°. 286), 
8 F ebruari 1932 (Staatsblad n°. 42) , 7 Juli 
1932 (Staatsblad n°. 333) en 27 December 
1933 (Staatsblad n° . 726); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 Augustus 1934, 
n° . 13, Hoofdbestuur der Posterijen Telegrafie 
en Telefonie; ' 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 September 1934, n°. 30); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 September 1934 n°. 
6, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafi~ en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen voornoemd reglement te wijzigen 

en aan te vullen a ls volgt: 
Art. I. In artikel 4, lid 5, worden de woor

den "een jaarlijksch bedrag van f 1.50" ver
vangen door: ,,een door den Directeur-Gene
raal te bepalen jaarlij ksch bedrag van ten 
hoogste f 1.50". 

Artikel 6, onder 1, letter j , wordt gelezen : 
j. gesprekken, aangevraagd door den In

specteur-Generaal voor de Scheepvaart te 
's-Gravenhage en door den Raad voor de 
Scheepvaart te Amsterdam; 

Art.,,II . ~_n. artikel 8, lid,,2, worde~,,, 0.025" 
en "4 gew1Jz1gd rn: ,,0.02 1·esp. ,,3 . 

Lid 3 van artikel 8 vervalt, terwijl lid 4 
van dat artikel wordt gewijzigd in lid 3. 

Art. III. Artikel 9 lid 2, wordt gelezen: 
,,2. Voor een interÎocaal gesprek is, behou

dens het _bepaalde in artikel 10, per eenheid 
van 3 mmuten of restend gedeel te daarvan 
verschuldigd, indie n de door den Directeur
Generaal voor de prijsberekening vastgestelde 
meetpunten van elkander gelegen zijn op een 
hemelsbreed gemeten afstand van: 
ten hoogste 10 km ... .. ............ ........... .. f 0.06 
meer dan 10 tot en met 15 km .... ....... . ,, 0.12 

" 15 ,, ,, ,, 35 ,, ......... ... ,, 0. 30 
" 35 km .................................. ,, 0.40 

In door den Directeur-Generaal te bepalen 
gevallen kan de prijs van een interlocaal ge
sprek uit een openbare spreekgelegenheid met 
ten hoogste f 0.10 verhoogd worden." 
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In genoemd artikel wordt in lid 5 en in l id 
6 "f 0.10" gewijzigd in: ,, f 0.06". 

Artikel 9, lid 7, wordt aangevuld als volgt : 
,,d. in door den Directeur-Generaal te be

palen bijzondere gevallen." 
Art. I V. Artikel 11 , lid 3, 4 en 5, wordt 

gelezen: 
"3. Voor h et gebruik van een· huurlijn is 

per jaar verschuld igd over afstanden van: 
niet meer dan 10 km . .. ........... f 1,500 
meer dan 10 tot en met 15 km ....... . ,, 3,000 

,, 15 ,, ,, ,, 35 ,, ······" ,, 7,200 
" 35 km ......... ....... ..... .. .... ... ,, 10,000 

4. Voor het gebruik van een uurlijn is per 
jaar verschuldigd voor afstanden van: 

o.., lO 
.... 8 ....,.., 

..... Q) Q) Á :l..,. .:: S 8 Á s s ó! s 
So ~ .::-'" ~ Á..,. 

'"C..,. 
..... 

f;; lO .., <l> lO ,_. Q) lO 

·s ~ t-.=i~ .,..,<'> 4'<'> 
"'0 Q) 0 s '1j s.., s.., 

a. tijdens de uren 8 
tot 19 bij een ge-
bruik p. dag van 

gld. gld. gld. gld. 

1 nnr . . 300 600 1440 2000 
2 achtereenv. uren 510 1020 2450 3400 
3 " " 

700 1400 3360 4670 
4 

" " 
870 1750 4190 5820 

5 
" 

,, 1020 2050 4920 6830 
6 ,, 

" 
1160 2320 5560 7720 

7 
" " 

1270 2550 6110 8480 
8 

" 
,, 1370 2740 6560 !1120 

9 ,, 
" 

1440 2890 6930 9620 
10 ,, 

" of meer .. 1500 3000 7200 10000 
b. tijdens de uren 

19 tot 8 bij een 
gebruik p. dag v. 

1 uur . . 95 190 480 640 
2 achtereenv. uren 145 290 720 960 
3 

" " 
185 370 920 1220 

4 ,, 
" 

210 420 1050 1400 
5 ,, 

" 
235 470 1170 1560 

6 
" 

,, 255 510 1280 1700 
7 

" " 
275 550 1370 1820 

8 
" " 

290 580 1440 1920 
9 

" 
,, 300 600 1500 2000 

10 
" 

,, 310 620 1550 2060 
11 

" 
,, 

1 

315 630 1580 2100 
12 ,, ,, 320 640 1600 2130 
13 

" 
,, 325 650 1620 2150 

5. Bij wijze van uitzondering kan de Direc
teur-Generaal tegen een door hem vast te 
stell en vergoeding aan den gebruiker van een 
uurlijn deze lijn ook buiten het normale ge
bruikstijdvak ter beschikking stellen." 

In lid 8 van artikel 11 WOI"den de woorden: 
"Indien bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven" vervangen door: ,,Indien 
de omstandigheden zulks wettigen". 

Art. V. In artikel 17, lid 4 en lid 7, wordt 
,, f 0.10" gewijzigd in: ,, f 0. 06" . 

Art. VI. De in artikel 18, lid 3, genoemde 
bedragen van f 5, f 10 en f 20 worden gewij
zigd in respectievelijk f 4, f 8 en f 16; de in 
lid 4 van dit artikel genoemde breuken 1/5 en 
7/10 worden gewijzigd in 3/20 respectievelijk 
3/4. 

Art. VII. Dit besluit t reedt in werking op 
1 October 1934. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoer ing van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

' s-Gravenhage, den 21sten September 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken , 
J. A . d e W i I d e. 
( Uitgeg. 28 S eptember 1934.) 

s. 517. 

24 S eptembe,· 1934. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtreding 
van artikel 2 der wet van 27 J u li 1934 
(Staatsblad N°. 469) tot wijziging van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 . 

Inwerkingtreding tweeden dag na dien van 
afkondiging van dit besluit . 

s. 518 . 

24 S eptemb e,· 1934. BESLUIT, houdende be
kendmaking van den tekst van de L and
bouw-Crisiswet 1933, zooals die wet is ge
wijzigd bij de wet . van den 27sten Juli 
1934 (Staatsblad N° . 469). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op gemeenschappelijke voordracht van Onze 

Ministers van Economische Zaken en van 
Financiën van 13 September 1934, N°. 21480, 
Afdeeling Landbouw-Crisis-A angelegenheden 
en van 20 September 1934, N °. 87, Afdeel ing 
Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 3 van de wet van den 
27sten Juli 1934 (Staatsblad N°. 469) tot wij
ziging van de L andbouw-Crisiswet 1933; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
den tekst van de L andbouw-Crisiswet 1933 met 
de daarin door de wet van den 27sten Juli 
1934 (Staatsblad N°. 469) gebrachte wijzigin
gen algemeen bekend te maken door bijvoe
ging van di en tekst in zijn geheel bij dit be
slui t. 

Onze Ministers van Economische Zaken en 
van Financiën zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

' s-Gravenhage, den 24sten September 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister v an E conomisc he Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 4 Octo b.er 1934.) 

TEKST VAN 
DE LANDBOUW -CRISI SWET 1933, 

zooals hij luidt na de daarin bij de wet van 
den 27sten Juli 1934 (Staatsblad n°, 469) 

nader g·ebrachte wijzigingen. 

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

dat het noodzakelijk moet worden geacht, in 
de tegenwoordige buitengewone omstandighe
den bijzondere maatregelen te treffen in het 
belang van den Landbouw alsook om op dat 
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gebied reeds getroffen maatregelen meer met 
elkander in verband te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

§ 1 . Algemeene bepaling. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
1 °. ,,Onze Minister": de met de Zaken van 

den Landbouw belaste Minister; 
2°. ,,Landbouw": naast akkerbouw en vee

houderij ook p luimveehouderij en tuinbouw, 
waaronder mede het kweeken van boomen, 
bloemboll en en bloemen wordt begrepen, en 
de teelt van gr iendhout benevens elke andere 
tak van bodemcultuur, alsmede veenderij en 
visscherij; 

3°. ,,de Commissie": de Centrale Commis
sie, bedoeld in artikel 27; 

4°. ,,het Fonds": het Landbouw-Crisisfonds, 
bedoeld in artikel 2; 

5° . ,,cri is product": 
a. de navolgende producten, al dan niet 

verwerkt of bewerkt : 
boter in den zin van a r t ikel 1 der Boterwet; 

margarine in den zin van artikel 1 der Boter
wet; kaas in den zi n van artikel 1 van het 
Kaasbesluit (Staatsblad 1927, n°. 396); de 
waar, welke door Onzen Minister a ls zu ivel 
product wordt aangewezen; melk en melk
producten· de waar welke door Onzen Minis
ter als rr:elkproduc't wordt aangewezen; de 
waar die als boter, kaas melk, melkproduct 
of rr:argarine wordt aangeduid of kennelijk 
als zoodanig voorhanden is; visch; schaal - en 
schelpd ieren; slachtpaarden; schapen; paar
den. en schapenvleesch; rundvee; rund- en 
kal f vleesch; varkens en varkensvleesch; 
pluimvee; kippen-, eenden- en vogeleieren; 
alle plantaardige en dierlijke vetten en oliën 
en vetzuren daaruit; oliehoudende zaden, 
noten en pitten, a l dan niet gebroken, met 
u itzondering van cacaopitten; granen en za
den; sago; tapioca en alle soorten zetn:ieel in 
den zin van artikel 3 van het Meelbeslu1t 1924 
(Staatsblad n°. 313), verkregen op andere 
wij ze dan uit granen of zaden; stroocarton; 
aardappelen; sui ker en suikerbieten; griend
hout en r iet; vlas; fru it, zu idvruchten en 
warmoezerij gewassen; producten van de bloe
menteelt en de boomkweekerij; bollen en knol
len van bloemgewassen; turf en cichorei ; 

b. elk door Onzen Minister, als op een 
cr isisproduct, onder a vermeld of ingevolge c 
aan te wijzen, gelijkende waar, aan te wijzen 
product; . 

c. elk ander door Ons als zoodarng aange
wezen product van den L andbouw. 

§ 2. Instell ing van een Fonds. 

2. 1. 'l'en behoeve van steun aan den Land
bouw wordt een fonds ingesteld. 

2. Van dit fonds, genaamd "L andqüuw
Cris isfonds", worden de inkomsten en de uit
gaven jaar lijks bij afzonderl ijke begrooting 
vastgesteld. Het beheer van die begrooting 
wordt door Onzen Minister gevoerd. 

3. De m iddelen van het Fonds maken deel 
uit van het Rijksvermogen. 

§ 3. Steunmaatregelen. 

3. 1. De middelen van het Fonds kunnen, 
binnen de grenzen der daarvoor vastgestelde 
begrooting, volgens door Onzen Minister te 

stell en regelen, worden aangewend: 
a. tot steun aan of ten behoeve van door 

of vanwege Onzen Minister e rkende producen
ten of groepen van producenten van cris is
producten; 

b. tot het aankoopen van or is isproducten 
om de markt dier producten te steunen of den 
afzet daarvan te bevorderen; 

c. tot het in- of bui ten gebruik stellen of 
houden van productiemiddelen, dan wel van 
inr ichtingen ter verwerking of verhandel ing 
van een cris isproduct, ind ien zulks naar het 
oordeel van Onzen Minister tot verbeter ing 
van kwaliteit of afzet, tot beperking van pro
ductie of in het algemeen belang van handel 
en nijverheid noodig is; 

d. tot dekking van de geldelijke nadeelen, 
die uit werkzaamheden ten behoeve van pro
ducenten van crisisproducten voortvloeien, 
waaronder zijn begrepen de daaraan verbonden 
kosten van beheer en admin istratie, zoomede 
de vergoed ingen aan Rijks- of Gemeent.el ijke 
instellingen, indien zij belast worden met het 
innen van de geldmiddelen van het Fonds; 

e. tot het verleenen van vergoedingen ten 
beloope va n de bedragen, di e krachtens de 
bepalingen dezer wet op cr isisproducten, of op 
producten, waarin cr isisproducten zijn Yer
werkt, zijn geheven en/of aan producenten van 
crisisproducten, of van de daarin verwerkte 
crisisproducten tot steun hebben gestrekt; 

/. tot het teruggeven van gelden in de ge
vallen, waarin krachtens het 3e lid van ar
tikel 11 en/of het 2e lid van artikel 14 ge
heele of gedeeltelijke teruggave van betaa lde 
bedragen wordt bevolen; 

g. tot steun of tot het verleenen van ver
goedingen aan den Landbouw of daaraan ver
wante takken van handel en nijverheid in bij
zondere gevall en, niet genoemd onder a tot 
en met /, waaronder mede begrepen is steun
verleeni ng ten behoeve van eenig cr isispro
duct afkomstig va n de overzeesche geb ieds
deelen. 

2. Aan rechtspersoonlijkheid bezittende 1 icha
men a ls bedoeld in de artikelen 12, eel"ste 
lid, 'en 13, kunnen door Onzen Minister be
dragen uit het Fonds ter beschikking gesteld 
worden tot het doen van uitgaven, als bedoeld 
in het eerste I id onder a, tot en met g en tot 
het bestrijden van de daannede in vel"band 
staande onkosten. 

3. Op de bedragen, benoodigd tot het doen 
van betal ingen of uitkeeringen, ingevolge de 
bepalingen van het eerste lid , kunnen door 
Onzen Minister en met diens goedkeur ing op 
de uitgaven, in het tweede lid bedoeld, door 
de aldaar genoemde organisaties, voorschotten 
worden verleend. 

4 . 1. U it het Fonds kunnen door Onzen 
Minister, overeenkomstig door hem te stellen 
regel en, rentedragende credieten worden ver
strekt aan personen, bedrijven of instellingen, 
die in den L a ndbouw of in daaraan verwante 
takken van handel en nijve rhe id hun hoofdbe
staan of een aanmerkelijk gedeelte van hun 
bestaan pl egen te vinden. 

2. De rentevoet, de te rmijnen, binnen welke 
de a floss ing moet gesch ieden, alsmede de voor 
de betal ing van rente en a floss ing te stell en 
zekerhei d worden doo r Onzen Minister ge
regeld , de Commissie gehoord. 
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5. (Vervallen.) 
6. Ten last-e van het Fonds komen alle 

uitgaven, welke strekken ter uitvoering en 
handhaving van uit deze wet voortvloeiende 
maatregelen en voorschriften. 

7. 1. Bij het bepalen van de steunbedragen 
worden, behoudens de eventueel voorgeschre
ven productiebeperkingen, de onmi bare pro
ductiekosten a ls grondsl ag genomen. 

2. Indien in een groep van ondernemingen 
meer dan één cri isproduct wordt gesteund 
kan , nadat hierover de Commissie zal zijn ge
hoord, zoodanige korting op den steun worden 
toegepast als ter voorkoming van ongewenschte 
cumulatie noodig wordt geacht. 

§ 4. Maatregelen tot regeling van de 
productie. 

7a. 1. Door of vanwege Onzen Minister 
kunnen, overeenkomst igdoor Ons te stellen 
regelen, aan hen, die in den Landbouw hun 
hoofdbestaan, of een gedeelte van hun be
staan plegen te vinden, beschrijvingsbiljetten 
worden uitgereikt, bestemd tot het doen van 
aangifte inzake den landbouwkundigen toe
stand van hun bed djf. 

2. H et formulier voor de biljetten wordt 
door Onzen Minister vastgesteld. 

3. Hij , wien een biljet is uitgereikt, moet 
de daarin gestel de vragen duidelijk, stellig en 
zonder voorbehoud, naar waarheid beantwoor
den en het antwoord onderteekenen . 

4. Voor coöperatieve- en andere vereenigin
gen, stichtingen, vennootschappen en onder
linge verzekeringsmaatschappijen, wordt het 
biljet uitgereikt aan en het antwoord onder
teekend door een der bestuurders of beheeren
de vennooten. 

5. Ten aanzien van de verkrijgbaarstelling, 
de invulling en inlevering der biljetten wor
den door Ons nadere regelen gesteld. 

8. l. Onze Minister is bevoegd aan het 
verleenen van steun ten behoeve van een Crisis
product zoodanige voorwaarden te verbinden 
als ter bere iking van het met eenige steun
regeling beoogde doel door hem noodzakel ijk 
worden geacht. 

2. Onder de voorwaarden, bedoeld in het 
eerste lid, kan mede ge teld worden beperking 
van de voortbrenging of van den handel in 
eenig product volgens door Onzen Minister te 
stellen regelen. 

9. l. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig ander wettelijk voorschrift, 
kan door Ons, op voordracht van Onzen Mi
nister, voor een telkens door Ons te bepalen 
t ijdvak, worden bepaald, dat: 

a. het voorhanden of in voorraad hebben 
van een inrichting of werktuig tot het berei
den, vervaardigen, bewerken of verwerken 
van crisisproducten is verboden of niet dan 
onder door Ons te stellen voorwaarden toege
staan; 

b. het bereiden, doen bereiden, vervaardi
gen, doen vervaardigen, voortbrengen, doen 
voortbrengen, alsook het voorhanden of in 
voorraad hebben, vervoeren, doen vervoeren, 
bewerken doen bewerken, verwerken, doen 
verwerke;, (waaronder mede begrepen zijn het 
oogsten of slachten en doen oogsten of slach
ten) , verhandelen, doen verhandelen, vervreem
den , doen vervreemden, afleveren, doen af-

leveren van zoodanige producten, is beperkt, 
verboden of niet clan onder door Ons te stel 
len voorwaarden toegestaan; 

c. het aanbrengen aan crisisproducten van 
bij of krachtens eenig wettelijk voorschrift 
vastgestelde merken of kenteekenen, of het 
verwijderen van zoodanige merken of kentee
kenen van crisisproducten niet dan onder door 
Ons te stellen voorwaarden is toege taan. 

2. De desbetreffende bepalingen kunnen 
voor verschillende gedeelten des la nds, alsook 
voor verschi llende crisisproducten verschillend 
luiden. 

3. De voor de toepassing van deze bepa-
1 i ngen noodige voorschriften worden door On
zen Minister vastgesteld . 

10. l. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig ander wettelijk voorschrif t kan 
door Ons, op voordracht van Onzen Minister, 
voor een telkens door Ons te bepalen tijdvak, 
de uitvoer van crisi producten worden beperkt, 
verboden of niet dan onder door Ons te stellen 
voorwaarden toegestaan. 

2. De voor de toepass ing van deze bepaling 
noodige voorschriften worden door Onzen Mi
ni ster vastgesteld. 

11. l. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig ander wettelijk voorschrift, 
kan door Ons, op gezamenlijke voordracht van 
Onzen Minister en van Onzen Minister van 
F inanciën, worden bepaald, dat de invoer van 
crisisproducten slechts is toegestaan onder 
door Ons te stellen voorwaarden. Als voor
waarde kan ook worden gesteld de betaling, 
of het aangaan van de verplichting tot beta
ling, van een door Onzen M inister telkens voor 
een door hem te bepalen tijdvak vast te stellen 

· bedrag per door hem daarbij te noemen een
heid. 

2. Het bedrag, in het vorig lid bedoeld, 
wordt wanneer het bet1·eft een crisisproduct, 
dat ook in het binnenland wordt voortgebracht, 
zoodanig vastgesteld, dat het verschi l tusschen 
den prijs van het crisisproduct in het binnen
land en op de wereldmarkt, voor zoover dat 
verschil het gevolg is van de door Overheids
maatregelen bewerkte prijsverhooging in het 
binnenland, zooveel mogelijk wordt opgeheven. 

3. De voor de uitvoering van het in de 
vorige leden van dit artikel bepaalde noodige 
voor chriften worden door Onzen Minister vast
gesteld, die tevens bevoegd is in bepaalde, 
door hem vast te stellen gevallen of groepen 
van gevall en geheele of gedeeltelijke terug
gave van de eenmaal, overeenkomstig het 
eerste lid betaalde bedragen, of geheele of 
gedeeltelijke ontheffing van de ingevolge het 
eerste I id aangegane verplichting tot betaling, 
te verleenen. 

12. l. Onverminderd het bepaalde bij of 
krac;)ltens eenig a nder wettelijk voorsch rift, 
kan door Ons, op voord"racht van Onzen Mi
niste r, en onder door Ons vast te stellen voor
waarden, voor een telkens door Ons te be
palen tijdvak, worden bepaald, dat de in
of/en uitvoer van crisisproducten slechts is 
toegestaan aan een of meer door of vanwege 
Ons aan te wijzen rechtspersoonlijkheid bezit
tende lichamen. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Minister, nadat daarover de Comm issie 
zal zijn gehoord, algemeene regel en gesteld, 
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betre ffende de e ischen, waaraan een rech tsper
soonlijkheid bezittend l ichaam moet voldoen, 
om te worden aangewezen a ls rechtspersoon
lijkheid bezi t tend lich aam, a ls bedoeld in het 
vorig 1 id van dit a rt ikel. 

3. De voor de toepassing van deze bepa
lingen noodi ge voorschri ften, worden door On
zen Minister vastge teld . 

12a. Bij aang ifte met bestemming tot weder
uitvoer , doorvoer of tot opslag in entrepot van 
crisisproducten, die aan een verbod of een 
beperking van den invoer krachtens een der 
artikelen 11 of 12 onderworpen zijn , kan, 
boven het eventuee l anders reeds a ls zekerheid 
gevorderde bedrag, een zekerheid verl angd 
worden ten bedrage van de waarde dier goe
deren, - waaronder wordt verstaan de pr ij s 
in het binnenl and, met inbegr ip van de hef
fing - welke laatstbedoelde zekerheid, voor 
zoover die goederen niet binnen den gestelden 
te rmijn op regelmatige wijze hunne opgegeven 
bestemming blijken gevol gd te hebben, ten 
bate van 's Rijks schatkist invo rderbaar zal 
zijn . 

12b. Door Ons kan worden bepaald, dat de 
in-, u it- en doorvoer van cri sisp roducten ver
boden is op door Onzen M inister te bepalen 
t ijdstippen en langs andere da n de door Onzen 
Minister aan te wij zen g renskantoren. 

13 . 1. Als voorwaarde, bedoeld in de arti
kelen 8, 9, 10 en 11 , kan ook worden gesteld 
het aangesloten zijn bij een door of vanwege 
Ons aan te wijzen rechtspe rsoonlijkheid bez it
tend lich aam. 

2. Door Ons worden, op voordracht van 
Onzen Ministe r! algemeene regelen gesteld, be
t reffende de e1schen, waaraan een rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam moet voldoen, 
om te worden aangewezen a ls een rechtsper
soonlijkheid bezittend lichaam , a ls bedoeld in 
het eerste lid van d it artikel. 

3. Onder de e ischen, genoemd in het tweede 
lid van di t artikel , ka n worden opgenomen 
de verplichting in de statuten te bepalen , da t 
over de bij zooda ni g lichaam aangeslotenen 
door tuchtrechtelij ke coll eges tucht recht wordt 
u itgeoefend. 

13a . 1. I eder, die door of vanwege een 
tuch trech telijk coll ege a ls getui ge of desku n
dige is opgeroepen, is verplicht aan die op
roeping gevolg te geven en getuigenis a f te 
leggen of zijne di ensten als deskundige te ver
leenen, een en ander behoudens geldi ge 1·ede
nen van verschooning op grond van de ver
plicht ing tot geheimhoudi ng ui t hoofde van 
sta nd, beroep of ambt, a ls in artikel 218 van 
het Wetboek van Strafvo rdering bedoeld. 

2. De tuchtrechtelijke college kunnen het 
verhoor van getui gen of deskundigen, mi ts 
dezen den leeft ijd van zestien ja ren hebben be
r e ik t, o nd e r e ed e doen p l aats h e bben. Ind ie n 
een getu ige of deskundi ge onder eede wordt 
verhoord , beëedigt de voorzi tter van het tucht
rech telijk coll ege den getuige, dat hij de ge
heele waa rheid en niets da n de waarheid zal 
zeggen en den deskundige, da t hij zij n taak 
naar zij n geweten zal vervullen . 

3. Indien een tuchtrechtelijk college besluit 
tot het verhooren van een getuige of een des
kundi ge onder eede, gelden zoo ten aanzien 
van het a fl eggen van een eed, dan wel van 
een belofte, als met betrekking tot de wijze 

va n beëedig ing, de bepali ngen der wetten van 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 215) en van 28 
April 1916 (Staatsblad n°. 174) . 

4. H et opzet telijk a fl eggen van een valsche 
verkl a ring onder eede wordt gestraft a ls mein
eed. 

5. Met den eed staat -gelijk de belofte, di e 
krachtens de wet voor den eed in de pi aats 
treedt. 

13b. Als voorwaarde, bedoeld in de a rti
kelen 8, 9, 10, 11 en 1 2 kan ook gesteld wor
den: 

a. het inleveren van cr is isproducten. De mo
gelij ke opbrengst van de ingeleverde hoeveel
heid komt geheel ten bate van het Fonds; 

b. het stell en van zekerheid, tot een door 
Onzen M inister te bepalen bedrag, voor de 
r icht ige nakoming der voorwaarden, welk be
drag verschi!J end ka n zijn voo r verschill ende 
groepen van personen en voo1· de verschillende 
cr is isproducten. 

§ 5. H ef fingen en andere inkomsten 
v an het Fond.s . 

14 . 1. Onverminderd het bepaalde bij of 
krachtens eenig a nder wettelijk voorschrift, 
worden door Ons, op gezamenlijke voordracht 
van Onzen Minister en Onzen Minister van 
Fina nciën, a lgemeene regelen gesteld , volgens 
welke a ls voorwaarde, waaronder krachtens de 
a r t ikelen 9 en 10 het voorhanden of in voor
raad hebben van een inr ichting of werktuig tot 
het bereiden, vervaardi gen, bewerken of ver
we rken van crisisproducten, a lsook het voort
brengen, voo rha nden of in voorraad hebben, 
vervoeren, doen vervoeren, bewerken, doen 
bewerken, verwerken, doen verwerken (waar
onder m ede zijn begrepen het oogsten of 
slachten en doen oogsten of slach ten). verhan
delen, doen verha ndelen, vervreemden, doen 
vervreemden, afl everen, doen a fleveren, ui t
voeren, doen uitvoeren daarvan en het aan
brengen van merken of kenteekenen daaraan, 
kan worden toegestaan, ook de betaling van 
een geldsom , of het aangaan van de verplich
ting daartoe kan worden gesteld. 

2. Onze Minister is bevoegd, in bepaalde, 
door hem vast te stellen gevallen of groepen 
van gevallen, geheele of gedeeltelij ke terug
gave van de eenmaal overeenkomstig het eer
ste lid betaalde geldsom of geheele of gedeel
telijke ontheffing van de ingevol ge het eerste 
lid aangegane verpli chting tot betaling, te 
verleenen. 

14a . Ter dekking van de kosten, verbonden 
aan de u itvoering van eenigen, krachtens deze 
wet genomen maatregel , kunnen door Onzen 
Min ister vergoedi ngen worden vastgesteld, 
welke verschillend kunnen zijn naar gelang 
van den aa rd en den omvang van den be
t re ffe nde n m aatregel. 

15 . Ten bate van het Fonds komen alle in
komsten, ui t deze wet voortvloeiende. 

16. 1. H et dienstj aar van het Fonds is het 
kalenderjaar en wordt afgesloten op 31 De
cember van het onmiddellij k op elk dienstjaar 
volgend jaar. 

2. Op de begrooting en op de re kening van 
het Fonds zijn toepa selijk de bepal ingen, 
welke de Comptabili teit.swet 1927 (Staatsblad 
n°. 259} bevat, ten aanzien van de Rijksbe
grooting en de Rijksrekening, voor zoover 
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daarvan bij deze wet niet wordt afgeweken. 
17. Tot de inkomsten van den gewonen 

dienst van het Fonds behooren onder meer: 
a. de krach tens deze wet geheven rechten; 
b. de bedragen, geïnd uit hoofde van door 

tuchtrechtelijke colleges opgelegde boeten; 
c. de gelden, gestort ter dekking van ar

bitragekosten; 
d. de opbrengst van ten bate van het Fonds 

verkochte producten ; 
e. de rente van ten laste van het Fonds 

verstrekte cred ieten · 
/. de rente, volgens de reken ing-courant, 

bedoeld in artikel 24; 
y. de bijdragen door het Rijk aan het Fonds 

verstrekt· 
h. het' voordeelig slot van den gewonen 

dienst van de I aatst afgesloten rekening van 
het Fonds; 

i. de waarde van de aan het einde van het 
di enstjaar aanwezige producten; 

j . de bijdragen van den kapitaaldienst van 
het Fonds. 

18. Tot de uitgaven van den gewonen dienst 
van het Fonds behooren onder meer: 

a. de uitkeeringen wegens steun, ten be
hoeve van eenig product; 

b. de kosten, op de arbitrages vallende; 
c. de uitgaven voor aankoop van produc

ten; 
d. de kosten van administratie, toezicht en 

tuchtrechtspraak, welke de uitvoering van 
deze wet medebrengt; 

e. de rente, volgens de rekening-courant, 
bedoeld in arti kei 24 ; 

/. de u itkeering aan het Rijk wegens terug
gaaf van bijdragen aan het Fonds verstrekt; 

g. het nadeelig slot van den gewonen dienst 
van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds; 

h. de waarde van de aan het begin van het 
dienstjaar aanwezige producten; 

i. de bijdragen aan den kapitaaldienst van 
het Fonds. 

19 . 1. Tot de inkomsten van den kapitaal
di enst van het Fonds hoeren onder meer: 

a. de aflossing van ten l a te van het Fonds 
verstrekte credieten; . 

b. de bijdragen van den gewonen dienst 
van het Fonds ; . 

c. het voordeeli g slot van den kapitaal
dienst van de 1 aatst afgesloten rekening van 
het Fonds. 

2. Tot de uitgaven van den kapitaaldienst 
van het Fonds hooren onder meer: 

a. de uitgaven wegens ten laste van het 
Fonds aan eenigen_ tak van landbouw ver-
strekte credieten; . 

b. de bij dragen aan den gewonen dienst 
van het Fonds ; 

c. het nadeelig slot van den kapitaaldienst 
van de laatst afgesloten rekening van het 
Fonds. 

20. Onze Miruster zendt binnen vier maan
den na a fslui ting van het dienstjaar de reke
ning van het Fonds aan Onzen Mini ter van 
Financiën ten onderzoek toe. 

21. 1. Onze Minister van Financiën zendt 
birmen zes maanden na afsluiting van het 
dienstjaar de rekening van het Fonds aan de 
Algemeene R ekenkamer ter goedkeuring toe, 
onder bijvoeging van de opmerkmgen, waar-

toe zijn onderzoek hem aanleiding heeft ge
geven. Hij doet van zijn bij de rekening ge
voegde opmerkingen mededeeling aan Onzen 
Mini ster. 

2. De Algemeene Rekenkamer zendt de 
door haat· goedgekeurde reken ing aan Ons 
toe, onder bijvoeging van hare opmerkingen, 
welke bij de aanbieding der rekening aan de 
Staten-Generaal worden overgelegd. 

3. Bestaat er bij de Al gemeene R eken
kamer bezwaar tegen de goedkeuring van de 
rekening van het Fonds, dan geeft zij hier
van kennis aan Onzen Minister met uitnoo
diging het noodige te verrichten, teneinde 
haar bedenkingen op te heffen. 

4. Onze Mini ter is verpl icht binnen een 
maand na ontvangst van de in het vorig lid 
bedoelde mededeeling, dat bezwaren tegen de 
goedkeuring zijn gerezen, de Algemeene Re
ken kamer in kennis te steil en met hetgeen 
tot opheffing van de bezwaren le iden kan. 

5. De Al gemeene R ekenkamer kan den in 
het vierde lid genoemden termijn tweemaal 
met ten hoogste een maand verlengen, hetzij 
op verzoek van Onzen Minister, hetzij op 
grond, dat zij, hetgeen tot opheffing der be
zwaren is medegedeeld, niet voldoende acht 
en Onzen Minister a lsnog nader in de ge
legenheid wenscht te stellen tot opheffing van 
het gerezen bezwaar. 

6. 'a afloop van den in de vor ige zin-
sneden bedoelden termijn , neemt de Alge
meene Rekenkamer haar eindbeslissing, waar
van zij - indi en zij niet tot goedkeuring over
gaat - tegen ontvangbewijs mededeeling doet 
aan Onzen Minister . 

22 . Blijft de Algemeene Rekenkamer· bij 
haar eindbesli ss ing bezwaar maken tegen de 
goedkeuring van de rekening van het Fonds, 
dan wordt, tenzij inmiddels omtrent het be
zwaar tegen die goedkeuring een regeling 
naar genoegen van het College is getroffen, 
binnen dri e maanden, nadat die beslissing 
ter kennis van Onzen Minister is gebracht, bij 
de Staten-Generaal een voorstel van wet i nge
diend , houdende de bepaling, dat de rekening 
van het Fonds a lsnog door de Algemeene Re
kenkamer zal worden goedgekeurd . 

23. 1. H et beheer van de kasmiddelen van 
het Fonds wordt administratief afgescheiden 
van het beheer der overige kasmiddelen van 
het Rijk. 

2. De door het Fonds benood igde kasmid
delen worden ui t 's Rijks Schatkist verstrekt; 
de overtollige kasmiddelen van het Fonds 
worde n in 's Rijks S chatkist gestort. 

24. 1. Van de geldeJij ke betrekking tus
schen het R ij k en het Fonds, voortv loei ende 
ui t de bepali ngen dezer wet, wordt door Onzen 
Minister van Financiën en door het Fonds 
een reken ing-courant aangehouden. 

2. Onze Minister van J<' inanciën stelt jaar
lijks vast het percentage van de rente, welke 
in de rek-ening-coura.nt, bedoeld in het vorig 
1 id , zal worden berekend. 

25. 1. De Algemeene Rekenkamer houdt 
ter plaatse waar de boekhouding van het 
Fonds wordt gevoerd, voor zoover haar di t 
nood ig voorkomt, toezicht op de juistheid der 
bedragen welke ten I aste van en ten bate 
van het 'Fonds worden gebracht. Zij onder
zoekt aldaar de boeken, reken ingen, vera nt-
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woot·dingen, bewijsstukken en verdere besche i
den , zooals zij dat noodig acht voor het uit
voeren van de taak haa r bij de wet opgedra
gen. 

2. A, ll e bewij zen en b esche iden, va n wel
ken aard ook, de boe khouding e n de admini
stratie betreffende, bi ij ven be rusten ter pi aat
se, waar Onze Min ister di t ten behoeve va n 
de boekhouding van het Fonds be paa lt. 

26. 1. H et bepaa lde in de a rtikelen 27, 
28, 29, tweede, derde, vierde en vijfde lid , 
31 tot en m et 38 , 76 tot en met 83 der Comp
tabili te itswet 1927 (Staatsblad n°. 259) is op 
het Fonds niet va n toepass ing. 

2. Onverminde rd het bepaa lde in a r t ike l 67 
der Compta bilite itswe t (S taatsblad 1927, n °. 
259) en a rtikel 25 va n deze we t, wijst Onze 
Minister a ls comptabe le in de n zin van a r 
t ike l 39, eerste lid, der Comptabili teitswet 
(Staatsblad 1927, n°. 259) ee n a mbtenaa r a an, 
di e, met ui ts lui t ing va n all e a ndere, bij de 
rech ts persoon lij khe id bez ittende li cha men , als 
bedoeld in de a r t ikelen 12, eerste lid , en 13, 
werkzaam zijnde ambtenaren e n personen , 
re kenpli ch t ig is aan de Al gemeene R e ken
kamer . 

§ 7. 01·gan~n van bij#-and en advies . 

26a. 1. Bij de ui tvoe ring van deze wet ka n 
Onze Minister zi ch d oen bijstaan door een of 
meer door hem te benoemen Regeeringscom
missa rissen en/of een door hem te benoem en 
College van R egeer ingscommissa rissen. 

2. Onze Minister stel t voor e lk der R egee
ringscommissar issen en/of h et College va n 
R egeer ingscommissarissen een inst ructie vast. 

27 . 1. E r wordt ingesteld eene Centra le 
C'.,omm iss ie , welke bevoegd is e igener bewe
g ing a dvies te geven en, behoudens gevallen 
van zee ,· dringenden aa rd , gehoord wordt ove r 
a ll e On,e beslui ten, welke krach tens deze ,.-e t 
worden genomen. D esgevraagd verl een t de 
Centr a le Commiss ie bijstand bij de ui tvoering 
deze r maatregele n en wetten . 

2. De Commiss ie bestaat ui t ten minste 7 
leden e n ten hoogste 15 leden . 

3. D e leden der Commissie worden doo r 
Ons be noemd op voord rach t van Onzen Mi
ni ster, behoudens één I id, da t doo r Ons wOl'dt 
be noemd op voordracht van Onzen Mini ster 
van Financiën. E e n of meer , door Onzen Mi
nister aan te wijzen R egeeringscommis aris
sen, als bedoeld in a r t ikel 26a, zijn a m bts
halve I id der Commiss ie. 

4. D e Commiss ie bren gt h a re adviezen 
rnchtstree ks uit aan Onzen Minister. Elk ad
vies wOJ·dt vastgesteld bij m eerderhe id van 
stemme n. Ieder li d is bevoegd van zij ne af
wij kende mee ning bij afzonderlijke nota aan 
Onzen Minister te doe n blijken. 

5 . Bij a lgem een e n m aatregel va n bestuu r 
worden na dere regelen gesteld ten aanzien 
van de bevoegdhe id, samenstelling, benoeming 
en we rkw ijze de r Commiss ie. 

28. D e bestu ren der prov inciën en gemeen
ten zijn verplicht Onzen Ministe r bij de uit
voe r ing va n deze wet hunne medewerking te 
verl eenen . 

§ 8. B epaling, betr.e// ende de organi.,aties , 
bedoeld in clP arti kele1' 12, l id 1 , en 1S 

29 . Door Onzen Ministe r worde n a lgemeene 

regele n gesteld , waaraa n de rech ts persoonl ij k
heid bezi t tende lich a men , bedoe ld in <le ar
t ikelen 12, eerste lid en 13, m oeten vo ldoen 
bij de uitvoering van be luiten, welke in die 
regelen omschreve n geldelijke gevolgen heb-· 
ben. 

§ 8a. Uitvoerin gsvoorschrif t en. 
29a. I ndien ter uitvoe ring van eenige he

pa ling van deze wet of va n een op deze wet. 
steunende n algemeene n m aatregel va n be
stuu r, bes luit, o f beschikking, door Ons of 
Onzen Minister het voorzien zijn van produc
ten van bepaa lde door Onzen Minister vast 
te ste ll e n merke n of ke ntee kenen wordt voor
geschreven of het voorzi en zij n va n producten 
va n zooda nige merken of ken teekenen a ls 
voorwaa rde wordt gesteld voor de be voegd
he id tot het ve n ichten van een ige ha nde ling 
met bet rekk ing tot di e producten, is Ouze 
Minister be voegd regelen vast te stell en be
tre ffende het ve rvaardigen , doen vervaa rdi 
gen, vervoeren, doen vervoeren, verkoopen, 
doen ve rkoopen , voorha nden hebben, a fl eve
ren, en doen a fl everen van deze merken of 
ken teekene n, betre ffende het gebru iken en 
tot he rni e uwd gebruik geschikt of ongeschikt 
maken en doen m a ke n daa rvan, a lsook ten 
aanzi en va.n het vervaardi gen, doen vervaar
di gen, aanbrengen en doen aanb rengen va n 
stempels en andere werkt uigen, waa rmede de 
merke n of kenteekenen kunnen worde n ve r
vaa rd igd of aa ngebrach t . 

29b . All en, di e betrokken zij n bij de uit
voer ing van deze wet u it hoofde van hun 
am bt of beroep, zij n verpli cht to t gehe imhou
ding van a l hetgeen zij in hunne hoed a nig
he id ver nemen , voor zoover zij niét ui t hoofde 
van d a t ambt of be roep to t mededeeling daa r
va n zijn gehouden. 

29c. D egene , di e ingevolge eenig bij of 
krach tens deze wet gegeven voorschrift in het 
bezi t di e nt te zijn va n een of meer stukken 
of besche iden , is verpli ch t die stukken of be
sche ide n steeds bij zich te hebben , voo r zoo
ver hij handelingen verricht, met betre kking 
tot we lke het bezit van een of m eer a ls voren 
vermelde stukken of besche iden ve rpli chtend 
is gesteld, en deze op ee ,-ste vordering te ve r
toonen of tegen bewij s va n ontva ngst a f te 
geven aan een ambtenaa r, a ls bedoeld in a r
t i kei 3 3 van deze wet. 

29d. 1. B estuurde rs van rij -, voer- en vaar
tu igen, rijwie len en motorrij tuigen hie ro nder 
begrepe n, zijn ve rpl icht op eerste vo rdering 
van een ambtenaa r, al s bedoe ld in a r t ikel 33, 
het door he n bestuurde rij -, voer- of vaa rtu ig, 
waa ronder begre pen djwielen en motorrij tui
gen, te doen stilhouden e n toe te staa n, dat 
contróle op de richtige nal eving van deze wet 
wordt ui tgeoefend . 

2 . E e nzelfde plicht om stil te houde n en 
contróle toe te staan rust op pe rsonen, di e 
goederen ve rvoe ren . 

3. Onder " op ee1-ste vordering" wordt o.m. 
verstaan, d at de betrokken opsporingsam bte
naar een door Onzen Mini te r vast te ste ll en 
stopteeken heeft gegeven met een door dezen 
vast te ste ll e n voorwe rp. 

4. D e a mbte na ren , bedoeld in a rtike l 33, 
zijn bevoegd , zich te ve rgewissen omtrent de 
naleving van de bij of krachtens de wet ge
geven voorschr iften en zoo nood ig een motor-
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rijtuig of een door een motorrij tuig voort
bewogen rij- of voertuig, ten aanzien waarvan 
zij een onderzoek wenschen in te tellen, naar 
een nabijgelegen plaats te vervoeren of te 
doen vervoeren. De bestuurder van een mo
torrij tu ig, ten opzichte waarvan het onder
zoek wordt ingesteld , en de bestuurder van 
het motorrijtuig, waardoor een rij- of voer
tuig wordt voortb wogen, ten opzichte waar
van het onderzoek wordt ingesteld, zijn ver
plicht, desgevorderd, hunne tot het een en 
ander noodzakelijke medewerking te ver
leenen. 

29e. H et is verboden goederen te vervo ren 
of te doen vervoeren, ten aanzien waarvan 
niet is voldaan aan bij of krachtens deze wet 
gestelde regelen. 

§ 9. Sancties en Strafb epalingen. 

30 . 1. Onze Minister is bevoegd denirer,e, 
die naar zijn oordeel, zich schuldig maakt aan 
overtreding van een bij of krachtens deze wet 
gegeven voor chrift of aan eenige beclriege
lijke handeling, aan invoer, vervoer of ned~,·-
1 age van een crisisproduct in strijd met de 
rijksbelastingwetten, zoomede dengene, die, 
naar zijn oordeel, met de wetenschap of het 
vermoeden, dat een feit al hiervoren bedoeld 
is begaan, daa rvan voordeel geniet, van steun , 
vergoeding, teruggave of vrijstelling van be
talingen, geheel of gedeeltelijk voor bepaal
den of onbepaalden tijd uit te luiten. 

2. Onze Minister is bevoegd, onder rloor 
hem te stellen regelen, gelijke bevoegdheid te 
geven aan een of meer der in de artikelen 
12, l e lid en 13, bedoelde rechtspersoonlijk
heid bezittende lichamen . 

31. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede I id wordt hij , die handelt in strijd met 
een der bij of krachtens deze wet vastgestelde 
voorschriften - met uitzondering van het 
voorschrift, gesteld bij artikel 29b - of met 
een voorwaarde als bedoeld in de artikelen 
8, 9, 10 en 11, ge tra ft met hechtenis van •.en 
hoogste ze maanden of geldboete van ten 
hoogste tien du izend gulden. 

2. Hij, die opzettelijk handelt in strijd met 
een der bij of krachtens de artikelen 9, 10, 
11, 12, 12b en 29a van deze wet va tgestelde 
voorschriften of met een voorwaarde, als be
doeld in de artikelen 9, 10 en 11, wordt ge
straft met gevangeni straf van ten hoogste 
één jaar of geldboete van ten hoogste tien 
duizend gulden. 

3. De feiten, strafbaar gesteld in het eer
ste lid, worden als overtredingen beschouwd. 

4. De feiten, strafbaar gesteld in het 
tweede li d, worden als misdrijven be chouwd. 

5. De poging tot een der in het eerste I i cl 
bedoel de overtrad i ngen is strafbaar, Het maxi
mum der hoofdstraffen, op de ove,·treding ge
steld, wordt bij poging met een derde ver
minderd . 

6. Voorwerpen, waarmede of ten aanzien 
waarvan het trafbare feit is gepleegd, of 
welke door middel van het strafbare feit zijn 
verkregen, kunnen worden verbeurd verklaard. 

7. De rechter kan openbaarmaking van zijn 
uitspraak gelasten. 

32 . 1. Indien de feiten, bij deze wet ~traf
baar gesteld , zijn gepleegd door de vanwege 
eene naamlooze vennootschap, eene coöpera-

tieve of andere rechtspersoonlijkheid bezitten
de vereeniging of eene stichting, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen het opzicht houdend personeel , 
voor zoover het door het bestuur met de zorg 
voor de naleving van de bepalingen dezer wet 
is belast en/of tegen de leden van het bestuur. 

2. Aan de verplichting van het opzicbt 
houdend personeel of de leden van het be
stuur wordt geacht te zijn voldaan, wanneer 
zij aantoonen, dat door hen de noodige be
velen zijn gegeven, de nood ige maatregelen 
zijn genomen, de nood ige middelen zijn ver
schaft en het redelijkerwijze te vorderen toe
zicht i gehouden, om de naleving te verzeke
ren van de bepalingen voor welker nalevi,,g 
zij verplicht waren te zorgen. 

32a. 1. Onverminderd de aansprakelijkheid 
van anderen zijn hoofden en bestuurders van 
inrichtingen, waar cri i producten in voorraad 
zijn, of worden bereid, vervaard igd of voort
gebracht of van handel zaken, in welke crisis
producten worden verhandeld, aansprakelijk 
voor de naleving van de voorschriften bij of 
krachtens deze wet gegeven, in de door hen 
gedreven inrichtingen en handelszaken. 

2. De aansprakelijkheid van die hoofden 
en bestuurders verval t, wanneer zij aantoonen, 
dat een in hun inr ichting of handelszaak g0-
pleegd strafbaar feit niet door hen of op hun 
1 ast is begaan en dat zij I ast hebben gegeven 
en toez icht hebben gehouden om de naleving 
van hetgeen bij , krachten of ingevolge deze 
wet bepaald is, te verzekeren. 

3. De in dit artikel geregelde aansprake
lijkheid heeft slechts betrekking op die siraf
bare feiten, welke in deze wet niet als mi•
drijven worden beschouwd . 

33. 1. Met het opsporen van de feiten, bij 
deze wet strafbaar gesteld, zijn belast, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen ambtenaren: 

a. de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie ; 

b. de ambtenaren van invoerrechten en ac
cijnzen; 

c. zij, die daartoe door Onzen Minister zijn 
aangewezen. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
algemeene regelen te stellen betreffende de 
wijze van beëediging van de onder c bedoelde 
ambtenaren. 

34 . 1. De ambtenaren, in het voorgaande 
artikelen bedoeld, zijn te allen tijd bevoegd 
ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen 
vun alle voorwe rpen , di e kunnen dienen om 
de waarheid aan den dag te brengen. 

2. Zij kunnen te allen tijde inzage vorde
ren van alle bescheiden, die op zoodanige 
voorwerpen betrekking hebben. 

3. Zij zij n bevoegd monsters te nemen van 
crisisproducten : 

a. welke in het openbaar of op een voor 
het publiek toegankelijke plaats zijn uitge
stald; 

b. welke worden geleverd, rondgebracht, 
rondgevent, vervoerd, ten in- , uit- of doorvoer 
worden aangeboden of ten vervoer of uitvoer 
in op lag liggen; 

c. welke aanwezig zijn op plaatsen, waar 
bedoelde personen krachtens deze wet toegang 
hebben. 
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4. Bij alle onderzoek naar de hoeveelheid 
en den aard van de cris isproducten kunnen 
zij vorderen, dat de emballage der goederen 
worde geopend. De aangever of beheerder der 
goederen is mede verplicht bij de door de 
ambtenaren verlangde opneming overeenkom
stig hunne aanwijzing en onder hun toezicht 
de noodige medewerking te verleenen en des
verlangd de daarvoor benoodigde hulpmidde
len en bijstand kosteloos te verstrekken. 

5. Wordt aan een dier verplichtingen niet 
voldaan, dan kunnen de ambtenaren op kos
ten en risico van den aangever of beheerder 
der goederen in het noodige voorzien. 

35 . l. Zij zijn tot het opsporen van de 
feiten, bij deze wet strafbaar gesteld, bevoegd 
elke plaats, daaronder begrepen besloten lo
kalen, erven en woningen te betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt geweigerd, 
verschaffen zij zich dien desnoods met inroe
ping van den sterken arm. 

3. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan op vertoon 
van een bijzonderen schriftelijken last van 
den commissaris van politie, en in gemeenten, 
waar geen commissaris is, van den burge
meester. Van dit binnentreden wordt binnen 
tweemaal vier en twintig uren proces-verbaal 
opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijd
stip van het binnentreden en van het daar
mede beoogde doel melding gemaakt. 

§ 10. Slot- en ove,·gangsbepalingen. 

36 . l. De bepalingen dezer wet treden in 
werking op door On vast te stell en tijdstip
pen. 

2.Deze wet kan worden aangehaald als 
Landbouw-Crisiswet, met vermelding van den 
jaargang van het Staatsbla,d, waarin zij is 
geplaatst. 

37. 1. N a de inwerkingtreding van een 
besluit door Ons krachtens artikel 1, onder 
5°. c genomen, wordt onverwijld een voorstel 
van wet tot wijzig ing van deze wet overeen
komstig het in Ons besluit bepaalde, aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. 

2. Indien het voorstel tot wet wordt ver
heven, houdt tegel ijk met de inwerkingtreding 
Ons besluit op van kracht te zijn. 

3. Indien het voorstel wordt ingetrokken 
of indien een van de beide K amers der Sta
ten-Generaal tot niet-aanneming van het voor
stel be lui t, w01·dt Ons besluit onverwijld in
getrokken. 

38. 1. Na het vaststellen van eene bepa
ling als bedoeld in artikel 9, 10, 11 of 12, 
wordt daarvan zoo spoedig mogelij k door On
zen Minister mededeeling gedaan aan de 
Staten-Generaal , vergezeld van eene toelich
ting. 

2. Driemaande]ijks wordt door Onzen Mi
nister aa n de Staten-Generaal verslag uitge
bracht over de toepassing der krachtens de 
artikelen 9, 10, 11 en 12 getroffen maat
regelen. 

39. (Vervallen). 
40 . (Vervallen). 
41. l. Door Ons kan, op vdordracht van 

Onzen Minister, in bijzondere gevallen en 
groepen van gevallen van door Ons krach
tens deze wet gestelde voorschr iften ontheffing 
worden verleend . 

2. Onze M inister kan in bijzondere door 
hem te beoordeel.en gevallen en groepen van 
gevallen van door hem krachtens deze wet 
gestelde voorschriften ontheffing verleenen. 

3. Op een besl uit, genomen krachtens het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel , is 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 27 
niet van toepassing. 

42. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
ter bevordering van een goede uitvoering van 
deze wet nadere regelen te steil en. 

43. Zoodra de heerschende buitengewone 
tijdsomstandigheden hebben opgehouden te be
staan, zal aan de Staten-Generaal een voor
stel ".an wet worden gedaan, waarbij de in
trekk111g van deze wet, zoomede de overgang 
tot den normalen toestand wordt geregeld. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Behoort bij Koninklijk besluit van den 24sten 

September 1934 (Staatsbla,,J, n°. 518). 
Ons bekend, 

De M inister van Econornische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

De Minisfer van Financiën, 0 u d. 

s. 519. 

27 Septem ber 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het " Di enstplichtbesluit voor N eder
lan·dsch-Indi ë" en van de " R egeling voor 
het reservepersoneel van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch leger". 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe ,· van 

Staat, Minister van Koloniën van 4 Septem
ber 1934, 6e Afdeeling, n°. 15; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
25 September 1934, n°. 57); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r van 26 September 1934, 6e 
Afdeeling, n°. 8: 

Gelet op de artikelen 70 en 167 van de 
Indische Staatsregeling; 

Den Volksraad gehoord; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Art. I. Het bij Ons besluit van 28 Mei 
1923 n°. 65 (Nede,·larulsch Staatsbla,d n°. 223, 
Indisch Staatsblad n°. 408) vastgestelde 
,,Dienstpl ichtbeslui t voor Nederlandsch-Indië", 
zooals gewijzigd en aangevuld laatstelijk bij 
Ons besluit van 19 December 1931 (Neder
larulsch Staatsblad n°. 534, Indisch Staatsbla,,J, 
1932, n°. 89), wordt nader gewijzigd en aan
gevuld als volgt: 

a. artikel 18, eerste lid onder b, wordt ge
lezen als volgt: 

"in N ederland, in N ederlandsch-Indië, in 
,,Surinam,e of in Curaçao krachtens onher
"roepelijk geworden uitspraak hetzij ontslagen 
" is uit den militairen dienst met of zonder 
" ontzetting van de bevoegdheid om bij de 
"gewapende macht te dienen of met ontzetting 
,,van het recht om ooit weder bij de gewapen
"de macht te di enen of eene betrekking van 
"militair geëmployeerde te bekleeden, hetzij 
,,van den militairen stand of van de betrek
"king van milita ir geëmployeerde vervall en 
,,verklaard is;" 

b. artikel 18 , eerste lid onder c, wordt ge
lezen als volgt: 

"hetzij op grond van het Wetboek van 
"Krijgstucht of de Wet op de Krijgstucht uit 
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"den d ienst is wegge jaagd, hetzij op grond 
"van het R eglement van di scipline voor het 
" K rij g volk te water of op grond van dat 
"voor het Krijgsvolk te lande met een briefje 
"van ontslag of met een bijzonder gemerkt 
" paspoort uit den dienst bij de Koninklijke 
"Marine, bij de Koninklijke Landmacht in 
,,Nede1·larul of bij die in Nederlandsch-l ndië, 
,,Surinarne of Cu,·açao is weggezonden." 

c. a,-tikel 21 vervalt. 
d. In artikel 36 worden in het eerste lid 

de woorden "bij R egeeringsverordening" ver
vangen door de woorden " door den L egercom
manda nt". 

e. In het eerste I id van artikel 39 wordt, 
onderscheidenlijk in de punten c en d, in 
plaats van "weggezonden" en "is of wordt 
ontzegd" gel ezen "weggejaagd" en "is ont
zegd" en worden in ptmt d de woorden "ter 
beobrdeeling van den Gouverneur-Generaal" 
vervangen door de woorden "ter beoordeel ing 
van den Legercommandant". 

Art. II. De bij Ons bes lui t van 2 Juli 1923 
(Nede,·landsch Staatsblad n°. 340, I ndisch 
Staatsblad n°. 518) vastgestelde " Regeling 
voor het reservepersoneel· van het Koninklij k 
r ederlandsch-Indisch leger" , zooals gewijz igd 
en aangevuld laatstelijk bij Ons besluit van 19 
December 1931 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
534, Indisch Staatsblad 1932, n°. 89), wordt 
nader gewijzigd en aangevuld als volgt : 

a. a rtikel 8 vervalt. 
b. in artikel 30, sub 3°. a, worden de woor

den "eene krijgstuchtelijke overtreding" ver
vangen door de woorden "een krijgstuchtelijk 
vergrijp". 

c. In artikel 37, ee rste lid , wordt punt c 
vervangen door: 

"c. na ontslag uit den militairen dienst 
" krachtens vonnis, waarbij de rechter tevens 
"u itspreekt ontzetting van de bevoegdheid om 
"bij de gewapende macht te di enen, door eene 
,,beslissing van den Legercommandant, dat, 
" in verband met het bewezen verklaarde, grond 
, .tot ontslag, al bedoeld onder a, aanwezig 
,,zou zijn geweest; 

,,d. na veroordeeling van een reeds ontsla
,,gen off icier tot de doodstraf of tot gevange
"nisstraf, tegen hem uitgesproken hetzij op 
"grond van een misdrijf als militair vóór het 
"ontslag begaa n, hetzij op grond van artikel 
,,50 van het ViTetboek van Militair Strafrecht, 
" door eene beslissing in N ederlarul van den 
,,Minister van Koloniën, in Nederlandsch
,J ndiië van den Legerco1nmandant, dat, in ver
" band met het bewezen verklaarde, grond tot 
"ontslag, als bedoeld onder a, aanwez ig zou 
,,zijn geweest.,, 

Art. III. Dit beslui t treedt in werking te
gelij k met het Wetboek van Milita ir Straf
recht. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan a fschrift 
za l worden gezonden aan den Raad van State 
en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten September 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Staat , 
M inister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
( Uitgeg. 28 Septernber 1934.) 

1 s. 520. 
27 Septe1n be1· 1934. BESLUIT tot vernieti

g ing van het besluit van burgemeester en 
wethouders van IJsselstein van 15 Fe
bruari 1933, waarbij met toepassing van 
artikel 79, le lid der Drankwet (Staats
blad 1931 N °. 476) de vergunning staande 
ten name van wijlen H . B . J. E. H oes, 
werd overgeschreven ten name van Mej . 
C. J . HOES. 

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

Sociale Zaken van 23 Augustus 1934, n°. 
1304 G, afd . Volksgezondheid, en van Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken van 28 
Augustus 1934, n°. 21157, afd. Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders rnn IJsselstein bij hun besluit van 15 
Februari 1933, met toepass ing van artikel 79, 
le li d der Drankwet (Staatsblad 1931, n° . 
476) de vergunning, staande ten name van 
wijlen H. B. J. E. Hoe , hebben overge chre
ven ten name van Mej. C. J . Hoes, over
wegende, dat, krachtens het bepaalde in arti
kel 79, l e Jid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
n° . 476), zooals die wet is gewijzigd bij de 
wet van 29 Maart 1933 (Staatsblad n°. 123), 
een door burgemeester en wethouders ver
leende vergunning op schriftelijk verzoek van 
den houder gedurende twee jaar na den dag, 
waarop die wet in werk ing is getreden, door 
dat College kan worden overge chreven ten 
name van hem, die op 1 Mei 1931 den hou
der iu de uitoefening van het bedrijf verving 
en die het bedrijf zal uitoefenen in de locali 
te it, waarin het op voormeld t ijdstip werd uit
geoefend of voor wiens rekening op 1 Mei 
1931 in de localite it, waarvoor de vergunning 
gold, het bedrijf werd uitgeoefend; dat, krach
tens het bepaalde in artikel 79, 3e Jid , juncto 
artikel 30 3e lid, van bove,ngenoemde wet, 
burgemeester en wethouders de overschrijving 
moeten weigeren, indien de vergunninghouder 
te wiens name de vergunning staat, ten tijde 
van de indiening van het verzoek niet meer in 
leven was ; 

Overwegende, dat burgemeester en wethou
ders van IJsselstein bij hun besluit van 15 
F ebruari 1933 de vergll!lning staande ten 
name van H. B. J. E. Hoes hebben overge
schreven op schriftelijk verzoek van Mej . C. 
J . Hoes, dd. 9 Januari 1933 en _niet op ver
zoek van den houder der vergunnmg H. B. J. 
E. Hoes, die op 29 September 1932 reeds was 
overleden en ten tijde van de indiening van 
het verzoek derhalve niet meer in leven was; 

Ovenvegende voorts, dat Mej. C. J. Hoes 
haar broeder H. B. J. E . H oes op 1 Mei 1931 
niet in het bedrijf verving, doch dat zij mede
eigenares was van de inrichting en in het be
drij f behulpzaam was; dat het bedrijf op 1 
Mei 1931 evenm in voor reken ing van Mej. 
C. J . H oes werd uitgeoefend, doch voor ge
zamenl ijke rekening van haar en haar brne
der, H. B. J. E. Hoes; 

Overwegende, dat derhalve het besluit van 
burgemeester en wethouders van /Jss.elstein 
van 15 Februari 1933 is in stój d met de wet 
en voor vernietiging in aanmerking komt ; 

Gelet op arti kei l 85 der Gemeentewet; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
11 September 1934, n°. 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Social e Za ken va n 20 September 1934, 
n°. 1620 G, afdeeli ng Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnenl a ndsche Zaken 
van 24 September 1934 , n°. 23387, a fd . Bin
nenl andsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd beslui t van burgemeester en 

wethouders va n l J ssel stein van 15 F ebruari 
1933 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoer ing van dit beslui t , da t in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van Sta te. 

's-Gravenh age, den 27sten September 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· ·van Social e Zaken, 
J. R. SI o te m a k e r d e B r u ï ne. 
De M inister van B innenlandsche Zaken, 

J . A . d e W i I d e. 
(Uit geg. 23 October 1934. ) 

s. 521. 

28 S eptern be,· 1934. B E SLUIT tot ve rnieti
g ing van het beslui t van burgemeester en 
wethouders van Maastricht van 3 Maart 
1933, n °. 73, waarbij aan J. B. A. R. R osen -
1nöll e,· een verlof A werd ve rl eend voor de 
op de tweede verdieping aan de straat ge
legen gelagkamer , groot 174.20 M 2 van 
perceel Groote Staat n° . 5/11 , aldaar. 

Wij WILHEL MINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Socia le Zaken van 22 Augustus 1934, n°. 
1487 G, afdeel ing Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Bi nnenl a ndsche Zaken 
van 28 Augustus 1934, n° . 21 071, a fdeeli ng 
Binnenl andsch Bestuur ; 

Overwegende dat burgemeester en wethou
ders van Maastrfrht bij hun beslui t van 3 
Maart 1933, n°. 73, aan J. B . A. R. R osen
möll er een verlof A hebben verl eend voor de 
op de tweede verd ieping aan de straat ge
legen gelagkamer , groot 174.20 M 2 van per
ceel Groote Staat n°. 5/11, aldaar; ; 

Overwegende, dat op grond van het be
paa l de bij artikel 44, 3e lid, 8° van de Drank
wet (Staatsblad 1931 , n° . 476) burgemeester 
en wethouders het verlof A moeten weigeren, 
wam1eer het wordt gevraagd voor een locali 
teit, welke binnenshuis gemeenschap heeft 
met een locali te it, waarin een andere winkel-
nering wordt ui tgeoefend ; . 

Overwegende, dat de locali teit van perceel 
Groote Staat n°. 5/11 , waarvoor burgemeester 
en wethouders van M aastricht bij hun besluit 
van 3 M aart 193 3, n°. 73, een verlo f A hebben 
verl eend, binnenshuis gemeenschap heeft met 
locali teiten, waarin een andere winkelnering 
wordt u itgeoefend ; 

Overwegende, da t het beslui t van burge
meester en wethouders van M aastricht van 3 
M aar t 1933, n °. 73, derha lve is in strijd met 
de wet en voor vernietig ing in aanmerking 
komt· 

Gel~t op artikel 185 der Gemeentewet; 
D en R aad van State gehoord (advies van 

11 September 1934, n °. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Social e Zaken van 19 September 1934, 
n°. 1612 G, a fdeeling Volksgezondheid , en 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Za
ken van 25 September 1934, n °. 23388, af
deel ing Binnenl andsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van burgemeester en wethouders 

van Maastricht van 3 Maart 1933, n°. 73 te 
vernieti gen wegens strijd met de wet. ' 

Onze Minister van Soci a le Zaken is belast 
met de ui tvoering van di t beslui t , da t in het 
S taatsblad zal worden geplaa tst en waarvan 
a fschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten September 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o te m a k e r d e B r u i n e. 
De M inister van B innenlandsche Zaken, 

J. A . d e W i I d e. 
(Uitgeg. 23 October 1934. ) 

s. 522. 

2 October 1934. BESLUIT tot wij zig ing van 
het K oninklijk be lui t va n 1 Augustus 
1924 (Staatsblad n°. 397) , zooals dat is 
gewijzi gd bij Koninklijk besluit va n 2 Oc
tober 1933 (Staatsblad n°. 510 ), tot na
dere vaststelli ng van de voorwaarden voor 
de opneming en verpleging van kra nk
zinni gen in ' s Rijks krankzinni gengestich
ten te W oensel en 0r(Jl1)e . 

Wij WILHELM! A , enz. ; 
Op de voordrach t van Onze M in isters van 

Binnenl andsche Za ken en van Justit ie van 13 
Augustus 1934, a fdeeling Armwezen n°. 7198 ; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 April 
1884 (Staats blad n°. 96) , laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 Mei 1929 (Staafsblad n°. 
275) ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
21 Augustus 1934, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rap-por t van Onze voor
noemde Ministers van 27 Augustus 1934, n°. 
765 8, Afdeeling A rmwezen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

E enig artikel. 
M et ingang van 1 September 1934 wordt 

het eerste lid van artikel 4 der voorwaarden 
voor de opneming en verpleging va n krank
zinni gen in de Rijksgestich ten te W oensel en 
Grave, laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 October 1933 (Staatsblad n°. 510) ge
lezen a ls volgt: 

Geschiedt de verpleging in het gesticht zelf, 
zoo bedraagt het ve rpleeggeld f 2 per dag. 
Geschiedt de verpleging in eene woning, be
doeld in a rt ikel 35a der wet, zoo bedraagt 
het verpleeggeld f 1.50 per dag. Bij verple
g ing gedurende een geheel jaar bedraagt het 
verpleeggeld f 700 indien de verpleging ge
schiedt in het ge ticht zelf en f 525 indien de 
verpleging geschiedt in eene woning a ls bo
venbedoeld. 

Onze Mi nister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de ui tvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad za l worden geplaa tst en 
waarvan a fschrift zal worden gezonden aan 
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den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 2den October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenland8che Zaken, 
J. A. de W i l de. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h ai k. 
( Uitgeg. 8 Octob er 1934.) 

s. 523. 

2 Ortob e,· 1934. BESLUIT, houdende w1Jz1-
ging van artikel 3, le lid van het Ko
ninklijk besluit van den 21sten Juni 1934 
(Staatsblad n°. 325) , bepalende de uit
gifte van een bijzonder postzegel. 

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

Binnenlandsche Za ken va n 26 September 1934, 
n° . 3, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie · 
en Telefonie ; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen als volgt : 

Eenig art ikel. 
In artikel 3, l e lid , va n Ons besluit• van 

den 21sten Juni 1934 (Staatsblad n° . 325) 
worden de woorden ,,30sten April" vervangen 
door "31sten December" . 

Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, h et
welk in het Staatsblad za l worden geplaatst 
en in afschrift aan den R aad van State mede
gedeeld zal worden. 

Het Loo, den 2den October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van B innenland8che Zaken, 
J. A . de W i I d e. 

(Uitgeg. 16 Octo ber 1934. ) 

s. 524. 

4 October 1934. BESLUIT tot aanvulling 
va n het Koninklijk besluit va n 23 Augus
tus 1933 (Staatsblad n°. 456) (subsidiee
ring van kweekscholen ). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenscha ppen van 17 
Augu tus 1934, n°. 65554 , afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, da t Wij Ons bij artikel 214bis 
der gewijzigde Lager-onderwijswet 1920 heb
ben voorbehouden, met inachtneming va n de 
beginselen, neergelegd in de artike len 210 tot 
en met 214 dier wet, in de a lgemeene maat
regelen van bestuur bet reffende de onderwij 
zersople iding de wijzig ingen aa n te brengen, 
welke door het di enstbelang gevorderd wor
den ; 

dat het wenschelijk is Ons besluit va n 23 
Augu tus 1933 (Staatsblad n°. 456) aan te 
vullen; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 
25 September 1934, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 September 1934, 
n°. 7819, afdeeling Lager Onderwijs Alge
meen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
Aa n artikel 34 van Ons besluit van 23 

Augustus 1933 (Staatsblad n°. 456) wordt 
een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende: 

6. Met afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 8 zal bij de ,vaststelling 
van de bijd rage over het school jaar 1933-
1934 wegens schoolgelden in rekening worden 
gebracht een bedrag, dat onderscheidenlijk 
voor de afdeelingen A en B per leerling ge
lijk is aa n de som, welke onderscheidenlij k 
voor de afdeelingen A en B gemiddeld per 
leerling in da t schooljaar aan de Rijkskweek
scholen is geïnd, ind ien het bedrag der door 
het bestuur ontva ngen school gel den lage1- is. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
'\V'etenschappen is belast met de uitvoering 
van di t besluit, da t in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et L oo, den 4den October 1934. 

s. 525. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K unsten en W etenschappen, 

M a rch a nt. 
( Uit geg. 16 October 1934.) 

4 Octo ber 1034. BESLUIT, houdende het 
verl eenen van medewerking door het 
Staatsbedrijf der Posterij en, T elegrafie en 
Telefoni e aan het inzamelen van gelden 
ten behoeve van het a tionaal Crisis
com ité. 

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

Binnenl a ndsche Zaken van den 28 September 
1934, n°. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Te
legraf ie en Telefoni e , strekkende om den 
d ienst der P osterij en medewerk ing te doen 
verl eenen bij het inzamelen van gelden ten 
beh oeve van het ationaal Cris iscomité ; 

Gelet op artikel 23bis der Postwet (Staats
blad 1919 n°. 543) , laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 4 F ebruari 1932 (Staatsblad n° . 
32) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen a ls volgt: 

E enig a rtikel. 
l. A an h et N a tionaal Crisiscomité te 

's -Gravenhage wordt ve rgunning ver leend, 
voor de inzameling van gelden ten behoeve 
van dat Comi té gebruik te m aken van brief
kaarten , waa rop door de a fzende rs e en o f 
meer ongebruikte eclerl andsche postzegels 
kunnen · worden gehecht, waarva n de waarde 
bestemd is om aan genoemd Comité ten goede 
te komen. 

2. Door het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Te legrafie en T elefonie wordt aan het in het 
vorig lid genoemde Comité voor iedere brief
kaart uitgekeerd een bedrag, hetwelk gel ijk 
is aan de totale waarde van den eventueel 
daarop voorkomenden zegelafdruk en de op 
de briefkaart gehechte Nederlandsche post
zegels na aftrek van het voor de briefkaart 
verschuldigde po rt, eventueel port en recht. 

3. Deze ui tkeering hee ft plaats enkel ten 
aanzien van de briefkaarten , welke uiterl ijk 
1 F ebruari 1935 bij het Hoofdbestuur der 
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Posterijen, Telegrafie en Telefonie zijn inge
leverd. 

4. De kaarten, waarop de postzegels zijn 
gehecht, worden door het Comité ter beschik
king gel aten van he t Staatsbedrij f. 

5. Als vergoeding voor de administratie
kosten, wel ke voor het Staatsbedrij f uit deze 
regel ing voortvloeien, betaalt meergenoemd 
Comité aan het bedrij f een recht van f 1 per 
duizend ingeleverde briefkaarten. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

H et Loo, den 4den October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A . de W i I d e. 

( Uitgeg_. 19 October 1934. ) 

s. 526. 

5 Octo ber 1934. WET tot aanvulling van de 
Waterstaatswet 1900, van de Spoorweg
wet en van de Locaalspoor- en Tramweg
wet. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934, n°. 290, 
1- 3. 

Handel. i/. 1933/1934, bladz. 2249. 
Bijl. Handel. l • Kamer 1933/1934, n°. 290, 

bladz. 1- 3. 
Handel. id. 1934 /1935, bladz. 12. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Vi1ij in overweging genomen hebben, 

dat het noodig is de Waterstaatswet 1900 aan 
te vullen met een paragraaf, houdende voor
ziening betreffende beschadiging van water
staatswei·ken, in beheer of onderhoud bij pro
vincie, gemeente, waterschap, veenschap of 
veenpolder, alsmede door aanvulling van de 
Spoorwegwet en van de Locaalspoor- en Tram
wegwet de bepalingen dier paragraaf ook van 
toepassing te doen zijn ten aanz ien van be
schadiging van waterstaatswerken, in beheer 
of onderhoud bij spoor- en tramwegonderne-
1uingen; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. In de W aterstaatswet 1900 wordt 

tusschen de paragrafen 6 en 7 ingevoegd een 
nieuwe paragraaf 6a, lui dende: · 

§ 6a. Voorzieningen betreffende beschadi
ging van waterstaatswerken, in behee,· of on
d,erhouil bij provincie, gemeente, waterschap, 
veenschap of veenpolder. 

Art. 12c. De kosten wegens schade, toege
bracht aan waterstaatswerken in beheer of 
onderhoud bij provincie, gemeente, water
schap, veenschap of veenpolder, voor welke 
schippers of reeders van vaartui gen of vlotten 
volgens de wet aansprakelijk zijn, worden 
door den daartoe aangewezen ambtenaar ge
raamd en vermeld in een proces-verbaal. 

Art. 12d. Wordt het geraamde bedrag aan 
den ambtenaar niet betaald of niet tot diens 
genoegen zekerheid gesteld voor de betaling 
daarvan binnen redelijken termijn, dan is de 
ambtenaar bevoegd, desnoods met behulp van 
den sterken arm, het voortzetten van de reis, 
het ondernemen van den terugtocht of het 
aanvangen eener nieuwe reis, ook zoo het 
vaartuig of vlot inmiddels buiten zijn ambts
gebied is gebracht, te beletten, behoudens de 

bevoegdheid van den schippe1· of reeder, om 
de beslissing in kort geding in te roepen van 
den voorzitter van de rechtbank van het ar
rondis ement, waar in de schade is toegebracht 
of het vaartu ig of vlot is opgehouden. 

Art. 12e. H et publiekrechtelijk lichaam, 
dat het werk beh eert of onderhoudt, is ge
houden tot schadevergoeding, indien de arti
kelen 12c en 12d ten onrechte zijn toegepast. 

Art. 12f. Onverminderd het recht op vol
ledige schadevergoeding, is het publiekrechte
lijk lichaam bevoegd het betaa lde bedrag tot 
herstel der schade aan te wenden ; blijkt de 
werkelijke schade minder te bedragen, dan 
wordt het overschot met de rente daarvan 
tegen zes ten honderd per jaar , te rekenen 
van den dag der betaling, ter beschikking 
gesteld van hem, die de betaling heeft ge
daan. 

Art. IL Aan artikel 64 der Spoorwegwet 
wordt als laatste lid toegevoegd: 

Ten aanzien van beschadiging van water
staatswerken, in beheer of onderhoud bij on
dernemers van spoorwegdiensten, voor welke 
sch ippers of readers van vaartuigen of vlotten 
volgens de wet aansprakelijk zijn, viridt § 6a 
der Waterstaatswet 1900 overeenkomstige toe
passmg. 

Art. III . Aan a rtikel 9 der Locaalspoor
en Tramwegwet wordt als achtste lid toege
voegd: 

Ten aanzien van beschadiging van water
staatswerken, in beheer of onderhoud bij on
dernemers van Jocaalspoor- of tramwegdien
sten, voor welke schippers of reeders van 
vaartui gen of vlotten volgens de wet aan
sprakel ijk zijn, v indt § 6a der W aterstaats
wet 1900 overeenkomstige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten P ale ize het Loo, den 5den 

October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Wat erstaat, IC a I f f. 
(Uitgeg. 23 October 1934.) 

s. 527. 

5 October 1934. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der R ijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 528. 

5 October 1934. WET tot heffing van eene 
belasting naar het vermogen van instel
lingen van de doode ha nd. 

Bijl. Handel. 2de Kamer 1933/1934, n°. 203, 
1- 18. 

H andel . idem 1933/1934, bladz. 2067-2093, 
2096-2117, 2240-2249. 

B ijl. Handel. l ste Kamer 1933/1934, n°. 203, 
bladz. 1- 10. 

H andel. idem 1933/1934, blad:. 13-38. 
Wij WILHELMI NA, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, instellingen van de 
doode hand, welke in het bez it zijn van ver
mogen, naar den maatstaf van dat vermogen 
te doen bijdragen in de dekking van 's R ij ks 
uitgaven ; 

Zoo is hèt, dat Wij , den R aad van State, enz. 
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HOOFDSTUK I. 

Voorw e,·p, bedrag en vc1'Schuldigdh eid der 
belasting . 

Art. l. Onder den naam van "belasting van 
d e doode hand" wordt eene directe belasting 
geheven naar: 

a. het zu iver vermogen van de binnen het 
Rijk gevest igdè· instell ingen van de doode 
hand; 

b . het zu iver vermogen van buiten het R ijk 
gevestigde instellingen van de doode ha nd, 
voor wover dat beschouwd kan worden a ls in 
het bijzonder te behooren bij een binnen het 
Rijk gevestigd niet ónder a va llend onderdeel 
van zoodanige instelling en voor zoover het 
niet valt onder a rt. 9bis der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892. 

Instellingen van de doode hand in den zin 
van deze wet zijn stichtingen, coöperati eve en 
andere, a l dan niet rechtspersoonlijkheid heb
bende vereenigingen, zedel ij ke li chamen , en 
alle hiervóór niet afzonderlij k genoemde rechts
personen, met uitzondering van vennootschap
pen, welker kapitaal geheel of ten deele in 
aandeelen is verdeeld. 

Als instellingen van de doode hand worden 
n iet beschouwd: 

a. publiekrechtelijke li chamen ; 
b. r ech tspersonen, ingesteld bij of krach

tens de wet - met uitzondering va n de Rijks
postspaarbank - en rechtspersonen, ingesteld 
bij of krachtens eenig a nder wettelijk voor
schrift of een of meer besluiten van vertegen
woordigende openbare lichamen ; 

c. instellingen, krachtens de wet toegelaten 
of erkend a ls draagster van ri sico met betrek
king tot publiekrechtelijk geregelde verzeke
ringen, die, uitsluitend pf nagenoeg uitslui 
tend, bij de social e verzekeringswetten voor
ziene risico' s verzekeren en geen ander bedrijf 
dan het verzekeringsbedrijf uitoefenen ; 

d . de Carnegie-stichting en andere, door 
Ons aan te wijzen, instellingen van internatio
nalen aard . 

Of eene ins teil ing van de doode hand binnen 
het Rijk is gevestigd, wordt naar de omstan
digheden beoordeeld. 

·2. Het belastingjaa r valt met het ka lender
jaa r samen. 

Grondslag voor de berekening van de be
lasting is het zu iver vermogen bij het einde 
van het boekjaar dat in of met het aan het 
belastingjaar voora fgegane ka lenderjaar is ge
eindigà , of, zoo een boekjaa r ontbreekt, het 
zuiver vermogen bij het einde van da t kalen
derjaar. 

3. All e zaken, welke geldswaarde hebben , 
komen a ls vermogen in aanmerking . De wa ar
de van die zaken wordt bepaald overeenkom-
1itig art. 7 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892, m et dien verstande, da t geen verkoop
of geldswaarde wordt toegekend aan za ken , 
of gedeelten va n zaken , uitsluitend of nage
noeg u itslui tend bestemd voor den openbaren 
€eredienst. 

Ter berekening van het zuiver vermogen 
worden de schul den afgetrokken tot de con
tante waarde, behoudens hetgeen in de vol
gende leden van d it artikel is bepaald. 

De a ftrek van schulden, welke geen be
drijfsschulden zijn, blijft beperkt tot: 

a. schulden, welke zijn aangegaan tot aan
koop, stichting, verbetering, ve randering, on
derhoud of beheer van de bezittingen de r 
instelling; 

b. schu'lden ui t geldleen ing ; 
c. het kapitaalsbedrag, berekend overeen

komstig de Successiewet, van ingegane perio
dieke uitkeer ingen en ve rstrekki'ngen, voor 
wover zij door de instelling aan een bepaa ld 
natuurlijk persoon ve rschuld igd zijn ; 

d. verplicht ingen van personeelsspaarfond
sen , van zooda ni gen aard a ls bedoeld zij n in 
art. 1637s van het Burgerlijk Wetboek, voo,· 
zoover die tot het vermogen van de gerechtig
den behooren. 

D e contante waarde van bedrij fsschulden 
wordt berekend overeenkomstig goed koop
mansgebruik. T ot de 'bedrijfsschulden worden 
gerekend het gestorte bedrag de r inleggelden 
van coöperatieve en van daa rmede in wezen 
overeenkomende vereenigingen, a lsmede de 
bedragen, gestort op aandeelen in waarborg
kapitalen van onderlinge en va n daarmede in 
wezen overeenkomende verzekeringsmaatschap
pijen. Voor elk overdraagbaar geheel van 
rech ten en verplichtingen, voortvloeiende uit 
de storting van inleggelden of de deelneming 
in een waarborg kapitaal, wordt het af te trek
ken bedrag niet lager gesteld dan de verkoop
waa rde van zoodanig geheel. 

Voor de toepass ing van dit artikel worden 
de volgende instellingen geacht een bedrijf 
uit te oefenen ook indi en zij geen winst be
oogen : 

a. instellingen tot voorziening in de pen
s ionneering van in dienstbetrekking zijnde 
personen of van hunne nagelaten betrek
kingen ; 

b. instellingen, die, hoewel n iet vallende 
onder a r t. 1, derde lid, le tter c, risico's dragen 
met betrekking tot publiekrechtelij k geregelde 
verzekeringen . 

4. Bij de berekening van het zu iver ver
mogen blijven bui ten aanmerking: 

a. de gebouwen, uitsluitend dienende tot : 
1 °. inrich t ing van hooger, middelbaar, nij

verhe ids-, l age1· of voorbe re idend lager onder
wijs, tot kweekschool voor onderwijzers of tot 
kweekschool voor de zeevaart - met uitzon
dering van de gedeelten , di enende tot huis
vest ing van onderwijzenden en leerlingen - , 
voor zoover met di e inrichtingen geen w inst 
wordt beoogd ; 

2 °. seminar ie, a lleen tot opl eiding van 
kweekeli ngen di e voor den geestelijken. stand 
zijn bestemd ; 

3°. inricht ing van welda dighe id van eene 
instelling al s bedoeld is in a rt. 2 der Armen
wet, voor zoover de a rmenverzorging binnen 
die inrichting plaats vindt ; 

4°. inrichting tot genezing of ve rpl eging 
van zieken of gebrekkigen, voor zoover daarbij 
geen winst wordt beoogd; 

5°. kantoor van eene instelling, als bedoeld 
is in art. 2 der Armenwet; 

6° . inrichting tot huisvesting, opvoeding of 
ve rbetering van voor het maatschappel ijk ver
keer ongeschikt gebleken personen of van 
minderjarigen, welke hetzij ongeschikt zijn 
gebl eken voor opvoeding in het gezin, hetzij 
behooren tot de zoodanigen, voor welker ver-
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pleging subsidie ten laste van 's Rijks begroo
ting wordt genoten; 

7°. inrichting tot verpleging van zwakke 
kinderen tusschen 6 en 14 jaar, mits wodanige 
inrichting gevestigd is aan zee of in een lan
delijke omgeving en met hare exploitatie 
geen winst wordt beoogd; 

b. de erven en tuinen welke aanhoorigheid 
zijn van de onder a bedoelde gebouwen, voor 
zoover de waarde daarvan die van de gebou
wen niet overtreft; 

c. de goederen, deel uitmakende van ver
zamelingen van kunst of wetenschap, welke 
voor het publiek ter bezichtiging worden ge
steld op geen andere voorwaarden dan door of 
vanwege Onzen Minister van Financiën zijn 
goedgekeurd, a lsmede inrichtingen, dienende 
tot het bewaren of plaatsen van zoodanige 
verzamelingen ; 

d. de als natuurmonument aan te merken 
goederen welke eigendom zijn van eene instel
ling welke de instandhouding van zoodanige 
monumenten beoogt, mits de toegang tot die 
goederen aan geen andere beperkingen onder
worpen is dan in het belang van de instand
houding als natuurmonument geboden is te 
achten; 

e. het huisraad, in den zin van art. 571 van 
het Burgerlijk Wetboek, in gebruik in inrich
tingen, vallende onder a of c, en voorwerpen 
van kunst of wetenschap, behoorende bij eene 
zoodanige inrichting of bij een natuurmonu
ment vallende onder d; 

/. de waarde, of een evenred ig deel van de 
waarde, van elk geheel van bezittingen (ka
pitaal), dat voldoet aan de volgende voor
waarden: 

1 °. dat het beheer van wodanig kapitaal 
wordt gevoerd onder behoorlijk toezicht van 
a nderen dan de beheerders, en dat dit beheer 
uitsluitend gericht is op het verkrijgen van 
een zu ivere opbrengst welke, in verband met 
de herkomst van dat kapitaal, geacht moet 
worden bestemd te zijn ten bate van inrich
tingen, verzamelingen of natuurmonumenten, 
vallende onder a, c of d, dan wel voor armen
wrg buiten gest ichten; 

2°. dat, ondanks de overige inkomsten der 
instelling over de laatste twee boek- of kalen
derjaren, althans een gedeelte van de zuivere 
opbrengst van dat kapitaal over die jaren 
noodig is geweest tot dekking van de kosten 
van instandhouding van de onder 1 ° bedoel de 
inrichtingen (voor zoover niet dienende tot 
huisvesting van onderwijzenden en leerlingen 
eener inrichting van onderwijs), verzamelingen 
of natuurmonumenten of voor de onder 1 ° 
bedoelde armenzorg, voor zoove1· deze zorg is 
uitgeoefend door eene· instelling van weldadig
heid in den zin der Armenwet; 

wordende de geheele waarde van wodanig 
kapitaal vrijgesteld, indien zijn geheele zui
vere opbrengst benoodigd is geweest op den 
voet van 2° en wordende overigens die waarde 
vrijgesteld in evenredigheid va~. het op den 
voet van 2° benoodigd geweest z1Jnde gedeelte 
-van de zuivere opbrengst; 

g. een bedrag aan conta~ten en and_ere voor 
het betalingsverkeer bruikbare bez1ttmgen, 
gel ijk aan de helft der contributiën en andere 
inkomsten om niet over het laatstverloopen 
boek- of kalenderjaar; 
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h. een bedrag aan schulden, gelijk aan de 
waarde van de onder a-e vallende zaken , 
vermeerderd met de volgens / vrijgestelde be
dragen. 

Indien een persoon in dienst van eene in
stelling vrije woning geniet in gebouwen, toe
behoorende aan die instelling, wordt de huur
waarde van die gebouwen beschouwd als op
brengst van onroerend goed, bestemd en aan
gewend tot bezoldiging van den bewoner. 

Onder kosten van instandhouding worden 
verstaan de kosten noodig voor de instand
houding of rechtstreeks daartoe betrekking 
hebbende, met inbegrip van de huur van voo1· 
de inrichting gehuurde zaken, van exploitatie
kosten en van op de exploitatie drukkende 
renten en belastingen. 

Op verzoek van het bestuur der ins teil ing 
blijven mede buiten aanmerking de zaken 
welke zij krachtens wettelijk voorschrift in 
onderpand heeft gegeven bij de Rijksverzeke
ringsbank, in welk geval echter tevens de 
verplichtingen buiten aanmerking blijven, 
waarvoor die zaken verpand zijn. 

Voor de toepassing van de,,e wet wordt geen 
acht ges lagen op bezittingen en schulden 
welke behooren tot afzonderlijk geàdmini
streerde en van rijkswege gesubsidieerde werk
loosheidsverzekeringskassen. Nadere voor
schriften te dezen opzichte worden door Ons 
gegeven. 

5. Indien de belastbare som minder be
draagt dan f 11,000, is geen belasting ver
schuldigd. Bedraagt zij f 11 ,000 of meer, doch 
minder dan f 30,000, dan is verschuldigd f 3 
van elke geheele som van f 1000 waarmede de 
belastbare som f 10,000 te boven gaat. Is de 
belastbare som f 30,000 of meer, dan is de 
belasting f 2 van elke geheele som van f 1000. 

6. De belasting is verschuldigd door de in
stelling, of, zoo zij geen rechtspersoon lijkheid 
heeft, door hare bestuurders en wel hoofdelijk. 

De personen, bij ontbind ing van de instel
ling met hare vereffening belast, zijn hoof
delijk aansprakelijk voor de belasting, voor 
welker betaling zij hadden kunnen zorgen. 

HOOFDSTUK II. 

Aangifte en aanslag. 

7. De bestuurders van elke bij art. 1 be
doelde instelling zijn verplicht, van de belast
bare som aangifte te doen binnen zes maanden 
na het einde van het boekjaar, of, wo een 
boekjaar ontbreekt, binnen zes maanden na 
het einde van het kalenderjaar. 

Voor de aangifte wordt gebruik gemaakt 
van een biljet, ingericht volgens een door 
Onzen Minister van Financiën vastgesteld for
mulier. 

Het biljet wordt, hetzij ambtshalve, hetzij 
op verzoek, verstrekt door den inspecteur der 
directe belastingen binnen wiens dienstkring 
de instelling is gevestigd. Het wordt duidelijk, 
steil ig en zonder voorbehoud, naar waarheid 
ingevuld, en onderteekend ten kantore van 
den inspecteur ingeleverd. 

Is geen aangifteb iljet uitgereikt, dan be
hoeft geen aangifte te worden gedaan in de 
volgende gevallen: 

a. indien de instelling gedurende de laatst
verloopen drie kalenderjaren is aangeslagen 

41 
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geworde n in de dividend- en tantièmebe las
ting; 

b. indi en de waarde van de niet onder arti
kel 4, eerste I id, letters a tot en met d, vallen
de bezittingen minder bedraagt dan f 2500; 

c. indi en de inspecteur der directe belasti n
gen, op schriftelijk verwek van het bestuur 
der instell ing, tot wederopzeggens vrijstelling 
van aangifte heeft verleend zoola ng het zuiver 
vermogen minder dan f 11,000 bedraagt . 

8. D e bestuurders leveren, met de aan
g ifte, een gewaarmerkt afschrift in van de 
balans of van de daarvoor in de plaats tre
dende rekening, welke met die aangifte ver
band houdt. 

D e waarmerking geschiedt door het bestuur , 
of, zoo er meer dan twee bestuurders zijn, door 
ten minste twee hunner. 

9 . D e aanslag in de belasting wordt opge
legd door den inspecteu r der directe belastin
gen binn n wiens di enstkring de instell ing is 
gevestigd. Bij twijfel omtrent de gemeente 
van vestig ing beslist Onze Minister van Fi 
nanciën. 

10. Indien, hoewel een aangiftebiljet is ui t
gereikt, geen aangifte is gedaan of niet ten 
volle is voldaan aan art. 8, zendt de inspec
teur aan het bestuur der instelling eene aan
maning om het verzuim binnen een bepaalden 
tennijn te herstellen. 

Indien eene aangifte is gedaan, wijkt de 
inspecteur bij het vaststellen van den aanslag 
niet daarvan af dan na het bestuur der instel
ling in de gelegenheid te hebben gesteld, van 
zijne bedenkingen kennis te nemen en daarop 
te antwoorden. 

H et bestuur is desgevraagd gehouden, den 
inspecteur of een of meer door hem aangewe
zen a mbtenare n inzage te verleenen van boe
ken of a nde re bescheiden, di e tot staving der 
aangifte of van nadere beweringen kunnen 
dienen. Voor zoover op eerste aanvraag be
zwaa r wordt gemaakt tegen het verleenen van 
inzage van boeken of bescheiden, of gedeelten 
rnn boeken of besche iden, welke geach t moe
ten worden vóór 31 December 1933 te zijn op
gemaakt, wordt het verzoek om inzage geacht 
niet te zijn gedaan, ind ien het bestuur der 
instelling ten overstaan van den directeur der 
d irecte belastingen de verkl a ring aflegt, dat 
het bezwaar ontleend is aan eene tegenover 
derden bestaande in geweten bindende ver
plichting tot geheimhouding. Om geldi ge re
den ka n de directeur toelaten , dat, krachtens 
bijzondere volmacht, een bestuurder zich door 
een ander doet vertegenwoordigen. V an het 
a fleggen der verklaring wordt proces-verbaal 
opgemaakt, dat wordt onderteekend door hen 
die haar aflegden en door den directeur, en 
waarvan a fschri ft wordt u itgereikt aan het 
bestuur en aan den inspecteur. Wordt het pro
ces-verbaal door hen, die de verklaring a fl eg
den, niet onderteekend, da n wordt de verkla
ring beschouwd als niet te zij n afgelegd. 

Indien aanspraak is gemaakt op toepassing 
van artikel 4, eerste lid, letter / , is de inspec
teur bevoegd, den persoon of de personen die 
het toezicht op het beheer hebben uitgeoefend, 
uit te noodigen tot het inzenden van eene 
schriftelijke verklaring ingericht volgens een 
door Onzen Minister van Financiën vast te 
stellen model en betrekking hebbende op de 

wijze, waarop het toez icht is uitgeoefend, op 
de bedragen, welke moch ten zijn ui tgegeven 
voor andere dan de onder 2° van die letter 
genoemde doe le inden en op a ndere punten. 
waarvan de ke nnisneming voor de beoordee
ling van de gegrondheid der aanspraak dien
stig kan zijn. 

HOOFDS1'UK III. 

B ezwaren tegen den acinslay. 

ll. Bezwaren tegen een aanslag kunnen 
binnen twee maanden na de dagteek ening van 
het aanslagbiljet worden ingebracht bij den 
raad van beroep voor de directe belastingen. 
in wiens rechtsgebied de aanslag is opgelegd. 

H et bestuur der instelling dient daartoe een 
met redenen omkleed beroepschrift in. 

12. Indien eene volgens art. 7 vereisch tc 
aangi fte niet is gedaan of ni et volledig is vol
daan aan de verplichting ingevolge a r t. 8 of 
10, wordt de aanslag gehandhaafd, zoo niet 
den raad is gebleken, clat en in hoeverre hij 
onju ist is. 

De appellant wien inzage van boeken of 
andere bescheiden is gevraagd, wordt geacht 
die in zijn bezit te hebben gehad, tenzij het 
tegendeel is gebleken. 

Voor eene weigering om te voldoen aan de 
verpl ichting ingevolge art. 10 kan de appel 
lant zich niet met vrucht beroepen op de om
stand ig heid, dat hij uit eenigerle i hoofde tot 
geheimhouding verplicht is, zelfs a l mocht 
deze hem bij een ig wetsvoorschrift zijn opge
legd. 

HOOFDSTUK IV. 

Navo,·dering. 

13. B ij ald ien eenig fe it grond oplevert voor 
het vermoeden van te lagen aanslag, kan na
vorder ing van belasting plaats vinden zoolang 
n iet sedert den aanvang van het belastingjaae 
vijf j a ren zijn vei·streken. 

Onder te lagen aanslag wordt mede begrepen 
het geval, dat de inspecteu r ten om-echte be
sloten heeft geen aanslag op te leggen , of de 
opgelegde aanslag ten onrechte is vernietigd. 

14 . Al_vorens tot navo rde ring over te gaan, 
stelt de mspecteur het. bestuur der instelling 
m de gelegenhe id om, m verband met het bij 
art. 13 bedoelde fe it, de opheldering te geven , 
welke het di enstig mocht achten. 

B ezwaren tegen den aanslag tot navordering 
van belasting kunnen worden ingebracht op 
de wijze en binnen den termijn, bepaa ld bij 
art. ll. 

HOOl<' D STUK V . 

Voorkon,iny van dubb elr bela.stin(I. 

15. Wij behouden Ons voor, voorschri ften 
te geven waarbij de belasting wordt vermin
derd, indien het zuiver vermogen van instel
lingen als bedoeld zijn bij art. 1 , eerste lid 
letter a, rechtstreeks of door middel van zijn~ 
opbrengst, in N ederlandsch-l ndië, Su1·ina1n~ 
of Curaçao of in een vreemden Staat doo,· 
eene directe belasting ten bate van s' lands 
kas wordt getroffen. 
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HOOFDSTUK VI. 

Bijzondere bepalingen. 

16. Waar in deze wet wordt gesproken van 
d_~ bestuurders of het bestuur eener instelling, 
zyn daaronder begrepen de personen die, in 
geval van ontbinding van de instelling met 
de vereffening zijn belast. ' 

H et bestuur eener ins teil ing kan zich, voor 
het doen van aangiften, het antwoorden op 
bedenkingen van den inspecteur, het ver trek
ken van inlichtingen of opheldering en het 
indienen van beroep chri ften, doen vertegen
woordigen door één of meer gemachtigden. 

17. H et is een ieder verboden hetgeen hem 
in zijn ambt of betrekking, bij de uitvoering 
van deze wet of in verband daarmede, nopens 
de aangelegenheden van een ander blijkt of 
medegedeeld wordt, verder bekend te maken 
dan noodig is voor de uitoefening van dat 
ambt of die betrekking. 

Het verbod van dit artikel geldt mede voor 
niet ambtelijke deskundigen, die in verband 
met de uitvoering van deze wet worden ge
raadpleegd of met een ige werkzaamheid belast. 

Voor de uitvoering van deze wet zijn de 
ambtenaren, ressorteerende onder het Depar
tement van Financï·n, ontheven van de ge- , 
heimhouding die hun, in welken vorm ook 
bij de wet is opgelegd . ' 

18. Bestuurders van openbare lichamen zijn 
gehouden kosteloos alle inlichtingen te ver
scha ffen, welke hun door de ambtenaren van 
's Rijks belastingen voor de uitvoering van 
deze wet worden gevraagd. 

19. In afwachting van de vaststelling van 
den aanslag kan de inspecteur een voorloopi
gen aanslag opleggen, berekend naar eene be
lastbare som welke die, waarnaar ten vorige 
jare de belasting is geheven, vermeerderd met 
het bedrag, waarmede het zu ive r vermogen 
van de in telling in het laatstve rloopen boek
of kalenderjaar door erfenis, legaat of schen
king i toegenomen, niet overtreft. 

Tegen een voorloopigen aanslag staat geen 
beroep open. 

Van den later vastgestelden aan lag blijft 
een bedrag gelijk aan dat van den voorloopi
gen aanslag, buiten invordering. 

I s de later vastgestelde aanslag lager dan 
de voorloopige aanslag, dan wordt deze ambts
halve verminderd met het verschil. 

20. Onjuiste aanslagen kunnen door den in
specteur ambtshalve worden verminderd. 

21. De in telling, welke goederen in blooten 
e igendom bezit, is bevoegd te vorderen, dat 
de belasting welke door haar wegens deze 
goederen verschuldigd is, wordt betaald uit 
de met vruchtgebruik of met zakelijk recht 
van gebruik bezwaarde zaken, tenzij de vrucht
gebruiker mocht verkiezen het bedt·ag voor te 
schieten, in welk geval het voorgeschotene bij 
het einde van het vruchtgebruik met 4 ten 
honderd rente 's jaars kan worden terugge
vorderd. 

Het bedrag van de in het eerste lid ver
chuldigde belasting wordt bepaald naar even. 

redigheid van de waarde van het in blooten 
e igendom bezeten vermogen tot de waarde van 
het geheele vermogen. 

22. De belasting is verhaalbaar op de goe. 
deren, welke de instelling in vruchtgebruik 
bezit. 

HOOFDSTUK VII. 

Strafrechtelijke bepalingen. 

23. Hij die eene aangifte als bedoeld is bij 
art. 7, <;>Pz~ttelijk on_juist of onvolledig doet, 
wordt, md1en daaruit nadeel voor het Rijk 
kan ontstaan, gestraft met gevangeni straf van 
ten hoogste zes maanden of ge ldboete van ten 
hoogste duizend gulden. 

De bepaling van het eerste lid blijft buiten 
toepa sing, indien de aangever zoolang het 
openbaar m_inisterie niet is. ve;wittigd, uit 
eigen bewegmg alsnog eene Juiste en volledige 
aangifte doet, mits: 

hetzij de aanslag nog niet is vastgesteld en 
d~ inspecteur noch bedenkingen tegen de aan
gifte heeft gemaakt, noch het bestuur der in
stelling tot het geven van nadere inlichtingen 
of tot het verleenen van inzage van boeken 
of an~!lre bescheiden heeft uitgenoodigd; 

hetzlJ de aanslag te laag is va tgesteld. 
24 . Met gevangenisstraf van ten hoogste 

twee jaren wordt gestraft : 
1 °. hij die aan den inspecteur, den raad 

van beroep, of aan één of meer door den in
pecteur of den raad van beroep aangewezen 

ambtenaren of deskundigen, opzettelijk een 
valsch of vervalscht geschrift a ls bewijsstuk 
overlegt of ter inzage aanbiedt; 

2°. hij die naar aanleiding van artikel 8, 
den inspecteur opzettelijk e<:ln valsch of ver
valscht afschrift of uittreksel van eene balans 
of reken ing doet toekomen . 

25. Met geldboete van ten hoogste duizend 
gulden wordt ge traft: 

1 °. het niet doen van eene volgens artikel 7 
vereischte aangifte; 

2°. het niet voldoen aan een verwek als 
bedoeld is in art. 18. 

26. Hij die opzettelijk de bij art. 17 opge
legde geheimhouding schendt, wordt gestraft 
met gevangenisstraf van ten hoogste zes maan
den of geldboete van ten hoogste zeshonderd 
gu lden. 

Hij aan wiens schuld schending van de ge
heimhouding te wijten is, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste drie maanden of 
geldboete van ten hoogste driehonderd gulden . 

Geene vervolging wordt ingesteld dan op 
klachte van hem te wiens aanzien de geheim
houding is geschonden. 

27. Met het opsporen van de feiten, straf
baar volgens deze wet zijn, behalve de bij art. 
141, nos. 1 en 3 tot en met 6, van het Wet
boek van Strafvordering aangewezen personen, 
hela t de ambtenaren van 's Rijks belastingen. 

Zij maken van hunne bevinding proces-ver
baal op, dat in de gevall en van art. 25, den 
bekeurde in afschrift wordt medegedeeld. 

28. De bij deze wet strafbaar gestelde fei
ten worden beschouwd als misdrijven, behalve 
de feiten strafbaar volgens art. 25 die als 
overtredingen worden be chouwd. ' 

Deze laatste worden vanwege Onzen Minister 
van Financiën vervolgd op de wijze bedoeld 
bij den zesden titel van het vierde boek van 
het Wetboek van Strafvordering ; de bekeurde 
kan, wanneer is aan te nemen, dat bij hem 
geen opzet tot ontduiking van belasting heeft 
bestaan, door of vanwege den Minister tot 
transactie worden toegelaten, onverminderd 
zijn recht om, overeenkomstig art. 74, vierde 
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Jid, van het Wetboek van Strafrecht de ver
volging te voorkomen. 

29 . Wanneer eene veroordeeling ingevolge 
art. 23 dezer wet onherroepelijk is geworden, 
wordt de aan het Rijk onthouden belasting, 
-00k na het verstrijken van den bij art. 13 ge
stelden termijn, nagevorderd. Art. 14, eerste 
lid. is hierbij niet van toepa sing. 

HOOFDSTUK VIII. 

O•vergangs. en slotbepalingen. 

30. In art. 1 der wet van 29 April 1925 
(Staatsblad n°. 171), tot bevordering van de 
richtige heffing der directe belastingen wordt 
in de plaats van "en de verdedigingsbelastin
gen" gelezen: , de verdedigingsbelasting I en 
de belasting van de doode hand. 

In de Registratiewet 1917 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In artikel 33, lid 1, vervallen de woor
den en komma's "en de inbreng daarvan in 
vereenigingen, welker kapitaal geheel of ten 
deele in aandeelen is verdeeld," en in a rtikel 
33, 1 id 2, vervallen de woorden "andere dan 
bovengenoemde" ; 

b. In artikel 46, lid 1, vervallen de woor
den "en vereenigingen" en de woorden "of 
vereen ig ing"; 

c. In artikel 46, lid 2, vervallen de twee
maal voorkomende woorden "of vereeniging"; 

d. In artikel 46, Jid 4, artikel 47, artikel 
49, lid 1, artikel 50, lid 1, sub 3°, artikel 51, 
lid 2, artikel 52, lid 1, artikel 52, lid 2, ar. 
tikel 53, lid 3, artikel 54, lid 1 , artikel 54, 
lid 2, artikel 81, l id 1 en artikel 87, lid 1 
vervall en de tel kens éénmaal voorkomende 
woorden "of vereeniging"; 

e. In arti kel 108 vervallen in het eerste lid 
de woorden "of vereenig ingen" en in het 
t weede li d de woorden "of vereeniging". 

31. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel : Wet op de belasting van de Doode 
Hand 1934, met vermel ding van het nummer 
Yan het Staatsblad, waarin zij is opgenomen . 

Zij word t geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van 1 Januari 1934. 

De belasting wordt voor het laatst geheven 
over het belastingjaar 1938. 

I ndien, naar artikel 7, de termijn voor het 
doen van aangifte voor het belastingjaar 1934 
bij de afkondiging van deze wet reeds is ver
treken, wordt deze termijn verlengd tot dri e 

maanden na die afkondiging. 
Instellingen, op welker beheer met ingang 

van 1 J a nuari 1935 toezicht wordt geoefend 
a ls bedoeld is in artikel 4, eerste lid, letter /, 
worden geach t ook in vorige jaren aan dat 
toez ich t onderworpen te zij n geweest. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 5den 

October 1934. 
WILHE L MINA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 9 October 1934.) 

s. 529. 

5 October 1934. BESLUIT tot ❖ern ietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
Barneveld, d.d. 17 Januari 1934, n°. 
9449, waarbij met ingang van 1 J uli 1934 
ongevraagd eervol ontslag verleend is aan 
B. Plaizier als t ijdelijk boekhouder der 
gasfabriek en met ingang van dien datum 
0. van Amerongen is belast met de boek
houding der gasfabriek. 

Wij WILHEL 1I A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 29 Augustus 1934 
n°. 19.016, afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
vernietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Barneveld, d.d. 17 J anuari 1934 
n°. 9449, waarbij besloten werd, met ingang 
van 1 Juli 1934, eervol ontslag te verleenen 
aan B . Plaizier a ls tijdelijk boekhouder der 
gasfabriek en met ingang van dien datum 
C. van Amerongen te belasten met de boek. 
houding dier gasfabriek; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Barneveld dit besluit grondt op de overwe
ging, dat het gewenscht is te achten de in
richting van de administratie der gemeente. 
gasfabriek te veranderen, zoodat aan den 
tijdelijken boekhouder dier fabriek, overeen
komstig het bepaalde in artikel 37, tweede 
lid, onder c, van het Ambtenarenreglement 
van Barneveld, ontslag kan worden verleend 
wegens opheffing zijner betrekking; 

dat echter in het onderhavige geval in feite 
niet kan gesproken worden van een opheffing 
van de betrekking van den tijdelijk boekhou
der, daar de werkzaamheden, aan zij n funct ie 
verbonden, niet worden opgeheven of over
bodig gemaakt, doch slechts aan hem worden 
ontnomen teneinde een anderen ambtenaar 
daarmede te belasten; 

dat mitsdien het Ambtenarenreglement der 
gemeente Barneveld, een ontslag, op de gron
den , door den raad dier gemeente aangegeven, 
niet wettigt, zoodat dit ontslag, op dien grond 
verleend zijnde, in strijd is met genoemd 
reglement, hetwelk gegeven is ter u itvoering 
van artikel 125 der Ambtenarenwet 1929; 

dat immers de bepaling van artikel 125 der 
Ambtenarenwet 1929 verijdeld zou worden, in
dien het den raad zou vrijstaan naar believen 
van de ingevolge dit artikel vastgestelde voor. 
schriften af te wijken; 

Overwegende voorts, dat artikel 3, tweede 
1 id van de verordening op het beheer van het 
gasbeddjf der gemeente Bar·neveld onder meer 
bepaalt, dat bij ontstentenis van den D ïrec
teur-Boekhouder, deze vervangen wordt op 
de door burgemeester en wethouders te bepa
len wijze; 

dat derhalve het besluit van 17 J anuari 
1934 n°. 9449, waarbij de raad besloot den 
boekhouder in t ijdelijken d ienst als zoodanig 
ontslag te verleenen, in strijd is met genoemd 
artikel 3, tweede lid, van de verorden ing op 
het beheer der gasfabriek, waarbij met ui t
sluiting van den raad aan het College van 
burgemeester en wethouder de bevoegdheid 
wordt verleend bij ontsten ten is va n den Di
recteur-Boekhouder de noodige voorzieningen 
voor diens vervanging te t reffen; 

dat de verordening op het beheer van het 
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gasbedrij f der gemeente Barneveld is vastge
steld ter u itvoering van artikel 252 der ge
meentewet; 

dat de bepali ng van artikel 252 der ge
meentewet zou verij deld worden, ind ien het 
den raad der gemeente Barneveld zou v1•ij. 
staan, naar believen van de ingevolge artikel 
252 der gemeentewet vastgestelde en door• 
Gedeputeerde Staten van Gelderland goedge
keurde verordening, af te wij ken; 

Overwegende, dat mi tsdien het besluit van 
den raad der gemeente Barneveld van 1 7 
Januari 1934, n°. 9449, is genomen zoowel in 
strij d met artikel 125 der Ambtenarenwet 
1929 a ls met artikel 252 der gemeentewet; 

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

25 September 1934 , n°. 33); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 October 1934, n°. 
19574, a fdeel ing Ambtenarenzaken; 

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

Rarne,;eld te vernietigen wegens strijd met de 
wet. 

Onze M inister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaat,st 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den October 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister ·van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. de W î I d e. 

(Uitgeg. 19 Octobe1· 1934.) 

s. 530 . 

5 Octob cr 1934. BESLUIT tot bekrachtiging 
van de door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië op 31 Mei jl. vastge
stelde · ordonnanties (Indisch Staatsblad 
1934, nos. 342, 343, 344, 345 en 346), 
strekkende tot uitvoering van de op 7 
M ei 1934 te Londen gesloten internatio
:r;iale overeenkomst inzake rubberrestrictie. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op het bepaalde bij de artikelen 91 

en 92 der Indische Staatsregeling; 
Gezien de ordonnanties van Onzen Gouver

neur-Generaal van Nederlandsch-l ndië van 31 
Mei 1934 (Indisch Staatsblad nos. 342, 343, 
344, 345 en 346), strekkende tot uitvoering 
van de op 7 Mei 1934 te Londen gesloten 
internationale overeenkomst inzake rubber
restrîctie; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat Minister van Koloniën van 1 Septem
ber 1934 4de Afdeeling, Bureau E.Z., n°. 11 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 September 1934, n°. 41); . 

Gezien het nader rapport van OIJzen Mi
n ister van Staat, JVlin ister van Koloniën van 
29 September 1934 , 4de Afdeeling, Bureau 
E.Z., n°. 15; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te bekrachtigen de door den Gouverneur

Generaal van Nede1·landsch- l ndië krachtens 
a rtikel 92 van de Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnanties van 31 Mei 1934, 
te weten: 

a. de "Ondernemingsrubberuitvoer-ordonnan-

t ie" (Indisch Staatsbla.d 1934, n°. 342), waar
bij de productie van ondernemingsrubber in 
en de ui tvoer van ondernemingsrubber u it 
N ederlandsch-lndië t ij delijk aan beperkende 
bepal ingen worden onderworpen ; 

b. de "Bevolkingsrubberuitvoer-ordonnan
tie" (Indisch Staatsblad 1934, n°. 343), waar
bij de productie van bevolkingsrubber in en 
de uitvoer van bevolkingsrubber uit Nedn
lwndsch-lndië t ij delijk worden beperkt, als
mede regelen worden gegeven nopens de aan
wending in het belang van de bevolking der 
bevolkingsrubber produceerende streken van 
Nederlandsch-lndië van de baten, voort
vloeiende uit de ter bereiking van die tij de
lijke beperking noodig geachte heffing van 
bijzondere uitvoerrechten; 

c. de "Rubberplantmateriaaluitvoer-ordon
nantie" (Indisch Staatsblad 1934, n°. 344), 
waarbij de uitvoer van rubberplantmateriaal 
en van rubberzaad uit Nederlandsch-lndië t ij
delijk wordt verboden; 

d. de "Rubber invoer-ordonnantie" (Indisch 
Staatsblad 1934, n°. 345), waarbij de invoer 
van rubber in Nederlandsch-lndië tijdel ijk 
aan beperkende bepalingen word t onderwor
pen; en 

e. de " Rubberaanplant-ordonnantie" (In 
disch Staatsblad 1934, n°. 346), waarbij het 
planten van rubber aan beperkende bepalin
gen wordt onderworpen. 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden opgenomen en waarvan 
afschr ift aan den Raad va n State zal worden 
gezonden . , 

H et Loo, den 5den October 1934. 

s. 53L 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
~Minister van Koloniën, 

H . Colij n. 
( Uitgeg. 12 October 1934. ) 

5 Octobe,· 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 16 October 
1930 (Staatsblad n°. 406), tot vaststelling 
van den termijn van aangifte, bedoeld in 
artikel 31, eerste lid , der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken van 1 October 1934, n°. 2450, 
Afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 31, eerste lid, der Ziektewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

Ons besluit van 10 Octobe1· 1930 (Staatsblad 
n°. 406) tot vaststelling van den termijn van 
aangifte, bedoeld in artikel 31, eerste lid , 
der Ziektewet, te wijzigen a l s vol gt: 

Art. 1. Onder letter b van Ons vorenge
noemd besluit wordt in plaats van " 1 Novem
ber van elk jaar" gelezen: ,,1 Januari van 
elk jaar, met dien verstande, dat de eerstvol 
gende aangifte na die, welke behoort te ge
schieden binnen 30 dagen na 1 November 
1934, behoort te geschieden binnen 30 dagen 
na 1 Januari 1935" . 

2. Onder letter c van Ons vorengenoemd 
besluit wordt in plaats van " 1 Mei en 1 No
vember van elk jaar" gelezen: ,,1 J anuari 
en 1 Juli van elk jaar, met dien verstande, 
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dat de ee rstvolgende aangifte na die, welke 
behoort te geschieden binnen 30 dagen na 1 
1 ovember 1934, behoort te ge chieden binnen 
30 dagen na 1 J anuar i 1935". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
m et de u itvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den October 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van S ocial e Za ken, 
J . R. SI o tem a ker d e B ruïne. 

{Uitgeg. 23 October 1934.) 

s. 532. 

5 October 1934. BESLU IT, houdende bepa-
1 ingen tot bestrijdi ng van den Colorado
kever. 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Op de voo rdracht van Onzen M inister van 

Staat Ministe r van Economische Zaken a . i. 
van den 15 Juni 1934 , Directie van den L and
bouw, Afdeeling U , n°. 5539; 

Ge let op artikel 2 van de wet van den 17 
Juli 1911 (Staatsblad n°. 212) , houdende be
palingen tot wering en bestrijding van ziek
ten van cultuurgewas en en van voor cultuur
gewassen schadelij ke dieren, zooa ls deze is 
gewij zigd bij de wet van den 4 December 
1920 {Staatsblad n°. 846) en zooa ls de tekst 
der wet laatstelijk bekend is gemaa kt bij be
sluit van den 5 J anuari 1921 {Staatsblad 
n°. 4) ; 

Den R aad van State gehoord {advies va n 
den 10 J uli 1934, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Mi
n iste r van E conomische Zaken van den 1 
October 1934, Directie van den L a ndbouw, 
Afdeeling II, n°. 10421; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. 1. De gebruiker van een percee l, 

di e daarop de aanwezighe id van den Colorado
kever {Leptiuota rsa decemlineata Say ) vast
stelt of vermoedt, is verplicht daarvan onver
wijld kennis te geven aan den burgemeester 
van de gemeente, waarin dat perceel is ge
legen. 

2. Indien op een percee l de aanwezigheid 
van den Coloradokever wordt vastgesteld, 
zonder dat daarvan aangi fte werd gedaan als 
bedoeld in het vorig lid en tevens blijkt, dat 
de gebruiker van het perceel de aanwezigheid 
van den kever redelijkerwijze had kunnen 
vastste ll en of vermoeden, wordt deze geach t 
niet te hebben vol daan aan zijn in het vorig 
lid bedoelde verplichting. 

2. De burgemeester, di e eene kennisgev ing 
ontvangt a ls bedoeld in a rt ikel 1 sub 1, of 
die o p een perceel in zijne gemeente de aan
wezigheid van den Colorado-kever vaststelt of 
vermoedt geeft daa1·van onverwijld kennis 
aan het Hoofd van den Plantenziektenkundi
gen Dienst. 

3. H et H oofd van den Plantenziektenkun
di gen Di enst deelt den burgemeester mede 
welke maatregelen tot bestrijding van den 
Colorado-kever, op de in artt. 1 en 2 bedoelde 
perceelen, a lsmede op perceelen waarop door 
he m de aanwezigheid van den Colorado-kever 
is vastgesteld of wo rd t ve ,·moed, moeten wor
den getroffen. 

4. De in h et vo ri g artikel bedoelde maat
regelen kunnen bestaan in : 

a. het vangen en onschadelij k maken van 
de kevers, zoomede va n de eieren en larven 
van deze. 

b. het be pu iten of bestuiven va n de op 
het perceel geteelde gewassen met een of meer 

·insectendoodende middelen, 
c. het ontsmetten van den grond , 
d. de vern ietig ing van het gewas o f een 

gedeelte daarvan, 
e. a ndere midde len, welke <loot· weten

sch ap of pra ktijk als doeltreffend zij n aange
wezen. 

5. 1. De burgemeester beveelt schriftelijk 
den gebruiker van een perceel , waarop de 
aanwezigheid van den Colorado-kever is vast
gesteld of wordt vermoed, die maatregelen te 
nemen, welke overeenkomstig art. 3 moeten 
worden ge troffen. 

2. In elk bevelschrift wordt een termijn 
gesteld , waarb innen de in het eerste lid be
doelde maatregelen moeten zijn ten uitvoer 
gelegd. 

3. Ind ien de gebru iker van een perceel na
l atig blijft de in het eerste lid bedoelde maat
regelen ten uitvoer te leggen, doet de burge
meester deze ten uitvoer leggen op kosten van 
den gebruike r van het perceel. 

6. l. Voor pe rcee len, waarop de aanwezig
he id van den Colorado-kever is vastgesteld of 
wordt vermoed, kan door Onzen met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister de ver
bouw van aarda ppel en worden verboden, of 
een beperkte ve rbouw van aardappelen wor
den voorgeschreven. 

2. Indien door Onzen met de zaken van 
den L andbouw belasten M iniste r een beperkte 
verbouw van aardappelen wordt voorgeschre
ven, worden daarbij de p laats of de plaatsen 
waar n het t ij dstip waarop de aardappelen 
geplant moeten worden, zoomed het aanta l 
te planten aa rdappelen, vastgeste ld . 

7. Het is een ieder verboden levende Colo
rado-kevers of e ieren of levende la rven daar
van in zijn bezit te hebben of te vervoeren. 

8. 1. H et is verboden loof van aardappel
planten te vervoeren of te doen vervoeren 
van een perceel , waarop de aanwezigheid van 
den Colorado-kever is vastgesteld of wordt 
vermoed. 

2. H et vervoeren of doen vervoeren van 
aardappelen en andere gewassen, afkomstig 
van een perceel , waarop de aanwezigheid van 
den Colorado-kever is vastgesteld of wordt 
ver111oecl, is s1echt.s toegestaan met machti
ging van den burgemeester der gemeente, 
waarin het pe rceel is gelegen, gehoord het 
Hoofd van den P lantenz iektenkundigen Dienst. 

9. Aan eigenaren van een gewas, dat in
gevolge het bepaalde in artikel 4 vern ietigd 
is en aan gebru ike rs van perceelen, waarop 
de teel t van aardap pelen is verboden of be
perkt is voorgeschreven, of waarvoor de uit
voer ing van de in artikel 4 bedoelde bestrij 
dingsmaatregelen is getrnffen, kan uit 's Rijks 
kas een schadevergoeding worden ve l'ieend 
volgens de door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister te stellen rege len. 

10. Dit beslui t treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na d ien zijner af
kondi g ing. 
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Onze M iniste,- van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden gepiaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den October 1934. 
WILHELMINA. 

De M;nister van Econ01nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 23 Ortob cr 1934. ) 

s. 533., 

5 Octob er 1934. BESLUIT, betreffende uit
voering van art. 1, derde I id , letter d, en 
van art. 4, laatste lid, de r Wet op de be
lasting van de Doode Hand 1934. 

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

F inanciën van 4 October 1934 n° . 250 af-
deeling Directe Belastingen; ' ' 

Gelet op art. 1, derde lid, letter d, en op 
art. 4, laatste lid , der Wet op de belasting 
van de Doode Hand 1934 (Staat,sblad n°. 
528); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pa len : 

Art. 1. Als instelling van internationalen 
aard, a ls bedoeld is in art. 1 der vVet op de 
belasting van de Doode Hand 1934 wordt aan
gewezen de stichti ng Academie voor Interna
tionaal R echt te 's-Gravenhage. 

2. Bij de toepass ing van art. 4, laatste lid, 
vau de Wet op de belasting van de Doode 
Hand 1934 blij ven buiten beschouwing de be
zittingen der instelling, waarvan de waarde 
door of vanwege Onzen Minister van Sociale 
Zake~ in aanmerking wordt genomen bij de 
Jaarhiksche vaststelling van het vermogen der 
kas, benevens de schulden aan Rijk en ge
meenten, welke blijkens door het be tuur der 
instelling aan ' Onzen genoemden Minister 
overgelegde en door dezen aanvaarde schuld
verklaring, op de kas rustten , een en ander 
uaar den toestand op den l aatsten dag van 
het kalenderjaar, voorafgaande aan het be
lastingjaar. 

3. Dit bes luit wordt geacht in werking te 
zijn getreden tegelijk met de wet, waarop het 
berust. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
, t,aatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 5den October 1934. 

s. 534. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

( Uitgeg. 16 Octobe1· 1934.) 

6 Octobe,· 1934. WET tot instelling van een 
Verkeersfonds. 

Bijl. Handel. 2• Kamer 1933/1934 no. 244 
1- 13. ' ' 

Handel. id. 1933/1934, bladz. 2117- 2128: 
2189-2213; 2216-2240. 

Bijl. Haw/,el. 1° Kamer 1933/1934. no. 244, 
bladz. 1- 12. 

Hand-,l. id. 1934/11!35, bladz. 39- 59. 
Wij WILHELMINA, enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het ,~enschelijk is voorzieningen te tref
fen , ten e rnde het onderling ve,·band tusschen 
de verkee,-smiddelen te land te water en 
door de I ucht te ver ter ken; ' · 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

Pa1·agraa/ I. 
Art. 1. 1. Ingesteld wordt een fonds , ge

naamd Verkeersfonds, ten behoeve van den 
aan leg, de verbetering, het onderhoud en de 
exploitatie van de krachtens deze wet of de 
Motorrijtuigenbelastingwet aan -te wijzen wer
ken en inrichtingen ten dienste van het ver
keer. 

2. Van dit fonds worden de inkom ten en 
uitgaven jaarlijks bij afzonderlijke begrooting 
vastgesteld. De begrooting wordt zoodanig in
gericht, dat zij de uitgaven en inkomsten ten 
aanzien van elk verkeersmiddel afzonderl ijk 
aangeeft. Het beheer van die begrooting wordt 
gevoerd door Onzen Minister van W aterstaat 
en is onderworpen aan dezelfde regelen a ls 
het beheer van de Rijksbegrooting. 

2. Tot de inkomsten van het Verkee, fonds 
behooren : 

1 °. de opbrengst van de motorrijtuigenbe
lasting in het begrootingsjaar; 

2°. de opbrengst van de rijwielbela ting in 
het begrootiugsjaar; 

3°. vergoedingen in kapitaal of in den 
vorm van j_aarlijksche bijdragen, verschuldigd 
aan het R1Jk ter zake van overnem ing in be
heer en onderhoud van wegen door het Rijk ; 

4 °. de ontvangsten van het Rijk ter zake 
van de Spoorwegen; 

5° . de ontvangsten van het Rijk ter zake 
van de Tramwegen ; 

6° . de ontvangsten van het Rijk ter zake 
van veerdiensten, waterwegen en havens met 
uitzondering van de ontvangsten ter zak~ van 
het loodswezen, de betonning, de bebakening, 
de kustverlichting, de zeewerken , de kust
wacht en den stormwaarschuwingsd ienst; 

7°. de ontvangsten van het Rijk betreffen
de de burgerlijke luchtvaart ; 

8°. een te lkenjare vast te stellen uitkee
ring uit 's Rijks middelen; 

9°. voorschotten door het Rijk aan het 
Verkeersfonds verstrekt; 

10°. het batig saldo van de laatst afgeslo
ten rekenrng van ontvangsten en uitgaven 
weg~ns de bij _artikel 1 bedoelde begrooting; 

11 . toevallige baten en inkomsten· 
12°._ het batige saldo van de afg~sloten 

rekenrng van het Wegenfonds over het dienst
jaar 1934 a lsmede a ll e middelen welke zon
der het bij artikel 5 dezer wet bepaal cle, na 
31 December 1935 ten bate van het Wegen
fonds zouden zijn gekomen. 

3. Ten laste van het Verkeersfonds worden 
gebracht: 

1 °. een door Ons vast te stellen aandeel 
in de kosten van eene vervoersstatistiek· 

2°. de uitgaven voor aanleg, verbetering 
of onderhoud van de bij het Rijk in beheer 
en onderhoud zijnde wegen, voor zoover die op 
een Wegenplan, a ls bedoeld in artikel 33 of 
arti kei 34 dei· Motorrijtuigenbelastingwet 
yoor~~men; ter zake van deze u itgaven zal 
JaarhJks behoudens hetgeen wordt besteed voo,· 
den bouw van bruggen over de groote rivi e
ren, ten laste van de begrooting va n het Ver-
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keersfo nds worden gebrnch t een bedrag, ten 
minste gelijk aan het 9,5/30 gedeelte van de 
ten bate van d it fonds komende opbrengst der 
motorrij tuigenbelasting en van de rijwielbe
lasting in het begrootingsjaar; 

3°. ui tkeer ingen aan de provinciën van 
een gedeelte van de ten bate van het Ver
keersfonds komende opbrengst der motonij
tu igenbelasting en der rijwielbelasting in het 
hegroot ingsjaar, welk gedeelte voor de pro
vinciën gezamenlij k in de eerste twee jaren 
35 pct. en in de daaropvolgende jaren 40 
pct. van het 21/30 van die opbrengst zal be
d ragen; 

4°. uitkee ringen voor onderhoud e n ver
betering van bij anderen dan het Rijk in be
heer en onderhoud zij nde wegen of gedeelten 
van wegen , welke op het Rij kswegenpla n, ge
noemd in artikel 33 der Motorrij tuigenbelas
ti ngwet, voorkomen ; 

5° . vergoedingen in kapitaal of in den 
vorm van jaarlijksche bijdragen, verschuld igd 
door het R ij k ter zake van overneming in 
beheer en ·onderhoud van wegen door an
deren; 

6°. bijdragen, welke mochten worden ver
leend, voor afkoop van tollen krachtens oc
trooi of concessie geheven; 

7°. de ten laste van het Rijk komende uit
gaven ter zake van de Spoorwegen; 

8°. de ten laste van het Rijk komende uit
gaven ter zake van de Tramwegen; 

9° . de ten l aste van het R ij k komende kos
ten van aanleg, verbetering, onderhoud en 
ex ploitatie van veerdiensten, vaarwateren en 
havens en van de daartoe behoorende kunst
werken, voor zoover deze kosten strekken ten 
di enste van het verkeer en met uitzondering 
van de kosten van het loodswezen, de beton
ning, de bebakening, de kustverlichting, de 
zeewerken, de kustwacht en den stormwaar
schuwingsdienst; 

10°. de ten laste van het Rijk komende 
kosten van de burgerlijke luchtvaart; 

11 °. rente en aflossing van voorschotten 
door het R ijk aan het Verkeersfonds en aan 
het Wegenfonds verstrekt; 

12°. het nadeelig saldo van de laatst af
gesloten rekening van ontvangsten en uitga
ven wegens de bij artikel 1 bedoelde begroo
t ing; 

13° . het nadeelige aldo van de afgesloten 
rekening van het Wegenfonds over het dienst
jaar 1934 alsmede alle uitgaven en alle terug
gaven op de wegenbelasting en de rijwielbe
lasting, welke , ronder het bij de artikelen 5 
en 6 bepaalde na 31 December 1935 ten laste 
van het Weg~nfonds zouden zijn gekomen. 

4. 1. Tot het geven van advies met betrek
king tot de ingevolge deze wet te nemen maat
regelen en tot bijstand in de uitvoering daar
van, wordt eene Centrale Commissie inge
steld , wier samenstelling, taak, bevoegdheid 
en werkwijze met inachtnem ing van de bepa
lingen van dit artikel bij algemeenen maat
regel van bestuur worden geregeld. 

2. De leden der Centrale Commissie wor
den door Ons benoemd op voordracht van 
Onzen Minister van Waterstaat, behoudens, 
dat een lid door Ons wordt benoemd op voor
dracht van Onzen ~iinister van Financiën, 
en een lid door Ons benoemd wordt op voor-

dracht van Onzen M inister van Binnenland
sche Zaken. Tot de leden, voorgedragen doo r 
den Mi nister van W aterstaat, zull en mede be
hooren de leden van de V aste Commissie van 
den Econom ischen R aad voor het Verkeers
wezen. 

3. Verkeersondernemingen, welke bij de 
begrooting van het Verkeersfonds zij n betrok
ken, zijn verplicht op verzoek van de Centrale 
Commissie all e inlichtingen te verstrekken, 
a lle medewerking te verleenen bij onderzoek, 
dat die Commissie wenscht en daarbij inzage 
te verleenen van en over te leggen alle be
scheiden en reken ingen, welke d ie Commissie 
nood ig acht om zich een oordeel te kunnen 
vormen omtrent het beheer, de exploitatie en 
de werking van de onderneming. 

4. De Centrale Commissie brengt jaarlijks 
aan den Minister van Waterstaat verslag u it 
van hetgeen door haar is verricht, welk ver
slag moet worden overgelegd bij de begroo
t ing van het Verkeersfonds van het jaar , vol 
gende op dat waarover de begrooting loopt. 

Paragraaf II. 
5. De , .Wegenbelastingwet" wordt gewij

zigd als volgt: 
A. Het intitulé wordt gelezen: 
Wet van den 30sten December 1926 tot het 

heffen van een belasting op motorrij tu igen 
ten bate van het Verkeersfonds, en het tref
fen van voorzieningen ten behoeve van open
bare verkeerswegen te land. 

B. In de considerans wordt "van Rijks
wege" en hetgeen daarop volgt vervangen 
door: het Verkeersfonds te voeden door eene 
van R ijkswege te heffen belasting op het mo
torverkeer op openbare verkeerswegen te land 
en voorzieningen te treffen ter verzekering 
van den aanleg, de verbetering en het onder
houd van zulke wegen. 

C. In artikel 1 wordt het woord " Wegen
belasting" vervangen door : ,,Motorrijtuigen
belasting". 

D . Artikel 3 wordt gelezen : 
1. De belasting bedraagt voor een vol jaar: 
a. voor een motorrijtuig op t\vee of d r ie 

wielen: 
indien het eigen gewicht bedraagt: 
niet meer dan 60 kilogram ...... f 10.-
meer dan 60 en niet meer dan 
120 kilogram .... ...... ... .. ........... . 
meer dan 120 en niet meer dan 
250 kilogram ................. .. . 
meer dan 250 kilogram , f 8 · 
per 100 kilogram, doch ten 
minste ........................... . 

b. voor een motorrijtuig op meer 
dan drie wielen en ingericht 
voor personenvervoer en wel het 
vervoer van niet meer dan zes 
personen, den bestuurder daar-
onder niet begrepen, per 100 
kilogram e igen gewicht ..... ... . 
doch ten minste ....... . 

r . voor een motorrijtuig op meer 
dan drie wielen en ingericht 
voor personenvervoer en wel 
het vervoer van meer dan zes 
personen, den bestuurder daar-
onder niet begrepen, per 100 
kilogram e igen gewicht ... ... .. . 

20.-

30.-

40.-

8. -
64. -

10.-
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en daarboven, indien het rijtuig 
is ingericht voor het vervoer 
van: 
niet meer d an tien personen 
per zitplaats 
meer dan t ien en niet meer dan 
tw intig personen .. .... .. ... .. ... .... . 
benevens f 3 per zitplaats boven 
tien ; 
meer dan twintig en n iet meer 
dan dertig personen ....... . 
benevens f 3.50 per zitplaats 
boven twintig; 
meer dan dertig en niet mee r 
dan veertig personen 
benevens f 4 per zitplaats boven 
dertig; 
meer dan veertig personen .... . . 
benevens f 4.50 per zitplaats 
boven veertig. 

d . voor een motorrij tuig op meer 
dan d1·ie wielen, niet vallende 
onder de omschrijving van de 
letters b en c, indien het e igen 
gewicht bedraagt niet meer dan 
1000 kilogram, 
per 100 kilogram e igen gewicht 
doch ten minste .............. .. .... . 
meer dan 1000 doch niet meer 
dan 2000 kilogram .... .. ......... . 
benevens f 10 voor elke 100 
kilogram boven 1000 kilogram; 
meer dan 2000 doch niet meer 
dan 3000 kilogram ..... ... .. .. .... . 
benevens f 11 voor el ke 100 ki 
logram boven 2000 kilogram; 
meer dan 3000 doch niet meer 
dan 4000 kilogram ........... .... .. . 
benevens f 12 voor elke 100 ki
logram boven 3000 kilogram; 
meer dan 4000 doch niet meer 
dan 5000 kilogram .. ........ . ..... . . 
benevens f 13 voor elke 100 ki
logram boven 4000 kilogram; 
meer dan 5000 doch niet meer 
dan 6000 kilogram ...... ... . 
benevens f 14 voor elke 100 ki
logram boven 5000 kilog1·am; 
meer dan 6000 kilogram ...... .. . 
benevens f 15 voor elke 100 ki
logram boven 6000 kilogram; 

2.50 

25.-

55.-

90. -

130.-

9.-
72.-

90.-

190.-

300 .-

420.-

550.-

690.-

2. De belasting voor een motorrijtuig op 
t wee wielen wordt verhoogd: 

a. indien het motorrijtuig is inge
richt voor het vervoer van meer 
dan één persoon met ....... ........ 5 .-

b. indien door middel van dat mo
torrijtuig een 1·ij. of voertuig of 
zijspan wordt voortbewogen, met 13.50 

3. De belasting voor een motorrijtuig op 
meer dan twee wielen wordt, indien door mid
del van dat motorrijtuig een rij- of voertuig 
dat al dan niet zelfstandig als zoodanig kan 
worden gebezigd (aanhangwagen en opleg
ger ) a nders dan langs spoorstaven wordt voort
bewogen, verhoogd met het bedrag dat voor 
dien aanhangwagen of oplegger verschuldigd 
zou zijn, indien hij als een motorrijtuig op 
meer dan drie wielen werd aangemerkt. 

4. De belasting voor een motorrijtuig op 
meer dan twee wielen wordt, indien door mid-

1 del van dat motorrijtuig meer dan één rij. of 
voertuig wordt voortbewogen voor elk die,· 
r ij - of voertuigen overeenkomstig num mer 3 
verhoogd . 

5 . De genoemde bedragen ge lden voor rij 
en voertuigen, waarvan de wielen voorzien 
zijn van luchtbanden. Die bedragen worden 
verhoogd indien de wielen van het r ij - of 
voertuig zij n voorz ie n van cushionbanden met 
dertig procent, van massieve rubbe rbanden 
met zestig procent en van metalen banden 
met honderd procent. 

6. Indien niet a ll e wielen van een rij. of 
voertuig voorz ien zijn van banden van de
zelfde soort, geldt de minst el astische van de 
gebru ikte banden als maatstaf voor de bere
kening van de verschuldigde belasting. 

7. Onze Minister van Waterstaat bepaalt. 
wat onderscheidenl ij k onder luchtbanden. 
cushionbanden en massieve rubberbanden 
wordt verstaan. 

8. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
een metalen band minder elastisch clan een 
massieve rubberband, een mass ieve rubber
band minder elastisch dan een cush ionband 
en een cushionband minder elastisch clan een 
luchtband geacht te zijn. 

9. Onder het eigen gewicht wordt ver taan 
het gewicht van het volledig uitgeruste rij -
tuig. ' 

10 . Voor de toepassing van lid 1, letter a 
(laatste onder-ali nea), b, c en d en van lid 3 
worden hoeveelheden van 50 kilogram en 
daarbeneden verwaarloosd en hoeveelheden 
boven 50 kilogram tot beneden 100 kilogram 
voor 100 kilogram gerekend . 

E. In artikel 5 wordt in de plaats van 
,,f 0.25" gelezen "f 0.50". 

F. De artikelen 30, 31 e n 32 verval len. 
met dien verstande, dat de rekening van het 
Wegenfonds over het dienstjaar 1934 open 
bl ijft tot 31 December 1935. 

D e titel van Hoofdstuk II wordt gelezen: 

Openbare ve,·keerswegen te land. 

G. In artikel 36, l e lid, wordt het woord: 
,,Wegenfonds" vervangen door: ,,Verkeers
fonds" en het woord: ,,Wegenbelasting" door: 
,,Motorrijtuigenbelasting". 

H. In artikel 36, 2e lid, worden de woor
den: ,.binnen de grenzen genoemd in artikel 
32, 2° ." vervangen door: ,,b innen de gren
zen genoemd in artikel 3, 3°. van de wet 
van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 534)". 

I. In artikel 37, le lid, worden de woor
den: ,,als bedoeld in artikel 32, 2° ." vervan
gen door: ,,als bedoeld in artikel 3, 3°. van 
de wet van 6 October 1934 (Staatsblad n°. 
534)". . 

J. In artikel 41, le lid, wordt het woord: 
.,W egenfonds" vervangen door: ,.Verkeers
fonds". 

K. In artikel 43 wordt het wobrd: ,,W e
genbelastingwet" vervangen door: ,,Motor
rij tuigenbelastingwet". 

Paragraaf III. 

6 . De Rijwielbelastingwet (Staatsblad 1924, 
n°. 306) wordt gewijzigd als volgt: 

A. In de considerans wordt "met het oog 
op" en hetgeen daarop volgt ven·angen door: 
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.,noodig is om het Verkee1'Sfonds te voeden 
door eene van Rij kswege te heffen belasting 
,op het rijwielverkeer op openbare verkeers
~vegen te 1 and". 

B. Arti kei 3 wordt gelezen: 
Voor een rijwiel , waarop of waaraan een 

mot-0r is aangebracht, is geen rijwielbelasting 
verschuldi gd . 

Paragraaf IV. 

7. De Wet op de personeele bela ting 1896 
wordt gewijzigd a ls volgt: 

In artikel 3lbis § 3 wordt hetgeen voorkomt 
onder letter d vervangen door: 

motorrijwielen die, volledig uitgel'llst, niet 
meer dan 60 kilogram wegen ; . . 

Aan artikel 31b-is § 3 wordt een meuw e 
-toegevoegd, luidende: . 

e. motorrijtuigen op twee of drie wielen , 
kennelijk ingericht voor invaliden. 

Paragraaf V. 

8. Deze wet treedt in werking met iugang 
,·a11 1 Januar i 1935 met uitzondering van het 
onderdeel A van ~rtikel 6, hetwelk in wer
king treedt met ingang van 1 Augustus 1935 . 

H"lt ee rste begrootingsjaar van het Ver
keersfonds vangt aan met 1 Januari 1935. 

9. Wegenbelastingkaarten voor het belas
t ingjaar Hl34-1935, afgegeven met toepas
sing van artikel 4, eerste of _tweede ltd, 
junct-0 artikel 3 der Wegenbelastrngwet, ver-
1 iezen hare geldigheid met ingang van 1 Fe
bntari 1935 tenzij blijkens een door den ont
Yanger van' het kantoor van afgifte op de 
kaart geste lde aanteekening, vóór dien datu~ 
het versch il tusschen de volgens de Moto1-r1J 
tuigenbelastingwet verschuldigde en de vol 
gens de Wegenbelastingwet geh~ven_ bel ast,ng, 
uerekend over dri e maanden, 1s btJbetaald. 

Wegenbelastingkaa rten, afgegev_en me~ toe
passing van artikel 4, derde of vierde lid, of 
van artikel 5 der Wegenbelastmgwet, voo1· 
een tijdvak, dat vóór 1 J anuar i 1935 is a_an
gevangen en op of na dien datum _ e ,nd1gt, 
blijven zonder bijbetaling tot het e rnde van 
dat tijdvak geldig. . 

10. Door het in werking treden van arti kel _ 
5 wordt de strafbaarheid van feiten, begaan 
onder de werking van de Wegenbelasting-wet, 
niet opgeheven. 

Alle wettelijke voorschriften betreffend_~ d_e 
wegenbelasting zijn ook voor de motorr1J tlll
genbelasting van kracht. 

In aangiftebiljetten , belastingkaarten, pro
cessen-verbaal van bekeuring en andere stuk
ken betreffende de motorrijtuigenbelasting, 
kan deze belasting worden aangedu id als: 
wegenbelasting. 

A lle burgerrechtelijke verbintenissen, welke 
beti·ekking zouden hebben op de wegenbelas
ting zoo deze na 31 December 1934 was be
stendigd worden geacht mede betrekk,ng te 
hebben ~p de motorrij tuigenbelasting. 

ll. In verband met de bepaling van ar
ti kel 6, letter B, wordt aan den houder van 
een r ijwiel , waarop of waaraan een hulpm_otor 
is aangebracht, onder de door Onzen M,mster 
van Financiën te stellen voorwaarden, terug
gaa f van de helft der voor het belastingjaar 
1934-1935 betaalde rijwielbelasting verleend. 

Lasten en bevel en, enz. ; 

Gegeven ten Paleize het Loo, den 6den 
Octobe1· 1934. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Waterstaat, Ka I f f. 

s. 535 . 

D e M inister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 23 Octob,er 1934.) 

6 Octobe,· 1934. BESLUIT tot heffing van 
eene korting van 1½ procent op de jaar
wedden en toelagen van het reserve-per
soneel der Koninklijke landmacht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het w«:.n chelijk is ?m d e 

ingevolge het bepaalde b1J Ons bes! uit van 
30 December 1933 (Staatsblad n°. 786) tot 1 
Juli 1934 op de jaarwedden en toelagen van 
het re erve-personeel der Koninkl ijke land
macht geheven korting ook nà de intrekkin~ 
van dat besluit bij Ons besluit van 12 Juli 
1934 (Staatsblad n°. 363) te bestendigen en 
daaraan het tijdel ijk karakter te ontnemen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 5 September 1934, IIIe Afd. B. , 
n°. 119 ; 

D en Raad van State gehoord {advies van 
25 September 1934, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 October 1934, IIIe 
Afd. B. , n°. 2; 

Gelet op het bepaalde • bij a rtikel 28 van 
het R eglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Eenig artikel. 

Op de jaarwedden en jaarlijksche toel'.1gen , 
zooal die worden genoten door de mtl1ta1re 
ambtenaren, behoorende tot het reserve-perso
neel der Koninklijke landmacht, wordt, te 
rekenen van 1 Juli 1934, eene korting toege
past van 1 ½ procent. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het zal wor
den geplaatst. 

Onze Minister van Defensie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 6den October 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Defensie, L. N. De c kers. 
(Uitgeg. 19 Octob er 1934.) 

s. 536. 

8 Octobe,· 1934. BESLUIT, waarbij met toe
pass ing van artikel 24 der Comptabili
te itswet 1927 (Staa,t,sblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het VIde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. 
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s. 537. 

9 Ottober 1934. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het St. Bonifaciuslyceum te 
Utrecht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
23 Augustus 1934, n°. 11314 III, afdeel ing 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Ond r
wijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijs
wet· 

D~n Raad van tate gehoord (advies van 
25 September 1934, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 October 1934, n°. 
13920, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
:.\1:iddelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1934 de af 

deeling gymnasium van het St. Bonifaciu -
lyceum te Utrecht, uitgaande van de St. Bo
nifaciusvereeniging aldaar, opnieuw voo,· een 
t ijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming de,· desbetref
fen de wettelijke voorschriften aan haar leer
l ingen, die het onderwijs tot aan het . einde 
hebben bijgewoond, een getuigschrift van be
kwaamheid tot universitaire studiën af te 
geven, dat met het getu igschrift, in arti kel 
11 der hooger-onderwijswet vermeld, wordt 
gelijkgesteld. 

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

Het Loo, den 9den October 1934. 

s. 538 . 

WILHELMINA. 
De Minis ter van Onderwijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
( Uitgeg. 19 Octobe,· 1934.) 

9 Octobe,· 1934. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nas ium van " Het ederlandsch Lyceum" 
te 's-G,·avenhage van de Vereeniging " H et 

ederlandsch Lyceum", gevestigd te 's-Gra
ven hage. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op d voordracht van Onzen Ministe r van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 17 
Augustus 1934, n° . 10826 III, afdee li ng Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Ond rwijs ; 

Gelet op artikel 157 der hooge1·-onderwijs
wet· 

G~zien Ons besluit van 17 December 1928 
(S taatsblad n°. 462); 

Den Raad van State gehoord (advie van 
25 September 1934, n°. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden :Iinister van 4 October 1934, n°. 
13911 afdeeling Voorbereidend Hooger en 
:Ylidd~lbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

met ingang van 1 Januari 1935 de afdee
l ing gymnasium van " H et ederlandsch Ly
ceum" te 's-Gravenhage van de Vereeniging 

Het ederlandsch Lyceum", gevestigd te 
~;-Gravenhage, opnieuw voor een tijdvak van 
zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, met 
inachtneming der desbetreffende wettelijke 
voorschri ften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond , een getuigschrift van bekwaamheid 
tot univers itaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkge teld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering
van dit besluit, dat in het Staatsb~ad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 9den October 1934. 

s. 539. 

WILHELM! 'A. 
De Ministe,· van Onde,·wijs. 
Kunsten en W etensrhappen. 

Mar c ha n t. 
( Uitgeg. 26 Octobe1· 1934.) 

9 Octobe,· 1934. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de afdeeling gym
nasium van het St. There ia lyceum voor 
meisjes te 'l'ilbm·g van de Vereeniging 
der Zu ters van Liefde, gevestigd te Til
burg. 

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

Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 
17 Augu;tus 1934, n°. 10938 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gel et op artikel 157 der hooger-onderwijswet: 
Den Raad van State gehoord (advies van 

25 September 1934, n°. 39) ; 
Gel et op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 4 October 1934, 
n°. 13903, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 September 1934 de afdee

ling gymnasium van het St. Theres ia Lyceum 
voor meisjes te Tilburg van de Vereeniging 
der Zusters van Liefde, gevestigd te T ilburg , 
opnieuw voor een tijdvak van ze jaren aan 
te wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
der desbetreffende wettelijke voorschriften 
aan haar leerlingen, die het onderwijs tot aa11 
het einde hebben bijgewoond, een getu ig
schrift van bekwaamhe id tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het g~_tu ig
chrift, in artikel 11 der hooger-ondenv1Jswet 

vermeld, wordt ge lijkgesteld. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is bela t met de uitvoering 
van dit beslui t dat in het taatsblad zal 
worden geplaat;t en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo den 9den October 1934. 
' WILHELMINA. 

De l,finiste,· van Onderwij s, 
Kunsten en W etenschappen, 

1 a r chant. 
(Uitgeg. 23 October 1934.) 
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9 Octob er 1934. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen om tren t afloopencl krediet 
voor accijns en invoerrecht van suiker, 
bestemd voor fabrikanten van suikerhou
dende goederen die in hoofdzaak voor 
export werken. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Mi nister va n 

Financiën van 21 September 1934, n°. 193, 
Accijnzen ; 

Gezi en a rtikel 1 de r wet van 4 April 1870 
(S taatsblad n °. 61 }, de wet van 7 Decem ber 
1896 (Staatsblad n°. 21 2), artike l 83 van d e 
Suikerwet 1924 (Staatsblad n° . 425} . a rtikel 5 
van de wet van 1 Augustus 1930 (Staats blad 
n°. 354 ) en Ons gewijzigd beslu it van 13 
M aart 1923 (Staatsblad n°. 69); 

Den Raa d van State gehoord (advies van 
2 October 1934, n°. 34}; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 0 tober 1934, n°. 
255, Accijnzen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons bes] ni t van 13 Maart 1923 

(S taatsblad n°. 69}, zooals het is gewijzigd 
bij Onze besluiten van 18 Jul i 193 0 (S taats
blad n°. 290) en · van 21 December 1932 
(Staatsblad n°. 623) worden de volgende wij 
zig ingen aangebrach t : 

I. In het ee rste I iel van artikel 1 wordt 
in de plaats van "voor 97 percent van den 
accijns" gelezen: voor 98 percent van den 
accij ns . 

II. De I aa tste zinsnede van het v ierde I id 
van voormeld a rt ikel 1 wordt gelezen als 
volgt : 

Nadat 2 percent van den accij ns van de in
geslagen hoeveelhe id sui ker door den ontbie
cler is betaald wordt deze voor de overige 98 
percent gedebi teerd . 

III. 'a artikel 6 wordt een nieuw artikel 
opgenomen, lu idende a ls volgt : 

A ,·t . 7. Indien bij een in artikel 5 bedoelde 
opneming blijkt, dat de accijns van de aan
wezig bevonden su iker meer bedraagt dan het 
verschil tusschen het debet n het credi t van 
de rekening, nadat dit verschi l is verminderd 
met het bedrag waarvoor crecliteering is te 
verwachten wegens met bestemm ing ten u it
voer ui tgeslagen su ikerhoudende goederen 
vermeld in consenten tot uitvoer wel ke nog 
niet gezu iverd zij n terugontvangen, kan Onze 
Minister van Financiën toestaan, dat het 
meerdere bedrag door den ontvanger aan den 
fabr ikant wordt ui tbetaald, voor zoover ten 
genoegen van Onzen genoemden M inister is 
aangetoond, dat het verschil in meer niet is 
ontstaan door inslag van veraccij nsde su iker 
of van suikerhoudende producten . 

Indien de fabrikant zoowel suiker uit het 
binnenl and a ls uit het buitenland met kre
diet betrekt, wordt, voor de berekening van 
het terug te geven bedrag, de ingevolge arti
kel 5 opgenomen hoeveelheid geacht in de
zelfde verhoudi ng u it binnenlandsche en bui
Lenlandsche su iker te bestaan a ls de totale 
hoeveelheid, waarvoor sedert de vorige opne
ming debiteering op de rekening heeft p laats 
gevonden. 

2. Di t beslui t treedt in werking met in
gang van den eersten ovember 1934. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de ui tvoe ring va n dit besluit, dat in het 
Staatsblad za l worden geplaatst en waarvan 
a fsch r ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 9den October 1934. 

s. 541. 

WILHELMINA. 
De M inister van Financiën, 0 ud. 

( Uit geg . 26 October 1934.) 

9 October 1934. B ESLUIT, houdende wijzi 
g ingen van: 
a. het A lgemeen R eglement op den 

Loodsd ienst; 
b. de Distr icts-R eglementen op den Loods

d ienst in het 3e, in h et 4e en 5e en 
in het 6e district, 

vastgesteld bij K oninklijk beslui t van 10 
Augustus 1932 (Staatsb lad n°. 433 }. 

Wij WILHE L MI NA. enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van den 3den September 1934. IXe 
a fd., n°. 65; 

Gezien de wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad n°. 93}, gewijzigd bij die van 6 
Apri l 1875 (Staatsb lad n°. 62 ) en van 15 
April 1886 (Staatsblad n° . 64} en laat telijk 
bij die van 16 Mei 1934 (Staats blad n°. 255 ) : 

Den R aad van State gehoord (adv ie van 
den 25sten September 1934, n°. 42); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 3 October 1934. I Xe 
Afd., n°. 122; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van den l sten November 1934 : 
krachtens artikel 2 der wet van 20 Augu -

tus 1859 (Staatsblad n° . 93), voor zoover be
treft het bij Ons beslu it van 10 Augustus 1932 
(Staatsblad 11°. 433) vastgestelde Al gemeen 
Reglement op den Loodsd ienst en de Districts
reglementen op den Loodsdi enst in het 3e, in 
het 4e en 5e en in het 6e d istrict, de hierna 
genoemde artikelen te wijzigen als volgt: 

A l gemeen Reglement op den L oodsdienst. 

Artikel 1, laatste al inea wordt gelezen: 
"De distri ctsreglementen bepalen voor elk 

d istrict de standplaatsen vanwaar de loods
d ienst wordt u itgeoefend, de kru isposten der 
zeeloodsvaartu igen, den werkkring der lood
sen en de wijze waarop de verschi llende di en
sten zijn geregeld." 

Artikel 6, 2e al inea wordt gelezen : 
,,De lood kweekel ingen der 2e klasse wor

den gekozen u it ervaren zeelieden, die den 
leeftijd van 20 jaar bereikt hebben en den 
leeftijd van 27 jaar nog niet bere ikt hebben. 
Zij moeten minstens 2 jaar bu itengaats ge
varen hebben en in het bezit zijn van een 
diploma als stuurman Groote vaart." 

Artikel 6, 4e a linea wordt ge lezen: 
,,De loodskweekelingen der le klasse kun

nen bestemd worden voor den zee- of voor 
den binnenloodsd ienst; zij worden meer be
paald voor één der be ide diensten opgeleid 
en vergezellen de loodsen op hunne loodsrei
zen, wanneer hun daartoe de last wordt 
verstrekt ." 
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Artikel 7, le alinea wordt gelezen: 
,,In de behoeften aan matrozen, matrozen

kok, matrozen-motordrijver, roeiers, machinis
ten-motordrijver, machinedrijvers, le en 2e 
stokers, zal worden voorzien door benoeming 
van reeds bij het Loodswezen, enz. of bij 
andere takken van den Staatsdienst werkzaam 
personeel, dan wel door aanneming na een 
proeftijd van minstens 3 maanden van zich 
daarvoor aanmeldende particuliere personen, 
ervaren in hun vak en die als regel den leef
tijd van 36 jaar nog niet hebben bereikt." 

Artikel 8, 2°. a aan het slot wordt toege
voegd: 

"de verplichtingen die bij verschillende 
wetten en reglementen den loodsen zijn op
gelegd." 

Artikel 8, 2°. d, laatste a linea wordt ge
schrapt. 

Artikel 9, ,,Minister van Defensie" ver
vangen door: 

,,Inspecteur-Generaal van het Loodswezen", 
enz. 

Artikel 11 wordt gelezen: 
,,Het onderscheidingsteeken der loodsvaar

tu igen is het nummer van het vaartuig aan 
weerszijden op den boeg. Bovendien voeren, 
toonen of geven de loodsvaartuigen, zoolang 
e,· loo!lsdiens t kan worden verricht : 

a. bij dag de loodsvlag, zijnde een blauwe 
vlag met een witte letter L , geheschen van 
rop; 

b. des nachts de lichten als in artikel 8 
van de "Bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee" afzonderl ijk voor stoomloods
vaartuigen is voorgeschreven; 

c. bij mist of nevelachtig wee,· doen de 
st-0omloodsvaartuigen daarbij tevens het voor 
hen in bedoelde bepalingen voorgeschreven 
geluidse in hooren. 

Het vaartuig voor inspectie gebezigd, voert 
van top een blauwen wimpel met in witte 
letters het woord "Directie" overeenkomstig 
de daarvan bij dit reglement gevoegde teeke
ning.» 

De bij dit artikel behoorende noot vervalt. 
Artikel 12 wordt gelezen: 
,,De volgende seinen, hetzij afzonderl ijk, 

hetzij gezamenl ijk gedaan of getoond, worden 
beschouwd als seinen om een loods te ver
krijgen: 

Overdag. 
1. H et se in G uit het Internationaal Sein

boek. 
2. H et sein P .T . uit het Internationaal 

Seinboek. 
3. De loodsvlag (natievlag omgeven door 

een witten rand ter breedte van een vijfde 
van die vlag) aan den voortop geheschen. 

Des nachts. 
1. Een pyrotechnisch licht, bekend onder 

den naam van blauw licht, elke 15 minuten 
getoond. 

2. Een helder wit licht, telkenmale om
streeks een minuut lang getoond even boven 
de verschansing, met korte tusschenpoozen. 

3. Het sein P.T. uit het Internationaal 
Seinboek door middel van lichtseinen." 

Artikel 13 wordt gelezen: 

,,Noodseinen zijn, afzonderl ij k of gezamen
lijk: 

Overdag. 
1. kanonschoten of andere knalseinen, af

gegeven met tusschenpoozen van ongeveer één 
minuut (alleen voor schepen) . 

2. Het noodsein uit het Internationaal 
Seinboek N .C. 

3. Het groot afstandsein, bestaande uit een 
vierkante vlag, met daarboven of daaronder 
een bal of een voorwerp, dat op een bal ge
lijkt. 

4. Aanhoudend geluid geven met een of 
ander mistseinwerktuig. 

5. Het Internationale noodsein (S.O.S.) 
door middel van radiotelegrafie, (Mayday) 
door middel van rad io-telefonie of (S.O.S. of 
Mayday) door middel van eenige andere wijze 
van seinen op grooten afstand . 

6. Eenige met korte tusschenpoozen op
éénvolgende witte lichtschijnsels (alleen voor 
luchtvaartuigen). 

Des nachts. 
1. Kanonschoten of andere knal einen, af

gegeven met tusschenpoozen van ongeveer een 
minuut (alleen voor schepen). 

2. Vlammen op het schip, zooals van een 
brandend teervat, olievat, enz. (alleen voor 
schepen). 

3. Vuurpe ilen of lichtkogels, welke ster
ren van een willekeurige kleur of soort uit
werpen, en welke één voor één met tusschen
poozen worden ontstoken. 

4. Aanhoudend geluid geven met een of 
ander mistseinwerktuig. 

5. Het Internationale noodsein (S.O.S.) 
door middel van radio-telegrafie, (Mayday) 
door middel van radiotelefonie of (S.O.S. of 
Mayday) door middel van eenige andere 
wijze van seinen op grooten afstand. 

6. Eenige met korte tusschenpoozen opéén
volgende witte lichtschijnsels (alleen voor 
luchtvaartuigen). 

De Nederlandsche lichttorens, welke nood
seinen hebben opgemerkt, doen hierop contra
e in , hetwelk des nachts bestaat uit: 

l°. één vuurpeil, als bewijs dat het in 
nood verkeerend sch ip is opgemerkt; 

2°. twee vuurpeilen, één minuut na el
kander, ter kennisgev ing, dat in verband met 
weer en wind aan het schip hulp zal worden 
verleend. 

Ook door reddingbootstations, niet in de 
nabijheid van lichttorens gelegen, worden 
deze seinen gedaan." 

Artikel 14, ,,vlag P" vervangen door 
,,vlag H". 

Artikel 15 wordt gelezen: 
"Een uit zee kom end schip, dat aan een 

gezondheidsonderzoek moet worden onderwor
pen, toont, indien daartoe aanleiding bestaat, 
overdag de daarvoor aangewezen vlaggen of 
bij gebreke van die vlaggen, de natievlag op 
een zichtbare plaats uit het vóórwant en des 
nachts de daarvoor aangewezen lichten. 

De loods zal er op toezien, dat aan d it 
voorschrift de hand worde gehouden." 

Art. 18, le alinea wordt ge lezen: 
"De loodsschippers zullen de vaarwaters 

geregeld peilen en onderzoeken, waartoe zij 
bij het bekruisen der kust en bij het bevaren 
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der verschil] nde vaarwaters een veelvuldig 
i:,,ebruik van het lood doen maken." 

Artikel 38, laatste alinea wordt gelezen: 
" In zee of ter reede moet het verlangen 

om te ,vorden geloodst kenbaar gemaakt wor
den door een der seinen, bedoeld in artikel 
12, dan wel door een rad iotelegrafische aan
vraag a ls bedoeld in het betrekkelijk d istr icts-
1-eglement." 

Artikel 43, laatste a linea wordt ge lezen: 
" Indi n het zich - door ruw weer of andern 

omstandigheden - laat aanzien, dat buiten
gaats ontscheping van den loods onmogel ijk 
zal zijn, zal desgewenscbt, zoo mogelijk, bin
nengaats ge l genheid tot ontscheping worden 
geboden." 

Artikel 51, 3e alinea wordt ge lezen: 
"Voor schepen met grooten diepgang, die 

a lleen met hoog water binnengebracht kun
nen worden of voor groote schepen, die bij 
voorkeur met stil water moeten binnenloopen, 
kan een uitzondering op dezen regel worden 
toegelaten. " 

Artike l 55, in de laatste a linea: ,,de voor 
het gezondheidsonderzoek bepaalde vlag of 
se inen" te vervangen door: ,,het voor het ge
zondhei dsonderzoek voorgeschreven sein". 

De bij dit reglement gevoegde teekeningen 
worden vervangen door de hierbij gevoegde 
teekeningen. 

Districtsregle111ent op den loodsdienst in 
het Se district. 

Artikel 1, laatste alinea wordt gelezen: 
,,De zeeloodsen zij n geplaatst op de tand

µlaatsen Will emsoord en IJmuiden; de bin-
11enloodscn op de standplaat en Willemsoord 
en Amsterdam, terwijl bovendien een post van 
een of meer binnenloodsen, tevens toegelaten 
tot het loods n naar 1,ee, te Zaandam kan wor
den gedetachee1·d. " 

Artikel 11 , aan het slot wordt toegevoegd: 
" Voo ,· vaartuigen, die zonder onderbreking 

door denze l fden loods worden ge loodst van 
11it zee tot de bestemmingsplaats of omge
keerd wordt de zeeloodsreis en de binnen
loodsi'.eis gerekend te zij n één loodsreis." 

l)i.~t,·ictsreglement op den loodsdienst in 
het 4e en 5e district. 

Artikel 1, in 2e alinea wordt geschrapt: 
,,H ellevoet luis, Dordrecht, Brnuwersha

\·en " 
A'rtikel l , 3e alinea wordt gelezen: 
. ,Met uitzondering van Hoek van Holland 

is er op elke standplaats een Ontvanger der 
loodsgelden. 

Te Dordrecht, Vlaardingen en H ellevoet
, 1 uis zijn gedelegeerden van een Ontvanger 
der loodsgelden gevestigd." 

Artikel 2, ub b, ,,of in de Marinehaven" 
wordt geschrapt. 

Artikel 5, ub c, achter " Dordrecht" toe
voegen: 

,,(ook over de Oude faas)". 
Artikel 6. sub r. achter "Dordrecht" toe-

,oegen: 
.,{ook over de Oude Maas)". 
Artikel 7, sub b, wordt gelezen: 
.,van de reede in de koopvaardijhaven van 

Hellevoetsluis of omgekeerd". 
Arti kei 7, sub c, achter " Dordrecht" toe

voegen: 

,,(zoowel over ieuwe- al Oude :Nlaas) ". 
Artikel 11 wordt gelezen: 
" Voor de zeegaten van Goedereede en van 

Brouwershaven bestemde schepen kunnen te 
allen t ijde een loods verkrijgen van de beide 
voor het zeegat van den Hoek van Holland 
krui ende loodsvaartuigen, terwijl bovendien 
voor de schepen, die van om de Zuid of de 
West komen, in den regel een loods te ver
krijgen is van het loodsvaartu ig van het 6e 
distr ict, dat nabij Middensteenbank kruist." 

Artikel 15 wordt gelezen : 
" Waar in dit reglement wordt gesproken 

van het loodsen in of uit de havens gelegen 
in het 4e en 5e district, wordt daaronder 
verstaan het loodsen tot binnen de haven
hoofden of omgekeerd, met dien verstande. 
dat bij gebruik van een havenloods de dienst 
niet binnen de havenhoofden, doch op stroom 
zal worden overgegeven of genomen." 

Districtsreglement op den loodsdienst in 
het 6e district. 

Artikel 1, in de 2e alinea wordt geschrapt: 
,, Zierikzee''. 

Artikel 1, laatste a linea wordt ge lezen: 
,,De zeeloodsen zijn te Vlissingen geplaatst; 

de binnenloodsen op genoemde standplaatsen , 
a lsmede te Z ierikzee." 

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

Het Loo, den 9den October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, L. . D eck ers. 
( Uitgeg. 2 November 1934.) 

LOOD VLAG . 

Lengte = 3.40 m. Breedte = 2.- m. 
Hoogte letter = ½ breedte der vlag . 

WIMPEL VAN EE DIRECTEUR VAK 
HET LOOD WEZE ' . 

J Lengte = 3.4 m. 
Breedte aan de broeking

zijde = 1.- m. 
J:Heedte aan het uiteinu" 

0.25 m. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 October 
1934 (Staatsblad n°. 541). 

M ij bekend, 
De Minister van Defensie, L . N . D e c ker s. 
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s. 542 . 

10 October 1934. BESLUIT tot schorsing van 
het bes] u it van den raad der gemeente 
La,·en (N.-H .) va n 7 September 1934, 
houdende bepa ling, da t 1° . a ls steunrege
ling voor de werklooze arbeiders te La,·en 
( N .-H .) zal gelden de regeling, welke 
krach tens besluit van den gemeenteraad 
va n 11 F ebruari 1932 door het coll ege 
van Burgemeester en Wethouders onder 
goedkeuring van den Minister van Bi n
nenl andsche Zaken, respectievelijk van 
Socia le Za ken is vastgesteld , en wel zoo
a ls deze regeling luidde op 30 J uni 1934 ; 
2°. aan de tewerkgestelden bij de werk
ve rsch a ffi ng een loon wordt u itgekeerd 
van f 0.35 per uur en dat voor deze werk
verscha ffing overigens zull en gelden de 
a lgemeene voorwaarden , waaronder tot 
dusverre subsidie van het Rijk in de kos
ten van rlie werkverscha ffin g werd ont
vangen. 

Geschorst tot 1 A pr-il 1985. 

s. 543. 

11 Octobm- 1934 . BESLUIT tot wijzig ing van 
het Cris is-R undveebesluit 1933 I. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Economische Za ken d.d . 27 September 1934, 
n°. 21741, A fdeel ing L a ndbouw-Cri sis-Aange
legenheden ; 

Gele t op het Cri sis-Rundveeqeslui t 1933 I ; 
Gehoord de Centra le Commissie, bedoeld in 

a r t ikel 27 van de La ndbouw-Crisiswet 1933 
(a dvies van den 14 September 1934, n° . 399}; 

Gehoord den Raad van State (advi es van 
den 9 October 1934, n°. 31} ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministe r d .d . 9 October 1934 , n°. 
22358, Afdeel ing L a ndbouw-Cri sis-Aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepal en : 
I. In art ikel 2 van het Crisis-Ru ndveebe

slui t 1933 I wordt in pl aats va n " den 15 Oc
tober 1934" gelezen: ,,den 15 October 1935" . 

II. Di t bes luit treedt in werking met in
gang van den 15 October 1934. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van di t beslu it , het
welk in het S t-aatsblad zal worden gepl aatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

H et Loo den Uden October 1934. 
' WILHELMINA. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit geg. 13 Octo be.· 1934.) 

s. 544. 

11 October 1934. BESLUIT tot nadere aan
vulli ng en wijzig ing van het reglement 
op h et verleenen van pens ioenen aan 
E uropeesche locale ambtenaren in Neder
landsch-lni.lië en van pensioenen en on
derstanden aan de weduwen en weezen 
dier ambtenaren. 

Wij WILHELM! A , enz . ; 
Overwegende, dat zich hie r eon geva l voor

doet va n spoedeischenden aa rd , a l voorzien 
in den aanhe f van artikel 70 der Indische 
Staatsregeling, waarin de Volksrnad niet kan 
wo rden gehoord ; 

Op de voordrach t van Onzen M iniste r va rr 
S taat, Mi n ister van Koloni ën va n 27 Septem
ber 1934, 2e Afdeeling, N °. 1 ; 

D en R aad van State gehoord (a dvies van 2 
October 1934, N °. 41) ; 

Gez ien de nadere voordracht va n Onzen 
voornoemden Minister van 4 October 1934, 2e 
Afdeeling, N °. 8 ; 

Gelet op de Wet van 31 Mei 1929 (Nede1·-
la11dsch Staats blad O

• 296, Indisch Staat.,-
blad N °. 323 ) ; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Art. 1. H et bij a r t ikel 1 van Ons beslui t 

van 26 J anuari 1931 10 • 2 (Nederlandsch 
, taatsblad N °. 21, I ndisch S taatsblad N °. 93 ) 
vastgestelde R eglem ent op het ve rleenen van 
pensioenen aan Europeesche locale ambtena
ren in N ederl andsch-Indië en van pensioenen 
en ondersta nden aan de wedu wen en weezen 
dier ambtenaren , zooal het is a angevuld en 
gewijzi gd bij Ons besluit van 6 Augustus 1931 
(N ederlandsch Staatsblad N °. 363, Indisch 
S taatsblad N °. 422) wordt nader aangevuld 
en gewijzigd als volgt : 

I. In ar t ikel 1, § E , verval t het voo"ko
mende onder c. 

II. Art ikel 3 wordt gelezen: 
.,1. De locale ambten worden, voor zoover 

,, daaraan naar de bepali ngen van di t regle
" ment rech ten o f aanspraken op pensioen 
,,zijn verbonden , door den Gouverneur-Gene
,, raal ingedeeld in twee groepen, aan te dui 
" den a ls pensioensgroe p I en pensioensgroep 
" II. Bij deze indeeling wordt de ingevolge 
,,a rt ikel 5, eerste lid , van het Indisch bur
"gerlijk pensioem eglement tot stand gebrach te 
"rangschikking in pensioensgroepen van de 
" burgerlijke landsambten zooveel mogelijk tot 
,, ri chtsnoer genomen. 

" 2. Bij wijzig ing in de indee ling , in het 
"eerste lid van dit artikel bedoeld, waarvan 
"overgang van de pensioensgroep I naar de 
" pensioensgroep II het gevolg is, bi ij ven ten 
"opzichte van de op het tijdstip va n ingang 
" dier wijzig ing in de be trekkelijke ambten 
" di enende personen de voorschriften van d it 
" reglement betreffende de pensioensgroep l 
,, toepasselijk. 

,,3. H eeft de wijzig ing in de indeeling over
,,gang van de pensioensgroep II naar de pen
' s ioensgroep I ten gevolge, dan wordt ten 
,'. aanzien van de op het t ijdstip van ingang 
, dier wij ziging in de betrekkelijke ambten 
,'. di enende personen de tijd wel ken zij tot aan 
" dat t ijdstip krachtens de vOO l'Schr iften va n 
"d it reglement betreffende de pensioensgroep 
" II voor pensioen in aanmerking konden 
,,brengen voor viervijfde gedeelte a l di enst
,,tijd in aanmerking gebracht. 

"4. De n iet in locale ambten doorgebrachte 
"tijd, voor zoover in aanmerking komend als 
" dienstt ijd, geldig voor pens ioen op den voet 
" van di t reglement, wordt voor de toepassing 
" daarvan beschouwd a ls te zijn doorgebracht 
"i n locale ambten, d ie op de in h et eerste li d 
,,".a n d it artikel bedoelde wijze eveneens wor-
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.. ,den ingedeeld m de daar genoemde pen
.,sioensgroepen". 

III. Artikel 4 wordt gelezen: 
" 1. Europeesche locale ambtenaren, die 

.,eervol uit den ·localen dient zijn ontslagen, 

.. hebben recht op pensioen: 
,,I. in de pensioensgroep I: 
"na een diensttijd van ten minste 20 jaar en 

.,het bereiken van een leeftijd van ten minste 
.,, 50 jaar in localen dienst; 

,,II. in de pensioensgroep II: 
" na een diensttijd van ten minste 25 jaar 

.,en het bereiken van een leeftijd van ten 
.,,m inste 55 jaar in localen dienst; 

,,2. Aan tot de pensioensgroep I behooren
.. ,de Europee che locale ambtenaren, die een 
.,diensttijd hebben van 20 jaar en den leeftijd 
,,van 45 jaar in localen dienst hebben bereikt, 

wordt mede pensioen toegekend indien zij , 
'. ' na laatstelijk gedurende ten minste vijf jaar 
,'.te hebben. gediend in een der bij Regeerings
_,,verordening aan te wijzen betrekkingen, 
.,welke geacht moeten worden in den regel 
.,door personen van meer gevorderden leef
_,tijd niet of slechts ten koste van te groote 
"inspanning naar eisch te kunnen w0t·den 

.,, ve rvuld, anders dan op eigen verzoek eervol 
,.uit dien dienst worden ontslagen". 

,,3. Aan tot de pensioensgroep II behooren
.,de Europeesche locale ambtenaren, die een 
... dien ttijd hebben van 25 jaar wordt mede 
.,.pensioen toegekend indien zij, na in localen 
.,dienst den leeftijd van 50 jaar te hebben 

.,,bereikt, anders dan op eigen verzoek eervol 
.,u it dien dienst worden ontslagen op grond 
" van de omstandigheid , dat zij wegen andere 
,,redenen dan welbewezen ziels- of l ichaams
_,,gebreken ongeschikt worden geacht voor ver
.,deren dienst." 

IV. N a artikel 4 worden ingevoegd twee 
nieuwe artikelen, 4a en 4b, onderscheidenlijk 
luidende: 

,,A r·t . 4a. Ongeacht hun diensttijd en leef
.,tijd hebben recht op verhoogd pensioen eer
,,vol uit den local en dienst ontslagen Euro
"peesche locale ambtenaren, die uit hoofde 
.,,van wonden of gebreken, bekomen in of 
. ,door de uitoe fening van hun ambt, of terzake 
.,,van die uitoefening, tengevolge van geweld
.. ,dadige aanranding of verzet of van met ge
" vaar gepaard gaande dienstverr ichtingen, 
"volstrekt ongeschikt zijn verklaard langer 
,,te dienen naar daartoe door den Gouverneur
_,Generaal of ten aanzien van hen die buiten 

.,,Nede,·landsch-l ndië vertoeven, door den Mi
_,, nister van Koloniën te stellen regelen." 

,,Art. 4b . 1. Aan Europeesche loca le amb
,_ tenaren wordt na bekomen eervol ontslag 
" uit den localen dienst evenredig pensioen 
.. ,toegekend: 

"a. indien zij een diensttijd hebben van 
.,tenm inste vij f jaar en uit hoofde van wel
,,bewezen ziels- of lichaamsgebreken voor ver
"deren dienst ongeschikt zijn verklaard naar 
"daartoe door den Gouverneur-Generaal of 
,, ten aanzi en van hen die bu iten Nederlandsch
. ,lndië vertoeven, door den Minister van Ko
,, loniën te stellen rege len; 

"b. indien het ontslag is verleend wegens 
,,eene benoeming tot H oofd van een Depar
,,tement van Algemeen Bestuur in Neder
,_ land. 

"2. Mede kan na bekomen eervol ontslag 
"uit den localen dienst evenredig pensioen 
"worden toegekend aan Europeesche locale 
,,ambtenaren, die na een diensttijd van ten
"minste tien jaar wegens intrekking van de 
"betrekking of zoodanige verandering dan wel 
"inkrimping van den dienst van de betrokken 
,,zelfstandige gemeenschap, dat hunne dien
,,sten door den raad van die zelfstandige ge
"meenschap, met inachtneming van daartoe 
door den Gouverneur-Generaal te stellen 
"regelen, overbodig zijn verklaard, eervol uit 
"hunne betrekking zijn ontslagen en daarna 
,,niet meer zijn herplaatst, mits op het tijd
"stip van ontslag uit den localen dienst voor 
"hen geen uitzicht op herplaatsing bestond 
"en zij op dat tijdstip den 45-jarigen leeftijd 
,,hadden bereikt." 

V. In artikel 5, 
A. eerste lid 
1. § a. 
a. wordt in de tweede al inea na de woor

den buitenlandsch verlof wegens ziekte inge
lascht: ,,(waaronder ook begrepen t ijd waar
"mede een zg. kort verlof is verlengd wegens 
"ziekte)", terwijl voorts in deze alinea instede 
van "tot een maximum van anderhalf jaar 
"voor elk verlof" wordt gelezen: ,,tot een 
"maximum van één jaar voor alle genoten 
,,verloven tezamen"; 

b. vervallen in den tweeden zin van de 
derde alinea de woorden "ontslag uit de be
"trekking als gevolg van aanvaarding van 
"het lidmaatschap van den Volksraad, dan 
"wel" en wordt instede van "dienst waarbij 
"de betrokkene werkzaam was, dat diens 
"diensten dooi· den raad van de betrokken 
"zelfstandige gemeenschap" gelezen "dienst 
,,van de betrokken zelfstandige gemeenschap, 
"dat hunne diensten door den raad van die 
,,zelfstandige gemeenschap"; 

2. vervalt § e; 
3. worden de bestaande §§ / en g onder

scheidenlijk § e en § /; 
B. vierde lid, 
wordt instede van "de paragrafen c, f en 

g" gelezen " de paragrafen c, e en /" . 
VI.In artikel 8, lid 2, wordt instede van 

" lid 1 van artikel 4" gelezen "de artikelen 
,,4, 4a en het eerste lid van artikel 4b" . 

VII. In artikel 9, 
A. wordt het eer te lid vervangen door het 

volgende: 
,.1. Het bedrag van het maandelijksch pen

"sioen wordt, behoudens het bepaalde in het 
,,tweede, derde en vierde lid, berekend: 

"in de pensioensgroep I naar reden van 
,,1.8 % van den pensioensgrondslag per dienst
"jaar, tot een maximum van 46 % van den 
,,grondslag; 

"in de pensioensgro ep II naar reden van 
" 1.44 % van den pensioengrondslag per 
"dienstjaar, tot een maximum van 46 % van 
,,den grondslag. 

"2. Wanneer de pensioengrondslag meer 
"dan f 1000 bedraagt, stijgt het maandel ijksch 
,,pensioen niet boven 46 % van den grond
"slag, verminde,·d met 15 % van hetgeen die 
,,grondslag meer dan f 1000 bedraagt. 

"3. H et gezamenlijk bedrag, dat door een 
,,Europeeschen localen ambtenaar aan pen
.,s ioen op den voet van dit reglement wordt 
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"genoten, kan niet meer bedragen dan f 750 
,,'s maands. 

"4. Het in artikel 4a bedoeld verhoogd 
"pensioen bedraagt, behoudens het bepaalde 
,, in de leden 2, en 3, 46 % van den pensioen
,,grondslag. 

,.5. Aan Europeesche locale ambtenaren, 
,.d ie recht op pensioen kunnen doen gelden, 
" wordt, indien zij vóór het bereiken van den 
,leeftijd van 55 jaar den localen dienst moe

;,ten verlaten in verband met opheffing van 
"de betrekking of inkrimping van den dienst 
,.van de betrokken zelfstandige gemeenschap, 
" waardoor hunne diensten met inachtneming 
,van daartoe door den Gouverneur-Generaal 

'.,te stell en regelen door den raa_d v_l;'n die 
, zelfstandige gemeenschap overbodig z1Jn ver
,\laard, geen lager pensioen toegekend. dan 
,.ten bedrage van 40 % van den pens1oen
"grondslag, tenzij het pei·centl;'_ge van. den 
"pensioengrondslag dat hun b1J doord ,":nen 

tot het bereiken van den leeftijd van 55 Jaar 
::als pensioen zou worden toegekend, minder 

clan 40 zou bedragen in welk geval hun een 
" pensioen wordt toeg~ken cl tot bedoel cl per
'. ;centage van den p nsioengrondslag." 

B. worden het bestaande tweede en derde 
1 id onderscheidenlijk zesde en zevende I id; 

. wordt in het nieuwe zesde lid , instede 
van het na het woord "gedurende" voorko
mende, gelezen " zes en dert ig maanden ge
noten"; 

D. wordt in het nieuwe zevende lid instede 
van ,gedurende vier en twi ntig of gedurende 
zes ~n dert ig maanden" gelezen "gedurende 
zes en dertig maanden" en instede van het 
voorkomende na h et woord "bezoldigingen" 

berekend over zes en dertig maanden"; 
" E. vervalt het bestaande vierde lid ; 

F. worden het bestaande vijfde en zesde 
lid onderscheidenlijk achtste en negende lid ; 

G. wordt in het nieuwe achtste lid instede 
van de leden 2 en 3" gelezen "de be ide 
voorg~ande leden" en instede van "bezoldi 
g ing" ,,bezoldi g ingen"; 

H . wordt na het nieuwe negende lid opge
nomen een nieuw tiende lid , luidende: 

"Ten aanz ien van hen, die, na een zond~r 
" het praedicaat "eervol" verleend ontslag Uit 

den localen dienst of uit de betrekking, dan 
"wel na een eervol wegens ongeschiktheid 
"verleend ontslag ui t den localen dienst of 
:; uit de betrekking, weder in genoemden 
" dienst zijn werkzaam gesteld in eene lagere 
,,betrekking dan de tevoren door hen bekleede, 
"alsmede ten aanz ien van hen die uit hoofde 
,. van ongesch iktheid voor de door hen be
,kleede betrekk ing zijn teruggesteld in eene 

'. ,lagere betrekking, komen bij de toepass ing 
" van het in de voorgaande leden bepaalde de 
" bezo1digirîgen vÓÓT bedoeld ontslag of vóór 
" bedoelde terugstelling genoten n iet voor een 
" hooger bedrag in aanmerking dan dat van 
,,de bij de werkzaamstelling in de lagere be
,,trekking toegekende bezoldiging" ; 

I. verva lt het bestaande zevende lid ; 
J. wordt het bestaande ach tste I id e lfde 

]id, wordende in di t nieuwe elfde lid, instede 
van ,,artikel 4, eerste lid, onder D" , ge lezen 
, .artikel 4a"; 
,K. vervalt het bestaande negende lid ; 

L. worden het bestaande tiende en elfde 
L . & S. 1934. 

lid onderscheidenlij k twaalfde en dertiende 
lid. 

VIII. In artikel 10, wordt het tweede lid 
na de woorden "in aanmerking worden ge
" bracht" gelezen a ls volgt: ,,doch dat niet 
., lager is dan het bedrag van het pensioen, 
,,hetwelk tevoren door hem werd genoten. 
,,Tijd , vóór het herkrijgen van de hoedanig
"heid van Europeesch locaal ambtenaar in 
" localen dienst doorgebracht, waarin naast 
,,het vroegere pensioen inkomsten zijn geno
"ten ten laste van de begrooting van een 
"gebiedsdeel, wordt daarbij buiten rekening 
,,gelaten". 

IX. In artikel 11, 
A. eerste lid, 

wordt instede van "artikel 5, eerste lid , § g", 
gelezen "artikel 5, eerste lid, § /"; 

B . vervalt het derde lid; 
C. wordt het bestaande vierde lid derde 

lid, terwijl in dit nieuwe derde lid , 
1. onder a, instede van "de paragrafen a, 

b d en e" wordt gelezen a b en d" · 
'2. onder b, instede van",,de paragr~fen c, 

/ en g" wordt gelezen "paragrafen c en e"; 
3. vervalt het gedeelte, aanvangende met 

de woorden " Voor de toepass ing" en e indigen
de met de woorden " zijn bijgedragen". 

D . vervalt het bestaande vij fde lid; 
E. wordt het bestaande zesde lid vierde 

lid, terwijl in dit nieuwe vierde lid instecle 
van " de paragrafen c, / en g" wordt gelezen 
,.de paragrafen c, e en /". 

X. In artike l 12, 
A. eerste lid , wordt instede van " de leden 

1 tot en met 5" ge lezen "de leden 1 tot en 
met 3" en instede van " lid 4, onder "a en b" 
,, lid 3, onder a en b" ; 

B . tweede lid, wordt instede van "onder a 
van lid 4 van artikel 11" gelezen "onder a 
van lid 3 van artikel 11" , in tede van "onder 
b van lid 4 van artikel 11" ,,onder b van lid 
3 van artikel 11" en instede van " lid 6 van 
artike l 11" ,,lid 4 van artikel 11"; 

C. derde lid, wordt instede van "lid 6 van 
artikel 11" gelezen ,, lid 4 van artikel 11". 

XI. In artike l 13, 
A . eerste lid, wordt instecle van " het 4de 

li d van artike l 11, onder a" , gelezen "het 
3de lid van arti kel 11, onder a" , en verva l
len de woorden "of een ten honderd" zoo
mede het slotgedee l te, aanvangende met de 
woorden "al naar gelang" en ei ndigende met 
de woorden "in aanmerking komt"; 

B . tweede lid , 
1. wordt, instecle van "artikel 11 , lid 4, 

onder b" , te lkens gelezen "artikel 11, lid 3, 
onder b" en instede van "arti kel 11, 1 id 6", 
,.artike l 11, lid 4", terwijl vervallen de woor
den "clan wel een ten honderd", en de woor
den "naar gelang die diensttijd ten volle of 
voor de helft voor de berekening van het pen
ioen in aanmerking komt", worden vervan-

gen door "en van de inkomsten over den 
diensttijd bedoeld in lid 4 van artikel 11"; 

2. ve rva llen onder b de woorden " de in 
artike l 11, lid 4 onder b"; 

3. wordt na den eersten zin een tweede zin 
inge lascht, luidende a ls volgt : 

,,Voor de toepassing van dit voorschrift ge
"schiedt de berekening van de inkomsten in 
,,mil itairen dienst bij de landmacht in Neder-

42 
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" landsch-Indi ë of elders genoten, volgens een 
,,door den Gouverneur-Generaal voor de toe
,,passing van het Indisch burgerlijk pensioen
,, reglement vastgestelden maatstaf. Voor tijd, 
,,welke buiten Nederlandsch-Indië is doorge
,,bracht, ge ch iedt de berekening alsof betrok
,,kenen gedurende di en tijd een maandelij k
"sche bezoldiging hadden genoten, gelijk aan 
" de h elft van de eerste door hen in localen 
,, dienst genoten bezoldiging, met dien ver
"stande , dat niet meer wordt gevorderd dan 
,,een bedrag, gelijk aan die eerste maande
,, lijksche bezoldiging" ; 

4. verva lt de laatste zin, aanvangende met 
het ,voord "Kan" en e indigende met de woor
den berekend wordt" · 

C. " wordt aan het d~rde I id toegevoegd: 
" met d ien verstande, dat na toekenning van 
,,pensioen de inhouding, indien noodig, zoo
"danig wordt verhoogd, dat de aanzu iver ing 
,,a floopt u iterlijk in vijf jaren"; 

XII. Artikel 14 vervalt. 
XIII. In artikel 15, eerste lid , wordt in

stede van "artikel 4, lid 2, onder b" gelezen 
,,artikel 4b, lid 1, onder a". 

XIV. In a rtikel 25, 
A. eerste lid , wordt instede van "onder a 

va n het vierde I id van artikel 11" gelezen 
,,onder a van het derde lia van artikel 11" ; 

B. vij fde en zevende lid, wmdt instede van 
. ,het bepaalde onder A en C van het eerste 
l id van ariikel 4" gelezen "artikel 4". 

XV. Artikel 34a, 1 id 2 wordt gelezen: 
" 2. De in l id 1 van dit artikel bedoelde 

,,overdrachtsom behoeft voor de ambtenaren, 
,, ingedeeld in de pensioensgroepen I en II, 
,,hoogstens te worden berekend voor respectie
., vel ijk 25 en 30 ten volle voor eigen pensioen 
,, tellende dien tja ren." 

XVI. Artikel 34b, lid 1 word t gelezen: 
" 1. I nd ien een tot het fonds toetredende 

" deelgenoot over komt uit een ander onder 
,,Regeeringstoez ich t gesteld Kolon iaal Wedu
" wen- en W eezenfonds of uit den vasten 
,,dienst van een der beheerskantoren in N e
. ,derla11.lÛ!ch-l ndië van de P ensioenfondsen 
,.voor de Koloni a le landsdienaren en Locale 
"ambtenaren, zal op hetgeen de tot het fonds 
., toetredende deel genoot h ieraan wegens de 
,,toetred ing aan huwelij kscontributie en (of) 
"extra-bijdrage h eft te voldoen, in mindering 
" worden gebracht het totale bedrag, hetwelk 

aoor het fond , waaruit de betrokkene wordt 
::overgenomen, of door de gezamenlijke pen-

sioen- en weduwen- en weezenfondsen onder 
::beheer van het beheerskantoor, waarbij de 
,,betr,~kkene in di enst was, wordt overgedra-

,,~iÎI. I n het eerste li d van a rtikel 35 
wordt instede van " vierde lid van artikel 11" 
gelezen ,,derde lid van artikel 11". 

XVIII. In artikel 46, 
A. eerste lid, wordt instede van "artikel 

4, eerste, lid of tweede lid, onder c" gelezen 
,,artikel 4, 4a of 4b , eerste lid, onder b"; 

B . tweede lid , wordt iristede van 1,artikel 
4, tweede lid, order a öf b" gelezen "artikel 
4b, eerste lid, onder a"; 

C. wordt na het tweede lid ingevoegd een 
nieuw derde lid, luidende : ' 

,,3. H et pens ioen, toegekenq ingevolge ar
"tikel 4b, tweede lid, gaat in met den dag 

" met ingang waarvan de betrokkene eervol 
.,uit den localen dienst is ontslagen"; 

D. worden de bestaande leden 3 en 4 on
dersche idenlijk I id 4 en 5; 

E. wordt in het n ieuwe vierde lid instede 
van "artikel 4" gelezen "de artikelen 4, 4a 
en 4b". 

XIX. In artikel 47, vij fde li d, wordt in
stede van "plaatselij ke en gemeentebesturen" 
ge lezen "zel fstandige gemeenschappen" , ter
wijl voorts aan het slot van dat lid een nieuwe 
zin wordt toegevoegd, luidende: 

"Eene beleening als hier bedoeld geeft den 
"geldschieter de bevoegdheid het pensioen te 
" innen en daarop het voorgeschotene en de 
,,vervallen rente te verha len. " · 

XX. In artikel 54 wordt aan het tweede 
li d toegevoegd: ,,op de wijze als aan het slot 
van het derde lid van a rtikel 13 aangegeven". 

XXI. Artikel 70 wordt gelezen: 
" Voor Europeesche locale ambtenaren die 

"gedurende hun diensttijd overgaan van een 
"bij de pensioensgroep II ingedeeld locaal 
,,ambt naar een bij de pensioensgroep I in
, .gedeeld locaa l ambt komt de t ijd welken zij 
,in ee rstbedoeld ambt als di ensttijd in aan

'.,merk ing konden brengen voor viervij fcle ge
,, deelte als diensttijd in aanmerking." 

XXII. I n a rtikel 7l , 
A. tweede I id , wordt instede van "bij een 

der pens ioensgroepen A of B" gelezen "bij de 
pensioensgroep II" en instede van ,,bij de pen
sioensgroep C" ,,bij de pensioensgroep I" ; 

B . derde lid , wordt instede van " in de 
pensioensgroep C" gelezen " bij de pensioens
groep I "; 

C. vierde lid , wordt instede van "artikel 
5, ee r te I id , § /", gelezen "art ike l 5, eerste 
li d, § e" en in tede van "tweederde" ,,v ier
vijfde" ; 

D. vervalt het zesde lid. 
XXIII. Tabel III , behoorende bij artikel 

11, lid 6, wordt gewijzigd volgens de bij dit 
beslui t gevoegde nieuwe Tabel III . 

O,,erganr1sbepalingen . 

2. De tijd , door Europeesche locale amb
tenaren vóór den dag van inwerkingtreding 
van dit beslui t onder genot van verlofsbezol
di g ing doorgebracht met buitenl andsch verlof 
wegens langdur igen d ienst of met daarvoor in 
de plaat.s tredend binnenlandsch verlof, dan 
wel buitenlandsch verlof wegens ziekte, komt 
a ls diensttijd in aanmerking voor de helft 
van den du ur van dat veriof, tot een maximum 
van anderhal[ jaar voor elk verlof, zull ende 
dan ech ter latere, na bedoelden dag vallende, 
ve rloftijd te hunnen aanzien buïten rekening 
blijven, indien of voor zoover daardoor het bij 
artikel 1, § V , sub A , ad l a, van dit besluit 
gesteld maximum van één jaar zou worden 
overschreden of ve rder overschreden, een en 
ander onverminderd het bepaalde in artikel 
5, l id 1, § tl,., van het Europeesch locáal pen
sioenreglement 1931. 

3. Ten aanzien van op den dag van inwer
kingtreding van dit besluit in dienst zijnde 
Europeesche locale ambtenaren · blijven •van 
kracht de bepalingen tot dien dag geldende 
op het punt van medetelling vdor pensioen 
op den voet van het Europeesch locaal pen
sioenreglement 1931 van tijd als bedoeld in 
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artikel 5, 1 id 1, § /, van dat reglement, zoo
a ls het bij dit besluit is ·gewijzigd. 

4. Ten aanzien van, onderschei denlijk door, 
op den dag van inwerkingtreding van dit be
slu it in dienst zijnde Europeesche locale amb
tenaren is bij de toepassing van de iirtikelen 
11, 12 en 13 van het Europeesch lol!"aal pen
sioenreglement 1931, zooals deze artikelen 
luiden ingevolge artikel 1, §§ IX, X en XI 
van dit besluit aan bijdragen ten behoeve 
van de pensioenen over voor pensioen in aan
merking komende tijd , voorafgegaan aan de 
maand, volgende op die waarin bedoelde dag 
ligt, n iet meer verschuldigd dan bij de tot 
dien dag geldende bepalingen was voorge
schreven. 

5. Voor de op den dag van inwerkingtre
ding van dit beslu__it in dienst zijnde Euro
peesche locale ambtenaren die tot dien dag 
eene betrekking bekleedden of geacht werden 
te bekleeden, ingedeeld bij een der pensioens
groepen B of C en die krachtens de tot d ien 
dag voor hen geldende bepalingeh met ingang 
van dien dag dan wel met ingang van een 
dag, liggende binnen een termijn van tien 
jaar daarna, recht op pensioen hadden kun
nen doen gelden, blij ven de in bedoelde be
pali ngen gestelde diensttijd. en leeftijdsgren
zen voor het verkrijgen van recht op pen ioen 
van kracht. , 

Voor zoover op den dag van inwerkingtre
ding van dit besluit in dienst zijnde Euro
peesche locale ambtenaren die eene betrek
king bekleedden, ingedeeld b ij de pensioens
groep A, op dien dag reeds recht op pensioen 
kunnen doen gelden of binnen één jaar na 
de inwerkingtreding van dit besluit zooclanige 
aanspraak zouden verkrijgen vo lgens tot dus
ver voor hen geldende bepalingen inzake de 
d iensttijd- en leeftijdseischen, zullen zij ook 
na de totstandkoming van dit besluit van deze 
aanspraak mogen gebruik maken, met dien 
ver tande, dat hun bij pens ionneering vóór 
het bereiken van den leeftijd van 55 jaar, 
anders dan wanneer zij uit hoofde van wel. 
bewezen ziels- of lichaamsgebreken voor ver
cle1;en dienst ongeschikt zijn verklaard , als 
pensioen geen hooger bedrag zal worden toe
gekend clan dat, hetwelk hun zou zijn toege
kend indien hun met ingang van genoemden 
dag pensioen, berekend naar de tot dien dag 
van' kracht zijnde bepalingen, ware verleend, 
onvermincle,·d de korting welke daarop is of 
zal »'orden gelegd . 

6. Bij de berekening van pensioen, ingaan
de op of na den dag van inwerkingtreding 
van dit besluit, komen, onverminderd het be
paalde in artikel 7 en het eerste lid van 
artikel 8, bezoldigingen, genoten vóór 1 April 
1934 of' sedert. dien datum genoten volgens 
eene bezoldigingsregeling welke naar het oor
deel van den Gouverneur-Generaal bezol digin
gen bevat welke niet in overeenstemming 
moetèn ·w~rden geacht met de H erziene Be
zoldigingsregel ing Burgérlijke Landsdienaren 
1934, bij de bepaling van den pensioengrond
slag; zoomede voor de verdere toepassing van 
het , Europeesch Locaal Pensioenreglement 
1931, slechts in aanmerking •tot 75 pct. van 
het nominale bedrag, zulks in afwijking van 
de 'bij Ons beslui t van 16 Juli 1932 (Neiler
landsch Staatsblad n° . 357, Indisch Staatsblad 

n°. 477) bekrachtigde, door den Gouverneur
Generaa l van N ed:erlandsch- l ndië krachtens 
arti kel 92 van de Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnantie van 18 April 1932 
(Indisch Staatsblad n° . 166}. De pens ioen
grondslag wordt echter n iet lager gesteld dan 
wanneer deze uitsluitend werd berekend naar 
de bezoldiging genoten na de invoering van 
een bezoldigingsregeling, welke naar het oor
deel van den Gouverneur-Generaal wel in 
overeenstemming moet worden geacht met de 
Herziene Bezoldigingsregeling Burgerlijke 
Landsdienaren 1934. 

7. Aan de op den dag van inwerkingtreding 
van dit beslui t in dienst zijnde Europeesche 
loca le ambtenaren, die volgens de tot dien 
dag geldende bepalingen recht op nom1aal 
pensioen eerst met ingang van een na dien 
dag gelegen datum zottden bereiken en die 
in verband met de opheffing van de betrek
king of inkrimping van den dienst van de 
betrokken zelfstandige gemeenschap, waardoor 
hunne diensten, met inachtneming van daar
toe door den Gouverneur-Generaal te steil en 
regelen , door den raad van die zelfstandige 
gemeenschap overbodig zijn verklaard, eervol 
uit den localen dienst worden ontslagen, 
wordt een pensioen, onderhevig aan de even
tueele wettelij ke korting, toegekend, berekend 
over de door hen over de maand Maa1·t 1934° 
genoten bezol di ging, - clan wel, ind ien door 
hen over die maand geen bezoldiging in wer
kelijken dienst is genoten, over de te voren 
laatstelijk door hen genoten maandel ij ksche 
bezoldiging in werkel ij ken dienst -, tot het 
percentage dat op den voet van de vóór den 
dag van inwerkingtreding van dit besluit voor 
hen geldende pensioenbepalingen door hen op 
den dag, waarop het pensioen ingaat, zou zijn 
bereikt, doch ten hoogste 36 , behoudens en 
onverminderd hunne aanspraken uit de ver
dere bepalingen van het Europeesch locaal 
pensioenreglement 1931, zooals dit bij arti kel 
1 van dit besluit is gewijzigd en aangevuld. 
voortvloeiende. 

8. 1. Aan Europeesche loca le ambtenaren, 
d ie uit den lomtl en dienst zijn of zullen wor
den ontslagen met recht of aanspraak op pen
sioen, ingaande op of na den dag van in
werkingtreding van d it besluit, wordt als pen
sioen geen lager bedrag toegekend dan dat, 
hetwelk hun zou zij n toegekend, indien hun 
met ingang van 1 September 1934 pensioen, 
berekend naar de op dat tijdstip van kracht 
zijnde bepalingen, ware verleend, onvermi n
derd de korting, welke daarop krachtens wet 
is of zal worden gelegd. 

2. In het besluit waarbij het pensioen wordt 
toegekend, wordt tevens vastgelegd het bedrag 
dat zonder inach tneming van het eerste lid 
van di t artikel aan pensioen zou zijn toege
kend, zullende, wanneer betrokkenen na 1 
April 1934 geen bezoldiging in werke]ijken 
dienst hebben genoten, bij de bereken ing van 
dit bedrag worden uitgegaan van de bezoldi
ging welke hun bij herplaatsing in werkelij 
ken di enst met ingang van genoemden datum 
zou zij n toegekend. Bij de toepassing van kor
t ingen krachtens wettelijk voorschrift als in 
het eerste lid bedoeld, daalt hetgeen door be
langhebbende aan pensioen wordt genoten 
niet beneden het bedrag, dat genoten zou zijn 
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als het pensioen zonder inachtneming van dat 
Jid zou zijn toegekend. 

3. Indien een pensioen al s in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld is t.oegekend met t.oe
passing van het in artikel 10, lid 2, van het 
Europeesch locaal pens ioenreglement 1931 be
doelde minimum en di t minimum is bepaald 
naar een pensioen, genoten vóór den dag van 
inwerk ingtreding van dit be luit, zal dat pen
sioen , aan de in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde korting zijn onderworpen, waarbij 
clan het tweede I id overeenkomstige t.oepass ing 
vindt. 

9 . Dit besluit wordt geacht in werking te 
zij n get1"0den met ingang van 1 October 1934 
en is van t.oepassing op alle pensioenen, in
gegaa n of ingaande op dien datum. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit be luit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
af chrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

Het Loo, den llden Oct.ober 1934. 
WILHELJ\UNA. 

De Minister van Staat, 
llfiniste1· van K oloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg . 19 Octobc,· 1934.) 

BIJL.AGE. 

Behoort bij art. 1, Par. XXIII 
van het Koninklijk besluit van 
11 October 1934 (Nederlandsch 

taal8blad n°. 544). 

TABEL III, behoorende bij artikel 11 , lid 6, 
van het Europeesch locaal pensioenreglement, 
aangevende de inkoopsom voor het geldig 
maken van diensttijd voor locaal pensioen 
per gulden van de maandelij ksche activiteil8-
bezoldiging, waarop de betrolckene in den 
vasten localen of nieuwen vasten localen 
dienst is getreden. 

Bij de toetreding tot 
het fonds voor eigen 

pensioen tellende 
dienstjaren. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Pensioensgroep, als be
doeld in het Europeesch 

locaal pensioenregle
ment, waartoe de 
betrokkene na zijn 
toetreding behoort. 

I. 1 II. 

1,74 
1· 

1,32 
3,49 2,66 
5,26 4,02 
7,05 5,38 
8,86 6,77 

10,69 8,16 
12,53 9,57 
14,41 10,99 
16,29 12,43 
18,21 13, 
20,15 15,36 
22,12 16,84 
24,11 18,36 
26,15 19, 
28,22 21,43 
30,34 23,01 
32,51 24,61 

18 · I 
19 
20 
21 
22 

J 23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 en meer 

34,74 
37,02 
39,3 
41,81 
44,32 
46,92 
49,62 
52,43 
52,43 
52,43 
52,43 
52,43 
52,43 

T oelicl,tin y cn. 

26,25 
27,93 
29,66 
31,42 
33,24 
35,12 
37,05 
39,05 
41,12 
43,28 
45,53 
47,88 
50,36 

1. Met de pensioensgroep I wordt gel ijk
gesteld de pensioen groep C. Met de pen
sioen groep II worden gelijkgesteld de pen
sioensgroepen B en A. 

2. Diensttijd , welke !echts voor de helft 
voor pensioen medetelt, wordt herleid t.ot 
diensttijd , welke ten volle voor pens ioen mede
telt. 

Bij de bepaling van den diensttijd worden 
15 of meer dagen voor een volle m aand ge
rekend, terwijl minder dan 15 dagen worden 
verwaarloosd. 

3. Indien de in rekening te brengen dienst
tijd niet een geheel aantal jaren bedraagt, 
gesch iedt de berekening van de inkoopsom 
door interpolatie, als aangegeven in het on
derstaande voorbeeld. 

4. H et bedrag van de inkoop om wordt 
naar boven afgerond t.ot volle guldens. 

5. De inkoop om behoeft slechts te worden 
berekend naar een maximum van 25 of 30 
dienstjaren, al naar gelang de betrokkene na 
de t.oetreding t.ot de pensioensgroep I of II 
behoort. 

Voo,·b eeld. 
E en burgerlijk la ndsdi enaar gaat over in 

localen dienst. Vóó ,· zijn overgang was h ij 7 
jaar en 5 m aanden in 's I ands di enst geweest, 
waarvan 8 maanden met buitenlandsch verlof. 

Hij treedt in den vasten localen dienst op 
een bezoldiging van f 700 ' maands in een 
betrekking, behoorende t.ot de pensioens
groep I. 

Voor pensioen tellende dien ttijd: 
6 jaar 9 maanden + 8/2 maanden is 7 jaar 

1 maand. 
Bedrag voor de inkoopsom : 

{ 12.53 + l/12 (14.41 - 12.53) } X { 700 is 
(12.53 + 0.16) X f 700 is f 8883. 

s. 545. 

12 Oct'obe,· 1934. BESLUIT t.ot wijziging van 
het Crisis-Rundveebesluit 1934 I. 

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

Economische Zaken van 1 Augustus 1934, n°. 
19933, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gelet op het Crisis-Rundveebesluit 1934 I ; 
Gehoord de Centraile Comm iss ie, bedoeld in 

artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van 17 Jul i 1934, n°. 371) ; 

Gehoord den R aad van State (advies van 
25 September 1934, n•. 52); 
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Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1934, n°. 
22122, Afdeel ing Landbouw-Crisis-aangelegen
heden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
I . Artikel 3 van het Crisis-Rundveebesluit 

1934 I te wijz igen en te doen luiden als vo lgt: 
,,Voor de tijdvakken, aanvangende met in

gang van nader door On te bepal en t ijdstip
pen en e indi gende n1et ingang van nade1· door 
Ons te bepal en t ijdstippen is elders dan op 
markten, in dool' of vanwege Onzen Minister 
aan te wijz n marktstall en en daarbij behoo
rende terreinen, in openbare slachthu izen, of 
in door of vanwege Onzen Minister aan te 
wijzen andere slachtplaatsen en daarbij be
hoorende stallen en terre inen, het in voorraad 
hebben van rundvee, waarvan het gewicht, ge
legen i binnen door Onzen Minister te be
palen gewichtsgrenzen, slechts toegestaan, in
dien dat in voorraad hebben gedekt is door 
een identite itsbewijs , houdende eene beschrij 
ving van het betreffende rund en eene aan
duiding van zijn eigenaar, wien het identi 
te itsbewijs is verstrekt en van diens rechtver
krijgenden . wien dat bewijs is overgedragen." 

II. Te bepalen. dat dit be luit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zijn afkond iging. 

Onze Ministe r van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift za l worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 12den October 1934. 
WILHELMINA. 

D e M,:nister van Econo11iische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 24 Octob e,· 1934 . j 

s. 546 . 

Nog niet verschenen; wordt achter in opge
no,nen . 

s. 547. 

13 October 1934. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk beslui t van 18 April 
1921 (Staatsblad n°. 678), laatstel ijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 20 Mei 
1930 (Staatsblad n°. 208), en tot vaststel 
ling van de regelen nopens de verdeel ing 
der in a rtikel 18 der Wet op de Rijks
verzeker ingsba nk en de R aden van Ar
beid (Staatsblad 1933, n° . 598} bedoelde 
kosten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen . Minister van 

Sociale Zaken van 8 October 1934, n°. 2518, 
Afdeel ing Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 18 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, 11°. 598; 

D en Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 
11 van die wet, gehoord; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van 1 Maart 1934 in te trekken 

Ons besluit van 18 April 1921, Staatsblad n°. 
678, laatstel ijk gewijzigd bij Ons besluit van 
20 Mei 1930, Staatsblad n°. 208, en te be
palen als volgt: 

Art. 1. Onder de kosten van het beheer der 
Bank zijn te verstaan: 

a. de bezoldigingen, toelagen en vergoedin
gen voor extra werkzaamheden van ambte
naren, bepaaldelij k aangewezen voor werk
zaamheden ten behoeve van de uitvoering 
van, hetzij de Ongevall enwetten , hetzij de 
Ouderdom wet 1919, hetzij de Invaliditeits
wet, hetzij de Zi ektewet; 

b. de bezoldi gingen , toe lagen en vergoe
dingen voor extra werkzaamheden van het 
bestuur, d n wiskundi gen adviseur en van de 
aan bet bestuur ondergeschikte ambtenaren , 
die zijn aangewezen voor werkzaamheden ten 
behoeve van meer clan één der onder ei ge
noemde wetten ; 

c. a ll e kosten , door de Bank gemaakt in 
verband met de huisvesting en installatie van 
hare bureelen, h ieronder begrepen de afschrij
vingen op hare gebouwen; 

d . alle kosten der Bank, niet onder a, b 
en c genoemd. 

2. De kosten, in artikel 1 onder a genoemd, 
worden gebracht ten laste van de gezamen
lijke Ongevallenfondsen, het Ouderdomsfonds 
A, het Ouderdomsfonds B , het Invaliditeits
fonds en de Ziekenkassen, naar gelang de 
ambtenaren werkzaam zijn ten behoeve van de 
uitvoering onderscheidenlijk van de Ongeval
lenwetten van de Ouderdomswet 1919, voo r 
zoover b~treft de gesubsid ieerde verzekerin
gen, de Ouderdomswet 1919 voor zoover be
tre ft de overige verzeker ingen, van de Invali 
d iteitswet of van de Ziektewet. In dit artikel 
en de volgende artikelen worden <?_nder de 
Ziekenkassen verstaan de gezamenhJke Zie
kenkassen der R a den van Arbeid. 

3. De kosten, in artikel 1 onder b ge
noemd, worden over de gezamenlijke Ongeval
lenfondsen het Ouderdomsfonds A , het Ouder
domsfonds ' B , het Inval idi teitsfonds en de 
Ziekenkassen, of, indien de werkzaamheden 
der betrokken ambtenaren niet op alle voren
genoemde fondsen en de Ziekenkassen betrek
king hebben, slechts over de betrokken _ fond
sen of de betrokken fondsen en de Zieken
kassen , verdeeld naar verhouding van d~ be
dragen welke ingevolge het bepaalde b1J ar
tikel 2' voor rekening komen van elk afzon
derlijk fonds of van de Ziekenkassen. 1:'3ij de 
verdeelingen in dit artikel en de artikel en 
4 en 5 bedoeld worden voorloopig de beide 
Ongevall enfond;en als één fonds en de beide 
Ongevall enwetten als één wet beschouwd. 

4. De kosten in artikel 1 onder c ge
noemd, worden ' over de gezamenlijke Onge
vallenfondsen, het Ouderdomsfonds A , het 
Ouderdomsfonds B , het Invalidi teitsfonds en 
de Ziekenkassen, of - voor zoover zij betrek
king hebben op bureelen, waar in arbeid wordt 
verricht welke niet op alle vorengenoemde 
fondsen' betrekking heeft - slechts over de 
betrokken fondsen of over de betrokken fo nd
sen en de Z iekenkassen verdeeld naar verhou
ding van de bedragen der bezoldigingen, toe
lagen en vergoedi ngen voor extra werkzaam
heden, ten laste komende van elk afzonderl ijk 
fonds. 

De bezoldiging van ambtenaren, buiten de 
bureel en der Rijksverzekeringsbank werkzaam, 
blijft bij het bepalen dezer verhouding buiten 
beschouwing. 
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__ 5. De kosten, in artikel 1 onder d bedoeld , 
z1J n te ondersche iden in kosten, speciaa l ver
bonden aan de uitvoer ing van één der wetten, 
en de kosten, gemeenschappelijk verbonden 
aan de u itvoering va n twee of meer der wet
ten. 

De ee rstbedoelde kosten wor den gebracht · 
ten laste va n het OYereenkomstige fonds of de 
Ziekenkassen . 

De la atstbedoelde kosten worden over de 
O ngevall enfondsen, het Invaliditeitsfonds, het 
Ouderdomsfonds A , het Ouderdomsfonds B en 
de Ziekenkas en, of, indi en zij niet op a lle 
genoemde fondsen en de Z iekenkassen betrek
king hebben , a lleen over de betrokken fond
sen, of de betrokken fondsen en de Zieken
kas en verdeeld volgens de verhoud ing, 
aa ngegeven door de totaal bed ragen der bezol 
di g ingen, toelagen en vergoedingen voor 
ex tra-werkzaamheden ingevolge artikel 2 voor 
re kening komende van elk fonds of van de 
Ziekenka sen . 

Voor zoover bedoel de kosten niet betrekking 
hebben op de geheele organisatie de r B ank, 
worden zij over de betrokken fondsen o f de 
betrokken fondsen en de Ziekenkassen ver
dee ld volgens de verhouding, welke is aan
gegeven in artikel 4. 

6. H et aandeel van het Ongevallenfonds en 
het L a ndbouw-ongevallenfonds in het bedrag, 
hetwelk volgens de voorafgaande artikelen ten 
laste komt der gezamenl ij ke Ongevallenfo nd
sen, wordt respecti evelij k bepaald vo lgens de 
formu le 

In de in di t a r t ikel vermelde formules 
steil en voor: 
het teeken A : 

het gezamenlijk aandeel der be ide On
gevallenfondsen in de admi nistratiekos
ten van de Rijksverzeker ingsba nk ; 

het tee ken A i : 
het aandeel van het Ongevall en fo nd in 
die kosten ; 

het tee ken AJ+b: 
het aandeel van het Landbouwongevai
Ienfonds met inbegr ip van het aandeel 
der Bedr ijfsvereenigingen in die kosten ; 

Let tee ken L1 : 
het totale looobedrag ingevol ge de On
gevall enwet 1921 ve rzekerd, het loon 
ingevol ge a r t ikel 87 dier wet verzekerd 
daa ronder begrepen; 

het tee ken L J : 
het loonbedrag bij het L andbouwonge
vallenfonds verzekerd, bet rekking heb
bende op de verpl ichte verzekering en 
de vrijwiil ige verzekeri ng; 

het teeken Lb : 
het loonbedrag in totaal verzekerd bij 
de gezamenlijke bedrij fsvereeni gingen, 
voor zoover betre kking hebbend op de 
wettelij ke verzekering. 

De loonbedragen, voorgesteld doo r de tee
kens L1 en Lb hebben - evenals het loon
bedrag, voorgesteld door het teeken L; -
betrekking op het kalenderjaar. De vaststel 
ling van het loonbedrag, voorgesteld door het 
teeken L ! , gesch iedt door de R ijksverzeke
r ingsbank ; de vaststell ing van de loonbedra
gen, waarvan de som wordt aangegeven door 
het teeken L b , geschiedt door de betrokken 
bed rij fsvereenig i ngen . 

7. H et totaal-bedrag, hetwelk over een 
d ienstjaa r volgens de voora fgaande artikelen 
ten laste komt van de gezamenlijke Zieken
kassen der R aden van A rbei d wordt over deze 
kassen verdeeld naar verhouding van het in
gevolge de bepalingen der Ziektewet voo r 
premiebetaling in aanmerking komende loon. 
h etwelk in _het kalenderjaa r , waarop de kos
ten betrekkmg hebben, is uitbetaald door de 
werkgevers, wier arbe iders bij de Z iekenkas
sen van de onderscheidene R a den van Arbeid 
zijn verzekerd . 

Door de Rij ksverzekeringsbank wordt van 
de te h unnen laste komende bed ragen mede
deel mg gedaan aan de R aden van Arbeid 
d ie d~ze bedragen zoo spoedig mogelijk aa~ 
de R1J ksverzekermgsbank restitueeren. 

Onze Mi nister van Socia le Za ken is belast 
met de u itvoering van d it be lu it , dat in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst. 

H et Loo, den 13den October 1934. 
WILHELM! A. 

D e Mi11iste1· van Social,e Z aken. 
J . R. S I o tem a k e r cl e B r u ï n e . 

( Uitgeg. 30 Octobe,· 1934.) 

s. 548. 

13 Octob,e1· 1934. BESLUIT tot intrekki ng 
van het Koninklij k beslu it van 22 October 
1928 (Staatsblad n°. 403) en tot vaststel
ling van de regelen nopens de ve rdeel ing 
der in artikel 62 der Wet op de Rij k -
verzeker ingsbank en de R aden van A r
beid, Staatsblad 1933, n°. 598, bedoelde 
kosten. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Sociale Zaken van 8 October 1934, n°. 2518, 
a fdeeling Arbeidersverzekering; 

Gez ien artikel 62 van de wet op de Rij ks
verzeker ingsbank en de R aden van Arbeid 
Staatsblaà 1933, n°. 598; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Maart 1934 in te t1·ekken 

Ons besluit van 22 October 1928 (S taatsblad 
n°. 403) en te bepalen a ls volgt : 

Art. 1. J aarlij ks na de vaststelli ng van de 
rekening wordt door de Rijksverzekeri ngs
bank berekend het bedrag van de kosten , 
welke voor eiken R aad van Arbeid in het 
voorafgaande d ienstjaar ui t de bij of krach
tens de Invalidi teitswet, de Ouderdomswet 
1919, voor zoover betreft gesubs id ieerde ver
zekeringen, de Ouderdomswet 1919, voor zoo
ver betreft de over ige verzekeringen, de On
gevallenwet 1921 , de Land- en T uinbouwon
gevail enwet 1922 en de Ziektewet gegeven 
voorschriften zijn voortgevloeid. 

Voor deze vaststelling worden bij de ver
deel ing, in de a r t ikelen 2 en 3 bedoeld , de 
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kosten van de uitvoering der ·Ongevallenwet 
1921 en der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 te zamen, aanvankelijk a ls kosten 
Yan één wet beschouwd. 

2. 1. Voor zoover de in het eerste lid van 
het vorig artikel bedoelde kosten niet blijkens 
de rekening ten behoeve van de uitvoering 
van slechts één der in artikel 1 genoemde 
wetten zijn gemaakt en voor zoover zij niet 
klaarblijkelij k ten laste van de uitvoering van 
slechts één dier wetten zijn te brengen wor
den zij over de betrokken wetten ve;·deeld 
door haar, onder aftrek van de ontvangsten, 
voor zoover deze niet met de uitvoering van 
één be_paalde wet verband houden en met in
achtn~ing van het bepaalde bij artikel 3 te 
verdeelen naar reden van het bedrag aan sa-
1 ar is en, toelagen en vergoedingen voor extra 
werkzaamheden, welke geacht kunnen worden 
voor de uitvoering van elk dier wetten door 
den voorzitter en het personeel van den Raad 
van A1·beid te zijn genoten. 

2. Het bepaalde in artikel 3 van Ons be
s! uit van 28 Augustus 1934, Staatsbla.d n°. 
491. tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van be tuur, als bedoeld bij artikel 52, 
eerste lid, juncto artikel 80, van de Wet op 
de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsbla.d 1933, n°. 598 is van toe-
passing. ' 

3. Bij het bepalen van de kosten, welke 
uit elk der in artikel 1 genoemde wetten voor 
de Raden van Arbeid zijn voortgevloeid, wor
den in plaats van de werkelijke uitgaven voor 
den bouw, den aankoop en de verbouwing van 
gebouwen, zoomede voor den aankoop van ter
reinen in rekening gebracht de bedragen, 
vertegenwoordigende de rente dier uitgaven 
en de afschrijving op de gebouwen, in den 
vorm van annuïteiten, welke door het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank in overleg met den 
betrokken Raad van Arbeid worden vastge teld. 

_Heeft voor beëindiging van den duur, welke 
b1J de vaststell ing van de annuïteit voor een 
onroerend goed, in het vorige lid bedoeld in 
aanmerking is genomen, verkoop va·n ' het 
vaste goed plaats, dan wordt bij het bepalen 
van de ko ten van het dienstjaar, waarin de 
verkoop plaats vindt, in rekening gebracht 
een bedrag, vastgesteld volgens de bepalingen 
van Ons besluit van 28 Augustus 1934, Staats
blad n°. 491, tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld 
bij artikel 52, eerste lid, juncto aitikel 80, 
van . de Wet op de Rij ksverzekeringsbank en 
de Raden van Arbeid, Staatsbla.d 1933, n°. 598 . 

4. De Raden van Arbeid verstrekken de 
gegevens, welke tot het bepalen der verhou
dingen, a ls bedoeld in artikel 2, noodig zijn. 

5. Het aandeel van het Ongevallenfonds en 
het Landbouwongevallenfonds in het bedrag 
hetwelk volgens de voorafgaande artikelen 
ten laste komt der gezamenlijke Ongevallen
fondsen, wordt respect ievelijk bepaald volgens 
de formule: 

In de in di t a rtikel vermelde formules stel
len voor: 
het teeken A: 

het gezamenlijk aandeel der beide On
gevallenfondsen in de administratiekos
ten van de Raden van Arbeid ; 

het teaken Ai : · 
het aandeel van het Ongevallen fonds m 
die kosten; 

het teeken A J+b: 
het aandeel van het Landbouwongeval
lenfonds met inbegrip van het aandeel 
der Bedrij fsvereenigingen in die kosten; 

het teeken Li : 
het loonbedrag bij het Ongevallenfonds 
verzekerd, betrekking hebbende op de 
verplichte verzekering en de vrijwillige 
verzekering; 

het teek en L J : 
het loonbedrag bij het Landbouwonge
va llenfonds verzekerd, betrekking heb
bende op de verplichte verzekering en 
de vrijwillige verzekering; 

het teeken Lb : 
het loonbedrag, in totaal verzekerd bij 
de gezamenlijke Bedrijfsvereenigingen, 
voor zoover betrekking hebbende op de 
wettelijke verzekering. 

De loonbedragen, voorgesteld door de tee
kens L1 en Lb , hebben - evenals het loonbe
drag, voorgesteld door het teeken Li - be
trekking op het kalenderjaar. De vaststelling 
van het loon bedrag, voorgestel cl door het 
teeken L1, geschiedt door de Rijksverzeke
r ingsbank; de vaststelling van de loonbedra
gen, waarvan de som wordt aangegeven door 
het teeken Lb , geschiedt door de betrokken 
Bedrij fsvereen igingen. 
. 6. Na vaststelling van de bedragen, welke 
111gevolge de vorige artikelen ten laste van 
het Invaliditeitsfonds, het Ouderdomsfonds A 
het Ouderdomsfonds B , het Ongevallenfonds'. 
het Landbouwongevallenfonds en de Zieken
kassen van de Raden van Arbeid moeten ko
~en, wordt daarvan door de Rijksverzeke
rmgsbank aan de Raden van Arbeid een op
!l'ave . verstrek~,. welke opgave per betalings
Jaar 1s gespecificeerd. 

Door de Rijksverzekeringsbank wordt van 
het bedrag der totale kosten van het beheer 
van iederen Raad van Arbeid aan Ons op
gave verstrekt ter vaststelling van dit bedrag. 

7. De bijd ragen, welke krachtens de voor
afgaande artikelen door de Rijksverzekerings
bank zijn verschuldigd, worden aan de Raden 
van Arbeid uitgekeerd, voor zoover deze niet 
met de door de Rijksverzekeringsbank ver
leende voorschotten kunnen worden verrekend . 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat i11 het 
Staatsbla.d zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 13den October 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S 1 o tem a k e r de B r u ï n e. 

((litgeg. 30 October 1934.) 
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s. 549. 

16 October 1934. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Comptabili
teitswet 1927 (Staatsblad n°. 259) restan
ten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikel en van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voo r het 
dienstjaar 1934. 

s. 550. 

19 October 1934. BESLUIT tot wijziging en 
aanvull ing van het Bezoldigingsbesluit 
Burge rlijke Rijksambtenaren 1934 (Staats
blad 1933, n° . 783) , gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 19 Juli 1934 (Staatsblad 
n°. 411). 

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

Staat, Minister van Koloniën, Voorzitter van 
den Raad van Ministers, van 17 September 
1934, n°. 620, Kabinet M .R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet eu op 
a rtikel 125 , eerste lid , der Ambtenarenwet 
1929; 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
October 1934, n°. 32) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter voornoemd van 12 October 1934, n°. 661, 
Kabinet M. R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 opnieuw te wijzigen en aan te vul
len; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

In vorengenoemd Bezoldigingsbesluit de na
volgende wijzig ingen en aanvullingen aan w 
brengen: 

I. Gerekend van 1 Januari 1934: 
In bijl age A I : 
In schaal 1 wordt onder de afdeeling 

"Sociale Zaken" na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel " W erldoosheidsverzeke-
1·ing en A rbeid.Jsbe,ni,d,deling" , opgenomen: 

Rijksinspectie voor de W erkverschaffing. 
Machineschrijver. 

In schaal 10 wordt onder de a fdeeling 
"Sociale Zaken" na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "W erkloosheid.Jsverzeke
ring en Arbeidsbe1nuZdeling", opgenomen: 

Rijksinspectie voor de W erkverschaffing. 
Schrijver 2e klasse. 

In schaal 51 wordt onder de afdeeling 
"Sociale Zaken" na de insc-hrijving, vermeld 
onder het onderdeel "Werkloosheidsverzeke
ring en A 1·beidsbe1niddeling" , opgenomen: 

Rijksinspectie voor de W erkverschaffing . 
Schrijver l e klasse. 

In schaal 90 wordt onder de afdeel ing 
"Sociale Zaken" na de inschrijving, vermeld 
onder het onderdeel "W erldoosheidsve,·ze ke
rin(J en A rbeid.Jsbe1niddeling", opgenomen: 

Rijksinspectie voor de Werkverschaffing. 
Administratief ambtenaar 2e kla se. 

Schaal 110 komt met hetgeen daaronder is 
vermeld te verva ll en . 

In schaal 132 vervallen onder de afdeel ing 
,,Blnnenland sche Zaken", onderdeel "Alge-
1neene Landsdtrukkerij" , de bestaande inschrij
vingen en wordt in de plaats daarvan opge
nomen: 
Meesterknecht. 

In schaal 139 wordt na de a fdeel ing "Fi 
nanciën" en hetgeen daaronder is vermeld 
opgenomen: 

Sociale Zaken. 
Rijksinspectie voo,· de W erkverschaffing . 

Administrati ef ambtenaar l e klasse. 
In bijlage A II: 
Onder het hoofd "f 2700 ten hoogste" ver

valt onder de afdeeling "Blnnenlan dsche 
Zaken", onderdeel "Armwezen" , het ambt 
van Ambtenaar van administratie voor de 
werkverschaffing in Drenthe. 

II. Gerekend van 1 Maart 1934: 
In bijlage A I: 
In schaal 1 vervalt onder de afdeel ing 

,,Sociale Zaken" het onderdeel "Verzeke
ringsraad" met het ambt van Machineschrij 
ver . 

In schaal 10 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel "Ve,·zeke
ringsraad1' met het ambt van SchrijYer 2e 
klas e. 

In schaal 14 vervalt onder de afdeel ing 
,,Sociale Zaken" het onderdeel " V erzeke
ringsraad" met het ambt van Concierge. 

In schaal 33 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel " V e1·zeke
ringsraad" met het ambt van Klerk *. 

In schaal 51 vervalt onder de afdeel ing 
,,Sociale Zaken" het onderdeel " V e1·zeke
ringsraad" met het ambt van Schrijver le 
klasse. 

In schaal 90 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel " V erzeke-
1-ingsraad" met het ambt van Adjunct-com
mies. 

In schaal 142 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel "Verzeke
ringsraad" met het ambt van Commies. 

In schaal 184 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel " V erzeke-
1·ingsraad" met het ambt van Hoofdcommies. 

In schaal 214 wordt onder afdeeling 
,,Sociale Zaken" na het onderdeel "A1·beid.Js
inspectie en Inspectie van den Havenarbeid" 
f'n hetgeen daaronder is vermeld opgenomen: 

Rijksverzekeringsbank. 
Inspecteur. 

In schaal 219, a fdeeli ng "Sociale Zaken", 
vervalt : 

1°. onder het onderdeel " Rijksverzekerin gs
bank" het ambt van Inspecteur der agenten ; 

2°. het onderdeel " V e.-ze keringsraad" met 
het ambt van R eferendaris. 

In schaal 228 vervalt de afdeeling "Sociale 
Zaken" met hetgeen daaronder is opgenomen. 

In schaal 244 verval t onder de afdeel ing 
,,Sociale Zaken" het onderdeel "Ve1·zeke
ringsraad" met het ambt van Bezoldigd lid. 
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In schaal 250 vervalt onder de afdeeling 
,,Sociale Zaken" het onderdeel "Verzeke
ringsraad" met het ambt van Voorzitter. 
. In dezelfde schaal wordt eveneens onder de 

afdeel ing "Sociale Zaken", onderdeel " Cen
t1·aal Labo,·atoriu,n voo,· de Volksg ezondheid", 
achter het daaronder vermeld ambt van Di
recteur een nootteeken geplaat,st en wordt 
a an den voet van bladzijde 208 een noot aan
gebracht. 1 uidende: 

* Bij cumulatie van dit ambt met dat van 
Directeur van het R ij ks Serologisch Instituut 
geniet de functionaris bovendien een jaarlijk
sche toelage van f 900. 

In bijlage B I: 
In groep 1, a fdeeling "Sociale Zaken", 

vervalt: 
1 °. onder het onderdeel "Rij ksve ,·ze kerings

bank" het ambt van achtwaker ; 
2°. het onderdeel "Verzekeringsraad" met 

het ambt van V aste knecht. 
In groep 2a vervalt onder de afdeeling 

,,Sociale Zaken" het onderdeel "Verzeke
ringsraad" met het ambt van Bode. 

In bijl age F: 
Onder de afdeeling "Sociale Zaken" wor

den als 3e en 4e inschrijving opgenomen de 
ambten en weelderegelingen van: 
Commies bij den Verzekeringsraad. 

f 2340-f 3240. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 

Concierge bij den Verzekeringsraad . 
f 1260- f 1620. 

4 t.weejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
wordt a ls 6e inschrijving opgenomen het 

ambt en de weelderegeling van: 
Hoofdcommies bij den Verzekeri ngsraacl. 

f 3330-f 4320. 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 180. 
1 tweejaarlijksche verhooging van f 90. 
en wordt als 8e inschrijving opgenomen het 

ambt en de weelderegeling van: 
Secretaris van den Verzekeringsraad. 

f 4320- f 5760. 
8 jaarlijksche verhoogingen van f 180. 

III. Gerekend van 1 Mei 1984 : 
In bijlage A I: 
In schaal 93 .wordt onder de afdeeling 

,,Blnnenland sche Zaken", onderdeel " Alge-
1neene Landsdrukkerij", na de bestaande in
schrijvingen opgenomen: 
Ondermeester knecht. 
l e Voorman in de machinezette rij. 

In bijl age B III: 
In groep 6, a fdeeling "Blnnenlantl sche 

Zaken", onderdeel "Alge,neen e Landsdruk
kerij", wordt vóór de inschrijving Voorman
rntatiedrukker * opgenomen het ambt van : 
Voorman-monotypegieter *, wordt a ls laat,ste 
inschrijving opgenomen het ambt van: Voor

Jnan-toetsenbordbewerker *, terwijl in die groep 
komen te vervall en de ambten van: 
l e Monotypegieter. ** 
le Toetsenbordbewerker. ** 
Ondermeesterknecht 111 de binderij en bij de 

expeditie. *** 
Ondermeesterknecht ID de drukkerij . *** 

Ondermeesterknecht in de handzetterij . *** 
l e Voorma n in de machinezetterij . *** 

met de bij die functies behoorende noot. 
voorkomende aan den voet van bladzijde 299 . 

In bij lage E: 
Onder het hoofd "Eerste klasse" wordt: 
1 °. aan de inschrijving " Enschede" toege

voegd: (kom); 
2°. de inschrij ving " Rotterdam (behalve 

Hoek van Holland)" gewijzigd in: Rotterdam 
(behalve Hoek van Holl and, Hoogvlie t en 
P ernis) . 

1 
Onder het hoofd ,,'J1 wcede klasse" : 
1 °. wordt tusschen ,,Enkhuizen" en "Epen 

ingelascht: Ensch ede (ove rig deel) ; 
2°. vervalt de inschrijving " Lonneker"; 
3°. wordt na de inschrijving " Peize" in-

gel ascht: Per.nis ( gem. Rotterdam). 
IV. Gerekend van 1 JuU 1984: 
In bijl age A I: 
In schaal 28 vervalt onder de afdeeling 

,,Onderwijs, Kunsten en WetenschapJJen", 
onderdeel "Rijks1nuseu1n", het ambt van Con
cierge en wordt in de plaats daarvan opgeno
men: Klerk-amanuensis. 

In bijl age A II: 
Na het hoofd "f 7660 vast" en hetgeen 

daaronder is vermeld wordt opgenomen: 
f 8000 ten hoog·ste. 

Departementen van Algemeen Bestuur. 
Directeur voor de Werkverschaffing en Steun

verleening bij het Departement van Sociale 
Zaken. 
In bijl age B I: 
In groep 2a vervalt onder de afdeeling 

.,Onderwijs, l{uusteu e n Wetenschappen•· 
het onderdeel " Rijks1nuseu1n" met het a mht 
van Portier. 

In bijl age F: 
Onder de afdeel ing "Onderwijs, Jürnsten 

en WetenschaJJpen" wordt a ls 8e inschrij 
ving opgenomen het ambt en de wedderege-
1 ing van : 
Concierge bij het R ij ksmuseum te Amsterdam. 

f 1260- f 1800. 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 90. 
en wordt a ls l0e inschrijving opgenomen het 

ambt en de wedderegeling van: 
Portier bij het Rij ksmuseum te Amsterdam. 

Als van loongroep 2a der salarisregeling 
voor de ambtenaren op maand- en week-

loon. 
v . 
In bijlage A I: 
In schaal 1 wordt onder de afdeeling 

"Economische Zaken" na het onderdeel 
"Plantenziektenkundige di.enst" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

Rijksbureau voo,• de Ontwatering . 
M achineschrijver. 

In schaal 10 wordt onder de afdeeling 
"Economische Zaken" na het onderdeel 
"Plantenziekl,enkundige dienst" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

R ijksbureau 'VOO r de Ontwate,·ing . 
Schrijver 2e klasse. 
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In chaal 25 wordt onmiddellijk na de ver
meld ing der schaal opgenomen: 

Justitie. 
G,·ensbewaking. 

I:Iulpkommies voor de grensbewaking. * 
t.erwij l aan den voet van bladzijde 52 de 

volgende noot wordt gesteld: 
* De standplaatsaftrek blijft voor dit ambt 

bepe rkt tot 4 ten honderd. · 
In schaal 51 wmdt onder de afdeel ing 

"Economische Zaken" na het onderdeel 
,,Plantenziektenkundige dienst" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

R ijksbu,·eau voor de Ontwatering. 
Schrijver l e klasse. 

In schaal 90 wordt onder de afdeel ing 
"Economische Zaken" na het onderdeel 
" Plantenziektenkundige dienst". en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

R ijksbureau voor de Ontwatering. 
Adm inistratief ambtenaar. 

In schaal 163 wordt na de afdeeling ,, ,v aterstaat" en hetgeen daaronder is ver
rnel d opgenomen : 

Econom ische Zaken. 
R ijksbureau voor de Ontwatering. 

Technisch ambtenaar. 
In schaal 190 vervalt de a fdeeli ng "Bin• 

uenlau dsche Zaken" met hetgeen daaronder 
is vermeld. · 

In schaal 199 wordt a ls eerste inschrijving 
o:igenomen: 

Blnn enlandscbe Zal.en. 
Inspectie der B evol kingsregisters . 

Inspecteur. 
ln schaal 212 wordt onder de afdeel ing 

"Economische Zaken'" na het onderdeel 
" Plan tenziektenkundige dienst" en hetgeen 
daaronder is vermeld opgenomen: 

Rij ks bureau voor de Ontwatering. 
I ngenieur. 

In bijl age 0: 
In Hoofdstuk II, R ijks boogere burg·er • 

scholen en daarme1le oYereenlrnmende lu
rlcb tlng·eu Y:tn onderwijs, § 3. B epalingen, 
geldende zoowel voor het onderwijzend pe,·
soneel van hoogere burgerscholen 1net vijf-, 
als voor ilat van hoo gere burgerscholen m et 
driejarigen cu1'Sus, wordt in het 4e lid van 
artikel 15 het woord "onderwijsinrichtingen" 
gewijzigd in : dagscholen. 

In Hoofllstuk III, Rijkskweekscholen 
voor onderwijzers en olHlerwijzeresseu, 
wordt in het 4e lid van artikel 13 het woord 
,,onderwijsinrichtingen" gewijzigd in : dag
scholen. 

Onze Ministers, hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoo
,·eel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad zal 
"·orden gepla~tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo den 19den October 1934. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

Voorzitte,· van den R aad van Ministe,·s, 
H . C o lijn. 

(Uitgeg. 26 Octobe,· 1934.) 

s. 551. 

22 October 1934. .BESLUIT, houdende bouw
verbod in den zin der Luchtvaartwet ten 
aanzien van terre instrooken, gelegen om 
en grenzende aan het I uchtvaartterrein 
Eindhoven . 

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

Waterstaat va n 26 September 1934, La . K . K ., 
Luchtvaartdienst; 

Gelet op de Luchtvaartwet; 
Ovel'wegende. dat het wenschelijk is ten 

aanzien van t.errei nstrooken, gelegen om het 
luchtvaartterrein Eind.h,oven" een bouwverbod 
uit te vaard igen a ls bedoeld in genoemde wet; 

Gezien de processen-verbaal van de zittin
gen, welke volgens artikel 27 dier wet door 
de Commissiën. elk bestaande uit een door 
Gedeputeerde Staten van Noo,·d-B ra.bant ui t 
hun midden benoemd lid a ls voorzitt.er, met 
een door Onzen voornoemden Minist.er aan
gewezen deskund ige, en den burgemeester de r 
betrokken gemeente, bijgestaan door twee 
door den Voorzitter van de Arrondissem ents
Rechtbank te 's-H ertogenbosch benoemde des
kundigen, ten gemeentehuize van Eindhoven 
zijn gehouden, tene inde van de bezwaren van 
belanghebbenden tegen het voorgenomen bouw
verbod kennis te nemen, en gez ien de schrifte
lijk aan de Commissiën medegedeelde bezwa
ren de rapporten der Commissiën, houdende 
ha/e meening terzake, alsmede de adviezen 
omtrent de in artikel 27, tweede lid , van ge
noemde wet bedoelde cha de, nadat aan de 
bepalingen van de arti kelen 25, 26, 27, 28, 
29 en 30 van genoemde wet i voldaan; 

Den Raad van State gehoord (a dvies van 9 
October 1934, n°. 36); 

Gezien het nader R apport van Onzen voor
noemden Minister van 15 October 1934, La. 
F. F., Luch tvaartdienst ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. Ten behoeve van de gemeente E indho

ven is het verboden: 
a. op perceelen of gedeelten van perceelen, 

welke onder II van dit besluit zij n vermeld 
en op de bij dit besluit gevoegde kaart 1 zijn 
aangeduid als ge legen in een zóne, zich uit
strekkende van de grens van het luchtvaart
terrein Eindhoven tot op een afstand van 
200 m van die grens, hierna genoemd zone I , 
te bouwen of bouwwerken te hebben, dan wel 
houtgewas t.e planten of te hebben ; 

b. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke onder II van dit besluit zijn vermeld 
en op de bij dit besluit gevoegde kaart zijn 
aangeduid a ls gelegen in een zóne , zich ui t
strekkende tu schen de afstanden van 200 m 
en 400 m van de grens van het luçhtvaartter
re in Eindhoven, hierna genoemd zóne II, 
bouwwerken van een grootere hoogte dan 
20 m op t,e r ichten of te hebben. 

II. De in I bedoelde perceelen en gedeel
ten van perceelen worden overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 31 van genoemde wet als 
volgt omschreven: 

1 Deze kaa rt is n iet opgenomen. 
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Totale opper-
Oppervlakte Oppervlakte 

'"' 
r.; in zöne I, in zöne II, 

" is vlakte der t. a.w. het t . a.w. het E perceelen bouwverbod, bouwverbod. E ]~ Namen, volgens de registers van volgens de :, bedoeld onder bedoeld onder 
"' gj Q het kadaster, van de eigenaren. registers van Ia, hier- Ib, hier-"° ~ het kadaster. 0 voren, geldt . voren, geldt. 

;;,. ~ H.A. j ~ \c.A. H.A.\ A. jc.A. ll. à. \ A. \c.A. 

Gemeente ZEELST, sectie A. 

1 1396 A. M. Lathouwers, Wed. J. v . d . 2 35 40 1 95 1 96 
Oetelaar en cons., Zeelst. 

2 1397 M. Bakermans en cons., Zeelst. 2 25 30 2 24 50 
3 1476 M. van der Velden, Zeelst. 2 26 80 25 28 
4 935 J . Couwenberg, Zeelst. 2 68 00 1 17 00 
5 961 Th. v. d. Oetelaar, Zeelst. 2 58 00 36 53 2 21 47 
6 962 M. van Rooy, Zeelst. 2 62 30 1 6 00 94 30 
7 1427 H . de Greef, Zeelst. 1 26 80 72 40 
8 1428 G. van Loon, Zeelst. 1 23 40 80 60 
9 933 P. Couwenberg, Wed. H . v. d. 2 1 33 50 

1 

63 50 
, Boomen, en cons. Zeelst. 

10 963

1 

M. v. cl. Wildenberg, Veldhoven. 2 62 00 2 22 07 I 40 93 
11 1375 M. Kuijpers en cons., Zeelst. 1 80 40 1 80 40 
12 1374 Als voren. 1 75 50 1 75 40 
13 1373 H. van Hooff, Zeelst. 1 20 80 73 28 1 47 52 
14 1372 Als voren. 58 60 -8 60 

15 11371 P. H. van de l\foosdijk, Zeelst. 1 76 00 1 ~6 00 
16 1370 F. Brands, Zeelst. 1 76 60 1 I 39 95 
17 1048 Gemeente Veldhoven. 82 75 00 6 49 00 
18 1411 A. W. van den Boomen, Zeelst. 2 64- 00 09 00 2 55 00 ' 
19 1430 P. Couwenberg, Wed. H. v. d. 2 13 1 00 2 11 25 01 75 

Boomen en cons., Zeelst. 
20 1431 A. van den Berk, Zeelst. 2 01 20 2 01 20 1 

~~ 1 

966 J. H. L. Stassen, Oirschot. 7 37 30 7 37 30 1 1412 T. Borgers, Veldhoven. 2 39 90 48 96 1 90 94 
23 1390 F. J. C. Cox, Bladel. 1 05 40 46 40 59 00 
:24 1478 T . Bor~s, Veldhoven. 56 50 33 67 22 1 53 
25 1 1479 A. K er • of, Zeelst. 46 90 38 30 08 60 
26 1321 J. H . L . Stassen, Oirschot. 2 24 

gg 1 

2 19 1 50 1 
05 10 

27 I 906 Gemeente Veldhoven. 1 82 1 03 04 78 96 
28 905 Als voren. 3 88 30 02 02 1 3 80 1 53 
29 904 Als voren. 4 81 90 1 00 48 

Gemeente ZEELST, sectie B. 

30 18 Th. v. d . Oetelaar, Zeelst. 19 90 1 03 72 
31 17 H. de Greef, Zeelst. 52 00 47 4V 
32 16 M. van Rooy, Zeelst. 36 30 36 30 
33 14 G. van Loon, Zeelst. 07 50 07 50 
34 13 Als voren. 07 30 07 30 
35 12 M. van Rooy, Zeelst. 15 90 15 90 
36 15 G. van Loon, Zeelst. 21 80 21 80 
37 11 Als voren. 19 60 19 60 
38 2943 Th. v. d. Oetelaar, Zeelst. 36 52 36 52 
39 1874 M. van Rooy, Zeelst. 17 10 30 16 80 
40 1873 Als voren. 14- 90 04 85 10 05 
41 1872 Th. v . cl. Oetelaar en cons., Zeelst. 13 90 07 90 06 00 
42 1871 Als voren. 15 40 11 50 03 90 
43 1 A. van den Berk, Zeelst. 47 40 47 40 
4-4 3 G. van Loon, Zeelst. 14 80 14 80 
45 1 2 Als voren. 08 80 08 0 
46 4 Als voren. 15 20 15 20 
47 6 P. Couwenberg, Wed. H. v. d. 17 20 17 20 

Boomen, en cons., Zeelst. 
48 5 Als voren 

1 27 00 25 50 01 50 
49 7 G. van Loon, Zeelst. 24 20 07 10 17 10 
50 8 Als voren. 25 00 25 00 
51 540 Als voren. 02 52 02 52 
52 541 Als voren. 03 50 03 50 
53 537 A. van den Berk, Zeelst. 1 08 20 08 20 
54 538 Als voren. 07 30 07 30 
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55 542 G. van Loon, Zeelst. 1 15 70 1 1 

1 15 1 70 56 539 A. van den Berk, Zeelst. 20 90 1 20 90 
57 543 G. van Loon, Zeelst. 82 90 16 00 
58 518 Th. van Rest , Zeelst. 61 80 27 , 77 
59 522 P. J. van R est, Zeelst. 16 60 1 

16 1 40 60 536 A. van den Berk, Zeelst. 30 30 30 30 
61 3010 Als voren. 52 25 52 25 
62 1827 Als voren. 16 50 16 50 
63 1876 Th. van R est, Zeelst. 07 20 07 20 
64 1875 B. Boogers, Zeelst. 10 60 10 60 
65 533 P. J. van He t, Zeelst. 57 40 57 28 
66 47 J. Egelmeers en cons., Zeelst. 12 20 80 
67 532 P. J. van Rest, Zeelst. 03 36 03 10 
68 1618 Als voren. 08 19 0.5 84 
69 531 Als voren. 02 25 70 
70 2722 Als voren. 3.5 50 12 32 
71 534 G. van Loon, Zeelst. 

1 

27 90 27 90 
72 523 P. J. van R est, Zeelst. 57 40 

1 01 

53 52 
73 2724 Als voren. 32 60 90 
74 650 J. R. L. Stassen, Oirschot. 01 1 40 40 

Gemeente STRIJP, Sectie A. 

16 1192 J M. J . Vermeulen, Strijp. 1 29 10 1 29 10 
17 1193 Th. Bosmans, trijp. 37 40 11 1 59 

101 4995 Gemeente Eindhoven. 153 1 92 70 31 18 l f. 31 24 54 
102 28 Als voren. 04 56 04 56 
103 22 Als voren. 03 30 03 30 
104 21 Als voren. 03 1 52 03 52 
105 4998 Als voren. 11 15 00 21 1 60 
106 2201 Als voren. 8 26 1 70 5 87 50 
107 1 1165 A. F . Philips, Eindhoven. 1 31 1 20 1 90 l 09 I 77 
108 1166 Als voren. 12 1 22 40 09 68 

Gemeente STRIJP, sectie R. 

¼ 1 
1 1 M. W. van den Boomen, Strijp. 40 30 1 40 1 30 1 

59 Als voren. 18 10 18 10 
3 60 Als voren. 26 80 1 26 1 80 
4 61 Als voren. 50 70 50 1 70 
5 67 Als voren. 37 50 37 ! 50 
6 68 Als voren. 41 40 1 41 1 40 
7 71 P. van den Boomen, Strijp. 15 60 15 60 
8 72 Als voren. 57 70 57 70 
9 73 Als voren. 98 80 98 1 80 10 1503 Als voren. 97 00 97 00 

11 1504 M. W. van den Boomen, Strijp. 21 50 21 50 
12 1492 Als voren. 49 

50 1 49 1 50 13 75 Als voren. 1 10 70 1 10 70 
14 1460 M. J . Vermeulen, Strijp. 1 88 40 65 24 

i i~ 1 !i 15 1461 Als voren. 55 10 44 70 
18 1213 N.V. Stoomlinnenfabriek J. Elias, 66 40 28 08 

Strijp. 
19 113 M. J . Vermeulen, Strijp. 80 40 80 1 40 20 112 Als voren. 44 70 44 70 
21 109 Als voren. 33 90 1 28 32 05 58 
22 107 P . van den Boomen, Strijp. 29 20 22 1 53 06 67 
23 76 Als voren. 29 60 29 1 60 
24 1494 Als voren. 61 40 61 1 40 
25 70 Als voren. 12 80 12 80 
26 86 Als voren. 

1 63 70 46 70 17 00 
27 69 M. W. van den Boomen, Strijp. 23 10 23 1 10 
28 1496 P. van den Boomen, Strijp. 32 30 27 80 04 50 
29 66 M. W. van den Boomen, Strijp. 20 50 20 1 50 
30 1495 Als voren. 34 30 33 1 70 60 
31 1400 Als voren. 47 00 47 1 00 
32 1399 Als voren. 35 80 35 1 80 
33 62 Als voren. 33 50 33 1 50 
34 1369 Als voren. 31 10 31 · 10 
35 1368 1 Als voren. 14 60 14 60 
36 4 Als voren. 15 80 15 80 1 
37 1367 1 Als voren. 17 90 I 17 , 90 
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38 5 P. van den Boomen, Strijp. 
39 6 Als voren. 
40 56 Als voren. 
41 7 Als voren. 
42 55 M. W. van den Boomen, Strijp. 
43 54 Als voren. 

44 1 1398 Als voren. 
45 1397 P. van den Boomen, Strijp. 
46 87 Als voren. 
47 82 Als voren. 
48 I 77 Als voren. 
49 78 M. J. Vermeulen, Strijp. 
50 1 1497 P. van den Boomen, Strijp. 
51 1499 M. J. Verme-ulen, Strijp. 
52 135 Als voren. 
53 lll Als voren. 
54 1 

ll4 Als voren. 
55 ll5 Als voren. 
56 134 Als voren. 
57 130 Als voren. 
58 133 Als voren. 
59 132 Als voren. 
60 131 Als voren. 
61 1241 Als voren. 
62 ll7 Als voren. 
63 141 R. C. Kerk van den H. Trudo, Strijp. 
64 140 Als voren. 
65 1240 M. J. Vermeulen, Strijp. 
66 1498 Als voren. 
67 103 Als voren. 
68 102 Als voren. 
69 148 R. C. Kerk van den H. Trudo, Strijp. 
70 101 M. J. Vermeulen, Strijp. 

71 1 100 P. van den Boomen, Strijp. 
72 99 M. J. Vermeulen, Strijp. 
73 1 81 Als voren. 
74 I 89 Als voren. 
75 1 

92 Als voren. · 
76 98 P. van den Boomen, Strijp. 
77 93 Als voren. 
78 91 M. W. van den Boomen, Strijp. 
79 1505 M. J. VermeuJen, Strijp. 
80 88 P. van den Boomen, Strijp. 
81 50 A. van den Berk, Zeelst. 
82 45 Als voren. 
83 1506 M. W. van den Boomen, Strijp. 
84 1457 Als voren. 
85 42 A. van den Berk, Zeelst. 
86 46 Als voren. 
87 49 J. Engelmeers en cons. } M. Engelmeers, Zeelst. 
88 48 Als voren. 
89 47 A. van den Berk, Zeelst. 
90 16 A. Sloots en cons., Zeelst. 
91 18 P. Couwenberg, Wed. H. v. 

Boomen, en cons., Zeelst. 
92 1373 A. Sloots en cons., Zeelst. 
93 1372 A. van den Berk, Zeelst. 
94 14 Als voren. 
95 13 Als voren. 
96 12 Als voren. 
97 11 Als voren. 
98 8 P. van den Boomen, Strijp. 
99 9 Als voren. 

100 10 Als voren. 

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

d. 

(S. 551) 1934 

26 70 26 1 70 
24 ' 80 24 , 80 
06 i 70 06170 16 i 70 16 70 
14 , 40 14 40 
10 1 40 10 40 
47 1 70 1 14 

55 33 15 
26 80 26 80 
26 70 26 70 
69 50 02 94 66 56 
19 90 12 90 07 00 
26 40 26 40 
48 65 04 90 43 75 
17 15 17 15 
37 20 37 20 
02 16 02 16 
01 44 01 44 
42 60 42 60 
09 1 20 09 20 
44 00 23 36 
ll 20 11 20 
04 47 04 47 

56 50 
12 70 11 36 
38 60 02 17 
22 00 97 
07 40 25 
39 10 39 10 

1 26 50 1 26 50 
43 50 43 50 
26 20 26 20 

4 01 20 17 80 
64 10 55 10 
30 40 30 40 
25 40 25 , 40 
22 10 22 i 10 
59 30 59 30 

1 45 90 1 39 00 
33 20 16 70 
57 60 13 00 
90 00 18 60 
54 05 54 05 
79 00 79 00 
91 20 91 20 
66 90 66 90 
78 35 45 75 
28 10 26 02 
26 30 12 40 
22 60 22 60 

38 80 04 32 34 48 
23 70 04 80 16 90 
13 00 13 00 
13 20 04 10 

12 20 25 
47 40 06 
56 10 06 40 
62 90 62 84 
28 90 28 90 
26 60 26 60 
40 60 40 60 
30 30 03 30 27 00 
21 40 03 14 18 26 
06 70 06 70 

Het Loo, den 22sten October 1934. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 20 Noventber 1934.) 
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s. 552. 

22 October 1934. BESLUIT t,ot w1Jz1gmg en 
aanvulling van het KoninkJjjk besluit van 
27 Seetember 1930 (Staatsblad n°. 392), 
tot tijdelijke afwijhlng van het Koninklijk 
besluit van den 12den December 1922 
(Staatsblad n°. 670), tot vaststelling van 
voorschriften omtrent het houden van be
volhlngsregisters en van het Koninklijk 
besluit van 27 Juli 1887 (Staatsblad n° 141), 
sedert gewijzigd, regelende de verplichting 
der ingezetenen tot het doen van aangifte 
voor de bevolhlngsre!!isters . 

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

Binnenlandsche Zaken van 22 September 1934, 
n°. 21548, Afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 October 1934, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1934, n°. 
24387, afd. Binnenlandsch Bestuur; 

Gelet op de wet van 17 April 1887 (Staatsblad 
n°. 67) en op art,ikel 174 der gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Het model der gezinspersoonskaart, 

oedoeld in artikel 1, sub k, van Ons besluit van 
27 September 1930 (Staatsblad n°. 392), wordt 
vervangen door het model, dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd. 

Art. Il. Artikel 1 van Ons besluit van 27 
eptember 1930 (Staatsblad n°. 392) wordt ge

wijzigd en aangevuld , gelijk hieronder is aan
gegeven: 

vóór het woord "Voor" van den eersten regei 
word t geplaatst het cijfer : 1. ; 

bij / worden de woorden "stief- en plt'eg-
kinderen" vervangen door : stiefhlnderen ; 

h. ve~valt; 
i, i, k en l wordt gewijzigd in : h, i, i en k; 
Aan het artikel wordt een t weede lid toege-

voegd, luidende : 
2. Kaarten van een tevoren geldend model 

kunnen in gebruik blijven. Dat gebruik richt 
zich naar de aan de vakken gegeven bestem
ming. 

Art. III. De volgende artikelen van Ons be
sluit van 27 September 1930 (Staatsblad n°. 392) 
worden gewijzigd, gelijk bij elk ar tikel is aan
gegeven: 

Art. 9. Onder " bij 7)" worden de woorden 
,,door Onzen Minister te bepalen gegevens be
treffende de uitvoering van wettelijke voor
schriften'' vervangen . door : 

ambt, beroep, bè.drij f of betrekking. Bij de 
uitoefening van eenig beroep of bedrijf : 
h (hoofd), wanneer het voor eigen rekening 
of voor rekening van een ander wordt uit
geoefend en o (ondergeschikt); 

Het gedeelte van art ikel 9, na "bij 8)", aan
vangende met "bij 9)" en eindigende met de 
woorden "rechterlijke beslissing" onder "bij 
16)", wordt vervangen door: , 

bij !l) t'm 17) van de(n) eerste(n) en 
volgende(n) echtgenoot(e) (n) onderschei
denlijk: 

bij 9) en 10) geslachtsnaam en de voor
namen; 

!>ö 11) en 12) nà "op" : dag, maand en 
jr..ar der geboorte ; 
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nà "te" : geboortegemeente; 
bij 13) nà "op" : dag, maand en jaar der 

huwelijksvoltrekking ; 
nà "te" : gemeente, waar het huwelijk vol

/rokken werd ; 
bij 14), 15) en 16) nà "op" : dag, ·maand 

en jaar der huweli,iksontbindinq ; 
nà "door" : 0 bij overlijden van de(n) 

echtgenoot(e); S bij echtscheiding en bij 
ontbinding na 5-jarige scheiding .van tafel 
en bed ; A bij ander huwelijk, enkel in het 
geval, bedoeld in artikel 550 van het 
Burgerlijk Wetboek; N bij nietigverkla-
ring; . 

nà "te" : de plaats van overlijden van 
de(n) echtgenoot(e) of de gemeente, waar 
het vonnis der huwelijksontbinding is in
geschreven en bij nietigverklaring de aan
duiding van de rechterlijke beslissing; 

onder "bij 17)" vervalt: ,,a, b, enz. " : 
,,bij 18)', ,,bij 19)", ,,bij 20)" en "bij 24)" 

en het daaronder gestelde vervalt : 
,,bij 23)" wordt: bij 24; 
tusschen het gestelde onder "bij 22)" en 

,,bij· 24)" (nieuw) wordt ingevoegd : bij 23). 
door Onzen Minister te bepalen gegevens be
treffende de uitvoering van wettelijke voOTschriften; 

het gestelde onder "bij 35)" wordt vervangen 
door : 

a . erkenning, wettiging, ontkenning wettigheid, 
voornaamsverandering of naamsverandering. Ver
meld wordt van een Koninklijk besluit: dag
teekening en nummer, en van een akte of von
nis, dagteekening en door wien de akte is ver
leden of door wien het vonnis is gewezen; 

b. gemeente en dagteekening van overlijden, 
nummer der overlijdensakte en naam van den ge
neesheer, die de verklaring, bedoeld in artikel 5 
van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad n°. 60) 
heeµ onderteekend, of die de doodschouw heeft 
verricht. 

De vermelding geschiedt op de door Onzen 
Minister te bepalen wijze ; 

c. elke aanteekening, welke ingevoi,7e dit ar
tikel of ingevolge artikel 11 moet worden gesteld 
en waarvoor in de aangewezen kolom of rubriek 
geen ruimte meer beschikbaar is. 

In de betreffende kolommen en rubrieken 
wordt alsdan duidelijk naar elkander verwezen. 

Art. ll. Het gestelde onder "bij 28)" tot en 
met het gestelde onder "bij 34)" wordt ver
vangen door: 

bij 28) en 29) geslachtsnaam en de voornamen. 
(De geslachtsnaam alléén te vermelden voor 

het eerste kind en voorts telkens wanneer de 
geslachtsnaam van een kind afwijkt; de voor
namen steeds doen inspringen) ; 

bij 30) en 31) nà "op": dag, maand en jaar 
der geboorte; nà "te" : geboortegemeente: 

bij 32) verhouding tot het hoofd, door aan
duiding: z = zoon, cl = dochter, stz. = stief
zoon, stel = stiefdochter ; 

bij 33) en 34) elke aanteekening, welke door 
het gemeentebestuur wenschelij k WOTdt geacht, of 
door Onzen Minister WOTdt vOOTgeschreven. 

Art. 12. In het eerste lid worden de woorden 
,,stief, en pleegkinderen" vervangen door: stief
kinderen. 

Art. 13. In het tweede lid wordt het num
mer "23)" vervangen door : 24). 

Art. 23. In het tweede lid wordt nummer 
,,20)" vervangen door: 35). 
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Art. 25. Het nummer "24)" wordt vervangen 
-door: 35), onder b. 

Art. 29. Het nummer "24)" wordt vervangen 
door: 35). 

Art. 63. Onder I a en II wordt "artikel l , 
sub l" vervangen door : artikel 1, sub k. Onder I 
-c wordt "artikel 1, sub k," vervangen door: 
artikel 1, sub j. Onder I a, I c en II worden de 
woorden "Ons tegenwoordig besluit" vervangen 
-door: Ons besluit van 27 September 1930 (Staats. 
blad n°. 392), sedert gewijzigd. 

Art. 64. In het eerste lid wordt "artikel 1, 
.sub k" vervangen door: artikel 1, sub j . 

Art. IV. Tusschen de artikelen 64 en 65 van 
-Ons besluit van 27 September 1930 (Staatsblad 
n°. 392) wordt een artikel ing':lvoegd, luidende : 

Art. 64a. Bij vertrek of vestiging van een 
persoon, voor wien eene kaart bestaat, zijn, met 
afwijking van het bepaalde in artikel 17 van 
-O ns besluit van 12 D ecember 1922 (Staatsblad 
no. 670), de bepalingen van paragraaf 4 van 
Hoofdstuk 2 en artikel 52 van toepassing ; bij 
overlijden wordt artikel 46 in acht genomen. 

Art. V. In d e bijlagen I en II van Ons be
sluit van 27 September 1930 (Staatsblad n°. 392) 
wordt "artikel 1, sub k" vervangen door : a r
tikel 1, sub i, en wordt "artikel 1, sub l" ver
-vangen door : artikel 1, sub k. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et L oo, den 22sten October 1934. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i 1 d e. 
(Uitgeg. 6 Nov. 1934.) 

:s. 553. 

:25 Octob er 1934. BESLUIT tot schors ing 
van het beslu it van den raad der gemeente 
A msteroo1n van 4 October 1934, strnkken• 
de tot verhooging van salarissen en loonen 
van ambtenaren en werklieden der ge. 
meente A111ster1Ja1n , met 1½ %, in ver
band met de wijziging der Pens ioenwet 
1922. 

Geschont tot 1 Mcu:urt 1985. 

s. 554. 

.27 Octob e,· 1934. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van den raad der gemeente 
B reda van 9 Maart 1934, houdende mede• 
werk ing overeenkomstig artikel 72 der 
L ager.onderwijswet 1920 voor de stichting 
van een R .K. bijzondere lagere school al
daar. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
20 September 1934, n°. 16421 I, afdeeling La
ger Onderwijs Financieel en van Binnenland• 
sche Zaken, van 2 October 1934, n°. 22453, 
afdeeli ng Binnenland ch Bestuur, tot vernieti• 
g ing van het besluit van den raad der ge
meente B ,·eda van 9 M aart 1934, strekkende 
tot inwilli ging van het overeenkomst ig artikel 
72 der Lager-onderwijswet 1920 ingediend 

verzoek van het bestuur van het "Gesticht 
van Opvoeding en Onderwijs" te Dongen om 
de benoodigde gelden beschikbaar te stellen 
voor de stichting van een R .K. bij zondere 
meisje school voor gewoon lager onderwijs op 
een gedeelte van het perceel, gelegen aan het 
Pastoor Pottersplein in den Belcrumpolder 
aldaar; 

Overwegende, dat het schoolbestuur bij zijn 
aanvrage heeft overgelegd een verklaring, 
overeenkomstig artikel 73, eerste lid onder a, 
der L ager.onderwijswet 1920, bevattende de 
namen van 70 kinderen, van wie 48 reeds een 
gelijksoortige bijzondere school bezoeken, ter
wijl voor hen in die school in de voor hen 
bestemde klasse, plaatsruimte beschikbaar 
blijft; 

dat deze aanvrage derhalve niet voldoet aan 
de eischen, gesteld in artikel 3 van de wet 
van 4 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414); 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Breda weliswaar zijn besluit tot inwilliging 
dier aanvrage als volgt motiveert: 

,,dat in het Belcrumkwartier een aanz ien• 
lijke toeneming van de bevolking plaats heeft 
gehad en nog plaats heeft, terwijl dit kwar• 
t ier bovendien door zijn ligging aan de over
zijde van den spoorweg een afzonderl ijk stads• 
gedeelte vormt; 

dat deze omstandigheden tot de stichting 
der school aanleid ing geven"; 

Overwegende, dat dit beroep op de uitzon• 
deringsbepaling, bedoeld aan het slot van 
het tweede lid van artikel 3 der wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414) , echter 
faalt ; 

dat toch weliswaar in het Belcnunkwartier 
een aanz ienl ijke toeneming van de bevolking 
heeft plaats gehad, doch dat, nu voor het 
meerendeel van de in den Belcrumpolder wo• 
nende kinderen reeds gelegenheid bestaat het 
voor hen gewen chte onderwijs te ontvangen 
op, binnen ongeveer een kwartier afstands van 
hun woningen gelegen, Roomsch.Katholieke 
bijzondere meisjesscholen, niet gezegd kan 
worden, dat in dezen aanwas een aanle iding is 
gelegen om tot stichting van een nieuwe school 
over te gaan; 

dat onder deze omstandigheden het besluit 
van den raad der gemeente Breda, van 9 
M aart 1934 tot inwilliging van het verzoek 
van het schoolbestuur in strijd is met artikel 3 
der wet van 4 Augustus 1933 (Staatsbla,d n°. 
414); 

Gelet op de artike len 72 e.v. der Lager. 
onderwijswet 1920, juncto artikel 3 der wet 
van 4 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414), en 
op de artikelen 185 en 190 der Gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
16 October 1934, n°. 31; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 18 October 1934, n°. 
30363, a fdeeling Lager Onderwijs Financiee l 
en van 23 October 1934, n°. 24784, afdeeling 
Binnenland ch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld bes luit van den raad der gemeente 

Breda van 9 Maart 1934 te vernietigen we· 
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
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w0t·den geplaatst en in afschrift aan den 1 

Raad van State zal worden medegedeeld. \ 
Het Loo, den 27sten October 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wet enschappen, 

Marc ha n t . 
De M inister van B innenlarulsche Zaken, 

J. A . de W i Id e . 
(Uitgeg. 31 Octob er 1934.) 

s. 555. 

27 October 1934. BESLUIT tot vern ietiging 
van een besluit van Burgemeester en 
Wethouders der gemeente A1nmerstol van 
3 Juli 1934, waarbij aan de besturen van 
de vereeniging "Het Gebouw", de arbei
ders-muziekvereeniging " Excelsior" en de 
a rbeiders-zangve,·een iging "Morgenrood", 
a lle te Ammerstol , toestemming is ver
leend tot het aanleggen en houden van 
een loterij ten bate der genoemde vereeni
gi ngen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onzen Minister van Justitie en Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken van 5 Septem
ber 1934, 2de Afdeeling A , n°. 898 en van 
24 September 1934, n° . 23515, Afd. Binnen
l andsch Bestuur, tot vernietiging van een be
sluit van Burgemeester en Wethouders der 
gemeente Ammerstol van 3 J uli 1934, waarbij 
aan de besturen van de vereeniging " H et Ge
bouw", de arbei ders-muziekvereeniging "Ex
celsior" en de arbe iders-zangvereeniging "Mor
genrood", a ll e te Am1nerstol, toestemming is 
verleend tot het aanleggen en houden van een 
loterij ten bate der genoemde vereenigingen; 

Overwegende, dat het genoemde besluit 
steunt op het feit "dat blijkens het adres, de 
aanvraag om loten grooter is, dan de loopen
de loterij - waarvoor toestemming werd ver
leend bij besluit van 21 Maart 1934 - om
vat", zood at h et bes! uit van 3 Juli in verband 
beschouwd moet worden met het besluit van 
Burgemeester en Wethoudel'S der gemeente 
Ammerstol van 21 Maart 1934, waarbij aan 
dezelfde belanghebbende het aanleggen en 
houden eener loterij ten bate van dezelfde 
doeleinden was toegestaan ; 

Overwegende, dat door de beide aangehaal
de besluiten tezamen a lzoo toestemming is ge
geven tot het aanleggen en houden van - in 
wezen - één loterij , terwijl door deze om
standigheid de prijzen en premiën een geza
menlijke waarde verkrijgen van meer dan 
honderd gulden; 

Overwegende, dat de bevoegdheid om toe
stemming te verleenen tot het aanleggen en 
houden van lote rijen ten bate van een l iefda
d ig doel of de bevordering van weten chap, 
kunst of a ndere a lgemeene belangen, indien 
de gezamenlijke waarde der prijzen en prem iën 
meer dan één honderd gulden bedraagt door 
artikel 3 der Loterijwet 1905 is voorbehouden 
aan den Minister van Justitie, zoodat Burge
meester en Wethouders van Ammerstol zich 
onbevoegd hadden behooren te verklaren om 
op de tweede aanvraag der genoemde ver
eenigingsbesturen tè beschikken; 

Overwegende derhalve, dat het genoemde 
be luit van Burgemeester en Wethouders van 

L. & S. 1934. 

Ammerstol dd . 3 Juli 1934 in strijd is m et 
a rti kei 3 der Loterijwet 19 05 ; 

Gelet op artikelen 185 en 186 der Gemeen
tewet; 

D en Raad van State geboord (advies van 9 
October 1934, n°. 32); 

Ge let op het nader rappo rt van Onze voor: 
noemde Ministers van 18 October 1934, 2e 
Afdeeling A, n°. 801 en van 23 October 
1934, n° . 24747, afdee ling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemd beslui t van Burgemeester en Wet

houders der gemeente A m1nerstol te verniet i
gen wegens strijd met de Wet. 

Onze Ministers van Justit ie en van Binnen
landsche Zaken zij n, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
slu it, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 27sten October 1934. 
· WILHELMINA. 

De Minister' ·van Justitie, V a n S c h a i k. 
De Minister van B innenlarulsche Zaken, 

J. A. d e W i I de. 
(Uitgeg. 6 November 1934. ) 

s. 556. 

31 October 1934. BESLUIT tot wijziging van 
het Besluit op vaste melkproducten (Staats
blad 1932, n°. 51), laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 15 Mei 1933 
(Staatsblad n°. 275). 

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

Sociale Zaken van 23 Juli 1934, n°. 612 
D/doss. 31, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14, 15 en 16 der 
W arenwet (Staatsblad 1919, n°. 581), gewij
zigd bij de wet van 29 J uni 1925 (Staatsblad 
n°.308) ; · 

Gezien het Besluit op vaste melkproducten 
(Staatsblad 1932, n°. 57), laatstelijk gewij 
zigd bij ons besluit van 15 Mei 1933 (Staats
blad n°. 275); 

Gezien het advies der Co=issie bedoeld in 
artikel 17 der Warenwet; -

D en Raad van State gehoord (advies van 
25 September 1934, n°. 54); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Sociale Zaken van 25 October 1934, 
n°. 917 D/doss . 31, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en vel'Staan: 
in het besluit op vaste melkproducten 

(Staatsblad 1932, n°. 57), gewijzigd bij ons 
beslui t van 15 Mei 1933 (Staatsblad n°. 275) , 
de navolgende wijziging aan te brengen ; 

ln artikel 7, lid 3, wordt in plaats van "de 
eischen, in dit . besluit gesteld." gelezen " de 
eischen, in lid 2 van dit art ikel gesteld .". 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 31sten October 1934. 
WILHELMINA. 

• . De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. S 1 o tem a k er de B ruine. 

(Uitgeg. 20 November 1934.) 
43 
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1 Novembe,· 1934. WET, houdende bekrach
t ig ing van een door den Gouverneur 
Generaal van N ederlandsch-l ndië krach
tens artikel 93 van de I ndische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie. (Wijzi
ging van het tar ief van uitvoerrechten.) 

Wij WILH E L MINA, enz . .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepassing van artikel 93 der Ind ische 
Staatsregeli ng vastgestelde ordonnantie van 
26 J uli 1934 (l ndisch Staatsblad n°. 471 ), 
strekkende tot wijziging van het tarief van 
ui tvoerrech ten in N ederlandsch-l ndië en tot 
buitenwerkingstelling van artikel 16 der In

di che Comptabiliteitswet (Nede,·landsch Staats
blad 1925, n°. 328; lndisch Staatsblad 1925, 
n°. 448 ) ten opzichte van d ie wijziging; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
tie van 26 Juli 1934 (Indisch Staatsblad n°. 
471), strekkende tot wijziging van het tarief 
van u itvoerrechten in Nederlandsch- l ndië en 
tot buitenwerkjngstell ing van artikel 16 der 
Indische Comptab ili te itswet (N ederlandsch 
Staatsblad 1925, n°. 328; lndisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzich te van d ie wij zig ing, 
wordt bekrachti gd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P ale ize H et Loo, den lsten 

November 1934. 

s. 558. 

WILHELMINA. 
De ~Minister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uit geg. 13 Nov ember 1934.) 

1 Novem ber 1934. WET tot het aangaan van 
een of meer geldleeningen ten laste van 
N ede,·landsch-l nlj,ië. 

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

dat het wenschelijk is ter afloss ing van vlot
tende chuld een of meer geldleeningen ten 
laste van N ederlandsch-l ndië aan te gaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 

M achtiging. Naam . 

Art. 1. l. Onze Minister van K oloniën 
word t gemacht igd om schuldbewijzen ten laste 
van Nederlandsch-lndië te gelde te ma ken tot 
een zoodan ig bedrag als noodig is ter ver
krijg ing van eene som van ten hoogste 
f 25 0,000,000. 

2. De tegeldemak ing kan geschieden hetzij 
in eens tot het geheele beloop van het in . het 
vo rig I id bedoeld bedrag dan wel achte reen
volgens bij gedeel ten daarvan op de t ij dstip
pen d ie onze M inister di enstig zal ach ten. 

3_' De ingevol ge het eerste lid plaats v in
dende tegeldem aking wordt beschouwd als een 
afzonderlijke leening ten I aste van N eder
landsch-lndië en aangeduid a ls N ederl andsch
Indische leen ing met bij voeging van het jaa r, 

waarin de tegeldemaking plaats v indt . Indien 
in hetzelfde jaar meer dan één tegeldemaking 
ten laste van N ederlandsch-l ndië krachtens 
deze wet p laats v indt, worden de tweede en 
volgende u itgiften van dat jaar aangedui d 
door bij voeging van een der letters A , B, C, 
enz. naar gelang van de volgorde, waarin die 
gedeel tel ijke tegeldema ki ngen geschieden . 

Uitvoeringsvoorschrif t'en. R ekening der 
leening. Schulddelging . 

2. 1. De Voorwaarden van de tegeldema
king der in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
worden, met inachtneming van de voorsch i'if
ten dezer wet door Onzen Minister van K o
loniën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking dier schuldbewij 
zen wordt voor elke leen ing, a ls bedoeld in 
het derde lid van artikel 1, afzonder) ij k eene 
rekening afgelegd, wel ke, na door de Al ge
meene Rekenkamer in Nederland te zijn na
gezien en accoord bevonden, aan de Staten
Generaal wordt medegedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden vóór de uit
g ifte door of namens de A lgemeene R eken
kamer in Nede,·land geregistreerd en va n een 
bewijs dier registratie voorzien. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vol
gend lid zal de schuld, welke krachtens deze 
wet wordt gevestigd, worden gedelgd in een 
termijn van ten hoogste 40 jaren, gerekend 
van het jaar volgend op dat, waari n de te
geldemaking der schuldbewijzen p laats vindt. 

5. De bevoegdheid tot versterkte delg ing 
van de krachtens deze wet gevestigde schuld 
wordt voorbehouden. 

6. De ingevolge toepassing van de bei de 
vorige leden terugontvangen schuldbewijzen 
worden ter vernietiging overgebracht bij de 
.A lgemeene Rekenkamer in Nederland. 

P rovisie. 

3. l. Bij rechtstreeksch e tegeldema king 
van de in artikel 1 bedoelde schuldbewijzen 
kan aan de bankiers, de makelaars en com
m iss ionnairs in effecten, door wier tusschen
komst inschrij vingen voor di e schuldbewijzen 
worden ingeleverd, over het nom inaal bedrag 
van de hun toegewezen schuldbewijzen, waar
voor het verschuld igde is gestort, een provisie 
worden toegekend van ten hoogste ½ pCt. 
2. In het geval , bij het vorig lid voorzien, 
kan mede aan de bankiers van wier kantoren 
wordt gebruik gemaakt voor de bemiddel ing 
van de tegeldemaking, het in ontvangst nem en 
van inschrijvingen en stortingen en de a fg ifte 
der schuldbewijzen, over het nom inaal bedrag 
der door hunne tus chenkomst u itgegeven 
schuldbewijzen eene vergoedi ng worden toege
kend van ten hoogste ¾ pCt. 

Betaling van rente, aflossing en kosten 
der l eening. 

4. Voor de voldoenjng van -de rente en de 
delging van de schuld, welke krach tens deze 
wet wordt gevestigd , a lsmede van de kosten 
van tegeldemaking van de krach tens deze wet 
ui tgegeven schuldbewijzen, wordt het benoo
d igde bedrag op de begrooting van N eder
Janclsch-Indi ë ui tget rokken. 
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Vriistelling van belastingen. 
5. Onder de in het eerste lid van artikel 2 

bedoelde voorwaarden kan worden opgenomen, 
dat krachten deze wet te gelde gemaakte 
schuldbewijzen met de daarbij behoorende 
rentebewijzen vrijgesteld zijn van alle Neder
landsche en ederlandsch-Indische belastin
gen, welke van schuldbewijzen ten laste van 
Nederland of van N ederlanrlsch-lndië en de 
daarbij benoodigde rentebewijzen mochten 
worden geheven. 

Vrijstelling van zegelrecht. 

6. Al-l e stukken, krachtens deze wet op te 
maken en uit te vaardigen, de af te geven 
quitantiën, de biljetten van inschrijving en 
de nota's van toewijzing, alsmede de overeen
komsten, welke voor de tegeldemaking van 
deze schuldbewijzen worden gesloten, zijn vrij 
van zegelrecht. 

Garantie. 

7. 1. Onze Minister van Financiën wordt 
gemachtigd om bij de uitgifte van schuldbe
wijzen krachtens deze wet de garantie van het 
Rijk te verleenen voor de nakoming van de 
uit die uitgifte voortvloeiende verplichtingen. 

2. De koers van uitgifte, de rente en de 
voorwaarden van tegeldemaking worden als
dan bepaald door Onzen Minister van Kolo
niën in overleg met Onzen Minister van Fi
nanciën. 

V erjaring. 

8. Het recht tot opvordering van het kapi
taal der aflo baar gestelde stukken vervalt 
tien jaren na den eersten dag waarop zij 
aflosbaar zijn. 

Titel. 
9. Deze wet kan worden aangehaald als 

,,Nederlandsch-Indische Leeningwet 1934". 

I nwerkingtreding. 

10. Deze wet treedt in Nederland en in 
Nederlandsch-lndië in werking onderscheiden
lijk met ingang van den dag volgende op dien 
harer a fkondi ging te eener en te anderer 
plaatse. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten paleize H et Loo, den l sten 

November 1934. 

s. 559. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
D e Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 3 Novem,ber 1934.) 

1 November 1934. WET tot wijziging van de 
Nederl andsch-Indische Conversie-Leening
wet 1934 (Staatsblad n°. 425). 

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

dat het wen chelijk is over te gaan tot wijzi
g ing en aanvulling van de Nederlandsch
Indische . Conversie-Leeningwet 1934 (Staats
blad n°. 425) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Aan artikel 1 der Nederlandsch

Indische Conversie-Leeningwet 1934 (Staats-

blad n°. 425) wordt een vierde lid toege
voegd, luidend: 

"4. Indien de tegeldemaking ingevolge het 
,,eerste I id plaats heeft tegelijk met de uit
"gifte van een leening ter aflossing van 
"vlottende schuld, draagt zij de benaming 
,,van die leening." 

2. Na artikel 7 der vorengenoemde wet 
wordt ingelascht een nieuw artikel 7a, lui
dend: 

"Het recht tot opvordering van het kapitaal 
"der aflosbaar gestelde stukken, welke nà 1 
,,October 1934 krachtens deze wet zijn uitge
"geven, vervalt tien jaren na den eersten 
,,dag, waarop zij a flosbaar zijn." 

Inwerkingtreding. 

2. Deze wet treedt in Nederland en in 
N ederlandsch-lndië in werking onderscheiden
lijk met ingang van den dag volgende op 
dien harer afkondiging te eener en te anderer 
plaatse. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten paleize Het Loo, den lsten 

November 1934. 

s. 560. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
~Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n . 
De Ministe,· van Financiën, 0 ud. 

(Uitgeg. 3 No vem ber 1934.) 

1 November 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad van de ge
meente Valkenburg van 19 Maart 1934, 
waarbij is vastgesteld een verordening tot 
wijziging der verordening op de herbergen 
en betreffende drankgebruik doo'r jeug
dige personen in de gemeente Valkenburg. 

Geschorst tot 1 Februari 1935. 

s. 561. 

1 November 1934. BESLUIT tot. nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Vervoer. 

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

Waterstaat van 5 October 1934, La. G., Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

16 October 1934, n°. 35 ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 26 October 1934, n°. 481, 
Afdeeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Het Algemeen Reglement Vervoer, vastge

steld bij Konink4ik besluit van 9 November 
1928 (Staatsblad n°. 415), het laatst gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 25 Februari 1933 
/Staatsblad n°. 62), te wijzigen als volgt: 
· a. In artikel 21, § 2, wordt lid d gewijzigd 
in e ; 

b. Als nieuw lid d wordt ingevoe~d : 
,,d. ontplofbare stoffen, welke Rijksambte

naren ten behoeve van 's Rijks Dienst in niet 
grootere hoeveelheid dan van één kg in behoor
lijk gesloten verpakking met zich voeren." 

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

Het Loo, den lsten November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Kalf f. 
(Uitge,g. 16 Nov. 1934.) 

s. 562 . 

3 November 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van een reglement op het baggeren en 
graven, het visschen van voorwerpen het 
storten van zinkende stoffen en het m~ken 
van werken in de rivieren en stroomen, 
de Noordzee binnen de territoriale grens, 
de Waddenzee, het Nederlandsch gedeelte 
van de Eems, den Dollard en het IJssel
meer, onder beheer van het Rijk. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 19 Juli 1934, La. E.E. , Af
deeling Waterstaatsrecht; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69); 

Den Raad van State geh oord (advies van 31 
J uli 1934, n°. 27); 

Gel et op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 30 October 1934, n°, 
421, Afdeel ing Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. vast te stellen het volgende Reglement 

op het baggeren en graven, het visschen van 
voorwerpen, het storten van zinkende stoffen 
en het maken van werken, in de rivieren en 
stroomen, de Noordzee binnen de territoriale 
grens, de Waddenzee, het Nederl andsch ge
deelte van de Eems, den Dollard en het IJs
selmeer, onder beheer van het Rijk. 

§ 1. Bagge,·en en graven in de ,·ivie,·en en 
st,·oomen onder beheer van het Rijk. 

Art. 1. Deze paragraaf is van toepassing op : 
a. den R ij n, de Waal, den eder-Rijn, de 

Lek en den IJssel ; 
b. de Maas, het Heusdensch Kanaal, de 

Afgedamde Maas, de Bergsche Maas, het 
Oude Maasje, de Donge beneden de 's-Grave
moersche Vaart en den Amer; 

c. de Boven-, Beneden- en Nieuwe Mer
we~e, het Wantij, de oord, het M allegat en 
de Dordtsche Kil ; 

d. de Nieuwe Maas, het Scheur, de Door
graving, de Koningshaven, de Noordgeul, de 
Westgeul, de Botlek, de Brielsche Maas boven 
k.m . 158 en het Hartelsche Gat; 

e. de Oude Maas, het Spui en het Beeren
gat; 

/. het Holl andsch Diep boven de lijn, welke 
den westel ij ken havendam van de veerhaven 
bij W illemsdorp verbindt met den oostelij ken 
havendam van de haven bij Moerdijk; 

g. de Holl andsche IJssel beneden de af
damming bij Gouda; 

h. de Overijsselsche Vecht; 
i. Het Zwarte Water en het Zwol sche 

Diep; 
k. alle vertakkingen, a1men, inhammen, 

kreken, spranken en killen, welke met de 
onder a-i genoemde rivieren en stroomen in 
open gemeenschap staan. 

2. Het is verboden, zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelij ke vergunning, verleend 

door of vanwege Onzen Minister van Water
staat: 

1 °. te baggeren met andere werktu igen dan 
den hand- of hij sch beugel ; 

2°. in de riv ieren en stroomen of riv ier- en 
stroomvakken, wel ke a ls zoodanig door Onzen 
Minister voornoemd worden aangewezen, te 
baggeren met den hijschbeugel; 

3°. met baggervaartuigen of -werktu igen, 
waaronder in d it reglement mede worden 
verstaan vaartuigen, dienende tot opneming 
of verwerking van bagger pecie, in het vaar
water te ankeren . 

De onder 2°. bedoelde rivieren en stroomen 
of rivier- en stroomvakken worden in de N e
derlandsche Staatscourant bekend gemaakt. 

3. H et is verboden, zonder te zijn voorzien 
van eene schriftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd, 
te baggeren of te graven: 

1°. landwaarts van de lijn , getrokken op 
twaalf m rivierwaarts van en evenwijdig aan 
den oever ter hoogte van den middelbaren 
rivier- of ebstand; 

2°. landwaarts van: 
a. de lijn, getrokken over de riviereinden 

van een reeks kribben of andere rivierwerken, 
die niet verder dan driehonderd m van elkan
der verwijderd zijn, en de punten van den 
oever, ter hoogte van den middelharen rivier
of ebstand, gelegen op driehonderd m boven 
de bovenste krib of het bovenste werk van de 
reeks en driehonderd m beneden de beneden
ste krib of het benedenste werk van de reeks; 

b. de lijnen, welke het riviereinde of de 
riviereinden van eene krib of ander rivier
werk, niet behoorende tot een reeks als onder 
a bedoeld, verbinden met de punten van den 
oever, ter hoogte van den middelharen rivier
of ebstand, gelegen op driehonderd m boven 
en beneden de krib of het werk. 

3°. binnen den afstand van vijftien m: 
a. uit de bezinkingen en bestortingen van 

kribben en andere rivierwerken ; 
b. uit de landhoofden, jukken, pijlers, ijs

brekers, re=ingwerken, dukdalven of andere 
deelen van bruggen, stuwen, sluizen en andere 
kunstwerken; 

c. om een gezonken vaartuig; 
4°. binnen den afstand van vij f en twin

tig m: 
a. uit de ankers van brugschepen en veer

ponten; 
b. uit de ankers en vaste dealen van bad

i nrich t i ngen ; 
c. uit de lijn tusschen de waarschuwings

borden, die de plaats aanduiden van kabels 
of buizen; 

d . uit de onderduikende normaliseer ings
werken of andere kunstwerken, waar deze 
door aanwijzingen op de we1·ken of op den 
oever zijn aangeduid. 

4. 1. Door Onzen Minister voornoemd kun
nen rivier- of stroomvakken worden aange
wezen, waar het baggeren en het graven in 
afwijking van artikel 3 worden gebonden aan 
daarbij te bepalen afstanden van oevers of 
werken. 

2. Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

3. Het is verboden te baggeren of te gra
ven in de rivier- of stroomvakken, aangewezen 
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ingevolge het bepaalde in het eerste lid van 
dit artikel, zonder inachtneming van de voor 
die vakken door Onzen Minister voornoemd 
bepaalde afstanden. 

5. 1. H et baggeren moet regelmatig ge
schieden, zonder kuilen of bul ten te vormen. 

2. De overstorting en het vervoer van bag
gerspecie en a lle werkzaamheden moeten zoo
danig geschieden, dat geen ophoogingen of 
oneffenheden op den r ivierbodem ontstaan . 

3. Door het baggeren, vervoeren of lossen 
der specie mogen de scheepvaart en de jaag
dienst niet worden belemmerd. 

4. Het baggeren mag alleen geschieden tus
schen zonsop- en zonsondergang. 

5. De baggervaartui gen of -werktuigen mo
gen niet dwars, doch moeten in de richting 
van het vaarwater li ggen. 

6. Indien de vaartuigen of werktuigen niet 
huiswaarts keeren , moeten zij van een half 
uur na zonsondergang tot een half uur vóór 
zonsopgang terzijde van het vaarwater worden 
vastgelegd. 

7. Kan dit niet op voldoende wijze ge
schieden, dan mogen de vaartuigen of werk
tuigen niet ter plaatse overblijven. 

8. Het graven moet regelmatig geschieden, 
de randen der putten moeten worden gevlakt 
en hetgeen tusschen de putten is blijven staan 
moet worden geslecht. 

9. Gedurende de maanden J anu a, ri, Fe
bruari, November en December m ag niet ge
baggerd worden met andere werktuigen dan 
den hand- of hijschbeugel. 

10. In vergunningen als bedoeld in de ar
tikelen 2 en 3 kunnen voorschriften worden 
gegeven, afwijkende van de bovenstaande. 

6. 1. H et is verboden zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen Minister voor
noemd, gedurende den tijd, dat de visscherij 
met de groote zalmzegen mag worden uitge
oefend, te baggeren of met baggervaartuigen 
of -werktuigen voor anker te li ggen in een 
rivier- of stroomva k, waarin de visscherij met 
spil en vaste ophaalplaats of -plaatsen wordt 
uitgeoefend, alsmede binnen den afstand van 
tweehonderd m boven en vijfhonderd m be
neden dat vak. 

2. De grenzen van dat vak, waarin de 
visscherij wordt uitgeoefend, zijn de lijnen 
loodrecht op de as van de rivier of den 
stroom getrokken uit de plaats, waar de zegen 
wordt uitgebracht (ingeschoten) en uit de 
benedenste ophaal pl aats. 

3. Dit artikel geldt alleen voor de rivier
en stroomvakken en voor den tijd, waarin de 
visscherij met de zegen werkelijk wordt uitge
oefend. 

7. 1. Het is verboden zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen Minister voor
noemd, van een half uur na zonsondergang 
tot een half uur vóór zonsopgang in de rivier
en stroomvakken, waarin de visscherij met 
drij fwant of vlouwen wordt uitgeoefend, in de 
dreven of worpen met baggervaartuigen of 
-werktuigen te liggen. 

2. Gedurende dien tijd moeten de vaartui
gen en werktuigen zoodanig worden gelegd, 
dat zoo min mogelijk hinder aan de visscherij 
wordt toegebracht. 

3. Dit artikel geldt alleen voor de rivier
en stroomva kken en voor den tijd, waarin de 
visscherij met drijfnet ten werkelijk wordt uit
geoefend. 

§ 2. Baggeren en graven, visschen van steen, 
schelpen, schelpdieren of mosselzaad, storten 
van zinkende stoffen en rnaken van werken 
in de rivie1·en en stroom en, de Noordzee bin
r,en de territoriale grens , de Waddenz ee, het 

Nederlandsch gedeelte van de E ems, den 
Dollard en het IJ sselrneer, onder 

beheer van het Rijk. 

8. Deze paragraaf is van toepassing op: 
a. de Zuidholl andsche en Zeeuwsche stroo

men, voorzooveel daarop niet ingevol ge ar
tikel 1, paragraaf 1 van toepassing is; 

b. de Noordzee binnen de territoriale grens; 
c. de Waddenzee; 
d. het N ederlandsch gedeelte van de Eems 

en den Dollard ; 
e. het IJsselmeer; 
/. a ll e vertakkingen, armen, inhammen, 

kreken , spranken en kill en , welke met de 
onder a-e genoemde wateren in open gemeen
schap staan. 

9. H et is verboden zonder te zijn voorzien 
van eene sch riftelijke vergunning, verleend 
door of vanwege Onzen Minister voornoemd, 
te baggeren met andere werktu igen dan den 
hand- of hijschbe.ugel. 

10. 1. Het is verboden zonder te zijn voor
zien van eene schriftelijke vergunning, ver
leend door of vanwege Onzen Minister voor
noemd: 

1 °. binnen een a fstand van vijfhonderd m, 
gemeten in de richting of richtingen van de 
betrokken wateren, uit de aan de zijde van 
die wateren zich bevindende paalwerken, kop
pen der hoofden, of, waar die ontbreken, uit 
den teen der dijken, duinen , zeeweringen en 
andere waterkeeringen of binnen denzelfden 
afstand uit de lijn tusschen de waarschuwings
borden, die de plaats aanduiden van kabels 
of buizen, te baggeren, te graven, te slikke
ren, kornetten of rijven te sleepen , steen te 
visschen of te rapen, schelpen, schelpdieren 
of mosselzaad te visschen, te aalgeeren of 
vaste vischtuigen te stellen. Onder dit verbod 
is niet begrepen het stellen van aalfuiken en 
haringfuiken, en het visschen van schelpen 
met handbeugels of andere niet door mecha
nische kracht bewogen werktuigen, zonder 
dat daarbij gebaggerd of gegraven wordt ; 

2°. op de werken, onder beheer van het 
Rijk, of binnen den afstand van 25 m uit die 
werken, schelpen, schelpdieren of mosselzaad 
te visschen, te rapen of af te steken; 

3°. in de vaarwaters, in de havens en op 
of aan de andere werken, onder beheer van 
het Rijk, -vaste vischtuigen te stellen. 

2. De met het beheer van zeeweringen belaste 
besturen behoeven geen vergunning, a ls be
doeld in het eerste lid, om de slikken, platen 
en losse steenen, voor zooveel die met laag
water droog loopen, tot herstel en verbete
ring der achterliggende dijken en zeeweringen 
te bezigen. 

3. Voor zooveel de slikken en platen met 
laagwater droogloopen, is eveneens geen ver
gunning noodig voor het graven van slikgrup
pen tot bevordering van aanwas. 
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11. 1. Doör Onzen Minister voornoemd 
kunnen vakken worden aangewezen, waar in 
afwij_king van artikel 10, l e lid onder 1 °., de 
daarm genoemde werkzaamheden worden ge
bonden aan een anderen daarbij te bepalen 
afstand dan dien van vijfhonderd m. 

2. Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt 
in de Nederlandsche Staatscourant. 

3. Het is verboden in de vakken, aange
wezen ingevolge het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel, de in artikel 10, le l id 
onder 1°. genoemde werkzaamheden uit te 
voeren, zonder inachtneming van de voor die 
vakken door Onzen Minister voornoemd be
paalde a fstanden. 

12. Voor zooveel daarin niet is voorzien 
bij de Rivierenwet, is het verboden, zonder te 
zijn voorzien van eene schriftelijke vergun
ning, verleend door of vanwege Onzen Mi
nister voornoemd, eenig werk te maken, grond, 
baggerspecie, puin of andere zinkende stoffen 
te storten, te stapelen of neer te leggen. 

§ 3. Algemeene bepalingen. 

13. Dit reglement is niet van toepassing 
op het baggeren en graven voor onderhoud 
van uitwateringsgeulen. 

14. De houders van eene vergunning, als 
bedoeld in artikel 2, onder 1 ° ., of artikel 9, 
zijn verpl icht ter plaatse, waar· gebaggerd 
,~_ordt, de in de vergunningen aangeduide 
hJnen, landwaarts waarvan niet mag worden 
gebaggerd, door duidelijk zichtbare verken
merken aan te duiden en die verkenmerken 
gedurende den tijd, dat gebaggerd wordt, te 
onderhouden. 

15. 1. Aan de ambtenaren, bedoeld in ar
tikel 17, moet te allen tijde de vereischte hulp 
worden verstrekt, om zich te kunnen overtui
gen, of dit reglement wordt nageleefd, en om 
de door hen noodig geachte peilingen te kun
nen verrichten. 

2. Aan boord van ieder baggervaartuig of 
-werktuig moet een exemplaar van dit regle
ment en, waar gebaggerd wordt volgens eene 
vergunning, tevens het daarvan aan den hou
<ler uitgereikte stuk of een duidelijk leesbaar 
en door den houder gewaarmerkt afschrift 
daarvan, aanwezig zijn, en aan de ambtena
ren, bedoeld in artikel 17, desgevorderd, wor-
den vertoond. , 

16. Wordt eene vergunning, als in dit regle
ment bedoeld, opgezegd of ingetrokken, dan 
moet de houder het aan hem uitgereikte stuk 
of de aan hem uitgereikte stukken, waarin 
de vergunning is vervat, binnen een door 
of vanwege Onzen Minister voornoemd ge
stelden termijn toezenden aan dengene, die de 
vergunning heeft verleend. 

§ 4. Bepalingen tot handhaving van het 
reglement. 

17. 1. Tot het opmaken van proces-verbaal 
wegens overtreding van dit reglement zijn 
naast de personen, genoemd in artikel 141 
van het Wetboek van Stra fvordering, bevoegd 
de overige ambtenaren der rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren en beambten van den 
Rijkswaterstaat, daaronder begrepen de amb
tenaren en beambten van de Zuiderzeewerken, 
de ambtenaren en beambten van den provin
cialen Waterstaat, de ambtenaren van water-

schappen, die van het loodswezen, van de 
ambulante recherche te water en d ie belast 
met het toezicht op domein van den Staat en 
op de visscherij. 

2. De ambtenaren, in het eerste lid be
doeld, zijn bevoegd tot de handelingen, in de 
artikelen 3 en 6 der wet van 28 Februari 
1891 (Staatsblad n°. 69) omschreven . 

18. De processen-verbaal wegens overtre
d ing van dit reglement worden in afschrift, 
medegedeeld aan den Directeur-Generaal van 
de Zuiderzeewerken, voor zoover zijn dienst 
betreffende, en aan den betrokken hoofd
ingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat. 

19 . Overtreding van dit reglement wordt, 
voor zooveel daartegen niet bij de wet is voor
zien, gestraft: 

a. met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden, de overtreding van de ar
tikelen 4, laatste lid, 11, laatste lid, en 12; 

b. met eene geldboete van ten hoogste vijf 
en zeventig gulden, de overtreding van de ar
tikelen 2, aanhef en onder 1 °. en 2°., 3, 5, 6, 
7, 9, 10 en 14 ; 

c. met eene geldboete van ten hoogste vij f. 
tig gulden, de overtreding van de artikelen 
2, aanhef en onder 3° ., 15 en 16. 

20. Dit reglement kan worden aangeh aald 
onder den titel "Baggerreglement". 

II. te bepalen, dat het onder I bedoelde 
reglement in werking treedt den l sten J a
nuari 1935 en da t op genoemd t ij dstip is ver
vallen het reglement, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van den 4den Juli 1927 (Staats
blad n°. 241), gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van den l0den November 1931 (Staatsblad 
n°. 435). 

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

Het Loo, den 3den November 1934. 
WILHELMINA. 

D e M inister van Waterstaat, Ka 1 f f. 
( Uitgeg, 20 Novem ber 1934.) 

s. 563. 

3 November 1934. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
van een krachtens artikel 20b van het 
Koninklijk besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273) erkende classificatie
maatschappij. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op artikel 20b van Ons besluit van 26 

October 1906 (Staatsblad n°. 273), het laatst 
gewijzigd bij Ons besluit van 26 Juli 1933 
(Staatsblad n°. 373); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 30 October 1934, n° . 481, Af
deeling Vervoer- en Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te erkennen als classificatiemaatschappij het 

Registro Itali ano Navale ed Aeronautico te 
R ome. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 3den. November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka 1 f L 
( Uitgeg . 20 November 1934.) 
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s. 564. 

3 Yove11iber 1934. BESLUIT tot w1J z1gmg 
van het Koninkl ijk besluit van 29 Sep
tember 1909 (Staatsblad n°. 326), houden
de bepal ingen omtren t vrijdom van zout. 
accijns. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Jè inanciën van 11 October 1934, n°. 161, Ac
<!lJnzen; 

Gezien de artikelen 74 en 83 der wet van 27 
September 1892 (Staatsblad n°. 227) en Ons 
besluit van 29 September 1909 (Staatsbl<U!. 
n°. 326). gewijz igd bij dat van 13 September 
1915, (Staatsblad n°. 394). 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 October 1934, n°. 29) ; 

Ge let op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 October 1934, n°. 
6 6, Accij nzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1. I. In het eerste l id van artikel 1 
en in het eerste l id van artikel 2 van Ons 
besluit van 29 September 1909 (Staatsblad n°. 
326), gewijzigd bij dat van 13 September 
1915 (Staatsblad n° . 394) , vervalt het woord 

ruwe" 
" II. Het eerste li d van artikel 3 wordt aan
gevuld met den volgenden zin: 

Het geraffineerde zout moet ten genoegen 
van den inspecteur afgezonderd worden ge
houden van ander zout. 

III. Het tweede lid van artikel 5 vervalt; 
in de plaats daarvan worden drie nieuwe 
leden opgenomen van den volgenden inhoud: 

Geraffineerd zout kan in die bergplaatsen 
worden ingeslagen op den voet van de letters 
c, e en /, a lsmede van handelaars in geraffi
neerd zout, di e genot hebben van afloopend 
krediet op den voet van a r t ikel 65 van de · 
onder letter d genoemde wet. 

Ten aanzien van de aflevering van geraf
fineerd zout door zoutzieders en handelaars, 
geldt hetgeen bij het eerste lid en de eerste 
twee zinnen van het tweede lid van artikel 
59 van de in het vorig l id bedoelde wet be
paald is omtrent den uitslag van geraffineerd 
zout met bestemming tot u itvoer naar het 
buitenland. 

Met uitzondering van de inslagen uit visch
schepen, die zout mede terugbrengen, moeten 
de inslagen in de vrijdombergplaatsen ge
schieden in hoeveelheden van ten minste 2500 
kilogram; in de vischzoutbergplaatsen in hoe
veelheden van ten m inste 100 k ilogram. 

IV. Na het eerste l id van artikel 6 wordt 
opgenomen een nieuw l id, luidende als volgt: 

Uitslag van geraffineerd zout kan geschie
den op den voet van de letters c, d en e. 

Na het woord , .uitslag" in het vroegere 
tweede lid worden ingevoegd de woorden: 
van ruw zout. 

Na dit lid wordt opgenomen een nieuw lid 
van den volgenden inhoud: 

Uitslag van geraffineerd zout kan gesch ie
den op den voet van de letters a en b. 

V. In het laatste lid van artikel 9 wordt 
na het woord "ingeslagen" in de plaats van 
de woorden "op den voet van artikel 5, letter 

/" gelezen: ingeslagen uit vischschepen, die 
zout mede terugbrengen. 

VI. Het eerste l id van artikel 12 wordt 
gelezen a ls volgt: 

Er wordt vrijdom verleend van den accijns 
voor het zout, benoodigd voor de zeevisscherij . 

Het laatste lid van dit artikel vervalt. 
VII. De aanhef van het eerste l id van ar

t ikel 14 wo1·dt gelezen a ls vo lgt: 
Het benoodigde ruwe zout kan worden be

trokken: 
Na het eerste l id wordt opgenomen een 

nieuw l,d van den volgenden inhoud: 
Het benoodigde geraffineerde zout kan wor

den betrokken op den voet van de letters b, 
d en e, alsmede van handelaars in geraffi
neerd zout, die genot hebben van afloopend 
krediet op den voet van artikel 65 van de 
onder letter c genoemde wet. 

Het laatste lid wordt vervangen door een 
nieuw lid , luidende als volgt: 

Met uitzondering van den inslag van ruw 
zout uit entrepot, hebben a lle inslagen plaats 
bij hoeveelheden van ten m inste 50 kilogram . 

V I II. Het eerste lid van artikel 22 wordt 
gelezen a ls volgt: 

Er wordt vrijdom verleend van den accijns 
voor het zout, benood igd voor vischzouterij en 
aan den wal. 

Het laatste l id wordt vervangen door een 
nieuw lid van den volgenden inhoud: 

Het aanwenden van het zout tot andere dan 
de in dit artikel genoemde doeleinden is ver
boden. 

IX. De aanhef van het eerste l id van arti
kel 24 wordt gelezen als volgt: 

Het benoodigde ruwe zout kan worden be
trokken : 

Na het eerste lid wordt opgenomen een 
nieuw I id van den volgenden inhoud: 

Het benoodigde geraffi neerde zout kan wor
den betrokken op den voet van de letters b, 
d en e, alsmede van handelaars in geraffi 
neerd zout, die genot hebben van afloopend 
krediet op den voet van artikel 65 van de 
onder letter c genoemde wet. 

Het laatste lid van dit artikel wordt ver
vangen door een nieuw l id, luidende als volgt: 

Met uitzondering van den inslag van ruw 
zout uit entrepot, hebben alle inslagen plaats 
bij hoeveelheden van ten minste 50 ki logram. 

X . Het eerste l id van artikel 27 wordt 
aangevuld met den volgenden zin: 

Het geraffineerd zout moet ten genoegen 
van den inspecteur der accij nzen afgezonderd 
worden gehouden van ander zout. 

2. De tekst van Ons gewijz igd besluit van 
29 September 1909 (Staatsblad n°. 326), laat
stel ij k gewijzigd volgens de voorafgaande be
pal ingen, wordt op Onzen last in het Staats
blad geplaatst. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den eersten Januari 1935. 

Onze M inister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

taatsblad . zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo;- den 3den November 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Financiën, 0 u d . 
(Uitgeg. 23 November 1934. ) 
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3 Nove1nb e1· 1934. BESLUIT, houdende vast
steil ing van den algemeenen maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de arti
kelen 15a der Pensioenwetten voor de 
zee- en de landmacht {Staatsblad 1922, 
nos. 65 en 66) en van artikel 10 der Mi
litaire Weduwenwet 1922. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeen chappel ijke voordracht van 

Onze Ministers van Defensie en van Binnen
landsche Zaken van 9 October 1934, IIIe Afd. 
B., n°. 3; 

Den Raad van State gehoo,-d (advies van 23 
October 1934, n°. 28); 

Gelet op het ' nader gemeenschappelijk rap
port va n Onze voornoemde Ministers van 30 
October 1934, IIIe Afd. B. , n°. 7; 

Gezien de artikelen 15a der Pensioenwetten 
voor de zee- en de landmacht (Staatsblad 
1922, nos. 65 en 66) en artikel 10 der Mili
taire Weduwenwet 1922, zooals die artike len 
ingevolge de Wet van 2 Juli 1934 {Staatsblad 
n°. 353) zijn komen te luiden; 

Gelet voorts op het bepaalde bij artikel 3, 
vierde lid, der Dienstplichtwet, zooals dat 
a rtikel is aangevuld bij de Wet van 21 Juli 
1928 {Staatsblad n°. 255); 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. 1 . De bijdrage, bedoeld in de artike
len 15a der P ensioenwetten voor de zee- en de 
landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), 
zooals die artikelen na de totstandkom ing van 
de Wet van 2 Juli 1934 {Staatsblad n°. 353) 
luiden, is van 1 Juli 1934 af verschuldigd 
door de v1·ijwillig dienende militairen van de 
zee- en de landmacht, met uitzondering van 
hen: 

a. die bij plaatsing in Nederland aan wal 
een soldij per dag genieten van vijf en tachtig 
cent of minder; 

b. die, als zijnde in opleiding voor eenige 
militaire functie, zakgeld genieten; 

c. die behooren tot de Koninklijke marine
reserve of tot het reserve-personeel van de 
landmacht; 

d. die behooren tot den vrijwill igen land
storm; 

e. die vrijwillig de verplichtingen van een 
gewoon dienstpli chtige op zich hebben geno
men. 

2. De bijdrage, bedoeld in artikel 10 der 
Militaire Weduwenwet 1922, zooals dat ar
tikel na de totstandkoming van de Wet van 
2 Juli 1934, {Staatsblad n°. 353) luidt, wordt 
op de wijze als omschreven in het vij fde lid 
van dat artikel, van 1 Juli 1934 af verhaald 
op de v1-ijwillig dienende militairen van de 
zee- en de landmacht, met uitzondering van 
hen : 

a. die bij plaatsing in ederl and aan wal 
eene soldij per dag genieten van vijf en tach
tig cent of minder; 

b. die, a ls zijnde in opleiding voor eenige 
milita ire functie, zakgeld genieten ; 

c. die behooren tot de Koninklijke marine
reserve of tot het reserve-personeel van de 
landmacht; 

d. die behooren tot den vrij willigen land
storm; 

e. die vrijwillig de verplichtingen van een 
gewoon dienstplichtige op zich hebben geno
men; 

/. op wie krachten het bepaalde bij a rti
kel 68 der Militaire Weduwenwet 1922 de 
statuten der voormalige Weduwen- en Wee
zenkas voor de officieren van de landmacht 
of het Reglement voor het voormalige We
duwen- en Weezenfonds der militaire officie
ren bij de zeemacht van kracht zijn gebleven. 

3 . Bij benoeming of indiensttreding in den 
loop van een kalenderjaar worden de bijdrage 
en het verhaal van bijd rage, in de beide voor
gaande artikelen bedoeld, met inachtnem ing 
van het gestelde in die artikelen berekend 
naar de inkomsten en baten bij benoeming of 
i nd iensttred ing. 

4. 1. De bijdrage en het verhaal van bij
drage, als vorenbedoeld, worden ingehouden 
op de bezoldigingen van de daarvoor in aan
merking komende militairnn . 

2. Indien een militair tij delijk geen in
komsten als zoodan ig geniet, wordt voor
schreven inhouding over het desbetreffen d 
tijdvak opgeschort, tenzij de belanghebbende 
er de voorkeur aan geeft om door vrijwillige 
stortingen het versch uldigde te voldoen. 

3. Treedt een militair, wiens inkomsten 
a ls zoodanig tijdel ijk hebben stil gestaan, we
der in het genot daarvan, dan worden de bij 
drage en het verhaal van bijdrage verschul
digd over het tijdvak van stilstand der bezol
di ging - voor zoover zij niet door vrijwillige 
stortingen zijn voldaan - naast de gewone 
inhouding, op de bezoldiging ingehouden op 
ge lijken voet a l waarop zulks zou zijn ge
schied indien de inkomsten niet zouden heb
ben sti lgestaan . 

4. Verlaat een militair, wiens inkomsten 
a ls zoodanig tijdelijk stilstaan of hebben stil
gestaan, den dienst, dan worden de bijdrage 
en het verhaal van bijdrage, voor zoover deze 
over het tijdvak van stilstand nog verschul
digd zijn, dadelijk opvorderbaar. Het ver
schuldigde bedrag kan worden verhoogd met 
eventueel te maken kosten van invordering. 

5. Wenscht een m il itair, als in het vorig 
lid bedoeld, zich bij zijn ontslag voor zijne 
eventueel na te laten betrek kingen het be
houd van uitzicht op gezinspensioen te verze
keren , dan wordt - ter invordering even
tueel van een nog achterstallig bedrag ter 
zake van bijdrage of verhaal van bijdrage, in 
afwijking in zooverre van het gestelde in het 
vorig lid - de deswege verschuldigde premie 
tijdelijk zoodanig verhoogd, dat het achterstal
lige bedrag binnen ten hoogste vijf jaren zal 
zijn aangezuiverd. Door den P ensioenraad, 
ingesteld bij de Pensioenwet 1922 {Staats
blad n°. 240), worden de aldus betaalde ach
terstallige gelden ter beschikking gesteld rnn 
den Minister van Defensie. 

5. Het Koninklijk besluit van 21 Novem
ber 1925 {Staatsblad n°. 451) wordt ingetrok
ken. 

6. In het Koninklijk besluit van 21 De
cember 1923 {Staatsblad n°. 554), zooals da t 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 Sep
tember 1925 {Staatsblad n°. 375), wordt ar
tikel 3 gelezen als volgt: 

,, Tel ken jare ontvangt de Pensioenraad, in
gesteld bij de P ensioenwet 1922 {Staatsblad 
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n°. 240) van den Minister van Defensie de 
vereischte gegevens betreffende de op 1 J a
nuari van elk kal enderjaar in dienst zijnde 
vrijwillig dienende militairen van de zee- en 
de landmacht; voor wie ingevolge artikel 10 
der Milita ire Weduwenwet 1922 het Rijk aan 
het Al gemeen Burgerlijk Pensioenfonds eene 
bijdrage verschufdi gd is. " , 

en vervalt het bij dat besluit behoorende 
model. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is. 

Onze Ministe rs van Defens ie en van Bin
nenlandsche Zaken zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de ui tvoer ing van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan a fschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van Sta te. 

H et Loo, den 3den N ovember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Def ensie, L. N. D ec k ers. 
De :Minister van B innenlandsche Z aken, 

J . A . d e W i Id e. 
(Uitgeg. 16 Novembe,· 1934.) 

s. 566. 

3 November 1934. BE LUIT tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in het ee rste lid van a rti
kel 10 van het Wetboek van Burgerlijke 
R egtsvordering. 

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

Justitie van 4 October 1934. l e Afdeeling C, 
n°. 848; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 October 1934, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 October 1934, l e 
Afdeeling C, n° . 854; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

E enig artikel. 
De termijn van dagvaarding, bedoeld in het 

; ee rste I id van artikel 10 van het W etboek 
van Burgerlijke R egtsvordering, bedraagt: 

1 °. indien de gedaagde woont in B elgië, 
Deneniarken, Duitschland, Frankrijk, Groot
Britannië en I erland, Liechtenstein, Luxem
burg, M onaco, Oostenrijk of Zwitserland, ten
minste één m aand ; 

2°. indien de gedaagde elders in Eu,·opa 
woont, tenminste twee maanden ; 

3°. · indien de gedaagde elders woont, ten
minste vier maanden. 

De termijnen, genoemd onder 2°. en 3°. 
van het voorgaand lid, bedragen slechts één 
maand en twee maanden, indien de eischer 
een authentiek a fschrift van de dagvaarding 
onderscheidenlijk binnen twee of vier weken 
na den dag van het exploit door een open
baar ambtenaar in het land van bestemming 
aan den gedaagde doet uitre iken. De ver
vulling van deze voorwaarde ka n slechts be
wezen worden door een ten dienende dage 
ov gelegd authentiek verbaal van den open
baren ambtenaar, waarin deze verklaart een 
hem door den exploiteerenden deurwaarder 
toegezonden afschrift der dagvaarding, op 

diens verzoek, ten door hem vermelden dage 
aan den gedaagde in persoon of aan diens 
woonplaats te hebben uitgereikt. De dagvaar
ding moet melding maken van het door den 
deurwaarder te doen verzoek. 

Onze Minister van Justitie is bel ast met de 
uitvoering van dit beslui t, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 3den November 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van J ustitie, V a n S c h a i k. 
(Uitgeg. 12 Decemb er 1934.) 

s. 567. 

5 November 1934. BESLUIT tot wijziging 
van de artikelen 2, 3 en 5 van het Crisis
H aringbeslui t 1934 I. 

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

E conomische Zaken van den 7 September 
1934, n°. 21405, Afdeel ing Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gelet op de artikelen 2, 3 en 5 van het 
Crisis-Haringbesluit 1934 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 5 September 1934 n°. 389) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 25 September 1934 n °. 48); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Economische Za ken van den 29 Octo
ber 1934, n°. 22870, Afdeel ing La ndbouw
Cris is-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
A. I. Artikel 2 van het Crisis-Ha ringbe

sl ui t 1934 I a ls volgt te wijzigen: 
" De aanvoer van pekel- en steurharing in 
ederl and is, met inachtneming van het be

paalde in de vol gende arti kelen van dit be
slui t, slechts toegestaan aan hen, die als ge
organiseerden zijn aangesloten bij een door 
Omen Minister aan te wijzen Crisis-organisa
t ie en a ls zoodanig toegelaten zijn tot de groep 
reeders van haringdrijfnetvisschersvaartui
gen". 

II. Artikel 3 van voornoemd besluit a ls 
volgt te wijzigen: 

a. in den aanvang wordt vóór de woorden: 
,,De aanvoer" het cij fer 1 geplaatst; 

b. tu schen het woord " is" en "slechts" 
worden ingevoegd de woorden: ,,met inacht
neming van het in het tweede lid van dit a r
ti kei bepaal de" ; 

c. een tweede lid wordt toegevoegd, lui
dende: 

"2. De aanvoer van pekel- en steurharing 
in Nederla nd met schepen a ls in het eerste 
lid van dit artikel bedoeld, is voor het t ijd
vak, aanvangende den 11 November 1934 en 
e ind igende op een door Ons te bepalen t ijd
stip, verboden". 

III. Artikel 5, lid 1, van voornoemd be
slui t als volgt te wijzigen: 

" H et verwerken van alle soorten haring in 
verschen, gekoelden of bevroren toestand tot 
pekel- of steurhar ing is slechts toegestaan voor 
door Onzen Minister te bepalen tijdvakken" . 

B. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondi ging. 
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Onze Minister van Economische Zaken is 
belast. met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 5den November 1934. 

WILHELMINA. 
De Alinister van Econo1nische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 9 No ve1nber 1934.) 

s. 568. 

5 Nove,nber 1934. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den Raad van 
Nijmegen dd. 2 November 1933, betref
fende bebouwing van grond aan den 
Muntweg aldaar. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken en van Binnenlandsche Zaken 
rnn 7 September 1934, n°. 6736 M/P.B.R. 
Afd. Volksgezondheid, en van 25 September 
1934, n°. 21758, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur ; betreffende het besluit van den raad 
van Nij1negen dd. 2 November 1933, betref
fende bebouwing, door T. W . Arens aldaar, 
Yan een terrein aan den Muntweg; 

Overwegende dat dit besluit in de eerste 
plaats strekt tot het onthouden van goedkeu
r ing aan, door Arens verlangde, wijziging van 
een plan voor het bouwen van woningen , 
waarvoor Burgemeester en Wethouders hem 
Yergunning hadden verleend, en voorts tot 
het weigeren van vergunning voor een nieuw 
bouwplan, in aansluiting aan eerstbedoeld 
plan, een en ander, volgens de overwegingen 
,·an het besluit, uit hoofde van "welstand", 
die zou worden gesch aad door te dichte be
bouwing, waartoe uitvoering van de plannen 
zou le iden ; 

dat dit bezwaar is gericht tegen de, door 
den bouwer nader gewenschte indeeling van 
het terrein, nochtans buiten verband met de 
middelen, door de Woningwet uitsluitend aan
gewezen voor het regelen van de bebouwing, 
n.l. het uitbreidingsplan en de bebouwings
voorschriften; dat toch het onderwerpelijk 
terrein niet is begrepen in zulk een plan en 
dat bebouwingsvoorschriften daarvoor niet 
zijn vastgesteld; 

dat de gevraagde medewe,·king dus niet op 
den aangevoerden grond had mogen wbrden 
geweigerd en het raadsbesluit mit dien in 
strijd ,s met de wet; 

Gezien artikel 185 der gemeentewet; 
den Raad van State gehoord, advies van 16 

October 1934, n°. 39; 
Gelet op het nader rapport van Onze Mi

nisters van Socia le Zaken en van Binnen
lanclsche Zaken van 25 October 1934, n°. 
9543 ~I/P.B.R. afdeel ing Volksgezondheid en 
rnn 31 October 1934, n°. 25242, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoeld besluit van den raad van Nij

megen dd. 2 November 1933 te vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de ui tvoering van dit Besluit, dat in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal word":h gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den Tovember 1934. 

WILHELM! A. 
De ilfinister van Sociale Zaken, 

J . R. Slot e make r cl e B r uï ne. 
De Minister van Binnenlandse/ie Z aken, 

J. A. de W i J cl e. 
( Uitgeg. 20 November 1934.) 

s. 569. 

6 November 1934. BESLUIT tot w1Jz1ging 
van het Koninklijk besluit van 27 Fe
bruari 1930 (Staatsblad n°. 51) tot vast
stelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld in artikel 141 
der Ziektewet, houdende afwijkende be
palingen voor personen in dienst van ker
misreizigers, schippersknechts, bij wijze 
van werkverschaff ing te werk gestelde 
personen en voor seizoenarbeiders ten 
aanzien van de inschrij ving, de bepal ing 
van het dagloon en de iekengelduitkee
ring en voor personen in dienst van on
dernemingen en publiekrechtelij ke l icha
men, wier werkzaamheden zich uitstrek
ken over het gebied van meer dan één 
R aad van Arbeid ten aanzien van de 
premiebetaling, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
5 Februari 1934, Staatsblad n°. 40. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Sociale Zaken van 25 September 1934, 11°. 
2402, afdeeli ng Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 141 der Ziektewet; 
D en R aad van State gehoord (advies . van 

den 23 October 1934, n°. 35); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 October 1934, n° . 
2755, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Overwegende1 dat de wenschelijkheid is ge
bleken van wiJziging van de geldende bepa
lingen waarbij ten aanzien van bij wijze van 
werkverschaffing te werk gestelden wordt af
geweken van het in de Ziektewet bepaalde 
ten aanzien van de inschrijving; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging van Ons besluit van 27 Fe

bruari 1930, Staatsblad. N °. 51, laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 5 F ebruari 1934, 
Staatsblad N °. 40, te bepalen als volgt : 

Art. 1. In het eerste lid van artikel 1 van 
Ons vorengenoemd besluit van 27 Februari 
1930, Staatsblad 0

• 51, worden de woorden : 
,,welke met subsidie van het Rijk wordt uit
gevoerd, hetgeen blijkt door haar plaatsing 
op een door Onzen Minister van Sociale Za
ken vast te stellen lijst", vervangen door de 
woorden: ,,welke door het Rijk wordt uitge
voerd en geplaatst is op een door Onzen Mi
nister van Sociale Zaken vast te stellen lijst" . 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 J a-
nuari 1935. e 

Onze Minister van Sociale Zaken is b elast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
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afschri ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6den November 1934. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r de B r u ï n e. 

(Uitgeg. 23 November 1934.) 

'S. 570. ---, 

6 Nove1nber 1934. BESLUIT, houdende be
palingen betreffende het postverkeer met 
N ederlandsch-l ndië, Curaçao en Suriname 
en met het buitenland. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

nieuwe voorschriften vast te stellen betreffen
de het postverkeer met N ederlandsch-lndië, 
Curaçao en Suriname en met het buitenland; 

Gelet op artikel 28, 2e 1 id, der Postwet 
{Staatsblad 1919 n°. 543) en artikel 10, 2e 
lid der Pakketpostwet (Staatsblad 1917, n°. 
566) ; 

Gelet op het den 20 Maart 1934 te Caïro 
gesloten Algemeen Postverdrag en de op 
denzelfden datum mede aldaar gesloten over
eenkomsten. het, fende: 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
·waarde; 

b. de postpakketten ; 
c. de postwissels; 
d. de invordering van gelden op quitan

-tiën en handelspapier; 
e. de abonnementen op nieuwsbladen en 

-tijdschriften; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Einnenl andsche Zaken van 2 October 1934 n°. 
4. Hoofdbestuur der Posterij en, Telegrafie en 
T elefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 October 1934, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 November 1934, n°. 
1 , Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van l J anuar i 1935 te bepalen 

.als volgt: 
I. Algemeene bepalingen. 

Algemeen. 
Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder b,·ieven, brief kaarten, akten, ge

drukte stukken, Braille-drukwerken, monsters 
en pakjes, de stukken, bedoeld in artikel 34, 
paragraaf 1, van het Algemeen Postverdrag 
,en aldaar respectievelijk aangeduid als "let
..,. res''. ,,cartes postales'', ,,papiers d'affai1·es''. 
. ,imp,·imés", ,,impressions en relief pour l es 
a ·veugles", ,,échantillons de marchandises" en 
,, p etits paquets"; 

b. onder stukken: al hetgeen hierboven 
onder a is vermeld; 

c. onder pakketten: postpakketten als be
doeld bij artikel 1, paragraaf 1, van de Over
eenkomst betreffende de postpakketten; 

d. onder zeepost: de rechtstreeksche ver
:zending over zee tusschen het Rijk in Europa 
eenerzijds en Nede,·landsch-lndië, Curaçao en 
Ru,·iname anderzijds; 

e. onder port en recht: het port, respec
t ievel ijk het recht, hetwelk hier te lande in 

de verschillende hierna genoemde gevallen is 
verschuldigd wegens het postverkeer met 
Nederlandsch-Tndie, Curaçao en Suriname en 
met het buitenland; 

f. onder de Ministe,·: de Minister van Bin
nenlandsche Zaken; 

g. onder de Di,•ecteur-Generaal: de Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

2. De porten en rechten, welke bij de des
betreffende internationale bepalingen op vaste 
bedragen zijn bepaald, het bedrag der schade
vergoeding in geval van verlies van een aan
geteekend stuk, alsmede het bedrag, hetwelk 
de schadevergoeding wegens verlies, beroo
ving of beschadiging van pakketten zonder 
aangegeven waarde niet te boven kan gaan, 
worden, met inachtneming van de terzake 
geldende bepalingen, door den Directeur
Generaal vastgesteld. 

II. B epalingen naar aanleiding van het 
Algemeen Postverd,·ag. 

Porten: 
2. l. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 

port der stukken bedraagt: 
1 °. voor b,-ieven: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-lndië, 

Curaçao en Suriname, alsmede in het verkeer 
met B elgië en Duitschland, tusschen kantoren, 
welke in een rechte lijn gemeten niet meer 
dan 30 kilometer van elkander zijn verwij
derd: voor een gewicht tot en met 20 gram 
6 cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 
cent daarboven; 

b. in het overige verkeer met België: voor 
een gewicht tot en met 20 gram 10 cent en 
voorts voor elk volgend gewicht van 20 gram 
of restend gedeelte van 20 gram 7½ cent 
daarboven; 

c. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 71,i 
cent daarboven; 

2°. voor brief kaarten: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-lndië, 

Cu,·acao en s,,,riname, alsmede in het ver
keer met België en Duitschland, tusschen kan
toren, welke in een rechte lijn gemeten niet 
meer dan 30 kilometer van elkander zijn ver
wijderd: 5 cent voor elke kaart; 

b. in alle andere gevallen: 
7½ cent voor elke kaart; 
3°. voor akten: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 

Curaçao en Suriname, per zeepost: 
voor een gewicht tot en met 200 gram 6 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 1½ 
cent daarboven; 

b. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 250 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven; 

4 °. voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-lndië, 

Curaçao en Suriname, per zeepost en, voor 
zooveel kaartformulieren tot mededeeling van 
adreswijziging aangaat, mede per landmail , 
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alsmede in het verkeer met de landen, waar
van de Po tadministratiën de bij artikel 34, 
paragraaf 3, van het Algemeen Postverdrag 
bedoelde toestemming hebben verleend doch 
in laatstbedoeld verkeer alleen voor ;ooveel 
betreft de in genoemde bepaling bedoelde 
nieuwsbladen en tijdschriften, welke voldoen 
aan de in a1·tikel 1 van de Postwet (Staats
blad 1919, n°. 543) voor nieuwsbladen gegeven 
omschrijving, boeken, vlugschriften en mu
ziekstuk ken : 

1½ cent per 50 gram of restend gedeelte 
van 50 gram. 

In afwijking hiervan bedraagt het port in 
het verkeer met Nederlandsch-lndië, Curaçao 
en Suriname per zeepost voor nieuwsbladen en 
bijvoegsels, welke voldoen aan de in artikel 1 
van de Postwet (Staatsblad 1919, nr. 543) 
voor deze stukken gegeven omschrijving, in
dien de frankeering bij abonnement geschiedt 
per nummer of exemplaar voor een gewicht 
van niet meer dan 55 gram ¾, cent, boven 
55 gram tot en met 85 gram 1 cent, boven 
85 gram tot en met 115 gram 1 ¼ cent, boven 
115 gram tot en met 165 gram 1½ cent, boven 
165 gram tot en met 200 gram 2¼ cent en 
voorts voor elk meerder gewicht van 50 gram 
of restend gedeelte van 50 gram ¾, cent daar
boven. 

Bij de vaststelling van het verschuldigde 
bedrag wordt een gedeelte van een cent naar 
boven afgerond tot een geheel en cent; 

b. in alle andere gevallen: 
2½ cent per 50 gram of restend gedeel te 

van 50 gram; 
5 °. voor Braille-drukwerken: 
1 ½ cent per 1000 gram of restend gedeelte 

van 1000 gram; 
6°. voor monsten: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 

Curaçao en Surinanie per zeepost: 
2 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram, doch voor elke zending onder een 
afzonderlijk adres niet minder dan 3 cent; 

b. in alle andere gevallen: 
voor een gewicht tot en met 100 gram 5 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven; 

7°. voor pakjes: 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 

Cu1·açao en Suriname, per zeepost : 
voor een gewicht tot en met 250 gram 25 

cent, boven 250 gram tot en met 500 gram 5 
cent p r 50 gram of restend gedeelte van 50 
gram en voorts voor elk meerder gewicht van 
100 gram of restend gedeel te van 100 gram 5 
cent meer; 

b. in alle andere gevallen: 
5 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram, doch voor elke zending onder een 
afzonderlijk adres niet minder dan 25 cent. 

2. In het verkeer met N ede1·landschrlndië, 
Curaçao en Surinanne zijn per zeepost , ge
drukte stukken toegelaten tot een maximum 
gewicht van 5 kilogram. 

3. In het verkeer met B elgië, Engeland, 
Frankrijk, N ederlandsch-Indië, Curaçao en 
Suriname mogen bij mode-journalen, welke 
tegen het tarief der gedrukte stukken, of, 
voor zooveel Nederlandsch-lndië, Curaçao en 
Suriname betreft, tegen het tarief der ge-

drukte stukken of dat der bij abonnement ge
frankeerde nieuwsbladen worden verzonden, 
geknipte patronen worden gevoegd, welke, 
mede blijkens de op de patronen voorkomende 
aanwijzingen, één gehet,l uitmaken met het 
nummer of exemplaar, waarbij zij worden 
verzonden. 

4. Tusschen den tekst van prijscouranten en 
catalogussen, welke in het verkeer met Neder
landsch-lndië, Curaçao en Suriname tegen 
het tarief der gedrukte stukken per zeepost 
worden verzonden, mogen kleine stalen, die
nende tot toelichting van den tekst, worden 
opgenomen. Eveneens mogen in het verkeer 
met N ederlandsch-Tndië, Cu1·açao en Surinani,e 
in kaartformulieren tot mededeeling van 
adreswijziging, welke tegen het tarief der ge
drukte stukken worden verzonden, de aan
duidingen betreffende de wijziging van het 
adres van den afzender worden aangebracht. 

5. Andere stukken dan brieven en enkele 
briefkaarten, welke hier te lande worden 
ontvangen, worden, indien zij niet of ontoe
reikend zijn gefrankeerd, met port belast. 

6. Het port, dat voor ontoereikend gefran
keerde stukken hier te lande moet worden 
geheven, wordt, indien dit meer bedraagt clan 
het minimum van 2½ cent, voor zooveel noo
dig naar boven afgerond tot een geheelen 
cent. 

Luchtpost; vervoer met 
buitengewone diensten. 

3. De tarieven en voorwaarden voor de 
verzending van stukken door middel van vlieg
tuigen of met andere buitengewone diensten, 
waarvoor bijzondere kosten verschuldigd zijn, 
worden bepaald door den Minister op den 
gronds lag van en in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van het Algemeen 
Postverdrag en de overeenkomsten of schik
kingen, welke met andere Administratiën en 
met de betrokken ondernemers zijn getroffen. 

Vervulling der douane-
formaliteiten. 

4. 1. De postadministratie belast zich met 
de vervulling van all e douaneformaliteiten, 
die bij den in- of doorvoer van stukken hier 
te lande gevorderd worden. 

2. Zij betaalt de verschuldigde belasting en 
vordert het bedrag daarvan terug van den 
geadresseerde bij de uitreiking van het stuk, 
of brengt dit bedrag op verlangen van den ., 
afzender aan dezen in rekening. Weigert1,o1.l.0 ' 

geadresseerde van een stuk, waarvan de afze 
der de kosten niet voor zijn rekening genomen 
heeft, de terugbetal ing van deze gelden, dan 
wordt het stuk niet uitgereikt. 

Inklaring en vrijmaking; vrij 
uit te reiken stukken. 

5. 1. Wegens de bemoeiingen met het in
klaren en vrijmaken van hier te lande ontvan
gen stukken is voor elk de betreffend stuk 
een recht van 25 cent verschuldigd. 

2. In het verkeer met de landen, die zich 
met de behandeling daarvan belasten, zijn 
stukken toegelaten, waarva n de afzenders het 
totaal bedrag van de rechten, die bij de uit
reiking zijn verschuldigd, voor hun rekening 
nemen. 
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3. Boven het in het eerste lid bedoelde 
recht is voor elk hier te lande ontvangen stuk 
een recht van 15 cent verschuldigd, indien de 
inklaring en vrijmaking voor rekening van 
den afzender geschiedt. 

Iden ti tei tskaarten. 

6. Identiteitskaarten zijn aan de kantoren 
der posterijen verkrijgbaar tegen betaling voor 
e lke kaart van een recht van 40 cent. 

Ex presse bestel! ing. 

7. 1. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 
expresse recht bedraagt 25 cent voor elk stuk. 

2. Wegens expresse bestelling buiten een 
<loor den Directeur-Generaal vast te stellen 
kring wordt van den geadresseerde ~.ier te 
lande een aanvullingsrecht geheven gehJk aan 
het recht, dat voor zoodanige bestelling in 
het binnenlandsch verkeer is verschuldigd, na 
aftrek van een bedrag gelijk aan het expresse 
recht, dat bij vooruitbetaling is verschuldigd 
bij verzending uit Nederland. 

3. Van elk hier te lande ontvangen ex
presse stuk wordt de expresse bestelling slechts 
eenmaal beproefd. 

Niet toegelaten stukken . 

8. 1. Hier te lande ontvangen stukken, 
welke niet voldoen aan de bepalingen, gel
dende voor de soort van stukken naar het 
tarief waarvan frankeering plaats vond, wor
den, voor zooveel zij op grond van hun inhoud 
-0f a fm etingen in een andere categorie van 
stukken moeten worden gerangschikt, naar 
het tarief van die categorie met port belast. 
I s zoodan ige rangschikking niet mogelijk dan 
vindt terugzending plaats. Stukken, welke het 
maximum gewicht, vastgesteld voor de soort 
waartoe zij behooren, overschrijden, worden 
indien zij niet of ontoereikend zijn gefran
keerd volgens het werkelijk gewicht met port 
bel ast of in geval van toereikende frankee
ring, zon'der meer ui tgereikt. 

2. Hier te lande ontvangen stukken, welke 
niet op den voet van gesloten aangeteeken
den brief zijn verzonden en waarvan wordt 
vastgesteld of vermoed, dat zij geld, bank
papier of muntpapier of andere waarden aan 
toonder, edele metalen of kostbaarheden be
vatten , worden, na ambtshalve voor zooveel 
noodig te zijn gesloten en aangeteekend, be
l ast met het eventueel niet gekweten aantee
kemecht onverminderd het mogelijk verschul-

,e p~rt der niet of ontoereikend gefran
erde brieven. Indien belanghebbende ten 

. erstaan van den betrokken postambtenaar 
a.intoont, dat het vermoeden onjuist was, 
wordt het niet verschuldigde terugbetaald. 

3. In de door den Minister te bepalen ge
vallen is doorzending of uitre iking door den 
dienst der posterijen niet toegelaten van ge
drukte stukken u it het buitenland, welke af
komstig zijn van•of betrekking hebben op hier 
te lande gevestig<len of hie~. te lande gedreven 
zaken of uitgeoefende bednJven. 

4. De in het vorige lid bedoelde stukken, 
voor zooveel zij zij n bestemd om hier te lande 
te worden uitgereikt, worden op de door den 
JI.Iini ter te bepalen wijze ter beschikkmg van 
de in dat lid bedoelde belanghebbenden ge
steld. 

Antwoordcoupons. 
9. Aan de kantoren der posterijen hier te 

lande zijn antwoordcoupons verkr ijgbaar tegen 
den prijs, welke in overeenstemming met de 
desbetreffende bepalingen van het Algemeen 
Postverdrag, wordt vastgesteld door den 
Directeur-Generaal . 

Aanteeken ing. 
10 . 1. Het wegens aanteekening verschul

digde recht bedraagt 15 cent. 
2. Schadevergoeding wegens het verloren 

gaan van een aangeteekend stuk is niet ver
schuldigd, indien het verlies het gevolg i~ 
van overmacht. 

Berichten van ont-
vangst; navragen. 

ll. 1. Het recht, dat verschuldigd is voor 
een ber icht van ontvangst van een aangetee
kend stuk, moet bij vooruitbetaling worden 
voldaan en bedraagt: 

a. indien het bericht wordt gevraagd bij de 
terpostbezorging van het stuk 15 cent; .. . 

b. indien het bericht op een later tii dst1p 
wordt gevraagd 25 cent. 

2. Het recht, dat voor een navraag betref
fende een aangeteekend stuk of een verreken
bedrag wordt geheven, bedraagt 25 cent. 

Verrekenzendingen. 
12. 1. Het verrekeningsrecht, bij vooruit

betaling verschuldigd voor elke verrekenzen
ding, bestaat, behoudens het geval, bedoeld 
in het 3e lid van dit artikel, uit een vast 
recht van 20 cent, vermeerderd met een recht 
van 10 cent voor elke som van f 20 of restend 
gedeelte van f 20 van het verrekenbedrag. 

2. De a fzender van een hier te lande ter
postbezorgde verrekenzending kan, ~O?r het 
stel! en van een desbetreffende aanw1Jzmg op 
het bij de zending gevoegde postwissel formu
lier alsmede op de zending zelve, verlangen, 
dat het door middel van dien postwissel over 
te maken bedrag wordt bijgeschreven op een 
hier te lande aangehouden postrekening. 

3. Wenscht de afzender van een verreken
zending in het verkeer met de landen, die 
zich daarmede belasten, dat het hem toeko
mende bedrag wordt bijgeschreven op ~en post
rekening in het land van 1?.estemmmg d_1er 
zending, dan bedraagt _het b1J de verzendmg 
verschuldigde verrekemngsrecht 10 cent. 

4. Indien op verzoek van den afzender van 
een verrekenzending, afkomstig uit een der 
in het vorige lid bedoelde landen, het hem 
toekomende bedrag op een postrekenmg h ier 
te lande moet worden bijgeschreven, bedraagt 
het verrekeningsrecht, dat van het ingevor
derde bedrag wordt afgetrokken 10 cent. 

III. B epalingen naar aanleiding van de over
eenkomst betreff ende de brieven en doosjes 

,net aangegeven waarde. 

Waardezendingen; 
toegelaten stukken. 

13. 1. Toegelaten zijn brieven en doosjes 
met een aangegeven waarde van ten hoogste 
12 000 gulden of zoodanig lager bedrag, als 
op grond van de in andere landen geldende 
bepalingen als max imum kan worden toege
laten. 
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2. Brieven met aangegeven waarde mogen 
aan invoerrecht onderworpen voorwerpen be
vatten, in het verkeer met de landen die de 
in !uiting van deze voorwerpen toelaten. 

Waardezendingen; 
verzekeringsrecht. 

14. H et voor brieven en doosjes met aan
gegeven waarde verschuldigde recht van ver
zekering bedraagt voor elke som van 150 gul
den of restend gedeelte van 150 gulden der 
aangegeven ,vaarde: 

a. voor N ederlandsch-lndië, Curaçao en 
Suriname 5 cent; 

b. in alle andere gevallen 10 cent. 

Waa rdezendingen; 
schadevergoeding. 

15. Schadevergoeding wegens verlies, be
rooving of beschadiging van een brief of een 
doosje met aangegeven waarde is niet ver
schuldigd, indien het vellies, de berooving of 
de beschadiging het gevolg is van overmacht. 

Waardezendingen; luchtpost, 
vervoer met buitengewone dien-
sten, douane-formaliteiten, in-
klaring en vrijmaking, vrije 
uitreiking, expres e, niet toe-
gelaten zendingen, berichten 
van ontvangst, navragen, ver-
rekening. 

16. De artikelen 3, 4, 5, 7, 8, l e lid, 11 en 
12 van d it besluit zijn mede van toepassing 
op waardezendingen. 

IV. B epalingen naar aanleiding van de over
eenkomst bet11e ff ende de postpakketten. 

Port der pakketten. 

17. 1. Het port der pakketten wordt door 
den Directeur-Generaal vastgesteld met in
ach tneming van de bepal ingen van de boven
genoemde Overeenkomst en, voor zooveel noo
dig, van het vermelde in het 2e, 3e en 4e l id 
van d it artikel. 

2. Het aan den ederlandschen dienst, 
wegens het vervoer van pakketten toekomende 
aandeel wordt vastgesteld als volgt: 

a. wegens l andvervoer, voor elk pakket, af-
komstig van of bestemd voor Nederl'and: 

voor een gewicht van niet meer 
dan 1 kilogram ........... ...... ..... ... .. .. .f 0.25 
boven 1 tot en met 5. kilogram f 0.40 
boven 5 tot en met 10 kilogram f 0.65 
boven 10 tot en met 15 kilogram f 0.97½ 
boven 15 tot en met 20 kilogram f 1.30 
b. wegens zeevervoer op de bedragen, ver-

meld in artikel 4 van de Overeenkomst. 
3. Met a fwijking van het bepaalde onder a 

van het vorige lid bedraagt het aan den 
Nederlandschen d ienst toekomende aandeel 
wegens landvervoer voor el k per zeepost ver
zonc:en pakket: 

a. afkomstig van of bestemd voor Neder-
landsch-l ndië: 

·,oor een gewicht van niet meer 
dan 1 kilogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 0.12½ 
boven 1 tot en met 5 kilogram f 0.20 
boven 5 tot en met 10 kilogram f 0.32½ 
b. afkomstig van of bestemd voor Curaçao 

of Suriname: 

voor een gewicht van niet meer 
dan 1 kilogram ............... .. ...... . .. . f 0.12 ½ 
boven 1 tot en met 5 kilogram f 0.20 
boven 5 tot en met 10 kilogram f 0.32½ 
boven 10 tot en met 15 kilogram f 0.50 
boven 15 tot en met 20 kilogram f 0.65 
4. Met afwij king van het bepaalde onder b 

van het 2e lid bedraagt het aan den Neder
landschen d ienst toekomende aandeel wegens 
zeevervoer van elk per zeepost naar Neder
landsch-lndië verzonden pakket afkomstig uit 
N ederland, Curaçao of Su,-iname: 

voor een gewicht van niet meer 
dan 1 kilogram ... .... .... . ........ ... . ... f 0.521/2 
boven 1 tot en met 5 kilogram f 0.95 
boven 5 tot en met 10 kilogram f 1.52½ 
5. H et aan den Nederlandschen dienst toe-

komende aandeel wegens landvervoer van. pak
ketten, welke in het verkeer tusschen Neder
landsch-lndië eenerzijds en Curaçao of Suri
name anderzijds, per zeepost worden verzon
den, bedraagt met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3 van de meergenoemde Overeen
komst voor elk pakket: 

voor een gewicht van niet meer 
dan 1 kilogram .......... .... ... : .... .... ·. f 0.12½ 
boven 1 tot en met 5 kilogram f 0.20 
boven 5 tot en met 10 kilogram f 0.32½ 

iet-toegelaten pakketten. 
18. 1. Hinderlijke pakketten, bedoeld in 

artikel 8 van bovengenoemde Overeenkomst, 
zijn niet ten vervoer toegel aten. 

2. Behoudens bijzondere vergunning van 
Onzen Minister van Financiën zijn niet ter 
verzending toegelaten pakketten, inhoudende 
goud in baren tot een totale waarde van meer 
dan 100 gulden of gouden munten, eveneens 
tot een totale waarde van meer dan 100 gul
den , tenzij deze munten tot sieraden zijn ver
werkt. 

3. De aanneming van pakketten ter ver
zending kan op last ·van den D irecteur-Gene
raal worden geweigerd, bijal dien de betrok
kene bij een vorige gelegenheid in gebreke is 
gebleven om de kosten te voldoen, welke 
waren verschuldigd wegens door of namen 
hem verzonden pakketten. 

Waardepakketten. 

19 . 1. H et hoogste bedrag der aangifte 
van waarde is 1000 gulden voor elk pakket, 
of zoodanig lager bedrag als op grond van de 
in andere landen geldende bepal ingen kan 
worden toegelaten. 

2. H et wegens aangifte van waarde voo1· 
elk pakket verschuldigde recht bestaat uit een 
vast recht van 15 cent, vermeerderd voor elk 
bedrag van 150 gulden of restend gedeelte 
van 150 gulden der aangegeven ,vaarde: 

a. voor N ederlandsch-l ndië, Curaçao en 
Suriname per zeepost met een recht van 5 
cent ; 

b. in alle andere gevallen met een recht 
van 10 cent. 

Dringende pakketten. 
20. De postadministratie belast zich met de 

behandeling van dringende pakketten, als be
doeld in artikel 37 van bovenvermelde Over
eenkomst. 
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Bewijs van terpostbezorging. 
21. 1. De afzender van een pakket, waar

van de waarde niet is aangegeven en dat 
evenmin met verrekening is belast, kan tegen 
betaling van 10 cent een bewijs van terpost
bezqrging daarvan krijgen. Wegens pakketten 
met verrekening wordt dit bewijs kosteloos 
uitgereikt. 

2. Desverlangd worden de in het vorige lid 
bedoelde bewijzen in tweevoud uitgereikt. Voor 
het tweede exemplaar is een recht van 10 
cent verschuldigd. Hetzelfde recht moet wor
den voldaan, indien de afzender van een pak
ket met aangegeven waarde verlangt, dat het 
daa1·op betrekking hebbende ontvangbewijs in 
tweevoud wordt afgegeven. 

Bericht van · onbestelbaar-
heid, bewaarloon, herhaal-
de bestelling. 

22. 1. Een recht ten bedrage van het port 
van een brief van enkelvoudig gewicht is ver
schuldigd voor overbrenging van het ant
woord op een bericht van onbestelbaarhei.d. 

2. Een bewaarloon van 5 cent per pakket 
voor elk vol etmaal met een minimum van 
10 cent en een maximum van f 1 per pakket, 
is verschuldigd wegens elk hier te lande ont
vangen pakket, dat niet door den rechtheb
bende in ontvangst is genomen binnen een 
door den Directeur-Generaal te bepalen ter
mijn . Voor de berekening van het bewaarloon 
blijft de hiervoren bedoelde termijn ,buiten be
schouwing. V an de betaling van het bewaar
loon kan in bijzondere gevallen door den 
Directeur-Generaal geheel of gedeeltelijk vrij
stelling worden verleend. 

3. Hier te lande ontvangen pakketten, 
waarvan de bezorging eenmaal vergeefs is 
beproefd, worden wegens elke herhaalde op
neming in de gewone bestelling belast met 
een recht van 10 cent voor el!;: pakket. 

Schadevergoeding. 

23. 1. In het verkeer met de landen, welke 
niet tot de bovengenoemde Overeenkomst zijn 
toegetreden, wordt schadevergoeding wegens 
verlies, berooving of beschadiging van een 
pakket a lleen toegekend voor zooveel zulks in 
de desbetreffende, bijzondere overeenkomsten 
of schikkingen is bepaald. 

2. Schadevergoeding wordt nimmer ver
leend indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging h et gevolg- is van overmacht. 

Inzage van adreskaarten, 
behoorende bij pakketten. 

24. 1. Binnen den termijn van een jaar, te 
rekenen van den dag volgende op dien van de 
terpostbezorging, wordt aan den rechthebben
de gelegenheid gegeven tot het verkrijgen van 
inzage van de adreskaart, behoorende bij een 
door hem aan te wijzen verzonden pakket. 
Het deswege bij vooruitbetaling verschuldigde 
recht bedraagt 25 cent. 

2. Alvorens aan verzoeken om inzage als 
hierbedoeld wordt voldaan, kan opgaaf van 
het kantoor en het tijdstip van terpostbezor
g ing van het pakket, c.q. vertoon van het 
bewijs van terpostbezorging, dan wel opgaaf 
van den dag van uitreikin.ir worden gevorderd. 

Pakketten; luchtpost, douane
formaliteiten, inklaring en vrij
making, ~rije uitreiking, ex
presse, berichten van ontvangst, 
navragen, verrekening. 

25. Het bepaalde bij artikel 3 van dit be
sluit ten aanzien van de verzending door mid
del van vliegtuigen, alsmede de artikelen 4, 
5, 7, 2e lid, 11 en 12 zijn mede op pakketten 
van toepassing. 

V. Bepalingen naar aanleiding van de ove1·
eenkomst betref j ende de postwissels. 

Post\;issels; maximum-bedrag. 
26. E en post\vissel mag niet te boven gaan 

een bedrag van 500 gulden of de daarmede 
gelijk te stellen waarde in andere munt, dan 
wel zoodanig la!\"er bedrag als op grond van 
de in andere landen geldende bepalingen als 
maximum kan worden toegelaten. 

Postwissels; rechten. 
27. 1. Het recht, bij vooruitbetaling ver

schul digd voor overmaking van gelden door 
postwissels, bestaat voor eiken postwissel uit 
een vast recht van 10 cent, vermeerderd met 
een recht van 10 cent voor elke som van f 20· 
of restend gedeelte van f 20. 

2. Met afwijking van het bepaalde in het 
vorige lid is in het verkeer met Curaçao en 
Suriname een recht verschuldigd, hetwelk be
draagt: 

voor een bedrag tot en met f 25 10 cent; 
boven f 25 tot en met f 50 20 cent; 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 

restend gedeel te van f 50 boven f 50. 
3. Telegrafische postwissels, waarvan over

brenging langs radiotelegrafischen weg wordt 
verlangd, zijn toegelaten in het verkeer met 
de landen, waarmede ter zake een regeling is 
getroffen. 

4. Voor berichten van uitbetaling wegens 
verzonden postwissels ia bij vooruitbetaling 
verschuldigd: 

a. indien het bericht van uitbetaling wordt 
gevraagd bij de aanbieding ter verzending 
van den postwissel 15 cent; 

b. indi en het bericht op een l ater tijdstip 
wordt gevraagd 25 cent. 

5. Binnen een door den Directeur-Generaal 
te bepalen termijn wordt aan den rechtheb
bende gelegenheid gegeven tot het verkrijgen 
van inzage van een uitbetaalden postwissel. 
Het deswege bij vooruitbetaling verschuldigde 
recht bedraagt 25 cent voor ei ken postwissel. 
Alvorens aan verzoeken, als in di t lid bedoeld, 
wordt voldaan, kan vertoon van het wegens 
den desbetreffenden postwissel afgegeven be
wijs van storting worden gevorderd. 

6. Voor het verkrijgen van machtiging tot 
uitbetaling van een postwissel, waarvan de in 
artikel 17, paragraaf 1, van de Overeenkomst 
bedoelde aanvankelijke geldigheidsduur is ver
streken, is een recht verschuldigd van 25 cent. 
Eenzelfde recht moet worden voldaan voor 
het verkrijgen van een duplicaat-postwissel. 

Postwissels; expresse, 
navragen. 

28. De artikelen 7 en 11, 2e lid van dit 
besluit zijn mede van toepassing op postwis-. 
seis. 
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VI. B epalingen naar aanleiding van de over
eenkomst bet-,,effende de invordering van 

gelden op quitantiën en handelspapier. 

Quitantiedienst toe
gelaten zendingen. 

29 . Ter invordering zijn toegelaten quitan
tiën en handelspapier zonder kosten. 

Quitantiedienst; rechten bij 
terpostbezorging; bij- en over-
schrijving op postrekeningen. 

30. 1. Voor elke zending met in te vorde
ren waarden is bij vooruitbetaling verschul
digd het port en recht van een aangeteeken
clen br ie f van gel ij k gewicht. 

2. De afzender van een hier te lande ter
postbezorgde zending met in te vorderen waar
den kan, door het stellen van een desbetref
fende aanwijzing op het ingesloten borderel, 
verlangen, dat het door middel van een post
wissel over te maken bedrag wordt bijgeschre
Yen op een hier te lande aangehouden post
rekening. 

3. In het verkeer met de landen die zulks 
toelaten, kunnen de bedragen, welke toekomen 
aan afzenders van zendingen met in te vorde
ren waarden, worden bijgeschreven op een 
postrekening in het land van beste=ing dier 
zendingen, dan wel worden overgeschreven op 
een postrekening in het land van oorsprong 
der zendingen. 

Quitantiedienst navragen. 
31. Een recht van 25 cent is verschuldigd 

voor een navraag betreffende een zending met 
in te vorderen waarden. 

VII. B epalingen naar aanleiding van de 
overeenkomst betre ff ende abonnementen 

op nieuwsbladen en tijdschriften. 

Abonnementen op nieuws
bladen; porten en rechten. 

32. 1. Voor de nieuwsbladen en t ijdschri f
ten, welke door N ederlandsche postkantoren 
aan andere l anden of door andere landen 
aan Nederl andsche kantoren worden geleverd, 
is verschuldigd: 

a. voor de door Nederlandsche postkanto
ren aan andere landen geleverde: 

de abonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerde wordt in rekening gebracht, 
met inbegrip van het port bedoeld bij artikel 
4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 1919 , 
n°. 543) en voor zooveel de niet aan Neder
land gr;nzer'i.de landen betreft, met bijbereke
ning van de, volgens de bepalingen van het 
Algemeen Postverdrag, aan de tusschenlig
gende landen verschuldigde transit- en andere 
kosten . De korting wegens het aannemen van 
abonnementen, welke door de uitgevers op 
den abonnementsprijs der bladen moet worden 
verleend en ten minste 10 % van den abonne
mentsprij s, die den geabonneerden ter plaatse 
van uitgifte van het nieuwsblad of tijdschr ift 
in rekening wordt gebracht, moet bedragen, 
vertegenwoordigt het door de postadministra
tie te heffen recht; 

b. voor de door andere landen aan Neder
) andsche postkantoren geleverde: 

de aan Nederland in rekening gebrachte 
prij s, verhoogd met het port, bedoeld bij ar-

t ikel 4 of artikel 5 der Postwet (Staatsb lad 
1919, n° . 543) benevens een recht, hetwelk 
respectievelij k voor 1 m aand, 2 maanden en 3 
maanden bedraagt: 

voor de bladen, welke éénmaal per maand 
of bij langere tusschenpoozen verschijnen, 5, 
5 en 10 cent; 

voor de bladen, die meer dan éénmaal per 
maand, doch ten hoogste tweemaal per week 
verschijnen, 10, 15 en 20 cent; 

voor de bladen, die meer dan tweemaal , 
doch ten hoogste zevenmaal per week ver
schijnen, 15 , 20 en 30 cent; 

voor de bladen, die meer dan zevenmaal 
per week verschijnen, 20, 30 en 40 cent. 

2. De voorwaarde n, waarop abonnementen 
op nieuwsbladen en tijdschriften worden ge
leverd in het verkeer met landen, welke niet 
tot bovenvermelde Overeenkomst zijn toege
treden, worden vastgesteld door den Direc
teur-Generaal. 

3. Indien verlangd wordt, dat een hier te 
lande uitgegeven nieuwsbla d of tijdschrift, 
waarop door tusschenkomst van den dienst 
der posterijen voor het binnenlandsch verkeer 
abonnement is genomen, wegens overbrenging 
van het verbl ijf van den geabonneerde naar 
elders, buiten Nederland, rechtstreeks van de 
plaats van uitgifte naar de plaats van nieuwe 
bestemming wordt gezonden, bedraagt het 
deswege verschuldigde recht per maand: 

a. voor de uitgaven, welke éénmaal p~r 
week of bij langere tusschenpoozen versch1J 
nen, 25 cent; 

b. voor de uitgaven, welke meer dan één
maal per week verschijnen, 50 cent. 

VIII. Bijzondere bepalingen. 

Toepass ing van het beslu it. 
33. De bepalingen van dit besluit zijn mede 

van toepassin~ op de uitvoering van de dien
sten, welke ZÎJn geregeld bij de met sommige 
landen of po tadministratiën gesloten bijzon
dere verdragen of overeenkomsten, voor zoo
veel in die verdragen of overeenkomsten niet 
a nders is bepaald, alsmede, tenzij het tegen
deel is bepaald, op het verkeer met de lan
den, welke niet zijn toegetreden tot een of 
meer der genoemde te Caïro gesloten overeen
komsten en de gebieden, welke niet in de 
Wereldpostvereeniging zijn begrepen, een en 
ander voor woveel de diensten met de betrok
ken landen en gebieden zijn opengesteld. 

Vrijstelling van porten 
en rechten. 

34. 1. Vrijstelling van de voldoening van 
de bij dit besluit vastgestelde porten e~ rech: 
ten wordt genoten in de gevallen voorzien b1J 
het Algemeen Postverdrag en de te Caïro ge
sloten overeenkomsten, alsmede in de gevallen 
voorzien in de met somm ige landen of post
administratiën gesloten bijzondere verdragen 
of overeenkomsten. 
2. De in het vorige lid bedoelde gev.illen 

worden door den Directeur-Generaal ter al
gemeene kennis gebracht. 

Uitvoeringsmaatregel en. 
35. De Directeur-Generaal is gemachtigd 

tot het nemen van de maatregelen van onder
geschikten aard en van orde, welke worden 
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gevorderd voor de uitvoering van de in dit 
besluit genoemde verdragen en overeenkom. 
ten, alsmede voor de uitvoering van den 

dienst in het verkeer met de landen, die niet 
zijn toegetreden tot één of meer der te Caïro 
gesloten overeenkomsten, echter uitsluitend 
wat de desbetreffende diensten aangaat en 
voorts in het verkeer met de gebieden, welke 
niet in de Wereldpostvereeniging zijn begre
pen. 

Regeling bij verminderde 
zelfkosten of verhoogd ren
dement. 

36. 1. Voor de gevallen, dat de gebruikers 
van den dienst der posterijen, ten opzichte van 
de te hunnen behoeve te verrichten diensten, 
zoodanige voorzieningen volgens door den Di
recteur-Generaal te geven voorschriften kun
nen treHen, dat de zelfkosten der posterijen 
met betrekking tot deze diensten worden ver
minderd dan wel volgens door den Directeur
Generaal te geven aanwijzingen een regeling 
kunnen treffen waardoor het rendement van 
dien dienst wo'rdt verhoogd, is de Directeur
Generaal onder goedkeuring van den Minister 
en voor zooveel noodig na ter zake met de 
betrokken postadministratiën verkregen over
eenstemming, bevoegd vast te stellen,. dat 
aan zulke gebruikers op het door hen mge
volge de tarieven van dit besluit verschuldig
de een bedrag in mindering wordt gebracht 
tot ten hoogste het door den Directeur-Gene
raal met betrekking tot die diensten bereken
de bedrag, waarmede de zelfkosten worden 
verminderd, dan wel het rendement van den 
dienst wordt verhoogd. 

2. De zakelijke inhoud van de ingevolge 
het voorgaande lid door den Directeur-Gene
raal genomen beschikkingen wordt zoo spoe
dig mogelijk in de Staatscourant bekend ge
maakt. 

Toepassing van het Verdrag en 
de Overeenkomsten van Caïro. 

37. Voor alle gevallen, waarin door de 
vorenstaande bepalingen niet is voorzien, 
geldt een regeling overeenkomstig de bepa-
1 ingen van het Algemeen Postv~rdrag van 
Caïro en van de aldaar gesloten, m den aan
hef van dit besluit genoemde, overeenkomsten. 

Titel van het besluit. 
38. Dit besluit kan worden aangehaal d on

der den titel "Internationaal Postbesluit 
1934", met vermelding van het Staatsblad, 
waarin het wordt geplaatst. 

Intrekking vroegere besluiten. 
39. Ons besluit van 14 Juni 1930 (Staats

blad n°. 263), zooals dit luidt na de daarin 
aangebrachte wijzigingen, wordt ingetrokken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslu it, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal 
worden . 

Het Loo den 6den November 1934. 
' WILHELMINA. 

· De Minister van B innenlandsche Zaken, 
· J. A. de W i 1 de. ' 

(Uitgeg. 4 D ecember 1934.) 
L. & S. 1934. 

1 

s. 571. 

6 Novcmbe1· 1934. BESLUIT, houdende wij
zjging van het Postbesluit 1925 (Staats
blad n°. 396) en van het Pakketpostbe
slu it (Staatsblad 1919, n°. 574). 

Wij WILHEL 11 A, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 396) en in het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919 n°. 574), zooals deze 
besluiten laatstelijk zijn gewijzigd bij Ons be
sluit van 13 Juli 1934 (Staatsblad, n°. 370); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 October 1934, 
n°. 4, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 October 1934, n°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 November 1934, n°. 
1, Hoof~bestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefome; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. I. In de artikelen 1, §§ 2 en 3, 12, 

§ 3, 2e lid, 14, § 1, l e lid en 16, le lid van 
het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396). als
mede in de artikelen 5, § 2, le lid en 15, l e 
lid van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n° . 574) wordt in plaats van: ,,Onzen 
:Minister van Waterstaat" gelezen: ,,Onzen 
Minister van Binnenlandsche Zaken". Voorts 
wordt aan het slot van eerstgenoemd besluit 
in plaats van: ,,Onze Minister van Water
staat is belast met de uitvoering van dit be
sluit" gelezen: ,,Onze Minister van Binnen
landsche Zaken is belast met de uitvoering 
van dit besluit" . Aan het slot van het Pak
ketpostbesluit (Staatsblad, 1919, n°. 574) 
wordt in plaats van: ,,Onze voornoemde Mj. 
nis ter" gelezen: ,.Onze Minister va Binnen
landsche Zaken". 

Art. II. In artikel 1, § 1, le lid, c, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van: ,.bij ten minste twintig vol
komen gelijkluidende, met elkander overeen
stemmende exemplaren gelijktijdig ten kan
tore der posterijen worden aangeboden" ge
lezen: ,.ten minste twintig zendingen, .'?8-
staande uit of bevattende volkomen gehJk
lu idende, met elkander overeenstemmende 
exemplaren op de door den Directeur-Gene
raal der P~sterijen,Telegrafie en Telefonie te 
bepalen wijze gelijktijdig worden ter post be
zorgd". 
,Art. III. In artikel 2, . § 2, 3e lid , van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt m 
plaats van: ,,500 gram" telkens gelezen: 
,.1000 gram" . 
· Art. IV.· In artikel 4, § 1, 2°,a van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van: ,,van een handelsreiûge~; ver
tegenwoordiger of agent eener firma !l'~
Jezen: ,,van den eigenaar, een handelsre1z1-
ger, vertegenwoordiger of agent van een zaak 
of onderneming". 

In § 1, 2°,b, van hetzelfde artikel wordt 
aan het slot de puntkomma vervangen door 
een komma en aan deze bepaling toegevoegd : 
,,voorts hoe zal worden gereisd en het tijd
stip van vertrek ; ". 

44 
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In § 1, 2°, c, van genoemd artikel wordt 
in plaats van: ,,de prijs of de prijzen" gele
zen: ,,de prijs of de prijzen, alsmede nadere 
aanduidingen van den prijs of de prijzen". 

In hetzelfde artikel wordt in § 1, 2°, onder 
h, in plaats van: ,,alsmede de woorden" ge
lezen: ,,aanduidingen als". Voorts wordt de 
komma achter het woord "advertentie" ge
schrapt en wordt in plaats van: ,,in het alge
meen het doel der zending aanduidende" ge
lezen : .,en dergelijke, in het algemeen het 
doel der zending aanduidende". Aan het slot 
van de aangehaalde bepaling wordt na 
schrapping van de puntkomma achter het 
woord "beschrijving" toegevoegd: .,en andere 
korte aanduidingen op de photografieën zelve 
betrekking hebbende;". 

I n § 1, 2°, n, van meergenoemd artikel 
wordt in plaats van: .,de prijzen" gelezen: 
"de prijzen, alsmede nadere aanduidingen van 
de prijzen". 

In § 1, 3°, c, van hetzelfde artikel wordt in 
plaats van: ,,bij te voegen de rekening of 
factuur" gelezen: .,te voegen de open reke
ning of de open factuur", terwijl aan het slot 
van deze bepaling, na vervanging van de punt
komma door een komma, wordt toegevoegd: 
,,alsmede een ingevuld postwissel- of stortings
formulier voor den postchèque- en girodienst, 
al dan niet voorzien van de noodige frankeer
zegels ter voldoening van het recht en be
stemd tot overmaking van het bedrag ver
schuldigd voor de zending, waarbij het formu-
1 ier is gevoegd, dan wel tot overmaking van 
het bedrag verschuldigd voor het abonnement 
op de desbetreffende uitgaaf ;". 

Art. V. Artikel 6, § 1, van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n °. 396) wordt gelezen: 

.,§ 1. 1. Het gewicht, dat elke zending 
onder een afzonderlijk adres niet mag te 
boven gaan, bedraagt: 

a. vog.r b1·ieven, gedrukte stukken en 
nieuwsbl-il! en 2 kilogram ; 

b. voor Brailled,-ukwerken 5 kilogram; 
c. voor monsters 500 gram; 
d . voor gemengde zendvngen (bedoeld bij 

artikel 7, 2e l id, der wet) 2 kilogram, met 
dien verstande, dat de ingesloten stukken van 
elke soort op zichzelf de voor die stukken 
vastgestelde gewichtsgrenzen niet mogen over
schrijden. 

2. De som van lengte, breedte en hoogte 
mag voor elke zending onder een afzonderlijk 
adres niet meer bedragen dan 90 centimeter 
met dien verstande, dat. de grootste afmeting 
60 centimeter niet mag overschrijden. Van 
zendingen in rolvorm mag de som van lengte 
en twee maal de middellijn 100 centimeter 
niet te boven gaan, terwijl noch de lengte, 
noch de middell ijn meer dan 80 centimeter 
mag bedragen. Kaarten, welke niet in om
slag worden verzonden, mogen niet kleiner 
dan 10 centimeter in lengte en 7 centimeter 
in breedte en niet grooter dan 18 cent imeter 
in lengte en 13 centimeter in breedte zijn." 

Van hetzelfde artikel wordt § 3 gelezen: 
.,§ 3. V an gemengde zending en, welke bij 

abonnement gefrankeerde nieuwsbladen bevat. 
ten, bl ijft de verpakking, indien deze gelijk 
is aan die, welke in den regel voor de ver
zending der ingesloten nieuwsbladen wordt 
gebezigd, bij de berekening van het port bui-

ten beschouwing. In alle andere gevallen 
wordt de verpakking van gemengde zendi n
gen geacht te behooren tot de ingesloten 
monsters of, indi en de zendingen geen mon
sters bevatten, tot de ingesloten gedrukte 
stukken." 

Art. VI. In artikel 6, § 1, van het Post
besluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt in 
plaats van: .,gewoon aangeteekende stukken 
alsmede voor aangeteekende brieven met aan
gegeven geldswaarde" gelezen : .,aangeteeken
de stukken" en wordt het woord "evenredig" 
geschrapt. , 

In § 4, 2e en 5e lid van meergenoemd ar
tikel wordt in plaats van: ,,gewone aange
teekende stukken" oolkens gelezen: ,,stukken, 
waarvan gewone aanteekening is geschied". 

Art. VII. Artikel 7, § 2, le zin van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
gelezen: 

" H et ingevorderde bedrag wordt, ter keuze 
van den afzender, overgemaakt door middel 
van een aan hem gerichten postwissel, dan 
wel bijgeschreven op een door hem aan te wij
zen postrekening." 

Van hetzelfde artikel wordt § 3 gelezen: 
,,§ 3. Behalve het port en het aanteeken

recht is voor elke verrekenzend ing verschul 
digd: 

a. indien overmaking van het ingevorderde 
bedrag door middel van een postwissel wordt 
verlangd, een recht als voor een po twissel 
van gel ijk bedrag is vastgesteld; 

b. indien bijschrijving van het ingevorderde 
bedrag op een postrekening wordt verlangd, 
een recht a ls voor een storting van gelijk be
drag op een postrekening is vastgesteld." 

Art. VIII. Artikel 8 van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396) wordt aangevuld 
met de volgende paragraaf: 

.,§ 5. De expresse-bestelling wordt van elk 
stuk slechts eenmaal beproefd." 

Art. IX. In artikel 10, § 1, le en 2e lid 
van het Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) 
wordt in plaats van: ,,der" telkens gelezen: 
"voor de overmaking van gelden door middel 
van" en wordt in deze leden in plaats van: 
.,bedraagt" onderscheidenlijk gelezen: .,be
draagt voor elken postwissel" en " bedraagt 
voor elk postbewijs". 

Art. X. In artikel 14, § 5, l e lid, van het 
Postbesluit 1925 (Staatsblad n°. 396) wordt 
in plaats van: ,,op het Al gemeen Postverdrag 
van Londen van 28 Juni 1929" gelezen: ,,be
hoorende bij het van kracht zijnde Algemeen 
Postverdrag". 

Art. XI. In artikel 17 van het Postbesluit 
1925 (Staatsblad n°. 396) wordt onder a in 
plaats van: .,der postkantoren en die" ge
lezen: ,,der postkantoren, der post. en tele
g raafkantoren en''. 

Art. XII. In artikel 1, letter a, van het 
Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt in plaats van: .,Londen van 28 Juni 
1929" gelezen: ,,Caïro van -20 Maart 1934". 

Art. XIII. In artikel 5, § 1. 5e lid van het 
Pakketpostbesl uit (Staatsblad 1919, n°. 574) 
wordt in plaats van: .,de bestelling" gelezen: 
., de gewone bestell ing". 

Art. XIV. Artikel 7, § 2, le zin van het 
P akketpostbesluit (Staatsblad 1919, n° . 574) 
wordt gelezen: 
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"Het ingevorderde bedrag wordt, ter. keuze 
van den afzender, overgemaakt door middel 
van een aan hem gerichten postwissel, dan wel 
bijgeschreven op een door hem aan te wijzen 
postrekening." 

Van hetzelfde artikel wordt § 3 gelezen: 
.,§ 3. Behalve het bij artikel 5, § 1, van 

dit besluit vastgestelde port en eventueel het 
bij artikel 6, § 2, van dit besluit vastgestelde 
recht, is voor elk verrekenpakket bij vooruit
betaling verschuld igd een recht van 10 cent 
benevens: 

a. indien overmaking van het ingevorderde 
bedrag door middel van een postwissel wordt 
verlangd, een recht als voor een postwissel 
van gelijk bedrag is vastgesteld; 

b. indien bijschrijving van het ingevorder
de bedrag op een postrekening wordt ver
langd, een recht als voor een storting van 
gelijk bedrag op een postrekening is vastge
steld." 

Art. XV. Artikel 10 van het Pakketpost
besluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt aan
gevuld met de volgende paragraaf: 

.,§ 5. De expresse-bestelling wordt van 
elk pakket slechts eenmaal beproefd." 

Art. XVI. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1935. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad geplaatst en in afschrift aan 
den Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo den 6den November 1934. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J . A. d e W i 1 d e .. 

( Uitgeg. 4 December 1934.) 

s. 572. 

8 November 1934. BESLUIT ter ui tvoering 
van artikel 33, lid 2, der Landbouw
Crisiswet 1933. 

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

Economische Zaken van 4 October 1934, n°. 
21744, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gezien artikel 33, lid 2, der Landbouw
Crisiswet 1933 ; 

Gehoo.rd de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der L andbouw-Cris iswet 1933 (ad
vies van den 14 September 1934, n°. 398); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 23 October 1934, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 2den November 
1934, n°. 22894, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De ambtenaren, bedoeld in artikel 

33, lid 1, onder c, der Landbouw-Crisiswet 
1933, leggen vóór den aanvang hunner be
diening in handen van den kantonrechter, tot 
wiens rechtsgebied hun standplaats of bij ge
breke daarvan hun woonplaats behoort, den 
na volgenden eed of belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning, 
aan de Grondwet en aan de overige wetten 
des Rij ks. 

Ik zweer (verklaar), dat ik middellijk , noch 

onmiddellij k onder welken vorm of voorwend
sel, tot het verkrijgen mijner aanstelling aan 
iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of 
beloofd, noch zal geven of beloven. 

Ik zweer (beloof) , dat ik om iets hoege
naamd in mij ne betrekking te doen of te laten 
van niemand hoegenaamd middellijk, noch 
onmiddellijk eenige belofte of geschenken 
aannemen zal , en dat ik mij als een nauw
gezet en ijverig ambtenaar zal gedragen, de 
mij verstrekte opdrachten zal vol brengen en 
de zaken, waarvan ik door mijn ambt kenn is 
draag, en die mij a ls geheim zijn toever
trouwd of waarvan ik het vertrouwelijk ka
rakter moet begrijpen, niet zal openbaren 
aan anderen, dan aan hen, aan wie ik volgens 
de wet of ambtshalve tot mededeeling ver
plicht ben." 

2. De kantonrechter, in handen van wien 
de eed of de belofte is afgelegd, doet daar
van aanteekening op de akte van aanstelling 
en geeft daarvan kennis aan den Directeur 
van den Centralen Crisis-Controle-Dienst. 

3. Bij overplaatsing of verandering van be
diening, waarbij de aanwijzing ingevolge het 
bepaalde in artikel 33, lid 1, ·onder c, der 
Landbouw-Crisiswet 1933 in stand blijft, wordt 
de eed of de belofte niet opnieuw afgelegd. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijne af
kondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
met de uitvoering van dit besluit belast, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

H et Loo, den 8sten ovember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minist er van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 27 November 1934 . ) 

s. 573. 

9 Nove1nber 1934. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van het Koninkl ijk besluit van den 24sten 
December 1932 (Staatsblad n°. 636), be

. treffende de stichting "Dennenoord" te 
Zuidl aren. 

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

Binnenlandsche Zaken van 5 ovember 1934, 
Afcleeling Armwezen, n°. 9510; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in Ons besluit van 24 De

cember 1932 (Staatsb lai.l n:0
• 636) de volgende 

wijzigingen worden gebracht: 
Het 2de lid van artikel 5 wordt gelezen al 

volgt: 
,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 

eind igende 31 December 1937, nog 34 mannen 
en 65 vrouwen verpleegd worden". 

Het 2cle lid van artikel 6 wordt gelezen als 
volgt: 

,,Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
e indigende 31 December 1937, nog 8 mannen 
en 8 vrouwen verpleegd worden". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
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belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 9den November 1934. 
WILHELMINA. 

D e :Minister van Binner,J,anilsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

( Uitgeg. 7 D ecen,b er 1934.) 

s. 574. 

10 Novembm· 1934. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van 15 April 
1919 (Staatsblad n°. 178), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 
1932 (Staatsblad n°. 215), en tot vaststel
ling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 32 der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid {Staatsblad 1933, n° . 598). 

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

Sociale Zaken van 9 J uli 1934, n°. 1753, af
deel ing Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 32 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid 
(Staatsblad 1933, n°. 598); 

Den R aad van State gehoord (advies van 
.21 Augustus 1934, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Sociale Za ken van 5 November 
1934, n°. 2760, afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken Ons besluit van 15 April 1919 

(Staatsblad n°. 178), tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 83, eerste en tweede lid, der 
Radenwet, laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 25 Mei 1932 (Staatsblad n°. 215), 
en te rekenen van 1 Maart 1934 te bepalen 
als .volgt: 

Art. 1. De leden van een Raad van Arbeid 
ontvangen voor iedere door hen bijgewoonde 
vergadering een vergoeding voor tijdverzuim 
van vijf gulden. . 

2. Voor de toepassing van artikel 1 wor
den verschi llende op één dag gehouden ver
gader ingen als één vergadering beschouwd. 

3. De vergoeding, waarop eenzelfde per
soon ingevolge het bepaalde in artikel 1 aan
spraak kan maken, mag per kwartaal in to
taal een bedrag van 65 gulden niet te boven 
gaan. 

4. De Voorzitter, Leden, Referendarissen 
en Geneeskundigen van een Raad van Arbeid 
ontvangen voor dienstreizen buiten de woon
plaats vergoeding van reis- en verblijfkosten 
naar de tweede klasse; de Hoofdcommiezen, 
de Inspecteurs van den Buitendienst, de Com
miezen, de adjunct-inspecteurs van den Bui
tendienst, de adjunct-co=iezen en de contro
leurs le klasse van den Buitendienst van een 
Raad van Arbeid naar de derde klasse; de 
klerken, de controleurs 2e kl asse van den Bui
tendienst, de schrijvers l e en 2e klasse, de 
machineschrijvers van een Raad van Arbeid 
naar de vierde klasse, en de boden van een 
Raad van Arbeid naar de vijfde klasse van 
het tarief, vastgesteld bij het R eisbesluit 1916, 
waarvan de bepalingen op deze personen over
eenkomstige toepassing zullen vinden, met 
dien verstande, dat hetgeen in dit artikel is 

bepaald ten aanzien van ambtenaren irr een 
bepaalden rang eveneens geldt ten aanzien 
van ambtenaren in eenigen niet genoemden 
rang, welke naar het oordeel van den Voor
zitter van den Raad van Arbeid gelijkwaardig 
is aan den betrokken rang. 

5. 1. Aan de ambtenaren in dienst bij de 
Raden van Arbeid te A 11,sterdam, Rotterdam 
of 's-Gravenhage kan voor hun dienstverrich
tingen binnen hun woonplaats, zijnde de ge
meente Amsterdam, Rotterdam of 's-Graven
hage, een verteringsvergoeding worden ver
leend voor gebruik van den koffiemaaltijd, in
dien zij genoodzaakt zijn dien in de een of 
andere inrichting buiten hun woning te dier 
pi aatse te nuttigen. 

2. De in het vorige lid bedoelde vergoe
ding zal niet worden genoten indien de af
wezigheid van belanghebbende uit zijn woning 
korter dan vier uren heeft geduurd of hij op 
een zoodanig tijdstip in zijn woning is terug
gekeerd of die heeft verlaten, dat redelijker
wijs kan worden aangenomen, dat hij zijn 
koffiemaaltijd thuis heeft kunnen nuttigen. 

3. De in het eerste lid bedoelde vergoeding 
bedraagt voor de in artikel 4 genoemde of 
bedoelde ambtenaren onderscheidenlijk f 0.90, 
f 0. 75, f 0.60 en f 0.45 per dag, al naar ge
lang zij in de tweede, derde, vierde of vijfde 
klasse van het Reisbesluit 1916 zijn ingedeeld. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den l0den ovember 1934. 
WILHELM! A. 

De M inister van Social e Zaken, 
J. R. S I o te m a k e r d e B r u i n e. 

(Uitgeg. 23 November 1934.) 

s. 575 . 

12 N ovemb er 1934. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 10 der L andbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 en het Crisis-Heffingsbeslui t 
1933 op mosselen. 

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

Economische Zaken van den 7 September 
1934, n°. 21403, Afdeeling Landbouw-Crisis
Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen 9 en 10 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebeslui t 
1933 en het Crisis-Heffingsbesl uit 1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, inzake de 
Landbouw-Crisiswet 1933 {advies van den 5 
September 1934, n°. 392); 

Gehoord den Raad van State {advies van 
den 25 September 1934, 11°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van den 6 
November 1934, n°. 23086, Afdeeling Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en verstaat voorts onder: ,,mosselen" : 
,,alle soorten mosselen". 
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2. 1. Het uitzaa ien en kweeken van mos
selen, zoomede het visschen op mosselen is 
slechts toegestaan aan hen, die als georgani
seerden zijn aangesloten bij een door Onzen 
Minister aan te wijzen Crisisorganisatie, a ls 
zoodanig zijn toegelaten in de groep " mossel
visschers en mosselhandelaren" en in het be
zit zijn van een door of vanwege Onzen Mi
nister voor een door hem te bepal en tijdvak 
af te geven vergunning. 

2. Voor het afgeven eener vergunning, be
doeld in het vorig Jid, kunnen door Ons voor
waarden worden gesteld . 

3. 1. Het in den handel brengen van mo -
selen is slechts toegestaan aan hen, die als 
georganiseerden zijn aangesloten bij een doo r 
Onzen Minister aan te wijzen Crisisorganisa
t ie, a ls zoodanig zijn toegelaten in de groep 
" mosselvisschers en mosselhandelaren" en in 
het bezit zijn van een door of vanwege Onzen 
Minister voor een door hem te bepal en tijd
Yak af te geven vergunning. 

2. Voor het a fgeven eener vergunning, be
doeld in het vorig li d, kunnen door Ons voor
waarden worden gesteld. 

4. 1. De uitvoer van mosselen is slechts 
toegestaan aan hen, die als georganiseerden 
zijn aangesloten bij een door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisisorganisatie, als zoodanig 
toegel aten zijn in de groep "mosselvisschers 
en mosselhandelaren" en in het bez it zijn van 
een door of vanwege Onzen Minister a f te 
geven· vergunning. 

2. De vergunning, bedoeld in het vorig 
1 id , wordt aan een exporteur niet uitgereikt, 
clan nadat deze: 

a. aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen Crisisorganisatie of ambtenaar, als 
vertegenwoord iger van het Fonds, ten be
hoeve van dat Fonds betaald heeft een door 
Onzen Minister vast te stellen bedrag, welk 
bedrag verschill end kan zijn voor de ver
schillende sorteeringen der mosselen; 

b. ten genoegen van de Crisisorganisatie, 
bedoeld sub a, aangetoond heeft dat de mos
selen, waarvoor de vergunning wordt ver
langd, zijn verkocht voor of boven een door 
Onzen Minister vast te stellen minimumprijs. 

3. De minimumprijs, bedoeld in het vorig 
1 id, sub b, kan verschill end worden vastge
steld voor de verschill ende sorteeringen der 
mosselen. 

5. De uitvoer van mosselen, van een af
meting kl einer dan een door Onzen Minister 
vast te stell en a fmeting, is verboden. 

6. 1. H et visschen op en het verhandelen 
van mosselzaad is slechts toegestaan aan hen, 
die als georganiseerden zijn aangesloten bij 
een door Onzen Minister aan te wijzen Cri
sisorganisatie, a ls zoodanig toegelaten zijn in 
de groep "mosselzaadvisschers en mosselzaad
handelaren" en in het bezit zijn van een door 
of vanwege Onzen Minister voor een door 
hem te bepalen tijdvak a f te geven vergun
ning. 

2. Voor het afgeven eener vergunning, be
doeld in het vorig artikel , kunnen door Ons 
voorwaarden gesteld worden. 

7. Het model der vergunning, bedoeld in 
artikel 2, Jid 1, artikel 3, lid 1, artikel 4, 
lid 1 en in artikel 6, lid 1, wordt door Onzen 
Minister vastgesteld. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den ti tel "Crisis-Mossel bes! uit 1934 I". 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijn 
afkondiging en is geldig tot 1 September 
1935. 

Onze met de zaken van den landbouw be
laste Minister is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in a fschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

H et Loo, den 12den November 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Economische Za kt n, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 22 November 1934.) 

s. 576. 

12 Nove1nbe1· 1934. BESLUIT tot toepass ing 
van de artikelen 9 en 10 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebe
slui t 1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 op oesters. 

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

Economische . Zaken van den 17 Augustus 
1934, n°. 20535, Afdeeling Landbouw-Cris is
Aangelegenheden: 

Gez ien de artikelen 9 en 10 der Land
bouw-.Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebe
sluit 1933 en het Crisis-Heff ingsbesluit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, inzake de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (advies van den 5 
September 1934, n°. 388) ; 

Gehoord den Raad van State (advie van 
den 25 September 1934, n°. 49) ; 

Gelet op het na der rapport van Onzen 
Minister van Economische Zaken van den 6 

ovember 1934, n°. 23087, Afdeeling Land
bouw-Cri is-Aangelegenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termino

logie van artikel 1 van het Crisi s-Organisatie
besluit 1933 en van het Crisis-Heffingsbesluit 
1933 en verstaat voorts onder: 

,,oesters": consumptieoesters en zaa ioesters, 
welke in Nederlandsche wateren zijn gekweekt. 

2. H et kweeken of verhandelen van oes
ters is slechts toegestaan aan hen, die als ge
organiseerden zijn aangesloten bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen Cris is-Organi 
satie en als zoodan ig in de g roep "oesterkwee
kers en oesterhandelaren" zijn toegelaten. 

3. De uitvoer van oesters is slechts toege
staan aan hen die a ls georganiseerden zijn 
aangesloten bij een door Onzen Minister aan 
te wij zen Crisisorgan isatie, a ls zoodanig zijn 
toegela ten tot de g roep "oesterkweekers en 
oesterhandelaren", en in het bezit zijn van 
een door of vanwege Onzen Minister a f te 
geven vergunning. , 

2. Onze Min ister stelt het model van deze 
vergunning vast. 

4. 1. De vergunning, bedoeld in het vor ig 
artikel , wordt aan den betrokkene niet ui t-
gereikt, dan nadat: 

a. deze aan een door Onzen Minister aan 
te wijzen Crisisorganisatie of ambtenaar, als 
vertegenwoordiger van het Fonds, ten be
hoeve van dat Fonds betaald heeft een door 
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Onzen Mini ter vast te stell en bedrag voor 
een door hem te bepalen hoeveelheid, welk 
bedrag voor verschillende soorten oesters ver
sch illend kan worden vastgesteld; 

b. ten genoege van de Cris isorgan isatie, be
doeld onder a, aangetoond heeft, dat de oes
ters, waarvoor de vergunn ing wordt verl angd, 
zijn verkocht voo,· of boven een door Onzen 
Minister vast te stellen minimumprijs. 

2. De prijs, bedoeld in het vorig l id , onder 
b, kan versch ill end worden vastgesteld voor 
de verschill ende sorteer ingen der oesters. 

5. D it besluit kan worden aangehaald on
der den t itel : ,,Crisis-Oesterbesluit 1934 I" . 

6 . D it beslu it treedt in werk ing met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn a fkon
diging en is geldig tot 1 Augustus 1935. 

Onze met de zaken van den la ndbouw be
laste 1inister is belast met de uitvoering van 
di t besl ui t, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst, en in afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12den ovember 1934. 
WILHELMI NA. 

D e M inister va11 Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e. 

(Uitge g. 22 No11 emb e1· 1934. ) 
s. 577. 
13 Novem,ber 1934. BESLUI T tot nadere 

wijzig ing van het K on inklijk besluit van 
15 Maart 1923 ( taats blad n°. 75), ter 
uitvoer ing van de artikelen 45bis tot en 
met 45septies der Middelbaar-onderwijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 September 1934, n°. 12356 III , afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons be
sluit van 13 November 192 3 (Staatsb lad n°. 
518), gewijzigd bij Ons besluit van 3 Mei 1928 
(Staatsblad n°. 141), zooals dit is aangevul d 
bij Ons beslu it van 22 Augustus 1928 (Staats
blad n°. 343), nader te wijzigen ; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 October 1934, n° . 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 November 1934, _n°. 
16311, a fdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met wijziging in zooverre van artikel II 

van Ons beslui t van 13 November 1923 
(S taatsblad n° . 518), te bepalen : 

Art. 1. H et opschrift der tabellen, behoo
rende bij Ons beslu it van 15 Maart 1923 
(Staatsblad n°. 75) wordt gelezen als volgt: 

,,Tabellen, bedoeld in artikel 2 van het. 
Koninkl ij k beslui t van 15 Maar t 1923 (Staats
blad n°. 75)" . 

2. Tabel B betreffende de hoogere burger
school met vierjarigen cursus, opleidende voor 
het eindexamen, bedoeld in artikel 57, onder 
b, der Middelbaar-onderwijswet, wordt vast
gesteld als volgt: 

B. Hoogere burgerschool met vierjarigen 
cursus, ople idende voor het eindexamen, be
doeld in artikel 57, onder b, der Middelbaar
onderwijswet. 

VAKKEN. 
1 Getal 

! lessen per 
week. 

a. de wiskunde ..... ...... .. ... .. .. .. \ __ 1_6 __ _ 
b. de beginselen van de theo

retische en toegepaste mecha nica, 
,,an de kenn is van werktuigen en 
van de technologie ....... ........ ..... . 

c. de natuurkunde en haar 
voornaamste toepassingen ....... ... . 

d. de scheikunde en haar voor-
naamste toepassingen ................ . 

e. de beginselen der delfstof-, 
aard-, plant- en dierkunde ... ..... . 

/. die der cosmographie ........ . 
g. de gronden van de gemeen

te-, provinciale- en staatsinrich-
ting van ederland ...... .. .. ... .. .. . 

h . de staathuishoudkunde en 
de statistiek, inzonderheid van 
Nederland en van zijn koloniën 
en bezittingen in andere wereld-
deelen ... .. ........ .... .... ..... ... .......... . 

i. de aardrijkskunde ..... ...... ... . 
k. de geschiedenis ......... ........ . 
l. de N ederlandsche taal en 

letterkunde .. ............................. . 
,n. de F ransche taal en let ter-

kunde .... .... .. ... .... ...... .. .. .. .. ...... .. . 
n. de Engelsche taal en letter-

kunde .. ..... .. .... .... .. ..... .......... ... .. . 
o. de H oogduitsche taal en let-

terkunde ............ ...... ...... ........... . 

3 

6 

6 

5 
1 

1 

1 
5 
6 

9 

9 

8 

9 

3 (1 ) 

p. de beginselen der handels
wetenschappen, daaronder die der 
warenkennis en het boekhouden 1 

ke~~n ~~.~ . ~~~~.-.. ~.~.~.~~.h.~l.~j·~·i·~··t~-~ 8 (6) 
r. de lichamelijke oefening ... 10 

De lessen in de handelswetenscha ppen, het 
handteekenen en het rechtlijnig teekenen in 
de hoogste klasse kunnen facu ltatief worden 
gesteld op denzelfden voet als op de open
bare hoogere burgerscholen met vij fjar igen 
cursus, opleidende voor het examen, bedoeld 
in artikel 57, onder b, der M iddelbaar-onder
wijswet. 

De tusschen haakjes geplaatste cij fers gel
den voor de leer lingen, die het onderwijs in 
de facultatief gestelde vakken in de hoogste 
klasse niet volgen. 

3. Tabel D betreffende de hoogere burger
school met vijfjarigen cursus, opleidende voor 
het eindexamen, bedoeld in artikel 57, onder 
b, der Middelbaar-onderwijswet, wordt vastge
steld als volgt: 

D . Hoogere burgerschool met vijfj arigen 
cursus opleidende voor het eindexamen , be
doeld 'in artikel 57, onder b, der M iddelbaar
onderwijswet. 

VA K K EN. ( 

Getal 
lessen per 

week. 

- a-.--d-e_w_i-sk--u- n_d_e·-.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.-.. -. 1-~;--
b. de beginselen van de theo- , 

retische en toegepaste mechanica, 
van de kenn is van werktu igen en 
van de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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1 Getal 
VAKKE N. 

\ 
lessen per 

____ __________ week. 

1 
c. de natuurkunde en haar 

voornaamste toe pa singen .. .. ..... . 
d . de scheikunde en haar voor-

naumste toepassi ngen ................ . 
e. de beginselen der delfstof-

.aard-, p l ant- en d ierkunde ....... . : 
/. die der cosmographie .. ...... . 
g. de ~ronden van de gemeen

te- , provrnmale- en staatsinrich
trng van Nederland 

h. de taathuishou'àk;_;~d~-... ~~ 
<Ie tatistiek , inzonderheid van 

1ederland en van zijn koloniën 
en bezittingen in andere wereld-
deelen ....................... .. .. ........ .... . 

i. de aardrijkskunde .......... .. .. . 
k. de geschiedenis ................ .. 
/. de Nederlandsche taal en 

letterkunde ........................ .. ..... .. 
m. de Fransche taal en letter-

kunde ........................... ..... ....... .. 
n. de E ngelsche taal en letter-

kunde ......... .. .............. ... ......... . .. 
o. de Hoogduitsche taal en let-

terkunde ... ................ .. ............... . 
p. de beginselen der handels

wetenschappen daarnnder die der 
warenkennis ~n het boekhouden 

q. het hand- en rechtlijnig tee-
kenen ........ ................................ . 

r . de lichamelijke oefening .. . 

7 

7 

7 
1 

2 

2 
8 
9 

11 

12 

9 

11 

3 (1) 

11 (9) 
13 

De lessen in de handelswetenschappen, het 
handteekenen en het rechtlijnig teekenen in 
cle hoogste klasse kunnen facu ltatief worden 
gesteld op denzeifden voet als op de open
bare hoogere burgerscholen met vij f ja r igen 
~ursusi opleiden de voor het examen, bedoeld 
111"art1kel 57, onder b, der M iddelbaar-onder
w1J wet. 

De tusschen haakjes geplaatste cijfers gel
den voor de leerlingen, die het onderwijs in 
de facultatief gestelde vakken in de hoogste 
klasse niet volgen. 

Onze Minister van Ondenvijs Kunsten en 
Vleten_schapp~n is belast met 'de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aad van State. 

Het Loo, den 13den November 1934. 

s. 578. 

WILHELM! A. 
De Minister van Onderwijs 
I(unsten en W etenschappen'. 

Marc ha n t. 
( Uitg eg. 27 Nove1nbe1· 1934.) 

13 S ove1nb e1: 1934. BESLUIT tot toepassing 
van artikel 9 der Landbouw- risiswet 
1933, het Cri is-Organisatiebesluit 1933 en 
het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op zeevisch. 

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

den 27 September 1934, n°. 21743, Afdeeling 
Landbouw-Crisis-Aangelegenheden · 

Gezien artikel 9 der Landbo{nv-Crisiswet 

1933, het Crisis-Organisatiebesl uit 1933 en het 
risis-Heffingsbesluit 1933; 
Gehoord de Centrale Commissie inzake de 

Landbouw-Cris iswet 1933 (advie ~an den 14 
September 1934, n°. 397); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 16 October 1934, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi 
n i ter van Econom ische Zaken van den 10 

ovember 1934, n°. 22687 Afdeel ing Land
bouw-Cris is-Aangelegenhecte'n; 

Hebben goedgevonden en ve1·staan: 
te bepalen: 
Art. 1. D it beslu it neemt over de tennino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Heffingsbesluit 1933 en verstaat voorts onder: 

,,Zeevi ch" : alle soorten zeevisch, met uit
zondering van haring, welke zich bevindt in 
verschen, gezouten, gedroogden. bevroren of 
gekoelden toestand of op eenigerlei andere 
wijze bewerkt is. 

2 .• De aanvoer van zeevisch in Nederl and 
door v isschersvaartuigen, voorzien van een 
Nederl andsch letterteeken, is slechts toege
staan: 

a. aan hen, die a ls georganiseerden zij n 
a.angesioten b ij een door Onzen Ministe r aan 
te wijzen cr isisorganisatie en a ls zoodani g tot 
de groep: ,,eigenaars en/of gebruikers van zee. 
en kustvisschersvaartuigen" zijn toegelaten; 

b. met schepen, welke in eigendom toebe
hooren aan of ter beschikking staan van de in 
dit artikel , onder a, bedoelde georganiseerden 
en ten aanzien waarvan door een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisisorganisatie een 
uitvaarcertificaat voor een door of vanwege 
Onzen Minister te bepalen termijn is verleend. 

3. 1. Het in het vorig artikel , onder b, 
bedoelde uitvaarcertificaat wordt n iet ver
leend, dan nadat de betrokkene zich bij ge
schr ift, waarvan het model door Onzen M i
ni ter wordt vastgeste ld, heeft verbonden om 
ten behoeve van het Fonds, aan een door 
Onzen Minister aan te wijzen crisisorganisatie 
of ambtenaar, a ls vertegenwoordigster van 
dat"Fonds, na aanvoer te betalen een bedrag, 
ge lt3 k taand met een door Onzen M inister 
vast te stellen percentage van de waarde van 
den aangevoerden zeevisch. 

2. Voor het afgeven van het in het vorig 
lid bedoelde uitvaarcertificaat kunnen door 
Ons meerdere voorwaarden worden gesteld. 

4. 1. Met ingang van een nader door Ons 
te bepalen datum is het verhandelen en doen 
verhandelen van zeevisch slechts toegestaan 
aan hen, die als geo rganiseerden zij n aange
sloten bij een door Onzen Minister aan te 
wijzen crisisorganisatie en a ls zoodanig tot de 
groep : ,,handelaren in z evisch" zij n toege
laten en welke in het bezit zijn van een door 
een door Onzen Minister aan te wijzen crisis
organisatie af te geven vergunning. 

2. Voor het afgeven van de in het vorig 
lid bedoelde vergunning kunnen door Ons 
voorwaarden worden gesteld. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald onder 
den titel: ,,Crisis-Zeevisohbesluit 1934 I ". 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijn a fkon
diging en is geldig tot 1 October 1935. 

Onze met de zaken van den Landbouw be-
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laste MinisteT is belast met de uitvoerï-ng van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblail zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
wnden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 13den November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S te e n b e r g h e . 

(Uitgeg. 22 Janua1'i 1935.) 

s. 579. 

13 Novernbe-i· 1934. BESLUIT, houdende re
organisatie van het gesticht " Oud-Rosen
burg" te 's-Gra.venhage. 

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

B innenl andsohe Zaken van 8 November 1934, 
n°. 9487 I , afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats
bla:d n°. 96), laatstelijk gewijzigd b ij de wet 
van 31 Mei 1929 (Staatsblad n°. 275); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 J anuar i 1935 

wordt ingetrokken het Koninklij k besluit van 
8 J anuari 1898 (Staatsblail n°. 24), gelijk 
dat sedert gewijzigd is. 

2. Aan Regenten van de Stichting " Rosen
burg" wordt vergunning verleend om van het 
gesticht "Oud-Ro enburg", gelegen in de ge
meente 's-Gravenhage, de gebouwen, tot dus
ver be temd en gebezigd voor de verpleging 
van lijders, met uitzondering evenwel van het 
H eerenpav il joen en het Damespaviljoen, in 
te richten tot een gesticht voor krankz innigen. 

Zoowel voor dit gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 3, zullen gelden de 
voorheen en th ans overgelegde teekeningen en 
de daarbij gegeven beschrijving. 

3. H et Heerenpaviljoen en het D amespavil 
joen worden onder den naam Sanatorium 
Loosdu inen en onder de voorwaarden, ver
meld in art. 12, gezamenlijk aangewezen als 
eene inrichting, wel ke niet a ls gesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor, die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

4. Onze M inister van Binnenlandsche Za
ken bepaalt voor elk paviljoen het tijdstip 
waarop dit in gebruik mag worden genomen 
en het maximum van het aantal verpleegden, 
dat daarin mag worden opgenomen. 

5. In het gesticht voor krankzinnigen mo
gen niet meer dan 431 krankzinnigen, 155 
mannen en 276 vrouwen, verpleegd worden. 

6. In de inrichting, bedoeld in art. 3, mo
gen niet meer dan 41 mannen en 34 vrouwen 
verpleegd worden. 

7. Zonder toestemming van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken mogen op het 
terrein van Oud-Rosenburg geen opstallen, 
tenzij overeenkomstig de teekeningen en be
schrijving, bedoeld in art. 2, worden opge
richt en mag niet aan derden de beschikking 
over eenig deel van dit terrein worden ge
geven. 

8. Zonder toestemming van Onzen M inister 
van Binnenlandsche Zaken mag in de gebou
wen van Oud-Rosenburg, de rioleering en 

verdere inrichtingen op het terrein, zoomede 
de omhein,1ng van de tuinen, geen verande
ring worden aangebracht, welke tengevolge 
zoude heb~en, dat zij niet meer geheel over
eenstemden met de teekeningen en beschrij 
ving, bedoeld in artikel 2. 

9 . In elk voor meer dan één verpleegde 
be temd slaapvertrek wordt op eene duidelijke 
zichtbare p laats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

10. De geneeskundige behandel ing der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in eene woning op het terre in van het 
gestich t en daar buiten geen practij k mogen 
uitoefenen. 

l l. Van elke opneming, ontslag of over
lijden van een verpleegde wordt b innen twee 
weken eene schriftel ijke kennisgeving gezon
den aan diengene der Inspecteurs, bedoeld in 
art. 1 der wet van 27 Apri l 1884 (Staatsblail 
n°. 96), die door Onzen Minister van Binnen
] andsche Zaken bel ast is met het toezicht op 
Oud-Rosenburg . 

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

1. Tot de inrichting wordt te a ll en tijde 
vrije toegang verleend aan den inspecteur, 
belast met het toezicht op Oud-Rosenburg. 

2. H et bestuur, de geneeskundigen, ver
bonden aan de inrichting, benevens het 
overige aldaar werkzame personeel , geven 
den inspecteur de door hem verlangde inlich
tingen. 

3. De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, ma ken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hunne behandeling toe
vet·trouwd, nauwkeurige aanteekeningen, wèlke 
een duidel ijk beeld geven van de voorge
sch iedenis, ·zoomede van den toestand van de 
verpleegden in lichamelijk, geestelijk en 
maatschappelijk opzicht, van de wijzigingen, 
welke deze toestand ondergaat, van bijzondere 
voorvallen en van hetgeen in het belang der 
verpleegden wordt gedaan; u it deze aanteeke
·ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting 
nog noodzakelijk of wenschelij k is . Zij worden 
na het ontslag of over! ij den van den ver
p leegde zorgvuldig bewaard gedurende vijf en 
tw intig jaren. Van deze aanteekeningen wordt 
aan den inspecteur op zijn verlangen inzage 
gegeven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Depar tementen van algemeen bestuur, tot den 
inspecteur en tot den Officier van J ustiti e . 

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

ouders of van den voogd, ingeval de ver
pleegde staat onder ouderlijke macht oi voog
dij; 

b. op schriftelijke verklaring van den eer
sten geneeskundige, dat zijne verpleging in de 
inrichting niet langer noodzakelijk of wen
schel ijk is; 

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

schriften, welke door Onzen Minister van 
B innenlandsche Zaken ten aanzien van het be
paalde in dit artikel mochten worden gegeven_ 

13. Aan den inspecteur wordt te allen tijde 
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vrije toegang verleend tot de dienstgebou,ven 
van Oucl-Rosenburg. 

14. H et bestuur draagt zorg, dat een af
schrift van dit besluit en van de Ministerieele 
beschikkingen bedoeld in de artikelen 4, 7, 
8 en 12, zoom~de een copie van de teekeningen 
en beschrijving, bedoeld in artikel 2, aanwe
zig zijn in Oud-Rosenburg en aan den inspec
teur, zoomede aan den Officier van Justitie, 
te allen tijde op ver! an gen ter inzage worden 
voorgelegd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den November 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minute,· i•an B innenla.niUJche Zaken, 
J. A. cl e W i I de. 

(Uitgeg. 27 Novemb er 1934.) 

s. 580. 

13 Nove,nb e,· 1934. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
28 November 1927 (Staatsblad n°. 365) 
tot vaststel) ing van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 
14 der Zuiclerzeesteunwet 1925 (Staatsblad 
n°. 290), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 7 Januari 1932 
(Staatsblad n°. 2). 

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

Waterstaat van 17 October 1934, La. T ., Di
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op Ons besluit vap 28 November 1927 
(Staatsblad n°. 365), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 7 J anuari 
1932 (Staatsblad n°. 2); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1934, n°. 38); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1934, La. 
Q. , Di rectie van den Waterstaat ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd besluit te wijzigen als volgt: 
Art. I . Achter artikel 15 wordt ingevoegd 

een nieuw artikel 16, luidende: 
,.Op bezwaarschriften betreffende de toe

pass ing van de Zu iderzeesteunwet, bij Onzen 
Minister ingediend, beschikt deze niet dan 
nadat hij daarover de subcommissie, bedoeld 
in het derde lid van artikel 8 van het Ko
ninklijk besluit van 18 December 1925 (Staats
blad n°. 475), zooals dit laatstelijk is gewij
zigd bij Koninklijk besluit van 13 November 
1934 (Staatsblad n°. 581), heeft gehoord." 

Op den kant van artikel 16 wordt de aan
wij zing gesteld : ,.G. Bezwaarschriften". 

Art. II. Artikel 16 wordt artikel 17. 
Op den kant van artikel 17 wordt de aan

wijzing gesteld: ,.H. Slotbepaling" . 
Onze Minister van ·waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo den 13den November 1934. 
' WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 20 November 1934.) 

s. 581. 

13 November 1934. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 18 
December 1925 (Staatsblad n°. 475) tot 
instelling van de Generale Commissie be
doeld in artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsblad n°. 290) en tot vaststel
ling van bepalingen betreffende die Com
miss ie, zooals dit laatstelijk is gewijzi gd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 
7 J anuari 1932 (Staatsblad n° . 3). 

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

Waterstaat van 17 October 1934 La. T ., Di
rectie van den Waterstaat ; 

Gelet op Ons besluit van 18 December 1925 
(Staatsblad n°. 475), zooals dit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 7 Januari 1932 (Staatsblad n°. 3); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1934, n°. 38); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 November 1934, La. 
Q. , Directie van den W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd besluit te wijzigen als volgt: 
Art. I. Het eerste lid van artikel 3 wordt 

aangewezen als: ,,1". 
Aan artikel 3 wordt een tweede lid toege

voegd, luidende: 
"2. De betrekking van secretaris van de 

Generale Commissie is niet vereenigbaar met 
die van dienstdoend ambtenaar van den Rijks
dienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteun
wet. '' 

Art. II. De eerste zinsnede van artikél 6 
wordt gelezen als volgt: 

,,De Generale Commissie kan geen beslui
ten nemen, indien niet meer dan de helft van 
hare leden aanwezig is." 

Art. III. Artikel 8 wordt gelezen als volgt: 
" 1. Met inachtnem ing van het bepaalde in 

het derde lid van dit artikel is de Generale 
Commissie, alsmede haar Voorzitter, bevoegd 
de voorbereiding van de uitvoering van aan
gelegenheden, waaromtrent zij van advies en 
bijstand heeft te dienen, op te dragen aan sub
commissies uit haar midden, waarvan de le
den door den Voorzitter worden aangewezen, 
tenzij de Generale Commissie de aanwijzing 
aan zich wenscht te houden. 

2. Als Voorzitter van eene subcommissie 
treedt de Voorzitter der Generale Commissie 
op, dan wel de Ondervoorzitter. 

3. De behandeling van bezwaarschriften 
wordt opgedragen aan een subcommissie, wel
ker leden door de Generale Commissie wor
den aangewezen. De leden van de Generale 
Commissie, die geen lid zijn van deze sub
commissie, zijn bevoegd hare vergaderingen bij 
te wonen; zij worden geacht alsdan lid der 
subcomm issie te zijn. 

4. De subcommissie voor de bezwaarschrif
ten brengt zelfstandig en rechtstreeks advies 
uit aan Onzen Minister van Waterstaat om
trent de in hare handen gestelde bezwaar
schriften, tenzij zij aanleiding mocht vi~d~n 
om eenig advies door de Generale Comm1ss1e 
te doen vaststellen. 

5. De subcommissie voor de bezwaarschrif
ten stelt haar advies in eenige zaak niet vast 
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dan nadat zij den betrokkene in de gelegen
heid heeft gesteld om door haar te worden 
gehoord. Indien de betrokkene woont in een 
gemeente, waarin een plaatselijke commissie 
is ingesteld of wel ke gelegen is in het gebied, 
waarover een plaatselijke commissie zich mede 
uitstrekt, roept de subcommiss ie mede op den 
voorz itter van de betrokken plaatselijke com
missie, tenzij zij daartoe geen voldoende aan
leiding mocht vinden. De voorzitter van de 
plaatselijke commissie kan zich door een l id 
dier com,llissie doen vervangen." 

Art. IV. In het tweede lid van artikel 11 
wordt achter de woorden "door haar" inge
voegd: ,,of door haren Voorzitter". 

Art. V. In artikel 12 wordt achter " Staats
blad n°. 4" ingevoegd: ,,schriftelijk of mon
deling". 

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

H et Loo, den 13den November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat , Ka I f f. 
(Uitgeg . 20 Nov ember 1934.) 

s. 582. 

13 No vem,ber 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad va n de 
op 12 Juni 1934 te Pa.1-ijs gesloten over
eenkomst houdende regelen betreffende 
het bergen van torpedo's. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Gez ien de op 12 Juni 1934 te Parijs tusschen 

de R egeeringen van B elgië, Frankrijk, Groot
Britannië en Noord- Ierland, den l e.-schen Vrij
Maat , I talië, N ederland, P ortugal en S panje 
ge loten overeenkomst houdende regelen be
t reffende het bergen van torpedo's, van welke 
overeenkomst een afdruk en eene vertal ing bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst op 
den dag der onderteekening voor het Rijk in 
Europa is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 6den Novem
ber 1934, Directie van het Protocol , n°. 36339 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
genoemde overeenkomst , alsmede de ver

tal ing daarva n te doen bekend m aken door 
de plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Depa rtemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn , ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 13den ovember 1934 . 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van B uitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 23 Nove,nb e,· 1934.) 

CONVEN TION 
concernant les règles acloptées en matlère 

de sauvetage de torpllles automoblles. 

Les Gouvernements 
de la Belgique, 
de l'Espagne, 
de la France, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande du Nord, 

de l 'Etat L ibre d'Irlancle, 
de 1 'Ital ie, 
des Pays-Bas et 
du Portugal , 
Désireux de fixer une échelle des primes à 

payer en cas de sauvetage de torp illes, se 
ont mis d' accord sur les articl es suivants: 

I. Ont d.roit à l' a llocation des primes défi 
nies à l' Article II ei-dessous tous les ressor
tissants d'un Gouvernement contractant : 

A - lorsqu'ils fourn issent à l'autorité ma
ritime la plus proche (port ou douane) des 
indications ayant pour résultat de faire re
trouver une torpille perdue par un autre Gou
vernement contractant; 

B - Lorsqu' il s remettent à l' autorité dé
signée au paragraphe A une torpi lle dont Ie 
lieu de perte n'aura pas été préalablement 
signalé suivant les formali tés réglementaires 
en vigueur dans Ie pays intéressé ou <lont Ie 
autori tés milita ires auront définitivement aban
donné Ia recherche. 

Les primes seront payées sur la base du 
barême ei-dessous et au taux du change à la 
date du sauvetage. 

. d I Torpille 1 Nature du serv,ce ren u. ut ilisa bie. 
1 

Torpille 
nun 

utilisable. 
----

Renseignements fourn is 
dans les conditions du 
p.aragraphe Ade 1;Ar-
t1cle I .................... . 

Torpille trouvée à la 
cöte ou à moins de 2 
milles de la cöte, et 
remise aux autorités 

1, 2 1 , 1 

loca les ... ... ..... ... .... .. . 
Torpille sauvetée à plus 

de 2 milles de la cöte 
et remise a ux autorisés 
locales ... .. .. .......... ... . 

10 5 

30 5:: 15 

III. Dans Ie cas oû des dispositions spec,a
les sera ient nécessaires pour Ie sauvetage d'une 
to rpill e, un rapport déta illé en era fait au 
Ministère de la Marine intéressé et tous 
arrangements pour la reprise de la torp ille 
feront l'objet d'un contrat indépendant de la 
présente Convention. 

IV. Le paiement des primes prévues à 
l'Article II era effectué par les soins du 
Ministère de la M a rine du Gouvernement con
tractant auquel appartiennent les torpilles 
sauvetées. Le Ministère de Ja Marine du p ays 
<lont les sauveteurs sant 1-essortissants ou un 
autre Ministère nommé par Ie Gouvernement 
de ce pays servira d'intermédi a ire entre les 
partie . 

V . Il ne sera dû aux sauveteurs, en dehors 
des primes indiquées à !' Article II ci-dessus, 
aucune allocation pour pertes, avaries, manque 
à gagner ou autres dommages subis à !'occa
sion du sauvetage. 

VI. Le montant des primes indiquées à 
l'Article II pourra ê tre revisè à la demande 
d'un des Gouvernements contractants. 
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VII. La plus large publicité sera. donnée 
a.ux dispositions qui précèdent et qui seront 
plus particulièrement portées à la conna.is
sa nce des popula.tions cötières par les soins 
des autorités ma.ritimes de chacun des Gou
vernements contractants. 

VIII. Les conte tations pouvant survenir 
en ma.tière de sauvetage des torpiHes sont du 
ressort des autorités maritimes des Gouverne-
1nents intéressés et ne sont pas su ceptibles 
d'appel <levant les tribunaux. Le cas échéant, 
il pourra être fait appel à !'arbitrage. Dans 
ce cas. Ie liti ge serait soum is à une Marine 
d'un Gouvernement non-intéres é dans !'inci
dent, mais signata.ire du présent contra.t, ou à 
tout autre arb itre choisi d'un commun accord. 

En foi de quoi , les soussignés, dument au
torisés, ont signé Ia présente Convention qui 
entrera en vigueur à l a date de la signa.ture 
et restera en vigueur, avec faculté de dénon
ciation de la part de l'un ou l'autre des Gou
vernements contractants, dénonciation qui 
devra être notifiée à chacun des Gouverne
ments contractants six mois à !'avance. 

Cette dénonciation n'aura. d'effet que pour 
le Gouvernement qui !'aura notifiée. 

F a it à Paris, Ie 12 juin 1934. 

En ce qui concerne la Belgique, cette con
vention n'entrera. en vigueur qu'après sa pu
b] ica tion dans les formes légale prescrites par 
la législation belge. 

L.S. signé: De Gaiffier. 
L.S. signé: Cristobal <lel Castillo. 
L.S. signé: Louis Barthou. 
L.S. signé: George R. Cl e rk. 
L.S. signé: John Bel ton. 
L.S. signé: Pignatti Morano. 
L.S. signé: Loudon. 
L.S. signé: A,mando da Gama Ochoa. 

VERTALING. 

OVEREENKOMST 
11onrlen1le reg·elen betreffende het berg·en 

van torpedo's. 

De regeeri ngen van : 
België, 
Spanje, 
Frankrijk, 
Groot-Britannië en Noord-I e r! and, 
rlen Ierschen Vrijstaat, 
Italië, 
Nederland en 
Port ugal, 
een schaal wenschende vast te stell en voor 

premies, te betalen bij berging van torpedo's, 
zijn tot overeenstemming gekomen over de 
volgende artikelen: 

I. Recht hebben op toekenning van de in 
artikel · II vastgestelde premies a ll e onder
danen van een der contracteerende regeerin
gen: 

A. Wanneer zij aan de naastbijzijnde ma
ritieme overhe id (haven of douane} aanwij
zingen verstrekken, welke tot gevolg hebben, 
dat een torpedo teruggevonden wordt, welke 
door een ander der contracteerende partijen 
werd ver! oren; 

B. W anneer zij aan de in § A genoemde 
overheid een torpedo afgeven, waarvan de 
plaats van het verloren gaan niet volgens de 
daarvoor in het betreffende land geldende 
voorschriften, van te vo,·en is aangeduid of 
waarnaar de militaire overheid het zoeken 
uiteindelijk heeft opgeg ven . 

II. De premies zullen worden betaald vol
gen onderstaande tabel en tegen den koers 
op den dag van de berging. 

1 1 On-Aard van den bewezen Bruikbare bruikbare 
clienst, 1 torpedo. torpedo . 

Inlichtingen verstrekt \ 
in de gevall en ge
noemd in § A van ar-
ti kei I . . . . . . . . . . . . . . . . .!.: 2 .!.: 1 

Torpedo gevonden op 
de kust, of op minder 
dan 2 zeemijlen van 
de kust en aan de 
plaatse] ijke overheid 
afgegeven . . . . . . . . . . . . . . . .!.: 1 O .!.: 5 

Torpedo geborgen op 
meer dan 2 zeemijl en 
van de kust en aan 
de plaatselijke over-
heid afgegeven ... . ... .. .!.: 30 .!.: 15 

III. Ingeval bijzondere maatregelen noo
dig zouden zijn voor de berging van een tor
pedo, behoort daarvan een uitvoerige mede
deel i ng gedaan te worden aan het betrokken 
departement van M:arine, en zullen a lle rege
lingen voor het wederom verkrijgen van de 
torpedo, het onderwerp v01men van een con
tract, onafhankel ijk van deze overeenkomst. 

IV. De betaling der premies, vastgesteld 
in artikel II, zal geschieden door de zorg van 
het departement van Marine van de contrac
teerende regeering, aan welke de geborgen 
torpedo's behooren. Het departement van Ma
rine van het land, waarvan de bergers onder
dan n zijn, of een ander Departement, daartoe 
door de regeering van dit land aangewezen, 
zal a ls tusschenpersoon tusschen de partijen 
optreden. 

V . Behalve de premies, genoemd in artikel 
II, zal aan de bergers geen enkele vergoe
ding verschuldigd zijn wegens verliezen, ave
rijen, inkomstenderving of andere schade, ver
oorzaakt door de berging. 

VI. Het bedrag der in a rtikel II aange
wezen premies zal op verzoek van één der 
contracteerende regeeringen kunnen worden 
herzien. 

VII. Aan de vorenstaande regelingen zal 
de grootst mogelijke bekendheid worden ge
geven en zij zu ll en in het bijzonder, door de 
zorg van de maritieme overheid van elk der 
contracteerende landen, ter kennis gebracht 
worden van de kustbevolking. 

VIII. De geschi ll en, welke zich kunnen 
voordoen ter zake van het bergen van torpe
do's , zijn onderworpen aan het oordeel van 
de maritieme overheid van de betrokken re
geeringen en zijn niet vatbaat· voor gerechte
lijk beroep. Wanneer het geval zich voordoet, 
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zal arbitrage kunnen worden gevraagd. In 
dit geval zal het gesch il onderworpen worden 
aan het oordeel van een :Marine van een niet 
bij het voorval betrokken regeering, welke 
deze overeenkomst heeft onderteekend, of van 
een ander, in gemeenschappelijk overleg ge
kozen , arbiter. 

Ter oorkonde waarvan, ondergeteekenden, 
naar behooren hiertoe gemachtigd, deze over
eenkomst hebben geteekend, die in werking 
zal treden op den dag der onderteekening en 
van kracht zal blijven, met de bevoegdheid 
tot opzegging door een der contracteerende 
regeeringen, welke opzegging 6 maanden van 
te vore n aan ie der de r contracteerende regee
ringen zal moeten worden medegedeeld. 

Deze opzegging zal slechts van kracht zijn 
voor de regeer ing welke haar heeft aange
kondigd . 

Gedaan te Parijs, 12 Juni 1934. 
Voo,· wat Bel g ië betreft , zal deze overeen

komst eerst in werking treden nadat zij, op 
de door de Belgische Wetgeving voorgeschre
ven wettige wijze zal zijn a fgekondigd. 

L. . geteekend: De Gaiffier. 
L .S. geteekend: Christobal del Castillo. 
L.S. geteekend : Louis B arthou. 
L. . geteekend: George R. Clerk. 
L .S. get.eekend: J ohn B el ton. 
L .S. geteekend: P ignatti Mora no. 
L.S. geteekend: Loudon. 
L.S. geteeken d: Armando da Gama Ochoa. 

s. 583. 

14 No ve1nb e1· 1934. WET, houdende nieuwe 
regelen tot afweer van nadeelige gevolgen 
van beperkende bepalingen inzake het 
internationale betal ingsverkeer. 

W ij WILHEL MI NA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschel ijk is, met intrekking van de 
wet van 25 J uli 1932, Staatsblad n°. 375, 
nieuwe regelen te stellen tot a fweer van na
deelige gevolgen van beperkende bepal ingen, 
door Vl'eemde Mogendheden getroffen ten 
aanz ien van het internationale betal ingsver
koor · 

Z~ is het, dat W ij , den R aad van State, enz. 

§ I. V erdragen. 

Art. 1. I n deze wet wordt, behalve in de 
art ikelen 2 en 24, onder een verdrag verstaan 
alle verdragen en overeenkomsten inzake het 
internationale betalingsverkeer. 

2. 1. Wij behouden Ons voor verdragen 
inzake het international e betal ingsverkeer, 
welke Wij met vreemde Mogendheden hebben 
gesloten, te bekrachtigen, onverminderd Onze 
bevoegdhei d tot het sluiten van andere over
eenkomsten betreffende dit verkeer. 

2. De verdragen en overeenkomsten worden 
zoo spoedig mogelijk aan de Staten-Generaal 
medegedeeld; zij worden in het Staatsblad 
geplaatst, wat de verdragen betreft nadat zij 
zijn bekrachtigd. 

3. 1. Wij kunnen bij algemeenen maatre
gel van bestuur regelen stell en met betrekking 
tot de uitvoering van verdragen. Hierbij kan 
mede nader worden omschreven, welke vor-

<leringen uit ingevolge een verdrag hier te 
lande gestorte gelden zu ll en worden voldaan 
en in welke volgorde voldoening zal pla ats 
vinden. 

2. Voorzoover de regelen aanleiding geven 
tot uitvoeringsvoorschriften van algemeene 
strekking, worden, bij intrekking dier voor
schriften, zoo noodig overgangsvoorzieningen 
getroffen; de voorschriften en haar intrek
king worden bekend gemaakt in de N eder
lawche Staatscourant. 

§ II. A u tonorne 1naatregelen. 
4. 1. Wij kunnen bij algemeenen maatre

gel van bestuur 1·egelen stell en: 
a. met betrekking tot de voldoening van 

chul den, wegens of in verband met levering 
van goederen van oorsprong uit of herkom
stig van het grondgebied van door Ons aan 
te wijzen vreemde Mogendheden, door stor
t ing bij een vereffeningsinstituut, als bedoeld 
in artikel 8, alsmede met betrekking tot be
talingen uit anderen hoofde aan of ten be
hoeve van personen, die op dat grondgebied 
zijn of waren gevestigd, op dezelfde wijze ; 

b. met betrekking tot de aanwending van 
de gestorte gelden ter voldoening van vorde
ringen in verband met op het internationale 
betalingsverkeer toegepaste beperkende bepa
l ingen ; hierbij kan mede worden omschreven 
in welke volgorde voldoening zal plaats vin
den. 

2. Artikel 3, lid 2, vindt te dezen toepas-
sing . 

§ III. lnvoe·r. 
5. 1. Wij kunnen bij besluit, bekend te 

maken in de Nederlandsche Staatscou,·ant, 
bepalen, dat invoer van goederen, ten aanz ien 
waarvan de voldoening van het verschuldigde 
onderworpen is aan de bij verdrag of krach
tens deze wet gegeven voorschriften, a lleen 
mag plaats hebben onder overlegging van 
door Ons aangegeven documenten aan de 
ambtenaren der invoerrechten en accijnzen. 

2. Onze Ministers, met de u itvoering van 
deze wet hela t, kunnen bepalen, dat in door 
of vanwege hen aan te wijzen gevallen en 
naar door of vanwege hen te stell en regelen, 
invoer, a ls bedoeld in het eerste lid, slechts is 
toegestaan tegen het storten van voorschot of 
het stellen van zekerhe id. 

3. De ambtenaren der invoerrechten en ac
cij nzen kunnen den invoer beletten van goe
deren, ten aanz ien waarvan niet ten genoe
gen van Onze fini sters wordt bewezen, dat zij 
niet vallen onder een besluit als bedoeld in 
het eerste lid of onder een aanwijzing als be
doeld in het tweede lid. 

6. 1. Onze Ministers, met de uitvoering van 
deze wet belast, . kunnen bij besluit, bekend te 
maken in de N ederlandsche Staatscourant, be
palen, dat invoer van goederen, 

van oorsprong uit of herkomstig van het 
grondgebied van een vreemde Mogendheid, 
waarmede een verdrag is gesloten of die door 
Ons ingevolge artikel 4 is aangewezen, 

op grond van overeenkomsten, welke mede
brengen, dat de waarde dier goederen niet, 
slechts ten deele of onwenschelij k laat over
eenkomstig de bij een verdrag of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften moet worden 
gestort, 
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slechts zal kunnen plaats hebben, nadat 
door of vanwege die Ministers is verklaard, 
dat tegen die overeenkom ten geen bezwaar 
bestaat. 

Hierbij kunnen nadere bepalingen worden 
gesteld. 

2. Degene, die, zonder dat de vereischte 
ve,·klaring is verkregen of in strijd met bij 
een verklaring gemaakte nadere bepalingen, 
goederen invoert, is verpl icht een bedrag, 
gelijk aan do waarde dier goederen of het 
n iet aan storting onderworpen gedeel te daar
van, aan het vereffeningsinstituut te betalen, 
behoudens kwijtschelding in bijzondere geval
len door Onze Mini ters. 

3. H et derde lid van het voorgaande ar
tikel vindt overeenkomstige toepassing. 

7. Onder invoer wordt uitsluitend verstaan 
invoer in het vrije verkeer, opslag in een 
entrepot van binnenlandsche goederen en in 
een -entrepot als bedoeld in artikel 2 der wet 
van 7 Juni 1919, Staatsblad n°. 318, daar
onder begrepen, voor zoover niet bij een ver
drag of bij of krachtens een algemeenen maat
regel van bestuur anders is bepaald. 

§ IV. Vereffeningsimtitttut. 

. 1. Als vereffeningsinstituut voor het 
in ternational e betalingsverkeer, vallende on
der een verdrag of een algemeenen maatregel 
yan bestuur als bedoeld in artikel 4, treedt 
op de stichting "Nederlandsch Clear ing in ti
tuut", gevestigd te 's-Gravenhage, voor zoover 
door Ons niet een of meer andere instellingen 
als wodanig worden aangewezen. 

2. Het vereffeningsinstituut kan voor zijn 
bemoeiingen kosten in rekening brengen. De 
tarieven van deze kosten behoeven de goed
keuring van Onze Ministers, met de uitvoe
r ing van deze wet belast, en worden bekend 
gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant. 

§ V. B etalingen aan het bttitenland. 

9. Storting van het verschuldigde hier te 
1 a nde overeenkomstig de bij een verdrag of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften be
vrijdt den schuldenaar. 

10. Derden kunnen ten aanzien van een 
schuld, waarvan de voldoening overeenkom
stig de bij een verdrag of krachtens deze wet 
gegeven voorschriften behoort te ge chieden, 
jegens den schuldenaar uit geenerlei hoofde 
eenig recht verkrijgen of uitoefenen, voor 
zoover zulks niet bij algemeenen maatregel 
van bestuur, al dan niet onder het stellen 
van nadere bepalingen, mocht zijn toegestaan. 

ll. Indien zonder goedkeuring of bekrach
t iging door het vereffeningsinstituut een 
schul d te niet gaat of een betaling geschiedt 
anders dan door middel van storting, bij een 
verdrag of krachtens deze wet voor de voldoe
ning of betaling voorgeschreven, is de gewe
zen schuldenaar of degene, die de betaling 
heeft gedaan, tot betaling van een gelijk be
drag aan het vereffeningsinstituut verplicht. 

12. De voorschriften, bij een verdrag of bij 
of krachtens deze wet gegeven, laten, voor 
zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, 
onverlet het recht van den schuldei cher om 
ter bekoming van voldoening op de gewone 
wijze een rechtsvorderi ng in te stellen. De 

deu rwaarder stort het door de tenuitvoerleg
ging van een vonnis ontvangen bedrag na 
aftrek van de proces- en executieko ten, ~ver
eenkomstig de bij het verdrag of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften. 

§ VI. Dwangbevel. 

13. 1. Het vereffeningsinstituut is bevoegd 
den schuldenaar van een opeischbare schu ld, 
waarvan de voldoening ingevolge de bij een 
verdrag of krachtens deze wet gegeven voor
s~~riften door storting behoort te geschieden, 
b1J aangeteekenden brief met bericht van ont
vangst aan te manen om het verschuldigde 
binnen een daarbij te stellen termijn van ten 
minste tien dagen te storten onder kennis
geving, dat hij daartoe andefs op de bij het 
volgende artikel geregelde wijze zal kunnen 
worden gedwongen. 

2. H et voorgaande lid vindt overeenkom
stige toepassing ten aanzien van dengene, die 
mgevolge artikel 6, lid 2, of artikel 11 tot 
betal ing aan het vereffeningsbesluit ver
plicht is. 

14. 1. Indien aan de aanmaning niet 
wordt voldaan, kan het verschuldigde worden 
ingevorderd bij dwangbevel , medebrengende 
het recht om de goederen van den schulde
naar zonder vonnis aan te tasten. 

2. H et dwangbevel wordt door of vanwege 
Onzen Minister van Economische Za ken in 
Onzen naam uitgevaardigd en door den pre
sident van de arrondissements-rechtbank te 
's-Gravenhage executoir verklaard. 

3. De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden door een ambtenaar der directe be
lastingen of een deurwaarder, op de bij het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering ten 
aanzien van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven wijze, behoudens dat bij in
beslagnem ing van roerende goederen de daar
m de belaste ambtenaar zich desverkiezende 
niet door getuigen of door slechts één getuige 
behoeft te doen bijstaan en bevoegd is den 
per oon, tegen wien het be lag is gedaan, ook 
,.onder diens bewilliging tot bewaarder aan te 
ste ll en. 

4. De kosten van vervolging worden bere
kend volgens regelen te stell en bij algemeenen 
maatregel van bestuur. Het recht tot invorde
ring bij het dwangbevel strekt zich uit tot 
deze kosten. 

15. 1. De tenuitvoerlegging van het dwang
bevel wordt geschorst door een met redenen 
om kleed verzet. Deze schorsing kan in kort 
geding worden opgeheven. 

2. H et verzet wordt ingesteld door dag
yaarding van dengene, die het dwangbevel 
heeft uitgevaardigd, voor de arrond is ements
rechtbank te 's-Gravenhage. 

3. H et verzet kan niet gegrond zijn op de 
bewer ing, dat de aanmaning niet ontvangen 
zou zijn. 

4. De rechter is vrij in de verdeel ing van 
den bewijslast. 

5. Tegen het vonni der rechtbank staat 
hooger beroep niet open. Voorziening in ca -
satie door den oppo ant is slechts mogelijk na 
voorafgaande betaling van het bedrag, waar
voor het dwangbevel is uitgevaardigd, met 
de kosten, aan het vereffeningsinstituut. 
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§ VII. Uitbetaling hier te lande. 

16. 1. Betaling uit hier te lande gestorte 
gelden overeenkom tig de bij een verdrag of 
krachtens deze wet gegeven voorschriften doet 
de vordering van den schuldeischer te niet 
gaan. 

2. Toekomstige aanspraken op zoodanige 
betaling kunnen, met het oog op door Ons aan 
te wijzen doeleinden, worden overgedragen 
aan door Ons aan te wijzen personen en 
lichamen . De aanwijzingen en haar intrek
king worden bekend gemaakt in de Neder
larulsche Staatsco"rant. 

§ VIII. H andelingen of overeenkomsten, 
welke de werking van een verdrag of van 

deze wet kunnen verijdelen. 

17. 1. Voor zoover door een handeling of 
overeenkom t, verr icht of aangegaan na het 
sluiten van een verdrag of na een aanwijzing 
van een vreemde Mogendheid overeenkomstig 
artikel 4, de toepassing van voorschriften, 
gegeven bij dat verdrag of bij of krachtens 
deze wet, kan worden verijdeld , kunnen Onze 
Ministers. met de uitvoering van deze wet 
belast, voorschrijven, da t daarmede bij die 
toepassing geen rekening zal worden gehou
den; het besluit is met redenen omkleed en 
wordt aan den belanghebbende in afschrift 
toegezonden bij aangeteekenden brief met be
richt van ontvangst. 

2. Onze Ministers kunnen, bij besluit be
kend te maken in de Nederlandsche Staats
co"rant, algemeene bepalingen van gelijke 
strekking vaststellen voor handelingen of 
overeenkomsten, welke na dje bekendmaking 
worden verricht of aangegaan. 

18. 1. In geval van onzekerheid, in hoe
ver met een bepaalde voorgenomen handeling 
of overeenkomst bij de toepa sing van voor
schriften, gegeven bij een_ verdrag of bij of 
krachtens deze wet, rekenmg zal worden ge
houden, kan de belanghebbende aan Onze 
Ministers, met de uitvoering van deze wet 
belast, een uitspraak vragen. 

2. Een uitspraak, dat met een bepaalde 
handeling of overeenkomst rekening zal wor
den gehouden, is niet bindend, indien de be
langhebbende een onjuiste of onvolledige 
voorstelling van zaken heeft gegeven. 

§ IX. B evoegdheid tot heC stellen van 
verdere bepalingen. 

19 . Wij kunnen bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur verdere bepalingen vaststellen , 
welke Wij wenschelijk achten met het oog op 
een verdrag of een krachtens deze wet ge
troffen regeling. 

§ X. Stmfriechtelijke bepalingen. 

20. 1. Hij die in strijd met voorschriften 
bij een verdrag of krachtens deze wet gege
ven, opzettel ij k een schuld doet te niet gaan 
of een betaling verricht of ontvangt, wordt 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 
zes maanden of geldboete van ten hoogste 
tien duizend gulden. 

2. Het fe it wordt beschouwd als een mis
drijf. 

3. Dit artikel is ook van toepassing op 
feiten bui ten het Rij k in Europa gepleegd. 

4. In geval van het doen te niet gaan van 
een chuld kan de vervolging · mede plaats 
hebben voor de arrondissements-rechtbank 
binnen welker rechtsgebied handelingen zijn 
verricht, waardoor de schuld is ontstaan. 

21 , 1. Andere overtreding van voorschrif
ten bij een verdrag of krachtens deze wet ge
geven, voor zoover uitdrukkelijk als strafbaar 
feit in den zin van dit artikel aangeduid, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
vijf duizend gulden. 

2. H et feit wordt beschouwd als een over
treding. 

22. 1. All en die uit hoofde van hun ambt 
of beroep betrnkken zijn bij de uitvoering van 
een verdrag of bij of krachtens deze wet ge
geven voorschriften, zijn verplicht tot geheim
houding van al hetgeen zij in hun hoedanig
heid vernemen, voor zoover zij niet uit hoofde 
van dat ambt of beroep tot mededeel ing daar
van zijn gehouden. 

2. Deze verplichting geld t mede voor des
kundigen die in verband met de uitvoering 
dezer wet geraadpleegd of met eenige werk
zaamheid belast worden. 

3. Hij die opzettelijk de verplichting tot 
geheimhouding schendt, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste zeshonderd gul
den. 

4. Het feit wordt beschouwd als een mis
drijf. 

5. Indien wt misdrijf tegen een bepaald 
persoon gepleegd is, wordt het slechts ver
volgd op diens klachte. 

23. 1. Met het opsporen van de feiten straf
baar gesteld in de drie voorgaande artikelen, 
zijn behalve de bij of krachtens artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aange
wezen personen bel ast: 

a. de ambtenaren van r ijks- en gemeente
poli tie; 

b. de ambtenaren der invoerechten en ac
cijnzen; 

c. zij die daartoe door Onze Mirn ters met 
de uitvoering van deze wet belast, zijn aange
wezen. 

2. De op poringsambtenaren kunnen · te al
len tijde inzage vorderen van alle bescheiden 
waarvan zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage noodig oordeelen. 

3. Zij hebben te allen tijde toegang tot 
all e plaatsen, daaronder begrepen lokalen, 
e rven en worungen, waarin of waarop zich 
naar redelijk vermoeden voorwerpen kunnen 
bevinden, leidende tot opsporing van de in 
het eerste lid bedoelde feiten. Wordt hun de 
toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

4. In woningen treden zij tegen den w il 
van den bewoner niet binnen dan vergez.eld 
van een commissaris van politie of den bur
gemeester van de gemeente, of wel voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last, in den 
zin van artikel 121 van het Wetboek van 
Strafvordering, van een commissaris van po-
1 itie en in gemeenten waar geen commissaris 
is, va,n den burgemeester . Van dit binne!"tr_e
den wordt binnen tweemaal vier en twmt,g 
uren proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt 



703 14 N OVEMBER (S. 583-584) 1934 

mede van het tijdstip va n h et binnentreden 
en van het daarmede beoogde doel melding 
gemaakt . De opsporingsambtenaren zij n be
voegd zich van bepaalde door hen aa ngewezen 
personen te doen vergezell en. In dat geval 
wordt hiervan in het proces-verbaal meld ing 
gemaakt. 

§ X I . B epalingen voor N ed erlandsch-l nilië, 
Su1-iname en Curaçao. 

24. 1. H et voorbehoud tot bekrnchtig ing, 
gesteld in artike l 2, betreft ook een verdrag, 
dat mede is gesloten voor een of meer over 
zeesche gebied deelen, onve rminderd Onze be
voegdheid andere ove reenkomsten te slu iten, 
welke mede voo r die gebiedsdeelen gelden. 

2. Wij behouden Ons eveneens voor ver
dragen, als bedoeld in a r t ikel 2, ui tslui tend 
voor een of meer overzeesche geb iedsdeelen 
gesloten, te bekrach t igen, onvermi nderd Onze 
bevoegdheid ten aanzien van a ndere overeen
komsten. 

3. De verdragen en overeenkomsten , be
doeld in d it a rtikel, worden zoo spoedig moge
lijk aan de Staten-Generaal medegedeeld ; zij 
worden in het Staa~ blad en in het overeen
komstige offi cieele publ icatiebl ad van het 
bet rokken gebiedsdeel gepl aatst, wat de ver
d ragen betreft nadat zij zijn bekrachtigd. 

25. 1. Wij kunnen voor de overzeesche ge
biedsdeelen, tot afweer van nadeel ige gevol 
gen van beperkende bepal ingen door vreemde 
Mogendheden getroffen ten aanz ien va n het 
internationale betalingsverkeer, verder bij a lge
meenen maatregel van bestuur alle wenschelijke 
regelen stell en, daa ronder begrepen regelen 
ter u itvoer ing van en met het oog op ver
dragen. 

2. H et bepaalde bij de artikelen 20, lid 1 
en li d 2, 21 en 22 v indt te dezen toepassing. 

§ XII. Sl otbepalingen. 

26. De wet van 25 J ul i 1932, Staa~ blad 
n°. 375, is ingetrokken. 

27. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, da t voor ver
schi ll ende a r t ikelen verschi llend kan worden 
gesteld. 

28. Deze wet kan worden aa ngehaal d als 
,,Wet Internationaal Betal ingsverkeer 1934". 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Pale ize het Loo, den 14den 
ovember 1934. 

WILH ELMINA. 
D e M inister van E conomische Za ken, 

S t e e n b e r g h e. 
De Minis te,· van Buitcnlandsche Zaken, 

D e Gr ae ff. 

s. 584. 

De M inister van Financiën, 0 u d. 
De Minister vam Staat , 
M inister van K oloniën, 

H . Co I ij n . 

14 Nove1nber 1934. BESLUIT tot toepassing 
van de a rt ikelen 9 en 10 der Landbouw
Crisiswet 1933, het Crisis-Organisatiebe
slu it 1933 en het Cr isis-Heffingsbeslui t 
1933 op consumptiega rnalen. 

Wij WILH ELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht va n Onzen M iniste r van 

E conomische Zaken van den 7 September 
1934, n°. 21404, Afdeeli ng Landbouw-Crisis
A angelegenheden; 

Gezien de artikelen 9 en 10 de r Landbouw
Crisiswet 1933, het Cri sis-Organisatiebeslu it 
1933 en het Crisis-H eff ingsbesluit 1933 ; 

Gehoord de Centra le Commiss ie, inza ke de 
L andbouw-Crisiswet 1933 (advies van den 5 
September 1934, n°. 391) ; 

Gehoord den R aad van Sta te (advies van 
den 25 September 1934, n° . 51 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van E conomische Zaken van den 9 
N ovember 1934, n°. 23167, A fdeeli ng Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 
Art. 1. Dit beslu it neem t over de termino

logie van a r t ikel 1 va n het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van het Cris is-H effingsbeslui t 
1933 en verstaat voorts onder : 

"garnalen" : consumptiegarnalen, welke door 
N ederl andsche v isschers zijn aangevoerd; 

,,garna lenvisscher": een ieder , di e a ls ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Minister aan te wijzen cri sis-or ganisati e 
en a ls zoodanig is toegela ten tot de g roep 
,,garnalenv isschers" ; 

"garnalenpell erij " : iedere pell erij, welke 
als georganiseerde is aangesloten bij een door 
Onzen Minister aan te wij zen Crisis-Organi 
sat ie en a ls zoodanig is toegela ten tot de 
groep "garnalenpell erijen" ; 

,,garnalenexporteur" : een ieder , di e a ls ge
organiseerde is aangesloten bij een door On
zen Min ister aan te wijzen crisis-organisatie en 
a ls zooda ni g is toegela ten tot de groep "gar
na lenexpo rteurs" . 

2. 1. De aa nvoer van ga rnalen in N eder
land is slechts toegestaan aan garnalenvi s
schers. 

2. H et a fl everen van garnalen door garna
lenv isschers aan garnalenpellerij en en ga r
nal enexporteurs is slechts toegestaan, indien 
de afl evering geschiedt voor of boven een 
door Onzen Mi nister vast te stellen minimum
prij . 

3. 1. H et doen pellen van garnalen is 
slechts toegestaan aan ga rna lenpell erijen . 

2. H et in den h andel brengen van gepelde 
ga rna len is slechts toegestaa n aan garnal en
peller ij en, welke in het bezit zijn van een door 
of vanwege Onzen M inister voor een door 
hem te bepalen t ijdvak af te geven vergun
ning. 

3. De vergunning, bedoeld in het vorig 
li d, word t aan een garnalenpell erij nie t ui t
ge re ikt, dan nada t deze zich tegenover een 
door Onzen Min ister aan te wij zen crisis
organisatie verbonden h eeft om: 

a. slechts garnalen van garnalenv isschers 
te betrekken tegen betali ng van een prij s, 
welke gelijk is aan of hooger is da n een door 
Onzen Min ister vast te stellen min im umprijs; 

b. geen garnalen te verkoopen, dan voor 
of boven een door Onzen M inister vast te stel
len minimumprijs ; 

c. een zoodanige a dministrat ie te voeren en 
1!an voornoemde crisisorga nisat ie zoodanige 
gegevens te verstrekken a ls door of vanwege 
Onzen Minister wordt vastgesteld. 

4. 1. De uitvoer van gepelde en ongepelde 
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garnalen is slechts toegestaan aan garnalen
exporteurs, welke in het bezit zij n van een 
door of vanwege Onzen Minister af te geven 
vergunning. 

2. De vergunning, bedoeld in het vOJ"i g 
1 id, wordt aan een garnalenexporteur n iet u it
ge re ikt, dan nadat deze: 

a. aan een door Onzen Minister aan te 
wijzen crisis-organisatie of ambtenaar, als 
vertegenwoordiger van het Fonds, ten be
hoeve van da t Fonds betaald heeft een door 
Onzen M inister vast te stellen bedrag; 

b. ten genoegen van de cr isis-organisatie, 
bedoeld sub a, aangetoond heeft, dat de gar
na len, waarvoor de vergunning wordt ver
langd, zij n verkocht voor of boven een door 
Onzen Minister vast te stellen minimumprijs; 

c. ten genoegen van de cr isis-organisatie, 
bedoeld sub a, aangetoond heeft, dat voor de 
garnalen, waarvoor de vergunning wordt ver
langd bij inkoop aan de garnalenvisschers een 
prij is betaald, die gelij k is aan of hooger 
is dan een door of vanwege Onzen Minister te 
bepalen m inimumprijs. 

5. De m inimumprijs, bedoeld in a rtikel 2, 
lid 2, artikel 3, lid 3, sub a en b, en artikel 
4, l id 2, sub b en c kan verschi llend worden 
vastgesteld voor de verschillende deelen des 
jaars. 

6. Onze Minister stelt het model der ver
gunning bedoeld in artikel 3, lid 2, en a rtikel 
4, lid 1, vast. 

7. D it besluit kan worden aangehaald on
der den titel " Consumptie-Garnalenbesluit 
1934 l" . 

8. D it besl uit t reedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na d ien van zijn afkon
diging en is geldig tot 1 September 1935. 

Onze met de zaken van den Landbouw be-
1 aste M inister is belast met de u.itvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en in afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van S tate . 

Het Loo, den 14den November 1934. 
WILHELM! A. 

D e Ministe,r van E cono1nisch,e Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 22 Novembe1· 1934.) 

s. 585. 

14 Novem ber 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het door den Raad der gemeente 
Purmerend genomen beslui t van 12 October 
1934, bepalende dat inachtnem ing van ar
ti kel 16 , eerste l id , van het Motor- en 
R ijwiel reglement in clie gemeente niet 
nooclig is voor een motorrij tu ig, geplaatst 
op een openbaren weg binnen de bebouw
de kom. 

Ge;;chorst voor den tijd van zes 1naanden. 

s. 586. 

15 Nove1n ber 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeen
te Laag-Nieuwkoop van 4 October 1934, 
strekkende tot benoeming van C. van der 
B ilt, rijwielhandelaar, tot ontvanger dier 
gemeente. 

Geschorst tot 1 M ei 1985. 

s. 587. 

16 November 1934. BESLUIT tot vasratel
ling van het tijdstip van inwerkingtredi ng 
van bepaalde artikelen der Wet Interna
tionaal Betalingsverkeer 1934. 

Wij WILHELMI NA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken, mede namens Onze Mi
nisters van Buitenlandsche Zaken, van F inan
ciën en Onzen Minister van Staat, Minister 
van Koloniën van 16 November 1934, n° . 
48083 J.A. , Afdeeling Handel en ijverheid; 

Gelet op artikel 27 der Wet Internationaal 
Be tal i ngsver keer 19 34 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Eenig artikel. 

1. De artikelen 1, 24, 25 en 28 van de Wet 
Internationaal Betalingsverkeer 1934 t reden 
in werking met ingang van 19 ovember 
1934. 

2. Artikel 2 die r wet treedt met ingang 
van dien datum in werking voor wat betreft 
N ederlandsch-l ndië, Suriname en Curaçao. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de ui tvoering 
van dit beslui t , hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaarat. 

H et Loo, den 16den November 1934. 
WILHELMI NA. 

De M iniste,· van Economische Zaken, 
. S t e e n b e r g h e. 

De Ministe1· van Buitenlandsche Zaken, 
D e G ra e f f. 

s. 588. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minis ter van Staat, 
M inister van Kolonièn, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 17 November 1934.) 

16 Nove111,ber 1934. BESLUIT tot het stell en 
van regelen voor N ederlandsch-l ndië tot 
a lweer van nadeeli ge gevolgen van be
perkende bepalingen door vreemde Mo
gendheden getroffen ten aanzien van het 
internationale betal ingsverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende, dat het wenschelijk is voor 

N ederlandsch-l ndië regelen te stell en tot a fweer 
van nadeelige gevolgen van beperkende bepa
lingen door vreemde Mogendheden getroffen 
ten aanzien van het internationale betalings
verkeer; 

Overwegende voorra, dat zich hier een ge
val voordoet van spoedeischenden aard , a l 
bedoeld in den aanhef van artikel 70 der 
Ind ische Staararegeling, waarin de Volksraad 
n iet kan worden gehoord; 

Op de voordracht van den M in ister van 
Staat, Minister van K oloniën, mede namens 
Onze Ministers van Economische Zaken, van 
Fina nciën en van Buitenlandsche Za ken van 
9 ovember 1934, 4de Afdeeling Bur. E.Z. , 
n° 14 · 

Den ' Raad van State gehoord (advies van 
13 Novembe r 1934, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van den M inister 
van Staat, Minister van Kolon iën, mede na
mens Onze M inisters van Economische , Zaken. 
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van Financiën en van Buitenlandsche Zaken, 
van 16 November 1934, 4de Afdeeling, Bur. 
E.Z., n°. 5; 

Gelet op artikel 25 van de "Wet Internatio
naal Betalingsverkeer 1934", alsmede op ar
t ikel 91 van de Indische Staatsregeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1. Alge1neene bepalingen. 

A,·t. 1. Dit Besluit verstaat onder : 
1°: .,verdrag": alle verdragen en overeen

komsten inzake het internationale betalings
Yerkeer; 

2°: ,,wet": de Wet Internat ionaal Beta-
1 ingsverkeer 1934 ; 

3°: ,,de Commissie van Ministers": de 
Commiss ie van Ministers bedoeld in artikel 4 
van de Statuten van het Neder! andsch Clea
ringinstituut; 

4°: ,,storting bij het vereffeningsinstituut": 
storting bij den kassier of op de postrekening 
van het vereffeningsinstituut. 

2. 1. De bij of krachtens di t Bes] uit ge
geven voorschriften zijn van toepassing op het 
internationale betalingsverkeer tusschen Ne
ilerlandsch-lndië en landen, waarmede een 
ve1·drag is gesloten of di e door Ons zijn aan
gewezen, voor zoover niet bij dat verdrag of 
bij di e aanwijzing anders is bepaald. 

2. Bij intrekking van een aanwijzing, a ls 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wor
den, zoo noodig, overgangsvoorz ieningen ge
troffen. 

3. De aanw1Jzmgen en haar intrekking 
worden bekend gemaakt in de J avasche Cou
rant . 

§ II. lnvoe1·. 

3., 1. Bij Regeeringsverordening kan wor
<len bepaald, dat invoer van goederen, ten 
aanzien waarvan de voldoening van het ver
schuldigde onderworpen is aan de bij verdrag 
of bij of krachtens dit B esluit gegeven voor
schri ften, a lleen m ag plaats hebben onder 
overleggi ng van bij di e verordening aange
geven documenten aan de ambtenaren van 
den dienst der in- en ui tvoerrechten en ac
cijnzen of aan andere door of namens den 
Gouverneur-Generaal daartoe aangewezen amb
tenaren. 

2. De Gouverneur-Generaal kan bij besluit 
bepalen, dat in door of vanwege hem aan te 
wijzen gevallen en naar door of vanwege hem 
te stell en regelen, invoer, als bedoeld in het 
eerste lid van di t artikel , slech ts is toegestaan 
tegen het storten van voorschot of het stellen 
van zekerheid. 

3. De daartoe bij of krachtens het eerste 
1 id van dit artikel aangewezen ambtenaren 
kunnen den invoer beletten van goederen, ten 
aanz ien waarvan niet ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaal wordt bewezen, dat zij 
niet vallen onder een verorden ing a ls bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel of onder een 
aanwijzing als bedoeld in het tweede lid van 
dit artikel. 

4. 1. Bij Regeeringsverordening kan wor
den bepaald, dat invoer van goederen, van 
oorsprong uit of herkomstig van in artikel 2 
bedoelde landen, 

op grond van overeenkomsten, welke mede
brnngen, dat de waarde dier goederen niet, 

T.. & s. 1934. 

slechts ten deele of onwenschelijk laat overeen
komstig de bij een verdrag of bij of krachtens 
dit Besluit gegeven voorschriften moet worden 
gestort, 

slechts zal kunnen plaats hebben, nadat 
door of vanwege de Commiss ie van Ministers 
is verklaard, dat tegen die overeenkomsten 
geen bezwaar bestaat ; hierbij kunnen nadere 
bepal ingen worden gesteld. 

2 . Degene, di e zonder dat de vere isch te 
verklaring is verkregen of in strijd met bij 
een verklaring gemaakte nadere bepalingen, 
goederen invoert, is verplicht een bedrag ge
lijk aan de waarde dier goederen of het niet 
aan storting onderworpen gedeel te daarvan, 
aan het vereffenings instituut te betalen, be
houdens kwij tschelding in bijzondere gevallen 
door den Gouverneur-Generaal. 

3. H et derde lid van het voorgaande a r
tikel vindt overeenkomstige toepassing. 

5. Onde ,· invoer wordt uitsluitend verstaan 
invoer in het vrije verkeer binnen het grond
geb ied van Nederlandsch-lndië, daaronder be
grepen opslag in een entrepot van binnen
landsche goederen en in een entrepot als be
doel d in artikel 25 van het reglement A be
hoorende bij de R echtenordonnantie (Indisch 
Staatsblad 1931, n°. 471), voor zoover niet in 
bijzondere gevallen of voor groepen van ge
va ll en bij Regeeringsverorden ing anders wordt 
bepaald. 

§ III. Veref feningsinstituut. 

6. 1. Als vereffeningsinstituut voor het in
ternationale betalingsverkeer, vallende onder 
een verdrag of een aanwijzing als bedoeld in 
artikel 2, treedt op de stichting "Nederlandsch 
Clearinginstituut", gevestigd te 's -Gravenhage. 

2. In N ederland.'Jch-lnilië treedt als agent 
van het "Nederlandsch Clearinginstituut" op 
een door den Gouverneur-Generaal aan te wij
zen persoon. 

3. H et vereffen ingsinstituut kan voor zijn 
bemoeiïngen kosten in rekening brengen over
eenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2, 
van de wet. 

§ IV. B etalingen aan het buitenland. 

7. 1. De voldoening van schulden, ont
staan wegens of in verband met levering van 
goederen van oorsprong uit of herkomstig van 
in artikel 2 bedoelde landen, alsmede beta-
1 in gen uit anderen hoofde aan of ten behoeve 
van personen, di e in die landen zijn of waren 
gevestigd, is slechts geoorloofd door storting 
van het bedrag in guldens bij het vereffenings
instituut. 

2. Schulden, ontstaan wegens of in verband 
met levering van goederen als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel, vallen ook dan 
onder de bij of krachtens dit Besluit gegeven 
voorschriften, indien de schuldeischer in het 
Koninkrijk of in een derde land is gevestigd. 
Het vereffeningsinstituut kan in bijzondere 
gevallen met machtiging van de Comm issie 
van Ministers een andere regeling treffen. 

3. Indien het te storten bedrag niet in 
guldens is uitgedrukt, moet de tegenwaarde 
daarvan worden gestort in guldens , berekend 
naar den wisselkoers van het betreffende 
vreemde geld ter beurze van A,nsterdam, of 
van Batav·ia van den beursdag, aan den dag 

45 



1934 16 NOVEMBER (S. 588) 706 

der storting voorafgaande, al naar gelang 
van de plaats der storting. Bij gebreke van 
een zoodanigen wis elkoers ge chiedt de om
rekening in guldens naar een telkens door De 

ederlandsche Bank N.V. te Amsterdam of de 
Java che Bank te Batamia va t te stellen 
koers. 

8. 1. Als storting in den zin van dit Be
sluit wordt mede aangemerkt betaling aan 
een in het Koninkrijk gevestigden gemachtig
de, voorzoover deze de goedkeuring van het 
vereffeningsinstituut tot het in ontvangst ne
men van betalingen bezit. 

2. Het vereffeningsinstituut kan deze goed
k euring onder nadere voonvaarde n verleenen. 

3. Het vereffeningsinstituut kan krachtens 
machtiging van de Commissie van Ministers 
toestaan, dat de gemachtigde vorderingen op 
den schuldeischer rechtstreeks verrekent met 
de ontvangen gelden. 

4. Met inachtneming van het in het voor
gaande lid van dit artikel bepaalde stort de 
gemachtigde de ontvangen gelden onverwijld 
bij het vereffeningsinstituut. 

5. Het vereffeningsinstituut kan aan ge
machtigden toestaan: 

a. krachtens machtiging van de Commissie 
van Ministers vreemd geld om te rekenen 
tegen een anderen koers dan in artikel 7 
wordt voorgescI:ireven ; 

b. de ontvangen gelden in ronde bedragen 
of op va te tijdstippen te storten. 

9. Storting van het verschuldigde overeen
komstig de bij een verdrag of bij of krach
tens dit Besluit gegeven voorschriften bevrijdt 
den schul denaar. 

10. Hij , di e gelden bij het vereffenings
i nstituut stort of die ingevolge artikel 8 of 
artikel 12 aan een gemachtigde of aan een 
derde rechtverkrijgende betaalt, is verplicht 
hiervan denzelfden dag aan het vereffenings
instituut kennis te geven door inzending van 
een behoorlijk ingevuld en onderteekend for
mulier, dat door het vereffen ingsinstituut 
wordt vastgesteld en a lgemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

11. Derden kunnen ten aanzien van een 
chuld, waarvan de voldoening overeenkomstig 

de bij een verdrag of bij of krachtens dit 
Besluit gegeven voorschriften behoort te ge
schieden, jegens den schuldenaar uit g enerlei 
hoofde eenig recht verkrijgen of ui toe fenen, 
voorzoover zulks niet bij artikel 12 of bij een 
R egeeringsverordening, als bedoeld in a rtikel 
30, al dan niet onder het stellen van nadere 
bepalingen, mocht zijn toegestaan. 

12. 1. Derden kunnen ten aanzien van een 
schuld, waarvan de voldoening door middel 
van storting bij het vereffenings instituut be
hoort te geschieden, ten gevolge van cessie, 
verpanding, het endosseeren van orderbiljet
ten of het trekken of endosseeren van wissels 
aan hun order jegens den schuldenaar rechten 
verkrijgen, mits de rechtshandeling wordt 
verricht onder bezwarenden titel en zoowel 
het uit dien hoofde aan hun voorganger ko
mende bedrag a ls een ig aan dien voorganger 
te verantwoorden overschot bij het vereffe
ni ngsinstituut wordt gestort. 

2. Betaling aan een derde rechtverkrijgen
de in de gevallen, bedoeld in het vorige lid , 
geldt voor den chuldenaar als storting, doch 1 

a ll een voorzoover door dien derde aan den in 
het voorgaande lid voorgeschreven stortings
plicht is of wordt voldaan. 

3. H et accepteeren van wi el en het af
geven van orderbiljetten terzake van schulden, 
die door middel van storting behooren te 
worden voldaan, is verboden, tenzij de ver
pi ichting tot storting in het stuk zelf tot uit
drukking is gebracht. 

13. Indien zonder goedkeuring of bekrach
tiging door het vereffenings instituut een 
schuld te niet gaat of een betaling ge chiedt 
anders dan door middel van storting, bij een 
verdrag of bij of krachtens dit Besluit voor 
d e voldoening of betaling voorgeschreven, is 
de gewezen schuldenaar of degene, die de 
betaling heeft gedaan, tot betaling van een 
ge lijk bedrag aan het vereffeni ngsinstituut 
verplicht. 

14 . 1. Binnen de grenzen en volgens de 
regelen door de Commissie van Ministers vast 
te stellen, kan het vereffeningsinstituut het 
doen te niet gaan van schulden en het ver
richten van betalingen goedkeuren of be
krachtigen, onder ontheffing van den plicht 
tot storting, indien het betreft: 

1 °: rechtstreeksche verrekening van vorde
ringen; 

2°: beschikking over een tegoed, getroffen 
door beperkende bepalingen van in artikel 2 
bedoelde landen. 

2. Het vereffeningsinstituut kan in andere 
gevall en van bijzonderen aard met machtiging 
van de Commissie van Ministers gelijke goed
keuring of bekrachtiging verleenen. 

15. De voorschriften, bij een verdrag of bij 
of krachtens dit Be lui t gegeven, laten, voor
zoover niet uitdrukkelijk ander i bepaald, 
onverlet het recht van den schuldeischer om 
ter bekoming van voldoening op de gewone 
wijze een rechtsvordering in te stell en. De 
deurwaarder stort het. door ten uitvoerlegging 
van een vonnis ontvangen bedrag, na aftrek 
van de proces- en executiekosten , overeenkom
stig de bij het verdrag of bij of krachtens dit 
Beslui t gegeven voorschriften. 

§ V. Dwangbevel. 

16. 1. Het vereffeningsinstituut is bevoegd 
den schuldenaar van een opeischbare schuld, 
waarvan de voldoening ingevol ge de bij een 
verdrag of bij of krachtens dit Bes luit ge
!!' ven voorschriften door storting behoort te 
geschieden, bij aangeteekenden brief met be
richt van ontvangst, aan te manen om het 
verschuldigde binnen een daarbij te stellen 
termijn van ten minste tien dagen te storten, 
onder kennisgeving, dat hij daartoe anders op 
de bij het volgend artikel geregelde wijze zal 
kunnen worden gedwongen. 

2. Het voorgaande lid van dit artikel 
vindt overeenkomstige toepas ing ten aanzien 
van dengene, die ingevolge artikel 4, lid 2, of 
artikel 13 tot betaling aan het vereffenings
instituut verplicht is. 

17. 1. Indien aan de aanmanirig niet wordt 
voldaan, kan het verschuldigde worden inge
vorderd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten. 

2. Het dwangbevel wordt door of vanwege 



707 16 NOVÈMBER (S. 588) 1934 

den, Gouverneur-Generaal in Onzen naam uit
gevaardigd en door den Voorzitt.er van den 
Raad van Justitie t,e Batavia executoir ver
klaard. · 

3. De öet.eekening en t.enuitvoerlegging ge
sch ieden op de wij2e a ls geregeld voor de 
invordering van belastingen door middel van 
dw·a·ngschrift.en. · 

4. De kosten van vervolging worden bere
kend als voor de invorder ing van belastingen 
door middel van dwangschriften. H et recht 
tot invordering bij het dwangbevel strekt zich 
uit tot deze kost.en. · 

18. 1. De tenuitvoerlegging van het dwang
bevel wordt geschorst door een met redenen 
omkleed verzet. Deze schorsing kan in kort 
geding worden opgeheven. 

2. Het verzet wordt ingesteld door dag
vaarding van dengene, cl.ie het dwangbevel 
hee ft uitgevaardi gd, voor den R aad van J u
stitie t,e Batavia. 

3. Het verzet .kan niet gegrond zijn op de 
bewering, dat de aanmaning niet ontvangen 
zou zijn. 

4. De recht.er is vrij in de verdeeling van 
den bewijslast. 

5. Tegen het vonnis van den R aad van 
Justitie staat hooger beroep niet open. Voor
ziening in cassatie door den opposant is slechts 
mogelijk na voorafgaande betaling van het 
bedrag, waarvoor het dwangbevel is uitge
vaardigd, met de kost.en, aan h et vereffen ings
instituut. 

§ . VI. Uitbetaling door het vereff e:nings
imtitwut. 

19. 1. De aanwending van bij het veref
feningsinstituut gestort,e gelden ten behoeve 
van in het K oninkrijk gevestigde schuld
eischers, wier vorderingen in verband met op 
het internat ionale betalingsverkeer toegepast,e 
bepèrkende bepalingen zijn of worden getrof
fen, gesch iedt door het vereffeningsinstituut. 

2. De Commissie van Ministers bepaalt, 
welke vorderingen uit deze gelden zullen 
worden voldaan en in welke volgorde voldoe
ning, zal plaats vinden. 

20. 1. Betaling u it bij he t vereffen ings
instituut gestorte gelden overeenkomstig de 
bij éen verdrag of bij of kracht.ens dit Beslui t 
gegeven voorschriften, doet de vordering van 
den schuldeischer te niet gaan. 

2. Toekomstige aanspraken op zoodanige 
betaling kunnen, met het oog op door den 
Gouverneur-Generaal aan t,e wijzen doelein
den, worden overgedragen aan door den 
Gouverneur-Generaal aan te wijzen personen 
en l ichamen. De aanwijzingen en haar intrek
king worden bekendgem aakt in de Javasche 
Courant . 

21. 1. De schuldeischers, d ie aan praak op 1 

uitbetaling ma ken, zijn verplicht hun vorde
ringen bij h et vereffen ingsinstituut in te di e
nen door middel van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formuli er, dat door het. ver
effeningsinstituut wordt vastgesteld en a lge
meen verkrij gbaar gesteld , onder overlegging 
van de door het vereffeningsinstituut ver-
] angde bewijsstu.kken _ · 

2. Het ve reffenings instituut is bevoegd de 
toelating van een vordering afhankelijk te 

stell en -van de overlegging van nadere bewijs
stukken en van een onderzoek door een of 
meer van _zijnentwege aangewezen deskun-
digen. . 

22. De schuldeischers, -die ki'ach tens di t 
besluit uitbetaling ontvangen, zijn ·verpl icht, 
naar gelang zij uitbetaling ontvangen, de aan
spra ken, welke zij in verband mèt hun vor
deringen h ebben, aan het vereffeningsinstituut 
over te dragen. · 

§ VII. H andelingen of ov&reenkomsten, welke 
de werking van een verdrag .of .van dit 

B esluit kunnen verijdelen .. 

23. 1. Voorzoover door een handeling , of 
overeenkomst, verricht of aangegaan na het 
slui ten van een verdrag of na !)en aanwijzing 
van een land ·.overeenkomstig ,artikel 2, de 
toepass ing van voorschriften, gegeven bij dat 
verdrag of bij of krachtens dit Besluit, kan 
worden verijdeld, kan de Gouverneur-Generaal 
voorschrij ven, dat daarmede bij cl.ie toepassing 
geen rekening zal worden gehouden; het 
daartoe strekkend besluit ·is met ,.redenen ·om
kleed en wordt aan den belangh!)b.bende in 
afschrift toegezonden bij aangeteekenden brief 
met bericht van ontvangst. , 

2. Bij Regeeringsverordening kunnen alge
meene bepalingen van gelijke strekking wor
den vastgest.eld voor ha ndelingen of overeen
komsten, welke na die bekendma king worden 
verricht of aangegaan. 

24. 1. In geval van onzekerheid, in hoever 
met een bepaalde voorgenomen handeling of 
overeenkomst bij de toepassing van voorschrif
ten, gegeven bij een verdrag of bij of krach
tens di t Beslui t, rekening zal wo"rden gehou
den, kan de belanghebbende aan ·den Gou
verneur-Generaal een uitspraak vragen. 

2. E en uitspraak, dat met ·een bepaa lde 
handeling of overeenkorp.st rekening zal wor
den gehouden, is niet bindend, Jl'.\dien de be
langhebbende een onju.iste óf' . onvolledige 
voorstelling van · zaken heeft gegeven. 

§ VIII. Strafrechtelijke bepalingen . 

25. 1. De in artikel 20 juncto artikel 25, 
lid 2, van de wet genoemde strafbepalingen 
zijn ook van toepassing op feiten buiten 
N ede-rla.ndsch-lndië gepleegd. ., 

2. In geval van het doen t,e niet gaan van 
een schuld kan de vervolging mede plaats 
hebben voor -den R echter, binnen wiens rechts
gebied h andelingen zijn verricht, waardoo r de 
schul cl is ontstaan. 

26. Ingevolge artikel 21 juncto artikel 25, 
1 id 2 , van de wet is strafbaar met de aldaar 
genoemde straffen: 

1 °. hij die handelt in strijd met het ve rbod 
gegeven in artikel 12, lid 3; 

2° . hij di e niet, niet tijdig of niet ten voll e 
voldoet aan zijn verpli chting tot kennisgeving 
aan het vereffenings instituut ingevolge arti
kel 10 ; 

3°. hij die ter bekomi ng van uitbetaling op 
een vordering een onjuiste opgave doet of een 
ter zake di enend fe it verzwijgt. 

27. 1. Met het opsporen van de in het 
voorgaande artikel en in de artikei'en 20, l id 
1 en lid 2, 21 en 22, juncto a rtikel 25, lid 2, 
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van de __ wet_ strnfbaar gestelde fe iten zijn, be
halve ZIJ , di e in het a lgemeen be last zijn met 
het opsporen van strafbare feiten, mede be
l ast: 

a . de am btenaren van den dienst der in- en 
uitvoerrechten en accijnzen ; 

b. zij , die daa,-t;oe door den Gouverneur
Generaal zijn aangewezen. 

2. De opsporingsambtenaren kunnen te a l
len tijde inzage vorderen va n alle bescheiden, 
waarvan zij voor de goede vervull ing van hun 
taak inzage noodi g oordeelen. 

3. Zij hebben te a llen tijde toegang tot 
alle pl aatsen , daaronder begrepen lokalen, 
er ven en woningen , waari n of wa a rop zich 
naar redelijk vermoeden voorwerpen kunnen 
bevinden , leidende tot opsporing van de in 
het ee rste lid bedoelde fe iten. Wordt hun de 
toegang geweigerd, dan versch affen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen clan voorzien 
van een bijzoncleren schriftelij ken last van 
het betrokken Hoofd van Gewestel ijk Bestuur 
of van een door hem aan te wijzen ambtenaar. 

V an dit binnentreden wordt binnen twee
maal vie r en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. De opspor ings
ambtenaren zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aangewezen personen te doen ve r
gezellen . In dat geval wordt hiervan in het 
prnces-verbaal melding gemaakt. 

§ IX. Overgangsbepaling. 

28. Ontheffing van de verpl ichting tot 
sto rt ing bij het vereffeningsinstituut wordt 
ver! eend voorzoover ten genoegen van het ver
effen ings i nstituut wordt bewezen, dat een 
schuld , ontstaan wegens of in verband met 
levering van goederen, van oorsprong uit of 
herkomstig van in artikel 2 bedoelde landen, 
reeds was vervall en en voldaan vóór den dag 
van de inwerkingtreding van dit Besluit. 

§ X . Slotbepalinuen. 

29. B ij R egeeringsvernrdening kan worden 
bepaald, dat in b ij of krachtens die verorde
ning aan te wijzen gevall en of g roepen van 
gevallen, al dan niet onder daarbij te stell en 
voo rwaarden , ontheffin g van de bij of krach
tens dit Besluit gegeven voorschriften kan 
worden verleend. 

30. Bij R egeer ingsvernrclening- kunnen be
pali ngen worden vastgeste ld nopens a l het
geen verder met betrekking tot de uitvoering 
van een verdrag of van dit Beslui t nadere 
rngel ing behoeft. 

31. Dit B eslui t treedt in werk ing met in
gang van den dag na dien der dagteekeni ng 
van het Staatsblad van N ederlanilsch-lndië, 
waarin het is geplaatst. 

32. Dit Besluit kan worden aangehaald a ls 
,,Besluit Internationaal Betalingsverkeer N e
derlandsch-lndië 1934". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Stciatsblad zal worden geplaatst en van het-

welk afschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 
H et Loo, den 16den November 1934. 

WILHELMINA. 
D e M inis te,· van Staat, 
M inister 1>an K oloniën, 

H. Co I ij n. 
D e .Minister van Econoniische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
D e Ministe,· van Financiën, 0 u d. 

D e M inister van B uitenlandsche Zaken, 
De Gr ae ff. 

(Uitge g. 17 No vem ber 1934.) 

s. 589. 

16 November 1934 . BESLUIT tot het stellen 
van regelen voor S uriname tot afweer 
van nadeel ige gevolgen van beperkende 
bepalingen door vreemde Mogendheden 
getroffen ten aanz ien van het internatio
nale betalingsverkeer . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende. dat het wenschelij k is voor 

Sm·inam e regelen te stell en tot afweer van 
nadeel ige gevolgen van beperkende be pal in
gen door vreemde Mogendheden getroffen ten 
aanz ien van het internationale betalingsver
kee r· 

Op' de voordracht van den Minister van 
Staat, :Minister van Koloniën, mede namens 
Onze Ministers van Economische Zaken van 
Fina nciën en van Bui tenl a ndsche Za ke~ van 
9 -ovember 1934, 4de Afdeeling Bur. E.Z. , 
n° 14 · 

Den ' R aad van State gehoord (adv ies van 
13 November 1934, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van den Minister 
va n Staat, Minister van Koloni ën, mede na
mens Onze Ministers van Economische Zaken, 
van Financiën en van Buitenl a ndsche Zaken , 
van 16 November 1934, 4de Afdeeling, Bur. 
E.Z. , n° . 5; 

Gelet op artikel 25 van de ,Wet Intema
tionaal Betalingsverkeer 1934'1 a lsmede op 
artikel 48 van het R eglement ~p het beleid 
der Regeering in de kolonie Surinani,e ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1. Algenieene bepalingen . 

Art. 1. Di t Beslu it verstaat onder : 
1 °: ,,verdrag": a ll e verdragen en overeen

komsten inzake het internationale betal ings
verkeer; 

2°: ,,wet" : de Wet Internationaal Beta. 
li ngsverkeer 1934 ; 

3°: ,, de Comm issie van Ministers": de 
Commissie van Ministers bedoeld in artikel 4 
van de statuten van het Nederlandsch Clea
ringinstituut; 

4° : ,,storting bij het vereffenings instituut": 
sto rting bij den kass ier of op de postrekening 
van het vereffen ings instituut. 

2. 1. De bij of krachtens dit Besluit ge
geven voorschriften zijn van toepass ing op het 
internationale betalingsverkeer tusschen Suri
nam,e en landen , waarmede een verdrag ïs ge. 
sloten of die door Ons zijn aangewezen, voor 
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zoover niet bij dat Verdrag of bij di e aan- ' 
wijzing anders is bepaald. 

2. Bij intrekking van een aanwijzing, als 
bedoeld in het eerste 1 id van dit artikel, wor
den, zoo noodig, overgangsvoorzieningen ge
troffen. 

3. De aamv1Jzingen en haar intrekking 
worden bekend gemaakt in het Gouve1·1ie
ments-A dvertentie bi-ad. 

§ II. I nvoer. 

3. De Gouverneur van Swriname kan bij 
besluit bepalen, dat invoer van goederen, ten 
aanz ien waarvan de voldoening van het ver
schuldigde onderworpen is aan de bij verdrag 
of bij of ki-achtens dit Besluit gegeven voor
schriften, alleen mag plaats hebben onder 
overlegging van door hem aangegeven docu
menten aan de ambtenaren bij den actieven 
dienst der belastingen of aan andere door of 
namens hem daartoe aangewezen ambtenaren. 

2. De Gouverneur van Surina:1n<J kan bij 
resolutie bepalen, dat in door of vanwege hem 
aa.n te wijzen gevallen en naar door of van
wege hem te stellen regelen, invoer, a ls be
doeld in het eerste lid van dit artikel, slechts 
is toegestaan tegen het storten van voorschot 
of het stellen van zekerheid. 

3. De daartoe bij of krachtens het eerste 
1 id van dit artikel aangewezen ambtenaren 
kunnen den invoer beletten van goederen, ten 
aanzien waarvan niet ten genoegen van den 
Gouverneur wordt bewezen, dat zij niet vallen 
onder een voorziening als bedoeld in het eer
ste lid van dit artikel of onder een aanwijzing 
a ls bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 

4. l. De Gouverneur van Surinam e kan 
bij besluit bepalen, dat invoer van goederen, 
van oorsprong uit of herkomstig van in arti
kel 2 bedoelde landen, 

op grond van overeenkomsten, welke mede
brengen, dat de waarde dier goederen niet, 
slechts ten dee le of onwenschelijk Iaat overeen
komstig de bij een verdrag of bij of krachtens 
dit Beslu it gegeven voorschriften moet worden 
gestort, 

slecht13 zal kunnen plaats hebben, nadat 
door of vanwege de Commissie van Ministers 
is verklaard, dat tegen die overeenkomsten 
geen bezwaar be taat; hierbij kunnen nadere 
bepal ingen worden geste ld. 

2. Degene, die zonder dat de vereischte 
verklaring is verkregen of in trijd met bij 
een ve1·klaring gemaakte nadere bepalingen, 
goederen invoert, is verplicht een bedrag ge
lijk aan de waarde dier goederen of het niet 
aan storting onderworpen gedeelte daarvan, 
aan het vereffeningsinstituut te betalen, be
houdens kwij tschelcling in bijzondere gevallen 
door den Gouverneur van Su,·iname. 

3. H et derde lid van het voorgaande ar
tikel vindt overeenkomstige toepassing. 

5. Onder invoer wordt uitsluitend verstaan 
invoer in het vrije verkeer in Su1-ina.me, daar
onder begrepen opslag in een entrepot van 
binnenlandsche goederen en in een entrepot 
a ls bedoeld in artikel 23 van de Scheepvaart
verordening ( Gouve,-nementsblad 1908, n°. 
63), voor zoover niet in bijzondere gevallen of 
voor groepen van gevallen door den Gouver
neur van Suriname bij beslu it anders wordt 
bepaald. 

§ III. Veref jeningsinstituut . 

6. l. Als vereffeningsinstitnut voor het in
ternationale betalingsverkeer, vallende onder 
een verdrag of een aanwijzing als bedoeld in 
arti kel 2, treedt op de stichting " N ederlandsch 
Clearinginstituut", gevestigd te 's-Gravenhage. 

2. In Suriname treedt a ls agent van het 
" Iederlandsch Clearinginstituut" op een door 
den Gouverneur van Surina,ne aan te wijzen 
persoon. 

3. H et vereffen ingsinstituut kan voor zijn 
bemoeiingen kosten in rekening brengen over
eenkomstig het bepaalde in artikel 8, 1 id 2, 
van de wet. 

§ IV. B etalingen aan het buitenland. 

7. l. De voldoen ing van schulden, ont
staan wegens of in verband met levering van 
goederen van oorsprong uit of herkomstig van 
in artikel 2 bedoelde landen, a lsmede beta
lingen uit anderen hoofde aan of ten behoeve 
van personen, die in di e landen zijn of waren 
gevestigd, is slechts geoorloofd door storting 
van het bedrag in guldens bij het vereffenings
instituut. 

2. Schulden, ontstaan wegens of ia verband 
met levering van goederen als bedoeld in hei 
eerste lid van dit artikel, vallen ook dan 
onder de bij of krachten dit Bes luit gegeven 
voorschriften, indien de schuldeischer in het 
Koninkrijk of in een derde land is gevestigd. 
H et vereffeningsinstituut kan in bijzondere 
geva ll en met machtig ing van de Commiss ie 
van Min isters een andere regeling treffen. 

3. Indien het te storten bedrag niet in 
guldens is uitgedrukt, moet de tegenwaarde 
daarvan worden gestort in guldens, berekend 
naar den wissel koers van het betreffende 
vreemde geld ter beurze van A msterda,n van 
den beursdag, aan den dag der storting voor
afgaande. Bij geb reke van een zoodanigen 
wisselkoers geschiedt de omrekening in gul
dens naar een telkens door De Nederlandsche 
Bank N . V. te A1nsterda1n vast te stellen 
koers. 

8. l. Als storting in den zin van dit Be
s! u it wordt mede aangemerkt betaling aan 
een in het Koninkrijk gevestigden gemachtig
de , voorzoover deze de goedkeuring van het 
vereffeningsinstituut tot het in ontvangst ne
men van betalingen bezit. 

2. Het vereffen ingsinstituut kan deze goerl
keuring onder nadere voorwaarden verleenen. 

3. H et vereffen ings instituut kan krachtens 
machtiging van de Commissie van Ministers 
toestaan, dat de gemachtigde vorderingen op 
den schuldeischer rechtstreeks verrekent met 
de ontvangen gelden. 

4. Met inachtneming van het in het voor
gaande lid van dit artikel bepaalde stort de 
gemachtigde de ontvangen gelden onverwijld 
bij het vereffeningsinstituut. 

5. Het vereffeningsinstituut kan aan ge
machtigden toestaan: 

a. krachtens machtiging van de Commissie 
van Ministers vreemd geld om te reke nen 
tegen een anderen koers dan in artikel 7 
wordt voorgeschreven; 

b. de ontvangen gelden in ronde bedragen 
of op vaste tijdstippen te storten. 

9. Storting van het verschuldigde overeen-
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komstig de bij een verdrag of bij of krach
tens dit Besl'!it gegevei;i voorschriften bevrijdt 
den schulden aar. 

10. Hij, .die gelden bij het vereffenings
institüut stort of die ingevolge artikel 8 of 
artikel 12 aan een gemachtigde of aan een 
derde rechtverkrij gende betaalt, is verplicht 
hiervan denzelfden dag aan , het vereffenings
instituut kennis te geven door inzending van 
een behoorlijk ingevuld en onderteekend fof
mulier, dat door het vereffenings instituut 
wordt vastgesteld en a lgemeen verkrijgbaar 
gesteld. 

ll. Derden kunnen ten aanzien van een 
schuld, waarvan de vo ldoening overeenkomstig 
de bij een verdrag of bij of krachtens dit 
Besluit gegeven voorschriften behoort te ge
schieden, jegens den schuldenaar uit geenerlei 
hoofde eenlg recht verkt;jgen of uitoefenen, 
voorzoover zulks niet bij artikel 12 of bij een 
besluit, als 'bedoeld in artikel 30, al dan niet 
onder he~ · stellen van nadere bepalingen, 
mocht zijn toegestaan. 

12 . 1. Derden kunnen ten aanzien van een 
sch uld, waarvan de voldoening door middel 
van storting bij het vereffeningsinstituut be
hoort te gesch ieden, ten gevolge van cessie, 
verpanding, het endosseeren van orderbiljet
ten of het tre kken of endo seeren van wissels 
aan hun order jegens den schuldenaar rechten 
ve rkrijgen , mits de rechtshandeling wordt 
verricht onder bezwarenden titel en zoowel 
het uit die.n hoofde aan hun voorganger ko
mende bedrag als eenig aan dien voorganger 
te verantwoorden overschot bij het vereffe
ningsi nstitutit wordt gestort. 

2. Betaling aan een derde rechtverkrijgen
de in dé gevallen, bedoeld in het vorige lid , 
geldt voor den schuldenaar als storting, doch 
alleen voor zoover door dien derde aan den in 
het voorgaande 1 id voorgeschreven stortings
plicht is of wordt voldaan. 

3. H et accepteeren van wissels en het a f
geven van orderbiljetten terzake van schulden, 
die door middel van storting behooren te 
worden voldaan, is verboden, tenzij de ver
plichting tot storting in het stuk zelf tot uit
drukking is gebracht. 

13. Indien zonder goedkeuring of bekrach
t iging door het vereffeningsinstituut een 
schuld te niet gaat of een betaling geschiedt 
anders dan door middel van storting, bij een 
verdrag of bij of krachtens dit Besluit voor 
de voldoening of betaling voorgeschrsven, is 
de gewezen schuldenaar of degene, die de 
betaling heeft gedaan, tot betaling van een 
gelijk bedrag aan het vereffeningsinstituut 
verplicht. 

14 . 1. Binnen de grenzen en volgens de 
regelen door de Commissie van Ministers vast 
te stellen, k;m het vereffeningsinstituut het 
doen te niet gaan van schulden en het ver
richten van betalingen goedkeuren of be
krachtigen, onder ontheffing van den plicht 
tot storting, indien het betreft: 

1 ° : rech tstreeksche verrekening van vorde
rino-en · 

2?,: 'beschikking over een tegoed, getroffen 
door beperkende bepalingen van in artikel 2 
bedoelde landen. 

2. Het vereffeningsinstituut kan in andere 
gevallen van bijzonderen aard met machtiging 

van de Commissie van M inisters gelijke goed-
keu ring of bekrachtiging verleenen. · _, 

15 . De voorschriften, bij een verdrag of bij 
.of krachtens dit Besluit gegeven, laten, voor
zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, 
onverlet het recht van den schuldeischer ·öm 
ter bekoming van voldoening op de gewone 
wijze een rechtsvordering in te stellen. De 
deurwaarder stort het door ten uitvoerleg"ging 
van een vonnis ontvangen bedrag, na a ftrek 
van de proces- en executiekosten, overeenkom
stig de bij het verdrag of bij of krachten~ dit 
Besluit gegeven voorschriften. · 

§ V. Dwangbevel . 
16 . 1. Het vereffenings instituut is bevoegd 

den schuldenaar van een opeischbare schuld, 
waarvan de voldoen ing ingevolge de bij een 
verdrag of bij of krachtens dit Besluit ge
geven voorschriften door storting behoort te 
geschieden, bij aaógeteekenden brief met be
ri cht van ontvangst, aan te manen om het 
verschuldigde binnen een daarbij te · stellen 
termijn van ten minste tien dagen te storten, 
onde1· kennisgeving, dat hij daartoe anders op 
de bij het volgend artikel geregelde wijze zal 
kunnen worden gedwongen. 

2. H et voorgaande lid van dit artikel 
vindt overeenkomstige toepassing ten aanz_ien 
va n dengene, die ingevolge artikel 4, lid 2, of 
artikel 13 tot betaling aan het vereffenîngs
instituut verplicht is . 

17. 1 . I ndien aan de aanmaning niet wordt 
voldaan, kan het verschuldigde worde'! · inge
vorderd bij dwangbevel, medebrengende' het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonnis aan te tasten. 

2. H et dwangbevel wordt door of vanwege 
den Gouverneur van Suriname in Onzen naam 
uitgevaardigd en door den Voorzitter van 
het Hof van Justitie executoir verklaard. 

3. De beteekening en tenu itvoerlegging ge
schieden op de wijze als ge regeld voor de 
invorder ing van belastingen door middel van 
dwanin,chr iften. 

4. De kosten van vervolging worden bere
kend als voor de invordering van belastingen 
door m iddel van dwangschriften. H et recht 
tot invordering bij het dwangbevel strekt zich 
uit tot deze kosten. 

18. 1. De tenuitvoerlegging van het dwang
bevel wordt geschorst door een met redenen 
omkleed verzet. Deze schorsing kan in kort 
geding worden opgeheven. 

2. H et verzet wordt ingesteld door "dag
vaarding van dengene, die het dwangbevel 
heeft uitgevaardigd, voor het Hof van Justitie. 

3. Het verzet kan n iet gegrond zijn op de 
bewering, dat de aanmaning niet ontvangen 
zou zijn. 

4. De rechter is vrij in de verdeeling van 
den bewijs! ast. 

§ VI. Uitbetaling do01· het vereffenings
instituut. 

19. 1. De aanwendi ng van bij het veref
feningsinstituut gestorte gelden ten behoeve 
van in het Koninkrijk gevestigde schuld
eischers, wier vorderingen in verband met op 
het international e betalingsverkeer toegepaste 
beperkende bepalingen zijn of worden getrof
fen , geschiedt door het vereffeningsinstituut. 
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2. De Commissie van Ministers bepaalt, 
welke vorderingen uit deze gelden zullen 
worden voldaan e n in welke volgorde voldoe
ning zal. plaats vind'en. 

20. 1. Betaling uit bij het vereffenings
instituut gestorte gelden overeenkomstig de 
bij een verdrag of bij of krachtens dit B eslui t 
gegeven voorschriften, doet de vordering van 
den schulde ischer te niet gaan. 

2. Toe komstige aanspraken op zoodanige 
betaling kunnen , met het oog op door den 
Gouverneur van Surina.nM aan te wijzen doel 
einden, worden overgedragen aan door den 
Gouverneur v!ln Surinanne aan te wijzen per
sonen en lichamen. De aanwijzingen en haar 
intrekking worden bekend gemaakt in het 
Go·uvernements-A dvertentieblad. 

21 . 1. D e schuldeischers, die aanspraak op 
uitbetaling maken, zijn verplicht hun vorde
ringen bij het vereffe ningsinstituut in te di e- 1 

nen door middel van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formulier, dat door het ver
ef f eni ngsinstituut wordt vastgesteld e n alge
meen verkrijgbaar gesteld , onder overlegging 
van de door het vereffen ings instituut ver
langde bewijsstukken. 

2. Het vereffeningsinstituut is bevoegd de 
toelating van een vordering a fh ankelijk te 
stellen van de overlegging van nadere bewijs
stukken en van een onderzoek door een of 
meer van zijnentwege aangewezen deskun
digen. 

22. De schuldeischers, die krachtens dit 
besluit uibbetaling ontvangen, zijn verplicht, 
naar gelang zij uitbetaling ontvangen, de aan. 
spraken, welke zij in verband met hun vor
deringen hebben, aan het vereffeningsinstituut 
over te dragen. 

§ VII. Handelingen of overeenkomsten, welke 
de werking van een verdrag of van dit 

B esluit kunnen verijdel en. 

§ VIII. Stmfrechtelijke bepalingen. 

25. 1. D e in artikel 20 juncto arti kel 25 , 
l\~ 2, van de wet genoemde strafbepalingen 
z1Jn ook van toepassing op feiten buiten 
Suriname gepleegd. 

2. In geva l van het doen te niet gaan van 
een schuld kan de vervolging m ede plaats 
hebben voor d en Rechte r, binnen wiens rechts
geb ied h a nde lingen zijn verricht, waardoor de 
schuld is ontstaan. 

26. Ingevolge artike l 21 juncto artikel 25 , 
lid 2, van de wet is strafbaar met de aldaar 
genoemde straffen: 

1 °. hij die handelt in strijd met het verbod 
gegeven in artikel 12, 1 id 3; 

2°. hij die niet, niet tijdig of niet ten volle 
voldoet aan zijn verplichting tot kennisgeving 
aan het vereffeningsinstituut ingevolge arti
kel 10 · 

3°. hij die ter bekoming van uitbetaling op 
een vordering een onjuiste opgave doet of een 
ter zake dienend fe it verzwijgt. 

27. l. Met het opsporen van de in · het 
voorgaande artikel en in de artikelen 20, 1 id 
1 en I id 2, 21 en 22, juncto artikel 25, lid 2, 
van de wet straf;baar gestelde feiten zijn, be
halve zij , die in het a lgemeen belast zijn met 
het opsporen va n strafbare feiten, mede be
last: 

a. de ambtenaren bij den actieven dienst 
der belastingen; 

b. zij, die daartoe door den Gouverneur 
van Suriname zijn aangewezen. 

2. D e opsporingsambtenaren kunnen te al
le n t ijde inzage vorderen van a lle bescheiden , 
waarvan zij voor de goede vervulling van hun 
taak inzage noodig oordeelen. 

3. Zij hebben te allen tijde toegang tot 
a ll e plaatsen, daa ronder begrepen lokal en, 
erven en woningen, waarin of waarop zich 
naar redelijk vermoeden voorwerpen kunnen 
bevinden, leidende tot opsporing van de in 
het eerste lid bedoelde feiten. Wordt hun de 
toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
dien desnoods met inroeping van den sterken 
ann. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last: te 
Paramaribo van den Procureur-Generaal en 
in een di trict van den betrokken District -
Commissaris. 

Van dit binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op-

23. 1. Voorzoover door een handeling of 
overeenkomst, verricht of aangegaan na het 
sluiten van een verdrag of na een aanwijzing 
van een land overeenkomstig artikel 2, de 
toepassi ng van voorschriften, gegeven bij dat 
verdrag of bij of krachtens dit B esluit, kan 
worden verijdeld, kan de Gouverneur van 
Surina1ne voorschrijven, dat daarmede bij die 
toepassing geen r ekening zal worden gehou
den; de daartoe strekkende resolutie is met 
redenen omkleed en wordt aan den belang
hebbende in a fschri ft toegezonden bij aange
teekenden brief met bericht van ontvang t. 

2. De Gouverneur van Suriname kan bij 
besluit algemeene bepalingen van gelijke strek
king vaststellen voor handelingen of overeen
komsten, welke na di e bekendmaking worden 
verr icht of aangegaan. 

24 . 1. In geval van onzekerheid, in hoever 
met een bepaalde voorgenomen handeling of 
overeenkomst bij de toepass ing van voorschri f
ten, gegeven bij een verdrag of bij of krach
tens dit Besluit, rekening zal worden gehou
den, kan de belanghebbende aan den Gou
verneur van Surinarme een uitspraak vragen. 

1 gemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip 
van het binnentrede n en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. De opsporings
ambtenaren zijn bevoegd zich van bepaalde 
door hen aangewezen personen te doen ver
geze ll en. In dat geval wordt hiervan in het 
proces-verbaal rneldi ng gemaakt. 

2. Een uitspraak, dat met een bepaalde 
ha11deling of overeenkomst rekening zal wor
den gehouden, is niet bindend, indien de be
la nghebbende een onjuiste of onvolledige 
voorstelling van zaken heeft gegeven. 

§ IX. Overgangsbepaling . 
28. Ontheffing van de verplichting tot 

storting bij het vereffeningsinstituut word t 
verleend voorzoover ten genoegen van het vee
effeningsi nstituut wordt bewezen, dat een 
schuld , ontstaan wegens of in verband met 
levering van goederen, van oorsprong uit of 
herkomstig van in artikel 2 bedoelde landen, 
reeds was vervallen en voldaan vóór den dag 
van de inwerkingtreding van dit B esluit. 
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§ X. Slotbepalingen. 

29. De Gouverneur van Surina1ne kan bij 
besluit bepalen, dat in door of vanwege hem 
aan te wijzen gevallen of groepen van geval
len, a l dan niet onder daarbij te stell en voor
waarden, ontheffing van de bij of krachtens 
dit Besluit gegeven voorschriften kan worden 
verleend. 

30. De Gouverneur van Su1-ina1ne kan bij 
besluit bepalingen va tstellen nopens a l het
geen verder met betrekking tot de uitvoer ing 
van een verdrag of van dit Besluit nadere 
regeling behoeft. 

31. Dit Besluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien , waa1·op 
het in Surinamie zal zijn afgekondigd. 

32. Dit Besluit kan worden aangehaald a ls 
,,Bes! uit Internationaal Betalingsverkeer Su
ri11a1ne 1934". 

Om,e Minister van Koloni ën is belast met 
de uitvoering van dit Bes! uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en van het
welk a fschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 
H et Loo, den 16den November 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
M inister van Koloni ën, 

H. Colij n. 
De Minister van EconomiscM Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De G r a e f f . 

(Uitgeg. 17 Novembe,· 1934.) 

s. 590. 

16 Noveinbe,· 1934 . BESL IT tot het stell en 
van regelen voor Curaçao tot afweer van 
nadeelige gevolgen van beperkende bepa
lingen door vreemde Mogendheden ge
troffen ten aanz ien van het internationale 
betalingsverkeer. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is voor 

Curaçao regelen te stell en tot afweer van 
nadeelige gevolgen van beperkende bepalin
gen door vreemde Mogendheden getroffen ten 
aanzien van het international e betal ingsver
keer; 

Op de voordracht van den Minister van 
Staat, Minister van Koloni ën, mede namens 
Onze :Ministers van Economische Zaken, van 
Financiën en van Buitenlandsche Zaken van 
9 ovember 1934, 4de Afdeel ing Bur. E.Z. , 
n° 14 · 

Den 'Raad van State gehoord (advies van 
13 ovember 1934, n° . 33); 

Gezien het nader rapport van den Minister 
van Staat, Minister van Koloniën, mede na
mens Onze Ministers van Economische Zaken, 
van Financiën en van Buitenlandsche Zaken, 
van 16 November 1934, 4de Afdeeling, Bur. 
E.Z., n°. 5; 

Gelet op artikel 25 van de " Wet Interna
tionaa l Betal ingsverkeer 1934" , alsmede op 
artikel 48 van het Reglement op het beleid 
der Regeering in de kolonie Curaçao; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ 1. A lgenieene bepalingen. 

Art. 1. Dit Beslui t verstaat onder: 
1 °: ,,verdrag" : alle verdragen en overeen

komsten inzake het internationale betalings
verkeer; 

2° : ,,wet" : de \Vet Internationaal Beta-
1 ingsverkeer 1934; 

3°: ,,de Comm issie van Ministers": de 
Commissie van Ministers bedoeld in artikel 4 
van de statuten van het Nederlandsch Clea
ringinstituut; 

4°: ,,storting bij h et vereffeni,,gsinstituut": 
storting bij den kassier of op de postrekening 
van het vereffeningsinstituut. 

2. 1. De bij of krachtens dit Besluit ge
geven voorschriften zij n van toepassing op het 
international e betalingsverkeer· tusschen Cu
raçao en landen, waarmede een verdrag is 
ges loten of die door Ons zijn aangewezen, 
voor zoover niet bij dat verdrag of bij die 
aanwijzing a nders is bepaald. 

2. Bij intrekking van een aanwijzing, als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, wor
den, zoo noodig, overgangsvoorzieningen ge
troffen. 

3. De • aanw ij zingen en haar intrekking 
worden bekend gemaakt in De Curaçaf)sthe 
Goi,ranl . 

§ II. l nvoe,·. 

3. 1. De Gouverneur van Curaçao kan bij 
besluit bepalen, dat invoer van goederen, ten 
aanzien waarvan de voldoen ing van het ver
schuldigde onderworpen is aan de bij verdrag 
of bij of krachtens dit Besluit gegeven voor
schriften, a ll een mag plaats hebben onder 
overlegging van door hem aangegeven docu
menten aan de ambtenaren van den buiten
dienst der belastingen of aan andere door of 
namens hem daartoe aangewezen ambtena ren. 

2. De Gouverneur van Curaçao kan bij be
sch ikking bepalen, dat in door of vanwege 
hem aan te wijzen gevallen en naar door of 
vanwege hem te stellen regelen , invoer, als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel, ~!echts 
is toegestaan tegen het storten van een voor
schot of het ste llen van zekerheid. 

3. De daartoe bij of krachtens het eerste 
lid van dit artikel aangewezen ambtenaren 
kunnen den invoer beletten van goederen, ten 
aanzien waarvan niet ten genoegen van den 
Gouverneur van Curaçao wordt bewezen, dat 
zij niet vallen onder een voorziening als be
doeld in het eerste lid van dit artikel of onder 
een aanwijzing a ls bedoeld in het tweede lid 
van dit artikel. 

4. 1. De Gouverneur van Curaçao kan bij 
besluit bepalen, dat invoer van goederen, van 
oorsprong uit of herkomstig van in artikel 2 
bedoelde landen, 

op grond van overeenkomsten, welke mede
brengen, dat de waarde dier goederen niet, 
slechts ten deele of onwenschelijk laat overeen
komstig de bij een verdrag of bij of krachtens 
dit Besluit gegeven voorschriften moet worden 
gestort, 

slech ts zal kunnen plaats hebben, nadat 
door of vanwege de Commissie van Ministers 
is verklaard, dat tegen die overeenkomsten 
geen bezwaar bestaat; hierbij In.innen nadere 
bepalingen worden gesteld. 

2. Degene, die zonder dat de vereischte 
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verklaring is verkregen of in strijd met bij 
een verklaring gemaakte nadere bepalingen, 
goederen invoert, is verplicht een bedrag ge
lijk aan de waarde d ier goederen of het n iet 
aan storting onde rworpen gedeelte daarvan, 
aan het vereffen ings instituut te betalen, be
houdens kwij tschelèling in bij zondere gevallen 
door den Gouverneur van Curaçao. 

3. H et derde lid van het voorgaande ar
tikel vi ndt overeenkomsti ge toepass ing . 

5. Onder invoer wordt uitsluitend verstaan 
invoer in he t vrije verkeer in Curaçao, daar
onder begrepen opslag in een particul ier 
entrepot en opslag in een Gouvernements
entrepöt als bedoeld in de " Algemeene Ver
ordening In-, Uit- en Doorvoer 1908" (Publ i
catieblad 1908 , n° . 33), voorzoove r de aange
brach te goederen daarin worden ve rpakt, ge
sorteerd of verwerkt; een en ander voor zoo
ver niet in bijzondere gevallen of voor groe
pen van gevallen door den Gouverneur van 
Curaçao bij beschikking anders wordt bepaald. 

§ III. V erejjeningsinstituut. 

6. 1. Als vereffeningsinstituut voor het in
ternationale beta l ingsverkeer , vall ende onder 
een verdrag of een aanwijzing a ls bedoeld in 
a rtikel 2. treedt op de stichting " N ederl a ndsch 
Clearinginstituut" , gevestigd te 's-Gr(JIIJenhage. 

2. In Curaçao treedt a ls agent van het 
N ederla ndsch Clearinginstituut op een door 
den Gouverneur van Cu,·açao a an te wijzen 
persoon. 

3. H et vere ffenings instituut kan voor zijn 
bemoeiïngen kosten in rekening brengen over
eenkomstig het bepaalde in artikel 8, lid 2, 
van de wet. 

§ IV. B etalingen aan het buitenland. 

7. 1. De voldoening van schu lden, ont
staan wegens of in verband m et levering van 
goederen van oorsprong uit of herkomstig van 
in artikel 2 bedoelde landen, a lsmede beta
l ingen uit anderen hoofde aan of ten behoeve 
van personen, di e in d ie l a nden zijn of waren 
gevestigd, is slechts geoorloofd door storting 
van het bedrag in guldens bij het vereffenings
instituut. 

2. Schulden, ontstaan wegens of in verband 
met lever ing van goederen als bedoeld in het 
ee rste l id van di t artike l, vallen ook dan 
onder de bij of krachtens di t Beslui t gegeven 
voorschriften, indi en de sch uldeischer in het 
Koninluij k of in een derde l a nd is gevest igd. 
Het vereffeningsi nstituut kan in bijzondere 
gevall en met m achtiging van de Commissie 
van Ministers een a ndere regeling treffen . 

3. Indien het te storten bedrag niet in 
g ul dens is u itgedrukt, moet de tegenwaarde 
daarvan worden gestort in g uldens, berekend 
naar den wissel koers van het betreffende 
vreemde geld ter beurze van A msterlhim van 
den beursdag, aan den dag de r storting voor
a fgaande. Bij gebreke van een zoodan igen 
wisselkoers geschiedt de omrekening in gul
dens naar een tel kens door D e N ederlandsche 
Bank N . V . te Amste,·da,,n vast te stellen 
koers. 

8. 1. Als sto rting in den zin van dit Be
sluit wordt mede aangemerkt betaling aan 
een in het Koninkrijk gevestigden gemachtig
de, voorzoover deze de goedkeuring van het 

vereffeningsinstituut tot het in ontvangst ne
men van betal ingen bezi t. 

2. H et vereffen ingsinstituut kan deze goed
keuring onder nadere voorwaarden verleenen . 

3. Het vereffenings instituut kan krachtens 
machtig ing van de Commissie van Ministers 
toestaan, dat de gemachtigde vorderi ngen op 
den schu ldeischer 1·echtstreeks verrekent met 
de ontvangen gelden. 

4 . Met inachtneming van het in het voor
gaande lid van dit a rt ike l bepaalde stort de 
gemachtigde de ontvangen gelden onverwijld 
bij het vereffen ingsi nstitu ut . 

5. H et vere ffenings instituut kan aan ge
machtigden toestaan: 

a . krachtens machtig ing van de Comm iss ie 
van Ministers vreemd geld om te rekenen 
tegen een anderen koers dan in artikel 7 
wordt voorgeschreven; 

b. de ontvangen gelden in ronde bedrag n 
of op vaste tij dstippen te storten. 

9. Storting van het verschul digde overeen
komstig de bij een verdrag of bij of krach 
tens di t Besluit gegeven voorschriften bevrij dt 
den schuldenaar. 

10 . Hij , die gelden bij h et vereffenings
instituut stort of d ie ingevolge artikel 8 of 
artike l 12 aan een gemachtigde of aan een 
derde rechtverkrijgende betaalt, is verplich t 
hiervan denzelfden dag aan het vereffen i ngs
instituut kennis te geven door inzending van 
een behoorlij k ingevu ld en onderteekend fo1·
mulier, dat door het vere ffeningsinstituut 
wordt vastgesteld en a lgemeen verkrijgba ar 
gesteld. 

ll. Derden kunnen ten aanzien van een 
schu ld, waarvan de voldoen ing overeenkomstig 
de bij een verdrag of bij of krachtens dit 
Besluit gegeven voorschriften behoort te ge
sch ieden, jegens den schuldenaar uit geenerle i 
hoofde eenig recht ve rkrijgen of ui toefenen , 
voorzoover zulks ni et bij artikel 12 of bij een 
beslui t, a ls bedoeld in artikel 30, al dan niet 
onder het stell en van nadere bepalingen, 
mocht zijn toegestaan. 

12 . 1. Derden kunnen ten aanzien van een 
schuld , waarvan de voldoening door middel 
van storting bij het vereffenings instituut be
hoort te geschieden , ten gevol ge van cess ie, 

. verpanding, het endosseeren van orderbil jet
ten of het trekken of endosseeren van wissels 
aan hun order jegens den schuldenaar rechten 
verkrijgen, mi ts de rechtshandeling word t 
ve rrich t onder bezwarenden ti tel en zoowel 
het uit di en hoofde aan hun voorganger ko
mende bedrag a ls eenig aan dien voorganger 
te verantwoorden overschot bij het vereffe
ningsinstituut wordt gestort. 

2. Betali ng aan een derde rech tve rkrijgen
de in de gevallen, bedoeld in h et vorige l id , 
geldt voo r den schuldenaar als storting, doch 
a ll een voorzoover door dien derde aan den in 
het voorgaande lid voorgeschreven stortings
plich t is of wordt voldaan. 

3. H et accepteeren van wissels en het af
geven van orderbiljetten terzake van schulden, 
di e door middel van storting behooren te 
worden voldaan is verboden, tenzij de ver
pl ichting tot storting in het stuk zelf tot ui t
drukking is gebracht. 

13. Indien zonder goedkeuring of bekrach
tiging door het vereffeningsin tituut een 



1934 16 NOVEMBER (S. 590) 714 

schuld te niet gaat of een betaling geschiedt 
anders dan door middel van storting , bij een 
,·erdrag of bij of krachtens dit Besluit voor 
de vo ldoening of betaling voorgeschreven, is 
de gewezen schuldenaar of degene, die de 
betaling heeft gedaan, tot betaling van een 
gelijk bedrag aan het vereffeningsinstituut 
ve rplicht. 

14. 1. Binnen de grenzen en volgens de 
regelen door de Commissie van Ministers vast 
te stelJen, kan het vereffenings instituut het 
doen te niet gaan van schulden en het ver
richten van betalingen goedkeuren of be
krach tigen, onder ontheffing va n den pl icht 
tot storting, indi en h et betreft: 

1 ° : rechtstree ksche verre ken ing va n vorde
r ingen ; 

2° : besch ikki ng over een tegoed , ge troffen 
door beperkende bepalingen van in artikel 2 
bedoelde landen. 

2. H et ve reffenings instituut ka n in andere 
gevallen van bijzonderen aard met mach t ig ing 
va n de Commissie van Ministe rs gelij ke goed
keur ing of bekrachtiging verl eenen . 

15 . De voorschriften , bij een verdrag of bij 
of krachtens dit Besluit gegeven, laten, voor
zoover n iet uitdrukkelijk anders is bepaald , 
onverlet het recht van den schulde ischer om 
ter bekoming van voldoening op de gewone 
wijze een rechtsvordering in te stellen. De 
deurwaarder stort het door ten uitvoerlegg ing 
van een vonnis ontvangen bedrag, na a ftrek 
van de proces- en executiekosten, overeenkom-
tig de bij het verdrag of bij of krachtens dit 

B es luit gegeven voorschriften. 

§ V. Dwangbevel . 

16. 1. Het vereffen ingsinsti tuut is bevoegd 
den schuldenaar van een opeischbare schuld, 
waarvan de voldoening ingevolge de bij een 
verdrag of bij of krachtens dit Bes! u it ge
geven voorschriften door storting behoort te 
gesch ieden, bij aangeteekenden brief met be
richt van ontvangst, aan te manen om het 
Yerschuldigde b innen een daarbij te stellen 
termijn van ten minste ti en dagen te storten, 
onder kennisgeving, da t hij daa rtoe anders op 
de bij het volgend artikel geregelde wijze zal 
kunnen worden gedwongen. 

2. H e t voorgaande lid van di t a r t ikel 
vindt overeenkomstige toepass ing ten aanzien 
rnn dengene, die ingevolge a rtikel 4, 1 id 2, of 
a rtikel 13 tot betaling aan het vereffenings
in t ituut verplicht is. 

17. 1. Indien aan de aa nma ning niet wordt 
voldaan, kan het ve rschuldi gde worden inge
rnrderd bij dwangbevel, medebrengende het 
recht om de goederen van den schuldenaar 
zonder vonn is aan te tasten. 

2. H et dwangbevel word t door of va nwege 
den Gouverneur van Curaçao in Onzen naam 
uitgevaardigd en door den K antonrechte r op 
het eiland , waar zoodanig bevel moet worden 
ten uitvoer gelegd, executoir ve rkl aard. 

3. De beteekening en tenuitvoerlegging ge
schieden op de wijze al s geregeld voor de 
invorder ing van belastingen door middel van 
clwangschrif ten . 

4. De kosten van vervolging worden bere
kend al s voor de invorder ing van be lastingen 
door middel van dwangschriften. H et recht 1 

tot invordering bij het dwangbevel strekt zich 
uit tot deze kosten. 

18. 1. De tenuitvoerl egg ing van het dwang
bevel wordt· geschorst door een met redenen 
omkl eed verzet. Deze schors ing kan in kort 
geding worden opgeheven. 

2. H et verzet wordt ingesteld door dag
vaa rding van dengene, die het dwangbevel 
heeft ui tgevaardigd, voor den K a ntonrech ter, 
die dit executoir verklaard heeft. 

3. H et verzet kan niet gegrond zijn op de 
bewering, dat de aanman ing niet ontvangen 
zou zijn. .. 

4. De rechter is vrij in de verdee ling van 
den bewijslast. 

§ VI. U·itbetaling do or het vereff enings
instituut . 

19. 1. De aanwending van bij het veref
fenings instituut gestorte gelden ten behoeve 
va n in het Koninkrijk gevestigde schuld
e ischers, wie r vorderingen in verband met op 
het internationale be talingsverkeer toegepaste 
beperkende bepalingen zijn of worden getrof
fe n, geschiedt door het vereffen ings instit uut. 

2. De Commissie van Ministers bepaal t , 
welke vorderingen uit deze gelden zullen 
worden voldaan en in welke volgorde voldoe
ning zal pl aats vinden. 

20. 1. Betaling uit bij het vereffenings
instituut gestorte gelden overeenkomstig de 
bij een verdrag of bij of krachtens dit Beslui t 
gegeven voorschriften, doet de vorder ing van 
den schulde ischer te niet gaan. 

2. Toekomsti ge aanspra ken op zoodani ge 
beta li ng kunnen met het oog op door den 
Gouverneur van ' Curaçao aan te wijzen doel
e inden, worden overgedragen aan door · den 
Gouverneur van Curaçao aan te wijzen per
sonen en lich amen. De aanwijzingen en haar 
intrekking worden bekend gemaakt in De 
Cu,·açaosche Courant. 

21. 1. De schuldeischers, die aan praak op 
ui tbeta li ng maken, zij n verpl icht hun vorde
ringen bij h et vereffeningsinstituut in te die
nen door middel van een behoorlijk ingevuld 
en onderteekend formulie r , dat door het ver
effeningsinstituut wordt vastgesteld en alge
meen verkrijgbaa r gesteld , onder overlegging 
van de door het ve reffeningsinstituut ver
la ngde bewijsstukken. 

2. H et ve reffenings inst ituut is bevoegd de 
toela ting van een vordering afha nkelij k te 
stell en van de overlegging van nadere IJewijs
stukken en van een onderzoek door een of 
meer van zijnentwege aa ngewezen deskun
digen. 

22. De schulde ischers, die krachtens di t 
Beslui t u itbetali ng ontvangen, zijn verplicht, 
naar gelang zij u itbeta ling ontvangen, de aan
spraken, welke zij in verband met hun vor
deringen h ebben, aan het ve reffeningsinstituut 
ove r tti dragen. 

§ VIL Handelingen of overeenkomsten, wel ke 
de werking van een ve,·drag of van dit 

B esluit kunnen verijdel en . 

23. 1. Voorzoover door een h a ndeling of 
ove reenkomst, verr icht of aangegaan na het 
sl uiten van een verdrag of na een aanwijzing 
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van een land overeenkomstig artikel 2, de 
toepass ing van voorschriften, gegeven bij dat 
verdrag of bij of krachtens dit Besluit, kan 
worden verijdeld , kan de Gouverneur van 
r1traçao voorschrijven, dat daarmede bij die 
toepass ing geen rekening zal worden gehou
den; de _daartoe strekkende beschikking is met 
redenen omkleed en wordt aan den belang
hebbende in afschrift toegezonden bij aange
teekenden brief met bericht van ontvangst. 

2. D e Gouverneur van CuraçM kan bij 
besluit a lgemeene bepalingen van gelijke strek
king vaststellen voqr handelingen of overeen
komsten, welke na die bekendmaking worden 
verrich t of aangegaan. 

24 . 1. In geval van onzekerheid, in hoever 
met een bepaalde voorgenomen handeling of 
overeenkomst bij de toepassing van voorschrif
ten, gegeven bij EJ0 D verdrag of bij of krach
tens dit Besluit, rekening zal worden gehou
clen, kan de belanghebbende aan den Gou- . 
verneur van Cit1•açao uitspraak vragen. 

2. E en uitspraak, dat met een bepaalde 
handeling of overeenkomst rekening zal wor
clen gehouden, is niet bindend , indien de be
langhebbende een onjui te of onvolledige 
voorstelling van zaken heeft gegeven. 

§ VUL Straf,·echtelijke bepalingen. 

25. 1. D e in arti kel 20 juncto a rtikel 25, 
1 id 2, van de wet genoemde strafbepalingen 
zijn ook van toepass ing op fe iten buiten 
Curaçao gepleegd. 

2. In geval van het doen te niet gaan van 
een schuld kan de vervol g ing m ede plaats 
hebben voor den Rechter, binnen wiens rechts
gebied handelingen zijn verricht, waardoor de 
schuld is ontstaan. 

26. Ingevolge a rt ikel 21 juncto a r t ikel 25, 
1 id 2, va n de wet is strafbaar met de a ldaar 
genoem de straffen: 

1 °. luj di e h andelt in strijd met het verbod 
gegeven in artikel 12, lid 3; 

2°. hij d ie niet, niet tijdig of niet ten volle 
rn ldoet aan zij n verplichting tot kennisgeving 
aan het vereffenings instituut ingevolge arti
kel 10; 

3°. hij d ie ter bekom ing van uitbetaling op 
een vordering een onjuiste opgave doet of een 
ter zake dienend fe it verzwijgt. 

27 . 1. Met het opsporen van de in het 
voorgaande a rt ikel en in de artikelen 20, 1 id 
1 en lid 2, 21 en 22, juncto artikel 25, lid 2, 
van de wet strafbaar gestelde fe iten zijn , be
halve zij , die in het algemeen belast zijn met 
het opsporen van strafbare feiten , mede be
l ast: 

a. de ambtenaren van den buitend ienst der 
hel asti ngen ; 

b. zij, die daartoe door den Gouverneur 
rnn C1traçao zijn aangewezen. 

2. De opsporing ambtenaren kunnen te al
len tijde inzage vorderen va n alle bescheiden , 
waarvan zij voor de goede vervuil ing van hun 
taak inzage noodig oordeelen. 

3. Zij hebben te all en tijde toegang tot 
alle p laatsen, daaronder begrepen lokalen, 
erven en woningen, waa,·in of waarop zich 
naar redel ijk vermoeden voorwerpen kunnen 
bevinden, leidende tot opsporing van de in 
het eerste lid bedoelde fe iten . Wordt hun de 

toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich 
di lln desnoods met inroeping van den sterken 
arm. 

4. In woningen treden zij tegen den wil 
van den bewoner niet binnen dan voorzien 
van een bijzonderen schriftelijken last van den 
betrokken ambtenaar van het Openbaar Mi
nisterie bij het K a ntongerecht of van een 
hulp-offi c ier van Justitie. 

Van d it binnentreden wordt binnen twee
maal vier en twintig uren proces-verbaal op
gemaakt. D aarin wordt mede van het t ijdstip 
van het binnentreden en van het daarmede 
beoogde doel melding gemaakt. De opsporings
ambtenaren zij n bevoegd zich van bepaalde 
door hen aangewezen personen te doen ver
gezell en. In dat geval wordt hiervan in het 
proces-verbaal mei ding gem aakt. 

§ IX. Overgangsbepaling . 

28 . Ontheffin g van de verplichting tot 
storting bij het . vereffen ingsinstituut wordt 
verleend voorzoover ten genoegen van het ver
effeningsinstituut wordt bewezen, dat een 
schuld , ontstaan wegens of in verband met 
levering van goederen, van oorsprong uit of 
herkomstig van in artikel 2 bedoelde landen, 
reeds was vervallen en voldaa n vóór den dag 
van de inwerkingtreding van dit Beslu it. 

§ X. Sl otbepalingen. 

29 . De Gouverneur van Curaçao kan bij 
besluit bepalen, dat in door of vanwege hem 
aan te wijzen gevallen of groepen van ge
vall en, a l dan niet onder daarbij te stell en 
voorwaarden, ontheffing van de bij o f krach
tens dit Beslui t gegeven voorschriften kan 
worden verleend. 

30. Al hetgeen verder met betrekking tot 
de u itvoering van een verdrag of van dit Be
slui t nadere regeling behoeft, zal door den 
Gouverneur van Curaçao bij besluit kunnen 
worden geregeld. 

31. Dit B esluit treedt in werking met in
gang van den dag volgende op dien, waarop 
het in Curaçao zal zij n afgekondigd. 

32 . Di t Beslui t kan worden aangehaald a ls 
,,Bes luit Internationaal Betalingsverkeer Cu-
1·açao 1934". 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal wo rden geplaatst en waarvan 
afschrift zal wo1·den gezonden aan den R aad 
van State. 
H et Loo, den 16den November 1934. 

WILHELMINA. 
De Minist er van Staat, 
M inister -van Koloniën, 

H. Colijn. 
De Ministe,· van Econornische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
De Ministe1· van Financiën, 0 u d. 

De Ministe,· van Buitenlandse/ie Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg . 17 November 1934.) 
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17 Nove11iber 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het leerplan voor de gymnas ia, vast
gesteld bij het Koninklijk beluit van 7 
Juni 1919 (Staatsblad n°. 313), zooals 
het laatstelijk is gewijzigd bij het Konink
lijk besluit van 26 Augustus 1921 (Staats
blad n°. 1031). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
September 1934, n° . 12863 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
leerplan voor de gymnasia, vastgesteld bij Ons 
besluit van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°. 313), 
zooals het laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
s] uit van 26 Augustus 1921 (Staatsblad n°. 
1031) , aan te vullen met betrekking tot de 
schrijfwijze van de ·ederlandsche taal; 

Den Raad van State geboord (advies van 
30 October 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1934, n°. 
16310, a fdeeling Voorbereidend en M iddel
baar Onderwijs; 

1 l ebben goedgevonden en verstaan: 
te bnpalen: 
Aan artikel 4 van Ons eerstgenoemd be

sluit wordt toegevoegd een tweede zinsnede, 
luidende: 

"Bij het schriftel ijk werk wordt gevolgd de 
schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel 
met de navolgende afwijkingen: 

1. de e wordt aan het eind van open letter
grepen niet verdubbeld. De ee blijft echter 
aan het eind van een woord, alsmede in af
leidingen en samenstellingen van woorden op 
-ee; 

2. De o wordt aan het e ind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem. 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en 
samenstell ingen; 

3. Sch wordt a ll een daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel
ling; 

4. De verbu ig ingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
11,ijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
beha] ve in staande uitdrukkingen als Hare 
Hoogheid, te zijnen huize , waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 

5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den , wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uit
sluitend een mannelijk individu aanduiden; 

6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding 
van zelfstandigheden en bij het gebru ik van 
genitiefvormen als der, dezer, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebruik." 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 

van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 17den November 1934. 

s. 592. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

M a re ha n t. 
(Uitgeg. 30 November 1934.) 

17 Nov ember 1934. BESLUIT tot aanvulling 
van het algemeen leerplan voor de hoo
gere burgerscholen met vij fjarigen cursus, 
opleidende voor eindexamens, bedoeld in 
artikel 57, onder b, der Middelbaar-onder
wijswet, va tgesteld bij het Koninklijk be
slui t van 16 Juni 1920 (Staatsblad n°. 
299), gewijzigd bij het Koninklijk beslui t 
van 25 Mei 1934 (Staatsblad n°. 268). 

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

Onderwijs, Kun ten en W'etenschappen van 19 
September 1934, n°. 12863 III, afdeel ing Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het al
gemeen leerplan voor de hoogere burgerscho
len met vijfjarigen cursus, opleidende voor de 
eindexamens, bedoeld in artikel 57, onder b, 
der Middelbaar-onderwijswet, vastgesteld bij 
Ons besluit van 16 Juni 1920, gewijzigd bij 
Ons be luit van 25 Mei 1934 (Staatsblad n° . 
268) , aan te vullen met betrekking tot de 
schrijfwijze van de Nederlandsche taal; 

Den Raad van State gehoord (advies · van 
30 October 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 November 1934, 
n°. 16310, afdeeling Voorbere idend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Aan artikel 4 van Ons eerstgenoemd be

s] uit wordt toegevoegd een tweede zinsnede, 
luidende: 

"Bij het schriftelijk werk wordt gevolgd de 
schrijfwijze volgens De Vries en T e Winkel 
met de navolgende afwij kingen: 

1. De e wordt aan het eind van open let
tc ,·grepon niet verdubbeld . De ee blijft echter 
aan het eind van een woord, alsmede in af
leidingen en samenstellingen van woorden op 
-ee; 

2. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, a lsmede in hun afleidingen en 
samenstel I ingen; 

3. Sch wordt a lleen daar geschreven, waar 
de ch ge proken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel-
1 ing ; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als H are 
Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 
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5. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmee gelijkstaande verbuigbare woor
den , wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
a ls onder 4 bedoeld , slechts gebruikt in het 
e nkelvoud bij de namen van mannelijke per-
onen en bij de namen van dieren, die uit

s luitend een mannelij k individu aanduiden; 
6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding 

van zelfstandi gheden en bij het gebru ik van 
genitiefvormen a ls der, dezer, des richt men 
z ich naar het beschaafde spraakgebru ik." 

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

Het Loo, den 17den November 1934. 

s. 593. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M archant. 
(Uitgeg . 30 November 1934.) 

19 November 1934. BESLUIT, houdende 
vaststel! ing van de ken tee kenen van een 
Nederlandsch oorlogsvaartuig en van de 
onderscheidingsteekenen, welke ui ts lui tend 
door N ederlandsche oorlogsvaa rtuigen mo
gen worden gevoerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenscha ppelijke voord racht van 

Onzen Minister van Defensie van 5 September 
1934, Ile Afdeeling A , n<>. 5, van Onzen 
:Minister van Staat, Minister van K oloniën 
van 20 Juni 1934, 6e Afdeeling, n°. 19, en 
van Onzen Minister van Buitenl a ndsche Za
ken van 23 Juli 1934, Afdeeli ng J ur idische 
Zaken, n°. 21689; 

Den Raad van State gehoord • (advie van 2 
October 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Defensie van 12 October 1934, Ile 
Afdeeling A , n° . 7, van Onzen Minister. van 
Staat, M inister van Kol oniën van 20 Oc
tober 1934, 6e Afdeeling, n°. 12 en van Onzen 
:Minister van Bui tenlandsche Zaken van den 
14den November 1934 , Afdeeling Ju r idische 
Zaken, n°. 35163; 

Overwegende dat in het verdrag van 18 Oot. 
1907 nopens de verandering van ha ndelsvaartui
gen in oorlogsschepen, zooals dit onder meer is 
bekend gemaakt bij Ons besluit van 22 F e
bruari 1910 (Staatsblad n°. 73), zij n vastge
steld kenteekenen van zulke vaartu igen, welke 
a fwij ken van die, vastgesteld in Ons besluit 
van 27 Mei 1899, taats blad n°. 143; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, zoowel 
met het oog op het bepaalde bij artike l 2 van 
het reeds genoemde verdrag, a ls op het be
paalde bij artike l 410 van het N ederl andsch 
Wetboek van Strafrecht en artikel 70 van het 
Nederlandsch Wetboek van Mili tair Straf
recht en de daarmede overeenkomende bepa-
1 ingen in de strafwetgeving van N ede,·landsc h
l ndië, SurinanM en Curaçao, dat opnieuw 
wordt vastgesteld, welke onderscheidingstee-

kenen uitsluitend door N ederlandsche oorlogs
vaartu igen mogen worden gevoerd; 

Overwegende, dat het desbetreffende beslu it 
voor all e gebiedsdeelen van het K on inkrij k 
der N ederlanden verbindend moet zijn ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 27 Mei 

1899, Staatsblad n°. 143, te bepalen: 
Art. 1. Onder N ede,·landsch oorlogsvaartuig 

wordt verstaan elk vaartu ig, behoorende aan 
- of in dienst van - het Rijk in Europa, 
Nederlandsch-lndië, Suriname of Curaçao, dat 
staat onder het bevel van een tot de milita ire 
marine behoorenden gezaghebber, en waarvan 
de bemanning is onderworpen aan de krijgs
tucht. 

2 Een N ederlandsch oorlogsvaartuig on
derscheidt zich v>tn a lle andere onder N ed er
landsche vlag varende vaartuigen door het 
voeren van een wimpel, van een commando
vlag of van een standaard. 

3. De in artike l 2 bedoelde wimpel is een 
lange en zeer small e gespleten Nederlandsche 
scheepsvaan van vlaggedoek of ander doek, 
welke over de gansche lengte nagenoeg de
zelfde breedte heeft. De wimpel wordt ge
voerd op oorlogsvaartu igen met méér dan een 
mast aan den grooten top en op oorlogsvaar
tui gen met slechts één mast aan den top van 
dien mat. 

De in artikel 2 bedoelde commandovlag i 
een vierkante Nederlandse/ie vlag, welke in 
de roode baan aan de broe kingzijde voorzien 
is van 2 gekruiste maarschalkstaven dan wel 
van 4, 3 of 2 sterren van wit doek. De com
mandovlag wordt gevoerd aan den g rooten- , 
den voor- of den kru istop. 

De in artikel 2 bedoelde standaard is een 
Nede,·lanclsche vlag, waarvan de lengte gelij k 
is aan de breedte, in de breedte dri ehoekig 
ui tgesneden over de hal ve lengte van de vl ag. 
De standaard wordt gevoerd aan den grooten 
top. 

4. Indi en op een oorlogsvaartuig met één 
mast Onze ondersche idi ngsvlag dan wel beoos
ten de K aap de Goede Hoop tot de Oostelijke 
grens van Nederland.sch- l ndië de onderschei
dingsvlag van den Gouverneur-Generaal van 
N ederla-nilsch-lndië wordt gevoerd, wordt de 
commandovlag of de standaard hoog aan een 
seinwipper gevoerd. 

Onze Minister van Defensie, Onze Minister 
van Koloniën en Onze Minister va n Buiten
landsche Za ken zijn be last met de uitvoering 
van dit bes! uit, dat in het Staatsblad zal wor
den gepl aatst en waarvan afschrift za l worden 
gezonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 19den November 1934. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Defensie, L . . D ec k ers. 

De llfiniste1· van Staat, 
M inister van K oloniën, 

H. Co lijn. 
De llf iniste,· van Bititeniandsche Zaken , 

D e Graeff. 
(Ui tgeg. 26 Nove1nbe1· 1934.) 
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20 November 1934. BESL UIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staats/,lad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
L onden en den Bri tschen Secretaris van 
Staat voor Buitenl andsche Zaken gewis
sel de nota' s dd. 20 en 30 Juli 1934, hou
dende een t ijdelijken modus vivendi in 
za ke de h andelsbetrekkingen tusschen 
N ederland en het V enenigd K oninkrijk 
van Groot-B ritannië en N oord-1 erland. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gez ien de tusschen Onzen Gezant te L onden 

en den Britschen Secretaris van Staat voor 
Bui tenla ndsche Zaken gewisselde nota's dd. 
20 en 30 J uli 1934, houden de een tij delijken 
modus vivendi in zake de handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en het Vereenigd K onink
rijk van Groot-B ritannië en Noord- l erlaml, 
van welke nota's een afdruk en eene vertaling 
bij di t Besluit zij n gevoegd; 

Overwegende, dat vermel de modus vivendi 
op 1 Augustus 1934 voor het Rij k in Europa 
is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Buitenl andsche Zaken van den 13den Novem
ber 1934, Directi e van het Protocol , n°. 37375; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van di t Beslui t in het Staatsblad. 

Onze Ministers, H oofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zij n, ieder voor 
zoovee l hem aangaat , belast met de ui tvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 20sten ovember 1934 . 
WILHELMINA. 

De Minister van B uitenlandsche Z aken, 
D e Grae f f. 

( Uitgeg . 4 December 1934 .) 

Engelsche tekst. 

N°. W 6810/257/29 . 

Si r, 

FOREIGN OFFICE , S. W . 1. 

20th J uly, 1934. 

I h ave the honour to refer to the recent 
d iscuss ions which have taken place between 
representa tives of llis Majesty's Government 
in the Uni ted Kingdom of Great Brita in and 
Northern !rel and and representati ves of the 
Government of the etherlands in regard to 
trade rela tions between the 2 countries. As it 
has not been found poss ible at present to con
clude a full Commercia l Agreement between 
the 2 Governments, it is now agreed that the 
following arrangements should be made . for 
the purpose of establishing a temporary 
modus vivendi between the 2 Governments in 
regard to certain matters which h ave been 
the subject of discuss ion: _ 

1. In connection ,vith quantative restric
t ions on imports into the etherl ands, the 
N etherland Government guarantees that there 
shall be granted to the United K ingdom as 
from the 1st August 1934, the full share of 

· all quotas, as now establ ished or hereafter 
varied or established, in regard to any class 

of goods, which is mathematical ly attributable 
to the U ni ted Kingdom in accordance with 
the proportion of the total foreign impo1·ta
t ions in the bas is period into the Netherl a nds 
of the goods in question, which was represen-
ted by U ni ted Ki ngdom goods. · 

2. F or its part, the Government of the 
U nited Kingdom, in connex ion wi th quanti ta
ti ve restrictions on imports i nto the U nited 
Kingdom from the Netherl a nds, guarantees 
that there shall be granted to the Nether-
1 ands as from the 1st August, 1934, the full 
share of a ll quotas as now establ ished or 
hereafter varied or established, in regard to 
any class of goods, which is mathematically 
attributable to the Netherlands in accorda nce 
wi th the proportion of the total fo re ign im
portations in the bas ic period into the United 
Kingdom of the goods in question, which wa 
represented by etherland goods. 

3. I n the event of any th ird foreign coun
try renouncing or forfeit ing in whole or in 
part its quota allocation in the N etherlands 
or in the United Kingdom, and if , neverthe
less, the g lobal quota is mainta ined a t the 
orig inal figure, then the U ni ted Kingdom or 
the Netherlands, as the case m ay be, shall be 
entitled to a proportion of the unused quota 
calculated in accordance with par. 1 and 2 
respectively. T he Government of the U ni tecl 
Kingdom and the Government of the Nether
lands undertake to info1m each other of the 
amount of any global quota effecting the im
portation into the United Kingdom of goods 
from the Netherlands and the importation 
into the etherlands of goods from the Uni ted 
Kingdom respectively, and at the same t ime 
of the share of such quota wh ich is a llotted 
to the other country. 

I t is understood that the express ion "global 
quota" signifies the total amount of goods of 
any class or group subject to a quota which 
wou] d theoreticall y be admi tted from all fo. 
reign countrie if a ll such countries , in the 
aggregate, were allowed to im port their full 
mathematica! shares. 

4. The complete u t ilisation wi thin the quota 
period of the quotas a llotted wi ll be facili 
tated as much as possible. 

5. W ithout prejudice to any other relevant 
agreements respecting particular commodities 
which have been or may be reached between 
the 2 Governments, any portions of quotas 
allotted to the United Kingdom or to the 
N etherlands respectively which rema in unut i-
1 ised at the end of any given quota period 
shall be carried over to the next quota pe riod, 
hut the carry-over shall not be ava il able for 
longer than yearly per iods. 

E ach Government under takes to inform the 
other without delay at the end of each quota 
period of the amount of a ny portions of quo
tas a llotted to the country of the Jatter which 
thus remain unutilised. 

6. Each of the 2 Governments will ha ve 
due regard to the seasonal variation of im
ports of certain cl asses of goods, wherever 
this question may a ri se in connection wi th the 
period ical a llocation of quotas or the grant of 
import l icences. 

7. In respect of administration of quotas, 
each country sha l 1. if in any case a request. 
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to this effect is made to the Government of 
the other country, be granted, under the same 
conditions and reservations, the most favou
rable treatment accorded to any other coun
try in respect of like products. 

8. Import I icences shall , where necessary, 
be pl aced a t the disposal of traders who did 
not import during the basis period. However, 
to assure as far as possible the m a intenance 
of ex isting channels of trade, preference will 
in principle be given to those traders who 
imported during the basic period, and under
take to continue such importation. 

9. The Netherland Government are pre
pared to ma ke such regulations as will enable 
Netherland importers to t ransfer import li 
cences to agents established in the N ether
la nds. 

10. As from the 1st August, 1934, each 
Government resumes its li berty of action as 
regards customs duties on imported goods, 
without prejudice, however, to the provisions 
of the Treaties and Agreements al ready in 
force between the 2 countr ies . 

ll. The Delegations which have conducted 
the recent discussions will remain in being 
for the purpose of further discussions on mat
ters of interest to e ither Government. 

12. The present a rrangement sh all remai n 
in force until the expiration of 3 months from 
the date on whioh notice to term inate it is 
g iven by either Government. 

I have the honour to suggest that the pre
sent note and your reply thereto shall be 
regarded as placing on record the agreement 
in this matte r between the two Governments, 
which shall come into force as from the 1st 
August, 1934. 

I have the honour to be, 
with the highest cons ideration, 

Sir, 
Your obed ient Servant, 

(for the Secretary of State) 
Robert V ansit tart. 

J onkheer R . de M arees va u 
Swinderen, G. 0 . V. 0., 

etc., etc., etc. 

GEZANTSCHAP DER EDERLANDEN. 

N °. 1008. 

London, 20th Jul y 1934. 
Sir, 

I have the honour to acknowledge the re
ce ipt of your Excell ency's note of to-day's 
date which reads as follows: 

,,Si r, 
I have the honour to refer to the recent 

discussions which have taken place between 
representatives of His M ajesty's Government 
in the United Kingdom of Great Britain and 
northern Ireland and representatives of the 
Government of the Netherlands in regard to 

trade relations hetween the two countries. As 
it has not heen found possibl e at pre ent to 
conclude a full Commercia l Agreement he
tween the two Governments, it is now agreed 
that the following arrangements should he 
made for the purpose of establ ishing a tem
porary 11iowus vivendi between the two Go
vernments in regard to certain matters which 
have been the subject of discussion : 

1. In connection with quantitative restric
tions on imports into the Netherlands, the 

ether! and Government quarantees that there 
shall be granted to the United Kingdom, as 
from 1st August 1934 the full share of all 
quotas, as now es tab! ished or hereafter varied 
or established, in regard to any class of goods, 
which is mathematically attributable to the 
U nited Kingdom in accordance with the pro
portion of the total foreign importations in 
the basic period into the Netherlands of the 
goods in question which was 1·epresented by 
United Kingdom Goods. 

2. For its part the Government of the 
United Kingdom, in connection with quantita
tive restrictions on imports into the United 
Kingdom from the Netherla nds, guarantees 
that there shall he gr anted to the Nether
lands as from the 1st August 1934 the full 
share of a ll quotas, as now establ ished or 
hereafter varied or established, in regard to 
any class of goods, which is mathematically 
attr ibutable to the Netherl ands in accordance 
with the proportion of the total foreign im
portations in the basic period into the United 
Kingdom of the goods in question which was 
represented by Netherland goods. 

3. In the event of any third foreign country 
renounc ing or forfeiting in whole or in part 
its quota a llocation in the Netherlands or the 
United Kingdom, and if nevertheless the 
g lobal quota js maintained at the original 
figure then the United Kingdom or the N e
therlands as the case m ay be enti tled to a 
proportion of the unused quota calcul ated in 
accordance with paragraphs 1 and 2 respec
t ively. The Government of the United King
dom and the Government of the Netherlands 
undertake to inform each other of the amount 
of any globa! quota a ffecting the importation 
into the United Kingdom of goods from the 
Netherlands and the importation into the 
N etherlands of goods from the United King
dom respe tively, and at the same t ime of the 
share of such quota which is al lotted to the 
other country. It is understood that the ex- . 
pression "global quota" signifies the total 
amount of goods of a ny class or group subject 
to a quota which would theoretically be ad
mitted from all foreign countries if all such 
countries in the aggregate were a llowed to 
import their full mathematica! shares. 

4. The complete utili sation with in the 
quota period of the quotas allotted will be 
facil i tated as much as possible. 

5. Wi thout prejudice to any other rele
vant agreements respecting particular commo
di t ies which have been or may be reached 
between the two Governments, any portions 
of quotas allotted to the United Kingdom or 
to the Netherl ands, respectively, which remain 
unuti li sed at the end of any given quota 
period sha ll be carried over to the next quota . 
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period, but the ca rry over sha ll not be a va il 
abl e for Jonger than yearl y pe riods. 

E ach Government undertakes to in fo rm the 
othe r without delay a t the end of each quota 
per iod of the amount of any port ions of 
quotas a llotted to the country of the Jatter 
which thus rema in unut il ised . 

6. E ach of the two Governments w ill have 
due regard to the seasonal va r ia t ion of imports 
o_f certain classes of goods, wherever thi s ques
t ,on may a ri se in connection with the pe riodi
ca l a llocation of quotas or the grant o[ im
port licences. 

7. I n respect o f a dministration o f quotas 
each country sha ll if in any case a request 
to this e ffect is made to the Government of 
the other country, be g ra nted, under the same 
condi tions and reserva tions, the most [avou r
able treatment accorded to a ny other country 
i11 respect of like products. 

8. I mport licences sha ll where necessary, 
be plaood at the disposal of traders who did 
not import during the bas ic period . However, 
to assure as far as poss ible the ma intena nce 
of ex isting channels of trade, preference will 
in princip le be g iven to those t rade rs who 
imported during the bas ic pe riod, and under 
take to continue such importation. 

9. The N ether land Government is p repa red 
to make such regulations as will ena ble N e
the rland importers to tra nsfe r their import 
licences to agents esta blished in the N ether
lands. 

10. As from the 1st August 1934 each 
Government resumes its li berty of action as 
rega rds Customs duties on imported goods, 
without prejud ice, however, to the provis ions 
of the treat ies and agreements a lready in fo rce 
between th two count ries. 

ll. The Delega t ions which have conducted 
the recen t d iscussions will rema in in be ing 
fo r the purpose of further discussions on m at
ters of inte rest to e ither Government. 

12. T he present arra ngement sha ll rema in 
in fo rce until the expiration of three months 
from the date on wh ich not ice to te rminate it 
i g iven by e ithe r Government. 

I have the honour to suggest that the p re
sent note and your reply thereto shall be re
ga rded as placing on record the agreement 
between the two Governments in thi s m atter , 
wh ich sh a ll come into fo rce as from the f irst 
August 1934." 

I have the honour to info rm your E xcel
lcncy tha t the N etherl a nd Government con
curs in the agreement recorded above. 

I have the honour to rema in, 

w ith the highest conside ra t ion, 
Si r, 

Your obed ient Servant, 
R. de Ma rees van Swinderen. 

J.'he R i ght H onoum.ble 
S ir J ohn S imon, G .C.S.I ., K .C. V. O., M .P ., 

&c., &c., &c. 

N °. W. 6810/257/29. 

S ir, 

FOREIGN OFFICE, S.W .l. 

30th Jul y, 1934. 

Wi th re fe rence to the notes of J uly 20th 
which const itute an arra ngement in regard 
to trade rela t ions between H is M a jesty's Go
vernment in the U ni ted K ingdom a nd the 
Government of the N etherlands, I have the 
honou r to add that it is understood that the 
term "foreign country" when used there in in 
relation to the United Kingdom means a 
country not being a territo ry under the sove
re ignty of His M ajesty the King of Great 
Britain , Irela nd and the Brit ish Dominions 
beyond the Seas, Emperor of I nd ia or under 
His Ma jesty' s suzera inty, protectio:1 or man
date; and that the term " fore ign importation" 
mea ns im por ts fro m fore ig n countr ies as so 
defined ; and that when used in relation to 
the etherlands the term " fore ign country" 
means a country not be ing a territo ,·y under 
the sovere ignty, suzerainty or protection of 
Her M aiesty the Queen of the N ethed ands, 
a nd that the term " fore ign importat ion" 
means imports from fo re ign countr ies as so 
defined. 

2. It is a lso understood th a t in paragraph 
7 the above mentio ned notes the te rm " any 
other country" means "any othe r fore ign 
country" as defined above. 

I h ave the honour to be with the highest 
consideration, 

S ir 
Your obedie~t Servant 

J ohn S imon. 

J onkheer R . de Ma rees va n 
Swi nderen , G. C. V . 0 ., 

etc. , etc. , etc . 

GEZANTSCHAP DER EDERLA DE • 

N °. 1077. 

London, 30th J ul y 1934. 
Si.r, 

I have the honour to acknowledge the re. 
ce ipt of your note of to-day's date, wh ich 
runs as fo llows: 

" Wï th reference to the notes of today's date 
which constitute an arrangement in regard to 
t rade re la tions between His M ajesty's Govern
ment in the United Ki ngdom a nd the Goveru
ment of the Netherlands, I have the honour 
to add that it is understood tha t the term 
,, forei gn country" when used there i n in re-
1 ation to the United K ingdom means a coun
try not being a te rr itory under the sovere ignty 
of H is Ma jesty the King of Great Britain, 
frela nd and the B r it ish Dom inions beyond the 
Seas, Emperor of India , or under H is M a
jesty's suzera inty, protect ion or mandate; a nd 
that the term " fo re ign im portation" means 
imports from foreig n countries as so defined ; 
a nd that when used in relation to the Nether-
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lands the term " foreign country" means a 
country not being a territory under the sove
reignty, suzerainty or prcitection of Her Ma
jesty the Queen of the Netherlands, and that 
the tern1 ,, foreign importation" means im
ports from foreign countries as so de fined. 

"2. It is also understood that in paragraph 
7 o[ the above mentioned notes the term "any 
other country" means "any other foreign 
country" as defined above." 

I have the honour to inform you that the 
above represents the understanding o[ the 
Netherland Government in this matter. 

I have the honour to remain, with the 
highest cons ideration, 

Sir, 
Your obedient Servant 

R . de Marees van Swinderen. 

The Right Honom,ble 
Si,· John Simon, G.0.S.1., K.O. V.O. , M.P ., 

&:c., &:c. , &:c. 

V e ,. t a I i n g. 

N °. W 6810/257/29. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLA DSCHE ZAKE 

20 Juli 1934. 
Mijnheer, 

Ik heb de eer te ver:vij zen naar de bespre
kingen welke zoojuist hebben plaats gevonden 
tussche'n vertegenwoordigers van Zijner Ma
jesteits Regeering in het Vereenigd Konink
rijk , an Groot-Britannië en Noord-Ierl and en 
vertegenwoordigers van de Nederlandsche R e
geering betreffende de handelsbetrekkingen 
tusschen beide landen. Daar het niet mdgelijk is 
gebleken thans een volledige handelsovereen
komst tusschen beide Regeeringen te sluiten, 
is overeengekomen de volgende regelingen te 
t ,·s: ien tot instelling" van een tij del ijken modus 
vivendi tusschen beide Regeeringen in zake 
bepaalde aangelegenheden, welke onderwerp 
van bespreking hebben uitgemaakt: 

1. In vetband met de contingenteering in 
Nederland verzekert de Nederlandsche Regee
ring voor invoer uit het Vereenigd Koninkrijk 
van 1 Augustus 1934 af te zullen toewijzen 
het volle aandeel in alle contingenten, zooals 
d~ze thans zijn vastgesteld of later mochten 
worden gewijzigd of ingesteld ten aanzien van 
e lke soort goederen overeenkomstig de ver
houding van den invoer van Britsche goederen 
tot het totaa l van den invoer üit het buiten
land van de betreffende goederen gedurende 
de basisperiode. 

2. In verband met de quantitatieve beper
king van den invoer van Nederlandsche goe
deren in het Vereenigd Konjnkrijk verzekert 
de Britsche Regeering van· haar zijde met in
gang van 1 Augustus 1934 te zullen toewijzen 
het volle aandeel in alle contingenten, zóoals 
deze thans zijn vastgesteld of later mochten 
worden gewijzigd of ingesteld ten aanziep van 
elke soort goederen overeenkomstig de ver-

L. & S . 1934. 

houding van den invoer van ederlandsche 
goederen tot het totaal van den invoer uit 
niet-Britsche landen van de betreffende goe
deren gedurende de ba isperiode. 

3. Voor het geval een derde land buiten 
het Britsche Rijk van het geheel of een ge
deelte va n zijn toegewezen contingent in Ne
derland of in het Vereen igd Koninkrijk zou 
afstand doen of dit zou verl iezen en indien 
nochtans het globale contingent zou worden 
gehouden op de oorspronkelijke hoogte, zal 
het Vereenigd Koninkrijk resp. Nederland aan
spraak kunnen maken op een aandeel van het 
ongebruikte contingent, berekend overeenkom
stig het be paal de in § 1 resp. § 2. 

De Britsche R egeering en de Nederlandsche 
Regeering komen overeen elkander mede te 
deelen het bedrag van elk globaal contingent 
voor den invoer in het Vereenigd Koninkrijk 
van ederlandsche goederen resp. den invoer 
in Nederland van Britsche goederen, alsmede 
terzelfder tijd het aandeel , dat aan het andere 
land in die contingenten is toegekend. Het is 
wel verstaan, dat de uitdrukking "globaal 
contingent" beteekent een hoeveelheid goede
ren van elke soort of groep, ten aanz ien waar
van een contingenteering geldt, welke theo
retisch uit a lle vreemde landen ten invoer kan 
worden toegelaten, indien al deze landen ge
zamenlijk in de gelegenheid zijn hun volle 
aandeel te importeeren. 

4. Gedurende d_e contingenteeringsper iode 
zal zooveel mogel ijk de volledige uitputting 
van de toegewezen contingenten worden be
vorderd. 

5. Onverminderd andere regel ingen ter 
zake, betrekking hebbende op de bepaalde 
waren, welke zijn of in de toekomst mochten 
worden getroffen tusschen beide Regeeringen, 
zullen gedeelten van aan het Vereenigd Ko
ninkrijk, 1·espectievelijk aan ederland, toe
gewezen contingenten, welke onbenut blijven 
aan het einde van elke contingenteerings
periode, worden overgeschreven naar de vol 
gende contingenteeringsperiode, doch de over
schrijving zal niet langer geldend zijn dan 
binnen perioden van een jaar. 

Elke R egeering verbindt zich, de andere 
Regeering zonder verwijl aan het einde van 
elke cóntingenteeringsperiode mede te deelen 
de grootte van de gedeelten van contingenten, 
toegewezen aan het andere land, welke op 
deze wijze onbenut blijven. 

6. Beide Regeeringen zullen behoorlijk re
kening houden met de se izoeninvloeden bij den 
invoer van bepaal de soorten goederen, hetzij 
deze aangelegenheid zich mocht voordoen in 
verband met de periodieke vaststelling van 
contingenten, hetzij met de verleening van 
invoervergunningen. 

7. Ten aanzien van de administratie van 
de contingenten zal aan elk der beide landen , 
indien in elk geval een verzoek ter zake tot 
de R egeering van het andere land wordt ge
ri!)ht, onder dezelfde voorwaarden en voor
behouden de meest gunstige behandeling wor
den verleend, welk!c' a-an eenig ander land ter 
zake van dezelfde voortbrengselen wordt toe
geli:end. 

8. Invoervergunningen zullen, waar noodig, 
ter beschikking worden gesteld van de han
dela'ren, welke niet gedurende de basisper iode 

46 
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invoerden. T en e inde evenwel zooveel mogelijk 
de handhaving van de bestaande handelsbe
tre kkingen te verzekeren, zal in beginsel de 
voorrang worden gegeven aan die handela ren, 
welke gedurende de basisja ren invoerden, en 
op zich nemen deze wijze van invoer voort te 
zetten. 

9. De N ederl andsche R egeering is bereid, 
regelingen te treffen, welke N ederlandsche 
importeurs in staat zullen stell en hun invoer
vergunningen over te dragen aan in N eder
land gevestigde agenten. 

10. Ingaande 1 Augustus 1934 he rnemen 
be ide R egeeri ngen haar v rijheid van handelen 
voor wat betreft douanerechten op invoer
a rtikelen, onverminderd evenwel de bepalin
gen van de reeds tusschen be ide la nden gel
dende verdragen en overeen komsten. 

ll. De delegaties, welke de jongste be
sprekingen hebben gevoerd, zul len in stand 
blijven voor verdere bespreki ngen over aan
gelegenheden, welke voor een van be ide R e
geeringen van belang zijn. 

12. Deze overeenkomst za l van krach t blij 
ven tot na verloop van drie maanden, te re
kenen van den dag, waarop een van beide 
Regeeringen zal hebben kennis gegeven van 
haar voornemen tot beëindiging van de over
eenkomst. 

Ik h eb de eer voor te stell en, dat deze nota 
en Uw antwoord daarop zull en worden be
schouwd als vormende de overeenkomst te 
dezer zak tusschen be ide R egeeringen, welke 
overeenkomst van kracht zal worden op 1 
Augustus 1934. 

Ik heb de eer te zijn , 
met de meeste hoogachting 

Mijnheer, 
Uw dienstwill ige dienaar , 

( voor den Secretaris van Staat) 
Robert Va nsittar t. 

Jonkheer R. de Marees van 
Swinderen, G. C. V . 0 ., 

etc., etc., etc. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 
0

• 1008. 

Londen, 20 Juli 1934. 
Mijnheer, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
va n Uwer Excell en t ie's nota van heden, wel ke 
luidt a ls volgt: 

,,Mijnheer, 
Ik heb de eer te verwij zen naar de bespre

kingen, welke zoo juist hebben pl aats gevon
den tussch en ve rtegenwoordigers van Zijner 
Majeste its R egeering in het Vereenigd Ko
ninkrij k van Groot-B r itannië en Noord-Ierl and 
en vertegenwoord igers van de N ederlandsche 
Regeering betreffende de handelsbetrekkingen 
tusschen be ide landen . Daar het niet mogelijk 
is gebleken thans een volledige ha ndelsover
eenkomst tusschen be ide R egeeri ngen te slui
ten , is overeengekomen de vol gende regel in
gen te treffen tot instelling van een t ijdelijken 

modus vivendi tusschen beide R egeeringen in 
za ke bepaalde aa nge legenheden, welke onder
werp van bespreking hebben uitgemaakt : 

1. In verband met de contingenteering in 
N ederla nd verzekert de N ederl a ndsche Regee
ring voor invoer ui t het Vereeni gd K onink
rijk van 1 Augustus 1934 a f te zull en toewij 
zen het volle aandeel in al le contingenten, 
zooals deze thans zijn vastgesteld of later 
mochten worden gewijzi gd of ingesteld ten 
aanz ien van elke soort goederen overeenkom
stig de verhoud ing van den invoer van Brit
sche goederen tot het totaa l va n den invoer 
u it het buitenland van de betreffende goe
deren gedurende de bas isperiode. 

2. In verband met de quant itatieve beper
king van den in voer va n N eder la nd che goe
deren in het Vereeni gd Koninkrijk ve rzekert 
de B ritsche R egeering van haar zijde met in
gang van 1 Augustus 1934 te zull en toewijzen 
het volle aandeel in a ll e contingenten, zooal s 
deze thans zijn vastgesteld of la ter mochten 
worden gewijzigd o f ingesteld ten aanzien 
van e lk soort goederen overeenkomstig de ve r
houding van de n invoer va n N ederlandsche 
goederen tot het totaal van den invoer ui t 
niet-Br itsche landen van de betreffende goe
deren gedurende de bas isperiode. 

3. Voor het geval een derde land bui ten 
het B ritsche R ij k van het geheel of een ge
deelte van zij n toegewezen contingent in N e
derl and of in het Vereeni gd Koninkrij k zou 
afstand doen of d it zou verli ezen en indi en 
noch tans het globa le cont ingen t zou worden 
gehouden op de oorspronkelijke hoogte , za l 
het Vereen igd K oninki-ijk resp. Nederl a nd 
aanspraak kunnen maken op een aandeel van 
het ongebruikte contingent, berekend over
eenkom tig het bepaalde in § 1 resp. § 2. 

De Bri tsche R egeeri ng en de N ederlandsche 
R egeeri ng komen overeen elka nder mede te 
deelen het bed rag van elk g lobaal contingent 
voor den invoer in het Vereenigd Koninki-ijk 
van N ederlandsche goederen resp. den invoer 
in N ederla nd van B r itsche goederen, a lsmede 
terzel fder tijd het aandeel , dat aan he t a ndere 
land in d ie contingenten is toegekend. H et is 
wel verstaan, dat de u itd rukking "globaal 
contingent" beteekent een hoeveelhe id goede
ren van elke soort o f g roep, ten aanz ien waa r
van een cont ingenteeri ng geldt, welke theore
t isch uit alle vreemde landen ten invoer kan 
worden toegelaten, indien a l deze la nden ge
zamenlij k in de gelegenheid zijn hun voll e 
aandeel te importeeren. 

4. Gedurende de contingenteeringsperiode 
zal zooveel mogelij k de voll edige uitputting 
va n de toegewezen contingenten worden be
vorderd . 

5. Onverminderd a nde re regelingen te r 
zake, betrekking hebbende op bepaalde wa ren, 
welke zij n of in de toekomst mochten worden 
getroffen tusschén be ide R egeer ingen, zull en 
gedeel ten van aan het Vereenigd K oninkrij k, 
respectievelijk aan ederl and , toegewezen con
t ingenten welke onbenut blijven aan het einde 
va n elk~ contingenteeringsperiode, worden 
overgeschreven naar de vol gende contingen
teeringsperiode, doch de oversch rijving za l niet 
la nger geldend zijn dan binnen pe rioden và n 
een jaar. 

Elke Regeering verbindt zich, de andere 
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Regeering zonder verwijl aan het einde van 
elke contingenteer ingsperiode mede te deelen 
de grootte van de gedeelten van contingenten, 
toegewezen aan het andere land, welke op 
deze wijze onbenut blijven. 

6. Beide Regeeringen zullen behoorlijk re
kening houden met de se izoeninvloeden bij 
den .. invoer van bepaalde soorten goederen, 
hetz1J deze aangelegenheid zich mocht voor
doen in verband met de periodieke vaststel
) ing van contingenten, hetzij met de verlee
ning van invoervergunningen . 

7. Ten aanzien van de a dministratie van 
de contingenten zal aan e lk der be ide landen, 
ind ien in elk geval een verzoek ter zake tot 
de R egeering van het andere land wordt ge
richt, onder deze] fde voorwaarden en voorbe
houden de meest gunstige behandeling worden 
verleend , welke aan een ig ander land ter 
zake van dezel fde voortb,·engselen wordt toe
gekend. 

8. Invoervergunningen zull en, waar noodig, 
te r beschikking worden gesteld van de hande
laren, welke niet gedurende de bas isperiode 
invoerden. T en einde evenwel zooveel mogelijk 
de handh aving van de bestaande handel sbe
trekkingen te verzekeren, zal in beginsel de 
voorrang worden gegeven aan die handelaren, 
welke gedurende de basisjaren invoerden, en 
op zich nemen deze wijze van invoer voort te 
zetten . 

9. De N ederla ndsche R egeering is bere id, 
rngelingen te treffen, welke N ederl andsche 
importeurs in staat zull en stell en hun invoer
vergunningen over te dragen aan in Neder
land gevestigde agenten. 

10. Ingaande 1 Augu tus 1934 hernemen 
beide R egeeringen haar vrijhe id van h ande
len voor wat betreft douanerechten op invoer
artikelen , onverminderd evenwel de bepalin
gen van de reed tusschen beide la nden gel
dende verdragen en overeenkomsten . 

11. De delegaties, welke de jongste be
sprekingen hebben gevoerd, zull en in stand 
bi ij ven voor verdere besprekingen over aan
gelegenheden, welke voor een van beide Re
geeringen van belang zijn. 

12. Deze overeenkomst zal van kracht blij
ven tot na verloop van dri e maanden, te re
kenen van den dag, waarop een van be ide 
Regeeringen zal hebben kennis gegeven van 
haar voornemen tot beëindiging van de over
eenkomst. 

Ik heb de eer voor te stellen, dat deze nota 
en Uw antwoord daarop zullen worden be
schouwd a ls vormende de overeenkomst te 
dezer za ke tusschen beide R egeeringen, welke 
overeenkomst van krach t zal worden op 1 
Augustus 1934." 

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te 
deelen , dat de N ederlandsche R egeer ing in
stemt met de hierbovenvermelde overeen
komst. 

Ik heb de eer te verblijven, 
met de meeste hoogachting, 

Mijnheer , 
Uw dienstwilli ge dienaar, 

R. de Marees van Swinderen. 

The Right H onora.bl e 
Sir John Simon, G.G.S .l., K.G. V .O., M.P., 

enz., enz., enz . 

W. 6810/257/29. 

MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN 

30 Juli 1934. 
Mijnheer, 

Onder verwijzing naar de nota's van 20 
Juli, welke een overeenkomst vormen betref
fende de ha ndelsbetrekkingen tusschen Zijner 
M ajeste its R egeering in het Vereenigd K o
ninkrijk en de N ederlandsche Regeering, heb 

• 1 k de eer daaraan toe te voegen, dat het wel 
verstaan is, dat, wanneer de uitdrukking 
"foreign country' ' in bedoelde nota's word t 
gebez igd met betrekking tot het Vereenigd 
Koninkrijk, daa rmede bedoeld wordt een land 
dat niet is een gebiedsdeel, staande onder d~ 
souvere ini te it van Zij ne M a jesteit den Ko
ning van Groot-Britannië, I erl and en de 
Britsche overzeesche gebiedsdeelen, Keizer 
van Indië, of onder Zijne r M ajeste its suze
reiniteit, bescherming of mandaat; en dat 
met de uitdrukking "foreign importation" be
doeld wordt invoer uit vreemde, a ld us aange
duide landen ; en dat, wa nneer de uitdruk
king " fore ign country" gebru ikt wordt met 
betrekk ing tot ederl and, bedoeld wordt een 
land, dat niet i een geb iedsdeel , staande 
onder de souvere ini teit, suzere ini te it of be
sche~ming van H. M. de Koningin der Ne
derlanden ; en dat met de uitdrukking " fo
reign importation" bedoeld word t invoer uit 
vreemde, aldus aangeduide landen. 

2. H et is eveneens wel verstaan, dat met 
de uitdrukking "any othe,· country" in para
graaf 7 van de bovenvermelde nota's bedoeld 
wordt "any other fo reign country" , zooals 
hierboven aangegeven werd . 

Ik heb de eer te zijn met de meeste hoog
ach ti ng, 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame dienaar 

J ohn Simon. 

J onkheer· R. de Marees van 
Swinderen, G. C. V . 0 ., 

enz., enz., enz. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 

N°. 1077. 

Mijnheer, 
L onden, 30 Juli 1934. 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwe nota d.d. heden, welke a ls volgt 
luidt: 

" Onder verw1Jz111g naar de nota's van 20 
Juli, welke een overeen komst vormen betref
fende de handelsbetrekkingen tusschen Zijne,· 
M ajeste its R egeering in het Vereenigd Ko
ninkrijk en de N ederlandsche Regeering, heb 
ik de eer daaraa n toe te voegen, dat het we l 
verstaan is, dat, wanneer de u itdrukking 
,, fore ign country" in bedoelde nota's wordt ge
bezigd met betrekking tot het Vereenigd Ko
ninkrijk, daarmede bedoeld wordt een land, 
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dat niet is een geb iedsdeel , staande onder de 
souvereiniteit van Zijne M ajeste it den Koning 
van Groot-Britannië, I erland en de Britsche 
overzeesche gebiedsdeelen, K e izer van Indië, 
of onder Zijner M ajesteits suzere initeit, be
scherm ing of mandaat ; en dat met de uit
drukking " foreign importation" bedoeld wordt 
invoer uit vreemde, aldus aangeduide landen ; 
en dat, wanneer de u itdrukking " foreign 
country" gebruikt wordt met betrekking tot 
Nederland, bedoeld wordt een land, dat niet 
is een gebiedsdeel , staande onder de souve
reiniteit, suzereiniteit of bescherming van 
H. M. de Koningin der N ederlanden; en dat 
met de uitdrukking " foreign importation" be
doeld wordt invoer uit vreemde, al dus aange
duide landen. 

2. H et is eveneens wel verstaan, dat met 
de uitdrukking "any other country" in para
graaf 7 van de bovenvermelde nota's bedoeld 
wordt "any other foreign country", zooals 
J1ierboven aangegeven werd." 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat het 
bovenstaande de opvatting van de Nederland
sche Regeering te dezer zake weergeeft. 

Ik heb de eer te verblijven met de meeste 
hoogachting 

Mijnheer, 
Uw gehoorzame di enaar, 

R. de Marees van Swinderen . 

'/'he Right H onorabl e 
Sir John S imon, G.C.S.l. , K .r. V .O. , M .P. , 

enz ., enz ., enz. 

s. 595 . 

21 Noveniber 1934. BESLUIT, houdende wij 
ziging van enkele bepalingen omtrent den 
uitvoer van su ikerhoudende goederen , met 
teruggaaf van accijns. 

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

Financiën van 1 November 1934 , n°. 160, afd . 
Accijnzen ; 

Gezi en de artikelen 10 en 12 van Ons be
s! uit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad 11°. 
186), laatstel ij k gewijzigd bij dat van 3 Mei 
1928 (Staatsblad 11°. 142) , de a rtikelen 7 en 
17 van Ons besluit van 15 Maart 1910 (Staats
blad n°. 86) , laatstelijk gewijzigd bij dat van 
18 Februari 1929 (Staatsblad n°. 47), alsmede 
artikel 319 van de Algemeene Wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) ; 

Den Raad van State gehoord (advi es van 
13 November 1934, n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 16 November 1934, 
n° . 225 , afd. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het tweede lid van artikel 10 van 
Ons gewijzigd besluit van 5 Augustus 1897 
(Staatsblad n°. 186) wordt gelezen als vol gt: 

Verschillen in meer van ten hoogste vijf ten 
honderd en verschillen in minder van ten 
hoogste t ien ten honderd van hetgeen is aan
gegeven, worden niet a ls overtreding be-
schouwd. ' 

2. In het eerste lid van a rtik!/1 12 van Ons 
in het vorig artike l. genoemd besluit wordt 
,·oor vier gulden gel'ezeh : ·twee gulden . 

3. Het tweede lid van artikel 7- vah Ons 
gewijzigd besluit van 15 Maart ·1910 (Staats
blad 11°. 86) wordt gelezen als volgt: · 

Verschillen in meer van ten hoogste vij f ten 
honderd en verschi ll en in minder van ten 
hoogste t ien ten honderd van hetgeen is aan
gegeven, worden niet als overtreding be
chouwd. 

4. In het eerste lid van artikel 17 van Ons 
in het vorig artikel genoemd besluit wordt in 
de plaats van " en een bedrag van vier gul
den" gelezen: en een gelijk bedrag. 

5. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den eersten Januari 1935. 

Onze Minister van Financ ië n is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsbl ad za l worden geplaatst en waarvan 
afschrift za l worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 21sten November 1934. 

s. 596. 

WILHELMINA. 
De Minis ter van 'Financiën, 0 u d. 

(Uit geg. 7 D ecember 1934.) 

21 November 1934. BESLUIT , bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 31 Augustus en 5 September 1934 tus
schen den ederlandschen Gezant te Ko
penhagen en den Minister van Buiten
landsche Zaken van Estland gewisselde 
nota' s, waa rbij bepalingen zijn vastgesteld 
nopens de ooepasselijkheid op de buiten 
Europa gelegen gebiedsdeelen van het Ko
ni 11krijk der Nederlanden van het op 8 
Maart 1933 te L onden tusschen Nederland 
en Estland gesloten verdrag, betreffende 
uitlevering en rechterlijken bijstand in 
strafzaken (Staatsblad, n° . 82). 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Gezien Ons Besluit van 27 Februari 1934 

(Staatsblad n°. 82), bepalende de bekendma
king in het Staatsblad van het op 8 Maart 
1933 te L onden tusschen Nederland en Estland 
gesloten verdrag, betreffende u itlevering en 
rechterlijken bijstand in strafzaken; ' 

Overwegende, dat overeenkomstig de artike
l en 17 en 18 van genoemd verdrag op 31 
Augustus en 5 September 1934 tusschen Onzen 
Gezant te K openhagen en den Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Estland de nota's 
zijn gewisseld, waarbij bepalingen zijn vast
gesteld nopens de ooepasselijkheid van het 
verdrag op de buiten Europa gelegen gebieds
deel en van het Koninkrijk der N ederlanden, 
van welke nota's een afdruk en eene vertal ing 
bij dit Besluit zijn gevoegd: 

Overwegende mede, dat vermeld verdrag, 
ingevolge bovenbedoelde bepalingen, op 5 De
cember 1934 voor Nederlandsch-lndië, Suri
name en Curaçao zal in werking trederi; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 16den Novem
ber 1934, Directie van het Protocol, n°. 36717; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemde nota's; alsmede de vertal ing 

daarvan, te doen bekend maken door de p laat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
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zoovcel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 21sten November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsck e Zaken, 
D e Gr ae ff. 

(Uitgeg. 30 Novemb er 1934.) 

Frnnsche tekst. 

Légati o n 
d e s P a y s-B a s. 

N°. 1124 Q.186. 

Copenhague, Ie 31 aofat 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

Le Gouvernement néerl anda is, désirant éta
bl ir. conformément aux articles 17 et 18 de 
la Convention d'extradi tion et d'ass istance ju
diciaire en matière pénal e, conclue à Londres 
le 8 mars 1933 entre les P ays-Bas et l'E tonie, 
les dispositions concernant l'appl ication de 
cette convention aux territoires du Royaume 
des P ays-Bas situés hors d'Europe, je sui s 
autorisé à fa ire savoir à Votre Excell ence que 
ces dispositions sont les suivante : 

1°. L'arrestation provisoire v isée à l 'a rticle 
9 peut être récl amée, de la part des Indes 
néerl andaises, sauf par les autorités indiquées 
à l'article 9, par toute autorité compétente 
pour ordonner l' a rrestation provisoire (,,Hoofd 
eener Afdeeling" et " Magistraat") ; 

2°. La convention d' ex tradition et d'assis
tance judiciaire en matière pénale, conclue à 
Londres, Ie 8 mars 1933 entre les P ays-Bas 
et I'Estonie, telle qu'adaptée par Ie p résent 
échange de notes, entrera en vigueur pour les 
territoires du Royaume des Pays-Bas, s itués 
hors d'Europe, trois mois après la date de la 
note de la même teneur que Votre Excell ence 
voudra bien me faire p arvenir en réponse à 
l a présente. 

Il est entendu que la présente note et la ré
ponse par laquell e Votre Excell ence me fera 
connaître que Ie Gouvernement de l 'E stonie 
accepte les dispositions susindiquées, seront 
considérée comme constatant l'accord int.er
venu entre les deux Gouvernements dans la 
matière. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, Ie 
assurances de m a plus haute considération. 

W. L. F. C. de Rappard. 

Son Excellence 
Mo ns,ieur l e Mini:Jti·e des Ajjaii-es Etrangères, 

Tall inn. 

Ministère des Affa ires 
Etrangères. 

484. 

'fallinn, Ie 5 septembre 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

Comme suite à votre lettre en date du 31 
aofat 1934 , 0

• 1124 Q. 186, par laquelle 

Votre Excellence fait savoir que Ie Gouver
nement néerlandais, dés irant établir, confor
mément aux articles 17 et 18 de la Conven
tion d'extradition e t d' ass istance judiciaire en 
matière pénale, conclue à Londres Ie 8 mars 
1933 entre l'Estonie et les Pays-B as, les di s
positions suivantes concernant l'application de 
cette convention aux territoires du Roya ume 
des P ays-B as situés hors d'Europe : 

1 . L 'arrestatio n provisoire visée à l 'arti cle 
9 peut être récl amée. de la part des Indes 
néerlandaises, sauf par les autorités indiquées 
à l 'article 9, par toute au torité compéten te 
pour ordonner l'arrestation provisoire (,,Hoofd 
eene,· Afdeeli ng" et " Magistraat") ; 

2. La convent ion d'extradition et d'assis
tance judicia ire en m atière pénale, concl ue à 
Londres Ie 8 ma rs 1933 entre l'Estonie et 
les Pays-Bas, tell e qu'adaptée par Ie présent 
échange de notes, ent.-era en vigueur pour les 
territoi res du Royaume des Pays-Bas, situés 
hors d'Europe, tro is mois après la date de la 
présente note, 

j'ai l 'honneur de vous fa ire savoir que Ie 
Gouvernement estonien est d'accord avec les 
di spos it ions proposées par le Gouvernement 
néerlandais, mentionnées c i-dessus. Il est en
tendu, que par la lettre de Votre Excell ence 
et par la présente note les di spositions sus
indiquées, seront cons idérées comme consta
tant l 'accord intervenu entre Jes deux Gou
vernements dans la matière. 

Son Excell ence 

M . Laretei , 
Ministre adjoint a. i. 

M onsieui· W. L. F. C. Chevalie r de R appard, 
M in-isti·e des Pays-Bas 

Copenliague. 

Vertaling. 

Gez.antschap 
d e r 

N e de r I a n d e n. 

N°. 1124 Q 186 . 

K openhagen, den 31sten Augustus 1934. 

Mijnheer de Minister, 

Daar de N ederl andsche R egeering, overeen
komsti g de artikelen 17 en 18 van het den 
8sten M aart 1933 te Londen tusschen N eder
land en Estland gesloten Verclrag betreffende 
uitlevering en rechterlijken bijstand in straf
zaken, de bepalingen wenscht vast te stellen 
betreffende de toepassel ijkheid van dit Ver
drag op de buiten Europa gelegen gebieds
deelen van het Koninkrijk der N ederlanden, 
ben ik gemachtigd Uwer Excell entie te doen 
weten, dat die bepalingen de volgende zijn : 

1°. De voorloopige aanhouding bedoeld in 
a rti kel 9 kan, van N ederlandsch-Indische zijde, 
worden aangevraagd, behal ve door de in a r
tikel 9 aangewezen overheden, door elke over
heid die bevoegd is tot het gelasten van voor
loopige aanhouding (,,Hoofd eener Afdee
ling" en " Magistraat") ; 

2°. H et verdrag betreffende uitlevering en 
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rechterlij ken bijstand in strafzaken, gesloten 
te Londen den 8sten Maart 1933 tusschen 
Neder land en Estl a nd, zal , zooal s het is aan
gepast door deze notawisseling, voo r de bui 
ten Eumpa gelegen gebiedsdeelen van het 
Konink,;jk der ederlanden , in werking tre
den drie maanden na de dagteeke ning der 
nota van denzelfde n inhoud, die Uwe Excel
l enti e mij wel in a ntwoord op de onderhavige 
zal willen doen toekomen. 

H et is wel verstaan dat de onderhavige nota 
e n het antwoord waa rdoor Uwe Excell entie 
mij zal m ededeelen dat de R egeering van E st
l a nd de bovenvermelde bepa lingen aanvaardt, 
geacht zull en worden de overeenstemming te 
dezer zake tusschen de beide R egeeringen vast 
te stell en. 

Gel ief, Mijnheer de Minister, de ve rze ke-
1·ing van mijn meeste hoogachting te aan
vaarden. 

W. L . F. C. van Rappa rd. 

Jl an Zijne Excellentie 
den H eer Afinister van Buitenlandsche Zaken, 

Tallinn. 

Ministerie van 
Buitenlandsche Zaken. 

484 . 

T a llinn, de n 5den September 1934. 

Mijnheer de Gezant, 

Ingevolge Uw brief dd . 31 Augustus 1934, 
n °. 1124 Q 186, waarbij Uwe E xcellenti e mede
deelt dat de Nederlandsche R egeer ing, over
eenkomstig de a rtikelen 17 en 18 van het den 
8sten Maart 1933 te Londen tu schen E stla nd 
e n Nederland gesloten Verdrag tot uitlevering 
en rechterlijken bijstand in strafzaken , de vol
gende bepalingen w il vaststell en betreffende 
de toepasselijkheid van dat verdrag op de bui
ten Europa gelegen gebied deelen van het 
K oninkrij k de r N ede rl anden: 

l. de voorloopi ge aanhouding bedoeld in 
a rtikel 9 ka n worden aangevraagd , van N e
derlandsch-Indische zijde, behalve door de in 
a rt ikel 9 aangewezen overheden, door e lke 
overheid di e bevoegd is tot het gelasten van 
voorloopige aanhouding (,,H oofd eener Af
deeling" en " M agi traat' '); 

2. het ve rdrag betre ffe nde uitlevering en 
rechterlijken bij tand in strafzaken, gesloten 
te Londen den 8sten Maart 1933 tu schen 
E stland en Nederl and, zal , zooals het is aan
gepast door deze notawisseling, voor de buiten 
Europa gelegen gebiedsdee len van het K o
ninkrij k de r Nederl a nde n, in werk ing treden 
d, ·ie maanden na de dagteekening der onder
lfavige nota , 

heb ik de eer U te doen weten dat de Est-
1 a ndsche Regeering zich vereenigt met de door 
de Nede rlandsche R egeer ing voorgestelde en 
hierboven vermelde bepalingen . H et is wel 
verstaan dat door den brief van Uwe E xcel
l entie en door de onderhavige nota de boven
vermelde bepalinge n zullen geacht worden de 
tusschen de be ide Regeeringen te dezer zake 

tot stand gekomen overeenstemming vast te 
tellen. 

W aarnemend onderm inister. 
M . L a rete i, 

Z ijner Excellentie 
W . L . F . C. Ridde r van R appard , 

Gezant der Nederlanden 
K openhagen. 

s. 597. 

22 November 1934. WET tot wijziging van 
een ige artikele n va n de Ruilverka.vel ings
wet. 

Bijl. H andel. 2de Kamer 1984/1985, n°. 
161, blz. 1- 5. 

Handel. id. 1984/1985, blz. 119. 
Bijl. H andel. l ste Kam e,· 1934/1985, n°. 

161 blz. 1-2. 
Handel. id. 1984/1935, blz . '14-76. 

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

dat de verlaging van den rentevoet en de 
vermindering van de draagkracht der land
bouwende bevol king het wenschelijk maken 
de ruilverkavelingsrente te verlagen en het 
aantal annuïteiten, waarover zij verschuldigd 
is te vermeerderen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Ruilverkavelingswet worden 

de navolgende wijzigingen aangebracht : 
I. In a rtikel 80 wordt het getal " 13.6" 

ver vangen door "6". 
II. In arti kel 82 wordt het woord "tien" 

vervangen door "dertig" . 
III. a artikel 91 worden ingevoegd de 

navolgende artikelen: 
A rt. 91bis. Ruilve rkavelingsrente, verschul

digd ter zake van ruilverkaveling, welker acte 
vóór den l sten J anuari 1934 in de openbare 
registers is overgeschreven, is met ingang van 
den l sten J anua r i 1935 nog verschuldigd over 
dertig achtereenvol gende jaren, verminderd 
met drie maal het aantal jaren , hetwelk met 
ingang van laatstgenoemden dag verloopen is, 
te rekenen van den ingang van het jaar af, 
waarin volgens artikel 82 de rente voor het 
eerst ver chuldigd was. 

Art. 91ter. D e Ruilverkavelingsrente, ver
schuldigd ter zake van ruilverkaveling , welker 
acte vóór den l sten J anuari 1934 in de open
bare registers is overgeschreven , bedraagt met 
ingang van den l sten J anua ri 1935 jaarlij ks, 
indien zij overeenkomstig het vorig artikel 
a lsd a n nog verschuldigd is over: 

3 j aren ................ ... . . 4.8 ten honde1d 
6 .. .... .... .... ... .. .. 4.9 " 
9 ................ ..... 5 

12 .. . ............. ..... 5.2 
15 ··· · ·· · ··· ·· ······ ··· 5.3 
18 .... . .. . ....... ...... 5.4 
21 ·· ·· ··· ··"' ····· 5.5 
24 ... . ...... .... ... .. .. 5.7 
27 ,, .. .............. . 5.8 ,, ,, 

van het vo lgens artikel 78 verschuldigd be
drag. 

Art. 91quater. De wijziging van het bedrag 
der rente en van het aantal jaren, waarover 
zij moet worden voldaa n wordt, ten aa.m,ien 
van ruilverka vel ingsrente, verschuldigd ter 
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zake van ruilverkaveling welker acte vóór den 
lsten Januari 1935 in de openbare registers 
werd ingeschreven, door de zorg van Onzen 
Mini fte r van Financiën bij ieder daaraan on
derworpen perceel in den kadastralen legger 
aa ngl\teekend. 

2. Deze wet treedt in werking met ini;ang 
van den lsten J anuari 1935. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 22sten 

November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zake11, 
S t e e n b e r g h e. 

s. 598. 

De Minu;ter van Financiën, 0 u ,1. 
( Uitgeg. 7 D ec,em ber 1934.) 

23 .Vovember 1934. BESLUIT tot vaststel
ling van voorschriften omtrent de taak der 
deurwaarders bij de burgerlijke gerechten. 

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

Justitie van 5 October 1934, Afd. A.S./4, 
n° . 823; 

Gelet op artikel 11 der wet van 5 Juli 1910, 
Staatsblad n°. 181, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 31 Mei 1934, Staatsblad 11°. 300, en 
op de artike len 3 en 132 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1934, 11°. 30); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 November 1934, 
Afd. •A.S./4, n°. 825; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het navolgende reglement vast te stell en, 

hetwelk den naam zal dragen van " Deurwaar
dersreglement". 

Art. 1. In dit reglement wordt onder "Onze 
.Minister" verstaan Onze Minister van Justit ie. 

Art. 2. Onze Minister stelt het aantal deur
waarders vast. Hij wijst hun standplaatsen en 
de gerechten, waarbij zij werkzaam zijn, aan. 
Hij bepaalt welke deurwaarders worden be
zoldigd. 

Art. 3. De deurwaarders worden aangesteld 
door Onzen Minister. De aanstelling gesch iedt 
in vasten dien t. Artikel 6 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement is niet van toepas
sing. 

Art. 4. 1. Tot deurwaarder zij n benoembaar 
mannelijke personen, die den ouderdom van 
23 jaren hebben bereikt en hebben voldaan 
aan een op last van Onzen Minister te houden 
examen, waa romtrent door Onzen Minister 
voorschriften worden vastgesteld. 

2. Voor het afleggen van het in het eerste 
lid bedoelde examen is een bedrag verschul
digd van vijftien gu lden. 

:i. Zij ciie hebben voldaan aan het in het 
eerste lid bedoelde examen verkrijgen daar
door de hoedanigheid van candidaat-deur
waarder. 

Art. 5. 1. Voor elke aanstelling wordt door 
het col lege, waarbij zij moet geschieden, een 
aanbeveling opgemaakt en aan Onzen Minister 
aangeboden. Moet de aanstell ing plaats heb
ben bij een kantongerecht, dan wordt de aan
beveling opgemaakt door den kantonrechter of 
de vergaderde rechters van het kanton. 

2. De aanbeveling bevat do namen van drie 
personen. 

Art. 6. 1. Alvorens in dienst te treden, leg
gen de deurwaarders den navolgenden eed of 
beloite af: 

"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den 
Koning en aan de Grondwet. 

Ik zweer (beloof), dat ik mij zal gedragen 
naar de wetten en reglementen op mijn bedie
ning van toepassing en dat ik mijn taak eerlij k 
en nauwgezet zal uitvoeren. 

Voorts zweer (verklaar) ik, dat ik om tot 
deurwaarder te worden benoemd directelijk of 
indi rectelijk aan niemand, onder wat naam of 
voorwendsel ook, eenige giften of gaven be
loofd of gegeven heb, noch beloven of geven 
zal. " 

2. De eedsaflegging geschiedt door de deur
waarders bij de coileges ter openbare terecht
zitting van het college en door de deurwaar
ders bij de kantongerechten ter openbare te
rechtzitting van de arrondissements-rechtbank, 
binnen welker rechtsgebied hun standplaats is 
gelegen. In geval van gelijktijdige aanstel ling 
bij een gerechtshof en een arrondissements
rechtbank geschiedt de eedsaflegging ter te
rechtzitting van het gerechtshof. 

3. In geval van verandering van stand
plaats of aanstelling bij een ander gerecht 
behoeft de eedsaflegging niet te worden her
haald . 

Art. 7. 1. De taak der deurwaarders bestaat 
in het doen van, gerechtelijke aanzeggingen, 
bekendmakingen, protesten en verdere exploi 
ten, ongeacht of die met .een aanhangig rechts
geding in verband staan, en in het doen van 
dagvaardingen, insinuaties en beteekeningen, 
a lsmede van exploiten ter uitvoering van rech
terlijke bevelen, vonnissen en arresten, een en 
ander voor wover die taak niet bij uitsluiting 
aan anderen is opgedragen. 

2. Zij zijn voorts belast met het doen van 
dienst ter terechtzitting, bij comparities en bij 
vergaderingen der gerechten. 

Art. 8. De bevoegdheid der deurwaarders 
tot het doen van de in artikel 7, eerste lid , 
vermelde verrichtingen is beperkt tot het 
arrondi sement of de arrondissementen, waar
in het gerecht of de gerechten, waarbij zij zijn 
aangesteld, is of zijn gelegen. 

Art. 9. 1. De bezoldigde deurwaarders zijn 
meer in het bijzonder belast met het doen van 
dienst ter terechtzitting voor strafzaken, als
mede met de verrichtingen in strafzaken, 
we lke hun door de bevoegde autoriteit worden 
opgedragen. Benoeming bij een bepaald ge
recht slui t de bevoegdheid en de verpl ichting 
in tot het doen van dien dienst en die ver
richtingen bij elk gerecht, zetelend in het 
arrondissement, waarin de stanJplaats van den 
deurwaarder is gelegen. 

2. De onbezoldi gde deurwaarders zijn tot 
het doen van den di enst en de verrichtingen, 
in het eerste lid bedoeld, niet gehouden dan 
in geval van noodzakelijkheid, ter beoordee
l ing van den pres ident van het college of den 
kantonrechter dan wel den in rang oudsten 
kantonrechter, bij ontstenten is of verhindering 
van een bevoegd bewldigd deurwaarder, zon
der dat door hen voor die verrichtingen eenige 
vergoeding wordt genoten. 

3. De voor den dienst in strafzaken noo-
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dige drukwerken worden den, met dien d ienst 
belasten deurwaarders van Rijkswege ver
strekt. 

Art. 10. 1. Zijn bij een gerecht meerdere 
deurwaarders aangesteld, dan regelen het col 
lege, de kantonrechter of de vergaderde rech 
ters van het kanton den dienst op de terecht
zittingen en bij vergaderingen en comparities. 
Met de belangen van de deurwaarders wordt 
daarbij zooveel mogelijk rekening gehouden. 

2. Doet een deurwaarder of doen de deur
waarders bij meer dan één gerecht dienst, dan 
regelen de autoriteiten, wie zulks aangaat, in 
onderling overleg den dienst. 

Art. ll. 1. De dienstdoende deurwaarder 
moet een kwart uur vóór den aanvang der 
terechtzitting aanwezig zijn. 

2. Hij ontvangt van den griff ier een uit
treksel van de zaken, die moeten worden 
afgeroepen; hij roept de zaken ter rolle af, 
draagt zorg, dat niemand onbevoegdelijk de 
raadkamer binnentreedt, en handhaaft onder 
de bevelen van den president, den rechter
comm issaris of den kantonrechter de orde. 

Art. 12. 1. Dienstdoende ter terechtz itting , 
bij een comparitie of bij een vergadering, is de 
deurwaarder in het zwart gek leed. 

2. Bij het uitoefenen van ambtsverrichtin
gen dragen de deurwaarders steeds om den 
hals een oranje lint, waaraan een zil rnren 
penning met 's Rijks wapen. . 

Art. 13. 1. De deurwaarder is verplicht zijn 
ministerie te verleenen, wanneer het wordt 
ingeroepen. 

2. Ingeval hij meent het doen van eenig 
exploi t te moeten wei'geren, geeft hij daarvan 
onmiddellijk kennis aan den president van het 
college, waarbij hij is aangesteld, of, is hij 
uitsluitend bij een kantongerecht aangesteld , 
aan den kantonrechter dan wel den in rang 
oudsten kantonrechter. I s de deurwaarder bij 
meer dan één gerecht aangesteld, dan ge
schiedt de kennisgeving aan de door Onzen 
Minister aan te wijzen autoriteit. Hij blijft 
niettemin jegens partijen voor zijn weigering 
aansprakelijk. 

3. De deurwaarder is verplicht het doen 
van een exploit te weigeren, indien hem door 
of vanwege Onzen Minister is aangezeg d, dat 
het doen van dat exploit strijdig zou zijn met 
de volkenrechtelijke verplichtingen van den 
Staat. Voor deze weigering is hij jegens par
tijen niet aansprakelijk. 

Art. 14. 1. In elk kalenderjaar wordt aan 
den deurwaarder, die ten minste zes maanden 
a ls wodanig in functie is, voor den tijd van 
vijftien werkdagen vacantieverlof verleend. Is 
aan den deurwaarder in eenig kalenderjaar 
het vacantieverlof niet of niet geheel verleend, 
dan wordt hem dit nog niet genoten verlof 
zooveel mogelijk verleend in een volgend ka
lenderJaar, met dien verstande dat de deur
waarder nimmer in eenig kalenderjaar recht 
kan doen gelden op een vacantieverlof van 
meer dan 23 dagen. De artikelen 22, 23, 24 
en 26 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement zijn niet van toepassing. 

2. Het vacantieverlof wordt verleend door 
den president van het college, waarbij de deur
waarder is aangesteld. Is hij aangesteld bij 
een kantongerecht, dan wordt het vacantie
verlof verleend door den kantonrechter dan 

wel den in rang oudsten kantonrechter . . 
3. Is de deurwaarder bij meer dan één ge

recht aangesteld , dan wordt het vacantieverlof 
verleend door de ingevolge artikel 13, tweede 
lid, aangewezen autoriteit. . · 

Art. 15. 1. Behoudens het bepaalde in het 
tweede en derde lid van dit artikel, zijn al'ti
kel 31, eerste en tweede lid, en artikel 33 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement uiet 
van toepassing. 

2. De in artikel 14 vermelde autoriteiten 
zijn bevoegd den deurwaarders in bijwndere 
gevallen voor zOQveel . noodig buitengewoon 
verlof te verleenen voor ten hoogste twee we
ken. Tenzij dringende redenen van dienstbe
lang zich daartegen verzetten, wordt buiten
gewoon verlof niet geweigerd, wanneer het 
wordt ge vraagd ter zake van een der gevallen, 
vermeld in het eerste lid van artikel ·31 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, 
waarbij het laatste lid van dat artikel toe
passing vindt. 

3. Krachtens dit artikel verleend verlof 
wordt niet in mindering gebracht van het 
vacai;itievedof, indien het wordt verleend ter 
zake van een der gevallen, vermeld in het 
eerste I id v:m artikel 31 van het .Algemeen 

, Rijksambtenarenreglement. Wordt het om a n
dere reden verleend, dan kan het, indien zulks 
bij het verleenen van het verlof is bepaald, in 
mindering van het vacantieverlof worden ge
bracht. 

Art. 16. 1. Buitengewoon verlof voor lan
ger dan twee weken, alsmede verlof als be
doeld in artikel 34 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, wordt door Onzen Mi
nister verleend . 

2. Evenwel kan aan een bewldigd deur
waarder buitengewoon verlof als bedoeld in 
artikel 34 van het Algemeen Rijksambtena1;en
reglement met behoud van bewldiging slechts 
door Ons worden verleend. 

Art. 17. 1. Artikel 46 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement is op de deurwaar
ders van toepassing voor zoover de ziekte of 
het ongeval is ontstaan in verband met de 
door hen te verrichten di ensten in strafzaken . 
Overigens is het zesde hoofdstuk van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement op de onbe
roldigde deurwaarders niet toepasselijk. Vindt 
te hunnen aanzien artikel 46 van dat reg le
ment toepassing, dan kan mede artikel 41 rnn 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement wor
den toegepast. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 37, 
39 en 42 van het Algemeen Rijksambtenarnn
reglement wordt onder "het bevoegd gezag" 
verstaan Onze Minister. 

Art. 18 . 1. De mededeeling, bedoeld in 
artikel 54 van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wordt gedaan aan den president 
van het college, waarbij de deurwaarder is 
aangesteld. Is hij bij een kantongerecht aan
gesteld , dan wordt de mededeeling gedaan aan 
den kantonrechter of den in rang oudsten kan
tonrechter en, zoo hij bij meer dan één gerecht 
is aangesteld, aan de ingevolge a rtikel 13, 
tweede lid, aangewezen autoriteit. 

2. De vergunning, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 55 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, wordt verleend door 
Onzen Minister. Buiten zijn 1,oestemming kan 
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den deurwaarder geen andere standplaats wor
den aangewezen clan bij de benoeming is be
paald. 

3. · De artikelen 56, 57, 58, 62, 63, 64, eer
ste lid, 65 en 67 van het A lgemeen Rijksamb
tenarenreglement zijn niet van toepassing. 
Artik,il 60 van dat reglement is niet op de 
onbezoldigde deurwaarders van toepassing. 

Art. 19. Onverminderd het bepaalde in ar
tikel 61 van het Algemeen Rijksambtenaren
rnglement, is Onze Minister bevoegd een deur
waarder het uitoefenen of blijven uitoefenen 
van bepaalde nevenbetrekkingen of het ver
richten of bl ijven verrichten van bepaalde 
nevenwerkzaamheden te verbieden. 

Art. 20. Voor de toepassing van artikel 70 
van het A lgemeen Rij ksambtenarenreglement 
wordt als hoofd van dienst aangemerkt de 
pres ident van het col lege, waarbij de deur
waarder is aangesteld, of, als de deurwaarder 
is aangesteld bij een kantongerecht, de kan
tonrechter of in rang oudste kantonrechter en, 
zoo hij bij meer dan één gerecht is aangesteld, 
de ingevolge artikel 13, tweede lid, aange
wezen autoriteit. 

Art. 21. l. De deurwaarders zijn verplicht 
hun salar issen en verschotten te berekenen 
overeenkomstig he t vastgestelde tar ief. Zij 
moeten aan den voet van hun exploiten hun 
sa larissen er. verschotten afzonderl ijk vermel
den. Bij gebreke van deze vermelding wordt 
de berekening dier salaris en en verschotten 
niet in de begrooting van kosten geleden en 
zijn partijen niet gehouden die te voldoen. 

2. Ook buiten de geva ll en, voorz ien in de 
tiende afdeel ing van den zesden titel van het 
derde boek van het ·wetboek van · Burgerlijke 
Rechtsvordering, is de deurwaarder verplicht 
in burgerl ijke zaken zijn ministerie kosteloos 
te verleenen, indien hem daartoe last is gege
ven. Deze last kan worden gegeven door den 
president van het college, waarbij de deur
waarder is aangesteld , of, is hij uitsluitend bij 
een kantongerecht aangestel cl, door den kan
tonrechter dan wel den in rang oudsten kan
tonrechter . Is de deurwaarder bij meer dan 
één gerecht aangesteld , dan wordt de last ge
geven door de ingevolge artikel 13, tweede 
'] id , aangewezen autoriteit. 

3. De president of kantonrechter geeft den 
in het tweede lid bedoelden last niet dan na 
zich te hebben overtuigd van het onvermogen 
van den verzoeker om de kosten te dragen. 
Het verzoek tot het geven van dien last wordt 
gedaan zonder tusschenkomst van een procu
reur, mondeling of schrifte lijk en met opgave 
van gegevens, waaruit het belang van den 
ve rzoeker en diens onvermogen blijkt. Met 
betrekking tot de beschikking, de verlangde 
werkzaamheid om chrijvende, zijn de artikelen 
867, 868 en 869 van het Wetboek van Burger
lijke Rechtsvordering van overeenkomstige 
toepassing. Tegen de beschikking staat geen 
voorziening open. 

Art. 22. 1. De deurwaarders zijn verpl icbt 
een register of repertoire te houden. 

2. De exploi ten en afschriften, welke zij 
uitgeven of teekenen, moeten duidelijk en 
nauwgezet zijn geschreven. Wegens stukken, 
die niet duidel ij k en nauwgezet zijn geschre
ven, is salaris niet verschuldigd. 

Art. 23. 1. Aan de deurwaarders kunnen 

door Onzen Minister de in artikel 81, eerste 
lid, sub a, c, d, e, j en k, van het Algemeen 
Rij ksam btenarenregl ement vermei de cl isci pi i
n ai re straffen worden opgelegd. De alèlaat· 
sub a, c en d vermelde straffen kunnen mede 
worden opgelegd door den pre ident van het 
college, waarbij de deurwaarder is aangesteld. 
of, zoo hij bij een kantongerecht is aangesteld , 
door den kantonrechter dan wel den in rang 
oudsten kantonrechter en, indien hij bij meer 
dan één gerecht is aangestel cl, door de i nge
volge artikel 13, tweede I id , aangewezen auto
riteit. 

2. Van het besluit tot strafoplegging, ge
nomen door een rechterlijke autoriteit. ge
schiedt onverwijld mededeel ing aan Onzen 
Minister. 

Art. 24. De deurwaarder kan door den pre
sident van het coll ege, waarbij hij is aange
steld, of, is hij bij een kantongerecht aange
steld , door den kantonrechter dan wel den in 
rang oudsten kantonrechter, en, zoo hij bij 
meer dan één gerecht is aangesteld, door de 
ingevolge artikel 13, tweede lid, aangewezen 
autoriteit, in afwachting van zijn schorsing, 
voorloopig worden geschorst. De voorloopige 
schorsing is gedurende ten hoogste 14 dagen 
van kracht. 

Art. 25 . 1. Aan de deurwaarders wordt ont
slag verleend met ingang van den eersten dag 
der maand, volgende op die , waarin zij den 
70-jarigen leeftijd bereiken. 

2. Een bewldigd deurwaarder kan door 
Onzen Minister op zijn verzoek van het ver
richten van dienst in strafzaken worden ont
heven. Hij blij ft dan onbezoldigd deurwaarder. 

Art. 26. 1. In geval van vacature ten ge
volge van overlijden of ontslag of van schor
~ing van een deurwaarder kan Onze Minister, 
den president van het coll ege of den rechter 
dan wel den in rang oudsten rechter van het 
kanton gehoord, een in het arrondissement 
bevoegden deurwaarder of een candidaat-deur
waarder, mits deze den leeftijd van 23 jaren 
heeft bereikt, aanwijzen voor de waarneming 
van den dienst en de verrichtingen, totdat een 
opvolger zijn ambt heeft aanvaard of is beslist, 
dat in de vacature niet zal worden voorz ien, 
dan wel de schorsing is opgeheven. 

2. Gedurende afwezigheid, verlof of ziekte 
van een deurwaarder kan - onder goedkeu
ring van den president van het college, waar
bij de deurwaarder is aangesteld, of, is hij uit
sluitend aangesteld bij een kantongerecht, on
der goedkeuring van den kantonrechter clan 
wel den in rang oudsten kantonrechter en, zoo 
hij bij meer dan één gerecht is aangesteld. 
onder goedkeuring van de ingevolge artikel 
13, tweede lid, aangewezen autorite it - zijn 
kantoor worden beheerd en kunnen zijn dien
sten worden waargenomen door een in het 
arrondissement bevoegden deurwaarder of een 
candidaat-deurwaar der, mits deze den leeftijd 
·,an 23 jaren heeft bereikt. 

3. De candidaat-deurwaarder, die voor de 
eerste maal met een waarneming wordt belast, 
legt als waarnemend deurwaarder gelijken eed 
of gelijke belofte af als voor de deurwaarders 
is voorgeschreven, met dien verstande, dat de 
derde alinea van het eedsformul ier vervalt. 
Het tweede lid van artikel 6 is van overeen
komstige toepassing. 
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4. Heeft de waarneming plaats ten gevolge 
van afwezigheid, verlof of ziekte van een 
deurwaarder, dan word t de waarnemend deur
wa arder geacht voor a lle zaken, de waarge
nomen functie betreffende, domici lie te hebben 
ten kantore van den deurwaarder, wiens zaken 
hij waarneemt. 

5. Voor den waarnemend deurwaarder gel 
den de rechten en verpl ichtingen van den 
deurwaarder . Door een waarneming worden 
geen kosten ten laste van het Rijk of van par
tij en gebracht. 

Overgangs- en slotbepalingen. 
Art. 27. H et bepaalde in het eerste lid van 

a rtikel 4 is niet van toepa sing op de deur
waarders , di e op 1 Jun i 1929 a ls zoodanig in 
functie waren. 

Art. 28. In het bij Koninklijk besluit van 
14 September 1838, Staatsblad n°. 36, vastge
stelde en laatstelijk bij Kon inklijk besluit van 
11 April 1933, Staatsblad n°. 170, gewijzigde 
Reglement n°. I vervall en de eerste volzin van 
artikel 38 en artikel 56. 

Art. 29. In het bij Koninklijk besluit van 14 
September 1838, Staatsblad n°. 36, vastge
stelde en laatstelij k bij K oninklij k beslui t van 
1 November 1910, Staatsblad n°. 309, gewij 
zigde R eglement n°. II worden de navo lgende 
veranderingen aangebracht: 

In den t ite l wordt in plaats van "Advocaten , 
Procureu rs en Deurwaarders" gelezen: ,,Ad
vocaten en Procureur ,, . 

Artikel 5 ve rva lt. 
Art. 30. H et bij Koninklijk beslu it van 14 

September 1838, Staatsblad n°. 36, vastge
stelde en laatstel ij k bij Koninklijk beslui t van 
37 December 1933, Staatsblad n°. 724, gewij 
zigde R eglement n°. IV vervalt. 

Art. 31. 1. H et bepaalde in het ee rste lid 
rnn artikel 25 treedt in werking een jaar na 
den dag met ingang waarvan de over ige be
palingen van di t reglement in werking treden. 

2. Aan de deurwaarders, die den vollen 
ouderdom van zeventig jaren reeds hebben 
berei kt of bereiken vóór den dag, waarop het 
bepaalde in het eerste lid van a rtikel 25 in 
werking treedt, wordt ontshg verleend met 
ingang van de maand, volgende op die, waarin 
de ·zooeven bedoelde dag ligt. 

Onze Minister van Justitie is helast met de 
u itvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene R ekenkamer. 

H et Loo, den 23sten November 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van J ustitie, Van Scha ik. 
(Uitgeg. 4 Dec. 1934.) 

s. 599. 

23 Yov e1nbe1· 1934. BESLUIT tot nadere wij
ziging van de bepalingen betreffende den 
Geneeskundigen Raad van het Departe
ment van Koloni ën. 

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

Staat, Minister van K oloniën van 16 Novem
ber 1934, Commissar iaat voor Indische Zaken, 
Afdeeling C, n°. 26; 

Gezien de bepalingen betreffende den Ge-

neeskundigen Raad van het Departement van 
Koloniën, vastgesteld bij Ons besluit van 19 
Mei 1917 (Staatsblad n° . 404) en laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 16 Juni 1934 
(Staatsblad n°. 320); 

H ebben goedgevonden en verstaan, te be
palen: 

H et vijfde lid van a rtikel 2 van genoemde 
bepalingen word t gelezen a ls volgt: 

5. De voorzitter en de overige leden van 
den Raad worden - ook zonder dat door hen 
het verzoek daartoe wordt gedaan - a ls zoo
danig ontslagen op den l en van de maand, 
volgende op die, waarin zij den 65-jarigen 
leeftijd hebben bereikt. 

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

H et Loo, den 23sten November 1934. 

s. 600. 

WILHELM! A . 
De M inister van Staat, 
Minister v-an K oloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeg. 4 December 1934.) 

Nog niet verschenen; wo rd t achte rin opge
nomen. 

s. 601. 

27 November 1934. BESLUIT tot vaststel
ling van de voorwaarden voor het maken 
van aansluiting aan de riolee ring van h et 
Staatsvisschershavenbedrijf te I Jmuiden en 
voor het leggen en onderhouden van be
strating voor uitweg in de bermen van 
de wegen van dat bedrij f, voor zoover 
niet geregeld in de voorwaarden, waar
onder een perceel in erfpacht is uitge
geven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Min ister van 

W ater taat van 1 Augustus 1934, n°. 361, Di 
rectie van den Waterstaat; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij
zing van den tak van Rijksdienst, omvattende 
de Visschershaven te IJrnuiden, voor een be
heer, als bedoeld in artikel 88 der Comptabi-
1 iteitswet (Staatsblad 1927, n°. 259); 

Den Raad van State gehoord (advies van 2 
October 1934, n° . 35); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 November 1934, L a. 
R, Di rnctie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 December 1934 vast te 

stell en de volgencje 

VOORWAARDE voor het ,naken van aan
sluiting aan de riol,e&ring van het Staats
visschershavenbedrijf te IJ,nuiden en het 
legge,i en onderhouden van bes trating 
voo,· uitweg in de bermen van d.e wegen 
van dat bedJrijf, voor zoover niet geregeld 
in de VO()Twaarden, waaronder een pe,·ceel 
in erfpacht is uitgegeven. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
1°. Directeur: den Directeur van het Staats

visschershavenbedrij f of di ens plaatsvervanger : 
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2°. Erfpachter of huurder: hem, die als 
erfpachter of huurder van een perceel , deel 
uitmakende van de terreinen van het Staats
visschershavenbedrijf, is geboekt ten kantore 
, ,an den Ontvanger der Reg istratie en Dome i
nen te Zaandam. 

Art. 2. Aansluiting van een perceel aan de 
rioleering van het Staatsvisschershavenbedrij f 
of bestrating voor uitweg in de bermen van 
de wegen van dit bedrijf kan gesch ieden na 
en schriftelijk verzoek van den erfpachter of 

huurder aan den Directeur, onder opgave van 
het perceel, ten behoeve waarvan de aanslui 
t ing of de bestrating voor uitweg zal dienen 
en van het kadastrale nummer, waaronder het 
bekend staat. 

De Directeur beschikt schrifte lijk op het 
verzoek. 

Art. 3. H et tot stand brengen van de aan
sluiting van een perceel aan de rioleering 
gesch iedt vanwege het Staatsvis chershaven
hedrijf voor rekening van den erfpachter of 
huurder. 

Het leggen van de bestrating voor uitweg 
van een perceel in de bermen van de wegen 
gesch iedt door en voor rekening van den erf
pachter of huurder, volgens aanwijzing en 
naar genoegen van den Directeur. 

Geen aansluiting aan de rioleering zal wor
den tot stand gebracht, voordat de met de 
aansluiting in verband te brengen werken, 
binnen het aan te slu iten perceel, naar ge
noegen van den Directeur zijn gemaakt. 

De aansluiting aan de rioleering ·en de be
strating voor uitweg in de bermen van de 
wegen gaan met de voltooiing in eigendom 
over aan het Staatsvisschershavenbedrijf, dat 
te dezer zake tot geen vergoeding, in wel ken 
vorm ook, gehouden zal zijn. 

H et onderhoud van de krachtens deze voor
waarden buiten de daarbij betrokken perceelen 
gemaakte werken gesch iedt door en voor re
kening van het Staatsvisschershavenbedrijf, 
met dien verstande, dat de opheffing van ge
heele of gedeeltelijke verstoppingen in de aan. 
s i uiting aan de rioleering buiten het perceel, 
geschiedt vanwege het Staatsvisschershaven
bedrijf voor rekening van den erfpachter of 
huurder. 

Art. 4. Voor het hebben van aansluiting 
aan de rioleering en voor het onderhoud van 
bestrating voor uitweg in de bermen van de 
wegen is de erfpachter of huurder een jaar
lijksche vergoeding verschuldigd. 

Art. 5. De jaarlijksche vergoeding voor 
aansluiting aan de rioleering en voor het 
onderhoud van bestrating voor uitweg in de 
bermen van de wegen is verschu ldigd door 
den erfpachter of huurder. 

In afwijking va n artikel 1 wordt, indien 
kan worden aangetoond, dat in de boeken van 
den Ontvanger een misstelling voorkomt of 
dat de vóór den lsten Januari van het be
trokken jaar voorgekomen veranderingen 
daarin nog niet waren opgenomen, met den 
gewijzigden toestand rekening gehouden. 

Art. 6. De jaarlij ksche vergoed ing voor 
aan !uiting aan de rioleering wordt berekend 
naar de belastbare opbrengst van het perceel , 
aangewezen in de kadastrale legge,·s. 

Indien de belastbare opbrengst in die leg
gers niet i aangewezen, wordt deze vanwege 

en op kosten van het Staatsvisscher havenbe
drijf in verhouding tot de belastbare opbrengst 
van andere soortgelijke perceelen geschat. 

De jaarlijksche vergoeding voor het onder
houd van bestrating voor uitweg in de bermen 
van de wegen wordt per m2 berekend. 

Art. 7. De vergoed ing bedraagt jaarlijks : 
a. voor elke aansluiting aan de rioleering 

l1h pct. der belastba re opbrengst; 
b. voor bestrating voor uitweg in de ber

men van wegen f 0.15 per m2 . 
Het minimum van het krachtens de leden a 

of b van dit arti kel verschuldigd bedrag is 
voor elk geval afzonderlijk f 1. 

Art. 8. In geval de erfpachter of huurder 
aansluiting van het perceel aan de rioleering 
wenscht te doen verbreken, geschiedt dit op 
zijn sch riftelijk aan den Directeur gericht ver
zoek, door of vanwege het Staatsvisschers
havenbedrijf; de kosten van het verbreken 
van de aansluiting zijn voor rekening van den 
erfpachter of huurder van het perceel. 

De Directeur kan, zoo hij daartoe aanleiding 
vindt, vooruitbetaling van het door hem ge
raamde bedrag van deze kosten vorderen. 

In geval de Directeur van oordeel is, dat 
de aansluiting aan de riol eering van een per
ceel de goede werking van de rioleering in 
gevaar kan brengen, is hij bevoegd, na den 
erfpachter of huurder daarmede ten minste 
veertien dagen tevoren chriftelijk in kennis 
te hebben gesteld, de aansluiting aan de rio
leering van dit perceel van wege en voor re
kening van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
doen verbreken. 

Art. 9. Hij , die na 1 Januari ophoudt erf
pachter of huurder van een perceel te zijn of 
wiens aansluiting overeenkomstig artikel 8 
in den loop van het jaar is verbroken, bl ijft 
voor de vergoeding over het geheele loopende 
jaar aansprakelijk en heeft geen recht op 
kwijtschelding of vermindering van de ver
schuldi gde vergoeding. 

Art. 10. Het tijdvak, waarover de vergoe
ding wordt berekend, loopt van 1 J anuari tot 
en met 31 December. Deze vergoed ing is 
telken jare in de maand J anuari in één ter
mijn invorderbaar en over het jaar 1934 in 
de maand December. 

Art. 11. V an beslissingen door den Direc
teur krachtens dit besluit genomen, staat bin
nen twee maanden schriftelijk beroep open 
bij Onzen Minister van Waterstaat. 

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

's-Gravenhage, den 27sten November 1934. 
WILHELM! ' A. 

De M iniste1· van Waterstaat, K a I f f. 
(Vitgeg. 29 November 1934.) 

s. 602. 

27 Nov ember 1934. BESLUIT, strekkende tot 
vaststell ing van de Algemeene bepal ingen 
betreffende het buitenlandsch postverkeer 
van N ederlandsch-lndi ë {Internationaal 
Postbesluit 1934). 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op het op den 20sten Maart 1934 te 
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Caïro gesloten Algemeen Postverdrag en op 
de op denzel fden datum mede a ldaar gesloten 
overeenkomsten betreffende: 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde · 

b. d~ postpakketten; 
c. de postwissels; 
d. de invordering van gelden op quitantiën 

en h andelspapier; (N ede,·lanrhich Staatsblad 
1934, n°. 670, I ndisch Staatsblad 1934, n°. 
652); 

Overwegende, dat het ter uitvoering van 
voormeld verdrag en van voo1melde overeen
komsten noodig is n ieuwe voorsch r iften vast 
te stell en betreffende het buitenlandsch post
verkeer va n Nederlandsch-Indië, welke voor 
schr iften op 1 J anuari 1935 in werk ing moe
ten treden, zoodat de t ijd ontbreekt om den 
Volksraad ter zake te hooren; 

Op de voordracht van Onzen M inister van 
Staat, Minister van Kolon iën van 8 N ovem
ber 1934, 5de Afdee l ing, n°. 8; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
20 November 1934, n°. 38); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 22 November 1934, 5de 
Afdee ling, n°. 1 ; · 

Nog gelet op de a r tikelen 70 en 91 van de 
Indische Staatsregeling; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met intre kking van Ons besluit van 

18 Juli 1930 (Nederlandsch Staatsblad n°. 
279, I ndisch S taats blad n°. 278 ) vast te stel
len de aan dit besluit gehechte " Algemeene 
bepal ingen betreffende het buitenlandsch post
verkeer van N ederl andsch-Ind ië (Internatio
naal P ostbeslu it 1934)". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1935. 

Onze Minister van K oloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Novem ber 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H. Co lij n. 
(Uit geg. 28 D ecem ber 1934.) 

ALGE lllEENE BEP ALI ' GEN BETREF
FEN D E HET BUITENLANDSCH 
P OSTVERKEER VAN NEDER· 

LANDSCH-IN DIE. 
(Intern ationaal Postbeslnlt 1934) . 

B egripsverklaringen. 

Art. 1. In de bij of krachtens dit beslu it 
gegeven voorschr iften wordt verstaan onder: 

a. A lgemeen P ostverdrag: de op 20 Maart 
1934 te Caïro gesloten "Convention P ostale 
Universelle"; 

b. overeenkomst, betreffende: 
1. de b r ieven en de doosjes met aangegeven 

waarde; 
2. de post pakketten ; / 
3. de postwissels; 
4. de invordering van gelden op quitan

tiën en handelspapier ; het krach tens het Al
gemeen Postverdrag gesloten "arrangement, 
concernant: 

1. les lettres et les boîtes avec valeur dé-
clarée" · 

2. Ie; col is postaux" ; 
3. les mandats de poste" ; 
4. les recouvrements"; 
c. brieven, briefkaarten, documenten, druk

werken, B raillegeschriften , monsters en pak
jes: de "lettres", ,,cartes postales", ,,papiers 
d'affaires", ,, imprimés", ,, impress ions en re
l ief pour les aveugles", ,,échantillons de 
marchandises" en "petits paquets" , genoemd 
in de eerste kolom van de in het Algemeen 
Postverdrag, opgenomen tarieftabel ; 

d. stukken: al hetgeen h iervoren O!lder c is 
vermeld· 

e. do~sjes: ,,de boîtes avec valeur décla
rée", bedoeld bij arti kel 1 van de overeen
komst betreffende de brieven en de doo5jes 
met aangegeven waarde; 

/. postpakketten: de "col is postaux", be
doeld bij artikel 1, lid 1, van de overeen
komst betreffende de postpakketten; 

g. zeepost: de rechtstreeksche ·verzending 
over zee tusschen Nederlandsch-Indië en Ne
derland; 

h. port en recht: het port, respectievelijk 
het recht, hetwel k in Nederlandsch-Indië is 
verschuldigd wegens het postverkeer met Ne
derland, Suriname en Curaçao en het overige 
buitenland; 

i. Diensthoofd: het H oofd van den Post-, 
Telegraaf- en Telefoondienst. 

V ergoeding wegens postvervoer. 

Art. 2. Voor zoover daaromtrent niet bij 
bij zondere overeenkomst anders is of zal wor
den bepaald, kunnen, naar bij of krachtens 
Regeeringsverordening vast te stell en regelen, 
vergoedingen worden uitgekeerd wegens het 
vervoer van brieven- en pakketpost. 

Toegelaten zendingen. M axima. 

Art. 3. 1. Voorwerpen, waarvoor invoer
rechten verschuld igd zijn, mogen worden ge
sloten in voor Nederlandsch-Indië bestemde 
brieven en monsters. 

2. In het verkeer met de landen, welke 
zich met de behandeling daarvan belasten, 
zijn toegelaten: 

a. pakjes ; . 
b. gewone aangeteekende stukken en ge

wone postpakketten, a l of n iet met verreke: 
ning ; 

c. brieven, doosjes en postpakket ten met 
aangegeven waarde, al of niet met verreke-
ning; . . 

d. aangeteekende stukken, doosjes en post
pakketten, waarvan de afzender de gezamen
lijke postale en n iet-postale rechten, waar
mede die zendingen bij de aflevering mochten 
zijn bezwaard, voor zij ne reken ing wenscht te 
nemen; 

e. postwissels; 
f. zendingen en postwissels met expresse

bestelling; 
g. invordering van gelden op quitantiën. 
3. Voor zoover de verzending per vliegtuig 

betreft, geldt het bepaalde in al inea 2 slechts 
voor de door het D iensthoofd aan te wijzen 
tra jecten of gedeelten daarvan, en voor de 
verzend ing van : 

a" gewone stukken; 
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b. zendingen a ls bedoeld in lid 2, onder 
b en c· 

c. ~stwissels, voor zoover zij zijn bestemd 
voor de door het Di ensthoofd aan te wij zen 
landen. 

4. Bij of krachtens R egeeringsverordening 
wordt vastgesteld: 

a. het hoogste bedrag der aangegeven 
waarde van brieven, doosjes en postpakketten; 

b. het hoogste bedrag van de postw issels. 

Aandeel wegens vervoer van postpakketten. 
Porten en rechten. S chadevergoeding. 

Art. 4. 1. H et aandeel van N ederlandsch
lndië wegens la nd-, luch t- en zeevervoer van 
de uit N ederlandsch-Indië afkomstige of daar
voor bestemde postpakketten en de porten en 
rechten, waarvoor bij de desbetreffende inter
nationale bepalingen geen vaste bedragen 
zijn vastgesteld, worden bij of krachtens Re
geeringsverordening bepaald. De overige por
ten en rechten, alsmede het bedrag, waartegen 
antwoord-coupons ve rkrij gbaar zijn en de be
dragen, welke de schadevergoeding wegens 
verlies van een aangeteekend stuk of wegens 
verlies , berooving of besch adiging van post
pakketten zonder aangegeven waarde niet te 
boven kunnen gaan, worden, met inachtne
nung van de terzake geldende inte rnationale 
bepalingen, door het Diensthoofd vastgesteld, 
met di en verstande, dat de gouden frank 
daarbij wordt gelijk gesteld met vijftig cent. 

2. Voor zoover niets anders is of zal worden 
bepaald, zijn de porten en rechten, bedoeld 
bij dit beslui t, mede van toepassing in het 
verkeer met de landen, welke niet tot de 
W ereldpostvereeniging behooren of niet zijn 
toegetreden tot een of meer der overeenkom
ten, bedoeld bij arti ke\ 1, onder b; een en 

.1nder voor zooveel de diensten met de betrok
ken landen zijn opengesteld. 

~- In de door het Diensthoofd te bepalen 
gevallen, worden uit het bui tenland ontvah
gen volledig gefrankeerde stukken , welke a f
komstig zijn van, of betrekking hebben op in 
Nederlandsch-Indië gedreven zaken of uitge
oefende bedrij ven, belast met het port, het
welk voor soortgelijke zendingen in het bin
nenlandsch verkeer bij vooruitbetaling ver
schuldigd is. 

4. H et Diensthoofd is mede bevoegd om in 
de door hem te bepalen gevall en volledige 
frankeer ing van stukken te vorderen . 

Overmacht. 

Art. 5. W anneer een aangeteekend stuk, 
doosje of pöstpakket is verloren geraakt, of 
een brief, doosje of postpakket met aangegeven 
waarde is beroofd of beschadigd, bestaat in 
geval van overmacht geen aanspraak op 
schaqevergoeding. 

Hepalingen ter verzekering van de geregelde 
werking van hei buitenlandsch 

postve,·keer. 

Art. 6. 1. Tenzij bij of krachtens dit be
sluit anders is of zal worden bepaald, zijn de 
bepalingen, voorkomende in a lgemeene ver
ordeningen of daarop gegronde beslui,te_n, be
treffende het binnenlandsch postverkeer, van 
toepassing op alle onderwerpen, welke niet 
op bindende wijze door het Al gemeen Post-

ve rdrag of ,de bij artikel 1, onder b, bedoelde 
overeenkomsten en de daarbij behoorende slot
protocoll en, supplementen en reglementen zijn 
of zullen worden geregeld. 

2. Bij of krachtens regeeringsverordening 
word t bepaald hetgeen verder noodig is voor 
de geregelde werking van het postverkeer van 

ederlandsch-Indië met N ederland, Suriname 
en Cu:-açao en het overige buitenland. 

Aanhaling van deze bepalingen. 

Art. 7. Deze bepalingen kunnen worden 
aangehaald onder den titel: ,,Internationaal 
Postbe lu it 1934". 

s. 603. 

27 November 1934. BESLUIT tot bekrach
t iging van de ordonnantie van den Gou
verneur-Generaal van Nede,·land.sch-lndië 
van 11 Augustus 1934 (Indisch Staatsblad 
n°. 509), houdende een voorziening voor 
de berekening va n het pensioen van bur
gerlijke en locale ambtenaren en bijzon
dere leerkrachten, die in het tijdperk tus
schen de invoering van de " H .B.B.L. 
1934" en de · inwerkingtreding van de 
nieuwe pens ioenregelingen wegens overtol-
1 igheid eervol en met recht op pensioen 
zijn onts lagen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gelet op het bepaalde bij at-tikel 92 der 

Indische Staatsregeling; 
Gezien de ordonnantie van den Gouverneur

Generaal van N ederland.sch-l ndië van 11 
Augu tus 1934 (Indisch Staatsblad n°. 509), 
houdende een voorzien ing voor de berekening 
van het pensioen van burgerl ijke en locale 
ambtenaren en bijzondere leerkrachten, die 
in het tijdperk tusschen de invoering van de 
" H.B.B.L. 1934" en de imverkingtreding van 
de nieuwe pens ioenregelingen wegens overtol
ligheid eervol en met recht op pensioen zij n 
ontslagen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Staat, Minister van Koloni ën van 30 October 
1934, 2e Afdeeling n°. 3; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
den 13en Novem ber 1934, n°. 55); 

Gezien h et nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 November 1934, 2e 
Afdeeling, n°. 7; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Te bekrachtigen de door den Gouverneur

Generaal van N ederland.sch-l 'ndië krachtens 
artikel 92 van de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie van 11 Augustus 1934 
(Indisch Staatsblad n°. 509), waarbij is be
paald: 

Art. 1. Voor zoover noodig onder nadere 
bekrachtiging door de wet of door een alge
meenen maattegel van bestuur te bepalen, dat 
het pen ioen van de burgerlijke en loca le 
ambtenaren en de bijzondere leerkrachten, die 
met ingang van een datum, gelegen tusschen 
1 April 1934 en den dag van inwerkingtre
ding van de nieuwe pensioenregelingen we
gens overtolli ghe id eervol en met recht op pen
sioen zij n ontslagen, bij toepassing van artikel 
3, lid 6, van het Indisch Burgerlijk pensioen
reglement (Staatsblad 1926, n°. 55 0) , artikel 
9, lid 7, van het Europeesch locaal pensioen-
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reglement 1931 (Staats-blad 1931, n °. 93), 
artikel 11, lid 7, van het Niet-Europeesch 
locaal pensioenreglement 1931 (Staatsblad 
1931, n°. 500) en artikel 12, lid 5, van het 
Pensioenreglement voor bijzondere leerkrach
ten (Staatsblad 1932, n°. 154) wordt berekend 
naar het bedrag van hunne bezoldiging, respec
tievelijk, wat de bijzondere leerkrachten be
treft, van hun pensioengrondslag, over de 
maand Maart 1934, dan wel, indien over die 
maand door betrokkenen geen bezoldiging in 
werkelijken dienst is genoten, over de daaraan 
voorafgegane maand waarover zu lks het laatst 
het geval is geweest. 

2. Deze ordonnantie treedt in werking met 
ingang van den dag na dien harer afkondi
ging en werkt terug tot 1 April 1934. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
a fsch rift aan den R aad van State zal worden 
gezonden. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1934. 

s. 604. 

WILHELMINA. 
D e M inister van Staat, 
Minister ~•an Koloniën, 

H. Co I ij n. 
(Uitgeg. 7 D ece1nber 1934.) 

27 Novembe1· 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
verdrag van Genève van 24 September 
1931 tot regeling van de walvischjacht. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien de Wet van 6 April 1933 (Staatsblad 

n°. 135), houdende goedkeuring van het ve r
drag tot regeling van de walvischjacht van 24 
September 1931, waarvan een afdruk en eene 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat genoemd verdrag door 
Ons voor het Rijk in Europa en Nederlandsch
l ndië is bekrachtigd en Onze akte van be
krachtiging op 31 Me i 1933 te Genève op het 
Secretariaat van den Volkenbond is neder
gelegd; 

Overwegende, dat bij die nederlegging 
krachtens a rtikel 2 van bovengenoemde Wet 
en overeenkomstig artikel 20, 2de lid, van 
vermeld verdrag vanwege Ons ter kenn is van 
den Secretar is-Generaal van den Volkenbond 
is gebracht, dat het verdrag mede toepasselijk 
zal zij n op Surinamie en Curaçao; 

Overwegende mede, dat de hierna genoemde 
landen eveneens hunne akten van bekrachti
g ing hebben nedergelegd, te weten: de Ver
eenigde Staten van Amerika, Denernarken, 
G1·oot-Britannië en Noo,rd--lerland, I talië, 
}Jexico, Noo,-,vegen, P olen, Spanje, T sjecho
slowakije, T urkije, Zuid--Afrika, Zuidslavië en 
Z witserland, en dat B razilië, Egypte, M onaco, 
Nicaragua en Soedan tot het verdrag zijn toe
getreden; 

Overwegende wijders, dat genoemd verdrag 
op 16 Januari 1935 , voor N ederland, Neder
landsch-l ndië, Su,·inarne en Cu,·açao, a lsmede 
YOOr vermelde landen zal in werking treden; 

1 Zie voor de Fransche en Engel sche tekst 
van het verdrag Staatsblad 1933, n°. 135. 

Op de voordracht van Onzen Ministei· van 
Buitenlandsche Zaken van den 20sten Novem
ber 1934, Direct ie van het Protocol , n°. 
38284; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, a lsmede de vertaling 

daarvan, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit Beslu it in het Staatsblad. 

Eene opgave van de data, waarop de akten 
van bekrachtiging van het h iervoor vermelde 
verdrag zijn nedergelegd en van de bij di e 
bekrachtigingen afgelegde verklaringen, als
mede van de toetredingen tot het verdrag is 
mede dit Besl uit gevoegd. 

Onze Ministe1'S, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten November 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenla,ndsche Zaken, 
De G ra e f f. 

(Uitgeg. 11 D ecem ber 1934.) 

V ertal i ng. 

VEUDRAG TOT REGELING VAN DE 
W AJ,VISCHJACHT. 

(Opsomming van Staatshoofden) 

hebben als haar Gevolmachtigden aangewezen 

(Lijst van gevolrnachtigden) 

Die, na hun in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden volmachten te hebben overgelegd, 
omtrent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen: 

Art. 1. De Hooge Verdragsluitende P ar
tijen komen overeen, binnen de grenzen van 
haar onderscheidene rechtsgebieden de passen
de maatregelen te nemen om de toepassing 
der bepalingen van dit Verdrag te verzekeren 
en om overtredingen dier bepalingen te be
straffen. 

Art. 2. Dit Verdrag is slechts van toepas
sing op baleinwalvisschen. 

Art. 3. Di t Verdrag is niet van toepass ing 
op inboorlingen, die de kusten van de gebie
den der Hooge Verdragsluitende P artij en be
wonen1 mits: 

1. Zij slechts gebruik maken van kano's, 
prauwen of andere uitsluitend inlandsche vaar
tuigen, die voortbewogen worden door zeilen 
of roeiriemen; 

2. Zij geen gebruik maken van vuunvape
nen; 

3. Zij niet in dienst zijn van andere clan 
inlandsche personen; 

4. Zij niet gebonden zijn den buit van hun 
walvischjacht aan derden uit te leveren. 

Art. 4. Het vangen of dooden van "right 
whal es", waaronder zullen beschouwd worden 
te behooren Noordkapers, Groenlandsche wal
visschen, Zuidelijke " right whales", ,,right 
whales" uit den Stillen Oceaan en Zuidelijke 
dwerg-,,right whales", is verboden. 

Art. 5. Het vangen of dooclen van jonge 
of zuigende wal visschen, onvolwassen wal 
visschen en walvisschen van het vrouwel ij k 
geslacht, di e vergezeld zijn van jonge wal-
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visschen (of van zuigende walvisschen), is 
verboden. 

Art. 6. Van de lichamen der gevangen 
walv isschen zal zoo vo lledig mogelijk gebruik 
moeten worden gemaakt. In het bijzonder: 

1. De traan zal door koken of op andere 
wijze moeten worden gewonnen uit a l het vet, 
a lsmede uit den kop en u it de tong, en boven
dien uit den staart tot aan de uitwendige 
opening van den dikken darm. 

De bepalingen van het bovenstaande lid 
zu ll en slechts van toepassing zijn op de li cha
men of lichaamsdeelen, die niet bestemd zijn 
om als menschelijk voedsel te worden gebruikt. 

2. I edere fabr iek, hetzij drijvend of op den 
wal, die gebrui kt wordt voor het verwerken 
van walvischli chamen, zal moeten zijn voor
zien van de noodzakelijke werktuigen om de 
traan uit het vet, het vleesch en de been
deren te winnen. 

3. Indien de wa.lvisschen aan wal worden 
gebracht, zullen doeltreffende maatregelen 
moeten worden genomen voor het gebru iken 
van hetgeen na de t raanwinning is overge
bleven. 

Art. 7. De kanonniers en de bemanningen 
der walvischvaarders moeten in dienst worden 
genomen op voorwaarden, di e hun betaling 
in hooge mate afhankelijk zull en maken van 
factoren a ls de maat, de soort, de waarde der 
gevangen wal visschen en van de hoeveelhe id 
gewonnen traan, en niet slechts van het aan
ta l gevangen walvisschen, a lthans voorzoover 
de betaling za l afhangen van den uitsl ag der 
jacht. 

Art. 8. Geen vaartuig van een der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zal mogen gebruikt 
worden tot het vangen of verwerken van wal
visschen, zonder dat het een bijzondere ver
gunning daartoe heeft verkregen, van de 
Hooge Verdragslui tende P artij , wier vlag het 
voert, of zonder dat zij n e igenaar of bevrach
ter de R egeering dier Hooge Verdrags luiten
de Partij heeft kennis gegeven van zijn be
doeling het vaartuig voor de walvischjacht te 
gebruiken en hij van genoemde R egeering een 
ontvangstbewijs va n deze kennisgeving heeft 
ontvangen. 

Dit artikel maakt geen inbreuk op het 
recht van eenige Hooge Verdragsluitende 
Partij om bovendien een door h aar eigen 
overheidsorganen afgegeven vergunning te 
eischen van ieder vaartuig, dat verl angt van 

· haar grondgebied of van haar territoriale 
wateren gebruik te maken met het oog op het 
vangen, het aan wal brengen, of h et verwerken 
van wa lvisschen. De a fgif te van een zoodanige 
vergunning zal mogen worden geweigerd of 
mogen worden onderworpen aan de voorwaar
den, die de belanghebbende Hooge Verdrag
sluitende Partij noodzakelij k of wenschelijk 
za l oordeelen, welke ook de nationaliteit van 
het vaartuig zij . 

Art. 9. De aardrijkskundige grenzen, bin
nen welke de artikelen van dit Verdrag van 
toepassmg zullen zijn , zullen a lle wateren 
van de wereld omvatten, met inbegrip zoowel 
van de voll e zee a ls van de territoria le en 
nationale wateren. 

Art. 10. 1. De Hooge Verdragsluitende 
Partijen zull en van de walvischvaarders, die 
haar vlag voeren, zoo volledig mogelijke bio-

logische gegevens moeten ontvangen ten aan
zien van iederen gevangen walvisch en al
thans wat betreft de navol gende punten: 

a. Datum van vangst; 
b. Plaats van vangst; 
c. Soort; 
d. Geslacht; 
e. L engte; gemeten, indien het dier ui t 

het water is genomen; geschat, indien de wal 
visch in het water in stukken is gesneden ; 

/. Indien er een ongeboren vrucht aanwe
zig is, de lengte en het _geslach t, zoo dit kan 
worden va tgesteld; 

g. Indien het mogelijk is, inlichtingen mn
trent den inhoud van de maag. 

2. De sub e en / van dit artikel bedoelde 
lengte zal de lengte zijn van een rechte lijn, 
getrokken van de uiterste punt van den snu it 
tot aan de inkerving tusschen de staartvinnen. 

Art. 11. I edere Hooge Verdragsluitende 
Partij zal van alle fabrieken, hetzij drijvende 
of op den wal, die binnen haar rechtsgebied 
vallen, opgaven moeten ontvangen van het 
aantal wal visschen van iedere soort, dat in 
iedere fabriek is verwerkt, en van de hoeveel
heden traan van ieder hoedanigheid, meel, 
guano en andere producten, d ie van deze wal
visschen afkomstig zijn. 

Art. 12. I edere Hooge Verdragsluitende 
P artij zal statistische inlichtingen met betrek
king tot alle verrichtingen betreffende de 
walvischjacht binnen haar rechtsgebied doen 
toekomen aan het Internationaal Bureau voor 
Wa l vischstatistiek te Oslo. Deze inlichtingen 
zul len tenminste de in art. 10 bedoelde ge
gevens moeten omvatten, a lsmede: 1. den 
naam en de tonnenmaat van iedere drijvende 
fabriek ; 2. het aantal en de tonnenmaat der 
walvischvaarders; 3. een lijst der stations op 
den wal , di e in het betrokken tijdvak in wer
king waren. Zoodani ge inlichtingen zullen 
worden gegeven met geschikte tusschenruim
ten, di e den tijd van één jaar niet te boven 
gaan. 

Art. 13. De verplichting van eenige Hooge 
Verdragslui tende Partij om maatregelen te 
nemen ten ei nde de nal ev ing der bepalingen 
van dit Verdrag op haar grondgebied, in haar 
territorial e wateren en door haar vaartuigen 
te verzekeren, zal beperkt zijn tot diegene ha
rer gebieden, waarop het Verdrag van toe
pa sing is en tot de aangrenzende territoria le 
wateren, alsmede tot de in deze gebieden in
geschreven vaartuigen. 

Art. 14. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en de Engelsche teksten beide authentiek zijn, 
zal tot eenendertig M aart 1932 kunnen wor
den onderteekend namens ieder Lid van den 
Vol ken bond of iederen Staat niet-Lid. 

Art. 15. Dit Verdrag zal worden bekrach
t igd. De bekrachtigingsoorkonden zullen wor
den nedergelegd bij den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die van de nederlegging 
daarvan mededeeling zal doen aan alle Leden 
van den Volkenbond en aan de Staten niet
Leden , met vermelding van den datum, waar
op de nederlegging heeft plaats gehad. 

Art. 16. Van één April 1932 af zal ieder 
Lid van den Volkenbond en iedere Staat niet
Lid, namens wien het Ve,·drag op dien datum 
nog niet is geteekend, tot dit Verdrag kunnen 
toetreden. 
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De oorkonden van toetred ing zullen worden 
11edel'gel egd bij den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, die _van de nederlegging 
daarvan en van den datum der nederlegging 
mededeeling zal doen aan alle Leden van den 
Volkenbond en aan de Staten niet-Leden. 

Art. 17. Dit Verdrag zal in werking tre
den negentig dagen na de ontvangst door den 
Secrntari s-Generaal van den Volkenbond van 
bekrachtigingen of toetredingen namens ten 
m inste acht L eden van den Volkenbond of 
, taten niet-Leden; hieronder moeten zij n het 
Koninkrijk Noorwegen en het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-I e r-
1 and. . 

Ten aanzien van eenig Lid van den Volken
bond of van eenigen Staat niet-Lid, namens 
wien later een bekrachtig ings- of toetredings
oorkonde wordt nedergelegd, zal het Verdrag 
in werking treden op den negentigsten dag 
na den datum van nederlegging die r oor
konde. 

A l' t. 18. Indien na de inwerkingtreding 
van dit Verdrag de Raad van den Volken
bond op verzoek van twee Leden van den 
Vol kenbönd of Staten niet-Leden, ten aanzien 
van wie dit Verdrag op dat tijdstip in wer
k ing zal zijn, een Conferentie ter herziening 
van het Verdrag bijeenroept, verbinden de 
Hooge Verdragsluitende Partijen zich, zich op 
zoodanige Conferentie te doen vertegenwoor
digen. 

Art. 19. 1 . Dit Verdrag zal kunnen wor
den opgezegd na verloop van een termijn van 
<l rie jaren na zij n inwerkingtreding. 

2. De opzegging zal worden gedaan door 
m iddel van een schr iftelij ke kennisgeving ge-
1·icht tot den Secretaris-Generaal van den 
Volkenbond, die alle Leden van den Volken
bond en de Staten niet-Leden van iedere ken
nisgeving, a lsmede van den datum van ont
,·angst daarvan, in kennis zal stellen. 

3. De opzegging zal in werking treden zes 
maanden na de ontvangst der kennisgeving. 

Art. 20. 1 . Iedere Hooge Verdragslu itende 
Partij kan op het oogenblik van onderteeke
ning, bekrachtiging of toetreding verklaren, 
dat zij door de aanvaarding van dit Verdrag 
geen verplichting op zich neemt ten aanzien 
Ya n a lle of eenige van haar koloniën, protec
toraten, overzeesche gebieden of gebieden, 
die onder haar suzereiniteit of mandaat zijn 
geplaatst; in dit geval zal dit Verdrag niet 
van toepassing zijn op de geb ieden, die in 
een zoodanige verklaring zijn genoemd. 

2. Iedere Hooge Verdragsluitende P a rt ij 
kan l ater ten all en tijde ter kenn is van den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond bren
gen, dat zij wenscht, dat dit Verdrag van toe
passing zal zijn op alle of eenige gebieden, 
die in de verklaring, bedoeld in het voorgaan
de lid, zijn genoemd. In dit geval zal dit 
Verdrag van toepassing zijn op alle gebieden, 
die in deze mededeeling worden genoemd', 
negentig dagen na de ontvangst van deze 
kennisgev ing door den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond, ' 

3. I edere Hooge Verdragsluitende Partij 
kan ten allen tijde na afloop van het tijdperk 
van vijf jaren, voorz ien bij artikel" 19, ver
klaren , dat zij de toepassing van dit Verdrag 
op a lle of eenige van haar koloniën, protec-

toraten, overzeesche · gebieden of gebieden, die 
onder haar suzere initeit of mandaat zij n ge
pl aatst, wenscht te beëindigen; in d it geval 
zal h et Verdrag ophouden van toepass ing te 
zijn op de gebieden, die in een zoodanige ver
klaring zijn genoemd, zes maanden na de ont
vangst van deze verklaring door den Secre
t.1.ris-Generaal van den Volkenbond. 

4. De Secretaris-Generaal van den Volken
bond zal aan alle L eden van den Volkenbond 
en aan de Staten niet-Leden de verklaringen 
en mededeelingen, di e krachtens dit artikel 
ontvangen worden, alsmede de data van de 
ontvangst daarvan, mededee len. 

Ar t. 21. Dit Verdrag zal, zoodra het in 
we rking is getreden , door den Secretaris
Generaal van den Volkenbond worden gere
g istree rd. 

Ten blijke waarvan de bqvengef\Oemde Ge
volmachtigden dit Verdrag hebben ondel'
teekend . 

Gedaan te Genève, den vierentwintigsten 
September negentienhonderd eenendertig, in 
één enkel exemplaar, dat za l worden bewaard 
in het archief van het Secretariaat van den 
Volkenbond en waarvan de voor eenslu idend 
gewaarmerkte afschriften aan a l Ie Leden van 
den Volkenbond en de Staten niet-Leden zu i
l en worden toegezonden. 

Albanië: 
Duitschlanil: 

Lee Kurti . 
Dr. H ans Heimann 

Völckers. 
V e,·eenigde Staten van A 11ierika: 

Hugh R. Wilson. 
B elgië : Hymans. 
Gmot-Britainnië en N oortl,. f erland: 

en alle deelen van het Britsche Rij k; di e 
niet afzonderlijk Lid zijn van den Volken
bond. 

Cecil. 
Canada: H. Guthrie. 
E et Genieenebest "Australië: 

Nieuw-Z eeland: 
Z ·uid-A/rika: 
B•ritsch-lndië: 
Uolu,nbia: 
Dene,narken : 

J ames R. Collins. 
Thomas M. Wi l ford. 
C. T . te W ate r. 

B . L. Mitter. 
A. J. Restrepo. 

M et voorbehoud tot nader bericht voor zoover 

Spanje: 
Finland: 
F1·ankrijk: 
Grie kenlanil: 
I talië: 
M exico : 
Noorwegen : 
Nederland: 

Groenland betreft . . 
Willi am Borberg. 
A. Lerroux. 
Evald Gyllenbögel. 
Louis Rollin. 
R. R aphaël. 
Augusto Rosso. · 
S. Martfnez de Alva: 
Birger Braadlai:id. 

Voor het Rijk in Europa en voor 
N ederlandsch-Indië. 

P ol e11,: 
R oe,nenië: 
Z witserland: 
Tsjechoslowakije: 
Turkije : ' 
Zuidslavië: 

Beelaerts van Blokl and. 
Auguste Zaleski. 

· C. Antoniade. 
Motta. 
Zd . . Fierlinger. 
Cemal Hüsnü. 
Dr. V. Marinkovitch.'' 
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Opg·1ne van de data, waarop de akten van 
bekrachtigin g van het hiervoor verme)(le 
verd rag zijn uetlerg·eleg·tl en van de bij die 
hekrachtlgln g·en afgeleg·de verklarln g·en, 

alsmede van de toetredlng·en tot 
het verdrag·. 

Be k ,. ach t i g i n ge n. 

VEREENIGDE STATEN VAN AMERIKA 
(7 Juli 1932). 

DENEMARKE (26 Juni 1934). 
De Deensche Regeering verklaart de 

toepasselijkheid van het Verdrag uit te 
strekken over Groenland. Dientengevolge 
wordt het voorbehoud, wat betreft Groen-
1 and gemaakt bij de onclertee kening, inge
trokken. 

GROOT-BRITAN rn EN NOORD-IERLAND 
(18 October 1934). 

Bij de bekrachtiging van dit Verdrag is 
verklaard, dat, overeenkomstig de bepa-
1 ingen van a rtikel 20 van het Verdrag, 
Zijne Britsche Majesteit geenerlei ver
plichting aanvaardt voor een Zijner ko
loniën, protectoraten en overzeesche ge
biedsdeelen of gebiedscleelen onder su,,e
reiniteit of mandaatl anden. 

[TALrn (12 Juni 1933). 
De toetreding van I tali ë tot dit Ve rdrag 

zal in geen enkel geval als precedent 
kunnen gel den voor toekomstige overeen
komsten , we lke voorzien in een beperking 
van de vissche rij buiten de territorial e zee. 

i\lEXICO (13 M aart 1933). 
NEDERLAND (mede voor 

Indië, terwijl het Verdrag 
verklaard op Suriname en 
Mei 1933). 

ederlandsch 
toepasselijk is 
Curaçao) (30 

100R'NEGE (18 Juli 1932). 
POLEN (27 September 1933). 
SPANJE (2 Augustus 1933). 
TSJECHOSLOWAKIJE (20 October 1933). 
'l'URKIJE (28 Mei 1934). 
ZUID-AFRIKA (11 Januari 1933). 
ZUJDSLAVrn (16 Januari 1934). 

ZWITSERLAND (16 Februari 1933). 

To e t re cl i n ge n. 

BRAZILrn (21 November 1932). 
EGYPTE (25 Januari 1933). 
M NACO (7 Juni 1932). 

ICARAGUA (30 April 1932). 
SOEDAN (13 April 1932). 

s. 605. 

2 Nov emb,e,· 1934. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Werktijdenbesluit voor 
winkels 1932 (Koninklijk besluit van 11 
Maart 1932, Staatsblad n°. 84). 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gelet op de artikelen 44, 47 , 68 , elfde lid 

en 91 der Arbeidswet 1919; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Sociale Zaken van 25 October 1934, n°. 2145, 
Afdeeling Arbeid ; 

L. & S. 1934. 

0. dat het wenschelijk is gebleken, het 
Werktijdenbesluit voor winkel 1932, zooals 
dit is gewijzigd bij Ons besluit van 13 Augus
tus 1932 (Staatsblad n°. 439), opnieuw te 
wijzigen; 

D en R aad van State gehoord (advies van 
20 November 1934, n° . 37) ; 

Gezien het nade,· rapport van Onzen ge
noemden Minister van 24 November 1934, n°. 
2477, Afdeeling Arbeid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en: 

Art. I. In artikel 1 van het Werktijdenbe
slui t voo r winkels 1932 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Het bepaalde in het tweede lid , onder c, 
wordt gelezen als volgt : 

"c. den verkoop en de aflevering van ruw 
ijs, alsmede van consumptie-ijs en voor den 
verkoop daarvan benoodigde hulpmiddelen ;". 

Het derde lid wordt gelezen als volgt: 
,,3 . Bovendien is het bepaalde in het eer

ste lid niet van toepassing op arbeid in alle 
winkels gedurende den tijd, dat deze op Zon
dag ingevolge het bepaalde bij artikel 4, 
eerste I id, en het bepaalde krachtens de ar
tikelen 9 of 9a der Winkelslui tingswet 1930 
(Staatsblad n°. 460) voor het publiek ge
opend mogen zijn, doch uitsluitend voor den 
verkoop van die voorwerpen of stoffen, voor 
welker verkoop die winkels op Zondag voor 
het publiek geopend mogen zijn en voor de 
werkzaamheden, die daarmede onmiddellijk 
verband houden.". 

Art. II. In artikel 2 van het Werktijden
besluit voor winkels 1932 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

Na het tweede lid wordt een nieuw lid in
gevoegd, luidende: 

"3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mag op Zondag de wekelijksche 
rusttijd van een man of eene vrouw, die op 
dien dag gedurende eene tijdruimte van meer 
dan vier achtereenvolgende uren arbe id ver-
1·icht, als bedoeld in artikel 1, tweede en 
derde lid , éénmaal gedurende ten hoogste zes 
achtereenvolgende uren worden onderbroken, 
onder voorwaarde, dat hetzij de rusttijd in 
totaal ten minste zes en dertig uren bedraagt, 
hetzij de rusttijd in totaal ten minste twee en 
dertig uren bedraagt en de betrokken ar
beider, behalve gedurende den in artikel 3, 
eerste lid, bedoelden rusttijd, bovendien op 
een dag der week na 1 uur des namiddags 
geen arbeid verricht.". 

Het bestaande derde lid wordt vierde lid 
en in den tweeden volzin daarvan wordt in 
plaats van "in het tweede lid" gelezen: ,, in 
het tweede en derde lid". 

Art. III. In het tweede lid van artikel 4 
van het Werktijdenbesluit voor winkels 1932 
wordt in plaats van "het bepaalde in artikel 
2" gelezen : ,,het bepaalde in artikel 2, eerste 
en tweede lid,". 

Art. IV. In artikel 7 van het Werktijden
besluit voor winkels 1932 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

De punt aan het slot van het tweede lid 
wordt vervangen door eene kommapunt ; aan 
het lid wordt toegevoegd: 

" een en ander onder voorwaarde, dat eene 
vrouw geen arbeid verricht tusschen 10 uur 

47 
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des nami ddags en 6 uur des voormiddags en 
dat een man gedurende n iet meer dan 56 u ren 
in dr ie ach tereenvolgende weken tusschen 10 
11ur des namiddags en 6 uur des voormiddags 
arbeid verricht. " . 

In het derde I id wordt in het bepaalde 
onder / in plaats van " brood, banket, suiker
werk en chocola de" gelezen: ,,brood, banket , 
Slllkerwerk en chocolade, a l dan niet tezamen 
1net consumptie-ijs,". 

Na het bepaalde onder / wordt een n ieuw 
u11derdeel ingevoegd, lu idende: 

,, g. in winkels, waarvoor eene vergunning, 
a ls bedoeld in artikel 1, onder e of onder g , 
der Drankwet 1931 {S taatsblad n°. 476) geldt, 
op 31 Decem ber gedurende ten hoogste el f 
uren ·' ' 

H et bepaalde onder g wordt h en daarin 
wordt in plaats van " krach tens artikel 9 der 
Winkelslu itingswet 1930" gelezen : ,,krach
tens de artikelen 9 of 9a der Winkelsluitings
wet 1930". 

In het vierde lid wordt in p laats van 
., krach tens artikel 9 der Winkelsluit ingswet 
1930" gelezen : ,,krachtens de artikelen 9 of 
9a der W inkelsluitingswet 1930". 

H et zesde lid wordt vanaf het bepaalde 
onder a gelezen als volgt: 

" a. op den dag, onmiddellijk voorafgaande 
aan den dag, waarop het I sraël ietisch P aasch
feest , de zevende dag van het Israëlietisch 
Paasch feest , het Wekenfeest, het Nieuwj aars
feest, de Groote Verzoendag, het Loofhutten
feest en h et Slotfeest aanvangt, met dien ver
stande, dat, indien een dezer voor afgaande 
dagen een Vr ijdag is, de h ierbedoelde rege
ling op den onmiddellij k aan dezen V rijdag 
voora fgaanden Donderdag toepassing vindt, 

b. op de dagen, waarop het tweede en he t 
achtste etmaal van het I sraëlieti sch P aasch
feest e indi gt, op den dag, waarop het Weken
feest e indig t , op den dag, waarop het Nieuw
jaarsfeest eindigt , op den dag, waarop het 
tweede etmaal van het Loofhuttenfeest ein
digt en op den dag, waarop het Vreugdefeest 
der W et eindigt ; 

een en ander onder voorwaarde, dat in den 
winkel t ij dens het eerste, tweede, zevende en 
ach tste etmaal van het I sraël ietisch P aasch
feest, het Wekenfeest, h et Nieuwjaarsfeest, 
den Gi-ooten Verzoendag, het eerste en tweede 
etmaal van het Loofhuttenfeest, het Slotfeest 
en het Vreugdefeest der Wet geen arbeid 
wordt verrich t .". 

A rt. V. In het eerste l id van arti kel 12 
van het Werktijdenbeslu it voor winkels 1932 
wordt in plaats van "krachtens artikel 9 der 
Winkelsluiti ngswet 1930" gelezen: ,,krach tens 
de artikelen 9 of 9a der Winkellu iti ngswet 
1930", terwijl aan dat lid de volgende volzin 
wordt toegevoegd: 

" H et bepaalde in den tweeden volzin van 
het eerste l id va.n arti kel 9 behoeft a lsdan 
niet te worden nageleefd.". 

Art. VI. H et bepaalde onder a in a rt ikel 
25 van het Werktijdenbesluit voor winkels 
1932 verval t, terwij l het bepaalde onder d 
vervangen wordt door: ,,d. artikel 7, derde 
l id , onder b tot en met h,"; voorts worden de 
onderdeel en b, c, d, e, f en g geletterd : a, b, 
c, d, e en / . 

Vóór het al dus gewijzigde ar tikel wordt het 

cijfer 1 geplaatst en aan het artikel wordt 
een n ieuw lid toegevoegd, lu idende: 

" 2. Het bepaalde in het eerste I id vindt 
overeenkomstige toepass ing: 

a. in winkels, waar ui tslui tend of in hoofd
zaak brood, banket, suikerwerk en chocolade, 
a l dan n iet tezamen met consumptie-ijs, wordt 
verkocht, op 1 J anuari, 24, 26 en 31 De
cember, 

b. in bloemenwinkels op 1 J anuari, 14 en 
15 Augustus, 1 en 2 November en 24 , 26 en 
31 December, 

een en ander, indien de genoemde data op 
Zondag vallen.". 

Art. VIL Vóór artikel 27 van het Werk
t ijdenbesluit voor winkels 1932 wordt het 
cij fer 1 geplaatst en aan het artikel wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende : 

"2. Het bepaalde in het eerste lid vindt 
overeenkomstige toepassing met betrekking tot 
den in artikel 2, derde l id, bedoelden vrijen 
middag.". 

Art. VIII. D it besluit treedt in werking 
met ingang van den tweeden dag na dien der 
dagteekening van het Staats blad, waarin het 
is geplaatst. 

Onze M inister van Sociale Z aken is bel ast 
met de u itvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

' s-Gravenhage, den 28sten N ovember 1934. 
W I LHE LMINA. 

De Minister van Sociale Z aken, 
J. R. SI o tem aker de B r uï ne. 

( Uitgeg. 7 Decem ber 1934.) 

s. 606. 

28 Novernber 1934. BESLU IT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig a r t ikel 157 der 
hooger-onderwijswet van de a fdeeling gym
nasium van het Onze L ieve Vrouwe lyceum 
te B ,·eda. 

Wij WILHELMI NA , enz. ; 
Op de 'voordracht van Onzen Minister van 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
26 September 1934, N°. 12671 III, a fdeeling 
Voorbere idend Hooger en Middelbaar Onder
wij s; 

Gelet op a rtikel 157 der hooger-onderwijs
wet · 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, N °. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 ovember 1934, N °. 
17062, afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Gezien Ons besluit van 7 Juni 1928 (Staats
blad N °. 199); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 September 1934 de afdee

ling gymnasium van het Onze Lieve Vrouwe 
lyceum te Breda opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd om , 
met inachtneming der desbetreffende wette
lijke voorschriften aan haar leerlingen, di e 
het onderwijs tot aan het e inde hebben bij 
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in a r t ikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld . 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
,vetensch appen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, rlen 28sten November 1934. 

s. 607. 

WILHELMINA. 
De il1 iniste1· van Onde1·wijs, 
J(unsten en Wetenschappen, 

Marc h a n t. 
( Uitgeg. 11 December 1934.) 

28 Novemb,er 1934. BESLUIT tot vern ieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Sim.pelveld d.d. 31 Augustus 
1934, n°. 26, waarbij werd besloten de 
verordening tot regeling van de rechts
positie der ambtenaren in dienst dier ge
meente te wijzigen en aan te vullen. 

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

Binnenlandsche Zaken van 27 October 1934, 
n°. 19722, Afdeeling Ambtenarenzaken, tot 
vern ietiging van het besluit van den raad der 
gemeente Simpelveld d.d. 31 Augustus 1934, 
n°. 26, waarbij werd besloten de verordening 
tot regeling van de rechtspositie der ambtena
ren in dienst dier gemeente te wijzigen en 
aan te vuil en ; 

Overwegende, da t de raad der gemeente 
Simpelveld zijn besluit van 31 Augustus 1934, 
n°. 26, heeft genomen, zonder dat van te 
voren, overeenkomstig het bepaalde in artikel 
31a van de verordening tot regeling van de 
rechtspositie der ambtenaren in dienst dier ge
meente, aan de vereeni gingen van ambtena
ren, die naar luid van laatstgenoemd arti kel 
daartoe gerechtigd waren, de gelegenheid ge
geven is, over dit besluit haar gevoelen te 
doen kennen; 

dat genoemd artikel 31a van voormelde 
rechtspositieregel ing is va tgesteld ter uitvoe
r ing van het bepaalde in artikel 125, eerste 
lid, sub k, der Ambtenarenwet 1929 ; 

dat mitsdien dit besluit is genomen in strij d 
met artikel 125 der Ambtenarenwet 1929; 

dat immers de bepaling van artikel 125 van 
genoemde wet zoude verijdeld worden indien 
het den raad zoude vrijstaan naar believen 
van de ingevolge dit artikel vastgestelde voor
schriften af te wijken; 

Overwegende voorts, dat artikel V van dit 
besluit onder meer bepaalt, dat artikel 31a 
van meergenoemde rechtspositieregeling wordt 
vervall en verklaard; 

dat genoemd artikel 31a is vastgesteld ter 
uitvoering van artikel 125 der Ambtenaren
wet 1929 ; 

dat mitsdien de intrekking van genoemd 
artikel 31a ten gevolge heeft, dat geen uit
voering wordt gegeven aan het voorschrift 
van artikel 125 der Ambtenarenwet 1929, het
welk onder meer bepaalt, dat het bevoegd 
gezag der gemeente, voorschriften zal vast-
teil en betreffende de wijze waarop aan ver

eenigingen van ambtenaren gelegenheid wordt 
gegeven ten aanzien van de, dezen betreffen
de a lgemeen verbindende voorschriften, haar 
gevoelen te doen kennen ; 

dat derhalve het laatste lid van artikel V 

van het besluit van 31 Augustus 1934, n°. 26, 
is in strijd met de wet; 

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

13 November 1934, n°. 38); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 November 1934, 
Afcleeling Ambtenarenzaken, n°. 20278; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Genoemd beslui t van den raad der gemeente 

Simpelveld te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

's-Gravenhage, den 28sten November 1934. 
WILHELMINA. 

De ilfiniste,· van B innenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg . 7 Deeembe,· 1934.) 

s. 608. 

29 November 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Zaltbomm el dd. 16 
November 1934, N°. 1811, waarbij aan de 
tijdelijke winkeliersvereeniging ter gele
genheid van St. Nicolaas 1934 aldaar toe
stemming is verleend tot het aanleggen 
en houden van een loterij. 

Geschorst tot 1 Januari 1985. 

s. 609. 

30 Nove,nber 1934. BESLUIT tot 
aanvulling en wijziging van het 
narenreglement Rijks hoogere 
scholen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 

nadern 
Ambte
burger-

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 September 1934, n°. 12943 III, afdeeling 
Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 125 van de Ambtenaren
wet 1929 en op artikel 2, tweede lid, van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement; 

Gezien Ons besluit van 11 Augustus 1934 
(Staatsblad n°. 478) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het 
Ambtenarenreglement Rijks hoogere burger
scholen, vastgesteld bij Ons besluit van 27 
Augustus 1931 (Staatsblad n°. 385), gewij
zigd en aangevuld bij Ons besluit van 27 
November 1933 (Staatsblad n° . 627), nader 
aan te vullen en te wijzi gen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, n°. 42); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1934, 
n°. 17079, afdeeling Voorbereidend Hooger 
en Middel baar Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd reglement aan te vullen en te 

wijzigen als volgt: 
Art. I . Na artikel 19 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel, luidende: 
"A,·t. 19a. 1. Een geneeskundig onderzoek 
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kan mede worden ingesteld ten aanz ien van 
een ambtenaar, di e niet wegens ziekte buiten 
dienst is, maal' van wien nochtans op goede 
gronden wordt veronderste ld , dat zijn licha
melijke of geeste lijke toestand een beletsel 
vormt om zijn dienst naar behooren te ver
richten. 

2. B I ijkt bij het onderzoek, dat zoodanige 
dienstverrichting is uitgesloten , dan heeft de 
betrokkene, indi en hij op grond van den ui t
slag van het geneeskundi g onderzoek buiten 
dienst wordt gesteld , aanspraak op uitbetaling 
van bezoldiging volgens artikel 18, tot aan 
den dag van ingang van het ontslag." 

Art. II. In artikel 18, eerste lid, wordt in 
p laats van ,,artikel 20" gelezen: ,,artike l 19" . 

Art. III. In artikel 20, eerste I id, wordt 
in plaats van "a,·tikel 19" gelezen: ,, de ar
tikelen 19 en 19a" . 

Art. IV. In artikel 21 wordt in plaats van 
,,19 en 20" gelezen: ,,19, 19a en 20" . 

Art . V. In artikel 25, vierde lid, wordt in 
plaats van " 19 en 24" gelezen: ,,19, 19a en 
24". 

Art. VI. In artikel 27 worden de navol 
gende wijzig ingen aangebracht: 

In den aanhef vervallen de woorden "tij
dens de verh inder ing om dienst te verrich
ten": 

onder a wordt in plaats van " 19, 20, 24 en 
25" gelezen: ,,19, 19a, 20, 24 en 25"; 

onder c worden achter het woord "ambte
naar" ingevoegd de woorden "tijdens de ver
hinder ing om dienst te verrichten". 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is bel ast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschr ift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage , den 30sten ovember 1934. 

s. 610 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

M arc ha n t. 
( Uitgeg. 14 Decernb e,· 1934.) 

30 Nove,nber 1934. BESLUIT tot w1Jz1grng 
en aanvulling van het Ambtenarenregle
ment Rijkskweekscholen en Rijksnormaal
lessen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
September 1934, n°. 7735 III, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat in -verband met het bij 
Ons besluit van 11 Augustus 1934 (Staatsblad 
n° . 478) gewijzigde Algemeen Rijksambtena
renreglement wijziging noodig is van Ons be
slui t van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n°. 
386), zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
besluit van 27 November 1933 (Staatsblad 
n° . 628); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1934, n°. 
9285, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

Hebben goedgevonden eri verstaan : 

Voornoemd reglement te wijz igen en aan te 
vull en a ls volgt : 

Art. I . a a rtike l 20 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende : 

Art. 20a. 1. E en geneeskundig onderzoek 
kan mede worden ingesteld ten aanzien van 
een ambtenaar, di e niet wegens ziekte buiten 
dienst is maai· van wien nochtans op goede 
gronden 'wordt verondersteld , dat zijn licha
melijke of geestelij ke toestand een beletsel 
vormt om zijn dienst naa,· behooren te ver
richten. 

2. Blijkt bij het onderzoek, dat zoodanige 
dienstverrichting is uitgesloten, dan heeft de 
betrokkene, indien hij op grond van den uit
slag van het genee kundig onderzoek buiten 
dienst wordt gesteld, aanspraak op uitbetaling 
van bezoldi ging volgens artikel 19, tot aan 
den dag van ingang van het ontslag. 

Ad:. II. In artikel 19, eerste lid, wordt in 
plaats van , .artikel 20" gelezen: de artikelen 
20 en 20a. 

Art. III. In artikel 21, eerste I id , wordt 
in plaats van "artikel 20" gelezen: de arti
kelen 20 en 20a. 

Art. IV. In a rtikel 22 wordt in plaats van 
,,20 en 21" gelezen: 20, 20a en 21. 

Art. V. In artikel 26, vierde lid, wordt in 
plaats van " 20 en 25" gelezen: 20,_ 20a en 25. 

Art. VI. In den aanhef van art,kel 28 vel'
vallen de woorden: ,, tijdens de verhindering 
om dienst te verrichten"; 

in genoemd artikel wordt onder a, in plaats 
van "20, 21 , 25 en 26" gelezen: 20, 20a, 21, 
25 en 26 ; 

in het bepaal de onder c worden achter het 
woord: ,,ambtenaar" ingevoegd de woorden: 
tijdens de verhindering om dienst te verrich
ten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de u itvoeri ng 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gra venhage, den 30 ten ovember 1934. 

s. 611. 

WILHELMINA. 
De Ministe,· van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uit9eg. 18 December 1934.) 

30 Novenibe,· 1934. BESLUIT tot wijziging 
en aan vuil ing van het Ambtenarenregle
ment Rijksl eerscholen en Rijks lagere 
scholen. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 28 
September 1934, n°. 7735 III, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

Overwegende: dat in verband met het bij 
Ons beslu it van 11 Augustus 1934 (Staatsblad 
n°. 478) gewijzigde A lgemeen Rijksambtena
renreglement wijziging noodig is van Ons be- J 
slu it van 27 Augustus 1931 (Staatsblad n° . 
387), zooals d it laatstelijk is gewijzigd bij Ons 
bes lui t van 27 November 1933 (Staatsblad 
n°. 629}; 
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Den R aad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 November 1934, n°. 
9285, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Voornoemd reglement te wijzigen en aan te 

vull en als volgt: 
Art. I. N a a rtikel 20 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel, luidende : 
Art. 20a. 1. Een geneeskund ig onderzoek 

kan mede worden ingesteld ten aanz ien van 
een ambtenaar, die niet wegens ziekte bui ten 
dienst is, maar van wien nochtans op goede 
grnnden wordt verondersteld , dat zijn li cha
melijke of geestelijke toestand een beletsel 
vormt om zij n di enst naar behooren te ver-
1·ichten. 

2. B lijkt bij het onderzoek, dat zoodanige 
dienstverrichting is uitgesloten, dan heeft de 
betrokkene, indien hij op grond van den uit
slag van het geneeskundig onderzoek buiten 
dienst wordt gesteld, aanspraak op uitbeta l ing 
van bezoldiging volgens artikel 19, tot aan 
den dag van ingang van het ontslag. 

Art. II. In artikel 19, eerste I id, wordt in 
plaats van " artikel 20" gelezen: de artikelen 
20 en 20a. 

Art. III. In artikel 21 , eerste lid , wordt 
in plaats van "artikel 20" gelezen: de arti
kelen 20 en 20a. 

Art. IV. In artikel 22 wordt in plaats van 
.,20 en 21" gelezen: 20, 20a en 21. 

Art. V . In artikel 26, vierde l id , wordt in 
plaats van "20 en 25" gelezen: 20, 20a en 25. 

Art. VI. In den aanhef van artikel 28 ver
vall en de woorden: ,, tijdens de verhindering 
om dienst te verrichten" ; 

in genoemd artikel wordt onder a, in pl aats 
van "20, 21, 25 en 26" ge lezen: 20, 20a, 21, 
25 en 26 ; 

in het bepaalde onder c worden achter het 
woo l'Cl: ,,ambtenaar" ingevoegd de woorden: 
tijdens de verhindering om dienst te verrich
ten. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
\ Vetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
de Al gemeene· R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1934. 

s. 612 . 

WILHELMINA. 
D e M inister van Onderwijs , 
Kunsten en W etenschappen, 

M a re ha n t. 
(Uitg eg. 18 December 1934 .) 

30 No vember 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendm aking in het Staatsblad van het 
op 1 Juni 1934 te Santiago de Chile tus
chen Nederland en Chili gesloten verdrag 

tot regeling door m iddel van clearing van 
de credieten voortvloeiende uit het h an
delsverkeer tusschen beide landen, alsmede 
van de daarbij behoorende op 6 Juli 1934 
tusschen den Tijdelij k Zaakgelastigde der 
Nederlanden te Santiago de Chil e en den 
Chileensohen Mi ni ter van Bui tenlandsche 
Za ken gewisselde nota's . 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Gezien het op 1 Juni 1934 te Santiago de 

Chile tusschen N ederland en Chil i gesloten 
verdrag tot regeling door middel van clearing 
van de credieten voortvloeiende uit het han
delsverkeer tusschen be ide l anden, a l mede 
van de daarbij behoorende op 6 J uli 1934 
tusschen den Tijdelijk Zaakgelastigde der 
Nederlanden te Santiago de Chile en den Chi
leenschen Minister van Buitenl andsche Zaken 
gewisselde nota's, van welk verdrag een af
druk en van welke nota's een afdruk en eene 
vertaling bij dit Bes] uit zijn gevoegd; 

Gelet op artikel 1 van de Wet van 25 J uli 
1932 (Staatsblad n°. 375) tot ve rgemakkel ij 
king van maatregelen bij verdrag of op an
dere wijze te treffen, ter breideling van de 
gevaren voortsp rui tende uit de beperkende 
bepalingen, die steeds veelvuldiger op het in
ternationale betalingsverkeer worden toege
past ; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
g ing van gen~md verdrag, dat toepasselijk 
i op Nederland, N ederlandsch-l ndië, Suri
name en Curaçao, op 15 ovember 1934 te 
Santiago de Chil e zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
B uitenlandsohe Zaken van den 27sten N ovem
ber 1934, Directie van het Protocol, n° _ 
37886; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd verdrag en bovengenoemde 

nota's, a lsmede een vertaling van die nota's, 
te doen bekend maken door de plaatsing van 
rlit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Min isters, Hoofden van Departemen
ten van Al gemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 30sten November 1934. 
WILHELMINA. 

D, Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 
(Uitgeg. 7 Deceniber 1934.) 

H are Majesteit de Koningin der N ederlan
den en Zijne Excellentie de President van de 
Chileensche Republiek, bez ield met den wensch 
de regeling, door middel van clearing, van de 
cred ieten voortvloe iende uit het handelsver
keer tusschen Chili en Nederland te verge
makkelijken, hebben besloten te dien einde 
een verdrag te slui ten en hebben Hunne we
de rzijdsche Gevolmachtigden benoemd, te 
weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
Den Heere Gideon Walrave Boissevain, Ha

i-en Tijdelijk Zaakge lastigde te Santiago, en 
Zijne Excellentie de P res ident van de Chi

leensche Republiek 
Den Heere Miguel Cruchaga, Zijn Minister 

van Buitenlandsche Betrekkingen, 
die, na elkander mededeeling te hebben ge

daan van hunne volmachten, welke in goeden 
en behoorl ijken vorm werden bevonden, over 
de volgende artikelen tot overeenstemming 
zijn gekomen: 

Art. 1. H et clearingsysteem zal worden 
toegepast op de vereffening van vorderingen 
uitslu itend voortvloeiende uit het handelsver
keer tusschen het Kon inkrijk der N ederlanden 
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en de Republiek Chili, overeenkomstig de vol
gende bepalingen . 

Art. 2. De vereffening van vorderingen, 
voortvloeiende uit den aankoop van in Ne
derland ingevoerde goederen van Chileensche 
herkomst, zal geschieden door storting van 
den koopprijs in Nederlandsche guldens bij de 
Nederlandsche Bank voor rekening van het 
Nederlandsch Clearing instituut. Laatstge
noemde instell ing zal de aldus ontvangen be
dragen brengen in het credit van de rente
vrije rekeningen A en B, die zij in haar boe
ken zal openen ten gunste van de " Banco 
Centra! de Chile" . 

De vereffening van vorderingen, voort
vloeiende uit den aankoop van in Chili inge
voerde goederen van Nederlandsche herkomst 
zal geschieden door storting van den koop
prijs in Chileensche pesos bij de " Banco Cen
tra! de Chile". L aatstgenoemde instelling zal 
de aldus ontvangen bedragen brengen in het 
credit van de rentevrije rekeningen A en B , 
die zij in haar boeken zal openen, ten gunste 
van het Nederlandsch Clearinginstituut. · 

Art. 3. De achterstallige Nederlandsche 
vorderingen, bestaande op den datum van in
werkingtreding dezer overeenkomst, zullen ge
leidelijk worden afgelost op de wijze als in 
de hiernavolgende a rt ikelen 4 en 8 voorzien. 

Als achterstalli ge vorderingen zull en wor
den beschouwd : 

a. de vorderingen ver tegenwoordigende den 
koopprijs van de in Chil i ingevoerde goederen 
van ederlandsche herkomst, waarvan de 
tegenwaarde in Chili is gestort in het t ijdvak 
van 20 J uli 1931 tot den datum van inwer
kingtreding dezer overeenkomst; 

b. de vorder ingen, die in dezelfde omstan
digheden verkeeren als die onder a genoemd, 
maar waarva n de tegenwaarde door de Chi
leensche schu ldenaars op den datum van in
werkingtreding dezer overeenkomst niet ge
stort is; 

c. de vorderingen, vervallen vóór 20 Juli 
1931, maar die de Chileensche schuldenaars 
op dien datum niet bij machte waren te vol
doen, zooals geprolongeerde wissels, gelden, 
toegewezen op grond van rechterlijke uitspra
ken of faillissementen, regelmatig over een 
zekeren t ijd verdeelde betalingen, en andere 
soortgelij ke gevallen, met dien verstande, dat 
in gevallen van twijfel over den aard van de 
vorderingen, vermeld onder c, de "Banco 
Centra! de Chile" en het Nederlandsche Clea
ringinstituut dienaangaande in gemeen over
leg zullen beslissen. 

Mochten stortingen, als vermeld onder a, 
ten gunste van Nederlandsche verkoopers zijn 
geschied, hetzij op een geblokkeerde rekening 
ten name van den verkooper, hetzij in han• 
den van derden, ten deze optredend als last
hebbers {banken, notarissen, advocaten, con
sula ire ambtenaren, enz.) zoo zal de " Banco 
Centra! de Chile", op vertoon van bewijsstuk
ken, de benoodigde toestemming verleenen 
voor de overbrenging van die tegoeden op de 
gemeenschappelijke rekening B. 

Tot de categorie der achtersta Il ige vorde
ringen, vermeld onder a, b en c, zullen slechts 
die vorde ringen worden toegelaten, die binnen 
een termijn van twee maanden, te rekenen 
vanaf de inwerkingtreding dezer overeen-

komst, onder overl egging Yan bewijsstukken 
zullen zijn aangegeven, hetzij door den schul
denaar of den vertegenwoordiger van den 
schuldeischer in Chili bij de "Banco Centra! 
de Chile", hetzij door den schuldeischer of 
den rechthebbende in ederland bij het N e
derlandsch Clear inginstituut. De beide instel
lingen zu llen elkander van bovenvermelde 
aangiften mededeeling doen door toezending 
van een afschrift. Alle geschilpunten zull en in 
gemeenschappel ijk overleg tus chen de " Banco 
Centra! de Chile" en het Nederlandsch Clea
r inginstituut geregeld worden. 

Art. 4. De achterstallige vorderingen zul 
len slechts in de clear ing worden opgenomen 
voorzoover de storting van de tegenwaarde in 
Chileensche pesos door den schuldenaar of zijn 
lasthebber bij de " Banco Centra! de Chile" 
behoorlijk is geschied, teneinde te worden ge
bracht in het credit van de gemeenschappe
lijke rekening B. 

De storti ng zal plaats hebben in Chileensche 
pesos. De vorderingen, luidende hetzij in Ne
derl andsche guldens hetzij in Chileensche 
pesos, zullen worden' verrekend op basis van 
1 Ch ileensche peso = 0.15 Nederlandsche 
gulden. 

De vorderingen, luidende in andere munt
soorten dan den Chileenschen peso of den 
Nederlandschen gulden, zull en in de nationale 
muntsoort worden omgezet, namelijk in pesos 
(à f 0.15} in Chili door . tusschenkomst van 
de " Banco Centra! de Chile" en in guldens 
in Nederland door tusschenkomst van het Ne
derlandsch Clearinginstituut, op basis van de 
officieele koersnoteeringen op den dag van 
storting onderscheidenlijk te Santiago en te 
Amsterdam. 

Vanaf de inwerkingtreding van deze over
eenkomst zullen de Chileensche schuldenaars 
voor al deze chulden de stor ting van de over
eenkomstige tegenwaarde in pesos moeten 
doen geschieden. 

Art. 5. De " Banco Centra! de Chile" zal 
aan het Nederlandsch Clearinginstituut be
richt zenden betreffende de overeenkomstig 
het voorgaande artikel gedane stortingen, in 
de volgorde van het tijdstip van storting en 
boeking in het credit van de gemeenschappe
lij ke rekening B , waarbij tegelijkertijd mach
tiging wordt verleend tot uitbetaling aan de 
verkoopers. 

De teboekstelling zal in guldens geschieden 
tegen den koers, in artikel 4 vastgelegd. 

De stortingsberichten zullen vermelden den 
naam van den schuldenaar in Chi li ; de vor
dering waarop de storting betrekking heeft, 
den naam van den ederlandschen schuld
eischer en eventueel dien van den rechtheb
bende, het bedrag in Chileensche pesos en het 
bedrag in Nederlandsche guldens, berekend 
tegen den koers in artikel 4 vastgelegd. 

Art. 6. a. Vijftien procent van iedere vor
dering, v90rtvloeiende uit aankoopen van in 
Nederland ingevoerde Chi lisalpeter en bij
producten daarvan, onder aftrek van een 
vastgesteld bedrag van f 1 per 100 kilo sal
peter ter dekk ing van de transportkosten en 
alle andere bijkomende kosten, zal in guldens 
worden gestort bij de Nederlandsche Bank 
voor rekening van het Nederlandsch Clearing
instituut, hetwelk deze bedragen zal boeken 



743 30 OVEMBER tS. 612) 1934 

i11 het credit van de gemeenschappelijke reke
ning B, ten einde uitslui tend te dienen voor 
de a fl oss ing van de ach terstallige vorderin
gen, onder voorbehoud van het in het h ierna
volgende artikel 7 bepaalde. 

b. Vijf en twintig procent van iedere vor
dering, voortvloeiende u it aankoopen van in 
Nederl and ingevoerde Chil isalpeter en bij
producten daarvan, onder a ftrek van het hier
boven vermel de bedrag, zal in guldens worde n 
gestort bij de Nederl a ndsche Bank voor reke
ning van het Nederl andsch Clearinginstituut, 
hetwelk de overeenkomstige bedragen zal boe
ken in het credi t van de gemeenschappelijke 
rekening A, ten einde u itsluitend te dienen 
voor de a fl oss ing van de vorderingen, voort
vloeiende ui t aankoopen van vanaf den da
tum van inwerkingtreding dezer overeenkomst 
in Chili ingevoerde goederen van N ederl and
sche herkomst. 

A rt. 7. Wanneer het op een zeker oogen
blik mocht blijken, dat de vorderingen, waar
voor in Chili nog geen stortingen hebben 
p laats geha d, na gemeen overleg tusschen de 
"Banco Centra! de Chile" en het Nederl andsch 
Clearinginsti tuut, de bela nghebbenden be
hoorlijk gehoord zijnde, als oninvorderbaar 
moeten worden beschouwd, zull en de stort in
gen, genoemd onder a van artikel 6, voorloo
p ig worden gestaakt. D it laatste zal in ieder 
geval defini t ief geschieden , zoodra het totaal 
der bedragen, geboekt in het credi t va n bo
venbedoelde gemeenschappelijke rekening B, 
het bedrag der vorderingen, aangegeven 
krachtens de alinea's a, b en c van ar t ikel 3, 
zal hebben bereikt. 

De stort ingen, bedoeld onder b van artikel 
6, zullen vana f dat oogenblik verhoogd wor
den tot 30 procent. 

Art. 8. H et Nederl andsch Clearinginstituut 
za l aan de " Banco Centra! de Chile" bericht 
zenden van de overeenkomstig de alinea's a 
en b van artikel 6 gedane stortingen in de 
volgorde· van het t ij dstip van storting en 
boeking. 

De " Banco Centra! de Chile" zal zich be
l asten met de uitbetaling van de tegenwaarde 
Yan de stortingen, bedoeld onder a van artikel 
6, aan de verkoopers in Chili van salpeter en 
de bijproducten daarvan tegen den koers, ver
mel d in artikel 4 bovengenoemd. 

De Chileensche koopers van Nederlandsche 
goederen, bedoeld onder b van a rti kel 6, zul 
len de tegenwaarde daarvan in pesos tegen 
den dagkoers van expor twissels storten bij de 
,,Banco Centra! de Chile", die zich zal be-

1 
la ten met de uitbetaling van die bedragen 
aan de verkoopers in Chili van salpeter en 
de bijproducten daarvan. Deze koers zal door 
de Chileensche Regeering worden vastgesteld 
in overeenstemming met de bestaande markt
verhoudingen . Dezelfde koers zal aangewend 
worden ten aanzien van de stortingen, be
doeld in de laatste zinsnede van artikel 7. 

Art, 9. U itdrukkel ij k wordt overeengeko
men dat, voor het geval deze overeenkomst 
mocht worden opgezegd vóór de algeheele a f
loss ing van de achterstall ige vorderingen, de 
in guldens luidende stortingen , bedoeld in ar
t ikel 6 al inea a, bij de Nederlandsche Bank 
voor r~kening van het Nederl andsch Clearing
inst itnut zull en worden voortgezet tot het 

oogenbl ik, waarop d ie aflossing zal zijn be
eindigd . 

Art. 10. Iedere vordering, voortvloeiende 
u it aankoopen van andere in N ederland inge
voerde Chil eensche goederen dan salpeter en 
de bij producten daarvan, moet worden vol
daan door storting van den koopprijs in Ne
derlandsche guldens bij de Nederlandsche 
Ba nk voor rekening van het Nederla ndsch 
Clearinginstituu t in het credi t van de ge
meenschappelijke rekening A, ten einde over
een komstig het bepaalde in artikel 12 te die
nen ter vereffening van aan Nederlandsche 
exporteurs verschuldigde vorder ingen, die ver
val! en na de inwerkingtreding dezer overeen
komst. D it voorsch r ift heeft geen betrekking 
op aankoopen van koper, welk artikel buiten 
de bij deze overeenkomst get,·offen regeling 
blijft . 

I edere vordering, voor tvloeiende ui t aan
koopen van in Chili ingevoerde goederen van 
Nederl andsche herkomst, zal moeten worden 
voldaan door een storting in Chileensche pesos 
bij de " Banco Centra] de Ch ile" tegen den 
dagkoers van exportwissels, zooals deze is om
schreven in artikel 8. Genoemde instelling 
zal het bedrag in guldens, overeenkomend met 
de vermelde stortingen in pesos, boeken in het 
cred it van de rekening A. 

De beide instellingen zullen in gemeen over
leg de wijze van toepassing van di t artikel 
vaststellen, met name wat betreft de dekking 
van de transportkosten en andere bijkomende 
kosten ten gunste van den Ch ileenschen ver
kooper. 

Art. ll. De "Banco Centra] de Chile" en 
het Nederl andsch Clearinginstituut zull en el
ka nder wederzijds beri cht zenden van de ge
dane stortingen. H et stortingsbericht zal ver
melden voor all e in Chili gedane stort ingen 
het bedrag in guldens en het overeenkomstig 
bedrag in pesos; voor wat betreft de in Ne
derland gedane stortingen het bedrag in gul 
dens. 

Art. 12. De uitbetalingen aan de verkoo
pers in Chili door de " Banco Centra! de 
Chile" en in Nederl and door het Nederl andsch 
Clearinginstituut zullen geschieden naar chro
nologische volgorde van de stor t ingen, voor
zien in de artikelen 10 en 11, binnen de 
grenzen van hetgeen beschikbaar is op de 
bovenbedoelde gemeenschappelijke rekenin
gen A. 

De beide instellingen zull en in gemeen over
leg de wijze van toepassing van dit artikel 
vaststellen. 

A rt. 13. De vorderingen, voortvloeiende uit 
den verkoop van goederen van ederlandsche 
herkomst, in consignatie in Chi! i op het oogen
blik van inwerkingtreding dezer overeenkomst 
en binnen een termij n va n dr ie maanden vanaf 
dien datum, behoorlijk aangegeven bij de 
,,Banco Centra! de Chile", zullen worden ver
effend overeenkomsti g het bepaalde in de drie 
voorgaande artikelen. 

Art. 14. H et particuliere compensatiever
keer van Chileensche producten tegen Neder
landsche producten zal zooveel mogelijk wor
den bevorderd door de beide instell ingen, 
wier toestemming tot ui tvoer ing voor ieder af
zonderlijk geval moet worden gevraagd. 

A rt. 15. Alle moeilijkheden, die bij de toe-
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passing van de be pa lingen va n deze overeen
komst mochten rijzen , zu ll e n in gem eenscha p
pelij k over leg door de beide bovengenoemde 
instell inge n worden geregeld , behoudens t us
schenkom st zoo noodig van de Contr actee rende 
R egee r ingen. 

Art. 16 . D eze overee nkomst za l in we rk ing 
t r eden vij ft ien dagen na den datum va n on
dertee kening en zal van kracht bi ij ve n ge
du rende een jaar . 

Z ij zal e venwel stilzwijgend wo rden ve r-
1 e ng d, waa rbij de be ide contracteerende par
tij en zi ch de bevoegdhe id voorbehouden haar 
iede r oogenblik met inach tnemi ng van een 
opzeggingsterm ij n van dr ie maanden te be
e ind igon. 

Te r oorkonde waarvan de wederzij dsche Ge
volmach t ig den di t verdrag h ebben ondertee
kend , in de N ederl andsche en S paansche talen 
en va n h un zegels hebben voorz ien . 

Gedaa n te Santiago de Chil e , den l sten 
Jun i 1934. 

G . W . Boissevain. (L . S . ) 
M iguel Cruchaga. (L . S. ) 

S paa nsch e te kst. 

Su Excelencia el P residente de la R epubl ica 
de Chile y Su Majestad l a R e ina de los 
P a ises B a jos, anim ados del deseo de fac ili tar 
e l a juste, por via de compensación, de los 
c réd itos proveni entes del intercam bio de m er
ca derias entre Chile y los P a ises B a jos, ha n 
r e uel to celebrar una Convención al e fecto y 
des ignado sus Plenipotenciar ios, a a ber : 

Su Excele ncia el P residente de l a R epublica 
de Ch il e; 

A I senor M ig uel Cruch aga, su Min istro de 
R el acio nes Exteriores ; 

Su Majestad la R ei na de los P a ises B a jos : 
Al senor G ideon W al r ave B oisseva in , su 

Encargado de N egocios ad interim en Sa n
t iago; 

les cuales despues de haberse comun icado 
sus P lenos P oderes respectives, que se encon
traron en buena y deb ida fo rm a, ha n conve
nido en la s di sposiciones sig uien tes; 

Art . 1. E i sistem a de " clearing" se a pli
cará a l a liquidación de los créd itos p rovenien
tes exclusivamente del intercambio comernia l 
entre la R epublica de Chile y el R eino de lo 
P aises B a jos, segun l as disposicione s iguie n
tes. 

Art. 2. La l iquidación de los crédi tos resul 
tantes de la compra de mercaderias de p ro
veni encia ch ilena importadas en los P a ises 
Bajos, se efectuará medi a nte e l depósito del 
pr ec io de compra en fl orines holandeses en el 
,, Jederla ndsche B a nk", por cuenta del " e
derlandsch Cl earinginstituut" . E sta insti t u
c ión a bona rá las sumas asi recibidas a l h a ber 
de las cue ntas A y B , que a br irá en sus li bros 
a l a órden del B a nco Centra ] de Ch il e, y que 
110 producirán intereses. 

L a liqu id ación de los crédi tos re ulta n tes de 
la com pra de mercaderi as de proveniencia ho
la ndesa impor tadas en Ch il e, se efectuará me
diante el depós ito del precio de compra en 
pesos chil enos en el B a nco Centra] de Chil e. 

Esta inst itución a bona rá las sumas as i recibi 
da a l ha her de las cuentas A y B, que a bri rá 
e n sus libros a la órden del " N ede rl a ndsch 
Clearinginstituut" , y que no prod ucirán in
te reses . 

A rt. 3. Los créd itos hola ndeses a t rasados 
que existan en l a fecha de l a ent r ada en 
v igencia de Ia presente Conventión, serán 
a morti zados progres ivamente segun el método 
prev isto en los articulos 4 y 8. 

Se conside ra rá n c réditos a trasados : 
a. los créditos que representen el precio de 

compra de m ercade ri as de provenienc ia ho
l a ndesa, importadas e n Ch ile, cuyo contra
va lor h a ya s ido depos itado e n Ch il e e n c ua 1-
quier t iempo entre el 20 de Julia de 1931 y 
la fecha de l a entrada en v igencia del pre
sente Acuerdo ; 

b. los créd itos que se encuen trnn en l as 
m ismas condiciones que los m encionados en el 
párrafo a, pero cuyo cont r a-valor no haya sido 
de positado por los deudores en Chi le en l a 
fecha de en trad a e n v igencia del presente 
Acuerdo· 

c. los ' crédi tos vencidos antes del 20 de 
J ul io de 1931 pero que , en esa fecha no se 
encontra ba n en estado de se r pagados por los 
deudores en Chil e, tales como la s letras pror
rogadas, las as ignaciones de fondos a conse
cuencia de liquidaciones judiciales o de quie
bras, los pagos e calonado y otros casos seme
j a ntes, qued a ndo e ntent ido que en caso de 
duda sobre l a natu raleza de Jo créditos a 
que se re fi ere el presente pá rra fo c, el B anco
Centr a l de Ch ile y el " N ederl a nd ch Clearing
instituu t" decidi rán a este res pecto de corm'.m 
acuerdo. 

En el caso en que se hub ieren efectuado de
pós itos de los previstos en el pá rra fo a e n 
favor de vendedores hola ndeses, sea en una 
cuenta bloquead a a nombre del vendedor o en 
m a nos de terceros, considerndos como manda
tarios {ba ncos notarios, a bog ados, cónsul es, 
etc.) el B a ndi Centra! de Chil e prévia p re
sent~cion de documentos justificativos, acor
de rá todas l as autorizaciones necesari as pai-a 
el traspaso de estos c rédi tos a l a cuenta co
mun B. 

o se admi t irán en la categor ia de los cré
d itos a t rasados p rev istos en l as letras a, b y t 
sino los créditos que e n un plazo de dos m ese 
contado desde l a entrada en v igencia del pre
sen te Acuerdo fueren declarados, prév ia pre
sentación de documentos j ustificativo , sea po ,
e l deudor o el r epresen tante del acreedor en 
Chi le en el B anco Centra! de Chil e, sea po r 
el acreedor o e l beneficiario en los P a ises 
B a jos en el " N ede rlandsch Cleari nginstituut" . 
Ambas instit uciones se comunicarán l as de
cla raciones ante mencionad as env iá ndose co
pias de ellas. El B anco Cent ra! de Ch ile y e l 
" N eder! andsch Clearing instituut" resol ve rán 
de comun acuerdo los casos litig iosos. 

Art . 4. Los créd itos a trasados no se admi
t irá n en "clearing" s ino a condición de que 
se efectue debidam ente el depós ito de su 
cont ra-valor en pesos chi lenos por el de udor o 
su m andatario e n el B a nco Centra! de Ch ile, 
para ser abonado a l ha ber de 1 a c uenta co
mu n B . 

Este depósito se e fectua rá en pesos chilenos. 
Los créd itos formul a dos sea en florines hol an-
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deses sea en pesos ch il enos serán calculados' 
sobre la base de 1 peso chileno = 0.15 florin 
holandés. 

Los créditos formulados en otras monedas 
distintas del peso ch il eno o del flor in ho
landés serán convertidos en moneda nacional, 
es decir, en pesos (a 0.15 fl. holand.} en 
Ch ile por intermedio del Banco Centra! de 
Chile, y en florines en los Paises Bajos por 
i nterrnedio del "Nederlandsch Clearinginsti
tuut", sobre la base de las cotizaciones ofi
c iales de cambio en el di a; del depós ito en 
Santiago y en Amsterdam, respectivamente. 

Desde el rnomento de la entrada en v igen
c ia del presente Acuerdo, los deudores en 
Chile deberán efectuar para todos estos cré
ditos e l depósito del correspondiente contra
valor en pesos. 

Art. 5. El Banco Centra! de Chile dará 
aviso al "Nederlandsch Clearinginstituut", de 
los depósitos efectuados conforme al articulo 
precedente, en el órden del depósito y de la 
inscripción al h aber de la cuenta comun B, 
autorizando, al mismo tiempo, el pago a los 
vendedores. Esta insoripción se hará en flo
rines al cambio fijado en el articulo 4. 

Dichos avisos indicarán el nombre del den
dor en Chile, el oréd ito a que se refiere el 
depósito el nombre del acreedor holandes y, 
si se presenta el oaso, el del benefioiario; el 
monto en pesos chilenos y el monto en florines 
holandeses calculado al cambio que se fija en 
e l articulo 4. 

Art. 6. a. Un quince por ciento de todo 
orédito resultante de compras de sal itre de 
Chile y sus derivados importado en los P a ises 
Bajos, deduoción hecha de una suma a lzada 
de un flor-in por cien kilos de sa] it re para 
cubrir los gastos de transporte y todos los 
demás gastos aocesorios, será deposi tado en 
[lori nes en el "Nederlandsche B ank" , por 
cuenta del "Nederlandsch Clearinginstituut", 
quién insoribirá dichas sumas al haber de la 
cuenta comun B con el exclusivo objeto de 
amortizar los créditos atrasados, bajo la re
serva del articulo 7 siguiente. 

b. Un veinticinco por ciento de todo crédito 
J·esultante de compras de salitre de Chile y 
sus derivados importado en los Paises Bajos, 
con la misma deducción que precede, será 
depósitado en florines en el "Nederlandsche 
Bank" por cuenta del " Nederlandsoh Clea
ringinstituut" , quién inscribirá las sumas cor
respondientes al haber de la cuenta cornun 
A, con el excl usivo objeto de amortizar los 
c réditos resultantes de compras de mercade
rias de proveniencia holandesa importadas en 
Chil e, a partir de la fecha en que entre en 
vigencia el presente Acuerdo, 

Art. 7. Si , en cualquier momento, apare
ciere que los créditos cuyos oorrespondientes 
depósitos no hubieren sido aun efectuados en 
Chil e deban ser cons iderados como irrecupe
rables, segun la comun opinion del Banco 
Centra! de Chile y del "Nederlandsoh Clea
ringinstituut" y, después de oir a los interesa
dos los depósitos previstos en el inoiso a del 
art/culo 6, se suspenderán provisionalmente. 
En todo caso se suspenderán en definitiva tan 
luego como el total de las cantidades inscritas 
a l haber de la cuenta B antes mencionada, 
alcance al monto de los créditos declarados en 

virtud de los incisos a, b y c del articulo 3. 
Los depósitos mencionados en el párrafo b 

del articulo 6, serán desde este momento 
aumentados al 30 por ciento. 

Art. 8. E l " N ederlandsch Clearinginsti
tuut" dará aviso al Banco Centra] de Chile 
de los depós itos efectuados en conformidad a 
los párrafos a y b del articulo 6, indicando 
su valor en florines y en el órden de su abono 
y de su inscripción. 

E l Banco Centra] de Chile, se encargará 
de entregar el contra-valor de los depós itos 
indicados en el inciso a del articulo 6, a los 
vendedores de sa] itre y sus derivados en Chi Ie, 
a l cambio indica do en e l articulo 4 que pre
cede. 

Los compradores ch il enos de las mercade
rias holandesas en el inciso b del artîculo 6, 
depositarán el contra-valor en pesos de dichas 
mercaderias al cambio de exportación del dia 
en el Banco Centra! de Chile, quién se èncar
gará de entregar dichas sumas a los vende
dores de sal itre u sus derivados en Chi Ie. Este 
cambio será fijado por el Gobierno ch ileno de 
acuerdo con la situación del mercado. El mismo 
t ipo de cambio se aplicará a los depósitos 
prev istos en el ultimo inciso del artioulo 7. 

Art. 9. Se entenderá expresamente que en 
caso de que el presente Acuerdo fuere denun
oiado antes de amortizarse integramente los 
créditos atrasados, los depósitos especificados 
en el articulo 6, inciso a, se continuarán 
efectuando en florines en el " ederlandsche 
Bank" por cuenta del "Nederlandsch Clea
r inginstituut", hasta el momento en que ter
mine dicha amortizacion. 

Art. 10. Todo crédito resultante de com
pras de mercaderias chil enas, distintas del 
sa] itre y sus derivados, importadas en los 
Paises Bajos deberá ser liquidado mediante 
el depósito del precio de compra en florines 
holandeses en el " Nederlandsche Bank" po,· 
cuenta del " N ederlandsch Clearinginstituut" , 
a l haber de una ouenta comun A, con el ob
jeto de liquidar los créditos adeudados a los 
exportadores holandeses, que hayan vencido 
después de la entrada en vigencia del presente 
Acuerdo conforme a las disposiciones del ar
ticulo 12. Esta obligación no se aplica a las 
transacciones concernientes a l cobre, producto 
que queda exento del régimen establecido por 
el presente Acuerdo. 

Todo crédito resultante de compras de mer
caderias de proven iencia holandesa importadas 
en Chile deberá ser liquidado por uu depósito 
en pesos chilenos en el Banco Centra] de 
Chile, al tipo de cambio de exportación del 
mismo dia, como se ha definido en el a rticulo 
8. Dicho Banco abonará al haber de la cuenta 
A las sumas en florines correspond ientes a los 
mencionados depós itos en pesos. 

Ambas instituciones fija rán, de comun acuer
do, las modalidades de apl icación del presente 
articulo especialmente en lo que concierne a 
cubrir al vendedor chi leno los gastos de trans
porte y otros gastos aocesorios . 

Art. 11. El Banco Centra! de Chile y el 
,,Nederlandsch Clearinginstituut" se darán re
ciprocamente av isos de los depósitos efectua
dos. El av iso de depósito indicará la suma en 
florines y la suma correspondiente en pesos 
para todas las operaciones efectuadas en Chile 
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y la suma en flor ines para los depósitos 
hechos en los P aises B ajos. 

A rt. 12. Los pagos a los vendedores en 
Chile, por el B anco Centra! de Ch ile, y en 
los P a ises B ajos, por el " N ederl andsch Clea
ringinstituut" , serán efectuados segun el órden 
cronólogico de los depósitos previstos en los 
a rt iculos 10 y 11, dentro de los limites de las 
d isponibilidades de las cuentas comunes A 
precitadas. 

Ambas instituciones fij a rán, de comun acuer
do las modal ila des de aplicación del presente 
artîculo. 

Art. 13. Los créditos resul tantes de la 
venta de mercaderias de proveniencia holan
desa que se encuentren en consignación en 
Ch il e a l entrar en vigencia el presente Acuer
do , que sean debidamente declar ados al B anco 
Centra! de Chile, en un pl azo de tres meses 
contado de esta fech a, serán liquida dos con
forme a las disposiciones de los tres articulos 
p recedentes. 

Art. 14. L as operaciones de compensación 
p r ivada de productos cbilenos contra produc
tos hol andeses serán favorecidas por todos los 
m edios pos ibles por ambas instituciones, quie
ne deberán, en ca da caso, autorizar su e jecu
ción. 

Art. 15. Todas las dificul tades que pueda n 
suscitarse en la aplicación de las di sposiciones 
del presente Acuerdo serán resuel tas por co
mün acuerdo de las dos instituciones antes 
mencionadas, salvo intervención de los Go
b iernos Contractantes en caso de necesidad. 

Art. 16. E I presente Acuerdo entrará en 
vigencia quince dias después de fi rmado y 
surti,·á efectos durante un ano. 

Sin embargo, se prorrogará por tácita recon
ducción y las P ar tes Contractantes se reservan 
la facul tad de denunciarlo en cualqui~r mo
mento mediante un aviso previo de tres meses. 

E n fé de Jo cual, los Plenipotenciarios res
pectivos, firman y sellan la presente Conven
ci-n en los idiomas espanol y bolandés. 

Hech a en Santiago, el dia primero del mes 
de Jun io del ano mil novecientos treinta y 
cuatro. 

Fransche tekst . 

Miguel Crucbaga. (L. S .) 
G. W . Boissevain. (L. S .) 

LEGATION DES PAYS-BAS. 

N°. 739. 

Santiago, Ie 6 juille t 1934. 

Monsieur Ie Ministre, 

E u rela t ion avec la convention de clearing 
que nous avons signée Ie premier de juin, nos 
Gouvernements sont convenus des dispositions 
suivantes. 

Le Gouvernement des P ays-B as s'engage à 
a utoriser Ie "Nederlandsch Clearing-I nstituut" 
d'accorder en cas particul iers exemption de 
l 'obligation de pa iement par voie de clearing 
en oe qui concerne les créances résul tant de 
1' ach at de marchandises de provenances chi-
1 ienne importées aux P ays-Bas, pour autant 

. 
que les cont rats de vente a ient éoo conclus 
avant Ie 16 juin 1934. 

L 'exempt ion sus-visée ne sera accordée qu'en 
cas indi viduels ou Ie règlement par voie de 
clearing soulèverait des difficultés sér ieuses. 

Le " Nederlandsch Clearing-Inst ituut" exa
minera les cas qu i lui seront présentés et no
t ifiera au " Banco Centra! du Chili" chaque 
exernption accordée par lui . 

Il est stipulé que la somme en devises dont 
Ie compte de clearing auprès de la " Neder
landsche B ank" he bénéfi ciera pas, en consé
quence des exemptions accordées, sera récu
pérée sur Ie pr ix d'acbat des importations aux 
P ays-B as de nitrate chi! ien et ses dérivés, à 
condi tion que ces récupérations ne surpassent 
pour aucune transaction Ie dix pourcent du 
prix d'achat. 

E n ce qui concerne les marchandises de pro
venance cbil ienne importées aux Pays-B as par 
l' intermédjaire d'une m a ison B eige et dont 
Ie paiement a déjà été réglé ou doit être 
réglé conformément à Ia Convention de clea
r ing entre l 'Union Belgo-Luxembourgeoise et 
Ie Chili , Ie Gouvernement N éerl andais s'effor
cer a d' a rriver à un arrangement su ivant le
quel Ie pa iement par Ie débi teur pourra s'ef
fectuer dans Ie cadre du clearing néerlando
chilien par transfert du cl earing Belgo
Chilien . 

Le Gouvernement Néerla nda is est d'accord 
que pour toute la durée de la Convention de 
clearing les laines chiliennes vendues atLx 
enchères à Londres et importées aux Pays-Bas 
seront exemptes de l 'obligation de règlement 
pa r vo ie de clearing. 

Les expressions "marcband ise de provenance 
chilienne" respectivement " néerla nda ise" (ar
t icle 2 de l 'accord ) sont à interpréter comme 
su it: ,,marchandises produites, ouvragées ou 
transformées au Chili" , respectivement "aux 
P ays-Bas" . Il est bien entendu que l 'élabora
tion, respectivement la transformation, doi
vent ê tre suffi samment intensives pour donner 
aux produits en question un caractère nette
ment na tional. 

J e saisis cette occasion, Monsieur Ie M ini -
t re, pour renouveler à Votre Excell ence les 
assurances de ma plus haute considér ation. 

G. W . Boisseva in. 

Son Excellenc.e Momieur M iguel Cruchaga, 
M inistre des R elatiom Exté?'ieu,·es, 

Santiago. 

Spaansche tekst. 

REPUBLICA DE CHILI. 

Mjnisterio 
de R elaciones Exteriore . 

Depar temento Diplomatico 
N °. 03938. 

Santiago, 6 de J ulio de 1934. 

Senor Encargado de Negocios: 

En relación con el Acuerdo de Clearing que 
bernos firmado et 1 ° de J un io ppdo., nuest ros 
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Gobiernos han convenido en las siguient.es 
disposiciones: 

E l Gobierno de Holanda se compromet.e al 
autorizar a l "Nederlandsch Clearing-Instituut" 

1 
para que acuerde, en casos particulares la 
exención del pago por via de compensación 
para los créditos resultant.es de la compra de 
mercaderias de proveniencia chilena importa
das en los Paises Bajos, siempre que los con
tratos de venta hayan sido celebrados antes 
del 16 de Junio de 1934. 

La exención ant.edicha será acordada sólo 
en casos individuales cuando la liquidación 
por via de compensación pudiera ser motivo 
de serias dificultades. 

El "Nederlandsch Clearing-Instituut" cali
ficará los casos que Ie sean priisentados y 
avisará al Banco Centra) ,de Chile cada exen
ción gue acuerde. 

Vertaling. 

GEZANTSCHAP DER 
NEDERLANDEN, 

0
• 739. 

Santiago, den 6en Juli 1934. 

Mijnheer de Minister, 

In verband met het clearingverdrag, dat wij 
op 1 Juni hebben ondert.eekend, zijn onze Re
geeringen omtrent de volgende bepalingen 
overeengekomen. 

De Nederlandsche Regeering verbindt zich, 
het Nederlandsche Clearinginstituut te mach
tigen om in bijwndere gevallen ontheffing te 
verleenen van de verplichting tot betaling, 
door middel van clearing, ten aanzien van 
schuldvorderingen, welke voortspruiten uit den 
aankoop van goederen van Chileensche her 
komst, in Nederland ingevoerd, voor zoover 
de koopcontracten vóór den 16en Juni 1934 
waren gesloten. 

Queda estipulado que la cantidad en divisas 
que deja de percibir Ja cuenta de compensa
ción del "Nederlandsche Bank", á consecuen
cia de las exenciones que se acuerden, será 
recuperada sobre el precio de compra de las 
importaciones de salitre chileno y sus deriva
dos en Holanda, no pudiendo sobrepasar este 
descuento por ninguna transacción del 10 % 
del precio de compra. 

De bovenbedoelde ontheffing zal slechts in 
individueele gevallen, waarin de vereffening 
door middel van clearing ernstige moeil ijkhe

' den zou opleveren, worden toegestaan. 
Por Jo que se refiere á las mercaderias de 

proveniencia chilena importadas en los P a ises 
Bajos por int.ermedio de una casa Belga, y 
cuyo pago haya sido ó debe ser liquidado de 
acuerdo con Ja Convención de Compensaciones 
entre la Union Belgo-Luxemburguesa y Chile, 
el Gobierno de Holanda se esforzará por llegar 
a un arreglo, segun el cual el pago por el 
deudor podrá efectuarse dentro del clearing 
chi leno-holandés por transferencia del clea
ring chileno-belga. 

Ei Gobierno holandés está de acuerdo en 
que, durante la vigencia total de la Conven
ción de "Clearing", quedarán excluidas de la 
obl igación de pago por via de compensación 
las lanas chil enas vendidas en remate en 
Londres é importadas á Holanda. 

L as expresiones "mercaderias de provenien
cia chilena" y "mercaderias de proveniencia 
holandesa" (articulo 2 del Acuerdo), debe 
interpretarse como sigue: ,,mercaderias pro
ducidas elaboradas ó transformadas en Chile 
ó en Holanda, respectivamente". Se entiende 
que la elaboración ó transformación tienen 
que ser suficientemente avanzada para dar á 
Jos product.os en cuestión el carácter de neta
mente nacional. 

Aprovecho la oportunidad para renovar á 
Vuestra Senoria, los sentimientos de mi más 
distinguida consideración. 

Miguel Cruchaga. 

.d.l Honorable Senor G. W. Boissevain, 
Encargad,o de Negocios de Holanda en Chile. 

H et N ederlandsche Clearinginstituut zal de 
gevallen, di e het voorgelegd zullen worden, 
onderzoeken, en de Banco Centra! de Chile in 
kennis st.ellen van iedere ontheffing, d ie het 
verleent. 

Er is bepaald, dat het bedrag in deviezen, 
waarvan de clearingrekening bij de Neder
landsche Bank ten gevolge van de verleende 
ontheff ingen geen voordeel zal trekken, ver
haald zal worden op den koopprij s der invoe
ren van Chi l i-salpeter en zijn derivaten, op 
voorwaarde, dat de te verhalen bedragen voor 
geen enkele transactie meer dan 10 % van den 
koopprijs zullen uitmaken. 

Wat betreft de goederen van Chileensche 
herkomst, ingevoerd in Nederland door tus
schenkomst van een Belgische firma en waar
van de betaling reeds geregeld is of geregeld 
moet worden overeenkomstig het clearingver
drag tusschen de Belgisch-Luxemburgsche 
Unie en Chili, zal de Nederlandsche R egee
ring zich beijveren tot een schikking te gera
ken, volgens welke de betaling door den 
schuldenaar zal kunnen worden verricht b in
nen het kader der Nederlandsch-Chil eensche 
clearing door overbrenging u it de Belg isch
Chileensche clearing. 

De Nederlandsche Regeering stemt er mede 
in, dat voor den geheelen duur van het clea
.ringverdrag de Chileensche wol, welke te 
Londen geveild en in Nededand ingevoerd 
wordt, ontheven zal worden van de verpl ich
ting tot vereffening door middel van clearing. 

De uitdrukkingen "goederen van Chi leen
sche herkomst", respectievelijk "Nederland
sche herkomst" (artikel 2 van het verdrag ) 
moeten als volgt uitgelegd worden: ,,goede
ren , voortgebracht, bewerkt of vervormd in 
Chili" , respectievelijk " in ederland" . H et 
is wel te verstaan, dat de bewerk ing, respec
tievelijk de vervorming, genoegzaam ingrij 
pend zullen moeten zijn om aan de betrokken 
voortbrengselen een duidel ij k nationaal ka
rakter te geven. 
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Ik neem deze gelegenheid te baat, Mijnheer 
de M inister, om Uwer Excellentie de verzeke
ri ng mijner meest bijzondere hoogacht ing t;e 
hern ieuwen. 

G. W. Boissevain. 

Zijner Excellentie den H eere Miguel Cruchaga, 
Jfinisber van lJu-iter,J,andsche Zaken, 

Santiago. 

REPUBLIEK VAN CHILI. 

Ministerie 
va.n Buitenl a ndsche Zaken. 

Diplomatieke Afdeeling 
0

• 03938. 

Santiago, den 6en Juli 1934. 

Jviijnh eer de Zaakgelastigde, 

In verband met het clearingverdrag, dat wij 
op 1 J un i j .l. hebben onderteekend, zijn onze 
Regeeringen omtrent de volgende bepal ingen 
overeengekomen. 

De ederlandsche Regeering verbindt zich, 
het Nederlandsche Clearinginstituut te mach
tigen om in bij zondere gevallen ontheffing te 
verleenen van de verplichting tot betal ing, 
door middel van clear ing, ten aanz ien van 
schuldvorderingen, welke voortspruiten uit den 
aankoop van goederen van Chileensche her
komst, in N ederland ingevoerd , voor zoover 
de koopco ntracten vóór den 16en Juni 1934 
waren gesloten . 

De bovenbedoelde ontheffing zal slechts in 
individueele gevallen, waarin de vereffen ing 
door m iddel van clearing ernstige moeil ij khe
den zou opl everen, worden toegestaan. 

Het Nederlandsche Clearinginstituut zal de 
gevallen, d ie het voorgelegd zullen worden, 
onderzoeken, en cle Banco Centra! de Chi le 
in kenn is stel len van iedere ontheffing, d ie 
het ver! eent. 

Er is bepaald, dat het bedrng in deviezen, 
waarvan de clearingrekening bij de Neder-
1 andsche B ank ten gevolge van de verleende 
ontheff ingen geen voordeel zal trekken, ver
haald zal worden op den koopprijs der invoe
ren van Chil i-salpeter en zijn derivaten, op 
voorwaarde, dat de te verhalen bedragen voor 
geen enkele transactie meer dan 10 % van den 
koopprijs zullen uitmaken. 

Wat betreft de goederen van Chi leensche 
herkomst, ingevoerd in ederland door tus
schenkomst van een Belgische firma en waar
van de betaling reeds geregeld is of geregeld 
moet worden overeenkomstig het clearingver
drag tusschen de Belgisch-Luxemburgsche 
Un ie en Chil i, zal de Nederlandsche Regee
ring zich beijveren tot een schikking te ge
raken, volgens welke de betaling door den 
schuldenaar zal kunnen worden verricht bin
nen het kader der ederlandsch-Chileensche 
clearing door overbrenging uit de Belgisch
Chileensche clearing. 

De Nederlandsche Regeering stemt er mede 
in, dat voor den geheelen duur van het clea
ringverdrag de Chi leen che wol , welke te Lon
den geveild en in Nederland ingevoerd wordt , 

ontheven zal worden van de verpl ich ting tot 
vereffening door middel van clearing. 

De u itdrukkingen "goederen van Chil een
sche her kom t", respectievel ij k "Nederland
sche herkomst" (artikel 2 van het verdrag) 
moeten als volgt u itgelegd worden: ,,goede
ren, voortgebracht, bewerkt of vervormd in 
Ch ili ", respectievel ij k "in Nederland" . H et is 
wel te verstaan, dat de bewerking, re pec
tievelij k de vervorming, genoegzaam ingrij
pend zullen moeten zijn om aan de betrokken 
voortbrengselen een duidel ij k nationaa l karak
ter te geven . 

Ik neem deze gelegenheid te baat om 
de gevoel ens mijner meest b ijzondere hoog
achting te hernieuwen. 

M iguel Cruchaga. 

Den H eere G. W. Boissevain, 
Zaakgelastigde de,· Nederlanden in Chili. 

s. 613. 

30 No veml>er 1934. WET tot regeling van 
den invoer van draadnagels, draadkram
men, getrokken ijzerclraad en van prikkel 
draad. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 November 
1933, N °. 31, (Nedcrlanckche Staatsrouranl 
van 30 November 1933, N°. 234), ingevolge 
art ikel 2 der "Cris isinvoerwet" 1931 (Staats
blad N °. 535), gewijzigd bij de wet van 17 
November 1933 (Staatsblad N°. 596), de in 
voer van draadnagels, draadkrammen, getl'Ok
ken ijzerdraad en van prikkeldraad wedel'Om 
aan een t ijdelijke beperking is onderworpen. 
we lke tijdelijke beperking bij Ons besluit van 

27 Februari 1934, N°. 8, (Ncderlandsche 
Staat,l'ourant van 28 Februari 1934, N ° . 42) 
opnieuw op grond van artikel 2 der "Crisis
invoenvet" 1931 (Staatsblad N °. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933 
(Sl!aatsblad To _ 596), werd vastgesteld mor 
een langeren termijn, en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is t;e verstaan onder: 
1 invoei·'' invoer in het vrije verkeer 

rechtst;·eeks u/t het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de l\'linister ,·an Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maan
den, aanvangende 1 December 1933 en ein
digende 28 Febniari 1934 of zooveel ee rder 
als door Ons op voordracht van Onzen Minis
ter zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van: 

a. draadnagels en draadkrammen, ,·oor zoo
ver deze meer bedraagt dan 50 ten honderd 
van de hoevee lheid, welke gemiddeld per 3 
maanden in de jaren 1931 en 1932 uit dat 
land is ingevoerd; 

b . dat getrokken ijzerdraad, zoowel blank 
als gegloeid en verzinkt, a l of niet omkleed 
met onedele metalen en al of niet omwikkeld 
en/of omsponnen, voo r zoover deze mee r be-
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draagt dan 80 ten honderd va n de h oeveel
heid, welke gemiddeld per 3 maanden in de 
jaren 1931 en 1932 uit da t land is ingevoerd; 

c. pri kkelclraad en puntdraad , . voor zoo ver 
deze meer becll'aagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gem iddeld per 3 
maanden van de jaren 1931 en 1932 u it dat 
1 and is ingevoerd . 

2. Ged urende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 Maart 1934 en eind igende 1 
Maart 1935 of zoovee l eerder als door Ons op 
voord1·acht van Onzen Mini ster zal worden 
bepaald, is de invoe1· uit ieder land ve rboden 
van: 

a. draadnage ls, spijkers en draadk ramm en, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 50 te n 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in de jaren 1931 en 1932 ui t 
dat land is ingevoerd ; 

b. getrokken ijzerdraad , zoowel blank a ls 
gegloeid of verz inkt, a l of niet omkleed met 
onedele metalen en a l of niet omwi kkeld en/o f 
omsponnen, voo r zoover deze meer bedraagt 
clan 80 ten honderd van de hoeveelhe id, welke 
gemiddeld per 12 maanden in de jaren 1931 
en 1932 uit dat land is ingevoerd; 

c. prikkeldraad en puntclrnad, voor zoove r 
deze meer bedraagt dan 100 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maan
den van de jaren 1931 en 1932 uit dat land is 
i ngevoe1·d . 

3. Onze Minister is bevoegd, om boven de 
ingevolge lid 2 bepaalde contingenten bij zon
dere contingenten vast te ste ll en voor den in
voer u it nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende de in het vorig arti kel 
genoemde tijdva kken zal de invoer der aldaar 
genoemde artike len n iet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voord rncht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wij ze, 
waarop eene vergunn ing, in het vo rig I iel be
doeld, wordt verstrnkt, a lsmede betreffende de 
vasts teil ing van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden , aan bel a nghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, a ls in het vorig lid be
doeld , kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
steil en ten aanzien van de in dat bes! ui t ge
stel de regelingen, a lsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid , afwijkingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit a rt ikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscoui·anJ, be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet tel t 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goede ren. 

2. I nvoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de artikelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10, 000, terwijl de goederen, waar-

mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
pl aats had, kunnen worden ve1·beurd ver
kl aard. 

2. Met dezelfde s traffen wordt gestra ft h ij . 
di e een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt. 
a fl evert of ten verkoop of ter a fl evering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een ve rbod krachtens 
het bepaalde in de artikel n 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaa r ges teld bij deze wet, 
worden als misdrij ven be chouwd. 

6. Met het opsporen va n feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
al le ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
t ie, zoomecle de ambtenaren der invoerrechten 
en accij nzen. 

7. Op fe iten, va ll ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Cris isinvoerwet" 1931 
(Sta,atsblad N °. 535) gew ijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N °. 596) , van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi 
g ing. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten Jo

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,· van Economische Zaken. 
S t e e n b e r g h e. 

(Uit{Je{J. 5 Maart 1934. ) 

s. 614. 

30 Novemb·er 1934. WET tot regel ing van 
den invoer van aal of pa l ing. 

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

dat door Ons bij besluit van 13 Juni 1934, 
N°. 41, (Nederlandsche Staatscourant van 19 
Juni 1934, N°. 116) , ingevolge a rt ikel 2 der 
,,Crisisinvoenvet" 1931 (Staatsblad N °. 535). 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
( taatsblad r0

• 596), de invoer van aa l of 
pa li ng aan een t ijdelijke beperking is onder
wor pen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zooda ni g geval een voor
stel van wet tot voorz ien ing van het in dat 
besluit gerngelcl verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks uit het bui tenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Ministe r van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangend 1 Juni 1934 en e indigend 
31 Mei 1935, o f zoovee l eerder als door Ons 
op voordrach t van Onzen Minister za l worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van aal of pali ng, voor zoo ver deze meer be
draagt clan 25 ten honderd va n de hoeveel 
heid , welke gemiddeld per 12 maanden in de 
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jaren 1931, 1932 en 1933 uit dat la nd is in
gevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge h et vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer u it nader door hem aan te wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a l daar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordrach t van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vasts teil ing van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de ui tvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een beslui t, a ls in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdh eid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regel ingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, a fwijkingen toe te 
staan. 

4. Een beslui t, als in dit artikel bedoeld , 
wordt in de N ederlandsche Staatsco"rant be
kend gemaakt. 

4. 1 . Voor de toepass ing dezer wet kan 
Onze Minister bepalingen vaststellen betref
fende het leveren van bevvijs van herkomst 
van ten invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach 
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, di e opzettelijk goederen invoert in 
strijd met het bepaalde in of krachtens de artt. 
2, 3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanz ien waarvan de overtred ing 
pi aats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
af levert of ten verkoop of ter aflever ing in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in of krach
tens het bepaa 1 de in de arti kei en 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
all e am btenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
t ie, zoomecle de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. ]\fot betrekking tot de in of krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de a r tike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad 0

• 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staat sblad N°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Oeze wet treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken., 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 8 Maan 1935.) 

s. 615. 

30 Novem·ber 1934. WET tot rege ling van 
den invoer van zakdoeken en overhem den. 

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

dat door Ons bij besluit van 23 Juni 1934. 
N °. 28, (Nederlandsche Staatscourant van 27 
J uni 1934, 0

• 122), ingevolge a rtikel 2 der 
,,Crisis invoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 535 ) . 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van zakdoe
ken en overhemden wederom aan een tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 
3 van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
dani g geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat beslui t geregeld ver
bod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenl and of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den , aanvangende 1 J uli 1934 en e indigende 
30 Juni 1935, of zooveel eerder a ls door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald , is de invoer uit ieder land verboden 
van: 

a. zakdoeken, voor zoover deze meer be
draagt dan 30 ten honderd van de waarde. 
welke gemiddeld per 12 maanden gedurendé 
de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande dat 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten clan 50 ten honderd van 
het gewich t, dat gemiddeld per 12 maanden 
gedurende de jaren 1930 en 1931 aan die goe
deren uit dat 1 and is ingevoerd ; 

b. overhemden, voor zoover deze meer be
draagt dan 30 ten honderd van de waarde 
welke gemiddeld per 12 maanden gedurende 
de jaren 1930 en 1931 aan die goederen uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, dat 
gedurende den in dit artikel genoemden ter
mijn uit ieder land niet meer ten invoer zal 
worden toegelaten clan 50 ten honderd van het 
gew icht, hetwelk gemiddeld per 12 maanden 
in de jaren 1930 en 1931 aan die goederen 
u it dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
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vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestr ij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een bes] uit, als in het vor ig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat be luit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen t;oe te 
staan. 

4. Een be luit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlanilsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de t;oepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaal de krach
tens het vorig lid , is verboden . 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert in 
strijd met het bepaalde in en krachtens de artt. 
2, 3 en 4, wordt gestraft met gevangeni strnf 
van ten hoogste 6 maanden of geldboete van 
ten hoogste •f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtreding 
plaats had, kunnen worden verbeurd ver
klaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
a fl evert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen per onen belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Geme~ntepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene st,·a fbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
rle,,e wet gegeven voorschriften zij n de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoenvet" 1931 
(Staatsblad N°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkom tige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 22 Februa1·i 1935.) 

s. 616. 

30 November 1934. WET tot regeling Yan 
den invoer vah gm·t. 

Wij WILHELM! A , enz .. .. doen te weten: 
Alzoo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 26 Januari 1934, 
N°. 15, {Nederlantlsche Staatscourant van 31 
J anuari 1934, N°. 22, ingetrokken en ver
vangen bij Ons besluit van 2 Juni 1934 N°. 
9 {Nederlanikche Staatscourant van 14 Juni 
1934, N °. 113) ingevolge artikel 2 der 
.,Crisisinvoer-wet" 1931 (Staatsblad N°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 ovember 1933 
{Staatsblad N °. 596), de invoer van gort van 
alle soorten wederom aan een tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. .,Invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. .,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 Februari 1934 en eindi
gende 31 Januari 1935 of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit ieder 
land verboden van gort van alle soorten, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden in de jaren 1931 en 1932 aan 
die goederen uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde conti ngenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Met ingang van den dag waarop 
deze wet in werking treedt, za l de invoer der 
i?. het vorig artikel bedoelde goederen slechts 
ZIJn toegestaan aan eene door Onzen Minister 
aan te wijzen Crisisorganisatie. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de wijze, waarop de ingevol ge het vor ig lid 
aangewezen crisisorganisatie bij den invoer 
van de in artikel 2 genoemde goederen zal 
te werk gaan. 

3. In een beslu it, als in het vorig lid be
doe ld , kan aan Onz n Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste I id, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld 
wordt in de N ederlanilsche Staatscourant be'. 
kend gemaakt. 

4. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens 
de artikelen 2 en 3 wordt gestraft, met ge
vangemsstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
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<le overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd ve,·klaard. 

2. Met dezelfde stra Hen wordt gestraft h ij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is in
gevoerd in strijd met een verbod in en krach
ten het bepaa lde in de artikelen 2 en 3. 

3. D e feiten, strafbaar gesteld bij deze 
wet, worden a ls misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen per onen, belast 
alle ambtena ren der Rijks. en Gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen . 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen , voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
l<elen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(, taats blad O

• 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad 596), van 
ove reenkomstige toepass ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
Yan den dag, volgende op dien der afkondi
gi ng. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
G geven te 's-Gravenhage, den 30sten N o

,·emher 1934. 
WILHELM! A. 

De Minist er van Econon,ische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 25 Januari 1935.) 

'S . 617 . 

30 No ·ve11,b er 1934. WET tot regeling van 
den invoer van haarden, kachels en haard
kachels. 

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

,dat door Ons bij besluit van 9 Juli 1934, N °. 
11, (N ederlandsche Staatscourant van 10 Juli 
1934, N°. 131), ingevolge artikel 2 der "Cri
s isinvoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535), ge
w ij zigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N °. 596), de invoer van haarden, 
kache ls en haarclkache ls aan een tijdelij ke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zooclanig 
geval een voorstel van wet tot voorz iening van 
het in dat besluit geregeld verbod van invoer 
za l worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van S tate, enz. 
Art. 1. I n deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Min ister", de Minister van Eco
nomische Za ken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5 maan
den, aanvangende 1 Juli 1934 en eindigende 
30 ovember 1934 of woveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen M inister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder la nd 
verboden van: 

a. kolenhaarden, kolenkachels en kolen
haardkachels , voor zoover deze mee r bedraagt 

dan 40 ten honderd van de hoeveelheid ' dier 
goederen, wel ke gemiddeld per 5 maanden 
in 1933 uit dat land is ingevoerd; 

b. gietwerk bestemd voor het vervaard igen 
van kolenhaarden, kolenkachels en kolen
haardkachels, voor zoover deze meer bedraagt 
clan 40 ten honderd van de hoeveelheid dier 
goederen, we lke gemiddeld per 5 maanden in 
1933 uit dat l a nd is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wij zen 
landen. 

3 . 1. Gedurende het in het vorig a rtike l 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Mini ter regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens wel ke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoer ing van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doe ld , kan aan Onzen Minister _bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast t,e 

stell en ten aanz ien van de in dat be I uit ge
stelde 1egelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een be luit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede1·landsc he Sta,a,tsco"1·ant be
ke nd gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goede ren. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzette lijk goederen invoert in 
strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artike len 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met deze! fde straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a flevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikele n 2, 3 
en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrij ven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
geste l cl bij deze wet, zijn, beha! ve de bij of 
krachtens arti kel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambte nare n der Rijks- en Gemeentepól i
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf-
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bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 

· overeenkomstige toepassing. 
9. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 28 December 1934.) 

s: 618. 

30 November 1934. WET tot regeling van 
den invoer van sloten . 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juli 1934, 
N°. 15 (Nederlandsche Staatscourant van 31 Juli, 
1934, N°. 145), ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535), gewijzigd 
bij de wet van 17 November l!l33 (Staatsbl,ad 
n°. 596), de invoer van sloten aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen, welke tijdelijke be
perking bij Ons besluit van 29 October 1934, 
n°. 22 (Nederlandsche Staatscourant van 31 Oc
tober 1934, n° . 210), is voortgezet, en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorûening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz.: 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3 maanden, 
aanvangende 1 Augustus 1934 en eindigende 
31 Octo ber 1934, of zoo veel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van sloten, en onderdeelen daarvan, 
met uitzondering van hang- en meubelsloten, 
en onderdeelen daarvan voor zoover deze meer 
bedraagt dan 70 ten honderd van de hoeveel
heid, welke gemiddeld per 3 maanden in de 
jaren 1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 1 November 1934 en eindigende 
31 October 1935, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van sloten en onderdeelen daarvan, 
met uitzondering van hangsloten en met uit
zondering van meubelsloten met een netto
gewicht van minder dan 200 gram , voorzoover 
deze meer bedraagt dan 40 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 12 maan
den in de jaren 1932 en 1933 uit dat land is 
ingevoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 

L. & S. 1934. 

in!sevolge lid 1 en 2 bepaalde contingent en 
biJzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen . 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel ge
noemde tijdvakken zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften va t te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde rege
lingen, alsmede op grond van bijzondere 
omstandigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste en tweede lid, afwijkingen toe 
te staan . 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Ne<lerlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende 
het leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoo0 ste f 10,000.-, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
d ie eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en krach 
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeente
politie, zoomede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet v.an toepassing de sfraf 
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

48 
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Gegeven to 's-Gravenhage, den 30sten No
vember 1934. 

WILHELMINA. 
De Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 9 April 1935 .) 

s. 619. 

30 Nove,nber 1934. WET tot regeling van 
den invoer van touw. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben 

dat door Ons bij besluit van 27 Juli 1934, N°. 
2, (Nederland.sche Staatscourant van 27 Juii 
1934, N° . 143), ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535), gewij 
zigd bij de wet van 17 November 1933, 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van touw aan 
een tijdelijke beperking is onderworpen, welke 
tijde lijke beperking bij Ons besluit van 29 
October 1934 n°. 23 (Nederlandsche Staatscou
rant van 31 October 1934, n°. 210) op grond 
van bovengenoemde wet werd voortgezet en 
dat artikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, 
dat in zoodan ig geval een voorstel van wet 
tot voorziening van het in dat bes luit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze M inister", de Minister van Eco-
11omisohe Zaken. · 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 4 maan
den, aanvangende 1 Juli 1934 en eindigende 
31 October 1934 , of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. garen van hennep, ongetwijnd, voor zoo
ver deze meer bedraagt clan 80 ten honderd 
,·an de hoeveelheid, welke gemiddeld per 4 
maanden in de jaren 1931, 1932 en 1933, uit 
dat land is ingevoerd; 

b. koord touw en meer dan ééndraads garen 
van zachte hennepvezel, alsmede van koord en 
touw van jute, voor zoover deze meer be
draagt dan 80 ten honderd van de hoeveelheid, 
welke gemiddeld per 4 maanden in de jaren 
1931, 1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende het tijdvak van 6 maanden, 
aanvangende 1 November 1934 en ei ndi gende 
30 April 1935, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. garen van hennep, ongetwijnd , voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 40 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gem iddeld per 6 
maanden in de jaren 1931 , 1932 en 1933 uit 
dat land is ingevoerd; 

b. koord, touw en meer dan eendraads ga
ren van zachte hennepvezel , a lsmede koord en 
touw van jute, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 40 ten honderd van de hoeveelhe id, welke 
gemiddeld per 6 maanden in de jaren 1931, 
1932 en 1933 uit dat land is ingevoerd. 

3. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge lid 1 en 2 bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 

don invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende de in het vorig artikel 
genoemde tijdvakken zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waa rop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststell ing, van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoe ring van dat 
bes) u it verbonden, aan belanghebbenden wor
d on in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vor ig lid be
doeld , kan aan Onzen M inister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschri [ten vast te 
ste ll en ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, a lsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste en tweede I id, afwij 
kingen toe te staan. 

4. Een besluit, a ls in dit artike l bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Mini ter bepa lingen vast betreffende het 
levernn van bewij van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen . 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , di e opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf va n ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000 terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met deze] fde straffen wordt gestrnft hij, 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflever ing in voor
rnad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misd rijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepolitie, 
zoomede de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) , gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
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Gegeven te ' s-Gravenhage, de n 30sten No- 1 
vember 1934. 

WILHELMINA. 
De Ministe,- van Econornische Zaken, 

S te e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 2 April 1935.) 

s. 620. 

30 November 1934. WET tot i-ege l ing van 
den invoer van rijwielbuiten- en rijwiel
binnenbanden. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Augustus 1934, 
N °. 10, (Nede1·landsche Staatscourant van 29 
Augustus 1934, N°. 166), ingevolge artike l 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van rij 
wielbuitenbanden en rijwiel binnenbanden we
derom aan een t ijdelijke beperking is onder
worpen en dat artikel 3 van genoemde wet 
voorschrijft, dat in zoodanig geval een voor
stel van wet tot voorziening van het in dat 
beslu.it geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaa n onder : 
1. ,, invoer" , invoer in het vrije verkeer 

rech tstreeks uit het bu itenland of na voora f
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister," de Minister van Eco
nom ische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangend 1 September 1934 en e indi 
gende 31 Augustus 1935 , of zooveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister 
zal worden bepaald, is de invoer uit iede r l a nd 
verboden van rijwielbuitenbanden en r ijwiel
binnenbanden, telkens voor zoover deze meer 
bedraagt, dan 25 ten honderd van het aantal , 
hetwelk gemiddeld per 12 maanden in de ja
ren 1929, 1930 en 1931 uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te tellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
l a nden. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde tijdva k zal de invoer de r a ldaar ge
noemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister a fgegeven ver
gunnmg. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld wordt verstrekt, alsmede betreffe nde de 
vasts~lling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
word~n verl eend , nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslu it ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 

bepaalde in het eerste I id, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nede,-landsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer , in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig I id, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had , kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. M et dezelfde straffen wordt gestraft h ij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanb iedt, af
levert of ten verkoop of ter a flevering in voor
raad heeft, waa,·va n hij weet, dat het is i nge
voerd in strijd met een verbod in en krachtens 
het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli 
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op fe iten , vall ende in eene trafbepaling 
deze r wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref • 
fende de invoerrech ten en accijnzen. 

8. M et betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der " Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535), gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad N°. 596), 
van overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op di en der afkondi
ging. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 2 April 1935.) 

s. 621. 

30 November 1934. WET tot regeling van 
den invoer van lucifers en lucifershoutjes. 

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

dat door Ons bii besluit van 28 Augustus 
1934, n°. 11 (Nederlandsche Staatscourant van 
29 Augustus 1934, n°. 166), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet 1931" (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij d e wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n° . 596), de invoer van lucifer s en 
lucifershoutjes wederom aan een tijdelijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
geval een voorstel van wet tot voorziening 
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van het in dat besluit geregeld verbod van in
voer zal worden gedaan. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.; 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 9 maanden, 
aanvangende 1 September 1934 en eindigende 
31 Mei 1935, of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen 1\1inister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van lucifers en lucifershoutjes, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 30 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke gemiddeld per 9 maanden 
in dejarenl932 en 1933, uit datlandisingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde ar t ikelen niet zijn toegestaan, 
tenzij daarbij wordt overgelegd eene daartoe 
door of vanwege Onzen Minister afgegeven 
vergunning. 

2. Door Ons worden op voordracht van Onzen 
Minister regelen gesteld betreffende de voor
waarden, krachtens welke en de wijze, waarop 
eene vergunning, in het vorig lid bedoeld, 
wordt verstrekt, alsmede betreffende de vast
stelling van· bedragen, welke ter bestrijding 
van kosten, aan de uitvoering van dat besluit 
verbonden, aan belanghebbenden worden in 
rekening gebracht . 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen :Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gest elde 
regelingen, alsmede op grond van bijzon
dere omstandigheden daarvan en van het be
paalde in het eerste lid , afwijkingen toe t e st aan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant bekend 
gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minist,ir bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen in voert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevan
genisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000.-, terwijl 
de goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of t en verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en Jp-ach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 

krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepo
litie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepas ing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen . 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorsclu-iften zijn de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet 1931" (Staatsblad 
n°. 535), gew*igd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad n°. 596), van overeenkomstige 
toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondig ing 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 

s. 622. 

De .Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e . 
(Uitge,g. 9 April 1935. ) 

30 November 1934. WET tot regeling van 
den invoer van wollen en halfwollen 
dekens. 

Wij WILHELM! A, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat door Ons bij besluit van 28 Augustus 1934, 
N°. 5 (Nederlandsche Staatscourant van 29 
Augustus 1934, N°. 166) ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N°. 596), de invoer van wol
len en halfwollen dekens aan een tijdel ijke 
beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zooda
nig geval een voorstel van wet rot voorz iening 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 3½ maand 
aanvangende 16 Augustus 1934 en eindigende 
30 November 1934, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van wollen en halfwollen dekens, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 80 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
in het tijdva k van 16 Augustus rot en met 30 
November der jaren 1931 en 1932, uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stell en voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. l. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 
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2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlanlhiche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden . 

5. 1. Hij, die opzettelijk goederen invoert in 
strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 
en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N°. 535) gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad N°. 596) , van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econornische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 28 December 1934.) 

s. 623. 
30 November 1934. WET tot regeling van den 

invoer van niet houtvormende Rierge
wassen, alsmede van Azalea Indica en 
Hortensia. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Augustus 1934, 
n°. 12 (Nederlandsc/rn Sta,atscourant van 30 
Augustus 1934, n°. 167), ingevolge artikel 2 der 
,,Crisisinvoerwet 1931" (Staatsblad n°. 535), 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596) de invoer van niet hout
vormende siergewassen, alsmede van Azalea 
Indica en Ho1·tensia, wederom aan een tijde
lijke beperking is onderworpen en dat artikel 3 
van genoemde wet voorschrijft, dat in zoo
danig geval een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz.: 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder : 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepót ; 

2. ,,Onze Minister", de Minister van Econo
mische Zaken, 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, ingaande 1 September 1934 en eindigende 
31 Augustus 1935, of zooveel eerder a ls door 
On s op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van niet houtvormende siergewassf'n, 
alsmede van Azalea Indica en Hortensia voor 
zoover deze meer bedraagt den 10 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld in de 
jaren 1930 en 1931 uit dat land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is be,oegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te w\jzen 
landen . 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn t oegestaan , tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door 
of vanwege Onzen Minister afgegeven ver
gnn uing. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besÏuit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleend, nadere voorschriften vast te stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde 
regelingen, alsmede op grond van bijzondere 
omstandigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid, afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederland che. Staatscourant bekend 
gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten 
invoer aangegeven goederen . 
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2. Invoer , in strijd met h et bepaalde krach
t ens het vorig lid, is verboden. 
. 5 . _l. Hij , d ie opzettelijk goederen invoert 
m strud met het bepaalde in en k rachten s de 
art ~ elen 2, 3 en 4, word t gestraft m et gevan
gernsstraf va n ten hoogste 6 maanden of geld
boete van t en hoogste f 10,000.- t erwijl de 
goederen , waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeur d v erklaard . 

. 2 . M~t dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eem g goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevei;t of t en verkoop of t er aflevering in 
yoorraad heeft , waar van h ij weet, dat het is 
ingevoerd in strjj d m.et een verbod in en krach 
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, st rafbaar gest eld bij deze wet , 
worden als m isdrijven beschouwd. 

6. Met h et opsporen van feiten, strafbaar 
gest eld bij deze wet , zijn , behalve de bij of 
krachten s artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen , belast 
a lle . ambtenaren der Rijks- en Gemeente
polit ie, zoomede de a mbtenaren der invoer
r echten en accijnzen . 

7. Op feiten , vallende in eene strafbepaling 
dezer wet , zijn niet van t oepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accij nzen. 

8. Met betrekking t ot de in en k rachtens 
deze wet gegeven voorschriften zij n de artikelen 
5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet 1931" (Staats
b/,ad n° . 535) gewijzigd bij de wet van 17 Novem
ber 1933 (Staatsb/,ad n° . 596), van overeenkom
stige t oepassing . 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten 

November 1934. 

s. 624. 

WILHELMINA . 
De ~Minister van Economische Zaken, 

S t e e n b e r g h e. 
(Uitge,g . 12 April 1935.) 

30 Noveni ber 1934. WET tot overbrenging 
van een gedeelte van den zuidoostelijken 
dijk van het Zijkanaal C van het No ord
zeekanaal, in beheer en onderhoud bij de 
provincie N oo,·d-H olland. 

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

dat het wenschelijk is, dat de binnen het 
grondgebied van de gemeente H aarl emmer
liede en Spaarnwoude gelegen bij het Rijk in 
behee r en onderhoud zijnde zuidoostelijke dij k 
van het Zijkanaal C van het N oordzeekanaal 
met daarop liggenden weg in beheer en on
derhoud bij de provincie Noord-H olland wordt 
overgebracht en dat zulks ingevolge artikel 1 , 
eerste lid, der W aterstaatswet 1900 krach tens 
de wet moet geschieden ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de provincie Noord-H olland 

wordt in beheer en onderhoud, overgebracht 
het gedeel te van den zuidoostelijken dijk van 
Zijkanaal C van het Noordzeekanaal met den 
daarop gelegen weg, zich uitst rekkende van 
den Zuidelijken Ringweg van den Hout ra k
polder nabij Spaarnda,n tot 259 m, evenwijdig 

aan de as van d it Zij kanaal gemeten, zuid
westwaarts ui t de as van de r ij baan op de op
haalbrug, ge legen over genoemd Zijkanaal 
nabij den mond daa rvan in het Noordzee
kanaal, ter lengte van 2992.50 m, langs de 
as van de doorgaande verharding van den 
weg gemeten en aan de kanaalzijde begrensd 
door een lijn, getrokken op 4 m noordwes t
waarts u it en evenwij dig aan den noordwes
telij ken kant van die verhard ing . 

2. H et in het vorig lid omschreven dijks
gedeelte, gelegen in de gemeente Haa,·l em
m erliede en Spaarnwoude, omvat de op het 
kadaster ten name van het R ij k staande per
ceelen Nos. 893 (geheel), 1424 (gedeeltelijk ), 
1423 (gedeeltel ijk ), 340 (gedeel telijk) en 1473 
(gedeeltel ij k) van sectie L der gemeente Haar
l emmerliede en Spaarnwoude. 

3. H et dijksgedeelte is met een zwar te a r
ceering aangegeven op de bij deze wet behoo
rende teekening. 1 

4. H et beheer en onderhoud over genoem
de perceelsgedeel ten en perceel en wordt over
gebrach t, voor zooveel dit bij het Rijk berust. 

5. In <le overbrenging zijn begrepen de op 
en in het over te dragen dijksgedeel te aan
wezige verhardingen, bermslooten en alle an
dere van den dij k met daarop gelegen weg 
dee l uitmakende werken in het algemeen, 
voor zooveel een en a nder in beheer en on
derhoud bij het Rij k is en niet behoort tot den 
di enst van de Rij kstelegrafie en -telefo nie. 

2. De overbrenging in beheer en onderh oud 
geschiedt onder de volgende bepalingen : 

l e. De provincie treedt door de overne
ming in beheer en onderhoud van den dijk 
met weg tegenover derden in de rech ten en 
verp l ich tingen van het R ijk te dezer zake, ook 
voor zooveel het onderhoud van den dij k a ls 
waterkeering van den Houtrakpolder betreft. 

2e. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over den dijk en zich 
ook daarbuiten u itstrekkende, mogen niet 
worden ingetrokken zonder bewilliging van 
de autori te it, die te dezer za ke bevoegd zou 
zijn gewe·est, ind ien de overbreng ing n iet had 
plaats gehad. Op vergunningen voor werken, 
waa rvan het voortbestaan reeds thans mede 
van het goedvinden van de p rovincie afhangt, 
is deze verbodsbepaling n iet van toepassing. 
De houders van vergunningen, voor welke het 
bovenstaande verbod geldt, zull en de krach 
tens d ie vergunningen aanwezige werken mo
gen onderhouden en zoo noodig vernieuwen. 
Hun mogen daarbij geene voorwaarden worden 
gesteld van verdere strekking dan die, welke 
voor de overbrenging van kracht waren . 

Bij het verleenen van n ieuwe vergunningen 
voor het aanleggen van werken in, op of over 
den dij k, waarbij Rij kseigendom is bet rokken, 
zal de provincie de betali ng van eene recog
ni t ie tot een bedrag van twee gulden en vij f
t ig cent ten bate van het Rijk voorschr ijven 
a ls erkenning van het e igendomsrecht van het 
Rijk op den betrokken Rij ksgrond . 

3. 1. Op den dijk moet steeds een weg aan
wezig bl ij ven, ook ten di enste van het door
gaande verkeer . V an deze bepaling mag met 
toestemming van den Minister van W ater-

1 Deze teekening is niet opgenomen. 
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staat en onder door hem te stellen voorwaar
den worden afgeweken. 

2. De provincie is verplicht den weg steed 
in goeden staat van onderhoud te houden ter 
beoordeeling van den Minister van Water
staat. 

4. Wegens het overnemen door de provin
cie van het in artikel 1 omschreven dijksge
deelte met daarop gelegen weg in beheer en 
onderhoud zal het Rijk aan de provincie ver
goeden: 

a. een bedrag van f 35,775; 
b. over het tijdvak, loopende van 1 J uJ i 

1931 tot den eersten van de maand, waarin 
deze wet in werking zal zijn getreden, een 
bedrag, berekend tegen f 1520 per jaar. 

De onder a en b bedoelde bedragen zull en 
worden uitbetaald op een declaratie, door de 
provinGie in viervoud in te leveren binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze wet. 

5. Alle kosten , waartoe de overbrenging 
aanleid ing mocht geven, zijn ten laste van de 
provincie. 

Lasten en bevelen , enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Watentaat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 18 December 1934.) 

s. 625. 

30 N ovem be,· 1934. WET, houdende over
brenging van het Rijksstoomgemaal te 
Nieuwendijk met bijbehoorende werken in 
beheer en onderhoud bij de waterschap
pen: de Alm en Gantel, de Zeven ban
nen , de Werkensche Polder, de Vervoorne
polder en het Nieuwland van Altena. 

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

dat het wenschelijk is het Rijksstoomgemaal 
te Nieuwendijk met de bijbehoorende werken 
over te brengen in beheer en onderhoud bij 
de daarbij belanghebbende waterschappen en 
dat zulks ingevolge artikel 1, eerste I id, der 
WatBrstaatswet 1900 krachten de wet moet 
geschieden; . 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. 1. Bij de waterschappen de Alm 

en Gantel, de Zevenbannen, de Werkensche 
Polder, de Vervoornepolder en het 1euw
land van Altena wordt in beheer en onder
houd overgebracht het bij het Rijk in beheer 
en onderhoud zijnde stoomgemaal te Nieuwen
dijk met inbegrip van de daarbij behoorende 
gebouwen, personeelwoningen, machinale in
richtingen, bergplaatsen en magazijnen met 
inventaris, toevoerriolen, waterleidingen, 
gronddu ikers , sluizen, kaden, talud- en bo
demvoorzieningen, wegverhardingen, afraste
ringen en andere werken, een en ander ge
legen op of in de perceelen, kadastraal be
kend als nrs. 308 en 318 van sectie E en nos. 
422 en 423 van sectie F der gemeente Alm
kr1·k. 

2. De onder 1 bedoelde werken zijn op de 
bij deze wet behoorende teekening aange
geven. 1 

1 Deze teekening niet opgenomen. 

3. Het beheer en onderhoud van voo,·
noemde werken wordt overgebracht voorzoo
ver dit bij het Rijk berust. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
gesch iedt onder de volgende bepalingen: 

1 °. De waterschappen treden door de over
neming in beheer en onderhoud van de voor
noemde waterstaatswerken tegenover derden 
in de rechten en verplichtingen van het Rijk 
ten aanzien van het beheer en onderhoud dier 
w e rken en terzake van de opheffing van na
deelen, welke uit de werken tot verlegging 
van den Maasmond voor de tot de waterschap
pen behoorende polders en eigendommen 
mochten zijn voortgevloeid of nog zull en voort
vloeien. 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
voor werken in, op of over voornoemde water
staatswerken en zich ook daarbuiten uit trek
kende, mogen niet worden ingetrokken ron
der bewilliging van de autoriteit, die te 
dezer zake bevoegd zou zijn geweest, indien 
de overbrenging niet had plaats gehad . Op 
vergunningen voor werken, waarvan het voort
bestaan reeds thans mede van het goedvmden 
der waterschappen afhangt, is deze bepaling 
niet van toepassing. De houders van vergun
ningen, voor welke de bovenstaande bepali ng 
geldt; zull en de krachtens die vergunn ingen 
aanwezige werken mogen onderhouden en zoo 
noodig vernieuwen. Hun mogen daarbij geen 
voorwaarden worden gesteld van verdere strek
king dan die, welke vóór de overbrenging van 
kracht waren. 

3° . Het Rijk keert bij de overbrenging, tot 
afkoop van de kosten van exploi tatie, onder
houd en vernieuwing der werken, aan de wa
terschappen uit een bedrag van f 54,000 ineens 
en voorts gedurende 10 achtereenvolgende ja
ren een bedrag van f 7000 jaarlijks betaalbaar 
in de derde maand na die der overdracht. 

Binnen een jaar na het verstrijken van den 
laatsten betalingstermijn wordt in onderling 
overleg tusscben het Rijk en de water cbap
pen vastgesteld , of de alsdan voorkomende 
laagwaterstanden van het buitenwater bij de 
Drie Sluizen ongunstiger zijn voor de water
lossing dan vóór de verlegging van den Maas
mond, en, zoo dit het geval mocht worden ge
acht, welke kosten voor exploitatie, onderhoud 
en vernieuwing der bemalingsinrichting noo
dig zijn om aan deze omstandigheid tegemoet 

te komen. Deze kosten worden uitgedrukt in 
een bedrag per jaar, hetwelk door het Rijk 
aan de waterschappen zal worden uitgekeerd, 
evenwel met een maximum van f 5250 per 
jaar. 

ra de vaststelling van eene door het Rijk 
na de eerste 10 jaren verschuldigde jaarlijk. 
sche uitkeer ing kan de verplichting daartoe 
worden afgekocht door uitkeering van een 
daarmede gelijk te stellen kapitaal , berekend 
naar den a lsdan geldenden rentevoet bij ui t
gi fte van ge ldleeningen door het Rijk. 

Indien omtrent de in overleg te beantwom
den vragen geen overeenstemming kan wor
den verkregen, zullen deze tijdig ter beant
woording worden voorgelegd aan eene com-
1niss ie van adv ies. 

Deze commissie zal bestaan uit 3 leden, van 
wie één wordt aangewezen door den Minister 
van \Vaterstaat, één door de waterschappen, 
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terwijl partijen in onderling overleg een derde 
l id aanwijzen, welk lid als voorzitter der com
missie zal optreden. 

Het met redenen omkleed advies van de 
commissie is bindend, behoudens voorziening 
bij de wet. 

De commissie zal tevens bepalen, welk be
drag haar aan kosten en honoraria moet wor
den betaald, alsmede ten laste van welke par
tij deze komen of hoe zij over de partijen 
worden verdeeld. , 

3. Alle kosten , waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van de 
waterschappen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten 0-

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van W aterstaat, K a I f f. 
( Uitgeg. 21 December 1934.) 

s. 626. 

30 November 1934. WET, houdende over
brenging van het Zuiderstoomgemaal, het 
Zuiderafwateringskanaal en het Overdiep
sche stoomgemaal met bijbehoorende wer
ken, in beheer en onderhoud bij het wa
terschap Het Zuiderafwateringskanaal. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alwo Wij in ovenveging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is de volgende bij het 
Rij k in beheer en onderhoud zijnde Water
staatswerken: het Zuiderstoomgemaal, het 
Zuiderafwateringskanaal en het Overdiepsche 
stoomgemaal met bijbehoorende werken over 
te brengen in beheer en onderhoud bij het 
waterschap Het Zuiderafwateringskanaal en 
dat zulks ingevolge artikel 1, eerste lid, der 
Waterstaatswet 1900 krachtens de wet moet 
geschieden; 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
A rt. 1. Bij het waterschap Het Zuider

a fwateringskanaal worden in beheer en on
derhoud overgebracht: 

1 °. H et Zuidèrstoomgemaal te Keizersveer 
met bij behoorende werken en zaken, te weten: 

a. het Schepradgebouw met een ij zeren 
scheprad; 

b. de Machinekamer met bijbehoorende 
loopbrug en ijzeren afrastering; 

c. het Ketelhuis met sintel bergplaats; 
d. de schoorsteen met rookgang; 
e. bij het scheprad twee eiken wachtdeuren 

en de daarbij behoorende 22 eiken schotbal
ken· 

/. ' een platboomd vaartuig; 
g. een roei boot; 
h. een steenkolenloods; 
en voorts: 

Gemeente Capelle. 
Waterleiding N° . 267 langs de zuidzijde van 

den landweg volgnummer 268 tot de bestaan
de waterleiding. 

Landweg N° . 268 langs de zuidzijde van 
het afwateringskanaal van den grindweg van 
Capelle naar de Baan tot aan den doorlaat 
volgnummer 271. 

IJzeren duiker N°. 270 aan de zuidzij de 
van het afwateringskanaal met ijzeren schuif, 
stortebed van puin en brikglooiing in keper
verband. 

IJzeren doorlaat N°. 271 aan het westelijk 
einde van den landweg volgnummer 268. 

Waterleid ing N °. 272 langs de zuidergrens 
van Rijkseigendom van de bestaande water
leiding ten zuiden van den landweg volgnum
mer 268 tot aan den steenen beer volgnum
mer 274. 

Kade N°. 273 langs de noordzijde van de , 
waterleiding volgnnmmers 272 en 275 van 
nabij den duiker volgnummer 270 tot aan den 
D ussenschen Gantel. 

Gemeenten Capelle en Waspik. 

Steenen beer N°. 274 in de waterleiding 
volgnu=er 276 op de grens der waterschap
pen: ,.Ten westen van de Capelsche Vaart" , 
,,het Veerpad" en "Klein Waspik". 

Gemeente Waspik. 

Waterleid ing N°. 275 langs de zuidergrens 
van Rijkseigendom van den steenen beer volg
nnmmer 274 tot den Dussenschen Gantel. 

IJzeren duiker 0
• 276 door de kade volg

nummer 273 nabij den Dussenschen Gantel 
met ijzeren schuif en stortebed. 

Dam N°. 279 door den Dussenschen Gantel 
naast het stoomgemaal aan den Dussenschen 
Gantel met aansluitende plateau:x. 

Dussensche Gantel N°. 280 van den zuider
rivierdijk tot aan de uitwateringssluis volg
nummer 284. 

Steenen uitwateringssluis N°. 284 met vloed
en ebdeur. 

Aan de binnenzijde van de sluis een vaste 
brug met ijzeren liggers, houten dek en ijzeren 
leuningen; 

25 schotbalken ; 
2 lava-peilschalen, waarvan 1 aan de bin-

nenzijde en 1 aan de buitenzijde; 
stortebedden van zuilenbasalt; 
glooiingen van zuilenbasalt. 
Toeleidingskanaal N°. 285 buiten de slu is 

volgnummer 284. 
Landweg N°. 286, tevens kade, aan de 

westzijde van de sluis. 
2°. Het Zuiderafwateringskanaal met bij

behoorende werken onderverdeeld als volgt: 

Gemeente Sprang-Capelle. 

W aterleiding N°. 65 in het waterschap "De 
Groote Oude Straat" langs de westzij de van 
de Sprangsloot. 

I J zeren afrastering N°. 66 langs de weste
lijke onteigeningsgrens. 

Bermsloot N°. 67 ten westen van de kade 
volgnummer 71, over de halve breedte. 

IJzeren duiker 0
• 68 met wachtdeur, schuif 

en w indwerk, eiken wachterpaal en loopplank, 
tevens dienende voor den duiker volgnummer 
70. 

Waterleiding N°. 69 in het Waterschap 
,,Binnen de Oude Straat" van de polderwa
terlei ding tot aan den duiker volgnummer 70. 

IJzeren duiker N°. 70 met wachtdeur, schuif 
en windwerk. 

K ade N °. 71 langs de westzijde van het 
kanaal volgnummer 75. 

Kade N°. 72, landweg, dienende voor toe
gang naar perceel Sectie D N°. 398. 

Komvormig beginpunt van het kanaal, met 
verdedigingswerken. 
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Gemeenten Sprang-Capelle en Waalwijk. 

Westelijke helft van de Sprangsloot met 
verruimde havenkom N°. 74 aan het zuidelijk 
einde. 

Afwateringskanaal 0
• 75 langs de west-

zijde van de Sprangsloot en langs de noord
zijde van den Winterdijk met zijtak naar de 
sluis van den Binnenpolder van Besoyen. 

Kade N°. 76 langs de oostzijde van het ka
naal volgnummer 75, aansluitende noord
waarts aan de kade volgnummer 72 en zuid
waarts tegen den inlaatduiker volgnummer 77. 

Steenen inlaatduiker N °. 77 in de kade 
volgnummer 76 met houten schuif en wind
werk. 

Aan de buiten(oost}zijde ter weerszijden een 
houten vleugel beschoei ing. 

Loswal N°. 78 aan het zuidelijk einde van 
de havenkom volgnummer 74, bestaande uit 
een eikenhouten be choeiing. 

K ade N°. 79 met grindweg aan de noord
zijde van het kanaal volgnummer 75, naar de 
sl uis van den Binnenpolder van Besoyen. 

Oprit naar perceel gemeente Waalwijk Sec-
t ie A N°. 161. ' 

Steenen duiker N°. 80 in de kade volgnum
mer 79, met houten vloeddeur, schuif en wind
werk, ijzeren leuningen en verdedigingswer
ken. 

Verdedigingswerken voor den duiker in den 
Winterdijk van den Binnenpolder van Be
soyen, waar het kanaal volgnummer 75 tegen 
dien duiker aansluit. 

Waterleiding N°. 82 van de R attevalwete
ring naar den duiker volgnummer 80, over 
de halve breedte. 

Berm bezuiden het kanaal volgnummer 75 . 

Gemeente Spang-Capelle. 
Kade N°. 85 langs de noordzijde van het 

kanaal volgnummer 75. 
Berm N°. 86\ grindweg, aan de noordzijde 

van de kade vo gnummer 85, westwaarts aan
sluitende tegen den l andweg volgnummer 89 
en den oprit volgnummer 88. 

Bermsloot 0
• 87 benoorden den berm volg

nummer 86. 
Oprit N°. 88, grindweg, oostwaarts · aan

sluitende aan den landweg volgnummer 89 en 
westwaarts aan de kruin van den Winterdijk. 

Landweg N°. 89 tusschen de Kleisteeg en 
den landweg benoorden den Winterdijk. 

Bermsloot N°. 90 benoorden den landweg 
volgnummer 89 . 

IJzeren duiker N°. 91 met wachtdeur, schuif 
met windwerk, eiken wachterpaal, loopplank 
en verdedigingswerken. 

Taluds van bandijk N °. 92, gedeel te van 
den Winterdijk. 

Steenen sluis N°. 93 in den bandijk volg
nummer 92 met houten vloeddeur, schuif met 
windwerk en ijzeren leuningen. 

2 lava-peilschalen. 
Verdedigingswerken. 
Terp N°. 94 waarop de schotbalk loods volg

nummer 97. 
Landweg N° . 95 benoorden het kanaal volg

nummer 98 tusschen den Winterdijk en den 
H oogenvaartschen weg. 

Landweg N °. 96 bezuiden het kanaal volg
nummer 98 tusschen den Winterdijk en den 
Hoogenvaartschen weg. 

chotbalkloods N °. 97 met 82 schotbalken 
behoorende bij de kunstwerken volgnummers 
77, 93, 101 en 117. 

Gemeenten Spang-Capelle, Capell e 
en Waspik. 

Afwateringskanaal N°. 98 van den Winter
dijk onder Sprang-Capelle tot de Vrouwkens
vaa,'t onder Waspik. 

Gemeente Sprang-Capelle. 
Bermsloot N°. 99 benoorden den landweg 

volgnummer 95, aan het oostelijk einde over 
60 m voor de halve breedte. 

In de bermsloot 9 dammen met ijzeraard
buizen. 

·w aterleiding N°. 100 bezuiden den land-
weg volgnummer 96. 

4 dammen met ijzeren buizen. 
3 dammen met cementsteenen buizen. 
Bruggen met grondduiker en uitwaterings-

sluis N° . 101 bij de kruising van het kanaal 
met de Hooge of Binnenvaart. 

a. brug over het kanaal in den Hoogen
vaartschen weg, met gemetselde landhoofden, 
houten dek op ijzeren liggers en ijzeren leu
ningen; 

b. 2 bruggen in de zijwegen over de Hooge
vaart, met gemetselde landhoofden, houten 
dek op ijzeren liggers en ijzeren leuningen; 

c. grondduiker voor de Hoogevaart, be
staande uit 2 gegoten ijzeren buizen met om
gebogen einden; 

d. gemetselde toeleidingskanalen naar den 
grondduiker, waarover de bruggen b; in 
eiken frontmuur eene opening tot uitwatering 
op het kanaal, met houten schuif; 

e. verdedigingswerken. 
Bij de onder a tot e genoemde kunstwerken 

behooren: 
2 ijzeren krooshekken ; 
4 ijzeren leuningen. 
K eibestrating. 
Steenen duiker N °. 102 in de kade volg

nummer 103, met houten vloeddeur en ver
dedigingswerken. 

Kade N° . 103 genaamd het Melkpad aan de 
oostzijde van de H ooge- of Binnenvaart. 

Waterleiding N°. 104 genaamd de Hooge
of Binnenvaart. 

Asfaltweg N°. 105 genaamd de Hoogevaart
sche weg. 

L andweg N °. 106 bezuiden het kanaal volg
nummer 98, tusschen den Hoogevaartschen 
weg en den Watergang. 

Landweg N°. 107 benoorden het kanaal 
volgnummer 98, tusschen den Hoogevaartschen 
weg en zij kanaal A. 

Bermsloot N°. 108 bezuiden den landweg 
volgnummer 106, over de halve breedte. 

Bermsloot 0
• 109 benoorden den landweg 

volgnummer 107. In de sloot 3 dammen met 
ijzeraardbuizen. 

IJzeren duiker N °. 110 met schuif en wind
werk en verdedigingswerken. 

Kade N° . 111 bezuiden het kanaal volg
nwnmer 98 van den landweg volgnummer 106 
tot den Nieuwen Vaartschen weg. 

Zijkanaal A N°. 112. 
Het kanaal wordt door de sluis volgnummer 

117 verdeeld in een binnen- en buitendijksch 
gedeelte. 
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Kade O 113 langs de oo tzijde van het 
bi,111 ndijk ch gedeelte van volgnummer 112. 

Berm loot 0
• 114 beoosten de kade volg-

rru mmo1· 113. 
Kade 1 °. 115 langs de westzijde van het 

birrnendijk ch gedeelte van vol gnummer 112. 
Bermsloot 0

• 116 bewesten de kade volg
nummer 115. 

Steonen l ui s O
• 117 in den bandij k volg

nummer 118, met houten vloeddeur, hou ten 
schuif met windwerk en ijzeren leuning, 2 
veiligheid leuningen en verdedig ingswerken. 

Taluds van bandij k N°. 118, gedeel te van 
den apelschen dijk. 

B grinde landweg langs den buitenteen. 
K nde N °. 119 la ngs de oostzijde van het 

buitendijksch gedeelte van volgnummer 112. 
Berm loot 0

• 120 beoosten de kade volg-
nummer 121, over de halve breedte. 

Kad O
• 121 langs de westzijde van het 

buitendij ksohe gedeelte van volgnummer 11 2. 
Bermsloot 0

• 122 bewesten de kade volg-
nummer 1 21. 

Landweg 0
• 123 gedeelte van de Oude 

trnat. 
E en gedeelte van den l andweg de Nieuwen

dij k. 
IJzer·en duiker N °. 124 met schuif en wind

werk onder den landweg volgnummer 123. 
IJzeren duiker N° . 125 met schuif en wind

" ·erk onder den landweg volgnummer 123. 
IJzeren doorlaat N °. 126 onder het gedeelt.e 

van den ieuwendij k onder volgnummer 123. 
K ade 0

• 127 benoorden het Kanaal volg-
nummer 98 van zij kanaal A tot den ieuwen
vaartsohen weg. 

Waterle idi ng N°. 128 benoorden de kade 
volgnummer 127. 

I J zeren du iker 0
• 129 met schuif en wind

werk en verdedigingswerken. 
B ruggen N °. 1 30 met gronddu iker en uit

water ingsslu is bij de kru ising van het kanaa l 
met do Nieuwe V aart. 

a. brug over het kanaal in den Nieuwe
vaartschen weg, met gemetselde landhoofden , 
houten de k op ij zeren I iggers en ijzeren leu
ningen; 

b . 2 bruggen in de zijwegen over de ieuwe 
Vaart, met gemetselde landhoofden, hou ten 
dek op ijzeren li ggers en ijzeren leuningen ; 

c. grondduiker voor de Nieuwe Vaart, be
staande uit 2 gegoten ijzeren buizen met om
gebogen einden; 

d. gemet elde toeleidingskanalen naa r d n 
grondduiker, waarover de bruggen b ; in e l
ken frontmuur eene opening tot uitwatering op 
het kanaal , met houten schuif. 

In de beide toeleidingskanalen en het hoofd-
kanaal puinbestorting tusschen de kespen; 

e. verded ig ingswerken; 
/. 1 ingemet e lde lava-peilschaal ; 
g. 6 ij zeren vei li gheidsleuningen; 
h . 5 champpa len; 
i. 2 ij ze ren kt-ooshekken. 

traatweg 0
• 1 31 genaamd de Nieuwe-

vaartsohe weg met keibestrating. 
\Vaterle id ing 0

• 132 genaamd de ieuwe 
Vaart, met een zij tak naar den duiker volg
munmer 1 35 . 

Grindweg 0
• 133 aansluitende tegen de 

zu idelijke brug volgnummer 130b met een 
vak keibestrating. 

Grindweg 134 aansluitende tegen de 
noordelijke brug volgnummer 130b met een 
vak keibestrating. 

IJze ren duiker 0
• 135 met schu if en wind

werk en verdedigingswerken. 
K ade 0

• 136 langs de zuidzij de van het 
kanaa l volgnummer 98, van den gr indweg 
volgnummer 133 tot den landweg volgnum
mer 140. 

K ade N °. 137 langs de noordzij de van het 
kanaal volgnummer 98, van den grindweg 
volgnummer 134 tot zijkanaal B N°. 145. 

W aterle iding 0
• 138 benoorden de kade 

volgnummer 137, tus chen den duiker volg
nummer 135 en de Kwekel. 

Be1m loot 0
• 139 benoorden de kade volg

nummer 137, van de waterle iding de Kwekel 
tot de bermsloot volgnummer 147. 

Gemeenten S'[J'rang-Capelle en Waspik. 

Landweg 0
• 140 langs de zuidzijde van het 

kanaal volgnummer 98, tus ch n de kade volg
nummer 136 en den Vrouwkensvaartschen 
weg. 

Ge,neente Spramg-Capelle. 

Bermsloot N °. 141 bezuiden den la ndweg 
volgnummer 140, westwaarts aan !uitende aan 
de waterl e iding vo lgnummer 144. 

Brug 0
• 142 over het ka naa l in den Wi l

lemkensvaartschen weg met gemetselde land
hoofden, houten dek op ijzeren I iggers, ijzeren 
leuningen en 4 veiligheid leuningen. 

Verdediging werken. 
K eibestrating. 
Grindweg 0

• 143 genaamd de Will emkens
vaartsche weg. 

\Yaterle iding 0
• 144 bezuiden den la nd-

weg volgnummer 140 ter verbinding van de 
wate rle id ing de Eendengang met de water
le id ing de Beneden W atergang. 

Zijkanaa l B N °. 145. 
H et kanaal wordt door de sluis vo lgmun mer 

151 verdeeld in een binnen- en een bu iten
dij ksch gedee lte . 

K ade 0
• 146 la ngs de oo tzij de van het 

binnendijksch gedeelte volgnummer 145. 
Bermsloot 0

• 147 beoo ten de kade volg
nummer 146. 

K ade 0
• 148 langs de westzijde van het 

binnendij ksche gedeel te van volgnummer 145. 
Be1msloot N °. 149 bewe ten de kade volg

nummer 148. 
Ta luds van bandijk N °. 150, gedeelte van 

den Winterdijk begrinde la ndweg langs den 
buiten teen. 

Steenen sluis 0
• 15 in den bandijk volg-

nummer 150 met hou ten vloeddeur, houten 
schuif met windwerk en ijzeren leuni ng, 2 
vei l igheidsleun ingen en verdedigingswerken. 

K ade N °. 152 langs de oostzij de van het 
buitendijksch gedeelte van volgnummer 145. 

Bermsloot N °. 153 b oosten de kade volg
nummer 152. 

K ade 0
• 154 langs de we tzijde van het 

buitendijksch gedeel te van volgnummer 145. 
Bermsloot O

• 155 bewesten de kade volg
munmer 154, over de halve breedte. 

Begrinde la ndweg 0
• 156, gedeelte van de 

Oude Straat, met 2 zijwegen. 
I J zeren du iker N °. 157 met schuif en wind

werk, onder den landweg volgnummer 156. 
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I.T ze ren doorlaat O 158 onder den land-
weg naar den Winterdij k behoorende bij den 
landweg vo lgnummer 156. 

IJze ren duiker N°. 159 met schuif en wind
werk onder den landweg volgnummer 156. 

IJzeren doorlaat Jo_ 160 onder den land
weg naar den Winterdijk behoorende bij den 
landweg volgnummer 156. 

Gemeenten Sp1·ang-GapPll e en Waspik. 

Kade N° . 161 langs de noordzijde van het 
kanaal vol gnummer 98 van zijkanaal B tot 
den Vrouwkensvaartschen weg. 

W aterleiding N° . 162 benoorden de kade 
volgnummer 161 en e indigende bij den dui
ker volgnummer 163. 

IJzeren duiker N°. 163 met schu if en w ind
werk en verdedigingswerken . 

Schotbalkloods 0
• 164 met 60 schotbalken, 

behoorende bij de kunstwerken volgnummers 
130, 151 , 165 en 183. 

Ge,neente Waspik. 

Bruggen °. 165 met gronddu iker en uitwa
te ,·ingssluis bij de kruising van het kanaal 
met de Vrouwkensvaart. 

a. Brug over het kanaal in den Vrouw
kensvaartschen weg, met gemetselde land
hoofden. houten dek op ijzeren ligger en 
ijzeren leun ingen . 

b. 2 bruggen over de Vrouwkensvaart in 
de zijwegen, met gemetselde landhoofden, hou
ten dek op ij zeren I iggers en ijzeren leunin
gen; 

c. gi-ondd uike r voor de Vrouwkensvaart, 
bestaande uit 2 gegoten ijzeren bu izen met 
omgebogen einden; 

à. gemetselde toele idingskanalen naar den 
grondduiker, afgedekt door de bruggen b ; in 
e l ken frontmuur eene opening tot. uitwatering 
op het kanaal , met houten schuif; 

e. verdedi gingswerken. 
Bij de onder a tot e genoemde kunstwerken 

behooren; 
2 ijzeren krooshekken; 
8 veiligheidsleuningen. 
Keibestrating. 
Grindweg N°. 166 genaamd de Vrouwkens

vaartsche weg. 
Wate1·leiding N°. 167 genaamd de Vrouw

kensvaartsche Loop. 
IJzeren duiker N°. 168 met schuif en wind

werk. 
Verdedigingswerken. 
Grindweg N°. 169, aansluitende tegen de 

zuidelijke brug volgnummer 165b. 
Landweg N°. 170 gedeeltelijk begrind, aan

sluitende tegen de noordelij ke brug volgnum
mer 165b . 

Gemeenten Waspik en Raa1nsdonk. 

Afwateringskanaal N°. 171 van de Vrouw
ke nsvaart tot de brug volgnummer 230. 

Gemeente Waspik. 

Kade 0
• 172 langs de noordzij de van het 

kanaal volgnummer 171 tusschen den land
weg volgnummer 170 en zij kanaal C, west
waarts aansluitende aan de kade volgnummer 
178. 

Waterleiding N°. 173 benoorden de kade 
volgnummer 172 tusschen den duiker volg-

nummer 168 en de bermsloot vo lgnummer 176. 
Landweg N °. 174 1 angs de zuidzijde van 

het kanaal vo lg nummer 171 van de Vrouw
kensvaart tot den provincialen weg, genaamd 
de Langstraat onder W asp ik. 

3 schamppalen. 
Bermsloot N °. 175 bezuiden den landweg 

volgnummer 174, van den grindweg volgnum
mer 169 tot den W aterloop. 

Ove r 35 m lengte slechts voor de halve 
breedte. 

Bermsloot N°. 176 benoorden de kade volg
nummer 172, eindigende oostwaarts in de wa
terle iding volgnummer 173 en westwaarts in 
de bermsloot volgnummer 179. 

Zijkanaal C 0
• 177. 

Het kanaal wordt door de sluis volgnummer 
183 verdeeld in een binnen en buitendijksch 
gedeelte. 

Kade O
• 178 langs de oostzijde van het 

b innendijksch gedeelte van volgnummer 177. 
Bermsloot N°. 1 79 beoosten de kade volg

nummer 178. 
Kade N °. 180 langs de westzijde van het 

binnendijksch gedeelte van volgnummer 177. 
Bermsloot N°. 181 bewesten de kade volg

nummer 178, voor het gedeelte beoosten de 
g rens van Rijkseigendom. 

Dam N °. 182 met oprit in de bermsloot 
volgmunmer 181. 

Steenen sluis N° . 183 in den bandij k volg
nummer 184, met houten vloeddeur, houten 
schuif met windwerk, ijzeren leuning en ver
dedigingswerken. 

Taluds van bandijk N°. 184 gedeelte van 
den Langstraatschen d ij k. 

Kade N°. 185 langs de oostzijde van het 
buitendijksch gedeelte van volgnummer 177 . 

Bermsloot N °. 186 beoosten de kade volg. 
nummer 185. 

Kade N°. 187 langs de we tzij de van het 
buitendijksch gedeelte van volgnummer 177. 

Bermsloot O
• 188 bewesten de kade volg

nummer 187, over de halve breedte. 
K ade N°. 189 langs de noordzijde van het 

kanaal volgnummer 171, tusschen zijkanaal C 
en de K ade traat. 

B ermsloot 0
• 190 benoorden de kade volg

nummer 189, eindigende oostwaarts in de 
bermsloot volgnummer 181 en westwaarts te
gen het Kerkpad. 

Over 60 m lengte slechts voor de halve 
breedte. 

Bermsloot N °. 191 bezuiden den landweg 
vo lgnummer 174 tusschen de W aterloop en 
het Kerkpad volgnummer 194. 

In de sloot 1 dam met ijzeren buis; 2 dam
men met cementsteenen buis en 1 houten 
schut met schuif. 

IJzeren duiker O
• 192 met schuif en wind-

werk. 
Waterleiding aan de noordzijde. 
Verdedigingswerken. 
Bermsloot N°. 195 benoorden de kade volg

nummer 189 van het K erkpad tot den weg 
volgnummer 202 . 

Nabij den duiker volgnummer 199 over 50 
m lengte a lsmede over de eerste 90 m bewes
ten het K erkpad slechts voor de halve breedte. 

Duiker N °. 196 met houten schoe iing en 
schuif , ter verbinding van de water le idi ngen 
volgnummers 191 en 197. 
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Waterleiding N °. 197 bezuiden den landweg 
volgnummer 174 van het Kerkpad tot de wa
terleiding volgnummer 198. 

In de waterleid ing : 
1 dam met ijzeren buis. 
7 dammen met cementsteenen buizen. 
Waterleid ing N°. 198 genaamd de Omge-

legde Bijsters. 
In de waterleiding 2 dammen met cement

steenen buizen. 
Grondduiker N°. 199 tevens uitwatering -

sluis met brug. 
a. Grondduiker, bestaande uit 1 gegoten 

ijzeren buis met omgebogen einden. 
b. Gemetselde toeleidingskanalen naar den 

grondduiker met krooshekken; in eiken front
muur eene open ing, met houten schuif tot u it
watering op het kanaal. 

c. Brug gevormd door plaatijzeren afdek
king op het zuidelijk toeleidingskanaal met 
ijzeren leun ingen · en verdedigingswerken. 

Bij dit kunstwerk behooren: 
4 losse ij zeren veiligheidsleuningen. 
Keibestrating aan de zuidzijde. 
Bermsloot N °. 200 bezuiden den landweg 

volgnummer 174 oostwaarts uitloopende in de 
waterleiding volgnummer 198 en westwaarts 
tot nabij den weg volgnummer 202. 

Kade N°. 203 langs de west- en zuidzijden 
van het kanaal volgnummer 171 van den 
Langstraatschen weg onder Waspik tot de 
Kadestraat onder Raamsdonk. 

Bermsloot N°. 204 bewesten de kade volg
nummer 203, u itloopende in de waterleiding 
volgnummer 206 . 

Bermsloot N°. 205 beoosten de kade volg
nummer 189 van den Langstraatschen weg 
tot de Kadesloot. 

Over 90 m slechts voor de helft. 

Gemeenten Waspik en Raamsdonk. 

Waterleiding N°. 206 benoorden en beoosten 
den grondduiker volgnummer 207 en bezui
den de kade volgnummer 203, bestaande uit 
dri e gedeelten. 

Gemeente Waspik. 
Grondduiker N° . 207, bestaande uit: 
a. Een gegoten ijzeren buis met omgebogen 

einden. 
b. Gemetselde toeleidingskanalen naar den 

grondduiker met krooshekken. 
c. P laatij zeren afdekking dier kanalen en 

verdedi g i ngswer ken. 
K ade N °. 208 langs de noordzijde van het 

kanaal volgnummer 171 en langs den grind
weg genaamd de Kadestraat. 

Gemeenten Waspik en Raamsdonk. 
Grindweg N°. 209 aan de noord- en zuid

zijden van het kanaal ter verbinding van de 
afgesneden gedeelten van de Kadestraat on
der ling en met den Zijlweg. 

Op de plateaux ter weerszijden van de brug 
volgnummer 211 en gedeeltelijk op de op
ritten keibestrating. 

Bermsloot N °. 210 benoorden den grind
weg volgnummer 209. 

In de sloot 6 dammen met opritten naar den 
grindweg. 

Ge11ieente Raamsdonk. 
Brug N°. 211 over het kanaal met gemet-

selde landh oofden, ijzeren liggers met houten 
dek en ijzeren leuningen en verdedigingswer
ken. 

Bij de brug behooren : 
1 ingemetselde lava-peilschaal; 
4 ij zeren veil igheidsleuningen. 
Kade N°. 212 langs de west- en zu idzij den 

van het kanaal , aansluitende oostwaarts aan 
den grindweg volgnummer 209 en noord
waarts aan den toegangsweg volgnummer 227. 

Waterleid ing N°. 213 met zijtak naar den 
grondd uiker volgnummer 220. 

Kade N°. 214 langs de oostzijde van het 
kanaal tusschcn den grindweg volgnummer 
209 en den landweg volgnummer 21 5. 

Landweg 0
• 215 langs de oost- en noord

zijde van het kanaal volgnummer 171 tusschen 
den Zijlweg en den toegangsweg volgnummer 
231. 

Schotbalkloods N°. 216 met 52 schotbalken, 
behoorende bij de kunstwerken volgnummers 
199, 207 en 220. 

Waterleiding N°. 217 beoosten de kade 
volgnummer 218. 

Kade N°. 218 beoosten de waterleiding 
volgnummer 219 . 

IJzeren afrastering aan het einde van kade 
volgnummer 218. 

Waterleiding N°. 219 naar den grondduiker 
volgnummer 220. 

Grondduiker N°. 220 met brug en uitwa
teringssluis, bestaande uit: 

a. een gegoten ijzeren buis; 
b . 2 toevoerkelders, afgedekt door plaat

ij zer, waarvan 1 voorzien van houten schuif 
met windwerk tot afsluiting van den grond
du iker; 

c. gemeb!eld aanvoerkanaal aan de zuid
zij de, afgedekt met plaatijzer, met krooshek; 
opening in den frontmuur tot uitwatering op 
het kanaal , voorzien van houten schuif met 
windwerk; 

d. gemeb!eld aanvoerkanaal aan de noord
zijde, afgedekt door de brug e, met krooshek; 
opening in den frontmuur tot uitwater ing op 
het kanaal, voorzien van houten schuif met 
windwerk. 

Opening in eiken zijmuur, elk voorzien van 
1 houten schuif met windwerk, dienende tot 
loozing van de waterleidingen volgnummers 
217 en 221. 

e. brug over het noordelijk aanvoerkanaal, 
met ij zeren liggers, houten dek en ijzeren 
leuningen; 

/. verdedigingswerken. 
Bij de onder a tot f genoemde kunstwerken 

behooren : 
2 ijzeren krooshekken. 
W aterleiding N°. 221 benoorden den land

weg volgnummer 215 van den grondduiker 
volgnummer 220 tot den Achtersten Dijk. 

Over 80 m slechts voor de halve breedte. 
Kade N°. 222 bewesten de waterle iding 

volgnummer 219. 
IJzeren afrastering. 
Bermsloot Jo . 223 bewesten de kade volg

nummer 222 ; over 25 rn slecht;; voor de halve 
breedte. 

Bermsloot 0
• 224 bezuiden de kade volg

nummer 212 tusschen de "Waterleiding tus
schen de Dijkeinden en Bloken" en den Ach
tersten Dij k; over 130 m slecht;; voor de helft. 
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Bermsloot N° . 225 bezuiden den landweg 
volgnummer 215 en bezuiden den toegangs
weg volgnummer 226 , over de halve breedte. 

Toegangsweg N°. 226 bezuiden het dij ks
plateau volgnummer 229. 

Westelijke toegangsweg N°. 227 naar de 
brug over het kanaal volgnummer 230. 

Begrinding op den weg, een vak keibestra
ting en een veiligheidsleuning. 

Afrastering van ijzer l angs den toegangs-
weg volgnummer 227 . , 

Dijksplateau N° . 229 beoosten het kanaal 
volgnummer 171. 

B rug N°. 230 over het kanaal volgnummer 
171 met gemetselde la ndhoofden, ijzeren lig
gers, houten dek en ijzeren leuningen en ver
dedigingswerken . . 

Bij de brug behooren: 
10 basaltsteenen schamppalen. 
4 ijzeren vei l igheidsleuningen. 

Oostelijke begrinde toegangsweg N °. 231 
naar de brug volgnummer 230, met op- en 
afrit over den dijk en een vak keibestrating. 

10 basal tsteenen schamppalen langs de 
kruin. 

Berm N°. 232 aan de westzijde van het ka
naal volgnummer 237 tussch en de bruggen 
volgnummers 230 en 241. 

Berm N°. 233 aan de oostzijde van het ka
naal volgnummer 237 tusschen de brug volg
nummer 23Q en de uitwateringssluis volg
nummer 255. 

Toegangsweg N°. 234 naar het perceel See
tie B N°. 832 aansluitende aan den weg volg
nummer 231. 

Bermsloot N°. 235 langs den toegangsweg 
volgnummer 234, over de halve breedte. 

Bandijk N°. 236 van het dijksplateau volg
nummer 229 naar de uitwateringssluis volg
nummer 255 en eindigende 35 m noordweste
l ijk daarvan. 

Afwateringskanaal N° . 237 van de brug 
volgnummer 230 tot de uitwateringssluis volg
nummer 255. 

Bermsloot N °. 238 langs de westzijde van 
den berm volgnummer 232 en van den toe
gangsweg volgnummer 242, over de halve · 
breedte. 

Bet·msloot N°. 239 langs de oostzijde van 
den berm volgnummer 240. 

Berm N °. 240 aan de oostzijde van den 
dij k volgnummer 236. 

Brug n°. 241 over het kanaal volgnummer 
237 met gemetselde landhoofden, ijzeren lig
gers met houten dek, ijzer en leuningen en 
verdedigingswerken. 

B ij de brug behooren: 
4 basaltsteenen schamppalen; 
4 ij zeren veiligheidsleuningen; 
1 houten stoothek. 
W estelijke toegangsweg N °. 242, bestraat 

met keien, naar de brug volgnummer 241. 
K eibestrating nabij de brug N °: 241. 
7 ij zeren veiligheidsleuningen aan de oost

zijde. 
3 steenen schamppalen aan het noordel ijk 

einde. 
Oostelij ke toegangsweg N°. 244, bestraat 

met keien, naar de brug volgnummer 241, 
met op- en afrit over den dijk, aanslu itende 
aan den toegangsweg volgnummer 245. 

K eibestrating nabij de brug. 

15 steenen schamppalen. 
Toegangsweg N°. 245, bestraat met keien, 

naar den loswal volgnummer 253, in aanslu i
t ing met den toegangsweg volgnummer 244. 

Berm N°. 246 langs de westzijde van het 
kanaal volgnummer 237 en langs de zuid
westzijde van de waterleiding volgnummer 251, 
tusschen den toegangsweg volgnummer 242 en 
de kade van den polder "Beoosten de Kil" . 

Bermen N°. 247 ter weerszijden van den 
grindweg volgnummer 245. 

Bermsloot N°. 248 beoosten den berm volg
nummer 247, over de halve breedte. 

Bermsloot N°. 249 bewesten den berm volg
nummer 246 tot aan de waterleiding volg
nummer 250, over de halve breedte. 

W aterleiding N°. 250 ten zuidwesten van 
den berm volgnummer 246, aansluitende oost
waarts aan de bermsloot volgnummer 249 en 
westwaarts aan de waterleiding langs de wa
terkeering van den polder " Beoosten de Kil" . 

W aterleid ing N°. 251 ter verbinding van de 
waterleiding volgnummer 261 met het kanaal 
volgnummer 237. 

Loswal N°. 253 aan het Oude Maasje. 
Basaltglooiing aan de oostzijde. 
Keibestrating. 
2 wrijfpalen. 
IJzeren afrastering aan de zuid-oostzijde van 

de,en loswal. 
Verdedigingswerken N°. 254 tegen het bui

tenbeloop van den bandijk volgnummer 236 
bewesten den loswal volgnummer 253 en rond 
den kop van den dam, aansluitende tegen de 
uitwateringssluis. 

Dubbele uitwateringssluis N°. 255 aan het 
einde van het kanaal volgnummer 237 met 
bestrate plateaux en met 2 openingen, elk 
breed 5 m. 

In elke opening 2 eiken vloeddeuren en 2 
eiken ebdeuren ; 

elke deur voorz ien van schuif met wind-
werk en leuning. 

1 Geëmailleerd ij zeren peilschaal, 
1 waarschuwingsbord, 
1 ijzeren trap en verdedigingswerken. 
IJzeren hek op het noordelij k sluisplateau, 
Toegangstrap tot zu idel ij k p lateau. 
Schotbalkloods N °. 256 op het slu isplateau. 
a. Hulpspoor, met draaischij f, wagentje en 

loopplank. 
b. IJzeren leuning. 
c. 2 kranen met takels en kettingen. 
d. 40 vierkant bezaagde eiken schotbalken. 
e. 33 eiken schotbalken voor inlaatduiker 

volgnummer 262. 
Bandijk N°. 257 tusschen het stoomgemaal 

volgnummer 266 en het dijksplateau te K ei
zersveer . 

1 betonnen trap. 
Berm N°. 258 langs de buitenzijde van den 

bandijk volgnummer 257 en langs het dij ks
p lateau te Keizersveer. 

V erdedigingswerken langs de zuidzijde van 
het buitenkanaal en den linkeroever van het 
Oude Maasje, benoorden den berm volgnum
mer 258. 

Steenen duiker N°. 260 tot scheiding van 
de waterleiding volgnummers 251 en 261. 

3 openingen, elk 1 X 0.64, met ij zeren 
schuiven en windwerken. 

1 waarschuwingsbord. 
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Verdedigingswerken. 
Waterleiding N°. 261 ter verbinding van de 

watel'leiding volgnummer 40 met de water
le id ing volgnummer 251 en met den inlaat
duiker volg-nummer 262. 

Inlaatduiker N°. 262 in den bandijk volg
nummer 257, voorzien van 2 ijzeren schuiven 
met windwerken. 

Lang-s het kanaal en de zijkanalen: 
326 hardsteenen grenspalen, 
228 eiken grenspalen. 
Afwateringskanaal volgnummer 40 langs de 

binnenteen van de Zuiderrivierdijk, van de 
waterleid ing volgnummer 261 we twaarts tot 
de Ki l . 

IJzeren duiker met vloeddeur en schu if aan 
de zuidzijde van dit afwateringskanaal. 

Waterkeering van de buitenpolder Beoosten 
de Kil , van de berm volgnummer 246 west
waarts tot de Kil. 

W ate rl eiding langs de zuidzijde van deze 
waterkeering. 

3°. H et Overdiepsche stoomgemaal aan den 
Dussensche Gantel , bestaande uit: 

a. een machine- en ketelhuis met aan- en 
afvoerbuizen en een krooshek om de zuigbuis; 

b. de schoorsteen; 
c. een bergplaats. 

2. De overbrenging in beheer en onderhoud 
geschiedt onder de volgende bepalingen: 

1°. Het waterschap treedt door de over
neming in beheer en onderhoud van de in 
artikel 1 genoemde Waterstaatswerken tegen
over derden in de rechten en verplichtingen 
van het Rijk ten aanzien van het beheer en 
onderhoud dier werken en ter zake van de op
heffing van nadeel en, welke uit de werken 
tot verlegging van den Maasmond voor de tot 
het waterschap behoorende polders en e igen
dommen mochten zijn voortgevloeid of nog 
zullen voortvloeien . 

2°. Aan derden verleende vergunningen 
yoor werken in, op of over voornoemde water
staatswerken mogen niet worden ingetrokken 
zonder bewilliging van de autoriteit, die te 
àezer zake bevoegd zou zijn geweest, indien 
de overbrenging niet had plaats gehad. Op 
vergunningen voor werken, waarvan het voort
bestaan reeds thans mede van het goedv inden 
van het waterschap afhangt, is deze bepaling 
niet van toepass ing. De houders van vergun
ningen, voor welke de bovenstaande bepaling 
geldt, zullen de krachtens die vergunningen 
aanwez ige werken mogen onderhouden en zoo 
noodig vernieuwen. Hun mogen daarbij geen 
voorwaarden worden gesteld van verdere strek
king dan die, welke vóór de overbrenging van 
kracht waren. 

3°. H et Rijk keert, tot afkoop van de kos
ten van exploitatie der gemalen, het onder
houd en de vernieuwing der werken, aan het 
waterschap uit een bedrag groot f 264,000, 
welk bedrag in 3 jaarlijksche termijnen van 
f 88,000 wordt u itbetaald. 

De eerste termijn verschijnt na het in wer
king treden van deze wet; de tweede en derde 
termij n verschijnen één en twee jaar na ge
noemd tijdstip . 

3. Alle kosten, waartoe de overbrenging 
aanleiding mocht geven, zijn ten laste van het 
waterschap. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister v-an W ate-i·staat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 21 Decemb e,· 1934.) 

s. 627. 

30 November 1934. WET, houdende besten
diging voor het jaa r 1935 van de t ij delijke 
opcenten op de invoerrechten in Neder
landsch- l ndië. 

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

dat het tot versterking der geldmiddelen van 
N ederlandsch-lndië wenschel ijk is de tijde
lijke heffing van opcenten op de invoerrech
ten a ldaar voor het jaar 1935 te bestendigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. Gedurende het jaar 1935 worden 

in het geheele tol gebied van Nederlandsch
l ndië vijftig opcenten geheven op de invoer
rechten, vermeld in het tarief, behoorende bij 
artikel 1 der Indische Tariefwet, zooals dit 
ta r ief is vastge teld bij de wet van 29 Decem
ber 1933 (Nederlandsch Staatsblad n°. 772 ; 
l ndisch Staatsblad 1934, n°. 1) en sedert is 
gewijzigd en aangevuld, laatstelijk bij de wet 
van 20 J uli 1934 (Nederlandsch Staatsblad, 
n°. 421; Indisch Staatsblad n° . 485), behou
dens dat: 

a. van de heff ing van opcenten zijn uitge
zonderd de invoerrechten, welke worden ge
heven van goederen, belast volgens onderdeel 
II van post 61 of volgens een der posten 115, 
159, 160 of 162 van dat tarief, met dien ver
stande, dat wel aan de heffing van vijftig op
centen wordt onderworpen het recht van f 30 
per hectoliter voor reuk- , haar-, mond-, to ilet
en dergelijke waters, geheven volgens genoem
den post 159 ; 

b. twintig opcenten worden geheven op het 
invoerrecht, geheven van de ondervolgende 
katoenen stoffen (ell egoederen) , belast vol
gens onderdeel IIa van post 356 van dat 
tarief, te weten: 

1. gebleekte - doch niet bontgeweven, ge
verfde of gedrukte - dichtgeweven effen
bindige stoffen, welke op 7 millimeter in het 
vierkant in de schering en den inslag tezamen 
niet meer dan 45 draden tellen; 

2. ongebleekte, effenbindige stoffen, welke 
op 7 millimeter in het vierkant in de sche
ring en den inslag tezamen niet meer dan 45 
draden tellen, zoomede ongebleekte, eenvoudig 
gekeperde stoffen, een en ander voor zoover 
n iet met gekleurde draden doorweven, noch 
op andere wijze, zooals door bedrukken, op
gemaakt. 

2. Deze wet treedt, met a fwijking van het 
bepaalde in artikel 16 der Indische Comptabi
li te itswet (Nederlandsch Staatsblad 1925, n°. 
328; Indisch Staatsblad 1925 n°. 448), in 
werk ing met ingang van 1 J a nuari 1935. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No-

vember 1934. WILHELMINA. 
De Minist e,· van Staat, 
Minister v-an Koloniën, 

H. Co I ij n. 
( Uitgeg. 11 December 1934. ) 
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s. 628. 

30 Novemb er 1934. WET, houdende be krach
tiging van twee door den Gouverneur
Generaal van N ederlandsch-lndië krach
tens artikel 93, eerste lid , en a r t ikel 183, 
tweede I id , van de Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnanties. (Wijziging van 
het tarie f van in•voe,-rechten .) 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van de 
met toepass ing van artikel 93, eerste I id , en 
artikel 183, tweede lid der Indische Staats
regeli ng vastgestelde o~donnanties van 15 en 
29 Juni 1934 (Indisch Staa,1,sblad nos. 374 en 
390), strekkende tot wijziging van het tarief 
van invoerrechten in Nederlandsch-lndië en 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabiliteitswet (Nederlandsch 
Staatsblad 1925, n°. 328; I ndisch Staatsblad 
1925, n°. 448) ten opzich te van die regelin
gen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 eerste lid 
en artikel 183, tweede lid, der Indi;che Staats'. 
regeling vastgestelde ordonnanties van 15 en 
29 Juni 1934 (Indisch Staatsblad nos. 374 en 
390) , strekkende tot wijziging van het tarief 
van invoerrechten in Nederlandsch-lndië en 
tot buitenwerkingstelling van artikel 16 der 
Indische Comptabili teitswet (N ederlandsch 
Staatsb lad 1925, n°. 328; I ndisch Staa,1,sblad 
1925, n°. 448) ten opzichte van die regelin
gen, worden bekrachtigd. 

La ten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 

s. 629. 

WILHELMINA. 
De Minis ter vcm Staat, 
:Minister van K ol oniën, 

H . Colijn. 
(Uitgeg. 11 Decem ber 1934. ) 

30 Novembe,· 1934. WET, houdénde goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
vaststelling van de begrootingsrekening 
der gezamenl ijke Landsbedrijven over het 
dienstjaar 1931. 

s. 630. 

30 No vemb er 1934. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
vaststelling van het slot der rekening van 
uitgaven en ontvangsten van N ederlandsch
Indië over het dienstjaar 1929. 

s. 631. 

30 Nov embe,· 1934. WET, houdende goed
keuring van de toepasselijkverkl aring op 
Surinarn,e en Curaçao van het op 24 April 
1926 te Parijs gesloten internationaal ver
drag betrnffende het verkeer met motor
rijtuigen (Staatsblad 1930, n°. 133) . 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overwegi ng genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, dat het op 24 April 
1926 te P arijs gesloten internationaal verdrag 
betre ffende het verkeer met motorrijtuige n, 
(Staatsblad 1930, n°. 133 ) toepasselijk za l zijrt 
op Surina,ne en Cu,·açao ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, ertz. 
Eenig artikel. 

Goedgekeurd wordt, dat krnchtem artikef 
12, Jid B van het op 24 April 1926 te Parijs 
gesloten internationaal verd rag betreffende 
het verkeer met motorrijtu igen, aan de Fran
sche R egeer ing kennis zal worden gegeven, 
dat genoemd verdrag toepasse lijk zal zijn op, 
Suriname en Curaçao. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minis te,· van Staat , 
M inister van K oloniën, 

H. Co l ij n. 
De M iniste,· van B uitenlandsche Zaken, 

D e Gra e ff. 
(Uitgeg. 14 December 1934. ) 

s. 632. 

30 November 1934. WET, houdende natura li
satie van H . I. L. Adler en 20 anderen .. 

Wij WILHELM! A , enz . ... doen te weten:. 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot natura! isatie va rt 
Hans Isaak Lud,wig Adler en 20 anderen, di e 
aan Ons het verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van 12 December 
1892 {Staatsblad n °. 268), op het Nederlander
scha p en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920, 
(Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van ederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. H ans Isaak Ludwig Adler, geb. te 

Straatsburg (Frankrijk) den 27 Mei 1903, 
sche ikundi ge, wonende te Oiste,·wijk, provincie 
N oordbrabant; 

2° . E miel Frans P hilip J an van B ergen, 
geb. te H oo gstraeten ( België) den 3 April 
1885, leeraar, wonende te Zierikzee, provincie 
Z eeland.; 

3°. Martha B ernstein, geb. te M. Glad
bach, thans genaamd Gladbach-Rheydt ( Prui
sen) den 18 Maart 1891, violi ste, wonende te 
A 1-nhen,, provincie Gelderland; 

4°. Bruno Wilhelm B oettcher, geb. te A nt
werpen (België} den 9 Juni 1896, werkmeeste1· 
in het metaalbedrijf, wonende te S chiedam, 
provincie Z uiil-H olland; 

5°. Dr. Josu é De Decker, geb. te Z everen 
( B elgië} den 30 Augustus 1879, leeraar aan 
het Amsterdamsch Lyceum en privaat-docent 
aan de Gemeentelij ke Universiteit van Am
sterdam, wonende te An,sterdan,, provincie 
N oordholland; 

6°. Cl emens Friedrich Gerhai·ds , geb. te 
Gouda (Zuid,holland) den 16 November 1896, 
invoerder van suikerwerken, wonende te, 
Ouder-Amstel, provincie N oordholland; 
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7°. J ohann H u bert Anton Hoeks, geb. te 
Röthgen-Aken (Pruisen) den 26 Augustus 
1892, landbouwer, wonende te Eilendorf-Aken 
( Pruisen); 

8°. Heiwrich Ludwig K oppelmann, geb. te 
Lippstadt (Pruisen) den 19 Juli 1894, leeraar, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch Indië); 

9°. Max Müller, geb. te Barmen (Pruisen) 
den 3 November 1878, koopman, wonende te 
A 1nsterda.1n, provincie N oordholland ; 

10°. Casto1· J oseph Opladen, geb. te Als
dor/ (Pruisen) den 1 Mei 1898, mijnopzichter, 
wonende te Brunssum, provincie Limburg; 

11 °. L eopold Reiss, geb. te Frankjo,·t a/d 
Main (Pruisen) den 9 September 1886, gros
s ier in lederwaren, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland; 

12°. H elena Anna Sluyter, geb. te Epe 
(Pruisen) den 7 October 1896, ronder beroep, 
wonende te Gronau i/W (Pruisen); 

13°. Martha Friederike Anna Spoel, ge
scheiden echtgenoote van Franz Joseph Maria 
Paul Stegmann, geb. te 's-Gravenhage (Zuid
holland) den 22 December 1892, zonder be
roep, wonende te Amsterdam, provincie N oor,J,. 
ho/land; 

14°. Auguste Charlotte Elfriede Steller, 
geb. te B erlijn ( Pruisen) den 8 Mei 1900, 
leerares, wonende te H il versum, provincie 
.Voordholland; 

15°. Nicolas Stepanojj, geb. te Kolno 
( Rusland) den 25 J anuari/7 Februari 1888, 
administrateur, wonende op de ondernem ing 
,,Mata P ao" (Nederlandsch I ndië); 

16°. Katharina Thelen, geb. te H eerl en 
( L imburg) den 10 October 1901, verpleegster, 
wonende te Venray, provincie Limburg; 

17°. Maria Gertrud Thurmii.ller, weduwe 
van Lucas Ploum, geb. te Marntagen (Prui
sen) den 1 September 1867, zonder beroep, 
wonende te Rheydt (P ruisen); 

18°. Frcmziska Josepha Vaske, geb. te 
Nordenbrok, gemeente Cappeln ( Oldenburg) 
den 17 Maart 1900, onderwijzeres, wonende te 
.Enschedé, provincie Overijssel ; 

19°. Otto Alj1·ed V etter, geb. te L eipzig 
( Saksen), den 27 September 1883, chem igraaf, 
wonende te Amstelveen, gemeente Nieuwer. 
Amstel, provincie Noo,·dholland; 

20°. I(arl B enedict Johann W eber, geb. te 
Mannheim (Baden) den 9 December 1892, 
bankbeambte, wonende te Voorburg, provin
cie Zuidholland. 

2. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der "Vet van 12 December 1892 
(Staatsb lad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
M inna Margot Vetter, geb. te Leipzig (Sak
sen) den 21 Augustus 1912, kapster , wonende 
te A ,nstelveen, gemeente Nieuwer-Amstel, pro
vincie N oordholland. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vel)1ber 1934. 
WILHELMI A. 

De Minister van Justitie, V an S c h a i k. 
( Uitgeg. 11 December 1934.) 

s. 633. 

30 November 1934. WE1' tot regeling van 
den invoer van manufacturen, stoffen en 
weefsels van geverfd, bedrukt, bontge
weven, gebleekt en ongebleekt katoen. 

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

dat door Ons bij besluit van 28 Augustus 1934, 
n°. 13 (Nederlandsche Staatscourant van 30 
Augustus 1934, n° . 167), ingevolge artikel 2 
der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad n°. 535) 
gewijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad n°. 596), de invoer van manufac
turen, stoffen en weefsels van geverfd, be
drukt, bontgeweven, gebleekt en ongebleekt 
katoen wederom aan een tijdelijke beperking 
is onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in 
dat besluit geregeld verbod van invoer zal 
worden gedaan . ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State enz.: 
Art. 1. In deze wet is t e verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepöt ; 

2. ,,Onze Minister", de .Minister van Econo
mische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maauden, 
aanvangende 1 September 1934 en eindigende 
31 Augustus 1935 of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen i\[inister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land ver
boden van: 

a. manufacturen, stoffen en weefsels van 
geverfd, bedrukt en bontgeweven katoen voor 
zoover deze meer bedraagt dan 10 ten honderd 
van de waarde, welke gemiddeld in de jaren 
1929, 1930 en 1931 uit dat land is ingevoerd, 
met dien verstande dat lsedurende den in dit 
artikel genoemden termiJn uit ieder land niet 
meer ten invoer zal worden toegelaten dan 20 
ten honderd van de hoeveelheid, welke gemid
deld in de jaren 1929, 1930 en 1931 van die 
goederen uit dat land is ingevoerd ; 

b. manufacturen, stoffen en weefsels van 
gebleekt katoen, voor zoover deze meer be
draagt dan 10 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld in de jaren 1931 en 1932 uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende den in dit artikel genoemden 
termijn uit ieder land niet meer ten invoer 
zal worden toegelaten, dan 15 ten honderd 
van de hoeveelheid , welke gemiddeld in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd; 

c. manufacturen, stoffen en weefsels van 
ongebleekt katoen voor zoover deze meer 
bedraagt dan 10 ten honderd van de waarde, 
welke gemiddeld in de jaren 1931 en 1932 uit 
dat land is ingevoerd, met dien verstande, 
dat gedurende den in dit artikel genoemden 
termijn uit ieder land niet meer ten invoer 
zal worden toegelaten, dan 15 t en honderd 
van de hoeveelheid, welke gemiddeld in de 
jaren 1931 en 1932 van die goederen uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen landen . 
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3. 1. Gedurende het in het vorig ar tikel 
genoemde tijdvak · zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergunning. 

2. Door Ops worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende 
de voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid 
bedoeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter bestrij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan bela nghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid bedoeld, 
kan aan Onzen Minister bevoegdheid worden 
verleer:d, nadere voorschriften vast t e stellen 
ten aanzien van de in dat besluit gestelde 
regelingen, alsmede op grond van bijzondere 
omstandigheden daarvan en van het bepaalde 
in het eerste lid, afwijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche taatscourant bekend 
gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
0 nze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten invoer 
aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geldboete 
,an ten hoogste f 10,000.-, terwijl de goederen, 
waarmede of ten aanzien waarvan de over
treding plaats had, kunnen worden verbeurd 
verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij, 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, 
aflevert of ten verkoop of ter aflevering in 
voorraad heeft, waarvan hij weet, dat het is 
ingevoerd in strijd met een verbod in en 
krachtens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van fe iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepo
litie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepassing de strafbe
palingen, voorkomende in de wetten betreffende 
de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596), van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten No

vember 1934. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 12 April 1935.) 
L . & S. 1934. 
• 

1 

s. 634. 

1 December 1934. BESLUIT tot wijziging 
van artikel 9, 4°. van het Cr isis-Organi-
satiebesluit 1933. 

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

Economische Zaken van 31 October 1934, n°. 
22810, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Gezien artike l 13 der Landbouw-Crisiswet 
1933 en artikel 9 van het Crisis-Organisatie
bes l uit 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 19 October 1934, n°. 414); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 20 November 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 28 November 1934, n°. 
23796, afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en ver taan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het bepaalde onder 4° van artikel 

9 van het Crisis-Organisatiebesluit 1933 wordt 
gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: 

"4°. dat schrapping als georganiseerde van 
een andere crisis-organisatie van rechtswege 
schrapping als georgan iseerde medebrengt met 
ontzegging van het recht om opnieuw als zoo
danig te worden toegelaten voor den tijd, 
waarvoor den georganiseerde het recht is ont
zegd om opnieuw a ls georganiseerde van die 
andere ~risis-org3:nisatie te worden toegelaten, 
tenz1J b1J schrappmg krachtens tuchtrechtelijke 
uitspraak bij die u itspraak anders is bepaald." 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zijne af. 
kondiging. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden gepÎaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den lsten December 1934. 
WILHELMINA. 

De ilfinistm· van Economische Za ken, 
S te e n b e r g h e. 

( Uitgeg. 13 December 1934.) 

s. 635. 

1 Deoe11ibe1· 1934. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 Decem
ber 1933 (Staatsblad n°. 750, Gouveme-
1nentsblad 1934, n°. 4), houdende vast
steil ing van eene tij del ij ke korting op de 
wachtgelden, welke worden gekweten uit 
de Surinaamsche geldmiddelen. 

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

Staat, Minister van Koloniën van 8 Novem
ber 1934, 7de Afdeeling, n°. 7; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 ovember 1934, n° . 39); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden M inister van 27 November 1934, 7de 
Afdeeling, n°. 28; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

In Ons besluit van 28 December 1933 (Staats-
49 
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blad n°. 750, Gou·vernements blad 1934, n°. 4) 
wordt in plaats van "het jaa r 1934" gelezen 
.,de jaren 1934 en 1935". 

Onze Minister van Koloni ën is belast met 
de ui tvoering van di t beslui t, da t in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst, en waarvan 
afsch r ift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-G ravenhage, den l sten December 1934. 

s. 636 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
M inist er van K ol oniën, 

H . Co lij n. 
( Uitgeg. 11 D ecembei· 1934. ) 

4 Decem ber 1934. BESLUIT tot ongegrond
verkla ring van het beroep , ingesteld door 
den raad der gemeente Doniawerstal tegen 
het beslu it van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 10 Apr il 1934, n°. 102, le 
afdeeli ng B , waarbij aan burgemeester en 
wethouders dier gemeente is voorgesch re
Yen den keur ingsveearts, hoofd van dienst, 
voor een m aand te schorsen , tenzij hij be
reid mocht zijn een maand verlof te vra
gen en daarbij de verpl ich t ing op zich te 
nemen onder zekere voorwaarden geduren. 
de dat verlof werkzaam te zijn in een 
abatto ir. 

Wij WILHELMINA, enz . ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den ra ad der gemeente D oniawerstal tegen 
het beslui t van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 10 Apri l 1934, n°. 102, l e af
deeling B , waarbij aan burgemeester en wet
houders di er gemeen te is voorgeschreven den 
keuringsveearts hoofd van dienst, voor een 
maand te scbor~en tenzij hij bere id mocht zijn 
een maand verlof te vragen en daarbij de 
Yerpl ichting op zich te nemen onder zekere 
voorwaarden gedurende dat verlof werkzaam 
te zijn in een abatto ir ; 

D en Raad van State, A fdeel ing voor de. 
Geschi llen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 19 September 1934, n°. 496 en 17 Oot.ober 
1934, n° . 496/142 ; . . 

Op de voordracht van Onzen M ,mster van 
Soci al e Za ken van 27 November 1934, n° . 
1217 E ., Afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evengenoemd besluit met 
toepassing van artikel 10 der Vleesch keurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524) aan b urge
meester en wethouders van D oniawental heb
ben voorgeschreven, den keuringsveearts, hoofd 
van dienst in de gemeente voor den tijd van 
een m aand, u iterlijk ingaande 12 Mei 1934, 
te schorsen, tenzij hij bereid is, een maand 
verlof te vragen, en daarbij de verpl ich ti ng 
op zich te nemen, gedurende dat verlof werk
zaam te zijn in een abatt.oir, met dien ver
stande, dat de keuze van het t ijdvak van ver
lof en van het abattoir moet geschieden in 
overleg met en met instemming van den in
specteur der volksgezondheid , belast met het 
t.oezicht op de naleving der Vl eeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524), in wel k geval 
met het verl eenen van zoodanig verlof kan 
worden volstaan; 

dat Gedeputeerde Staten da arbij hebben 

overwogen, dat de inspecteur van de volks
gezondheid, belast met het t.oez ich t op de na
lev ing der Vleeschkeuringswet (Staats blad 
191 9, n° . 524) , o. a . in Friesland de aandacht 
van hun College heeft gevestigd op tekort
kom ingen in de nalev ing der wettelijke voor
schr iften door den keur ingsveearts, hoofd van 
dienst in de gemeente D oniawerstal, den heer 
S. H. Sch aap te S int Nico laasga, en heeft 
verzoch t, te bevorderen, dat de genoemde keu
r ingsveearts voor den t ijd van een maand 
wordt geschorst, tenzij h ij bereid mocht zijn , 
een m aand verlo f te nemen onder verpl ichting, 
gedu rende dien tijd aan een abattoir werk
zaam te zijn; dat de inspecteur in he t bij zon
der wijst op het geval van een in Oct.ober 
1933 wegens ziekte gesl achte koe bij den vee
houder J. Tjalma te Z andgaast , in welk geval 
de keur ingsveearts het vleesch , dat naar de 
meening van den inspecteur n iet zonder bac
teriologisch onderzoek mocht worden goedge
keurd, onvolledig heeft gekeurd, en het daar
na van de stempels voor onvoorwaardelij ke 
goed keuring heeft voorzien ; da t de inspecteur 
de zaak ter kennis van burgemeester en wet
houders van D oniawei·stal h eeft gebracht en 
hun heeft verzocht, den belanghebbende de 
hiervoren omschreven straf op te leggen : da t 
dit coll ege deze straf te zwaar vond en heeft 
besloten, een strenge mondel inge berisping toe 
te passen; dat de inspecteur deze laatste straf 
onvoldoende acht ; dat zij - Gedeputeerde 
Staten - met den inspecteur van meening 
zij n, dai de keuringsveearts, hoofd van dienst 
in dezen geen voldoende besef van verant
woordelijkheid heeft getoond en in de vervul 
ling van zijn pl icht grootel ijks is tekort ge
schoten ; dat ook zij de st raf, d ie het ge
meentebestuur den genoemden ambtenaar heeft 
toegedacht, mede in verband met de waar
schuwingen, d ie h ij reeds vroeger h eeft ont
vangen, te gering achten; dat burgemeeste r 
en wethouders op hun verzoek n iet be reid zijn 
gebl eken, den belanghebbende a lsnog te straf
fe n, zooals de inspecteur heeft voorgesteld, 
maar meenen, dat met oplegg ing van een 
voorwaardel ijke straf in d ien geest met een 
proeftijd van twee jaar kan worden volstaan ; 
dat zij - Gedeputeerde Staten - een voor
waardelij ke stra f n iet voldoen de achten ; 

dat van di t beslui t de raad van Doniawerstal 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat eene commissie u it den raad, aan wie 
door dezen een onderzoek was opgedragen, tot 
de conclusie is gekomen, dat het weliswaar 
voorzichtiger ware geweest, dat de keurings
veearts, hoofd van d ienst het zoogenaamde 
"voorwaardelijk" stempel op het vleesch van 
de bewuste koe had aangebracht, a fgezien nog· 
van het fe it, dat de mogelijkheid bestaat, dat 
inde rdaad het juiste stempel is aangebracht ; 
dat de door Gedeputeerde Staten opgelegde 
straf naar het oordeel der commissie te zwaar 
is te noemen en de door burgemeester en wet
houders u it.e indelij k gedachte "voorwaarde
lij ke" straf, met een proeftijd van twee jaar, 
haar n iet a ll een meer bi ll ijk voorkomt, doch 
ook voldoende waarborgen biedt voor een in 
den vervol ge correcte t.oepass ing der voor
schriften betreffende den keuringsdienst; dat 
de keuringsveearts , hoofd van d ienst, seder t 
het gepleegde feit zich, wat de t.oepassing dei· 

• 
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bovengenoemde vool'schri ften betreft, geheel 
heeft hersteld; dat het thans in het geding 
brengen van ee rder geconstateerde tekortko
mingen van den keuringsveearts naar 's raads 
oordeel niet jui t is te achten, te meer niet, 
waar min of meer ger inge afwijkingen van de 
voorschriften zeker ook elders wel zu ll en voor
komen zonder dat eenige straf wordt opge
legd ; dat de raad met de voormelde commis
sie en burgemeester en wethouders van oor
deel is dat een straf als door Gedeputeerde 
Staten ' wordt verlangd, niet in redelijke ver
houd ing staat tot het gepleegde fe it en d_e 
voorwaardelijke straf reeds als voldoende 1s 
aan te merken; 

Overwegende: dat, aangenomen zelfs, dat 
het door den rijksveldwachter met betrekkmg 
tot de keuring van een tepel~i~ke koe ff6· 
relateerde niet in allen deele Jmst zou z1Jn , 
zooals door den keuringsveearts in de open
bare vergadering van de Afdeel ing van den 
R aad van State, voor de Geschill en van 
Bestuur is beweerd, toch als vaststaande mag 
worden 'beschouwd, dat de keurmeester in dit 
zeer twijfelachtige geval , in plaats van de 
bedoelde koe voorwaardelijk goed te keuren, 
zonder voorafgaand bacteri_ol ogisch onderz0<cJk, 
waartoe in het onderhavige geval alleszms 
aanle iding bestond, tot goedkeuring van het 
geslach te dier is overgegaan; 

dat deze h andeling naar Ons oordeel ee!'! 
ernstige bestraffing vordert, te meer nu ZIJ 
pl aats vond ongeveer een half jaar nadat de 
inspecteur van de volksgezond~eid .. den be
trokkene reeds een ernstige schnftehJke waar
schuwing had doen toekomen terzake van te
kortkomingen in de uitvoering van den dienst; 

dat de door Gedeputeerde Staten gevorder
de bestra ffing derhalve geenszins te zwaar 
moet worden geach t, omdat aan nauwgezette 
p lichtvervulling streng de h and moet worden 
gehouden; 

Gezien de V leeschkeuringswet (Staatsblad 
1919, n°. 524 ); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verkl aren ; 
met bepaling, dat de straf moet worden ten 

uitvoer gelegd binnen drie maanden na dag-
teekening van dit beslui t.. . 

Onze Minister van Somale Zaken 1s belast 
met de uitvoering van di t besluit, dat, m et 
de voordracht in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en 'waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeelmg 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 4den December 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem a k er de B ruïne. 

( Uitgeg. 21 Decemb er 1934.) 

N°. 1217 E. 

Afdeeling : 
Volksgezondheid. 

's-Gravenhage, 27 November 1934. 

Aan de K oningin. 

Eerbiedi g worden Uwer Majesteit hierbij 
aangeboden de adviezen van den Raad van 
State, afdeeling voor de Geschillen van Be-

stuur, van 19 September 1934, n°. 496 , en 
van 17 October 1934, n°. 496/142, inzake het 
beroep, ingesteld door den raad der gemeente 
Doniawerstal tegen het besluit van Gedepu
teerde Staten van Frieslauuf; van 10 April 
1934, n°. 102, l ste Afd. B., wa arbij aan bur
gemeester en wethouder dier gemeente is voor
geschreven den keuringsveearts, hoofd van 
dienst, voor een maand te schorsen, tenzij hij 
bereid mocht zijn een maand verlof te vragen 
en daarbij de verplichting op zich te nemen 
onder zekere voorwaarden gedurende dat ver
lof werkzaam te zijn aan een abattoir . 

H et door den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, voorgelegde 
ontwerp-besluit luidt als volgt: 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Doniawerstal tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Friesland van 10 April 1934, n°. 102, l e af
deeling B, waarbij aan burgemeester en wet
houders dier gemeente is voorgeschreven den 
keuringsveear ts, hoofd van dienst, voor een 
maand te schorsen, tenzij hij bereid mocht zijn 
een maand verlof te vragen en daarbij de 
verplich ti ng op zich te nemen onder zekere 
voorwaarden gedurende da t verlof werkzaam 
te zijn in een abatto ir ; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 September 1934, n°. 496 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van ; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten van 
Friesland bij hun evengenoemd besluit met 
toepassing van artikel 10 der Vleeschkeurings
wet (Staat sb lad 1919, n°. 524) aan burge
meester en wethouders van Doniawerstal heb
ben voorgeschreven, den keuringsveearts, hoofd 
van dienst in de gemeente voor den tijd van 
een maand, u iterlijk ingaande 12 Mei 1934, 
te schorsen, tenzij hij bereid is, een maand 
verlof te vragen, en daarbij de verplichting 
op zich te nemen, gedurende dat verlof werk
zaam te zijn in een abatto ir , met dien ver
stande, dat de keuze van het t ijdvak van ver
lof en van het abattoir moet geschieden in 
overl eg met en met instemm ing van den in
specteur der volksgezondheid , belast met het 
toezicht op de na leving der Vleeschkeurings
wet (Staatsblad 1919, n°. 524), in welk geval 
met het verleenen van zoodan ig verlof kan 
worden volstaan; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat de in~pecteur van de volks
gezondheid , belast met het toezicht op de na
lev ing der Vleeschkeuringswet (Staatsblad 
1919, n°. 524), o. a. in Friesland de aandacht 
van hun College heeft gevestigd op tekort
kom ingen in de nalev ing der wettelijke voor
schriften door den keuringsveear ts, hoofd van 
di enst in de gemeente Doniawerstal, den heer 
S. H . Schaap te Sint Nicolaasga, en heeft 
verzoch t te bevorderen, da t de genoemde keu
r ingsvee~rts voor den tijd van een maand 
wordt geschorst, tenzij hij bereid mocht zijn , 
een maand verlof te nemen onder verpl ich t ing, 
gedurende dien t ijd aan een abatto ir werk
zaam te zijn; dat de inspecteur in het bijzon
der wijst op het geval van een in October 
1933 wegens ziekte geslachte koe bij den vee-
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houder J. Tj a lma te Zandgaast, in welk geval 
de keuringsveearts het vleesch, da t naa r de 
meening van den inspecteur niet zonder bac
teriolog isch onderzoek mocht worden goedge
keurd, onvolledig heeft gekeurd , en het daar
na va n de stempels voor onvoorwaardelijke 
goedkeuring heeft voorzien; dat de inspecteur 
de zaak te r kennis van burgemeester en wet
houders van Doniawerstal h eeft gebracht en 
hun heeft verzocht, den bela nghebbende de 
h ie rvo ren omschreven straf op te leggen ; dat 
dit coll ege deze stra f te zwaar vond en heeft 
besloten, een strenge mondelinge beri sping toe 
te passen; dat de inspecteur deze laatste stra f 
onvoldoende acht ; da t zij - Gedeputeerde 
Staten - met den inspecteur van meening 
zijn, dat de keuringsveearts , hoofd va n dienst 
in dezen geen voldoende besef van verant
woordelijkheid heeft getoond en in de vervul 
l ing van zijn plicht g rootelijks is tekort ge
schoten ; dat ook zij de stra f, di e het ge
meentebestuur den genoemden ambtenaar heeft 
toegedacht, mede in verba nd met de waar
schuwingen, die hij reeds vroeger heeft ont
vangen, te gering achten; dat burgemeester 
en wethouders op hun verzoek niet bereid zijn 
gebleken, den belanghebbende a lsnog te straf
fen, zooals de inspecteur heeft voorgesteld, 
m aar meenen, dat met oplegging van een 
voonvaardelijke straf in dien geest met een 
p roeftijd van twee jaar kan worden volstaan ; 
da t zij - Gedeputeerde Staten - een voor
waardelijke straf niet voldoende achten ; 

dat van dit besluit de raad van Doniawerstal 
bij Ons in beroep is gekomen , aanvoerende, 
dat eene commiss ie uit den raad, aan wie 
door dezen een onderzoek was opgedragen, tot 
de conclusie is gekomen, da t het weliswaar 
voorzichtiger ware geweest, dat de keur ings
veearts, hoofd van dienst het zoogenaamde 
"voorwaardelij k" stempel op het vleesch van 
de bewuste koe had aangebracht, a fgez ien nog 
van het feit, dat de mogelijkheid bestaat, dat 
inderdaad het juiste stempel is aangebracht; 
dat de door Gedeputeerde Staten opgelegde 
straf naar het oordeel der commiss ie te zwaa r 
is te noemen en de door burgemeeste r en wet
houders uiteindelijk gedachte "voorwaarde
lijke" straf, met een proeftijd van twee jaar, 
haar niet alleen meer billijk voorkomt, doch 
ook voldoende waarborgen bied t voor een in 
den vervolge correcte toepass ing der voor
schriften betreffende den keur ingsd ienst; dat 
de keuringsveearts, hoofd van dienst, sedert 
het gepleegde feit zich, wa t de toepass ing der 
bovengenoemde voorschriften betreft, geheel 
heeft hersteld; dat het tha ns in het geding 
brengen van eerder geconstateerde tekortko
mingen van den keuringsveearts naar 's raads 
oordeel niet juist is te achten, te meer niet, 
waar min of meer geringe a fwijki ngen van de 
voorschriften zeker ook elders wel zull en voor
kom en, zonder dat eenige stra f wordt opge
legd ; dat de raad met de voormelde commis
sie en burgemeester en wethouders van oor
deel is, dat een straf als door Gedeputeerde 
Staten wordt verlangd, niet in redelijke ver
houding staat tot het gepleegde feit en de 
voorwaardelijke straf reeds a ls voldoende is 
aan te merken; 

Overwegende : dat, aangenomen zelfs, dat 
het door den rijksveldwachter met betrekking 

tot de keuring van een tepelzieke koe ge
rel a teerde niet in a ll en deele juist zou zijn, 
zooals door den keuringsveearts in de open
bare vergadering van de Afdeeling van den 
Raa d van State, voor de Geschi l Jen van 
Bestuur, is beweerd , toch a ls vaststaande mag 
worden beschouwd , dat de keurmeester in d it 
zeer twijfelacht ige geval, in plaats van de 
bedoelde koe voorwaardelijk goed te keuren, 
zonder voorafgaand bacteriolog isch onderzoek, 
waartoe in he t onderha vige geval all eszins 
aanl eiding bestond, tot goedkeuring van het 
geslachte dier is overgegaan ; 

da t di t fe it naa r Ons oordeel ongetwij feld 
bestra ffi ng vordert, doch dat Ons met den 
raad van Doniawerstal de door Gedeputeerde 
Staten geëischte stra f, met in verband met 
den langen dien ttijd van den betrokkene, te 
zwaar voorkomt· 

da t in het voo'rl iggend geva l met berisping 
kan worden volstaan ; 

Gezien de Vleeschkeur ingswet (Staatsblad 
1919, n°. 524) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met wijzi g ing van het bestreden besluit van 

Gedeputeerde Staten van Friesland van 10 
Apr il 1934, n°. 102, l e Afdeeling B , aan bur
gemeester en wethouders van Doniawerstal 
voor te schrijven den keuringsveearts, hoofd 
van di enst , in deze gemeente te r zake voor
meld met eene berisping te bestraffen ; 

met bepaling, dat deze besli ss ing moet wor
den ui tgevoerd binnen 4 weken na de dag
teekening van di t besluit . 

Onze Minister van Sociale Za ken is belast 
met de u itvoering van di t besluit. 

De Minister van S ociale Zaken, 

Tegen di t ontwerp-besluit bestaan mijner
zijds bedenkingen. 

Ik acht de door den keuringsveearts ver
richte handeling en de daaruit blijkende men
taliteit zeer ernsti g, wa arbij ik in aanmerking 
neem, dat de inspecteur van de volksgezond
heid den keuringsveearts in April 1933 reeds 
een ernstige schriftelijke waa rschuwing had 
doen toekomen, omdat hij bij een inspectie een 
aantal tekortkomingen in de uitvoering van 
den di enst had gecon tatee rd. De omstandig
heid, dat de keuringsveearts, ondanks deze 
schriftelijke waarschuwing, ongeveer een half 
jaar daarna, wederom blijk geeft zich zijne 
verantwoordelijkheid niet bewust te zijn door 
een handeling te verri chten, waarvan hij 
moest weten, dat zij de gezondheid en het 
leven zijner mede-menschen in gevaar kon 
brengen, motiveert naa r mijne meening ten 
voll e een straf, a ls door Gedeputeerde Staten 
wordt gevorderd. E en berisping, de lichtste 
stra f, acht ik hier niet op haar plaats, omdat 
aan nauwgezette plichtsvervulling streng de 
h and moet worden gehouden. 

De Raad van Sta te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, merkt in het nader 
advies ten aanzien va n deze zaak het navol
gende op: 

,,Zonder de handelwijze van den keurings
" veearts, waarvoor Gedeputeerde Staten hem 
,,in deze een straf wenschen te zien opgelegd, 
"te vergoelijken, meent de Afdeeling toch te 
,,moeten opmerken, dat de keuringsveearts, 
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.,onder den indruk van verschillende ziekte
_,verschijnselen, zelf aan de zaak ruchtbaar
.,he id gegeven heeft, wat, naar het oordeel 
"van de Afdeeling, niet wijst op gemi aan 
,.verantwoorde lijkheid besef bij dezen ambte
,. naar, en voorts, dat, zij het ook achteraf, 
.. gebleken is, dat het vleesch van de ge lachte 
,. koe voor consumptie n iet ongeschikt wa ." 

.,Voort hee ft de Afdeeling den indruk ge
,, kregen , dat de vroeger door den ke urings
,, veearts gepleegde ve rzu imen , welke de l n
, ,.,pecteur des tijds niet ter kennis van het 
,.(!emeenlPbestuur hee ft gebracht, thans door 
.,den In pecteur naa r voren zijn gebracht, om
,_ dat het bovenvermelde feit op zi ch zelf hem 
.. niet zwaarwichtig genoeg voorkwam , om de 
.. door hem verlangde straf te rechtvaardigen." 

.. Onder deze omstandigheden acht de Af
,.deel ing de geë ischte straf van schors ing voor 
.. den tijd van eene maand, m ede in verband 
.,met den l a ngdurigen di ensttijd van den be
.,t rokkene en het gevaar van verli es van 
,.prestige onder de bevolking te zwaa r , zood at 
" h. i. all esz ins te rmen aanwez ig zij n deze straf 
.. te wijzigen in eene be ri sping." 

Ten aanzien van de door de Afdeel ing naar 
vo ren gebrach te punten meent ondergeteeken
de het navolgende te moeten aanvoeren: 

D e omstandighe id, dat de keuringsveearts, 
onder den indruk van verschill ende ziekte
Ye rschijnselen . zelf aan de zaak ruchtbaarhe id 
heeft geg ven , lei d t niet op zich zelf tot de 
conclusie, da t er bij den betrokken func
t ionaris geen gemis aan verantwoordelijkheids
besef zou be taan. Daartegenove r levert de 
verrichte handeling bij de keuring het posi 
t ieve bewijs op, dat de keuri ngsYeearts zich 
ook na de waa r chuwing zijn verantwoorde
lijkheid niet voldoende bewust is. 

Dat achteraf gebl eken is, dat het vleesch 
van de gesl a h te koe voor consumptie niet 
ongesch ik t was, mag naar de mee ning van 
ondergeteekende in dit geval op de strafmaat 
niet van zoodanigen invloed zijn, dat mede 
daardoor het opleggen van de li ch tste straf 
wordt bevorderd. De onverantwoordelijke daad 
van dezen functionaris moet los van de gevol
gen behoorlijk worden gestraft. 

D e zienswijze van de Afdeeling ten aanzien 
van het door den inspecteur van de volksge
zondhe id in het geding brengen van vroege r 
door den keuringsveearts gepleegde verzu imen 
achl ik niet juist. Naar m ijne meening zijn 
deze ve rzuimen terecht naar voren gebracht, 
omdat zij de onderwerpelijke daad in een 
ander , juister licht plaatsen. Immers, u it die 
vroeger gepleegde verzuimen en de herhaling 
nà de ernstige waarschuw ing blijkt , dat het 
hi er niet betre ft een op zich ,.,elf staande fout. 
,vare dit l aat te het geval, dan zou ook naar 
de meening van ondergeteekende m et een be
ri sping kunnen worden vol staan. u blijkt, 
ctat er sprake is van een ernstig gemis aan 
verantwoordelijkheidsbesef bij dezen funct iona
r is, welk gemi blijkbaa r door een ernstige 
schriftelijke waarschuwing niet was hersteld, 
mag met een ber isping niet meer worden vol
taan en is een zwaa rdere straf, zooals door 

Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld , a ll es
zins op haar p laats. 

Ten slotte brengt de Raad van State, Afdee
l ing voor de Geschill en van B estuur, het ge-

vaar voor ver! ies van prestige onder de be
volking in het geding. Ik meen hiertegenover 
te moeten stell en , dat de door den functionaris 
gepleegde verzuimen op zich zelf reeds moeten 
le iden tot het verlie van prestige onder de 
be volking. Gevaar voor dit verl ies mag overi
gens naar mijne meening in dit geval geen 
reden zij n aan rechtvaardige bestraffing en 
noodza kelijke correctie achterwege te 1 aten. 
Word t herh aald pl ichtsverzu im , als hier ge
chiedde, slech ts bestraft m et een be risping, 

dan moet dit bij de bevol king le iden tot ge
b rek aan eerbied voor de wet. V a n een ver
antwoordelijke function ar is moet in de eerste 
plaats. vooral in dezen tijd , worden geëischt, 
dat hij door p li chtsbetrachting e n nauwgezette 
uitvoering der wettelijke bepa lingen bij de 
bevolking de eerbied voor de wet en de Over
he id hoog houdt. H a ndhaving van dit a lge
meen belang di ent vóór te gaan bij het meer 
beperkte belang van het persoonl ijk prestige 
van de n betrokken functionari s. 

E en ontwerp-besluit. in ove1·eenstemming 
met de hierboven ontwikkelde beschouwingen 
en stre kkende tot ongegrondverklaring van 
het beroep , wordt Uwer Majesteit hierb ij eer
biedig ter bekrachti g ing aangeboden. 

De Ministe1· i•an Soriale Z akPn. 
J. R . S l o t e m a k e r d e B r u i n e. 

s. 637. 

5 Decem b,e1· 1934. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 476}, houdende 
reo1·gan isatie va n het idiotengesticht " Lo
zenoord" te Erm elo. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze n Ministe r van 

Binnenla ndsche Zaken van 1 December 1934, 
1 °. 10385 , Afdeel ing Armwezen; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 (Staats
blad N° . 96) , l aatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 M e i 1929 (Staatsblad N°. 275) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met intrekking van Ons beslui t van 1 De

cember 1931 (Staatsblad N °. 486), te bepalen: 
Eenig artikel. 

H et derde lid van artikel 3 van Ons beslu it 
van 23 Juni 1917 (Staatsblad 0

• 476), zooals 
dit artikel laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 4 Maart 1930 (Staatsblad N °. 59) , 
wordt gelezen a ls volgt: 

,,Bovend ien mogen in het gesticht geduren
de het t ijdvak, e indigende 31 December 1937 
nog 20 meisjes worden verpleegd." 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit beslui t, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den December 1934. 

WILHELMINA. 
De Mi11iste1· van Bin11enlandu he Zaken, 

J . A. d e W i Id e. 
( Uitgeg. 14 Dece1nb er 1934.) 
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s. 638. 

5 December 1934. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 23 
Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), houdende 
reorganisatie van het Idiotengesticht 
,,'s-Heeren1oo", te Er1nelo. 

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

Binnenlandsche Zaken van 1 December 1934, 
n°. 10386, afdeeling Armwezen; 

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

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met intrekking van Ons beslui t van 1 De

cember 1931 (Staatsblad n°. 485), te bepalen: 
Een i g arti kei. 

, Het derde lid van artikel 3 van Ons besluit 
van 23 Juni 1917 (Staatsblad n°. 475), zooals 
dat artikel is gewijzigd bij Ons besluit van 
10 Aprjl 1923 (Staatsblad n°. 124), wordt ge
lezen als volgt: · 

,.Bovendien mogen in het gesticht geduren
de het tijdvak, eindigende 31 December 1937 
nog 56 zwakzinni gen, waarvan ten hoogste 6 
vrouwelijke, worden verpleegd". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 5den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van B innenlanilsche Zaken, 
J. A. de W i I d e . 

(Uitg eg . 14 Decemb er 1934.) 

s. 639. 

6 December 1934. BESLUIT, houdende goed
keuring van een uitbreidi ng van den werk
kring der Nederlandsche Bank. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gelet op artikel 11, 2e lid , der Bankwet 

1919 (Staatsblad n°. 553 van 1918) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van den 7 November 1934, n°. 161, 
Generale Thesaurie; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 20 November 1934, n°. 27); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 December 1934, n°. 
45, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Goed te keuren , dat de Nederlandsche B ank 

vorderingen, vallende onder of voortvloeien
de uit regelingen betreffende het betalings
verkeer tusschen Nederland en Duitschland, 
disconteert of in beleening neemt, of tegen 
overdracht bij wijze van zekei:heidstelling van 
dergelijke vorderingen daarop voorschot ver
leent. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Staatscou1·ant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Ministe,- van "Financiën, 0 ud. 
( Uitgeg. 14 December 1934.) 

s. 640. 

7 Decernber 1934. WET tot toelating van be
zitters van het diploma, bedoeld in het 
Koninklijk besluit van 21 December 1923, 
n°. 16, tot de examens in de vereenigde 
faculteiten der rechtsgeleerdheid en der 
letteren en wijsbegeerte. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1934/1935 n°. 155. 
1-5. 

Hand. idem 1934/1935 blz. 340. 
Hand. 1ste Kamer 1934/1935, blz. 90. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenschel ijk is den termijn, genoemd 
in de wet van 24 December 1932 (Staatsblad 
n°. 629) te verlengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Met wijziging in zooverre van de wet van 
24 December 1932 (Staatsblad n°. 629) geeft, 
behalve de getuigschri ften , opgesomd in ar
tikel 133, tweede lid, der hooger-onderwijs
wet, óók het vóór 1 September 1936 verwor
ven diploma wegens met gunstig gevolg af
gelegd eindexamen der hoogere burgerscholen 
met vierjarigen of vijfjarigen cursus, bedoeld 
in het Koninklijk besluit van 21 December 
1923, n°. 16 (Staatscourant n°. 249), recht 
tot het afleggen van de examens in de ver
eenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte betreffende de 
studie van den Oostindischen Archipel. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cember 1934. 

s. 641. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K ·unsten en W etenschappen, 

Marc ha n t. 
(Uitgeg. 28 December 1934.) 

7 December 1934. Wet tot w1Jz1gmg van het 
achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1934. (Verhooging der uit
keeringen aan ouil-gepensionneerde mili
tairen van zee- en landmacht.) 

s. 642. 

7 December 1934. WET tot bescherming van 
leerlingen tegen de gevolgen van besmet
telijke ziekten van personeel van inrich
tingen van onderwijs. 

Bijl. Hand. 2de Kamer 1933/1934, n°. 349, 
1- 10; 1934/1935, n° . iio, 1-6. 

Hand. idem 1984/1935, blz. 31-46, 54-64, 
90. 

Bijl. Hand. 1ste Ka11ier 1934/1935, n° 20, 
blz. 1- 5. 

Hand. idem 19~4/1935, blz . 90. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelij k is leerlingen tegen de ge
volgen van besmettelijke ziekten van personeel 
van inrichtingen van onderwijs te beschermen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Deze wet is van toepassing oi: 

alle inricht ingen van onderwijs, die ter beoor-
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<leeling van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen geacht kunnen 
worden tot het voorbereidend lager onderwijs 
te behooren, en op alle andere inrichtingen 
van onderwijs, met uitzondering van de in
richtingen van hooger onderwijs - behalve 
de gymnasia - en van die, waarover zich het 
Rijkstoezicht niet uitstrekt en waarvan boven
dien de kosten met geheel of gedeeltel ijk, 
rechtstreeks of indirect, uit openbare kassen 
worden voldaan. 

2. Onder tuberculose van de ademhalings
organen worden in deze wet verstaan alle 
vormen van tuberculose van de ademhalings
organen, met uitzondering van die, welke ge
acht kunnen worden voor leerlingen geen be
smettingsgevaar op te leveren. 

2. 1. Ieder, die aan een inrichting van 
onderwijs in vasten dienst wordt verbonden, 
moet, om tot die inrichting te worden toege
laten, in het bezit zijn van een verklaring, 
dat hij met lijdende is aan tuberculose van de 
ademhalingsorganen; deze verklaring mag 
niet ouder zijn dan zes maanden. 

2. Ieder, die aan een inrichting van onder
wijs in tijdelijken dienst werkzaam is, moet, 
zoodra deze tijdelijke dienst veertien dagen 
heeft geduurd, in het bezit zijn van een ver
klaring als in het eerste lid bedoeld; deze 
verklaring mag niet ouder zijn dan één jaar. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel vah bestuur te bepalen, welke an
dere ziekten dan tuberculose van de adem
halingsorganen geacht moeten worden voor 
leerlingen ernstig besmettingsgevaar op te 
l everen. 

4. De inspecteur, krachtens de Gezondheids
wet belast met het toezicht op de naleving 
der wettelijke voorschriften tot bestrijding van 
besmettelijke ziekten, en de geneeskundigen, 
verbonden aan door Ons aan te wijzen Gezond
heids- en Schoolartsendiensten, hebben het 
recht van een l id van het personeel van een 
inrichting van onderwijs te vorderen, dat hij 
zich onderwerpt aan een onderzoek ter ver
krijging van een verklaring, dat hij niet lij 
dende is aan een ziekte, als in het derde lid 
bedoeld. 

5. Wij stellen bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen vast omtrent de wijze van 
a fgifte van de in het eerste en het vierde lid 
bedoelde verklaringen, het voor die afgifte 
noodige onderzoek en de gevallen, in welke 
geheele of gedeel telijke vergoeding van de 
uit dit onderzoek voortvloeiende kosten aan 
den belanghebbende plaats vindt. 

3. 1. De inspecteur en de geneeskundigen, 
bedoeld in het vierde lid van artikel 2, heb
ben het recht van een lid van het personeel 
van een inrichting van onderwijs te vorderen, 
dat hij zich onderwerpt aan een onderzoek 
ter verkrijging van een nieuwe verklaring, als 
in het eerste of het vierde lid van artikel 2 
bedoeld. De inspecteur en de geneeskundigen 
hebben het recht, daarbij afgifte van de vroe
gere verklaring te vorderen. 

2. Indien het onderzoek, bedoeld in het 
vorig lid, daar aanleiding toe geeft, wordt 
een voorwaardelijke verklaring uitgereikt. Een 
dergelijke verklaring blijft slechts gelden, in
dien en voor zoolang de betrokken persoon 
zich overeenkomstig de daarin opgenomen 

regeling periodiek aan een nieuw onderzoek 
onderwerpt, tenzij de uitslag van een vol gend 
onderzoek haar intrekking noodig maakt. 

3. Zoodra de verklaring ingevolge het be
paalde in het vorig lid ongeldig wordt of 
ingetrokken is, mag de betrokkene niet tot de 
inrichting van onderwijs worden toegelaten, 
alvorens in het bezit van een nieuwe verkla
l"ing te zijn. 

4. Van de vorderingen overeenkomstig het 
vierde lid van artikel 2 of het eerste lid van 
dit artikel doen de inspecteur en de genees
kundigen terstond mededeeling aan Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, indien het een lid van het personeel van 
een Rijksschool betreft; aan het gemeente
bestuur, indien het een lid van het personeel 
van een gemeentelijke school betreft; of in 
andere gevallen aan het schoolbestuur en in 
elk dezer gevall en tevens aan den Genees
kundigen Inspecteur van de Volksgezondheid, 
in wiens ambtsgebied de betrokkene werk
zaam is, en, voor zooveel het hem zelf niet 
betreft, aan het hoofd van de inrichting van 
onderwijs, waaraan de betrokkene is verbon
den. 

5. De kosten, voor den belanghebbende uit 
de toepass ing van dit artikel voortvloeiende, 
worden volgens een bij algemeenen maatregel 
van bestuur vast te stellen tarief vergoed. 

4. 1. Indien een iid van het personeel van 
een inrichting van onderwijs niet binnen veer
tien dagen, nadat de vordering, bedoeld in 
het vierde lid van artikel 2 of in het eerste 
l id van artikel 3, heeft plaats gehad, of bin
nen den in het tweede lid van artikel 2 ge
stelden termijn, in het bezit is van de ver
eischte verklaring, mag hij niet tot de in
richting van onderwijs worden toegelaten, al
vorens in het bezi t van de verklaring te zijn. 

2. In bijzondere gevallen kunnen de in het 
vierde lid van artikel 2 bedoelde inspecteur 
en geneeskundigen de in het eerste lid be
doelde termijnen met éénmaal veertien dagen 
verlengen. 

3. In spoedeischende gevallen kunnen de 
inspecteur en de geneeskundigen gelasten, dat 
de betrokkene, ook vóórdat de in het eerste 
l id bedoelde termijnen zijn verstreken, niet 
tot de inrichting van onderwijs wordt toege-
1 aten. 

4. Van de verlenging overeenkomstig het, 
tweede lid en van het bevel, bedoeld in het 
derde I id, doen de inspecteur en de genees
kundigen terstond mededeel ing aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, indien het een lid van het personeel 
van een Rijksschool betreft; aan het gemeente
bestuur, indien het een lid van het per oneel 
van een gemeentelijke school betreft; of in 
andere gevallen aan het schoolbestuur en in 
elk dezer gevallen tevens aan den betrokkene, 
aan den Geneeskundigen Inspecteur van de 
Volksgezondheid, in wiens ambtsgebied de be
trokkene werkzaam is, en, voor zooveel het 
hem zelf niet betreft, aan het hoofd van de 
inrichting van onderwijs, waaraan de betrok
kene is verbonden. 

5. 1. Aan hem, die aan een inrichting van 
onderwijs in tijdelijken dienst voor minder dan 
één jaar werkzaam is gesteld, en die niet bin
nen de in het eerste lid van artikel 4 bedoelde 
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termijnen of binnen den ingevolge het tweede 
lid van artikel 4 verlengden termijn in het 
bezit is van de vereischte verklaring, kan op 
dien grond ontslag worden gegeven . 

2. Hij, aan wien ingevolge het eerste lid 
ontslag is gegeven, is uitgesloten van het 
recht om van dit ontslag in beroep te komen. 
waar dit overigens zou bestaan, tenzij hij be
twist, dat de in het eerste lid vermelde feite
lijke omstandigheden, welke tot het ontslag 
hebben geleid, aanwezig zijn. 

3. Ter zake van de bezoldiging van een 
persoon, als bedoeld in het eerste lid, kunnen 
geen uitgaven ten laste van het Rijk of de 
gemeente komen, langer dan uiterlijk drie 
maanden na het afloopen van de in het eerste 
lid bedoelde termijnen. 

6. 1. Aan hem, die aan een inrichting van 
onderwijs in vasten dienst verbonden is, of 
die aan een inrichting van onderwijs in tijde
lijken dienst voor één jaar of langer werk
zaam is gesteld, en ten aanzien van wien bij 
een onderzoek blijkt, dat de vereischte ver
klaring hem n iet kan worden gegeven, wordt 
Yerlof tot herstel gegeven, tenzij bij het onder
zoek blijkt, dat hij lichamelijk ongeschikt is 
voor de verdere waarneming van zijn betrek
king, in welk geval hem ontslag kan worden 
gegeven. 

2. Hij, aan wien verlof tot herstel is ge
geven, mag niet tot een inrichting van onder
wijs worden toegelaten, alvorens in het bezit 
te zijn van de vereischte verklaring. 

3. Hij, die op grond van lichamelijke on
geschikthe id voor de verdere waarneming van 
zij n betrekking ontslagen wordt, en die, in
dien ook de Pensioenraad hem uit hoofde van 
ziekten of gebreken ongeschikt zou hebben 
verklaard voor de verdere waarneming van 
zijn betrekking, op grond van de bepalingen 
Yan de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
zou zijn gepensionneerd, heeft na zijn ontslag 
aanspraak op een ui tkeering ten laste van 
het Rijk ten bedrage en op den voet als voor 
zijn pensioen zou gelden, indien hij op den 
dag, waarop h em ontslag werd verleend, ge
pens ionneerd zou zijn geworden. Maakt hij 
in dit geval gebruik van de hem bij genoemde 
wet gegeven gelegenheid om het behoud van 
eventueel uitzicht op pensioen voor zijn na te 
laten betrekkingen te verzekeren, dan wordt 
ten laste van het Rijk voorzien in de daar
voor vastgestelde bijdrage aan het Algemeen 
Burgerlijk P ensioenfonds. 

7. 1. Aan h em, die aan een inrichting van 
onderwijs in vasten d ienst verbonden is, of die 
aan een inrichting van onderwijs in t ijdelijken 
dienst voor één jaar of langer werkzaam i~ 
gesteld, en die weigert te voldoen aan een 
vordering a ls bedoeld in het vierde lid van 
artikel 2 of het eerste lid van artikel 3, of 
die weigert zich te onderwerpen aan een on
derzoek ter verkrijging van de ingevolge het 
tweede lid van artikel 2 vereischte verklaring, 
wordt de toel ating tot die inrichting van on
derwijs geweigerd en kan ontslag worden ge
geven. 

2. Hij , aan wien ingevolge het eerste lid 
ontslag is gegeven, is uitgesloten van het recht 
om van dit ontslag in beroep te komen, waar 
dit overigens zou bestaan, tenzij hij betwist, 
dat de in het eerste lid vermelde feitelijke 

omstandigheden, welke tot het ontslag hebben 
geleid, aanwezig zijn. 

3. Ter zake van de bezoldiging van een 
persoon, air, bedoeld in het eerste lid, kunnen 
geen uitgaven ten laste van het Rijk of de ge
meente komen, langer dan uiterlijk drie maan
den na het tijdstip, waarop het feit, dat tot 
ontslag aanleiding kan geven, zich heeft voor
gedaan. 

8. 1. Hij, die aan een inrichting van on
derwijs in vasten dienst verbonden is, of die 
aan een inrichting van onderwijs in tijdelijken 
dienst voor één jaar of langer werkzaam is 
gesteld, en die op grond van het feit, dat hij 
niet in het bezit gesteld kan worden van de 
vereischte verklaring, voor ontslag in aan
merking komt, heeft het recht zich binnen 
een maand, te rekenen van het tijdstip, waar
op hem ontslag is aangezegd, tot Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen te wenden ter verkrijging van de ver
e ischte verklaring. De Minister be list, den 
Gezondheidsraad gehoord. Hangende deze be
l is ing kan aan den betrokkene niet ontslag 

worden verleend. 
2. Een door den Minister ingevolge het 

eerste 1 id afgegeven verklaring treedt voor 
de toepassing van deze wet in de plaats van 
een verklaring, als in het eerste of het vierde 
lid van artikel 2 bedoeld. 

3. Beslist de Minister, dat de verklaring 
niet kan worden afgegeven, en volgt op dien 
grond ontslag, dan is de betrokkene uitgeslo
ten van het recht om van dit ontslag in be
roep te komen, waar dit overigens zou be
staan . 

9. Wij stellen bij algemeenen maatregel 
van bestuur regelen vast omtrent: 

1 °. het in het eerste lid van artikel 6 be
doeld verlof tot herstel en de bezoldi ging ge
durende dat verlof, de in het derde lid van 
artikel 6 bedoelde uitkeering, a lsmede de be
zoldiging gedurende den tijd, waarin de be
trokkene ingevolge deze wet niet tot een in
richting van onderwijs mag worden toegela
ten· 

26. de wijze, waarop aan een gemeentebe
stuur of een schoolbestuur de kosten , welke 
voortvloe ien uit de toepassing van het bepaal
de onder 1 ° ., worden vergoed. 

10. 1. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen kan bevelen, dat een 
inrichting van onderwijs wordt gesloten, in
dien het bestuur, na herhaalde waarschuwing, 
weigert te voldoen aan de uit deze wet voort
vloeiende verplichtingen. 

2. Binnen dertig dagen, nadat het schrif
telijk bevel tot sluiting aan belanghebbende 
is toegezonden, kan deze daarvan bij Ons in 
beroep komen . Hangende het beroep blijft 
het bevel tot sluiting van kracht. 

3. H et bevel tot sluiting geldt voor de in
richting als zoodanig, onverschillig naar welk 
gebouw zij mocht worden overgebracht. 

11. 1. Met een geldboete van ten hoogste 
driehonderd gul den wordt gestraft : 

a. het hoofd of plaatsvervangend hoofd van 
een inrichting van onderwijs, dat tot die in
richting iemand toelaat, die niet in het bezit 
is van een geldige verklaring, als bedoeld i11 
het eerste of het vierde lid van artikel 2, in 
een geval, waarin hij overeenkomstig deze 
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wet niet tot de inrichting van onderwijs mag 
worden toegelaten, alvorens in het bezit van 
de verklaring te zijn; 

b. het . h_oof~ of plaatsvervangend hoofd 
van ee~ mnchtmg van onderwijs, dat tot die 
mrwhtmg iemand toelaat in strijd met een 
bevel als bedoeld in het derde lid van ar
t ikel 4 · 

c. hij, die niet voldoet aan de overeenkom
stig artikel 3 gedane vordering tot alg i fte 
van een hem vroeger uitgereikte verklaring. 

2. De strafbare feiten, in het vorig lid be
doeld, worden a ls overtredingen beschouwd. 

Overgangsbepalingen . 

12 . l. De inspecteur en de geneeskundi
gen, bedoeld in het vierde lid van artikel 2, 
hebben het recht van een I id van het perso
neel, dat op het tijdstip van het in werking 
t reden _yan deze wet aan een inrichting van 
onderwIJS verbonden is, te vorderen dat hij 
zie.~ _onderwerpt aan een onderwek' ter ver
knJgmg van een verklaring als in het eerste 
lid van artikel 2 bedoeld. 

2. De artikelen 3 tot en met 11 zijn in dit 
geval van overeenkomstige toepass ing. 

3. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bepaalt te rekenen van 
het tijdstip van het in w;rking treden van 
deze wet, een termijn, na afloop waarvan al
l~_n die dan hetzij in vasten dienst verbonden 
z1Jn , hetzij in tijdelijken dienst werkzaam zijn 
aan een inr]?hting van onderwijs, in het be
zit moet_en ZIJn van een verklaring, als in het 
eerste lid van . artikel 2 bedoeld ; deze ver
ki armg __ ma~ met ouder zijn dan de termijn. 
. 4. H1J , die na afloop van den in het derde 

lid bedoelden termijn niet in het bezit is van 
cl~ v~reischte verklaring, mag niet tot de in
nchtmg_ van onde_rwijs worden toegelaten, al 
vorens m he~ bezit van de verklaring te zijn. 

5. De artikelen 5 tot en met 11 zijn van 
ovei·eenkomstige toepassing met betrekking 
tot degenen, voor wie ingevolge het derde lid 
het bezit van de bedoelde verklaring ver
eischt is. 

6. Het tweede lid van artikel 2 is niet 
van toepassing op degenen, die op het tijd
stip van het in werking treden van deze wet 
aan een inrichting van onderwijs in tijdelijken 
dienst werkzaam zijn, zoolang de werkzaam
heid aan die instelling duurt onverminderd 
het bepaalde in het eerste en i~ het derde lid. 

13. In een school toegelaten kweekelingen 
a ls be~_oeld in artikel 191 van de Lager'. 
onderw1Jswet 1920, worden voor de toepassing 
v_'.m dez~ wet geacht aan die school in tijde
liJken dienst werkzaam te zijn. 

14. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1935. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen: 

Marchant. 
De Minister van Sociale Zaken, 

J . R. SI o tem aker de Bruine. 
( Uitgeg. 21 December 1934.) 

s. 643. 
7 December 1934. WET tot wijziging van de 

begrooting van het Staatsbedrij f der Al
~emeene Landsdrukkerij voor het dienst
Jaar 1933. 

s. 644. 

7 Dece.7nber 1934. WET tot toepassing van 
artikel 83 der Comptabi l iteitswet 1927 
(Staatsblad n°. 259) ten aanzien van de 
kosten van toetreding van het Rijk tot 
de stichting " Waterbouwkundig Labora
torium" te Delft en de bijdrage in de 
exploitatiekosten van deze stichting over 
1933 en 1934. 

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

dat_ de noodzakel ijkheid is gebleken ingevolge 
artikel 83 der Comptabiliteitswet 1927 
(Staatsblad n°. 259) te bepalen, dat a lsnog 
door de Algemeene R ekenkamer onder de 
Rijksuitgaven zull en worden opgenomen de 
kosten van toetreding van het Rijk tot de 
stichting "Waterbouwkundig Laboratorium" 
te Delft en de bijdrage in de exploitatiekosten 
van deze stichting over 1933 en 1934 ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artike l. 

Door de Algemeene R ekenkamer zullen 
onder de Rijksuitgaven worden opgenomen : 

1 °. de kosten van toetreding van het Rijk 
tot de stichting "Waterbouwkundig Labora
torium" _te Delft ten bedrage van f 1000, 
welke uitgaaf moet worden gebracht ten 
laste van artikel 278 van Hoofdstuk IX der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

2°. de bijdrage in de exploitatiekosten van 
die stichting over 1933 ten bedrage van f 2500 
welke uitgaaf moet worden gebracht ten last~ 
van artikel 166 van Hoofdstuk IX der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1933. 

3°. de bijdrage in de exploitatiekosten van 
die stichting over 1934 ten bedrage van 
f 24,000, welke uitgaaf moet worden gebracht 
ten laste van artikel 155 van Hoofdstuk IX 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cember 1934. 
WILHELM! A . 

De Minister van Wat entaat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 18 D ecember 1934.) 

s. 645_ 

7 December 1934. WET tot vaststelling van 
het slot van de Rijksrekening en van het 
slot der reken ingen van de afzonderl ijke 
fondsen en bedrijven betreffende het dienst
jaar 1929. 

s. 646. 

7 Dece1nb er 1934. WET tot vaststelling van 
het slot van de Rijksrekening en van het 
slot der rekeningen van de afzonderlijke 
fondsen en bedrijven betreffende het dienst
jaar 1930. 
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s. 647. 

7 December 1934. WET tot vaststell ing van 
het slot van de Rijksrekening en van het 
slot der rekeningen van de afzonderlijke 
fondsen en bedrijven betreffende het dienst. 
jaar 1931. 

s. 648. 

7 December 1934. WET, houdende nadere 
verlenging van den termij n der opschor
ting van de betaling van rente en aflos
sing ter zake van de Surinaamsche Spoor
wegleening. 

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

dat het wenschelijk is den termijn te verlen
gen, waarvoor, ingevolge de wetten van 22 
December 1919 (Staatsb lad n°. 822, Gouver
nementsblad 1920, n°. 5), 30 April 1927 
(Staatsblad n°. 121, Gouvernementsblad n°. 
50) en 12 December 1929 (Staatsblad n°. 526, 
Gouvernementsblad 1930, n°. 19 ), de betaling 
Yan rente en aflossing ter zake van de Suri
naamsche Spoorwegleening werd opgeschort; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Eenig artikel. 

In artikel 1 der wet van 22 December 1919 
(Staatsb lad n°. 822, Gouv,ernementsblad 1920, 
n°. 5), zooals dat .artikel gewijzigd is bij de 
wetten van 30 Apri l 1927 (Staatsblad n°. 121, 
Gouvernementsblad n°. 50) en 12 December 
1929 (Staatsblad n°. 526, Gouvernementsblad 
1930, n° . 19), wordt in plaats van de woor
den "vijftien jaren" gelezen "twintig jaren" . 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cember 1934. 

s. 649. 

WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
M inister van Koloniën, 

H. Co I ij n. 
De Minister van Financiën, 0 ud. 

(Ui tgeg. 21 D ecember 1934.) 

7 D ecember 1934. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Curaçaoschen dienst hier te la nde gedu
rende de jaren 1935 en 1936. 

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

dat het noodzakel ijk is, in afwij king van ar
tikel 18, tweede l id, der Curaçaosche Compta
bilite itswet (Staatsblad 1910, n°. 316 ; P ubli
catieblad 1910, n°. 63), een regeling te treffen 
nopens de wijze, waarop gedurende de jaren 
1935 en 1936 zal moeten worden voorzien in 
de behoefte aan kasgeld voor den Curaçao
schen dienst hier te lande; 

Zoo is het, dat \fij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Onze Minister van Financiën wordt bevoegd 
verklaard om bij het openen van kredieten 
aan Onzen Minister van Koloniën ten behoeve 
van Cu,·açao gedurende de jaren 1935 en 
1936, in afwijking van het bepaalde bij het 
tweede li d van artikel 18 der Curaçaosche 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1910, n°. 316; 
Publicatieblad 1910, n°. 63), het ',egoed van 

Curaçao in 's Rijksschatkist te boven te gaan 
met een som van f 3,000,000 en om in dat 
voorschot te voorzien door uitgifte of belee
ning van bewijzen van vlottende schuld, met 
inachtnem ing van de daaromtrent bestaande 
of nader vast te stellen wettelijke bepalingen. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 7den De

cem ber 1934. 

s. 650. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
D e Jfinister van Financi ën, 0 ud. 

(Uitgeg . 21 December 1934.) 

7 Decemb er 1934. WET tot wijziging van het 
derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstj aar 1933. 

s. 651. 

7 Decemb er 1934. BESLUIT tot w1Jz1grng 
en aanvulling va n het 1·eglement en het 
programma voor het examen, vermeld in 
artikel 55, tweede lid, der Middelbaar
onderwijswet, vastgesteld bij het Konink
lijk besluit van 19 Maart 1931 (Staatsblad 
n°. 116). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
Octobec 1934, n°. 14327 II, afdeeling Voor
bere idend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenschelijk is , het 
1·eglement en het programma voor het exa
men, vermeld in artikel 55, tweede lid, der 
Middel baar-onderwijswet, vastgesteld bij Ons 
besluit van 19 Maart 1931 (Staatsblad n°. 
116), te wijzigen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 December 1934, n°. 
17081, afdeeling Voorbereidend H ooger en 
Middel baar Onderwijs; · 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het voornoemd reglement wor

den de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aangebracht: 

1. H et tweede Jid van artikel 2 wordt ge
lezen als volgt: 

"Ter keuze van de cand idaten wordt of 
voor de handelswetenschappen of voor het 
hand- en rechtlij nig teekenen de examenstof 
beperkt tot de leerstof, die in de vierde klasse 
der hoogere burgerschool behandeld wordt." 

2. Het tweede lid van artikel 4 vervalt. 
3. Artikel 8 wordt na het woord "voor

schr iften" gelezen als volgt: 
", vervat in de artikelen 9 en 13bis van 

het reglement voor de eindexamens der hoo
gere burgerscholen, vastgesteld bij Ons besluit 
van 8 Juni 1929 (S taatsblad n° . 310), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 28 Augus
tus 1934 (Staatsb lad n°. 485)." 

4. De tweede en derde volzin van het eer 
ste lid van artikel 12 worden gelezen a ls 
volgt: 

,,Aan den candidaat, bij wien het gem iddel-
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de van al de eindcijfers 6 of meer bedraagt, 1 

die geen enkel eindcijfer heeft lager dan 5 en 
niet meer dan twee vijven, wordt het getuig
schrift van voldoend afgelegd examen uit
gereikt. De candidaat, bij wien het gemid
delde van al de eindcijfers 51/2 of minder be
draagt, is afgewezen." 

Art. II. In het voornoemd programma wor
den de navolgende wijzigingen en aanvullin
gen aangebracht: 

1. Onder "B. De mechanica." vervalt de 
onderverdeeling door middel van de letters 
a en b alsmede het l aatste lid. 

2. Onder "P. De handelswetenschappen." 
wordt het in den laatsten volzin tusschen 
haakjes geplaatste gelezen a ls volgt: 

,, ( en voor het hand- en rechtlijnig teekenèn 
de leerstof voor de vijfde klasse)". 

3. Aan het programma wordt toegevoegd: 
,,Bij het schriftelijk werk volgt de candi

daat de schrijfwijze volgens De Vries en Te 
Winkel met de navolgende afwijkingen: 

1 °. De e wordt aan het eind van open 
lettergrepen niet verdubbeld. De · ee blijft 
echter aan het einde van een woord, alsmede 
in afleidingen en samenstellingen van woer
den op -ee; 

2°. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blijft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en 
samenstell ingen ; 

3°. Sch wordt all een daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch ook de gangbare spelling; 

4°. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
1nijn, uw, zijn, hun, haa1· worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaafde gesproken taal worden 
gehoord; 

5°. De naamvalsuitgang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
of daarmede gelijkstaande verbuigbare woor
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebruik in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uit
sluitend een mannelijk individu aanduiden; 

6°. Bij de voornaamwoordelijke aandui
ding van zelfstand igheden en bij het gebruik 
van genitiefvormen als der, dezer, des, richt 
men zich naar het beschaafde spraakgebruik." 

Art. III. Dit besluit zal voer het eerst 
worden toegepast, voor zooveel betreft het be
paal de in artikel II onder 3 bij de in het jaar 
1935 te houden examens en voor zooveel de 
overige bepalingen betreft bij de in het jaar 
1936 te houden examens. 

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

's-Gravenhage, den 7den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onde,·wijs, 
K1msten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 28 December 1934.) 

s. 652. 
7 December 1934. BESLUIT tot w1Jz1gmg 

van het reglement voor het waterschap 
de Schipbeek. 

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

Waterstaat van 5 October 1934, La. A, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 October 1934, n°. 35) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Waterstaat van 3 December 1934, 
n° . 421, Afdeeling Waterstaatsrecht; 

Gezien de wijziging van het reglement voor 
het in de provinciën Overijssel en Gelderland 
gelegen waterschap de Schipbeek, vastgesteld 
door de Staten van Ovei-ijssel in hunne verga
dering van 14 Januari 1932 onder n°. 21; 

Overwegende, dat de Staten van Gelderland 
bezwaar hebben gemaakt de hunnerzijds ver
eischte medewerking aan de t.otstandkoming 
van die wijziging te verleenen, wijl zij zich 
niet kunnen vereenigen met de wijze, waarop 
ingevolge die wijziging voortaan ter bestrijding 
van de kosten van het waterschap omslag over 
de in het waterschap gelegen eigendommen 
zou worden geheven; 

Overwegende, dat het bezwaar van de Sta
ten van Gelderland gericht is tegen de arti 
kelen 128, eerste, tweede en laatste lid, 129 
en 131 van het reglement, ingevolge die wij
ziging luidende: 

,,Art. 128, le Jid, 2e lid en laatste li d. 
De in het waterschap gelegen ongebouwde 

eigendommen worden, naarmate van het be
lang, dat zij hebben bij de werken van het 
waterschap, of van den wateroverlast, welken 
zij veroorzaken aan het waterschap, in klassen 
verdeeld. 

H et aantal klassen zoomede de verhouding 
waarin de klassen ir{ de lasten zuil en bijdra
gen en het verhoudingsgetal, bedoeld in het 
vorige artikel, worden door het Vereenigd 
College voor!oopig vastgesteld. Dit besluit 
wordt gedurende veertien dagen ter inzage 
van de ingelanden gelegd. Daarvan geschiedt 
ten minste acht dagen teyoren openbare ken
nisgeving. · 

Zoo dikwijls het Vereenigd College of Gede
puteerde Staten het noodig oordeelen, wordt 
het aantal kl assen zoomede de verhouding 
waarin de klassen in de lasten van het water
schap bijdragen en het in art. 127 bedoelde 
verhoudingsgetal gewijzigd met inachtneming 
van de in art. 128 aangegeven formaliteiten. 

Art. 129. In de laagste klasse worden ge
bracht alle de hooge gronden, welke door 
hunne hoedanigheid niet voor in cultuur
brenging in aanmerking komen, of uitsluitend 
geschikt zijn voor bosch. 

Art. 131. Van den aanslag in de lasten 
zijn vrijgesteld : 

a. de gronden, die in de laagste klasse zijn 
geplaat;st; 

b. openbare land- en watenvegen, water, 
begraafplaatsen en kerkhoven." 

Overwegende, dat de Staten van Gelder_land 
zich intusschen wel bere id hebben verklaard 
tot vaststelling hunnerzijds van eene wijziging 
van het reglement, niettegenstaande een twee
tal bedenkingen, die naar hun oordeel ook 
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da n nog tegen de daar in vervatte regeling der 
lastenheffing van de gebouwde e igendomm en 
zouden kunnen worden aa ngevoerd, ingevolge 
welke wij zig ing de genoemde reglementsbepa
l ingen zouden komen te luide n: 

,,Art ikel 128, l e lid , 2e lid en laatste l id. 
D e in het watersch ap gelegen ongebouwde 

e igendomm en worden naarma te van het be
l a ng, dat zij hebben bij de werken van het 
waterscha p , in kl assen verdeeld . 

H et aantal klassen, de omschrijving van de 
factoren , di e bij de rangschikking der eigen
dom men in die klassen a ls maatstaf zull en 
gelden , zoomede de verhou d ing, waari n de 
kl assen in de l asten zull en bij dragen, en het 
verhoudingsgetal , bedoeld in het vorige arti
kel , worden door het Vereenigd College voor
loop ig vastgesteld. Dit besluit wordt geduren
de veert ien dagen ter inzage van de ingela n
den gelegd. Daa rvan geschiedt ten minste acht 
dagen tevoren openbare kenn isgeving. 

Zoo d ikwijl s het V ereenigd College of Ge
deputee rde Staten het nood ig oordeelen, wor
den het aantal kl assen, de omschrijving van 
de fa ctoren, di e bij de rnngsch ikking der 
e igendomm en in d ie kl assen a ls maatstaf zu l
l en gelden, de verhoudi ng, waarin de klassen 
in de lasten van het waterschap bij dragen, en 
het in art. 127 bedoelde verhoudingsgetal ge
wijzigd met inachtnem ing van de in dit ar
ti kel aangegeven fo rma! ite iten . 

A rt. 129. In de l aagste kl assen worden 
gebracht d ie gronden , wel ke door hunne na 
tuur lij ke li gging en hoogte geen belang bij 
de werken van het waterschap hebben. 

A rt. 131. V an den aanslag in de lasten 
zijn vr ijgestel d: 

a. de gronden , die in de l aagste klasse zij n 
gepl aatst ; 

b . de gebouwde e igendommen, welke door 
h unne ligging geen belang bij de werken van 
het watersch a p hebben ; 

c. openbare land- en waterwegen, water, 
begraafpl aatsen en kerkhoven ." 

Overwegende, dat de Gedeputeerde Staten 
van Over ijssel , wijl de Staten der beide pro
vinciën alzoo omtrent de wijzig ing van het 
reglem ent niet tot overeenstemm ing zij n kun
nen gerake n, en het hun inz iens nochtans 
met het oog op het uitvoeren van belangrijke 
werken in het waterschap gewenscht moet wor
den geach t de wijze van omslagheffi ng te 
verruimen , het verzoek hebben gedaan, dat 
op grond van artikel 4 in verband met ar
t ikel 63 der W aterstaatswet 1900 omtrent de 
geschilpunten door Ons eene besl iss ing zal 
worden ge nomen ; 

Overwegende, dat het voornaamste punt, dat 
de Staten der be ide prov inciën verdeeld houdt, 
is de mogel ij kheid de o ngebouwde eigendom
men aan te slaan naar de mate van den wa
teroverlast , wel ken zij aan de overige gronden 
van het watersch ap veroorzaken; 

dat de S ta ten va:1 Ovei;jssel de wenschel ij k
heid va n zoodanigen aanslag staande houden 
en in hun besluit het opleggen van d ien aan
slag voo rschrijven, terwijl anderzij ds de Staten 
van Gelderl a nd een der gelij ken aanslag, waar
door een geheel n ieuwe m aatsta f in het be
l astingstelsel va n het wa ter schap de Sch ip
beek zou worden ingevoerd, verwerpen ; 

dat bl ij kens de stukken voor het standpunt 

van de Staten van Gelderl a nd word t aange
voerd , dat de gronden, wel ke door hunne na
t uurlij ke l igg ing en hoogte geen bela ng heb
ben bij de waterregel ing, hu n natuu r lij k voor 
recht van een onbepe rkte a fwatering genieten 
en dat het niet aangaat van die gronden voor 
de uitoefening van dat voorrech t het b rengen 
va n eenig f ina nc ieel offer te vordere n, en da~ 
zeker de billij khe id zich ve rzet tege n I asten
he ffi ng van e igendommen, die geen be lang bij 
de werken van het waterscha p hebben; 

dat ter verdediging van het sta ndpunt van 
de Staten van Overijssel wordt betoogd, dat 
het volkomen geoorloofd geach t moet worden, 
dat, zood ra door de u i toefe n ing van het voor
noemd natuurlij k voorrech t onder meer ten 
gevolge van voortschrij dende cul tiveering en 
daardoor snelleren waterafvoer overl a t wordt 
veroorzaakt in d ie mate, dat mede h ierdoor 
aanleg en verrui ming van kostbare werken 
noodzakelij k wordt, de e igendom men, wel ke 
dezen overlast veroorzaken, in de waterschaps
l a ten worden betrokken; 

Overwegende ten aanzien van di t geschil
p unt, dat bepaaldelij k in het geval , dat de 
wateroverl ast, welken de hooge g ro nde n ver
oorzaken aan de lager gelegen gronden, noopt 
tot het u itvoeren van werken in di e lage gron
den, het niet steeds met recht en billij kheid 
in st1; jd geacht behoeft te worden de l10oge 
gronden in de kosten van di e werken naar de 
mate van den veroorzaakten wa teroverl ast te 
doen bijd ragen; 

dat na een gezet onderzoek is gebleken, dat 
inderdaad door gedragingen van de eigenaren 
der hooge gronden bepaaldelij k door de wijze 
van cu lt iveering dier gronden de waterover 
last der l age gronden i toegenom en ; 

dat overigens bezwaarlijk valt in te zien, 
dat, zooals het provinciaal bestuur van Gel
derland meent, het niet wel mogelij k zoude 
zij n bij de kla si ficatie der e igendommen te 
ge lijker tij d met den factor van den water 
ove rl ast komende van de hooge gro nd n en 
dien van het belang, dat d ie gronden b ij het 
waterschap hebben, reken ing te houden; 

dat eene regel ing te dezen aanz ien als in 
het beslu it de r Staten van Overijssel van 14 
J a nuari 1932 n°. 21 vervat, waarbij daaren
boven ingevolge de nieuwe artikelen 129 en 
131 van het reglement van den aanslag in de 
l asten vrijgesteld kunnen blij ven de gronden, 
d ie geen be lang bij de werken van het water
sch ap geacht worden te hebben, een regeli ng 
zooa ls over igens ook reeds onder Onze goed
keu ri ng in de reglementen voor eenige andere 
waterschappen, ook in di e provincie, is opge
nom en , mi tsd ien kan worden aanvaard ; 

Overwegende, dat voort de be ide S taten
colleges verdeeld houdt de vraag, of in het 
reglement behoort opgenomen te worden de 
bepali ng, dat de op de klass ificatie betrek
k ing hebbende regeli ng mede di ent te bevat
ten eene omschrijv ing van de factoren, di e bij 
de rangschikking der e igendom men in d kl as
sen a ls maatstaf zullen gelden ; 

dat de Staten van Gelderland d ie vraag 
bevestigend beantwoorden en eene bepa ling 
va n die strekk ing in h et reglemen t we nschen 
opgenomen te zien ter voorkoming, dat de 
k lass ificatie voor de be langhebbenden een 
stem pel van will ekeur za l dragen en voor de 
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beslissing in beroep een behoorlijke grondslag 
zal ontbreken; 

dat de Staten van Overijssel opneming van 
een dergelijk voorschrift in het reglement niet 
wenschelijk achten, wijl huns inziens de klas
sificatie niet te veel aan banden behoort te 
worden gelegd en in de reglementen van vrij
wel alle Overijsselsche waterschappen, waarin 
eene klassificatie van gronden plaats vindt, 
eene 11 a dere omschrijving van de klassificatie
factornn ontbreekt, zonder dat dit tot moei
lijkheden aanleiding heeft gegeven; 

Overwegende ten aanzien van dit geschil 
punt , dat de grond door het provinciaal be
stuur van Gelderland aangevoerd voor opne
ming van eene bepaling als vorenbedoeld in 
het algemeen geacht moet worden niet zonder 
beteekenis te zijn, doch dat niettemin de prac
tijk heeft geleerd dat eene beter te aanvaar
den klassificatie ~erkregen wordt, wanneer zij 
niet te veel aan vaste voorschriften gebonden 
is· 

~lat bepaaldelijk bij een stelsel van omslag
heffing, waarbij ook de mate van waterover
last , dien gronden veroorzaken, in aanmer
king wordt gebracht, blijkens de practijk de 
gebondenheid aan vaste factoren, die bij de 
klassificatie als maatstaf moeten gelden, groote 
bezwaren met zich brengt; 

Overwegende, dat alzoo in verband met het 
vorenstaande, voor zooveel betreft de punten, 
die de Staten van Overijssel en Gelderland 
Yerdeeld houden, tegen eene regeling, a ls ver
vat in het besluit der Staten van Overijssel 
van 14 J anuar i 1932, n°. 21, in het a lgemeen 
geen bezwaar behoeft te worden gemaakt, en 
zoodanige regeling daarbij de voorkeur ver
dient boven eene regeling, gelijk de Staten 
van Gelderland die zouden wenschen; 

dat ook overigens de inhoud van genoemd 
Statenbesluit geen bedenking ontmoet, be
hah·e dan dat het op een enkel punt, n.l. ar
tikel 129, iets moet worden verdu idelijkt, zoo
dat voor de vaststelling van de wijziging van 
het reglement voor het waterschap de Schip
beek in verband met het vorenstaande, de 
wijz iging, zooals zij door de Staten van Over
ij ssel bij meerbedoeld Statenbesluit in dat 
reglement is aangebracht, met eene geringe 
verduidelijking, kan worden aanvaard; 

Gezien artikel 4 in verband met at·tikel 63 
van de ·w aterstaatswet 1900; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. In het reglement voor het waterschap 

de Schipbeek, vastgesteld bij de besluiten van 
de Staten van de provinciën Gelderland en 
Overijssel van 14 en 22 Juli 1881, goedge
keurd bij Ons besluit van 16 December 1881, 
n°. 29, zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
de beslu iten van die vergaderingen van 18 en 
12 Juli 1934, goedgekeurd bij Ons besluit van 
20 September 1934 n°. 28, de volgende wijzi
gingen aan te brengen: 

I. Art. 2 wordt gelezen als volgt: 
Art. 2. Het waterschap heeft eene grootte 

van ongeveer 18. 900 hectaren. De juiste groot
te wordt aangewezen door den waterschaps-
1 igger, die door de zorg van het dagelijksch 
bestuur wordt opgemaakt. 

De ligge)' wijst aan, wie op 31 December 
van het vorige jaar bij het kadaster bekend 

stonden a ls e igenaren , erfpachters , vruchtge
bruikers of opstalhouders van de ongebouwde 
of gebouwde eigendommen binnen het water
schap, hunne kadastrale omschrijving, voorts 
wat de ongebouwde e igendommen betreft, de 
kadastrale grootte en de klasse , waarin e lk 
perceel wordt aangeslagen, wat de gebouwde 
e igendommen betreft, de voor de grondbelas
ting vastgestelde belastbare opbrengst. De 
ligger wijst tevens aan 1 of aan een e igendom 
voor het gehee l of voor een bepaald deel vrij
dom van omslag is verbonden. 

II. In het 6e lid van art. 3 wordt het 
woord "zesde" door "laagste" vervangen. 

III. Art. 4 vervalt. 
IV. Het eerste lid van art. 19 wordt ge-

lezen als volgt: . 
De watergraaf en de leden van het bestuur 

moeten zijn Nederlanders en meerderjarig en 
niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking 
of het beheer over hunne goederen hebben 
verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet 
zijn. Zij moeten zijn eigenaar, erfpachter, op
stalhouder of vruchtgebruiker van ten minste 
1 H.A. ongebouwd eigendom, aangeslagen in 
de meest betalende klasse of van eene daar
mede in omslagplichtigheid overeenkomende 
oppervlakte ongebouwd of met inachtneming 
van artike l 127 afgeleide oppervlakte gebouwd 
e igendom. 

V. Art. 28 wordt gelezen als volgt: 
Art. 28. Stembevoegd zijn alle ingelanden, 

die op den ligger van het waterschap bekend 
staan a ls e igenaren, erfpachters, vruchtgebrui
kers of opstalhouders, van één hectare onge
bouwd e igendom, die met inachtneming van 
artikel 128 in de meest betalende klasse is ge
bracht, of van zoovele hectaren ongebouwd 
eigendom als noodig zijn om in de lasten van 
het waterschap evenveel bij te dragen als 
voor één hectare ongebouwd eigendom in de 
meest betalende klasse of wel van zoodanige 
gebouwde e igendommen, waarvoor naar den 
in art. 127 bedoelden maatstaf ten minste 
evenveel in de lasten van het waterschap 
wordt bijgedragen a ls voor één hectare grond 
in de meest betalende klasse met inachtne
ming van de volgende regeling: 

die 1 tot beneden 3 
3 5 
5 " 9 
9 16 

16 30 
30 60 
60 100 

100 150 
150 ,, ,, 200 

,, 200 of meer hectaren ongebouwde eigen
dommen in de meest betalende klasse of daar
mede in omslagpl ichtigheid overeenkomende 
ongebouwde of gebouwde eigendommen bezit, 
heeft onderscheidenlijk 1 stem, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 of 10 stemmen. 

VI. Het eerste lid van artikel 29 wordt 
gelezen als volgt: 

De stembevoegdheid is afhankelijk van het 
bezit van ongebouwde en gebouwde eigen
dommen, in elk der in art. 36 genoemde af
deelingen. 

VII. De eerste zin van het derde lid van 
art. 30 wordt gelezen a ls volgt: 

Wanneer een stembevoegd ingeland is over-
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leden, kunnen zijne rechten worden uitgeoe
fend door zijne erfgenamen. 

VIII. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
Het dagelijksch bestuur maakt jaarlijks, na 

de bijwerking van den ligger van het water
schap, afdeelingsgewijze eene lijst van stem
bevoegden op. 

Deze lijst bevat in alphabetische volgorde 
de namen, voornamen en woonplaatsen der 
tembevoegde ingelanden, het bedrag van 

ieders aanslag in den omslag en het aantal 
stemmen, dat elk overeenkomstig de artikelen 
28 en 29 mag uitbrengen. 

Deze lijst wordt vóór of in de maand Juli 
gedurende veertien dagen ter inzage van de 
ingelanden gelegd, waarvan vooraf openbare 
aankondiging geschiedt. 

IX. Art. 36 wordt gelezen als volgt: 
Voor de verkiezingen wordt het waterschap 

verdeeld in drie afdeelingen. De eerste af
deel ing omvat de ongebouwde en gebouwde 
eigendommen, welke volgens den waterschaps
ligger zij n gelegen in de gemeenten Borculo, 
Neede, Eibergen, Haaksbergen en Lonneker. 

De tweede afdeeling omvat de ongebouwde 
en gebouwde eigendommen, welke volgens dien 
ligger zijn gelegen in de gemeenten Markelo 
en Diepenheim. 

De derde afdeeling omvat de ongebouwde 
en gebouwd!" eigendommen, welke volgens 
dien ligger z1Jn gelegen in de gemeenten Hol
ten, Bathmen, Diepenveen, Laren en Gorssel. 

In de eerste afdeeling worden drie en in 
ieder van de beide andere afdeelingen vier 
bestuursleden gekozen. 

X. Het derde l id van art. 37 wordt ge
lezen a ls volgt: 

De aankondiging moet ten minste veertien 
dagen tevoren geschieden in de gemeenten, 
waarin volgens den waterschapsligger onge
bouwde en gebouwde eigendommen, tot het 
waterschap behoorende, zijn gelegen, door 
middel van aanplakking en door kerkespraken, 
waar dit gebruikelijk is. 

XI. Het laatste lid van art. 50 wordt ge
lezen als volgt: 

Die aankondiging geschiedt in de gemeen
ten, waarin volgens den waterschapsligger ge
bouwde en ongebouwde e igendommen, tot het 
waterschap behoorende, zijn gelegen, voor zoo
ver zij onder de betrokken afdeeling ressor
teeren, door middel van aanplakking en door 
kerkespraken, waar dit gebruikelijk is. 

XII. Het bepaalde onder e van het derde 
lid van art. 69 wordt gelezen a ls volgt: 

e. de classificatie der gronden en de vast
stelling van het verhoudingsgetal bedoeld in 
art. 127. 

XIII . Art. 127 wordt gelezen als volgt: 
Alle kosten van het waterschap worden, 

behalve uit de inkomsten, welke uit zijne be
zittingen voortvloe ien, gevonden door een om
slag over al de in het waterschap gelegen 
ongebouwde en gebouwde eigendommen. 

De omslag over de ongebouwde eigendom
men geschi edt in evenredigheid van de groot
te van elk perceel volgens de kadastrale op
meting en met inachtneming van de vastge
stelde classificatie. 

De omslag over de gebouwde eige 
o-eschiedt met behulp van een door 
:enigd College onder goedkeuring 

dommen 
et Ver
an Ge-

deputeerde Staten vast te stellen verhoudings
getal , volgens hetwelk eene zekere kadastrale 
belastbare opbrengst gebouwd gelijk gesteld 
wordt met één hectare ongebouwd in de meest 
betalende klasse. 

XIV. Art. 128 wordt gelezen als volgt: 
De in het waterschap gelegen ongebouwde 

e igendommen worden, naarmate van het be
lang, dat zij hebben bij de werken van het 
waterschap, of van den wateroverlast, welken 
zij veroorzaken aan het waterschap in kla ssen 
verdeeld. 

Het aantal klassen, zoomede de verhouding 
waarin de klassen in de lasten zullen bijdra
gen en het verhoudingsgetal, bedoeld in het 
vorige artikel, worden door het Vereenigd 
College voorloopig vastgesteld. Dit besluit 
wordt gedurende veertien dagen ter inzage 
van de ingelanden gelegd. Daarvan geschiedt 
ten minste ach t dagen te voren openbare ken
nisgeving. 

De ingelanden kunnen tot acht dagen na 
het verstrijken van dien termijn van veertien 
dagen hunne bezwaren tegen de ontworpen 
regeling schriftelijk bij het Vereenigd College 
indienen. 

Het Vereenigd College stel t daarna de rege
ling vast en geeft van zijne besch ikking op de 
inged iende bezwaren schriftelijk kennis aan 
belanghebbenden. 

Het legt deze regeling andermaal, na aan
kondiging, gedurende acht dagen ter inzage 
van de ingelanden en zendt haar vervolgens 
ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten. 

Tot acht dagen na verloop van laatstge
noemden termijn kunnen de ingelanden be
zwaren schriftelijk indienen bij Gedeputeerde 
Staten, die daarop beschikken en van hun 
uitspraak aan het Vereenigd College en de 
belanghebbenden mededeeling doen. 

H et Vereenigd College wijzigt de regeling 
overeenkomstig de door Gedeputeerde Staten, 
of ingeval van hooger beroep, door de Ko
ningin genomen beslissingen. 

Zoo dikwijls het Vereenigd College of Ge
deputeerde Staten het noodig oordeelen, wordt 
het aantal klassen zoomede de verhouding 
waarin de klassen in de lasten van het water
schap bijdragen en het in art. 127 bedoelde 
verhoudingsgetal gewijzigd met inachtneming 
van de in art. 128 aangegeven formaliteiten. 

XV. Art. 129 wordt gelezen als volgt: 
In de l aagste klasse worden gebracht alle 

de hooge gronden, welke niet in cultuur ge
bracht zijn die in verband met hunne hoe
danigheid 'niet voor in cultuurbrenging in 
aanmerking komen, die voor boschbouw in 
cultuur zijn gebracht, of die uitsluitend voor 
bosch geschikt zijn. 

XVI. Art. 130 wordt gelezen als volgt: 
De classi ficatie wordt door het Vereenigd 

College, na voorloopig te zijn vastgesteld, ge
durende dertig dagen ter inzage van de inge
landen gelegd. 

Daarvan geschiedt ten minste acht dagen te 
voren openbare kennisgeving. 

De ingelanden kunnen tot acht dagen na 
het verstrijken van dien termijn van dertig 
dagen, hunne bezwaren tegen de classificatie 
schriftelijk bij het Vereenigd College Ill

brengen. 
H et Vereenigd College stelt daarna de clas-
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sif icatie vast en geeft van zijne beschikking 
op de ingediende bezwaren schriftelijk kenn is 
aan belanghebbenden. 

H et legt de classificatie andermaal na voor
afgaande aankondiging gedurende veertien 
dagen ter inzage van de ingelanden en zendt 
die vervolgens ter goedkeuring aan Gedepu
teerde Staten. 

Tot acht dagen na verloop van laatstge
noe1nden termijn kunnen de inge landen be
zwaren tegen de classificatie schriftelijk in
dienen bij Gedeputeerde Staten, die daarop 
beschikken en van hunne ui tspraak aan het 

· Vereenigd College en de belanghebbenden 
mededeeling doen . 

Het Vereenigd College wijzigt de cla sif ica
t ie overeenkomstig de door Gedeputeerde Sta
ten of, ingeval van honger beroep, door de 
Koningin genomen beslissingen. 

Wanneer het Vereenigd College besluit tot 
eene herziening der classificatie worden de bij 
dit artikel voorgeschreven forma! iteiten in 
acht genomen . 

XVII. Art. 131 wordt gelezen a ls volgt: 
Van cl n aanslag in de lasten zijn vrijge

ste ld: 
a. de gronden, die in de laagste kl asse zijn 

geplaatst; 
b. openbare land- en waterwegen, water, 

begraafplaatsen en kerkhoven. 
XVIII. Art. 132 wordt gelezen a ls vo lgt : 
Jaarlijks na de bijwerking van den bij art. 

2 bedoelden ligger wordt door den Ontvanger 
van het waterschap een kohier opgemaakt, be
vattende de namen der sohuldpliohtigen, het 
bedrag, dat ieder betalen moet, de grootte der 
gezamenl ijke ongebouwde e igendommen van 
iederen schuldplichti ge, die in dezelfde klasse 
zijn gebracht en vermelding der klasse, waar
toe die ongebouwde eigendommen behoûl"en, 
de kadastrale huurwaarde der omslagplichtige 
gebouwde eigendommen, benevens den ter
mijn , binnen welken de aanslagen moeten 
worden betaald. 

XIX. Het vierde li d van art. 133 wordt 
a ls volgt gelezen: 

Aanslagen van eer,zelfden e igenaar, welke 
gezamenl ijk minder dan vij ftig cents bedra
gen, worden niet ingevorderd. 

B. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op een door Onzen Minister van W a
terstaat na overleg met Gedeputeerde Staten 
van Ge lderland en Overijssel te bepalen dag. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad geplaatst en in afschri ft aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 7den December 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat , Ka I f f. 
(Uitgeg. 28 D ecember 1934.) 

s. 653. 

8 D ece11iber 1934. WET tot wijzi g ing en ver
hooging van het zevende hoofdstuk A der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 654. 

8 December 1934. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 655. 

8 December 1934. BESLUIT tot onthouding 
van de goedkeuring aan een besluit der 
Staten van F,·iesland van 9 October 1934, 
n°. 4. 

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

Binnenlandsche Zaken van 15 November 1934, 
n°. 19868 , afdeel in g Ambtenaren zaken, tot ont
houding van de goedkeuring aan een besluit. 
der Staten van Friesland van 9 October 1934, 
n°. 4, strekkende tot intrekking, gerekend 
van 1 Juli 1934, van het besluit der Staten 
van 20 Juli 1932, n°. 2, tot het toepassen 
van een tijdel ijke korting op de wedden en 
loonen van het provinciaal personeel ; 

Overwegende dat Gedeputeerde van Fries
land aan de Staten dier provincie hebben 
voorgesteld: 

I. in te trekken, met ingang van 1 Juli 
1934, het besluit der Staten van 20 Juli 1932, 
n°. 2, tot het toepassen van een t ijdelijke kor
ting op de wedden en loonen van het provin
ciaal personeel; 

II. Vast te stellen een ige besl uiten tot wij 
ziging en verlaging van de wedden en loonen 
van evengenoemd personeel ; 

III. Te bepalen, dat voor de op het tijdstip
der in werkingtreding van de onder II bedoel
de besluiten in functie zijnde ambtenaren en 
werklieden, wier wedde (loon) door die be
sluiten met meer dan 10 % zou verminderen. 
deze vermindering beperkt blijft tot 10 o/o voor 
het t ijdvak van een jaar, te rekenen van den 
dag der in werkingtreding van de besluiten, 
en tot 20 % voor het daaraan volgend tijdvak 
van een jaar; 

dat de Staten, met verwerping van de pun
ten II en III van di t voor tel, hebben besloten 
te aanvaarden punt I daarvan en dienover
eenkomstig hebben besloten om, met ingang 
van 1 Juli 1934, in te trekken hun besluit 
van 20 Juli 1932 n°. 2, tot het toepassen van 
een t ijdelijke korting op de wedden en loonen 
van het provinciaal personeel ; 

dat derhalve dit besluit strekt om de wed
den en loonen van het provinciaal personeel 
te verhoogen, zulks met terugwerkende kracht 
tot 1 Juli 1934 ; 

dat in verband met het peil dezer wedden 
en loonen, alsmede in verband met de huidige 
t ijdsomstandigheden een dergelijke verhooging 
ongewenscht is te achten; 

dat in verband met de hiervoren vermelde 
omstandigheden veeleer ernstige aanleiding 
voor verlaging dezer wedden en loonen be
staat; 

Overwegende, dat mitsdien het besluit van 
de Staten van Friesla11d van 9 October 1934, 
n°. 4, ongewenscht is te achten, zoodat daar
aan Onze goedkeuring niet kan worden ver
leend ; 

Gelet op artikel 133 der Provinciale Wet 
en op artikel 24 van de wet op den Raad 
van State; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
27 November 1934, n°. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 December 1934, n°. 
20503, afdeeling Ambtenarenzaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Aan het beslu it van de Staten der provin
cie F,·iesland van 9 October 1934, n°. 4, Onze 
goedkeur ing te onthouden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit beslui t, 
hetwelk in het Staatsblad, zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State . 

's-Gravenhage, den 8sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i I de. 

(Uitgeg. 21 December 1934.) 

s. 656. 

11 December 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Tull en 't Waal van 12 ovember 1934, 
strekkende tot opheffing van de functie 
van volontair ter gemeente-secretarie met 
verplichte werkzaamheden en instelling 
van de functie van volontair ter gemeente
secretarie met verplichte werkzaamheden, 
tevens gemeentebode. 

Geschorst tot 1 Juni 1935. 

s. 657. 

1.1 December 1934. BESLUIT tot schorsing 
van h et besluit van burgemeester en wet
houders ,der gemeente Tull en 't Waal van 
12 November 1934, strekkende tot verlee
ning van eervol ontslag met ingang van 
1 J an. 1935 aan Th. G. W ieman, volonta ir 
ter secretarie met verplichte werkzaam
heden, van de gemeente Tull en 't Waal . 

Geschorst tot 1 Juni 1935. 

s. 658. 

11 Decembe,· 1934. BESLUIT tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het in gebruik 
geven van ruimte in de vischhallen en 
in de kelders, van terreinen, van bermen 
van wegen en van het stakenveld van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

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

Waterstaat van 13 November 1934, La. V., 
Directie van den Waterstaat; 

Ge let op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij
z ing van den tak van Rijksdienst, omvattende 
de Visschershaven te IJmuiden, voor een be
heer a ls bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet (Staatsblad, 1927, n°. 259); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 November 1934, n°. 55); 

Gez ien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 December 1934, La. 
N ., Directie van den Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 15 December 1934 ·vast te 

stell en de volgende voorwaarden voor het in 
gebru ik geven van ruimte in de vischhallen 
en in de kelders, van terreinen, van bermen 
van wegen en van het stakenveld van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden. 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
a. Di?'ecteur: den Directeur van het Staats-

v isschershavenbedrij f of di ens plaatsvervan
crer · 
0 

b.' halchef: den halchef van het Staats
visschershavenbedrijf of diens plaatsvervanger ; 

c. technisch-ambtenaar: den technisch-amb
tenaar van den Rijkswaterstaat, gedetacheerd 
bij het Staatsvisschershavenbedrij f; 

d . havenmeester: den havenmeester van het 
Staatsvisschershavenbedrijf of diens plaats
vervanger; 

e. kassier: den kassier van het Staats
vi sschershavenbedrijf of diens plaatsvervange r. 

2. 1. Onder door den Directeur te stellen 
voorwaarden kunnen ten behoeve van het op
sl aan e n verwerken van visscherijproducten en 
van voorwerpen en goederen ten dienste van 
het v isscherijbedrijf in gebruik worden ge
geven tegen de in artikel 7 genoemde vergoe
ding: 

a. de ruimte in de vischhallen; 
b. de ruimte in de kelders; 
c. de terreinen; 
d. de bermen van wegen; 
e. het stakenveld , doch alleen voor het 

drogen en het herstellen van netten en andere 
artikelen . 

2. Ter beoordeeling van den Directeur kan 
ui tgifte ook voor andere doeleinden geschie
den. 

3. A anvragen voor het in gebruik verkrij
gen van ruimte in de vischhall en en in de 
kelders moeten worden ingediend bij den hal 
chef; aanvragen voor het in gebruik verkrij
gen van terre inen, van bermen van wegen en 
van het stakenveld moeten worden ingediend 
bij den technisch-ambtenaar, uitgezonderd voor 
teneinen, gelegen onmiddell ijk langs de 
havenboorden, waarvoor aanvragen voor het in 
gebruik verkrijgen moeten worden ingediend 
bij den havenmeester. 

4. N adat de halchef, de techn isch-ambte
naar of de havenmeester de aangevraagde op
pervlakte heeft toegewezen, kan de aanvrager 
deze in ·gebruik nemen. 

5. De uitgifte geschiedt dagelijks, uitge
zonderd op Zondagen, op den Nieuwjaarsdag, 
op den tweeden Paaschdag, op den H emel
vaartsdag, op den tweeden Pinksterdag en op 
de beide K erstdagen. 

6. De ruimte in de vischhallen en in de 
kelders is voor den gebruiker alleen toegan
kelijk gedurende de uren, waarop de vischhal
len zijn opengesteld. 

3. 1. De ruimte in de vischhallen en in de 
kelders, alsmede de terreinen en de bermen 
van wegen worden in geen kle inere opper
vlakte dan 5 m2 , en het stakenveld in geen 
kle inere lengte dan 10 m staken in gebruik 
gegeven, en in geen grootere oppervlakte of 
lengte dan de Directeur zal bepalen. 

2. In de vischhallen en in de kelders is 
geen hoogere belasting van de vloeren toege
staan dan van 450 kg per m2. 

3. De uitgifte kan voor ten hoogste drie 
achtereenvolgende maanden geschieden. Na 
afloop van den termijn van drie maanden kan 
de oppervl akte met de daarop aanwezige wer
ken opnieuw aan denzelfden gebruiker worden 
uitgegeven. 

4. De Directeur is bevoegd, zonder opgave 
van redenen, het gebruik te a llen t ijde te doen 
ophouden. 
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4. 1. Zonder voorafgaande toestemming van 
den Directeur mag de in gebruik ontvangen 
oppervlakte met de daarop aanwezige werken 
niet worden aangewend voor andere doelein
den, dan in artikel 2 genoemd en evenmin 
aan derden worden overgedragen of afge
staan. 

2. De gebruiker is verplicht bij het op
houden van het gebruik door afloop van den 
termijn, alsmede bij tusschentijds op last van 
den Directeur doen ophouden van het gebruik, 
de uitgegeven oppervlakte met de daarop aan
wezige werken in den oorspronkelijken staat, 
ter beoo~deeling van den Directeur, op te 
leveren. 

5. 1. Ingeval de gebruiker nal atig is om 
de uitgegeven oppervla kte met de daarop aan
wezige werken na afloop van het gebruik te 
ontruimen of in den oorspronkelijken staat op 
te leveren, geschiedt dit, zonder dat daartoe 
eenige ingebrekestelling noodig is, door of 
vanwege het Staatsvisschershavenbedrijf voor 
rekening van den gebruiker. 

2. Bij tusschentijds op last van den Direc
teur doen ophouden van het gebruik wordt 
de reeds betaalde vergoeding voor het tijd
vak, waarmede het gebruik is bekort, tegen 
kwitantie teruggegeven, met dien verstand!'l, 
dat geen teruggave geschiedt dan nadat de m 
gebruik gegeven oppervlakte met de daarop 
aanwezige werken is ontruimd en in den oor
spronkel ijken staat is opgeleverd. 

6. 1. De vergoeding is verschuldigd door 
dengene, die •de aanvrage tot het gebruik 
heeft ingediend of, indien zoodanige aanvrage 
nog niet mocht zijn ingediend, door den eige
naar van de opgeslagen artikelen of voorwer
pen. 

2. Voor ruimte in de vischhallen, in ge
bruik genomen voor visch, welke door tus
schenkomst van het Staatsvisschershavenbe
drij f is verkocht, is geen vergoeding verschul
digd door: 

a. den verkooper, doch alleen voor den 
dag, waarop de visch is afgeslagen, en voor 
de uren onmiddellijk voorafgaande aan den 
dag va~ afslag, gedurende welken de visch 
uit het vaartuig is gelost; 

b. den kooper tot twee m·en na het oogen
bl ik, waarop de visch is afgeslagen en wel 
alleen voor visch, die nog niet van de afslag
plaats is verwij derd. 

3. I n alle andere gevallen is vergoeding 
verschuldigd. 

7. 1. De vergoeding bedraagt: 
a. voor de vischhallen, per week of ge

deelte daarvan en per m2 of gedeelte daar-
van .................................. ... ... .... ... .... .. f 0.05 

b. voor de kelders, per week of gedeelte 
daarvan en per m2 of gedeelte daarvan f 0.10 

c. voor de terreinen en de bermen van 
wegen, per week of gedeelte daarvan en per 
m2 of gedeelte daarvan f 0.05 per m aand of 
gedeel te daarvan en per m2 of gedeelte daar-
van ....... .... .... .. ........ ... ... .... ... ........... .... f 0.20 

d . voor het stakenveld en de terreinen: 
1 °. voor het drogen en herstellen van een 

haringnet per drie dagen of gedeelte daarvan 
per net van ongeveer 31 m lengte ...... f 0.10 

2°. voor het drogen en herstellen van een 
trawlnet per drie dagen of gedeelte daar-
van ...... ........ ... ......... ..... ...... ...... .. ..... .. f 0.30 
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3°. voor het drogen en herstellen van an
dere artikelen, uitsl uitend op het stakenveld, 
per drie dagen of gedeelte daarvan, per 10 m 
staken of gedeelte daarvan ............... f 0.10 

2. Ingeval ten behoeve van den gebruiker 
voor de uitgegeven ruimte in de vischhallen 
1 icht is gebruikt, is hiervoor bovendien ver, 
schuldigd per uur of gedeelte daarvan en per 
groep lampen ... ...... ......... ..... .. ...... ..... f 0.50 

8. 1. De betal ing van de vergoeding ge
schiedt ten kantore van den kassier tegen 1..vi
tantie. 

2. De Directeur is bevoegd vooruitbetaling 
van het verschuldigde, zoo noodig bij raming, 
te vorderen. 

9. De gebruiker heeft, behoudens het onder 
artikel 5 bepaalde, nimmer aansnraak op ver
m indering van de vergoeding. Evenmin kan 
de gebruiker vermindering, kwijtschelding of 
teruggave van de vergoeding vorderen voor 
schade of onhei len, hoe ook genaamd, door 
gewone of buitengewone, voorziene of onvoor
ziene omstandigheden veroorzaakt. 

10. 1. Van de besl issingen, door den hal
chef, den technisch-ambtenaar en den haven
meester krachtens dit besluit genomen, staat 
beroep open bij den Directeur. 

2. Van de besl issingen, door den Directeur 
in eersten aanleg krachtens dit besluit ge
nomen, staat binnen twee maanden schriftelijk 
beroep open bij Onzen Minister van Water
staat. 

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

's-Gravenhage, den llden December 1934. 
WILHELMINA. 

Dr Minister 1ran Wate1·staat, Ka I f f. 
( Uitgeg. 13 Deamber 1934 . ) 

s. 659. 

12 December 1934. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding der 
Wet Internationaal Betalingsverkeer 1934, 
voorzoover de artikelen dier wet niet reeds 
in werking zijn gesteld. 

I nwerkingtreding 19 December 1984 . 

s. 660 . 

12 Decemb er 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 19 Juni 1934 te Londen gesloten over
eenkomst betreffende, de statistieken van 
doodsoorzaken, met bijbehoorend protocol 
van onderteekening. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 19 Juni 1934 te Londen mede 

namens de Nederlandsche Regeering gesloten 
overeenkomst, betreffende de statistieken van 
doodsoorzaken, met bijbehoorend protocol van 
onderteekening, van welke overeenkomst en 
protocol een afdruk en eene vertal ing bij dit 
Besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat vermelde overeenkomst 
dadelijk na de onderteekening voor het Rijks 
in Europa is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
50 
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Buitenlandsche Zaken van den l0den Decem
ber 1934, Di rectie van het Protocol, n°. 40555; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
genoemde overeenkomst, met bijbehoorend 

protocol van onderteekening, alsmede de ver
talingen daarvan, te doen bekend maken door 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 12den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minist e,· van Buitenla,ndsche Zaken, 
De Graeff. 

(Uitgcg . 21 D ecc,nber 1934.) 

Fransche tekst. 

Les Gouvernements de l'Union de l'Afrique 
du ud, du Reich allemand, du Common
wealth cl' Austral ie, de l'État fédéral d' Au
triche, du Canada, de la R épuhlique de Chili , 
de Sa Majesté le Roi d'Égypte, de l a Répu
blique espagnole, de l'État libre d'Irlande, 
des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irl ande du Nord, de 
l a R épublique hellén ique, du Royaume de 
Hongrie, de Sa M ajesté le Roi d'Italie, de 
la République de Letton ie, des États-Unis de 
Mexique, de Sa Maj esté l a Reine des Pays
B as, de N ouvell e-Zélande, de la Républi
que de Panama, de la République de Pa
raguay, de Sa Majesté Ie Chah de Perse, 
de la République de Pologne, de la Républi
que tchécoslovaque, et des États-Unis de 
Venezuela, reconna issant l'intérêt qu'il y a 
à assurer autant que possible l'uniformité et 
la comparabil ité des statistiques des causes de 
décès, leurs Pl énipotentiaires souss ignés, dû
ment autorisés à eet effet, sont convenus des 
dispositions ei-après: 

Article l er. Sous réserve des dispositions 
du protocole de signature qui y est annexé, Ie 
présent arrangement s'applique aux territoires 
métropol i tai ns des Gouvernements contrac
tants et à tous autres territoires auxquels il 
pourra être étendu en vertu de l'article 8. 

Art. 2. 1. Les stati tiques des causes de 
décès seront établies et publiées d'après une 
seule et même nomenclature, appelée ei-après 
,, nomenclature de base." Ces statistiques de
vront, soit être rigoureusement conforme à 
la nomenclature de base, soit, si elles sont 
présentées sous une forme plus détaillée, être 
ordonnées de telle manière qu'ell es puissent 
être ramenées par voie de groupement à la 
nomenclature de base, chaque numéro d'ordre 
de ces statistiques pi us détaillées étant suivi 
de l 'indication entre parenthèses du numéro 
d'ordre correspondant de la nomenclature de 
base. 

2. Les Gouvernements contractants convien
nent d'adopter comme première nomenclature 
de base la "nomenclature intermédiaire," pro
posée à Paris Ie 19 octobre 1929 par la Com
miss ion international e pour la Revision dé
cennale des Nomenclatures nosologiques. 

Art. 3. Chacun des Gouvernements contrac
tants s'engage à établir les stati tiques des 
causes de décès dans les condition fixées à 
l'article 2 à partir du ler janvier su ivant la 

date à laquelle il aura signé Je présent a rran
gement ou y aura adhéré. 

Art. 4. 1. Des modifications pourront, dans 
les conditions fixées au présent article, être 
apportées à Ja nomenclature de base pour 
prendre effet à partir du l er janvier 1940, ou 
du ler janvier de toute dixième année subsé
quente (dates appelées ei-après " dates de re
vision") , mais non autrement. 

2. En vue de reviser la nomenclature de 
base, les Gouvernements contractants con
viennent de tenir pleinement compte des rap
ports de toute Commission internationale qui 
sera it réunie de la même manière et aux 
même effets que la Co=ission internatio
nale de 1929 pour la Revision décennale de 
Nomenclatures nosologiques. 

3. Pour fac ili ter l'application du para
graphe précédent, Ie Gouvernement français 
réunira en conférence, à !'is ue de chacune 
des sessions de la Commission internationale, 
les délégations ayant représenté à cette Com
mission les Gouvernements participant au 
présent arrangement. Cette conférence exami
nera les résolutions de la Commission. 

4. Ohaque Gouvernement contractant aura 
Ie droit de demander la revi sion de la no
menclature de base en vigueur. La Jemande 
sera adres ée au Gouvernement français, qui 
convoquera en conférence les Gouvernements 
contractants pour procéder à !'examen de pro
positions et à la rédaction de modifications. 

5. Les modif ications à la nomenclature de 
base qui seront adoptées au moins une année 
entiè re avant la date de revision la plus 
proche à une conférence réunie en vertu du 
paragraphe précédent par une majorité d'au 
moins les quatre cinquièmes des délégués des 
Gouvernements contractants, prendront effet à 
partir de la date de revision en question. Pour 
chaque Gouvernement contractant, la nomen
clature de ba e ainsi modifiée rnmplacera la 
nom enclature de base en vigueur jusqu'alors, 
conformément aux dispositions de !'arrange
ment, à partir de la date de la 1·evision ou, si 
Ie Gouvernement contractant en décide ainsi, 
à partir du ler janvier qui suivra immédia
tement la date de revision. 

Art. 5. Les Gouvernements contractants qui 
désireront assurer l'établissement de statisti
ques plus détaillées que celles qui figurent 
dans Ia nomencl ature de base pourront con
cl ure entre elles un arrangement en vue 
d' augmenter, autant que possible, la compara
bilité des statistiques, pourvu que eet arrange
ment ne porte pas atteinte aux dispositions de 
l' article 2 du présent arrangement. 

Art . 6. 1. Le présent arrangement portera 
la date de ce jour et entrera en vigueur immé
di atement. 

2. Le Gouvernement de tout pays au nom 
duquel Ie présent arrangement n'aura pas été 
signé pourra y accéder, en tout temps, au 
moyen d'une notification par écrit adressée 
par la voie diplomatique au Gouvernement du 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande du Nord et toute accession prendra effet 
à partir de la date de la récept ion de la noti
fi cation. 

3. Le Gouvernement du R oyaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du ord av isera 
tous les autres Gouvernements contractants de 
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chaque notification d'acce sion qu'il aura re
çue. 

Art. 7. Le présent arrangement pourra 
être dénoncé par une notification par écrit 
adressée par Ja voie diplomatique au Gouver
nement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord à tout moment, dans un 
délai de six mois à partir de la date de la 
réunion finale de l'une quelconque des con
férences mentionnées à l'article 4. Toute dé
nonciation prendra effet à partir de la date 
de la réception de la notification. Le Gouver
nement du Royaume-Uni fera tenir aux autres 
Gouvernements contractants des copies de tous 
les avis de dénonciation qu'il aura reçus. 

Art. 8. 1. Tout Gouvernement contractant 
pourra, au moment de sa signature ou de son 
accession ou dans la suite, par une déclaration 
écrite adressée au Gouvernement du Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du ord, 
faire connaître son désir que Ie présent ar
rangement s'applique à la totalité ou à l'un 
quelconque de ses colonies, territoires d'outre
mer, protectorats, ou territoires sous suze
rainet,é ou mandat, et Ie présent arrangement 
s'appliquera à tous les territoires mentionnés 
dans cette déclaration à partir de l a date de 
1 a réoeption de oelle-ci. 

2. Tout Gouvernement contractant pourra, 
en tout temps, dans un délai de six mois à 
partir de la date de la réunion finale de l'une 
quelconque des conférenoes mentionnées à l'ar
ticle 4, exprimer par une notifioation écrite 
adressée au Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord son 
désir que Ie présent arrangement cesse de 
s'appliquer à la totalité ou à l'un quelconque 
de ses colonies, territoires d'outre-mer, protec
torats, ou territoires sous suzerainet,é ou man
dat, auxquels !'arrangement se sera appliqué 
en vertu du paragraphe précédent, et, dans 
ce cas, Ie présent arrangement cessera de 
s' appl iquer, à partir de la date de la récep
t ion de la notification, à tous Jes territoires 
qui y seront mentionnés. 

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni avi
sera les autres Gouvernements contractants de 
toutes les déclarations ou notifications reçues 
en vertu des paragraphes précédents de eet 
article. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés ont signé Ie présent arrangement. 

Fait à Londres, Ie dix-neuf juin 1934, en 
texte français et anglais, les deux textes étant 
également authentiques. 

(Zie voor de Onderteekening en de Holland
sche tekst.) 

PROTOCOLE DE SIGNATURE. 

Au moment de signer !'arrangement en date 
de ce jour sur les statistiques des causes de 
décès, les Plénipotentiaires soussignés, dûment 
autorisés à eet effet, déclarent qu'ils sont con
venus de ce qui suit: 

1. Les Gouvernements contraotants men
tionnés ei-dessous, qui ne sont pas à même 
d'étahlir et de publier des statistiques centra
lisées pour !'ensemble de leur territoi re mé
tropolitain, limitent par Jes présentes leur 

acceptation des obligations dudit arrangement 
aux portions suivante de leur territoire métro
politain: 

Le Gouvernement de l'Union de l'Afrique 
du Sud-

a. régions urbaines; 
b. régions non-urbaines auxquelles 

s'applique l' Acte No. 17 de 1923. 

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi 
d'Egypte--

Loc a l i t é s. 

(Inspeotorats de Santé.) 

(Zie v oo,· de nanien der plaatselijke afdee
lingen de Hollanàl;che tekst.) 

2. Les Gouvernements contractants susmen
tionnés pourront -~n tout temps pendant que 
Ie présent arrang"ment sera en vigueur étendre 
l'application dudit arrangement à toutes por
tions de leurs territoires métropolitains autres 
que celles auxquelles ]'arrangement est déjà 
applioable, en vertu du paragraphe précédent, 
par une noti fication adressée au Gouverne
ment du Royaume-Uni par la voie diploma
tique. 

3. Le Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande Bretagne et d'Irlande du Nord trans
mettra à tous les autres Gouvernements con
tractants des copies de toutes les notifications 
qu'il recevra en vertu du paragraphe précé
dent. 

Fait à Londres, Ie dix-neuf juin 1934, en 
texte français et angla is, les deux textes étant 
également authentiques. 

(Zie voor de onderteek enin gen de Holland
sche tekst.) 

Engelsche tekst. 

The Governments of the Union of South 
Afrioa, the German Reioh, the Common
wealth of Australia, the Federal State of 
Austria, Canada, the Republ ic of Chi Ie, His 
Majesty the King of Egypt, the Spanish Re
publ ic, the Irish Free State, the United Sta
tes of America, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, the Hellenic 
Republic, the Kingdom of Hungary, His Ma
jesty the King of Italy, the Republic of 
Latvia, the United States of Mexico, Her Ma
jesty the Queen of the etherlands, New 
Zealand, the Republic of Panamá, the Repu
blic of Paraguay, His Majesty the Shah of 
Persia, the Republio of Poland, the Czecho
slovak Republic and the United States of 
Venezuela, recognising the importanoe of en
suring as far as possible the uniformity and 
comparability of statistics of causes of death, 
the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorised thereto, have agreed upon the fol
lowing provisions :-

Art. 1. Without prejudice to the provisions 
of the protocol of signature annexed hereto, 
the present agreement applies to the metro
politan territories of the Contracting Govern
ments, and to any other territories to which it 
may have been extended under article 8. 
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Art. 2. 1. Statistics of causes of death 
shall be compiled and published according to 
one uniform nomenclature, hereinafter referred 
to as the "minimum nomenclature." These 
statistics shal! either follow strictly the mi
nimum nomenclature, or, if they are g iven in 
greater detail , be so arranged that by sui table 
grouping they can be reduced to the minimum 
nomenclature, each serial number of these 
more detailed statistics showing aftar it in 
brackets the corresponding serial munber in 
the minimum nomenclature. 

2. The Contracting Governments agree to 
adopt as the first miuimum nomenclature the 
" intermediate nomenolature" recommended at 
Paris on the 19th October, 1929, by the In
ternational Commission for the Decennia! Re
vision of the International Nomenclature of 
Diseases. 

Art. 3. Each Contracting Government un
dertakes to compile statistics of causes of 
death in accordance with the conditions la id 
down in article 2 from the 1st January follo
wing the date of its signature of or accession 
to the present agreement. 

Art. 4. 1. Modifications may, in accor
dance with the conditions laid down in this 
artiole, be made in the minimum nomencla
ture to take effect from the 1st J anuary, 1940, 
of the 1st January in any subsequent tenth 
year (hereinafter called " revision dates"), but 
not otherwise. 

2. For the purpose of revising the mini
mum nomenclature the Contracting Govern
ments agree to take fully into account the 
reports of any International Commission which 
may be convened in the same manner and 
wi th the same objects as the International 
Commission of 1929 for the Decennia! Revi
sion of the International omenclature of 
Diseases. 

3. In order to facilitate the operat ion of 
the preceding paragraph the French Govern
ment shall, at the end of each session of the 
International Commission, call a con ference 
of the delegations who have represented on 
that Commission the Governments which are 
parties to the present agreement. This con
ference shall consider the resolutions of the 
Commission. 

4. Each Contracting Government shall have 
the r ight to demand the revision of the mini 
mum nomenclature in force. Tqe request shall 
be addressed to the French Government, which 
wil! thereupon convene a conference of the 
Contracting Governments to consider the re
commendations and to draft the modifications. 

5. Modifications of the minimum nomen
clature which have been adopted at least one 
clear year before the next ensuing revision 
date at a conferenoe convened under the pre
cedi ng paragraph by a majority of not less 
than four-fifths of the delegates of the Con
tracting Governments shall take effect as from 
such revision date. In respect of each Con
tracting Government the minimum nomen
clature thus modified shall replace the mini
mum nomenclature hitherto in force in ao
cordance with the provisions of the agreement 
as from the revision date, or, if the Contrao
ting Government so decides, as from the 1st 
J anuary next following the revision date. 

Art. 5. Contracting Governments wishing 
to secure the compilation of statistics in grea
ter detail than those given in the minimum 
nomenclature may enter into a mutual agree
ment in order to increase as far as possible 
the comparability of statistics, provided that 
such an agreement shall not infringe the pro
visions of article 2 of the present agreement. 

Art. 6. 1. The present agreement shall 
bear this day's date and sha ll come into foroe 
immediately. 

2. The Government of any country on 
whose behalf the present agreement has not 
been signed m·ay accede thereto at any time 
by 1neans of a notification in writing ad
dressed through the diplomatie channel to the 
Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, and every ac
cession shall take effect as from the date of 
the receipt of the notification thereof. 

3. The Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland 
shall notify all the other Contracting Govern
ments of each notification of accession re
ceived. 

Art. 7. The present agreement may be de
nounced by a notification in writing addres
sed through the diplomatie channel to the 
Government of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland at any time 
within six months from the date of the final 
meeting of any of the conferences referred to 
in article 4. Each denunciation shall take ef
fect as from the date of the receipt of the 
notification thereof. The Government of the 
United Kingdom shall communicate to the 
other Contracting Governments copies of all 
notifications of denunciation received. 

Art. 8. 1. Any Contracting Government 
may, at the time of signature or accession or 
thereafter, by a declaration in writing ad
dressed to the Government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern I re
land, deciare its desire that the present agree
ment should apply to all or any of its colo
nies, oversea territories, protectorates, or terri
tories under suzerai nty or man date, and the 
present agreement shall apply to all the terri
tories mentioned in such declaration as from 
the date of the receipt thereof. 

2. Any Contracting Government may, at 
a ny time within six months from the date of 
the final meeting of any of the conferences 
referred to in article 4, express its desire by 
a notification in writing addressed to the Go
vernment of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland that the present 
agreement shall cease to apply to all or any 
of its colonies, oversea territories, protectora
tes, or territories under suzerainty or man
date, to which the agreement shall have been 
applied under the preceding paragraph, and 
in such case the present agreement shall cease 
to apply, as from the date of the receipt of 
the notification, to all the territories men
tioned therein. 

3. The Government of the United Kingdom 
shall inform the other Contracting Govern
ments of all declarations or notifications re
ceived under the preceding paragraphs of this 
article. 
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In faith thereof the undersigned Plenipoten
tiaries have signed the present agreement. 

Done at London this nineteenth day of J une, 
1934, in English and French texts, both being 
equally authentic. 

(Zie voor de onderteekeningen de Holland--
8Che tekst .) 

PROTOCOL OF SIGNATURE. 

At the moment of signing the agreement of 
th is da y's date on statistics of causes of death, 
the undersigned Plenipotentiaries, being duly 
authorised thereto, deciare that they have 
agreed as follows :-

1. The under-mentioned Contracting Go
vernments, who are not in a position to com
pile and publish centra! statistics for the 
whole of their m~tropolitan territory, hereby 
limit their acceptance of the obligations of 
the said agreement to the following portions 
of their metropolitan territory :-

The Government of the Union of South 
Africa-

a. Urban areas; 
b. Non-urban arnas to which Act No. 17 

of 1923 applies. 

The Government of Bis Majesty the King 
of Egypt-

L o c a I i t i e s. 

(Health Inspectorate .) 

(Zie voor de namen der plaatselijke afdee
lingen de Hollandsche tekst. ) 

2. The above-mentioned Contracting Go
vernments may, at any time while the pre
sent agreement is in foroe , extend the appli
cation of the said agreement to any portions 
of their metropolitan territories other than 
those to which the agreement is already ap
pl icable under the preceding paragraph by a 
notification addressed to the Government of 
the United Kingdom through the diplomatie 
channel. 

3. The Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland shall 
transmit to all the other Contracting Govern
ments copies of all notifications received 
under the preceding paragraph. 

Done at London this nineteenth day of June, 
1934, in English and French texts, both 
being equally authentic. 

(Zie voor de onderteekeningen iu Holland
sche tekst.) 

Vertal ing. 

De ondergeteekende Gevolmachtigden der 
Regeer ingen van de Unie van Zuid-Afrika, 
het Duitsche R ijk, het Gemeenebest van Aus
tralië, den Bondsstaat Oostenrijk, Canada, de 
Republiek Chili, Zijne Majesteit den Koning 
van Egypte, de Spaansche R epubliek, den 
lerschen Vrijstaat, de Vereenigde Staten van 
Amerika, het Vereenigd Koninkrijk van Groot-

Britannië en oord-Ierland, de Republ iek 
Griekenland, het Koninkrijk Hongarije, Zijne 
Majesteit den Koning van Italië, de Repu
bliek Letland, de Vereenigde Staten van 
Mexico, Hare Majesteit de Koningin der N e
derlanden, N ieuw-Zeel and, de Republiek Pa
nama, de Republiek Paraguay, Zijne Ma
jesteit den Sjah van Perzië, de Republiek 
P olen, de Tsjechoslowaaksche Republiek en 
de Vereenigde Staten van Venezuela, welke 
Regeeringen het belang erkennen een zoo groot 
mogelijke eenvormigheid en vergelijkbaarheid 
van de statistieken van doodsoorzaken te ver
zekeren, zijn, daartoe behoorlijk gemachtigd, 
de volgende bepalingen overeengekomen: 

Art. 1. Met voorbehoud van de bepalingen 
van het protocol van onderteekening, dat hier
bij is gevoegd, is deze overeenkomst toepasse
lijk op het grondgebied van het moederland 
van de contracteerende R egeeringen en op 
a lle andere gebiedsdeelen, waarover zij kan 
worden uitgestrekt krachtens a r ti kel 8. 

Art. 2. 1 . De statistieken van doodsoorza
ken zullen worden samengesteld en openbaar 
gemaakt volgens een en dezelfde nomencla
tuur, hierna aangeduid met " basis-nomencla
tuur". Deze statistieken moeten of strikt 
nauwkeurig overeenkomen met de basis-nomen
clatuur, of als ze in meer uitgebreiden vorm 
zijn samengesteld, zóó ingericht zijn, dat ze 
door eene geëigende groepeering kunnen wor
den teruggebracht tot de basis-nomenclatuur, 
waartoe achter elk serienummer van die meer 
uitgebreide statistieken tusschen haakjes het 
overeenkomstige serienummer van de basis
nomenclatuur moet geplaatst worden. 

2. De contracteerende R egeeringen komen 
overeen om als eerste basis-nomenclatuur aan 
te nemen de "intermediaire nomenclatuur" 
(,,tusschenlijst") voorgesteld te Parijs op 19 
October 1929 door de Internationale Commis
sie voor de Tienjaarlijksche Herziening van 
de Internationale Ziektennomenclatuur. 

Art. 3. Elke der contracteerende Regeerin
gen verbindt zich om statistieken van doods
oorzaken samen te stellen in overeenstemming 
met de bepalingen, vastgesteld bij artikel 2, 
met ingang van den len Januari, volgende 
op den datum van hare onderteekening van 
of toetr'0ding tot deze overeenkomst. 

Art. 4. 1. Wijzigingen kunnen, overeen
komstig de bij dit artikel vastgestelde bepa
lingen, in de basis-nomenclatuur worden aan
gebracht, en wel ingaande 1 J anuari 1940 
of den len Januari van elk volgend tiende 
jaar (hierna genoemd "herzieningsdata"), 
doch niet anderszins. 

2. Met het oog op de herziening van de 
basis-nomenclatuur komen de contracteerende 
Regeeringen overeen ten volle rekening te 
houden met de verslagen van elke interna
t ionale commissie, die op dezelfde wijze en 
tot hetzelfde doel bijeengeroepen mocht wor
den als de International e Commissie van 1929 
voor de Tienjaarlijksche Herzien ing van de 
Internationale Ziektennomenclatuur. 

3. Teneinde de toepassing van vorenstaand 
lid te vergemakkelijken, zal de Fransche Re
geering, aan het einde van elke zitting van de 
Internationale Commissie, een vergadering be
leggen van de delegaties, welke in die Com
missie de R egeeringen hebben vertegenwoor-
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digd, welke zich hebben aangesloten bij deze 
overeenkomst. Deze vergadering onderzoekt 
de besluiten van de Commissie. 

4. E lke der contracteerende Regeer ingen 
heeft het recht herziening te vragen van de 
geldende basis-nomenclatuur. H et verzoek 
moet gericht worden tot de Fransche Regee-
1·ing, wel ke daarop de contracteerende Re
geeri ngen zal bijeenroepen om de voorstellen 
te onderzoeken en de wijzigingen te formul ee
ren. 

5. Wijzigingen van de bas is-nomenclatuur, 
welke ten minste één vol jaar vóór den eerst
volgenden herz ieningsdatum op een vergade
ring, belegd krachtens het vorige lid , bij meer
derheid van n iet minder dan vier vij fden van 
de vertegenwoordigers der contracteerende Re
geeringen zijn aangenomen, treden in werking 
met ingang van bedoelden herzieningsdatum. 
Voor elke contracteerende R egeering treedt 
de a ldus gewijzigde basis-nomenclatuur, over
eenkomstig de bepalingen van de overeen
komst, met ingang van den herzieningsdatum 
of, als de contracteerende R egeering aldus 
besluit, met ingang van den l en Janua ri, die 
onmiddellij k volgt op den herzien ingsdatum. 

Art. 5. D e contracteerende R egeeringen, 
die meer u itgebreide statistieken wenschen te 
doen samenstellen dan die aangegeven in de 
basis-nomenclatuur, kunnen een onder! inge 
regel ing treffen, teneinde de vergelijkbaarheid 
der statistieken zooveel mogelijk te bevorde
ren , m its zoodanige regeling niet in strijd is 
met de bepali ngen van artikel 2 van deze 
overeenkomst. 

Art. 6. l. Deze overeenkomst zal de dag
teekening van heden dragen en onmiddellijk 
in werking treden. 

2. De Regeering van elk land, voor het
welk deze overeenkomst niet geteekend is, zal 
ten a llen tijde kunnen toetreden door hiervan 
langs d iplomatieken weg schriftelijk kennis te 
geven aan de Regeering van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord
I erl and , en iedere toetreding zal va n krach t 
worden met ingang van den datum, waarop 
de ken nisgeving is ontvangen. 

3. De Regeer ing van het Vereenigd Ko
n inkrijk van Groot-B ritannië en Noord-I er
land zal aan all e andere contracteerende Re
geeringen mededeeling doen van elke ontvan
gen kennisgeving van toetreding. 

Art. 7. Deze overeenkomst zal ten allen 
tijde kunnen worden opgezegd door h iervan 
la ngs di plomatieken weg schriftelijk kennis te 
geven aan de R egeering van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-B r itannië en Noord
I erland binnen zes maanden na den datum 
van de slotzitting van eenige vergadering, als 
bedoeld in artikel 4. Elke opzegging zal in
gaan op den datum van ontvangst van de 
kennisgeving. De Regeering van het Ver
een igd Koninkrijk zal de overige contractee
rende Regeeringen afschr ift doen toekomen 
van alle ontvangen kennisgevingen van op
zegging. 

Art. 8. 1. E l ke contracteerende R egeering 
kan, bij de onderteekening of toetreding of in 
den vervolge, door een schriftelijke verkla
ring, gericht tot de R egeering van het Ver
eenigd K oninkrijk van Groot-Britannië en 
Noord-I erland, den wensch kenbaar ma ken 

deze overeenkomst toepasselijk te doen zij n 
op a ll e of eenige va n haar kolon iën, over
zeesche gebiedsdeelen, protectoraten, gebieds
deelen onder suzereiniteit of mandaatlanden, 
en deze overeenkomst zal op alle in zoodanige 
verkl aring genoemde gebieden toepasselijk zijn 
met ingang van den datum van ontvangst van 
d ie verkl aring . 

2. Elke contracteerende R egeering kan ten 
allen t ijde binnen zes maanden na den datum 
van de slotzitting van eeni ge vergadering, a ls 
bedoeld in artikel 4, door een schrifte lij ke 
kennisgeving aan de R egeer ing van het V er
een igd K on inkrijk van Groot-Britannië en 
N oord-Ierl an d, den wensch te kennen geven, 
dat deze overeenkomst zal ophouden toepasse
lijk te zijn op all e of een ige van hare kolo
ni ën, overzeesche gebiedsdeelen, protectoraten, 
gebiedsdeelen onder suzerei ni te it of mandaat. 
landen , waarop de overeenkomst toepassel ij k 
is h achtens het voorgaande lid en alsdan zal 
deze overeenkomst van den datum van ont
va ngst der kennisgeving af ophouden toepas
sel ijk te zijn voor a ll e daarin vermelde ge
bieden. 

3. De R egeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk zal de overige contracteerende R egee
ringen in kennis stell en met all e verklaringen 
of kennisgevingen ontvangen krachtens de 
voorgaande leden van dit artikel. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekende 
Gevolmachtigden deze overeenkomst hebben 
onderteekend. 

Gedaan te Londen, den negentienden Juni 
1934 in Fran chen en Engelschen tekst, welke 
beide gelijkelijk authentiek zijn. 

Voor de R egeering van de Unie van Zuid
Afrika : 

C. T . te WATER. 
Voor de R egeering van het Duitsche R ij k: 

HOESCH. 
Voor de Regeer ing van het Gemeenebest 

van Australi ë: 
C. M. BRUCE. 

Voor de Regeering van den Bondsstaat 
Oostenrijk: 

Voor de Regeering van Canada: 
G. H . FERGUSON. 

Voor de Regeering van de Republiek Chili: 
J . E. TOCORNAL. 

Voor de Regeering van Zijne Majesteit den 
Koning van Egypte: 

A. W . DA WOOD. 

Voor de R egeering van de Spaansche Re
publ iek: 

RAMON PÉREZ de AYALA. 
Voor de Regeering van den I erschen Vrij 

staat: 
J . W. DULANTY. 

Voor de R egeer ing van de Vereenigde Sta
ten van Ameri,ka: 

ROBERT W. BINGHAM. 

Voor de Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrij k van Groot-Br itannië en Noord-Ier
land : 

J OHN SIMON. 
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Voor de Regeering van de Republiek Grie
kenland: 

D. CACLAMANOS. 

Voor de Regeering van het Koninkrijk 
Hongarije: 

SZECHENYI. 

Voor de Regeering van Zijne Ma jesteit den 
Koning van Italië: 

DI O GRANDI. 

Voor de Reg ering van de R epubliek Let
land: 

CH. ZARINE. 

Voor de Regeer ing van de · Vereen igde Sta
ten van Mexico. 

J . SANCHEZ MEJORADA. 

Voor de Regeering van H a re Majeste it de 
Koningin der Nederlanden: 

R. de MAREES van SWINDERE 

Voor de R egeering van Nieuw-Zeeland: 
C. J. PARR. 

Voor de R egeeri ng van de Republiek 
Panama: 

Voor de Regeering van de R epubliek Para
guay : 

R. ESPINOZA. 

Voor de Regeering van Zijne Majesteit den 
Sjah van Perzië: 

M. K. SCHA YESTEH. 

Voor de Regeering van de R epubliek Polen: 
SKIRMUNT. 

Voor de Regeering van de Tsjechoslowaak
sche Republiek: 

JAN MASARYK. 

Voor de Regeering van de Vereenigde Sta
ten van Venezuela: 

DIOGENES ESCALANTE. 

PROTOCOL VAN ONDERTEEKENING. 

Op het oogenblik van onderteekening van 
de overeenkomst, welke de dagteekening draagt 
van heden, betreffende de statistieken van 
doodsoorzaken, verklaren de ondergeteekende 
Gevolmachtigden, die daartoe behoorlijk ge
machtigd zijn, dat zij zijn overeengekomen 
a ls volgt: 

1. De nagenoemde contracteerende Regee
ringen, die niet in staat zijn centrale statistie
ken samen te stellen en openbaar te maken 
voor het geheele grondgebied van het moeder
] a nd , beperken hierbij hare aanvaarding van 
de verplichtingen van genoemde overeenkomst 
tot de volgende deel en van het grondgebied 
van het moederland: 

De Regeering van de Unie van Zuid-Afrika: 

a. de stadsgebieden; 
b. de l andelijke streken, waarop de wet 

n°. 17 van 1923 toepasselijk is. 

De Regeering van Zijne Majesteit den Ko
ning van Egypte: 

Plaatselij ke afdeelingen. 

(Gezondheidsinspecties.) 

Gouvernem,enten. 
Caïro-

Abdin, Bab-el-Sha'riya, Bûlaq, 
El Darb-el-Ahmar, El Ezbekiya, El Gamäliya, 
Helwan, EI Khalifa, El Musky, Oud Caïro, 
El Saiyeda-Zeinab, Shubra, El Wayli , 
El Abbasiya, Heliopolis, El Zaytûn. 

Alexandrië--
El Attarin, El Gumruk, Karmûs, El Labban, 
El Manshiya, Mina-el-Basal, El Hadra, 
Muharram Bey, El Ram!. 

Kanaal-
I smailia (stad), Port--Fouad, Port-Saïd (stad), 
Damiette, Suez. 

Neder-Egypte. 

Provincie Beheira-
Abu El matämir-el-Qibliya, Abu Hummus, 
Damanhûr (hoofdplaats), El Dilingät, 
Ezab Difsku, ltyai-el-Bärûd, Karf Däwûd, 
Karf-el-Dauwär, Kóm Hamäda, 
El Mahmûdiya, El Montazah , Rosetta, 
Shubräkhît. 

Provincie Daqahliya-
Aga, Dikirnis, Färiskûr, El Kurdi , 
Mahallet Anshaq, EI Mansûra (hoofdplaats) , 
El Manzala, Ei Matariya, Mit Abu Khälid , 
Mit--el-'Amil, Mit Ghamr, El Simbilläwein, 
Timai-el-Amdid. 

Provincie Gharbiya-
Abu Mandûr, Baltim, Basyûn, Bilqäs, Disûq, 
Fuwa, Kafr-€1-Sheikh, Kafr-el-Zaiyät, 
El Mahalla-el-Kubra, Motobus, Qallîn, Qutûr, 
Samannûd, El Santa, Shirbîn, Talkha, 
Tanta (hoofdplaats), Zifta. 

Provincie Minufiya-
Ashmûn, El Bägûr, El Batanoun, Istanha, 
Kafr R abi', Minûf, Shatänûf, 
Shibin-el-Kom (hoofdplaats), 
EI Shuhada en Sirsina, Tala. 

Provincie Qalyubiya-
El Amär-el-Kubra, Benha (hoofdplaats), 
El Khänka, Qalyûb, El Qanäter-el-Khai riya, 
Sindbîs, Shibîn-el-Qanätir, Shubra-el-Kheima, 
Tûkh. 

Provincie Sharqiy1i-
Abou H ammad, Abou Kebir, Belbeis, Fäqûs, 
Geziret Seoûdi, H ihya, Kafr Saqr, 
Mashtûl-el-Sûq, Minyet-el-Qainh, Ei Salhiya, 
El Sanäfin, Tak Rak, Zagazig (hoofdplaats). 

Opper-Egypte. 

Provincie Aswan-
El Alaqi, Aswän (hoofdplaats), Edfu, 
Kóm Ombo, El Red issiya Bahari, Ahiha. 

Provincie Asyut-
Abnûb, Abu Tig, Asyût (hoofdplaats), 
El Badäri, Dairût--el-Mahatta, Deir Mawäs, 
Mallawi, Manfalût, El Motea, El Qûsiya, 
El Roda , Sidfa. 
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Provincie Beni-Suef-
Abu Sîr-el-Malaq, Beni-Suef (hoofdplaats), 
Biba, Ihnassia-el-Madina, El Shantûr, 
El Wasta. 

Provincie Faiyûm-
El Faiyûm (hoofdplaats), Ibshawai, I tsa, 
El N azla, Sinnûris, Tam ia. 

Provincie Girga-
Akhmlm, Awlad B amza, El Balyana, Girga, 
El Khiyäm, El Manshäh, El Marägha, 
N aziet ' Imara, Sohag (hoofdplaats), Tahua, 
Tima. 

Provincie Giza-
El Aîyat, El Giza (hoofdplaats) , El Hawamdia, 
Imbaba, Mazghouna, Osim, El Saff, Saai. 

Provincie Minya-
Beni Mazar, Ei Fant, El F ashn, El Fikrîya, 
El 'Idwa, Maghagha, Minshat Matai, 
El Minya (hoofdplaats), Samalût. 

Provincie Qena-
Abu Shûska, Armant-el-Wabûrät, El Deir, 
Dishna, F arshut, Isna, Luxor, Nag' Ha=ädi, 

aqada, Qaft, Qena (hoofdpl aats), Qûs, 
El Waqf. 

De Regeering van Nieuw-Zeeland: 
het Noorder Eiland en naburige eilandjes; 
het Zuider Eiland en naburige eil andjes; 
het Stewart Ei! and en naburige eilandjes; 
de Chatham Eilanden. 

2. De bovengenoemde contracteerende Re
geeringen zullen ten allen tijde, zoolang deze 
overeenkomst van kracht is, de toepasselijk
heid van genoemde overeenkomst kunnen uit
breiden tot ieder ander deel van haar grond
gebied dan waarvoor de overeenkomst reeds 
geldig is krachtens het voorgaande lid door 
een kennisgeving langs diplomatieken weg 
aan de R egeeri ng van het Vereenigd Konink
rijk. 

3. De Regeering van het Vereenigd Ko
ninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ier
l and zal aan alle overige oontracteerende R e
geeringen afschrift doen toekomen van alle 
kennisgevingen, ontvangen krachtens het vo
ri ge lid. 

Gedaan te Londen, den negentienden Juni 
1934 in Franschen en Engelschen tekst, welke 
bei de gelijkelijk authentiek zijn. 

Voor de R egeering van de Unie van Zuid
Afrika: 

C. T. te WATER. 
Voor de Regeering van het Duitsche Rijk : 

BOESCFI. 
Voor de R egeering van het Gemeenebest 

van Australië: 
C. M. BRUCE. 

Voor de Regeering va.n den Bondsstaat 
Oostenrijk : 

Voor de Regeering van Canada : 
G. B. FERGUSON. 

Voor de Regeering vari de Republiek Chili: 
J . E. TOCORNAL. 

Voor de Regeering van Zijne Majesteit den 
Koning van Egypte: 

A . W. DA WOOD. 

Voor de Regeering van de Spaansche Re
publiek: 

RAMON P:ÉREZ de AYALA. 
Voor de Regeering van den I erschen Vrij

staat : 
J. W. DULANTY. 

Voor de R egeering van de Vereenigde Sta
ten van Amerika: 

ROBERT W. BINGBAM. 
Voor de Regeering van het Vereenigd K o

ninkrijk van Groot-Brita.nnië en Noord-Ier
land: 

JOH SIMON. 
Voor de Regeering van de R epubliek Grie

kenland: 
D . CACLAMANOS. 

Voor de Regeering van het Koninkrijk 
Hongarije: 

SZECHENYI. 
Voor de Regeering van Zijne Majesteit den 

Koning van I talië: 
DINO GRAND!. 

Voor de Regeering van de Republiek Let
land: 

CH. ZARINE. 
Voor de Regeering van de Vereenigde Sta

ten van Mexico. 
J . SANCHEZ MEJORADA. 

Voor de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden: 

R. de MAREES van SWINDEREN. 
Voor de Regeering van Nieuw-Zeeland: 

C. J. PARR. 
Voor de R egeering van de Republiek 

Panama: 

Voor de Regeering van de R epubliek P ara
guay: 

R. ESPINOZA. 
Voor de Regeering van Zijne Majesteit den 

Sjah van Perzië: 
M . K. SCHA YESTEB. 

Voor de R egeering van de Republiek Polen : 
SKIRMU T. 

Voor de R egeering van de Tsjechoslowaak
sche Republiek : 

JAN MASARYK. 
Voor de Regeering van de Vereenigde Sta

ten van Venezuela: 
DIOGENES ESCALANTE. 

s. 661. 

14 Deceniber 1934. WET tot regeling van 
den invoer van stikstofhoudende meststof
fen. 

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

dat door Ons bij besluit van 23 Juni 1934, n°. 
29 (Nederlandsche Staatscourant van 27 Juni 
1934, n°. 122), ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931, (Staatsblad n°. 535), gewij
zigd bij de wet van 17 November 1933, (Staats
blad n°. 596) , ,de invoer van stikstofhoudende 
meststoffen, wederom aan een tijdelijke be
perking is onderworpen en dat artikel 3 van 
genoemde wet voorschrijft, dat in zoodanig 
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geval een voorstel van wet tot voorzien ing 
van het in dat besluit geregeld verbod van 
invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het. dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

recht~treeks uit het buitenland of na voornf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minist.er", àe Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 6 maan
den, aanvangend 1 Juli 1934 en eindigende 
31 December 1934, of zooveel eerder als door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van kalksalpeter, kalkammonsalpe
ter en ander ammoniumnitraat, zoomede van 
leunasalpeter en zwavelzure ammoniak, voor 
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke in de maan
den Juli tot en met December van het jaar 
1933 is ingevoerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig Jid bepaalde contingen
ten bijzondere contingenten vast te stellen 
voor den invoer uit nader door hem aan te 
wijzen landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde t ij dvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop een vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijding van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast 
te stellen ten aanzien van de in dat besluit 
gestelde regelingen, alsmede op grond van 
bijzondere omstandigheden daarvan en van 
het bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe 
te staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft mét ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwij l de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats had, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge-

voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, str afbaar gestel d bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd . 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepa-
1 ing dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepalingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad n°. 535), gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad n°. 596}, van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 25 Januari 1936. ) 

s. 662. 

14 December 1934. WET tot wijziging van 
de Jachtwet 1923. 

Bijl. Hand. !de Kam er 1934/1935, n°. 183, 
1- 5. 

Hand. idem 19S4/19S5, blz. 490-491. 
Bijl. Hand. 1ste Kam er 19S4/19S5, n°. 18 , 

blz. 1. 
Hand. idem 19S4/19S5, blz. 94 . 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben , 

.dat de verl aging van den 1·entevoet en de ver
mindering van de draagkracht der landbou
wende bevolking het wenschelijk maken de 
jachtrente te verlagen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de J achtwet 1923 worden de 

navolgende wijzigingen aangebracht: 
I. Na het tweede l id van artikel 71 wordt 

een nieuw derde lid ingevoegd, luidende: 
,,Indien de tijd, over welken de schadeloos

stelling krachtens het vorig lid met interest 
wordt verhoogd, met ingang van den l sten 
J anuari 1935 nog niet is geëindigd, bedraagt 
die interest van voornoemden dag af 4 ten 
honderd". 

II. Na artikel 75 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel 75bis, luidende: 

"Over 1935 en volgende jaren bedraagt de 
jachtrente 6 ten honderd van het in het vorig 
artikel bedoeld gedeelte der schadeloosstelling. 

De ingevolge het vorig l id vastgestelde ver
laagde jachtrente wordt door de zorg van 
Onzen Minister van Financiën bij ieder per
ceel, waarbij op den dag van het in werking 
treden dezer wet het bedrag der jachtrente 
reeds was vermeld, in den kadastralen legger 
aangeteekend." 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Minister van Justitie, V an Scha i k. 

(Uitgeg. 28 D ecember 1934.) 

·s. 663. 

14 Decenibe,· 1934. WET, houdende machti
ging tot het sluiten van eene overeenkomst, 
als bedoeld in artikel 5a der Indi che 
Mijnwet met eene door de te 's-Grav en
hage gevestigde . V. ,,De Bataafsche Pe
troleum M aatschappij" , de mede aldaar 
geve tigde . V. ,, ederlandsche Kolo
ni ale P etroleum M aatschappij" en de te 
Amste,·da,n gevestigde . V . ,,Nederland
sche Pacific P etroleum Maatschappij" op 
te richten naamlooze vennootschap betre f
fende de opsporing en ontginning van 
aardolie, enz., in terreinen, gelegen in 
het Nederlandsch gedeelte van Nieuw
Guinee en oml iggende eilanden. 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet eene overeen
kom t te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van aardolie, aardpek, aardwas en a ll e 
anrlere soorten van bitumineuze zelfstandig
heden, zoowel vaste als vloeibare en brand
bare gassen, voor zoover niet uitmakende een 
bestanddeel van een vast gesteente, dat voor 
hunne winning in zijn geheel moet worden 
ontgonnen, mitsgaders jodium en de verbin
dingen daarvan, in terreinen, gelegen in het 
Nederlandsch gedeelte van Nieuw-Guinee en 
om! iggende eilanden; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De Minister van Koloniën, als ver

tegemvoordigende de rechtspersoon N eder
landsch-l ndië, wordt gemachtigd om, overeen
kom tig het aan deze wet gehecht ontwerp 
met eene eerlang door de te 's-Gravenhage 
gevestigde naamlooze vennootschap " De Ba
taafsche Petroleum Maatschappij" , de mede 
aldaar gevestigde naamlooze vennootschap 
,,Neder! andsche Koloni ale Petroleum Maat
schappij" en de te Amsterdam gevestigde 
naamlooze vennootschap " N ederlandsche P a
cific Petroleum Maatschappij" op te richten 
naamlooze vennootschap eene overeenkomst te 
slui ten voor de opsporing van aardolie. aard
pek, aardwas en alle andere soorten van bitu
mineuze zelfstandigheden, zoowel vaste a ls 
vloeibare en brandbare gassen, voor zoover 
niet uitmakende een bestanddeel van een vast 
gesteente dat voor hunne winning in zijn ge
heel m~t worden ontgonnen, mitsgaders jo
dium en de verbindingen daarvan, in terrei
nen, gelegen in het Nederlandsch gedeelte 
van Nieuw-Guinee en omliggende ei landen, 
begrensd als aangegeven in het tweede lid 
van artikel 1 van het bovengemeld, aan deze 
wet gehecht ontwerp, zoomede betreffende de 
opsporing en ontginning van de genoemde 

zei fstandigheden in een op den voet van die 
overeenkomst aan te wijzen gedeel te dier ter
reinen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer a fkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 14den De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Colijn. 
( Uitgeg. 28 December 1934.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon N ederlandsch
Indië, te dezen vertegenwoord igd door den 
Minister van Koloniën( in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement") , krach
tens machtiging bij de wet van 14 December 
1934 (Staatsblrul, n°. 663) en de te ' s-Graven
hage gevestigde naamlooze vennootschap ...... 
.... .......... ...... .... .. .... te dezen vertegenwoordigd 
door hare Directie (in deze overeenkomst aan
geduid als " de Maatschappij"), is overeen
gekomen als volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent krach
tens artikel 5a der Indische Mijnwet aan de 
Maatschappij - en de M aatschappij aanvaardt 
bij deze - voor den tijd van vijftig achtereen-
volgende jaren, aanvangende .................... . 1 , 
met uitsluiting van anderen het recht tot op
sporing en ontginning van aardolie, aardpek, 
aardwas en alle andere soorten van bitumi
neuze zelfstandigheden, zoowel va te a ls vloei
bare en brandbare ga sen, voor zoover niet 
uitmakende een bestanddeel van een vast ge
steente, dat voor hunne winning in zijn ge
hee l moet worden ontgonnen, alsmede van 
jodium en de verbindingen daarvan in een 
terrein of in terreinen, van eene (gezamen
lijke) oppervlakte van ten hoogste één mil
lioen hectaren , gelegen in het ederlandsch 
gedeelte van Nieuw-Guinee en omliggende 
eilanden. 

2. H et terrein of de terreinen, bedoeld in 
het vorig lid, zullen door het Gouvernement 
worden toegewezen binnen de daarvoor door 
de Maatschappij in aanmerking te brengen 
gedeelten, harerzijds binnen den tijd van ten 
hoogste tien jaren aan de ha nd van een daar
toe in te stellen deskundig onderzoek aan te 
wijzen uit de als Nieuw-Guinee-complex aan
geduide uitgestrektheden! gelegen in de voor
noemde residentie, we ke uitgestrektheden 
nader zijn aangeduid op de bij deze overeen
komst behoorende kaart en begrensd zijn als 
volgt: 

I. H et e il and P. Salawati, behoudens het 
gedeelte daarvan, omgrensd door de Noord
kust van het eiland en den breedtecirkel over 
het huis, bewoond door het kamponghoofd 
van de kampong Tipin vanaf Straat Sagewin 

l H et ligt in de bedoeling, een bepaald tijd
stip van ingang vast te stellen. Waar ook in 
volgende artikelen een datum is open gelaten, 
zal die zelfde ingangsdatum a ldaar worden 
ingevoegd. 
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tot zijn eerste snijpunt met de Noordkust; 
inclusief alle eilandjes voor de Z. W.-kust, 
geheel of gedeeltelijk gelegen binnen 10 km 
afstand van de kustlij n bij l aagwaterspring, 
alsmede de Kaboe- en de Gebroken eil anden. 

II. a. door den breedtecirkel over het huis, 
bewoond door den gezaghebber te K ampong 
Sorong vanaf de kust tot een punt op dezen 
cirkel gelegen 100 km 0. van genoemd huis; 

b. door een lijn met azimuth N. 127° 0. 
vanaf het e indpunt van den onder a genoem
den breedtecirkel tot haar snijpunt met den 
rechteroever van de Aimaurivier; 

c. door een lijn vanaf laat tgenoemd snij
punt, gaande over het huis, bewoond door het 
kamponp;hoofd van de kampong Sieb (gelegen 
aan de Mawi-baai aan de Oostkust); 

d. door de kustlijn bij laagwaterspring 
vanaf haar snijpunt met de onder c genoemde 
lijn tot haar snij punt met de onder e te noe
men lij n; 

P. door een lijn met azimuth . 230° 0. 
over het huis, bewoond door het kampong
hoofd van de kampong Amboear (gelegen 
aan de Oostkust ten N. van de Sawoewar
baai); 

/. door de kustlijn bij l aagwaterspr ing van 
de Z.-, Z .W .- en W .-kust van den Vogelkop 
vanaf haar snij punt met de onder e genoemde 
lijn tot haar snijpunt met den breedtecirkel 
genoemd onder a; inclusief a ll e e il a ndjes voor 
de kust, geheel of gedeeltelijk gelegen binnen 
10 km afstand van de kustlijn bij laagwater
spring, a lsmede alle ei l anden gelegen in 
Straat Sele en in de Mac-Cluer-Golf en de 
T eloek Bintoeni. 

III. a. door een lijn met az imuth N . 125° 
0. en N . 305° 0. over een punt 32 km recht 
\V. van het huis, bewoond door den assistent
resident te kampong Menoekwari; 

b. door de kustlijn bij laagwaterspring, 
vanaf haar Noordel ij kste sn ij punt m et de 
onder a. genoemde lijn via T g. Saweba tot 
haar zu idel ijkste snijpunt met deze lijn ; 

inclusief alle e il a ndjes voor de kust, geheel 
of gedeeltelijk gelegen binnen 10 km afstand 
van de kustlij n bij laagwaterspring. 

IV. a. door een lijn m et azimuth N . 338° 
0 . over een punt gelegen 53 km recht W. van 
het huis, bewoond door het kamponghoofd 
van de kampong Doesner (gelegen aan de 
Wandammen-baai); 

b. door een lij n di e het punt genoemd 
onder a verb indt met een punt 8 km recht 
west en 8 km recht noord van de monding 
der Oemar rivier in de Arafoera zee; 

c. door den breedtecirkel over l aatstge
noemd punt ter lengte van 190 km; 

d. door een lij n met azimuth N. 106° 0. 
vanaf het eindpunt van den onder c genoem
den breedtecirkel; 

e. door den lengtecirkel over een ptmt 16 
km recht oost van de samenvloe iing der West
en Oost-Kasteel ri vieren; 

/ . door de kustlij n bij l aagwaterspring van 
de Z.W.-kust van Nieuw-Guinee, alsmede de 
Noordkust van de sch iere il anden Onin en 
Bomberai vanaf haar snij punt met den onder 
e genoemden lengtecirkel tot haar snijpunt 
met de lijn genoemd onder a; 

inclusief alle eilanden voor de onder / ge
noemde Z.W.-kust, geheel of gedeeltelijk ge-

legen binnen 20 km a fstand van de kustlijn 
bij laagwaterspring, alsmede de Pisang-e il an
den. 

V. a. door een lij n met azimuth . 126° 
0. over het huis bewoond door het kampong
hoofd van de kampong Moesairo tot een punt 
op deze lij n op 30 km afstand van bovenge
noemd huis gemeten; 

b. door den breedtecirkel vanaf laatstge
noemd punt ter l engte van 40 km; 

c. door een lij n met azimuth N. 37° 0. 
vanaf laatstgenoemd punt; 

d. door den breedtec irkel over een punt 29 
km recht zuid van de monding der Barapasi 
r ivier in de Gee l vinkbaai; 

e. door den lengtec irkel over de monding 
van de Apauwar rivier in den Stillen Oceaan ; 

/. door de kustlijn bij laagwaterspr ing van 
de N. -kust van Nieuw-Guinee (vanaf de mon
ding van de Apauwar riv ier tot kampong Moe
sairo); 

inclusief a ll e ei l andjes voor de kust, geheel 
of gedeeltelijk gelegen binnen 20 km afstand 
van de kust) ij n bij laagwaterspri ng. 

VI. H et e il and Biak bij laagwaterspr ing; 
incl us ief a ll e e il andjes voor de kust, geheel 
of gedeeltelijk gelegen binnen 10 km a fstand 
van de kustlijn bij laagwaterspring (exclus ief 
het eiland Soepiori), a lsmede de Padaido
ei l anden. 

De oppervlakte van dit complex wordt voor 
de toepassing van deze overeenkomst geacht 
te bedragen tien m illioen hectaren. 

3. Te dien e inde wordt aan de Maatschap
pij ten aanz ien ,·an het voormeld Nieuw
Guinee-complex met uitslu it ing van derden 
voor den tijd van ten hoogste tien jaren, in-
gaande ....... .. . ... .. .. . . ... ........... , het r echt ver-
leend tot opsporing van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde zelfstandigheden, zullende de 
Maatschappij ver pi icht zijn die opsporing ter
stond na den aanvang van den voormelden 
termijn aan te vatten en met a lle haar ten 
dienste staande middelen onafgebroken en 
nauwgezet voort te zetten, onafhankelijk van 
den a lgemeenen handelstoestand en in het bij
zonder van den stand der m arkt van petro
leum, in dier voege, dat u iterlijk binnen den 
tijd van vijf jaar na .......... .. .... . ... ... . .. .. .... het 
globaal vooronderzoek van het geheele com
plex voltooid moet zijn en daarna, of zooveel 
eerder a ls de Maatschappij dit noodig zal oor
deelen, zal moeten worden overgegaan tot de
ta il werk, hetwelk, a l naar gelang van de ter
re ingesteldheid, za l bestaan uit het zuiver car
teeren der oppervlakte, uit booronderzoekin
gen en geophysische onderzoekingen. 

4. Omtrent aard en omvang der door de 
Maatschappij gedurende den voormelden ter
mijn van tien jaren verrichte werkzaamheden 
en omtrent de daarbij verkregen gegevens en 
voorloop ige uitkomsten zal zij aan het Hoofd 
van den Di enst van den Mijnbouw halfjaar
lijks verslagen hebben in te di enen. 

5. Uiterl ijk binnen drie ja ren na ..... .. .. . . . 
.. ........... ... .. , zal de Maatschappij van het 

ieuw-Guinee-complex eene uitgestrektheid 
van ten minste twee en een half mill ioen 
hectaren, behoorende tot dat gedee lte, waar
van het in het de rde I id bedoeld g lobaal on
derzoek alsdan za l zijn afgeloopen, weder ter 
beschikking va n het Gouvememe nt moeten 
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stellen, onder afstand van alle rechten, ter 
zake van deze uitgestrektheid voor haar uit 
deze overeenkomst voortvloeiend, en onder 
overl egging van alle daaromtrent verkregen 
gegevens. 

Die gegevens zullen moeten zijn neergelegd 
in een binnen twee jaren na de terbeschik
kingstelling in te di enen, voor publicatie ge
schikt, ve1·slag, vergezeld van bijbehoorende 
kaarten en profielen, zoomede van een keur
collectie van de voornaamste der aangetroffen 
gesteenten en onderteekend door den (de) de -
kundige(n), die de onderzoekingen verricht
te(n) en door dengene, die voor de leiding 
van dezen arbeid door de Maatschappij ver
antwoordel ij k is gesteld . 

6. Uiterl ijk binnen vij f jaren na .. ... .... .. . 
..................... , zal nogmaal s in gelijker voege 
een tweede uitgestrektheid, met de in het vo
rig lid bedoelde uitgestrektheid gezamenlijk 
eene oppervlakte beslaande van ten minste 
vijf millioen hectaren, door de Maatschappij 
ter beschikking van het Gouvernement moeten 
worden gesteld en vervolgens ook omtrent de 
aldaar verkregen resultaten binnen twee jaren 
na de terbeschikkingstelling een verslag zooals 
in lid 5 bedoeld moeten worden ingezonden. 

7. U iterl ijk aan het einde van den in lid 3 
aangegeven t ienj arigen termijn zal een derde 
uitgestrektheid, met de in lid 5 en 6 bedoelde, 
gezamenlijk een oppervlakte bestaande van 
negen millioen hectaren, ter beschikking van 
het Gouvernement zijn te stellen, met dien 
verstande, dat ten minste zes maanden vóór 
den a fl oop van dien termijn door de Maat
schappij aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mij nbouw opgave worde gedaan van het 
gedeelte of de .gedeel ten van het complex, 
waarin de Maatschappij zich één of meer ter
reinen ter (gezamenlijke) uitgestrektheid van 
ten hoogste één millioen hectaren zou wen
schen te zien toegewezen voor verdere opspo
ring en ontginning, als bedoeld in lid 1. 

8. Binnen een termijn van vier jaren zal de 
Maatschappij van alle in het mecrbedoeld 
tienjarig tijdvak verrichte onderzoekingen een 
voor publicatie geschikt volledig samenvat
tend verslag hebben in te zenden aan het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw, 
waarin hare bevindingen zoowel wat betreft 
het globaal onderzoek als het détailwerk zoo 
volledi g mogelijk zoowel stratigrafisch en li
thologisch als tectonisch worden beschreven . 

Dit verslag zal de onderteekening moeten 
dragen van de voor de algemeene leiding, 
respectievelijk voor de zelfstandige behande-
1 ing van bepaalde onderdeelen, verantwoor
delijke deskundigen en vergezeld moeten gaan 
van een gesteentencollectie als in lid 5 be
doeld. 

9. Bij de toewijzing der voor verdere op
sporing en ontginning ter beschikking van de 
Maatschappij te laten complexgedeelten, be
doeld in li d 1, zal zooveel mogelijk rekening 
worden gehouden met de ter zake door de 
Maatschappij kenbaar te maken wenschen, met 
dien verstande evenwel, dat de Maatschappij 
zal hebben aan te toonen, dat een aanneme
lijk verband bestaat tusschen de door haar 
voor te stell en begrenzingen eenerzijds en de 
bij onderzoek verkregen geologische gegevens 
of andere voor een rendabel bedrijf van be-

1 ang zijnde factoren anderzijds. .. 
10. De in dit artikel aan de MaatschappIJ 

toegekende opsporingsrechten staan niet in 
den weg aan eventueel rechtstreeks van Gou
vernementswege te ondernemen opsporingen. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aan
zien van de in artikel 1 omschreven terreinen, 
voor zoolang die te harer beschikking staan, 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 
tegendeel blijkt, tegenover het Gouvernement 
dezelfde rechten en verplichtingen hebben als 
ware zij houdster eener op .................. ........ . 
verleende conces ie op den voet der I ndische 
Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de eerste tien 
jaren vanaf .............. ... ............... .... , in stede 
van het in het tweede lid van artikel 35, sub 
a, der Indische Mijnwet bedoelde vast recht, 
jaarlijks bij vooruitbetaling hebben te voldoen 
een vast recht, evenredig aan de oppervlakte 
van de terreinen ten bedrage van f 0.02 per 
hectare en gedurende de vijf op deze eerste 
t ien volgende jaren een vast recht, als voren 
bedoeld, van f 0. 025 per hectare. 

3. Binnen den tijd van dertien jaren na 
....... ..................... .. ... .. . , zal de Maatschappij 
ten genoegen van het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw moeten indienen een platte
grondteekening als vereischt in artikel 30, 
lid 1, ten 2e, dan wel 30, lid 2 der Mijn
ordonnantie 1930, met dien verstande, dat de 
plaatselijke opmeting ook zal kunnen geschie
den door middel van lucht-fotogrammetrie en 
verder, dat de punten, bedoeld in artikel 30, 
lid 1 ten 2e sub b, der Mijnordonnantie 1930, 
op terreinen', waar veel natuurl ijke vaste pun
ten zijn, hoogstens 15 km van elkaar verwij 
derd mogen zijn en bij geheel met bosch be
dekte terreinen niet verder dan ± 5 km van 
elkaar mogen liggen. 

4. Binnen den t ijd van zeven jaren na af
loop van den in het vorig lid genoemden ter
mijn van de1·tien jaren zal de Maatschappij 
het terrein moeten afbakenen door plaatsing 
van goed gefundeerde steenen of ijzeren merk
teekens op de hoekpunten en op de punten, 
bedoeld in artikel 30, lid 1, ten 2e, der Mijn
ordonnantie 1930, dan wel op de punten hier
boven bedoeld in artikel 2, lid 3, van dit 
contract. Op deze merkteekens moet op ten 
minste 1½ Meter boven den beganen grond 
het opschrift "5a N.G." zijn aangebracht. Op 
daartoe door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw gedane aanzegging moeten bin
nen den tij d, op de wijze en op de plaatsen, 
voor elk geval aangegeven, ter nadere aan
duiding van de grenzen van het terrein merk
teekens ook op andere punten worden aange
bracht. 

5. Indien de in het vorig lid bedoelde 
merkteekens niet tijdig worden aangebracht of 
niet in behoorlijken staat onderhouden wor
den, ter beoordeeling van het Hoofd van den 
Dienst van den Mijnbouw, is dit Hoofd be
voegd, op kosten en risico van de Maatschap
pij de merktieekens te doen plaatsen of onder
houden. 

6. De Gouverneur-Generaal is bevoegd, in 
afwijking van de bepalingen, voorkomende in 
het derde en vierde lid van dit artikel, toe 
te staan, dat op andere wijze de plattegrond-
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teekening, bedoeld in lid 3 wordt opgemaakt 
en de afbaken ing, bedoeld in lid 4 wordt 
uitgevoerd. 

Art. 3. 1. Boven en behalve hetgeen de 
Maatschappij op grond van artikel 2 lid 1 en 
2 is verschuld igd, betaalt zij aan het Gouver
nement jaarlijks een aandeel in de netto
opbrengst van de ten vorigen jare uit het ter
rein verkregen producten en zulks op den vol
genden voet. 

Zoolang de netto-opbrengst niet meer be-
draagt dan vijf en twintig percent van het 
kapitaal , als in het 5de lid van dit artikel 
nader omschreven en verminderd met de bij 
lid 7 bepaalde, over voorafgaande jaren toe
gepaste afschrijvingen, ontvangt het Gouver
nement van die netto-opbrengst twee twintig
ste cleelen. 

Bedraagt de netto-opbrengst meer dan vijf 
en twintig percent van evenbedoeld kapitaal, 
dan ontvangt het Gouvernement: 

van de eerste 25 pct. twee twintigste doo
ien· 

v~n het meerdere tot en met 35 pct. drie 
twintigste deelen; 

van het meerdere tot en met 45 pct, vier 
twintigste deelen; 

van het meerdere tot en met 55 pct. vijf 
twintigste dooien; 

van het meerdere boven 55 pct. zes twin
tigste deelen ; 

alles behoudens deze beperking, dat het aan 
het Gouvernement uit dezen hoofde uit te kee
ren bedrag noo it meer zal beloopen clan twin
tig percent der geheele netto-opbrengst. 

2. Onder netto-opbrengst van het product 
wordt verstaan de onafhankelijk van de door 
<le Maatschappij verkregen bedrijfsresultaten 
ingevolge artikel 36 der Indische Mijnwet vast
ge telde bruto-opbrengst, verminderd met de 
in het derde en in het vierde lid van dit 
artikel bedoelde ontginningskosten en een 
volgens het zevende l id bepaalde a fschrijving, 
behoudens het bepaalde bij . artikel 5, lid 2. 

3. Als ontginningskosten worden in aan
merking gebracht: 

a. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein of elders verricht voor het geolo
g isch onderzoek en de opmeting van het ter
rein zoomede voor het boren, verd iepen, 
scho'onmaken en onderhouden der putten; 

b. alle uitgaven wegens werkzaamheden op 
het terrein verricht voor de onttrekking van 
aardolie en gassen aan de putten, voor de 
voorloopige reiniging der aardolie (waaronder 
ook is begrepen het onttrekken van water aan 
emulsie) en voor de verzameling der produc
ten, tot aan de plaats waar de metingen ter 
bepaling van de bruto-opbrengst worden ver
richt· 

c. 'de directe uitgaven voor de aanschaf
fing en het vervoer naar het terrein van alle 
voor de sub a en b omschreven doeleinden 
aangewende werktuigen, gereedschappen, ma
terialen, brandstoffen en andere benoodigd
heden; 

d. de ui tgaven voor werving en aanvoer 
van werklieden bij de opsporing en ontginning 
te werk gesteld; 

e. de uitgaven voor onderhoud, vernieu
wing en wijziging van de gebouwen op het 
terrein voor de sub a en b bedoelde werkzaam-

heden benoodigcl, voor zoover hiervoor geen 
huur wordt verk regen; 

/. de uitgaven voor het onderhoud van land
en waterwegen en transportbanen, benevens 
vaartuigen voor zoover dienende ten behoeve 
van de opsporing en ontginning; 

g. de uitgaven voor leiding en beheer van 
de opsporing en ontginning voor zoover op 
het terrein ui tgeoefend; 

h. een evenredig gedeelte der exploitatie
kosten, waaronder een billijk te berekenen 
percentage der kapitaalswaarde voor het mede
gebruik van de inrichtingen voor algemeene 
diensten der onderneming, alsmede van in
r ichtingen op andere terreinen van de Maat
schappij, welke voor het terrein eveneens aan
gewend worden; 

i. een in overleg met den Regeerings-Com
mi aris vast te stellen evenredig aandeel in 
de algemeens onkosten der Maatschappij, be
rekend naar de verhouding van de voor op
sporing en ontginning eenerzijds en a fvoer en 
verwerking anderzijds werkelijk gemaakte be
drij fskosten; 

j. zeven percent rente over het in het 
vijfde lid van di t artikel bedoelde kapitaal , 
nadat dit is verminderd met de overeenkom
stig lid 7 over voorafgaande jaren toegepaste 
af chrijvingen. 

4. In overleg en in overeenstemming met 
het Gouvernement kunnen, naar gelang van 
de behoefte of de noodzakelij kheid, door de 
Maatschappij ook andere ontginningskosten 
dan die, genoemd in lid 3, in aanmerking 
worden gebracht. 

5. Onder " Kapitaal" , als in de voren
staande leden van dit artikel bedoeld, wordt 
verstaan, berekend per 31 December van het 
exploitatiejaar: 

a. het bedrag der kosten van oprichting, 
met inbegrip van de kosten voor het verkrij 
gen van de beschikking over den benoodig
den bovengrond, van de permanente gebou
wen op het terrein voor de sub a en b van lid 
3 van dit ar tikel bedoelde werkzaamheden be
noodigd; 

b. de kosten van de permanente inrichtin
gen voor den opslag en het vervoer van vloei
bare en gasvormige producten, tot aan de 
plaats, waar de metingen ter bepaling van 
de bruto-opbrengst worden verricht, benevens 
de kosten van land- en spoorwegen met bij
behoorend roll end materieel en vaartuigen 
voor zoover aangewend voor de opsporing en 
ontginning; 

c. de kosten van woningen, magazijnen, 
ho pitalen, sociëteiten, pakhuizen, werkplaat
sen, eiectrische centrales met leidingnetten , 
andere installaties en imichtingen met de 
hierbij behoorende machinerieën en inventa
rissen, waaronder begrepen inrichtingen voor 
de aanwending van gassen ten behoeve van 
de ontginning en voor de onttrekking van 
water aan emulsie met uitwndering van boor
installaties, alles voor zoover deze voor de 
sub a en b van het derde lid van dit artikel 
bedoelde werkzaamheden in gebruik zijn ; 

d. de boekwaarde van de magazijnsgoede
ren, voor zoover deze geacht kunnen worden 
dienst te zullen doen voor het opsporings- en 
ontginningsbedrijf op het terrein. 

6. In overleg en in overeenstemming met 
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het Gouvernement kunnen, naar gelang va n 
de behoefte of de noodzake lij kheid, tot Kapi
taal, als bedoeld in het eerste lid van d it 
artikel, ook andere kosten dan die, genoemd 
in lid 5 worden gerekend. 

7. De jaarlij ksche afschrijving, bedoeld in 
l i cl 2, bed raagt 10 pct. van de aanschaff i ngs
waarde op 31 December van het exploitatie
jaar van het sub a, b en c van het vij fde 
lid van dit artikel omschreven permanente 
bezit, zoolang deze bezittingen nog niet ten 
volle zijn afgeschreven. Deze afschrijving 
wordt event ueel vermeerderd met de restant
waarde van bezittingen, die door welke oor
zaak ook, niet meer tot het bedoelde perma
nente bezit behooren. In overleg en in over
eenstemming met het Gouvernement kunnen 
ook andere a fschrijvingen en andere afschrij
vingspercentages dan in dit artikel genoemd, 
worden toegelaten. 

8. Het kap itaal zal worden aangewezen 
door een jaarlijks per 31 December van het 
afgeloopen jaar op de wijze, als in het vol
gend a1·tikel nader is omschreven, op te ma
ken balans. 

9. Voor de toepassing van di t artikel wordt 
onder " het terrein" verstaan het terrein of de 
gezamenlijke terreinen, bedoeld in het eerste 
1 id van artikel 1 dezer overeenkomst. 

Art. 4. l. De Maatschappij verbindt zich 
van haar bedrij f voor zoover betreft de bij 
deze overeenkomst bedoelde opsporingen en 
ontginningen, in Nederl andsch-Indië te zullen 
voeren een afzonderlijke boekhouding, vol
doende aan de e ischen van goed koopmansge
brui k. 

2. Deze boekhouding wordt jaarlijks per 
31 December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en verliesrekening. 

it alle door de Maatsch appij gedane uitga
ven worden de ontginningskosten, als bedoeld 
in artikel 3, 1 id 3 en lid 4, afgezonderd en 
ten laste van de winst- en verliesrekerung ge
bracht. De overige uitgaven worden in de 
ba lans opgenomen. 

3. De Maatschappij is verplicht jaarlijks 
vóór 1 J ui i een afschrift van de in het vorig 
lid bedoelde balans en winst- en verliesreke
ning aan het Hoofd van den Dien t van den 
:Mijnbouw in te dienen, vergezeld van eene 
uit de bovengenoemde boekhouding afgele ide 
gespecificeerde opgave van de ontginrungs
kosten, van de kapitaalsuitgaven en van de 
in artikel 3, lid 7, genoemde afschrijvingen. 

4. Indien de in het derde lid bedoelde be
scheiden op 1 Jul i nog niet bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zijn ingediend 
stelt de Maatschappij gemeld Diensthoofd in 
staat om deze op kosten der Maatschappij op 
te maken; in den a ldus opgemaakten vorm 
zull en zij voor de Maatschappij verbindend 
zijn. 

5. Aan het hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw en de ·door dezen aan te wijzen 
ambtenaren moet op hun verlangen te allen 
tijde inzage worden gegeven van voormelde 
boekhouding en de daarbij behoorende ge
gevens, benevens van de boekhouding, waaruit 
deze zijn afgeleid. Zij zijn verplicht tot ge
heimhouding van de hun aldus verstrekte 
gegevens en zullen daarvan geen verder ge
bruik mogen maken dan voor de vaststell ing 

van hetgeen aan het Gouvernement toekomt. 
De verplichting tot geheimhoud ing laat on
verkort de verplichting van genoemde ambte
naren om van de hun bij het onderzoek be
kend geworden strafbare feiten aangifte te 
doen bij de ambtenaren van Justitie. 

Art. 5. l. N a ontvangst van de in artikel 
4 1 id 3 bedoelde bescheiden, onderscheiden
lijk na opmaking daarvan overeenkomstig het 
vierde lid van dat artikel , zendt het H oofd 
van den Dienst van den Mijnbouw aan de 
Maatschappij hetzij een definitieve, hetzij , in
d ien zulks door omstandigheden geboden is, 
een voorloopige afrekening betreffende het
geen de Maatschappij ingevolge het eerste lid 
van artikel 3 aan het Gouvernement is ver
schuldi gd. 

2. Indien deze afrekening aantoont, dat 
het totaal der af te trekken kosten en af
schrijvingen het bedrag der ingevolge artikel 
36 der Indische Mijnwet vastgestelde bruto
opbrengst overtreft, wordt dit verschil van de 
in het volgend jaar, c.q. in volgende jaren 
verkregen bruto-opbrengst(en) mede afge
trokken. 

3. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van het Hoofd van den Dienst van den Mij n
bouw aannemelijk maakt, door omstandig
heden onafhankelijk van haren wil niet in 
staat te zijn vóór 1 Juli de in artikel 4, lid 3, 
bedoel de bescheiden te verstrekken, dient zij 
vóór dien datum een voorloopi ge opgave in 
van de ontginningskosten, van de kapitaalsuit
gaven en van de in artikel 3, lid 7, genoemde 
afschrij vingen. 

4. H eeft de opgestelde afrekening een 
voorloopig kara kter gedragen, dan wordt zij 
zoo poedig mogelijk gevolgd door een defi
nitieve afrekening. 

5. Het volgens de voorloopige a frekenin g 
eventueel door de Maatschappij te veel be
taalde wordt aanstonds terugbetaald, vermeer
derd met een rente van 6 pct. 's jaars, ge
rekend van den datum van storting tot den 
dag der betaalbaarstelling. H et mogelijk te 
min betaalde moet binnen één maand na de 
dagteekening der definitieve afrekening wor
den aangezuiverd. 

Art. 6. 1. De Maatschappij verbindt zich 
om van het tijdstip af, dat delfstoffen wo,·
den gewonnen, productieregisters overeenkom
stig de door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw vast te stellen modellen regel
mati g aan te houden en t,e bewaren op de in 
overl eg met genoemd diensthoofd aangewezen 
plaatsen. 

2. In deze productieregisters zal de Maat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders geschie
den - eenmaal 's weeks, volledig volgens 
maat, gewicht of getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het tijdvak 
waarop de boeking betrekking heeft, zijn ver
kregen ; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelijk verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der Mijnordonnantie 1930 ; 

c. hoeveel producten overigens gedurende 
het t ij dvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, verhandelbaar zijn geworden in den zin 
van het onder b genoemde artikel; 

3. Indien gedurende eenig t ijdvak geen 
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producten, als bedoeld sub a, b of c, zij n ver
kregen of verhandelbaar geworden, moeten 
de betrekkelijke kolommen der registers wor
den ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verbindt zich om van 
het in I id 1 genoemde tijdstip af, volgens door 
het Hoofd van den D ienst van den Mijnbouw 
vast te stellen modellen, de navolgende op
gaven te verstrekken: 

a. maandelijks de uit elken put verkregen 
bruto productie, zoomede de voor eigen ge
brui e aangewende en de ten verkoop dan wel 
voor bereiding en verwerking afgevoerde hoe
veelheden; 

b. maandelijks, indien de Maatschappij 
tevens bereidster en verwerkster is van het 
1·uwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveelheid 
der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte van het 
per dag te werk gestelde personeel, onder ver
melding van het aantal Nederlandsche onder
danen en vreemdel ingen over het afgeloopen 
kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten verzonden worden, 
voor zoover betreft die sub a en b genoemd, 
veertien dagen na a floop van de maand en 
die sub c genoemd zes weken na afloop van 
het jaar, waarop zij betrekking hebben. 

5. De Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw mededeeling te doen van de 
p laats, waar een boring zal worden aangezet 
en van het tijdstip, waarop zulks zal geschie
den, zoomede van het aanboren van olie, gas 
of zoetwater en de daarbij aangetroffen hoe
veel heden. 

Art. 7. Aan het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw moeten na ommekomst van elk 
h a lf kalenderjaar volledig en naar waarheid 
ingevulde en onderteekende productiestaten 
volgens het door genoemd diensthoofd in over
leg met de Maatschappij vast te stellen model 
in duplo worden ingediend betreffende de re
sultaten der opsporing en ontginning in het 
afgeloopen tijdvak. Deze productiestaten, 
waarin volledig en naar waarheid de geduren
de het afgeloopen halve kal enderjaar volgens 
de productieregisters verkregen delfstoffen 
naar maat, gewicht of getal worden opge
geven en op gelijke wijze wordt vermeld hoe
veel producten verhandelbaar waren in den 
zin van artikel 165 der Mijnordonnantie 1930, 
moeten vóór 1 Maart en vóór 1 September 
van elk jaa r aan meergenoemd "d iensthoofd 
ingediend zijn. Is in eenig jaar geen produc
tie verkregen, dan kan met indiening eener 
onderteekende desbetreffende verklaring wor
den volstaan. Indien een of meer kolommen 
van de staten niet ingevuld kunnen worden, 
moeten de redenen daarvan in de staten wor
den vermeld. Naast de verpl ichte opgaven 
kunnen ook opgaven worden verstrekt betref
fende de handelswaarde en kosten, bedoeld in 
artikel 36 der Indi che Mijnwet. 

Art. 8. 1. Wanneer bij het bedrij f analy
en van de gewonnen delfstoffen en/of de daar

uit verkregen producten worden gemaakt, zal 
de Maatschappij de resultaten dier analysen 
(proefdistill aties, enz.) volledig en naar waar
heid doen aanteekenen in registers. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijds
orde telkens binnen één week na het maken 
van elke analyse in d ie registers ingeschreven 
en onderteekend worden door de personen, 
d ie de analysen hebben verricht. 

Art. 9. 1. Door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw wordt aan de hand van 
de volgens artikel 7 ingediende productie
staten een taxatie van de bel astbare handels
waarde der in het afgeloopen kalenderjaar 
verkregen verhandel bare producten opge
maakt. Deze taxatie wordt ter raadpleging 
toegezonden aan de Maatschappij , d ie ver
pi icht is, daarvoor een gedagteekend ontvang
bewijs af te geven. 

2. Indien de Maatschappij zich niet met; 
de haar door het Hoofd van den Di enst van 
den Mijnbouw ter kennisneming toegezonden 
taxatie kan vereenigen, doet zij daarvan 
schriftelijk mededeeling onder opgave der 
redenen. 

3. Desgewenscht vermeldt de Maatschappij 
haar e igen taxatie, welke door haar kan wor
den toegelicht. In de plaats van die taxatie
kan zij , onder overlegging van bescheiden om 
de juistheid daarvan aan te toonen, de wer
kelijke opbrengst der hoeveelheid belastbare
producten en het werkelijk beêlrag der af te
trekken kosten opgeven. Deze opgave - zoo 
nood ig gewijzigd naar aan leiding van bev in
dingen bij een onderzoek der boeken - zal 
in dat geval als grondslag voor de berekening 
van het aan cijns verschuldigd bedrag worden 
genomen, tenzij het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw van oordeel is, dat daar
tegen bezwaren bestaan. Zijne afwij kende be
sli ss ing zal dat Hoofd alsdan met redenen 
omkleeden. 

Het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw kan, behoudens beroep op den Gouver
neur-Generaal overeenkomstig het bepaal de
in artikel 172 der Mijnordonnantie 1930, het 
aan cijns te betalen bedrag bij raming, zoo 
noodig na een plaatsel ijk terzake ingesteld 
onderzoek vaststell en, wa nneer: 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

2°. productie-staten niet tijdi g zijn inge
diend; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter verbetering of aanvull ing 
terugga-zonden exemplaren van de productie
staten niet weder ingediend of daaromtrent 
gevraagde inlichtingen niet verstrekt worden, 
binnen den door genoemd diensthoofd voor elk 
bijzonder geval te bepalen termijn; 

4°. ter raadpleging toegezonden taxaties 
niet binnen den gestelden termij n worden 
teruggezonden ; 

5°. een door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw ter zake van den cijns be
volen onderzoek wordt belet. 

Bij plaatselijk ter zake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorde1·
bare kosten ten laste van de Maatschappij . 

Art. ll. De persoon, door of vanwege de 
Maatschappij met de plaatselijke leid ing der 
werkzaamheden op elk door een gesloten lijn 
omgrensd terrein belast, moet worden voor
zien van een schriftel ijke aanstelling, welke 
telkens desgevraagd aan de bestuurs- en de 
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met het toezicht belaste ambtenaren moet wor
den getoond. 

A1·t. 12. Wanneer ten behoeve van de op
spor ing of de ontginning moet worden be
sch ikt over grond, gelegen binnen het gebied 
van ' s Lands bosschen welke onder geregeld 
beheer staan, moet de' Maatschappij toelaten, 
dat door he t Hoofd van Gewestelij k Bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
·van derden, desvereischt en zonder de uit
oefening van het bedrijf te belemmeren, bij. 
:zondere voorz ieningen worden getroffen om
trent den aanleg of de verbetering van de in 
die bosschen vallende en ten behoeve van de 
opsporing of ontginning benoodigde niet-per
manente wegen, de openstelling van die we
gen voor het publiek verkeer, de instandlating 
der in d ie wegen aangebrachte werken nadat 
niet langer over den grond behoeft te worden 
b esch ikt, zoomede omtrent de plaatsing • op 
<J en grond van voor het bedrijf onmisbare t ij 
<lelijke gebouwen en inricht ingen. De voor de 
opricht ing van d ie t ijdelijke gebouwen noo
dige grond zal niet in gebruik mogen worden 
genomen zonder vooraf door of vanwege de 
Maatschappij omheind te zijn en zal gedurende 
het gebruik omheind gehouden moeten wor
den, een en ander ten genoegen van het be
trokken H oofd van P laatselijk Bestuur. 

Art. 13. 1. De betal ingen van de krach
tens artikel 2 verschuld igde bedragen aan 
vast recht en cij ns zull en geschieden door stor. 
ting in 's L ands kas te B atavia. 

2. De betaling van het in artikel 3 bedoel
de aandeel van het Gouvernement in de netto
opbrengst geschiedt eveneens door storting van 
het verschuldigde bedrag in 's Lands kas te 
Batavia en wel ui terlijk op den laatsten dag 
<ler derde maand, volgende op die, waarin dit 
aandeel, hetzij voorloopig, hetzij definitief 
:zal zijn vastgesteld. 

3. Onverm inderd het recht van het Gouver. 
Tiement om wegens wanbetal ing ontbind ing 
van deze overeenkomst te vorderen, zal de 
M aatschappij bij niet-voldoening van het aan
deel van het Gouvernement in de netto-op
brengst binnen den daartoe gestelden termijn, 
eene boete verbeuren van één ten honderd 
van het door h aar verschuldigde voor el ke 
maand ach terstand, zullende een gedeelte eener 
maand voor een volle maand worden gere. 
kend. 

Art. 14 . 1. Het Gouvernement heeft het 
r echt te vorderen, dat de cijns en de jaarlij k
sche ui tkeering, in artikel 3 bedoeld, in natura 
zullen worden voldaan, hetzij geheel of ge
deel telijk in den vorm van ruwe olie dan wel 
geheel of gedeel telijk in dien van eindproduc
ten, verkregen bij verwerking in de inrich
t ingen der Maatschappij . Het Gouvernement 
verbindt zich om het op deze wijze te zijner 
besch ikking komende ruwe of bewerkte pro
duct u itsluitend te doen strekken ter voorzie
ning in zijn eigen behoeften, waaronder be
grepen d ie van publ iekrechtelijke l ichamen 
als provinciën, gemeenten, enz. 

2. De ingevolge de vorige alinea door de 
Maatschappij te leveren hoeveelheid wordt a ls 
volgt vastgesteld: 

a. 4 pct. van de productie als aequivalent 
voor den cijns; 

b. daarnevens 4 pct. van de productie naar 

reden van elk ingevolge de afrekening, be
doeld in het eerste lid van artikel 5, ver
schuldigd twintigste deel van de netto-op
brengst, dat de Maatschappij aan het Gouver
nement heeft te betalen op grond van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 3. 

3. De wensch tot ontvangst van de in het 
ee rste lid bedoelde ruwe olie en/of producten, 
onder opgave van soort, hoeveelheid en kwal i
te it , welke niet zal afwijken van die, welke 
de maatschappij in haar normaal bedrij f ver
vaardigt, wordt ten minste drie maan te 
voren aan de Maatschappij medegedeeld. In
dien op dat tijdstip de ruwe olie of de pro
ducten waarop de cijnsberekening en de af
rekening betrekking hebben niet meer be
sch ikbaar zijn, is de Maatschappij gehouden, 
daarvoor andere gelijkwaardige ruwe olie en/of 
producten in de plaats te stellen. 

4. De aflevering van de door het Gouver
nement gewenschte ruwe olie en/of producten 
geschiedt uit een der inrichtingen der Maat 
schappij ter keuze van het Gouvernement met 
dien verstande, dat alle kosten van vervoer 
en/of verwerking van ruwe olie vanaf de 
plaats waar de bruto-opbrengst op den voet 
der I~dische Mijnwet wordt vastgesteld, wor
den vergoed op de wijze, als aangegeven in 
het tweede en derde lid van artikel 36 dier 
wet. 

Art. 15 . Wanneer het Gouvernement rechts. 
kund igen bijstand moet inroepen voor het in
nen van eene uit deze overeenkomst voort
vloeiende vordering op de Maatschappij en 
in het geding de winnende partij is, zullen de 
praotizijnskosten door de Maatschappij wor
den gedragen, ook voor zoover deze kosten 
niet reeds uit kracht van de rechterl ijke u it
spraak op de Maatschappij kunnen worden 
verhaald. Ook voor het geval de vordering 
buiten proces mocht kunnen worden geïnd, 
zullen de daarvoor verschuldigde practizijns
kosten ten laste van de Maatschappij komen . 

Art. 16. 1. De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van de in de eerste a linea van ar
tikel 1 bedoelde terreinen voor den afloop 
van den aldaar bepaalden termijn, wederom 
ter beschikking van het Gouvernement te stel
len, mits afstand doende van all e rechten, 
te,·~ake van die gedeelten voor haar uit deze 
overeenkomst voortvloeiende en onder over
legging van alle verkregen gegeven betref
fende het prijs te geven gedeelte. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij 
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschrijving van het te behouden en 
van het prijs te geven gedeelte, eene opgave 
van de zich binnen het prijs te geven ge
deel te bevindende werken en bezittingen, en 
verder zoodanige gegevens als noodig zij n om 
den omvang en de gevolgen der prijsgeving 
te kunnen beoordeelen. 

3. H et Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijziging te vorderen als 
de Gouverneur-Generaal in het belang van 
een doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
alsmede van het oppervlak van het te behou-
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den gedeel te van het terrein en van al het
geen verder ter zake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemming zal zijn 
verkregen, zal een en ander worden vastge
steld bij suppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet dan wel op grond 
van het tweede l id van artikel 2 van dit con
tract, over het prijs te geven terreingedeelte 
slechts verschuldigd zijn tot het eind van het 
contractjaar, waarin voor dat gedeel te een 
verklaring, als in het tweede lid van dit ar
tikel bedoeld, voldoende aan de gestelde ver
eischten, bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van hare verplichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen in verband met de prijs
geving naderhand mocht blijken te veel te zijn 
betaald, wordt bij de eerstvolgende storting of 
stortingen met de Maatschappij zonder rente
vergoeding verrekend. 

Art. 17. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 , lid 1 het recht is verleend, zelf ter 
hand te nemen en die opsporing en ontgin
ning met zoodanigen spoed, op zoodanige 
schaal en met zoodanige hulpmiddelen voort 
te zetten, als redelij kerwijze kan worden ge
vorderd in verband met den a lgemeenen han
delstoestand en in het bijwnder met den stand 
der markt van petroleum en aanverwante 
producten en geheel afgescheiden van het 
meerdere of mindere voordeel, eventueel voor 
de Maatschappij uit de ontginning van andere 
terreinen voortvloeiende. 

De Maatschappij verbindt zich mede, om de 
opsporing en ontginning op zoodanige wijze te 
doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen verloren gaat dan redelijker
wijze bij een technisch goed gevoerd bedrijf 
a ls onvermijdelij k moet worden beschouwd. 

2. .Voor het einde van het tiende jaar, te 
rekenen van .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . af, zal de 
Maatschappij moeten beginnen met locaties 
voor exploratie-boringen en uiterlijk aan het 
einde van het dertiende jaar, van .............. . 

..... .. .... af, zal de Maatschappij op drie, 
door een gesloten lijn begrensde, terreinen 
ten minste één exploratieboring aangezet moe
ten hebben, met dien verstande evenwel , dat, 
indien het aantal afzonderlijke terre inen n iet 
meer dan twee bedraagt, vóór laatstgenoemd 
tijdstip in het geheel ten minste drie explo
ratieboringen moeten worden aangezet. Deze 
boringen zullen regelmatig moeten worden 
voortgezet zoolang zulks om technische rede
nen en ingevolge de daarbij verkregen resul 
taten gewettigd is. 

Telkens zal bij mislukking van een dezer 
boringen als gevolg van technische oorzaken, 
dadelijk een tweede boring op hetzelfde ter
rein worden aangezet. 

Bedraagt het aantal afzonderlijke terreinen 
meer dan drie, dan zal telkens na het ge
reedkomen van een der drie bovenbedoelde 
boringen uiterlijk binnen zes maanden daarna 
een exploratieboring binnen een ander af
zonderlijk terrein moeten worden aangezet, 
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waarin nog geen exploratieboring is b_egon
nen en na afloop van elke zulk een meuwe 
exploratieboring zal uiterlijk binnen zes maan
den daarna, wederom binnen een ander af
zonderlijk terrein, waarin nog geen exploratie
boring heeft plaats gehad, een exploratie
boring worden aangezet, totdat binnen alle 
afzonderlijke terre inen minstens een exploratie
boring is aangezet. 

3. De beslissing of t ijdig met het onder
zoek een aanvang is gemaakt en de boring of 
boringen t ijdi g zijn aangezet en met voort
varendheid worden voortgezet, berust bij het 
Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw. 

4. Voor den aanleg van waterbouwkundige 
werken ten behoeve van de scheepvaart, als 
daar zijn : havenwerken, kaden, dammen, pie
ren, steigers, Jo - en laadhoofden, uitdiepin
gen, brugvsrbindingen en dergelijke, zoomede 
voor den aanleg van land- en waterwegen, 
mst inbegrip van spoorwegen, van opslagplaat
sen van olie en van werken op luchtverkeers
gebied, is goedkeuring van of namens del'!. 
Gouverneur-Generaal noodig. Aan zoodanige 
goedkeuring kunnen door of namens den Gou
verneur-Generaal bepaalde voorwaarden wor
den verbonden. Ook voor de keuze van de 
p i aats van vestiging eener n ieuwe raffinaderij 
zal vooraf ds goedkeuring van den Gouver
neur-Generaal moeten worden gevraagd. 

5. De Maatschappij is verplicht de door de 
Regeering in het belang der defensie noodig 
geachte maatregelen te dulden en datgene te 
doen of na te laten, wat door of vanwege den 
Gouverneur-Generaal in het belang der defen
sie van haar zal worden verlangd, behoudens 
haar recht op schadevergoeding overeenkom
stig de wet. 

Art. 18. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal zoo
wel van de le idende a ls van de onderge;chik
te, ieder afzonderlijk genomen, bij de directe 
of indirecte uitvoering der werkzaamheden 
gebezigde, arbeidskrachten uit Nederlandsche 
onderdanen te doen bestaan, en dezs niet in 
m indere betrekkingen of op lagere voorwaar
den dan vreemdeli ngen te werk te stell en. 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere 
gevallen wat betreft het aantal met goedkeu
ring van het Gouvernement, worden afgewe
ken. 

Art. 19. De Maatschappij verbindt zich om 
alle inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den D ienst van den Mijnbouw 
nood_ig worden geach t voor het beoordeelen 
of de voorsch riften van ds Indischs M ij nwet, 
van de Mijnordonnantie 1930, van anders al
gemeene verordeningen dan wel van de be
palingen van deze overeenkomst zijn nage
leefd. 

Art. 20. De rechten en verplichtingen, u it 
deze ovsreenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toe
stemming zonder opgaaf van redenen te 
weigeren. 

Art. 21. 1. De Minister van Koloniën is 
te al len tijde bevoegd een Regeeringscommis
saris en een pi aatsvervi-'l,gend Regeerings-

51 
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comm issari s te benoemen tot controle en toe
zicht op de handelingen der Maatschappij , 
verband houdend met de opsporing en ont
g inning op het terrein en in het algemeen met 
de uitvoering dezer overeenkomst. 

2. De kosten en het traktement van den 
Regeeringscommissaris en zijn plaatsvervanger 
komen voor rekening van het Gouvernement. 

3. De Maatschappij verbindt zich aan den 
Regeer ingscomm issaris of zijn plaatsvervanger 
alle door hem gewenschte inlichtingen te 
geven , hem inzage te verleenen van a ll e boe
ken, rapporten , registers en be cheiden, de 
onderneming betreffende, alsook toegang tot 
alle kantoren en gebouwen, bij de Maatschap
pij in gebru ik, zoomede tot het in artikel 1 
bedoelde terrein. 

4 . Van de in de artikelen 4 en 16 bedoel
de, aan het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in te d ienen besche iden zal steeds, 
gel ijktijdi g met de toezending daarvan aan 
genoemd Hoofd, a fschrift worden toegezonden 
aan den R egeeringscommissaris. 

5. De vaststelling van het door de Maat
schappij aan het Gouvernement versch uldig de, 
bedoeld in a rtikel 5, wordt aan de goedkeu
ring van den Regeeringscommissaris onder
worpen en zal niet geacht worden definitief te 
hebben pl aats gehad, a lvorens deze goedkeu
r ing is verkregen. 

6. D e R egeer ingscommissaris en zijn plaats
vervanger hebben toegang tot all e vergade
r ingen van aandeelhouders en/of van commis
sarissen der Maatschappij. Voor elke vergade
ring zal hun tijdig een oproeping worden ge
zonden waa rin de, te behandelen onderwerpen 
zij n oO-:schreven. Alvorens tot stemming wordt 
overgegaan over eene aangelegenheid ootref
f ende de opsporingen en ontginningen of op 
welke wijze ook met deze -overeenkomst ver
band houdend, wordt de R egeeringscommis
saris of bij diens a fwezigheid zijn plaatsvsr
vanger, uitgenoodigd en in de gelegenheid 
gesteld adviseerende stem uit te brengen. 

Art. 22. l. D e M aatschappij is bevoegd 
de ontginning te staken indien en zoodra zij 
ten genoegen van den Gouverneur-Generaal 
heeft aangetoond , dat uit de voortzetting van 
het bedrijf door haar geen voordee l kan wor
den behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de Maatschappij bet recht om de 
overeenkomst door eene enkele aanzegging, bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen eindigen, in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt" op 
den datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel zal de Maatschappij van 
dit recht a ll een mogen gebruik maken, wan
neer zij aan al hare uit deze overeen komst 
voor haar voortvloeiende verplichtingen vol
ledig heeft voldaan en tevens voor de behoor
lijke nakoming daarvan en voor de betaling 
der jaarlijksche uitkeer ingen, voor zoover deze 
nog niet mochten vaststaan, ten genoegen van 
den Gouverneur-Generaal tot een door dezen 
vast te stellen bedrag zekerheid heeft gesteld, 
welke blij ft stand houden, totdat partijen vol
ledig hebben afgerekend, zulks ter uitsluiten
de beoordeeling van den Gouverneur-Gene
raal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
laatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepa len termijn te vorderen, in 
we lk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beëindi ging der overeenkomst ver 
li est. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
blij ft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit arti kel omschreven 
kunnen beëindigen, onverminderd het recht 
van het Gouvernement om instede van het 
contract te beëindigen, daarvan ontbinding 
m et schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een e inde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht, al hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhoude n . 

6. Het vast recht over het contractjaar, 
waarin het contract wordt beëindigd of ont
bonden, de cijns en de jaarl ijksche uitkeering, 
in artikel 3 genoemd, blijven door de Maat
schappij aan het Gouvernement verschuldigd 
en daarvan kan geene geheele of gedeeltelijke 
te rugvordering plaats hebben. . 

Art. 23. Het Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mij nwet gestelde 
vereischten. Ontb inding uit dezen hoofde wordt 
alleen dan gevorderd, wanneer de Maatschap
pij na door het Gouvernement bij deurwaar
de rsexploit van het feit, dat en de redenen, 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde 
vereischten, te zijn verwittigd, in gebreke 
blijft aan di e vere ischten te voldoen binnen 
een door het Gouvernement bij dat exploit 
voor elk geval in het bijzonder naar redel ijk
he id te stellen termijn; 

2°. indien de Maatschappii in strijd handel t 
met één of meer der bepalingen van deze over
eenkomst of van een door haar in verband 
m et de door haar ondernomen ontginningen 
na te leven algemeene verordening, zullende 
de M aatschappij , bijaldien zij nalatig is in de 
nakoming van eenige krachtens deze overeen
komst of bedoelde algemeene verordening op 
haar rustende verplichting om te geven of te 
doe n eerst en vooraf moeten worden in ge
breke gesteld hij een deurwaardersexploit, 
waarbij zij wordt gesommeerd, binnen een 
voor elk geval in het bijzonder te stellen re
de lij ken termijn, die verplichting alsnog na te 
komen; 

3. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van de 
producten door de Maatschappij worden ge
voord tengevolge heeft benadeeling van de na
tionale belangen of belemmering van een ge
zonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in Neder landsoh-Indië. 

Art. 24. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden 
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partij en zich om alle geschillen, welke naar 
aanleiding van deze overeenkomst of in ver
band daarmede mochten ontstaan, te onder
werpen aan de uitspraak van drie scheids
mannen, die als goede mannen naar billijk
heid met inachtneming van het in deze over
eenkomst bepaalde zullen oordeelen. 

2. Indien pa1·tijen niet binnen veertien da
gen, nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een gesch il aan arbitrage 
te ondenverpen, omtrnnt de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouver
nement, één door de Maatschappij en één op 
verzoek van de meest gereede partij door de 
Arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar als cheidsman zal optreden, of 
hebben één of meer der benoemde scheids
mannen, om welke ,·eden ook, den hun ge
geven last niet binnen 14 dagen na hunne be
noeming aangenomen, dan worden al de 
scheidsmannen op verzoek van de meest ge
reede partij door de Arrondi ementsrechtbank 
te 's-Gravenhage benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde 
partij , doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
om die kosten te verdeelen , indien beide par
tijen over en weder op eenige punten in het 
ongelijk mochten worden ge teld. 

Art. 25 . De Gouverneur-Generaal is be
voegd, de termijnen in deze ·overeenkomst ge
noemd, onder zekere, te zijnen genoegen door 
de Maatschappij aan te toonen bijzondere om

standigheden, te verlengen voor zoover deze 
termijnen uitsluitend betrekking hebben op 
door de Maatschappij binnen een bepaald tijd
vak na te komen andere dan financieele ver
pi ichtingen. 

Art. 26. All e op deze overeenkomst vall en
de kosten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 27. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst a lgemeen en onveranderl ijk woonplaats 
ten k~ntore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Amboina. 

s. 664. 

14 D ecember 1934. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninkl ij k besluit van 
28 November 1927 (Staatsblad n°. 365 ), 
tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in arti kel 
14 der Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad 
n°. 290), zooals dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Koninklij k besluit van 13 ovember 
1934, (Staatsblad n°. 580). 

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

Waterstaat van 23 November 1934, La. 0. , 
Directie van d n Waterstaat; 

Gelet op de artikelen 6a en 14 van de Zui
derzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290) ge
wijzigd bij de wet van 27 Maart 1931 (Staats-

blad n°. 129 ), en op het Zuiderzeesteunbesluit 
(Koninklijk besluit van 28 November 1927 
{Staatsblad n°. 365), l aatstelij k gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 ovember 1934 
{Staatsblad n°. 580}; 

Den Raad van State gehoord (advies van 4 
December 1934, n°. 31}; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 December 1934, La. 
R., Directie van den W aterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons voornoemd besluit nader te wijzigen als 

volgt. 
Art. I. H et tweede lid van artikel 2 wordt 

aangevuld met de volgende zinsnede: 
"Indien een aanvrager de hem gevraagde 

gegevens of inlichtingen weigert te verstrek
ken of bl ijkt onjuiste inlichtingen of gegevens 
te hebben verstrekt, kan tegemoetkoming wor
den geweigerd of ingetrokken". 

Art. II. In het derde lid van artikel 8 ver-
valt het bepaalde onder "a"; 

,,b" wordt "a"; 
,,c" wordt "b" en gelezen als volgt: 
"Een belanghebbende, wien de toeslag is 

verleend, komt voor een nieuwen toeslag niet 
in aanmerking, indien hij door eigen toedoen 
buiten arbeid of bedrijf is geraakt." 

,,d" wordt "c" en gelezen als volgt: 
"De toeslag wordt niet langer verleend dan 

voor zes achtereenvolgende weken, doch kan, 
indien bijzondere omstandigheden in verband 
met de vervorming van het bedrijf dit ge
wenscht maken, met een bepaalden termijn 
worden verlengd" . 

Art. III. Artikel 8a wordt gelezen als 
volgt: 

,,1. Tegemoetkoming wegens waardever
mindering van eigendommen wordt, behou
dens het bepaalde in het zestiende lid van dit 
artikel, uitsluitend toegekend aan belangheb
benden. 

2. De waardevermindering betreft de e igen
dommen van den belanghebbende, voor zoover 
in hoofdzaak, zulks ter beoordeeling van On
zen Minister, benoodigd en aangewend voor 
de uitoefening van een bedrijf, waaraan hij 
zijn t itel als belanghebbende ontleent en voor 
zoover daarvan ten genoegen van Onzen Mi
nister aannemel ijk gemaakt kan worden, dat 
zij uiterlijk van 25 Jul i 1918 zijn eigendom 
waren of uiterlijk van dien datum tot het t ijd
stip, waarop zij door den belanghebbende in 
eigendom werden verkregen, eigendom waren 
óf van zijn (haar) echtgenoot(e), of van bloed
of aanverwanten, mits zelf belanghebbende, 
tot in den derden graad óf van overleden be
langhebbenden, van welke laatsten zij door 
vererving zijn verkregen, doch in alle hier ge
noemde gevallen onder voorwaarde, dat zij 
seder.t zij n eigendom zijn gebleven. Zijn de 
eigendommen door den belanghebbende ver
vreemd, dan kan, indien naar het oordeel van 
Onzen Minister vervreemding heeft plaats ge
had in verband met de liquidatie van het 
bedrijf, daarvoor tegemoetkoming wegens 
waardevermindering worden toegekend. 

3. Goederen, welke na 25 Juli 1918 eigen
dom zijn geworden van een belanghebbende 
of diens rechtsvoorganger, doch waarvan deze 
op gemelden datum reeds houder of bezitter 
te goeder trouw was, kunnen voor de toepas-
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sing van dit artikel geacht worden op 25 Juli 
1918 reeds eigendom te zijn geweest van den 
belanghebbende of diens rechtsvoorganger. 

4. Voor de toepassing van dit artikel kun
nen met e igendommen van een belangheb
bende worden gelijkgesteld opstallen, gesticht 
door hem of één zijner rechtsvoorgangers a ls 
houder of bezitter te goeder trouw van een 
perceel grond of a ls zakelijk gerechtigde. 

5. Al wat in eigendom toebehoort of heeft 
toebehoord aan de (n) echtgenoot(e) van een 
belanghebbende wordt zoolang het e igendom 
van die(n) echtgenoot(e) is of is geweest voor 
de toepassing van dit artikel gel ijkgesteld 
met e igendommen van die(n) belanghebbende. 

6. Goederen, welke na 25 Juli 1918 eigen
dom zij n geworden van den belanghebbende of 
van hem, in wiens rechten hij treedt, worden 
voor de toepassing van dit artikel geacht op 
dien datum eigendom te zijn geweest van dien 
belanghebbende respectievelijk van diens rechts
voorganger, indien en voor zoover zij ter be
oordeeling van Onzen Minister hebben ge
strekt om het Zuiderzeevisscherijbedrijf of het 
daarop gegrond bedrijf tot uiterl ij k het tijd
stip van de afsluiting van de Zuiderzee te 
kunnen blijven uitoefenen in den omvang en 
op de wijze, waarop zulks op 25 Juli 1918 ge
schiedde. 

7. Voor roerende zaken, die krachtens boe
delmenging en/of vererving aan een belang
hebbende in onverdeelden e igendom toebehoo
ren, wordt met inachtneming van het in het 
vorige lid bepaalde de tegemoetkoming we
gens waardevermindering voor het geheel dier 
zaken toegekend aan dien medeeigenaar,be-
1 anghebbende, door wien of voor wiens reke
ning deze zaken uitsluitend aangewend worden 
en voor wien zij uitslui tend benoodigd zijn 
voor de ui toefening van een bedrijf, waaraan 
hij zijn titel a ls belanghebbende ontleent. Ge
schiedt dit door meer medeeigenaren-belang
hebbenden, dan wordt de tegemoetkoming voor 
het geheel dier zaken aan hen te zamen toe
gekend en wel voor ieder van hen in even
redigheid van het aandeel, waarvoor hij in 
d ie zaken gerechtigd is. 

8. Als waardevermindering geldt het ver
schi l tusschen de geschatte waarde, welke de 
in het tweede lid bedoelde eigendo=en zou
den hebben geh ad, respecti evelijk zouden heb
ben op het tijdstip, waarop de aanwending 
voor het bovenbedoelde bedrijf heeft opgehou
den, respecti evelijk ophoudt, indien de afslui 
t ing der Zuiderzee niet zou zijn ondernomen, 
en de werkelijke waarde. De waardeverminde
ring wordt tot geen hooger bedrag erkend dan 
f 15,000. 

9. De schatting van de waarde, welke een 
eigendom zou hebben gehad, indien de af
sluiti ng van de Zuiderzee niet zou zijn onder
nomen, geschiedt door beëedigde deskundigen 
door Onzen Minister aan te wijzen, de Gene
rale Co=iss ie gehoord, overeenkomstig door 
Onzen Minister te stellen regelen. 

10. Als werkelijke waarde, in het achtste 
lid bedoeld geldt de opbrengst bij openbaren 
verkoop oi:der normal e omstandigheden op 
een geschikten tijd en een geschikte plaats na 
verkregen toestemming van Onzen Minister, 
dan wel een door Onzen Minister in overleg 
met den betrokken belanghebbende vast te 

stell en bedrag. Bij verkoop zonder toestem
ming van Onzen Minister, waaronder ook be
grepen is verkoop ingevolge artikel 1223 
B . W . of executoria le verkoop, wordt de wer
kelijke waarde door Onzen Minister vastge
steld. Indien uiterlijk zes maanden nadat de 
geschatte waarde is vastgesteld de werkelijke 
waarde niet in overleg met den belangheb
bende is kunnen worden vastgesteld of de be
langhebbende geen verzoek aan Onzen Minis
ter heeft gedaan tot openbaren verkoop, is 
Onze Minister bevoegd om de werkelijke waar
de vast te stell en. 

11. Al s tegemoetkoming wegens waarde
vermindering wordt aan den belanghebbende 
toegekend een bedrag van 5 % 's jaars van 
het vastgestelde bedrag der waardeverminde
ring uit te betalen in wekelijksche of vier
wekelijksche termijnen en wel gedurende 20 
jaa r , gerekend van het tijdstip , dat de be
langhebbende naar het oordeel van Onzen 
Minister als gevolg van de afsluiting van de 
Zuiderzee de betrokken eigendommen bui ten 
dienst heeft moeten stell en. Deze uitbetaling 
heeft niet plaats voordat de belanghebbende 
een verklaring heeft onderteekend en a fge
geven, luidende als volgt: 

,,De ondergeteekende ...... ...... ... .. ..... ...... .... . , 
van beroep ... .. .......... .. . wonende .. ........ ..... ... , 
belanghebbende in den zin der Zuiderzeesteun
wet, gelijk deze thans luidt: 

verklaart, dat hem bij beschikking van 
.... .. .. .. .. ........ ... .... ... , wegens waardeverminde
ring a ls bedoeld in artikel 6a van de Zuider-
zeesteunw~t is toegekend een uitkeer ing ........ . 
.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . en dat hij deze uitkeering 
a ls juist erkent en ook de wijze, waarop ' zij is 
vastgesteld, goedkeurt en dientengevolge thans 
geen verder recht op tegemoetkoming wegens 
waardevermindering ingevolge de Zuiderzee
steunwet kan doen gelden." 

12. Indien en voor zoolang Onze Minister 
het geschikte tijdstip voor de vaststelling van 
de werkelijke waarde, a ls bedoeld in het 
ti ende lid van dit artikel , nog niet gekomen 
acht, kan op verzoek van een belanghebbende 
een voorloopige vasts teil ing van de waarde
verm indering door Onzen Minister plaats 
hebben, met dien verstande, dat uiterlijk drie 
Jaren daarna de definitieve vaststelling ge
schiedt. H et te veel of te we in ig uitgekeerde 
wordt na de definitieve vaststelling der waar
deverm indering verrekend op de wijze, als 
door Onzen M inister wordt bepaald. 

13. Ind ien ui t eenig fe it blij kt, dat de 
waardevermindering op grond van door of 
vanwege den belanghebbende verstrekte on
juiste gegevens op een te hoog bedrag is vast
gesteld , ka n de tegemoetkoming wegens waar
devermindering opnieuw worden vastgesteld, 
zoolang niet sedert de eerste vaststelling drie 
jaren zijn verstreken. H et te veel wegens te
gemoetkoming uitgekeerde wordt op den be
langhebbende of op hen, die in zijn rechten 
zijn getreden, verhaald. 

14. Op verzoek van den belanghebbende 
kan, wanneer naar het oordeel van Onzen 
Minister daartoe gegronde reden bestaat, aan 
hem te allen tijde de contante waarde van de 
nog verschuldigde jaarlijksche uitkeeringen 
worden uitbetaald in den vorm van een be-
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drag ineens, berekend op den voet van een 
rente van 4 % 's jaars voor den tijd, dat de 
jaarlijksche uitkeering nog niet heeft plaats 
gehad . Aan de inwilliging van dit verzoek 
kan de voorwaarde worden verbonden, dat 
door den belanghebbende eene verklaring 
wordt geteekend, als bedoeld in artikel 15a 
van dit besluit. 

15. Indien ten tijde van de vaststelling der 
waardevermindering de belanghebbende schul
den heeft aan het Rijk wegens hetzij door de 
Credietvereeniging voor de Zuiderzee, hetzij 
ingevolge de Zuiderzeesteunwet verleende ere. 
dieten, strekt de tegemoetkoming wegens 
waardevermindering in de eerste plaats tot 
delging dezer schulden, waartoe de contante 
waarde dezer tegemoetkoming wordt berekend 
op de wijze, als aangegeven in het veertiende 
lid van dit artikel. Schulden van de(n) echt
genoote(e) van een belanghebbende worden 
voor de toepassing van dit artikel als schul
den van de(n) belanghebbende beschouwd. 
Schulden, die ten l aste van meer personen 
zijn op grond van dezelfde oorzaak, waardoor 
voor waardeve1mindering in aanmerking ko
mende goederen aan hen in onverdeelden 
eigendom toebehooren of hebben toebehoord, 
worden voor de toepassing van dit artikel ge
acht schulden te zijn van de(n) gene (n) , aan 
wie(n) krachtens het in lid 2 van dit artikel 
bepaalde de tegemoetkoming wegens waarde
vermindering wordt toegekend. 

16. Bij overlijden van den belanghebbende 
nadat hij een aanvrage om tegemoetkoming 
wegens waardevermindering heeft ingediend, 
doch voordat een uitkeering heeft plaats ge
had, of tijdens den duur van de uitkeering, 
treedt de weduwe van den belanghebbende in 
diens plaats, mits het huwelij k door hem 
werd aangegaan, voordat hij den leeftijd van 
60 jaar ha.d bereikt. In gevallen, dat de be
langhebbende weduwnaar is, of het laatste 
huwelijk werd gesloten, nadat hij reeds den 
60-jarigen leeftijd had bereikt, of ingeval de 
weduwe sterft, wordt, voor zoover erfgenamen 
in de nederdal ende rechte lijn aanwezig zijn, 
aan dezen de contante waarde uitgekeerd, be
rekend op de wijze als aangegven in het veer
t iende l id van dit artikel. 

In alle andere gevallen vervalt bij overlij
den van een belanghebbende, die een aanvrage 
om tegemoetkoming wegens waardeverminde
ring heeft inged iend, elk recht op een uit
keering, tenzij de belanghebbende is overleden 
vóór 1 Januari 1933, in welk laatste geval de 
aanvrage zal worden afgehandeld alsof deze 
was ingediend door de gezamenlijke erfge
namen van den belanghebbende en de tege
moetkoming zal worden toegekend aan die
genen hunner, die daartoe ingevol ge het be
paalde in het tweede lid van dit artikel ge
rechtigd zijn. 

17. Aanvragen om tegemoetkoming wegens 
waardevermindering, welke bij den Rijks
dienst inkomen na 31 December 1932, blijven 
behoudens in, ter beoordeeling van Onzen 
Minister, bijzondere gevallen buiten behan
deling. 

Art. I V. Artikel 11 wordt aangevuld met 
een derde lid, luidende als volgt: 

,,3. De belanghebbende, die ophoudt te ver
ke,iren in den toestand, dat hem ten gevolge 

van de afsluiting der Zuiderzee voldoende 
middelen tot levensonderhoud voor zich, zijn 
gezin of andere personen - ter beoordeeling 
van Onzen Minister - met wier verzorging 
hij is belast, gaan ontbreken of wiens omstan
digheden zoodanige veranderingen ondergaan, 
dat hem een geldelijke tegemoetkoming tot 
geringer bedrag ingevolge de bepalingen van 
de Zuiderzeesteunwet en van de daarop ge
gronde Koninklijke besluiten, di ent te worden 
verleend, is verplicht hiervan onverwijld me
dedeeling te doen aan don Directeur van den 
Rijksdienst ; bij niet-nakoming dezer verpl ich
ting kan Onze Minister , de Generale Commis
sie gehoord, den . belanghebbende van verdere 
tegemoetkoming uitsluiten en ten onrechte ge
noten bedragen terugvorderen, onverminderd 
de toepasselijkheid van het gewone recht, in
dien daartoe aanleiding mocht bestaan." 

Art. V. In het tweede lid van artikel 14 
wordt na " worden" ingevoegd "geweigerd,". 

Art. VI. Tusschen artikel 15 en 16 wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 15a, luidende als 
volgt: 

" Behoudens hetgeen in dit besluit in het 
veertiende lid van artikel 8a is bepaald om
trent de uitkeering van de contante waarde 
eener tegemoetkoming wegens waardevermin
dering kan aan het verleenen eener tegemoet
koming anders dan ingevolge arti kel 6a en 
artikel 13 der Zuiderzeesteunwet de voorwaar
de verbonden ,vorden, dat de aanvrager een 
verklaring teekent van den volgenden in
houd: 

,,De ondergeteekende .......... ... .. .. .. ............. . 
van beroep ..... ......... ... . , wonende .. ...... ........ . . 
... ............... , belanghebbende in den zin der 
Zuiderzeesteunwet, gelijk deze thans luidt, 
erkent, dat hem ter uitvoering van die wet 
en de daarmede samenhangende voorschriften 
is toegekend .... . ........ ..... .... ..... en verklaart 
hierbij , dat hij zijn aanspraken uit voormelde 
wet en voorschri ften beperkt tot hetgeen hem 
is toegekend en van alle verdere aanspraken 
daaruit eens voor al, ook bij wijziging van 
omstandigheden, afstand doet." 

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

's-Gravenhage, den 14den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minis ter van Waters taat, Ka I f f. 
(Uitgeg. 4 Januari 1935.) 

s. 665. 

15 Dece1nbe1· 1934. BESLUIT, houdende wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
22 Juli 1930 (Staatsblad n° . 337), tot uit
voering van het bepaalde sub 2 van het 
Eeni g artikel der wet van 26 Juni 1926 
(Staatsblad n°. 210), gewijzigd bij de wet 
van 14 Jun i 1930 (Staatsblad n°. 246), 
houdende nadere bestemming van de be
zittingen van het Koninklijk Nationaal 
Steuncomité. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

F inanciën, van Soci ale Zaken en van Defen-
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sie van 20 November 1934, n°. 169, Afd . Ge
nerale The aurie; van 10 N ovember 1934, n°. 
131, Afd. Al gemeen Secretariaat, en van 27 
November 1934, III e Afd. B , n°. 1; 

Den R aad van State gehoord (a dvies van 4 
December 1934, n°. 28) ; 

Gelet op h et nader rapport va n Onze voor
noemde M in isters van 12 December 1934, n°. 
201, Afd. Generale T hesaur ie, en van 13 De
cember 1934, n°. 138, Afd . Al gemeen Secreta
r iaat · 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen a ls vol gt : 

E enig artikel. 
Artikel 1 van Ons besluit van 22 Jul i 1930 

(Staa,tsblad n°. 337), wordt, gerekend van 1 
J anuari 1934 af, gelezen a ls vol gt: 

,,Behoudens het bepaalde in a r t ikel 2 wor
den de uitkeer ingen, bedoeld sub 2 van het 
Eenig artikel der wet van 26 J uni 1926 
(S taatsblad n°. 210), gewijzigd bij de wet van 
14 Juni 1930 (Staatsblad n°. 246), ver leend 
rot een zoodanig bedrag, dat door de bet rok
kenen, die werden gepensionneerd krachtens 
eene voor m ili tairen van la nd- en zeemacht 
of hunne nagel aten betrekkingen gegolden 
hebbende pensioenregeling, met uitzonder ing 
va n de weduwen en weezen van oud-mil itairen, 
wier pensioen is geregeld met f;oe pass ing van 
eenige bepali ng der Mi l ita ire Weduwenwet 
1922 . genoten wordt 32 0 pct. en doo i- hen , 
die krachtens eene andere pensioensregel ing 
zijn gepensionneerd, 280 pct. van het h un vóór 
de wet van 29 Mei 1920 (Staa,tsblad n° . 283) 
toekomende pensioen." 

Onze M inisters voornoemd zijn belast met 
de uitvoer ing van d it beslui t, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden gepl aatst en waarvan 
afschr ift zal worden gezonden aan den Raad 
va n State. 

' s-Gravenh age, den 15den December 1934. 
WILHEL. HNA. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
De Ministe,r van So ciale Zaken , 

J . R. S I o t e m ak e r d e B r uïn e. 
De Minister van Defensie, L. r. D ec k e r s. 

(Uitgeg. 28 D ecem ber 1934.) 

s. 666. 

15 Decemb e,· 1934. BESLUIT tot nadere wij. 
zig ing van het Koninklijk besluit van 4 
Ocrobe r 1920 (Staatsblad n°. 773) , laatste
lij k gewij zi gd bij Koninklijk besluit van 
27 M ei 1929 (Staatsblad n°. 266) , tot 
vaststelling van een a lgemeenen m aat
regel van bestuur, a ls bedoeld bij art ikel 
82 der Arbeidswet 1919 . 

Wij ~ 'ILHELMINA , enz. ; 
Gelet op artikel 82 der Arbeidswet 1919 ; 
Op de voordracht van Onzen M inister va n 

Sociale Zaken van 7 November 1934, n°. 2238, 
Afdeel ing Arbeid ; 

Overwegende, da t het wenschelij k is geble
ken , Ons beslui t van 4 Ocrober 1920 (Staats
blad n°. 773 ), laatstelij k gewijzigd bij Ons be
slu it van 27 Mei 1929 (Staatsblad n°. 266), 
tot vaststelling van een a lgemeenen ma atregel 
van bestuur, als bedoeld bij artikel 82 der 
A rbeidswet 1919, opnieuw te wijzigen ; 

D en R aad van State gehoord (advies van 

4 December 1934, n°. 33) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden M inister van 12 December 1934, n°. 
2591, Afdeel ing Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
pal en : 

Art. I. In den staat, voorkomende in a r t i
kel 1 van Ons beslui t van 4 October 1920 
( Staatsblad n°. 773) , laa tstel ijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 27 Mei 1929 (Staatsblad n°. 
26 6) , worden de volgende aanvulli ngen en 
wijzig ingen aa ngebrach t: 

A. Onder categorie A . wordt in kolom I na 
,,ca issonziekte" ingevoegd: ,.chloormethyl ye~
g ift ig ing," , na "tetrachlooraethaanverg 1ft 1-
g ing" ingevoegd: ,,tetrachloorkoolstofvergifti
g ing," en: ,,trichlooraethyleenvergift iging," 
en na " tri nit rotoluolverg ifti g ing" ingevoegd: 
,, vlekziekte,'' . 

B . Categorie B. wordt gewijzigd als volgt: 
a. in kolom I wordt in plaa ts van "huid-

1 ijden (eczema en dermatitis)" gelezen: ,,huid
l ij den (o.a. eczema en dermatitis)" en in ko
lom II ach ter deze woorden wordt na " 36°. 
bloemisterij ; " ingevoegd : 

,. 37°. dakbedekkingsbedr ijven ; 
38°. broodba kkerijen ; 
39°. bloembollenbedr ij ven ; 
40°. chemische bedrij ven;". 
b. in kolom I wordt in plaa ts va n " ka nker 

van de huid en kankerzweren" gelezen : ,,ge
zwell en van de huid (verrucae en pa pill omen) 
en kankeracht ige zweren". 

c. in kolom IJ word t ach ter het woord 
" longlijden" . vermeld in kolom I , in pl a a ts 
va n ,.2°. bedrijven, waar in glas bewerkt wordt 
met behulp van den zandstraal ; " gelezen : 
,.2°. bedrij ven, waarin voorwerpen (glas, steen , 
metaal , leer e.a.) worden bewerkt met behul p 
van den zandstraal (kwa rts, zand of g las) of 
met den waterstraal ; " en wordt na " 21 °. 
t ransportarbeidersbedrij f" ingevoegd : ,, 22°. 
bedrij ven, waarin poets- en schuurmiddelen 
worden bereid ; 23°. steenkolenmij nbedrij f ; ". 

d . in kolom II wordt achter de woorden 
,,ontsteking van het bindvl ies van het 

O 
oog' '. , 

vermeld in kolom I , in plaats van " 1 . br1-
kettenfabrieken ; " gelezen: ,.1 °. brikettenfa
brieken en andere bedrij ven , waar teer, pek 
en asph alt worden verwerkt; ". 

e. in kolom II wordt achter de woorden 
" periphere verlammingen", vermeld in kolom 
I in plaats van " 5°. aardappelrooiersbedrij f ;" 
g~lezen: ,.5° . aardappel rooiersbedrij f en 
bloembollenrooiersbedrij f ; " . 

/ . in kolom II wordt achter de woorden 
,.zweren van het hoornvlies en van het bind
vlies van het oog" , vermeld in kolom I , na 
,,14°. smederijen ; " ingevoegd: 

,,15° . kunstzijdefabrieken; 
16°. beetwortelsuikerfabrieken; " . 
g. in kolom II wordt achter de woorden 

"zweren van de sl ijmvliezen van neu en 
mond" , vermeld in kolom I , in plaats van 
,,4° . chroombedrijven." gelezen : 

,,4°. chroombedrijven ; 
5°. kunstmestfabr ieken." . 
A r t. II. De in artikel 4 van Ons beslui t 

va n 4 October 1920 (S taatsblad n°. 773), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 27 Mei 
1929 (Staatsblad n°. 266) , genoemde vergoe
d ingen van respectievelijk f 1.25, f 2.50 en f 5 
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worden nader vastgesteld op respectievelijk 
f 1, f 2 en f 4. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
-van State. 

's-Gravenhage, den 15den December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Z aken, 
J. R. SI o tem aker de B ruïne. 

(Uitgeg. 4 J anuari 1935.) 

s. 667 . 

J 5 Decembe,· 1934. BESLUI T, houdende : a . 
intrekking van het Reglement voor den 
Tolkendi enst bij de Gezantschappen en 
Consulaten in China en Japan (Staatsblad 
n°. 156 van 1910), laatstelij k gewijzigd 
bij Koninklij k bes luit van 11 September 
1934 (Staatsblad n°. 501); b. vaststelli ng 
van een nieuw R eglement YOOr den Tol
kendienst bij de Gezantschappen en Con
sulaten in China en Japan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Ministe r van 

Buitenlandsche Zaken van den 19en Novem
ber 1934, Afdeeling Diplomatieke Zaken en 
Comptabi l iteit n°. 5589 (Kabinetsarchief) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
<len 4en December 1934, n°. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 12en December 
1934, Afdeeling Diplomatie ke Zaken en Comp
tabiliteit, n°. 5946 (Kabinetsarchief); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. In te trekken het Reglement voor den 

Tol kendienst bij de Gezantschappen en Con
su laten in China en J apan, vastgesteld bij 
Ons besluit van den 4en Juni 1910 (Staatsblad 
n°. 156) , gewijzigd bij Onze besluiten van 30 
1ei 1918 (Staatsblad n°. 301), van 16 De

cember 1919 (Staatsblad n°. 812), van 1 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 835), van 8 Juli 
1924 (Staatsblad n°. 350), van 12 October 
1927 (Staatsblad n°. 335) en van 11 Septem
ber 1934 (Staatsblad n°. 501); 

b. Vast te stellen het volgende Reglement 
voor den Tolkendienst bij de Gezantschappen 
en Consulaten in China en J apan. 

Alge,neene bepalingen. 

Art. 1. Bij de Gezantschappen en beroeps. 
consulaten in China en Japan kunnen bewl
d igde tolken worden benoemd. 

Deze to lken hebben den rang van leerl ing
tolk, adjunct-tolk, tol k der tweede klas e en 
to lk der eer te klasse. 

Leerl ing-tolken en adjunct-tolken kunnen 
ook benoemd worden bij een onbezoldigd con
sulaat. 

De bezoldigde tol ken worden door Ons be
noemd. bevorderd, op non-activite it gesteld en 
ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Minister van Bui
tenland che Zaken worden geschorst. 

Van de opleiding der tolken. 

2. Door Onzen M inister van Buitenl and
sche Zaken kunnen worden aangewezen voor 
de opleiding tot den tolkend ienst in de in 

artikel 1 genoemde landen: mannelijke N eder
l andsche onderdanen, die: 

1 °. niet ouder zij n dan 23 jaren en hebben 
voldaan aan een der examens ter verkrijging 
van een getu igschrift van bekwaamheid tot 
de studie aan eene Universiteit of de Tech
nische Hoogeschool ; 

2°. blij kens eene geneeskundige ver klaring 
physiek geschikt zij n voor den d ienst in China 
en Japan. 

Wegens aanhoudende ziels- of lichaamsziek
ten en wegens wangedrag of plichtverzuim -
te zijner beoordeeling - kan Onze Minister 
van Buitenlandsche Zaken de candidaat-tolken 
te a llen t ijde ontslaan. 

3. Hij, die ingevolge artikel 2 voor de op
le iding tot den tolkend ienst in China is aan
gewezen bekwaamt zich onder leiding van 
den Hobgleeraar voor het Chineesch aan de 
Rijks-Universiteit te Leiden in de Chineesche 
taal. Tevens legt hij zich toe op de studie der 
geschiedenis en van land- en volkenkunde der 
volken en staten van Oost-A zië, de algemeene 
beginselen van het Nederlandsch Burgerlij k
en Handelsrecht, van de Bu1·gerlijke Rechts
vordering, het Strafrecht en de Strafvorde
ring, a lsmede in het bijzonder op de kennis 
van het internationaal recht. 

Binnen de 3 jaren nà de aanwijzing, be
doeld in artikel 2, zal de candidaat ten ge-
11oegen van Onzen M inister van Buiten land
sche Zaken hebben aan te toonen, dat hij vol
doende kennis der in dit artikel genoemde 
taal en onderdeelen der rechtswetenschap be
zi t . 

4. In denzel fden tijd bekwaamt hij zich 
ook in het Fransch en Engelsch, zoodat hij 
binnen de in artikel 3 bedoelde 3 jaren kan 
aantoonen in het mondeling en schriftelij k ge
bruik d ier ta len de noodige vaardigheid te be
zitten, terwij l ook bekendheid met de Duitsche 
taal gevorderd wordt. 

Eenige bekendheid met de Maleische taal 
zal tot aanbevel ing strekken. 

5. H ij , die ingevolge artikel 2 voor de op
leid ing tot den tolkend ienst in J apan is aan
gewezen, bekwaamt zich onder leiding van 
den Hoogleeraar voor het J apansch aan de 
Rijksuniversite it te Leiden in de J apansche 
taal. 

Tevens legt h ij zich toe op de stud ie der 
geschieden is en van land- en volkenkunde der 
volken en staten van Oost-Azië, de algemeene 
beginselen van het Nederlandsch Burgerlij k 
Handel s- en Strafrecht en het internationaal 
recht. 

B innen de 3 jaren nà de aanwijzing, be
doeld in artike l 2, zal de candidaat ten ge-
11oegen van Onzen M inister van Buitenland
srhe Zaken hebben aan te toonen, dat hij vol
doende kennis der in dit artikel genoemde 
taal en onderdeelen der rechtswetenschap be
zit. 

6. In de nzel fden tijd bekwaamt hij zich ook 
in het Fransch en Engelsch, zoodat hij b innen 
de in artikel 5 bedoelde 3 jaren kan aantoo
nen grond ige kennis dier talen te bezitten. 

7. Verlenging van den in de artikelen 3, 
4, 5 en 6 bedoelden termij n met ten hoogste 
één jaar kan door Onzen M inister van Bui
ten landsche Za ken op grond van we lbewezen 
ziekte of van andere buitengewone omstandig-
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heden - ter beoordeeling van genoemden M i
nister - worden toegestaan. 

Gedurende hun studietijd genieten de can
didaten eene jaarlijksche toelage van f 1500 
en zij , wien voor hunne stud ie door Onzen 
Mi nister van B uitenlandsche Zaken eene 
plaats in het bu itenland wordt aangewezen, 
gen ieten gedurende hun verblijf bui tenslands 
bovendien eene toe] age van ten hoogste f 150 
per maand . 

Voorts ontvangen zij voor éénmaal al s te
gemoetkom ing in de kosten, welke u it het 
onderwijs in de rech tskundi ge vakken voor t
spruiten, eene door Onzen Minister van Bui
tenl andsche Zaken vast te stell en toelage, 
wel ke een bedrag van vierhonderd gu lden 
n iet zal te boven gaan. 

Van den tol kendienst. 

8. N adat Onzen Minister van Buitenl and
sche Zaken i gebleken, dat de candidaat de 
in a rt ikel 3, 4, 5 en 6 genoemde studi ën met 
goed gevolg heeft volbrach t, wordt deze be
noemd tot leerling-tolk aan Ons Gezantschap 
te P eiping of te T okio op eene jaanvedde van 
f 2250 ter voleindig ing zijner studiën. 

9. De leerl ing-tol k ontvangt bij zij n vertrek 
naar China of J apan eene toelage van f 1500 
voor u itrustings- en vestig ingskosten. 

10 . Blijkt ten genoegen van Onzen M inister 
van Buitenl andsche Zaken van zijne practische 
bru ikbaarheid voor den di enst, dan wordt de 
leerling-tolk na een jaar bevorderd tot ad
junct-tol k. 
ll . De genoten toelagen, bedoeld in artikel 

7 en 9, moeten terugbetaald worden, indien 
om redenen, a fh ankelijk van e igen wil of toe
doen va n den cand idaat, diens aanwijzing voor 
de ople iding tot den tolkenclienst ingevolge 
artikel 2 vervalt, dan wel indien de benoemde 
leer] ing-tolk zijne bestemming niet volgt of 
binnen vijf j a ren na eene zoodanige benoe
ming ui t e igen beweging den dienst verlaat 
of wel om andere redenen, afh ankelijk van 
e igen wil of toedoen, wordt ontslagen. 

Vóór de u itkeer ing der in a rt ikel 7 bedoelde 
toel age wordt voor d ie eventueele terugbeta
ling borg gesteld. 

12. N adat de adjunct-tolk vij f jaren als zoo
dani g tot genoegen v,an Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken heeft dienst gedaan, 
kan h ij tot tolk der tweede kl asse worden be
vorderd. 

13. N adat de tolk der tweede kl asse vij f 
j a ren a ls zoodanig tot genoegen van Onzen 
Minister va n Buitenl andsche Zaken heeft 
dienst gedaa n, kan h ij tot tolk der eerste 
klasse worden bevorderd. 

14. Tol ken der eerste en tweede kl asse 
dragen, wanneer zij bij Ons Gezantsch ap te 
P eiping of te T okio zijn geplaatst , den t itel 
van secreta r is-tolk. In bijzondere gevallen kan 
door Ons die t itel ook aan een adjunct-tolk 
worden verleend . 

Tolken der eerste en tweede kl asse kunnen 
bij gebleken geschiktheid daarvoor, overge
pl aatst worden bij den consula iren d ienst in 
het land waar zij •als tolk werkzaam zijn ge
weest. 

Ook kan door Ons aan eenen tolk der tweede 
of der eerste klasse een di plomatieke of con
sulaire t itel worden verl eend. 

Bij ontslag of overplaatsing vervalt d "e ti tel 
vau rech tswege. 

15. De aanvangsjaa rwedde der a ,~junct
tol ken bedraagt f 3600 ; dit bedrag wordt tel
kens na twee ja ren d ienst als zoodani g met 
f 1 0 verhoogd, totdat een bedrag van f 4500 
is bereikt. 

16. De aanvangs jaarwedde der tolk,/n der 
tweede klasse bedraagt f 4320 ; d it 1:,edrag 
wordt tel kens na twee ja ren dienst a ls zoo
dan ig met f 270 verhoogd, totda t een bedrag 
van f 5400 is be re ikt. 

17. De aanV'angsjaanvedde der tolken der 
eerste kl asse bedraagt f 4950 ; di t bedrag 
wordt telkens na twee jaren dienst a ls zoo
danig met f 450 verhoogd, totda t een bedrag 
van f 8100 is berei kt. 

18. H et genot der jaarwedden gaat in met 
den dag, waarop de benoeming ingaat. Bij al
d ien in het besluit van benoem ing geen da
tum van ingang is vermeld, gaat de jaarwed
de in met den dag, waarop het ambt wordt 
aanvaard. 

De toekenning van de per iodieke verhoo
g ingen geschiedt door Onzen Minister van 
B uitenlandsche Zaken. 

19 . Ter vergoed ing der kosten van vesti
ging wordt den tolk door Ons een bed rag toe
gekend: 

voor tol ken der eerste klasse van ten mi nste 
f 25 00 en van ten hoogste f 3500 ; 

voor tolken der tweede klasse van ten min
ste f 1500 en ten hoogste f 25 00 ; 

voor adjunct-tolken van ten minste f 500 en 
ten hoogste f 1500. 

Bij bevorder ing in rang, niet gepaard met 
verandering van standplaats, zal het bedrag, 
dat ter vergoed ing der kosten van vestig ing 
wordt verleend, tezamen met hetgeen ui t di en 
hoofde bij de voorafgaande aanwijzing van d ie 
standplaats werd toegekend , het m aximum 
niet overschrijden, dat voor den nieuwen ra ng 
is ,·astgestel d. 

20 . Bij plaatsing, overplaatsing , eervol ont
slag of op non-activiteitstell ing worden aa n 
tolken de reis- en verblijfkosten van hen zelf, 
a lsmede van hunne ech tgenoote en wettige 
minderj arige k inderen, om h unnen post of 
woonplaats in Nederland te bereiken, ver
goed. 

21. A an tolken kan door Onzen Minister 
van Buitenl andsche Zaken verlof worden ver
leend. 

22 . Tolken genieten een verblij fsve rgoe
di ng, welke door Ons voor eiken post en eiken 
rang afzonderlij k wordt vastgesteld. 

23. Telkens na een tijdvak van vij f j a ren 
ona fgebroken d ienst op de posten, welke in 
a rt ikel 58, lid 1, sub b, der P ensioenwet 1922 
(St=tsb lad n°. 240), of, ingevolge d ie wets
bepali ng, bij Algemeenen Maatregel van Be
stuu r zijn of zullen worden aangewezen, kan, 
voor zoover de belangen van den dienst di t 
toelaten, aan de tolken een verlof van ach t 
maanden worden toegestaan, met vergoeding 
der nader door Ons te regelen reis- en ver
bi ij fkosten, ook voor hunne ech tgenoote en 
wettige mi nder jari ge kinderen. De heen- en 
terugre is zullen in den duur van het ve rl of 
niet worden begrepen. Van dat verlof worden 
ten m inste drie weken in Nederland doorge
brach t voor dienstzaken. 
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Indien het belang van den dienst zich daar
tegen niet verzet, kunnen twee of meer van 
zoodanige verloftijden worden samengevoegd. 

Wanneer gedurende één jaar niet meer dan 
zes weken verlof is genoten, wordt dit niet 
a ls dienstonderbreking beschouwd. 

Onder verbl ijfkosten worden voor de toepas
sing van dit artikel verstaan de kosten van 
v rblijf tijdens den noodzakelijken duur der 
heen- en terugre is. 

24 . Gedurende hun verlof wordt door de 
tolken geen verblijfsvergoeding genoten, be
halve in het bij artikel 23 voorzien geval , dat 
het verlof niet a ls dienstonderbreking wordt 
beschouwd. 

25. Aan een tolk, die gedurende de afwe
zigheid van den titularis van den post met de 
t ijdelijke waarneming van dien post belast 
wordt, wordt voor het tijdvak van die waar
neming een toeslag op de voor hem vastge
ste lde verblijfsvergoeding toegekend, waarvan 
het bedrag door Onzen Minister van Buiten
la ndsche Zaken wordt vastgesteld op minstens 
f 10 en hoogstens f 20 per dag. . 

26. De tolken kunnen te allen tijde op non
activiteit worden gesteld en zulks voor ten 
hoogste twee jaren. 

In geval van non-activiteit genieten de tol
ken hoogstens 2/3 van het bedrag hunner be
zoldiging. 

27. De tolken mogen geen handel drijven, 
noch beheerend vennoot of agent eener handels
firma of bestuurder of agent van eene andere 
vennootschap zijn, noch ook zonder machti
ging van Onzen Minister van Buitenl andsche 
Zaken onroerend goed op de plaats hunner 
vestiging in e igendom hebben. 

28. Bij de benoeming van tolken kan van 
de vorige artikelen worden afgeweken, indien 
geene personen, die voldoen aan de eischen 
in die artikelen gesteld, beschikbaar zijn en 
de te benoemen persoon bijzondere geschikt
heid voor het ambt bezit. 

Bij de aanwijzing voor de opleiding tot den 
tolkendienst kan voor wat den leeftijd betreft 
van den aan te wijzen candidaat afgeweken 
worden van de leeftijdsgrens bepaald bij arti
kel 2, indien geene personen, die voldoen aan 
de e ischen in dat artikel gesteld beschikbaar 
zijn en de aan te wijzen candidaat bijzondere 
gesch iktheid voor het ambt bezit. 

29. Alvorens hunne betrekking bij den tol
kendienst te aanvaarden, leggen de benoem
den den volgenden eed of belofte af in han
den van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken: 

" Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin 
en gehoorzaamheid aan de Grondwet, de wet
ten en tractaten des Koninkrijks, en dat ik, 
in de vervulling der mij toevertrouwde taak, 
die plichten, die de wet en de instructiën der 
Koningin aan mijn ambt verbinden of zullen 
verb inden, ee rlijk en vlijtig zal vervullen en 
de belangen van Nederland met a l mijn ver
mogen voorstaan en bevorderen zal." 

.,Zoo waa rlijk helpe mij God almachtig." 
(,,Dat beloof ik.") 
Zij staan onder verband van dien eed of van 

die belofte gedurende hun verdere loopbaan, 
zonder herhaling daarvan in geval van ver
plaatsing of bevordering. 

Slotbepaling . 

30 . Dit reglement treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Dit Reglement kan worden aangehaald on
der den t itel van Tolkenreglement voor het 
Verre Oosten met vermelding van jaargang 
en nummer van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze l\rlinister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk geplaatst zal worden in het Staats
blad en de Staatscourant, en waarvan a fschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den December 1934. 
WILHELM! A . 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
De Graeff. 
(Uitgeg. 15 Januari 1935.) 

s. 668. 

17 Dece,nber 1934. BESLUIT tot verlenging 
van de schorsing van het besluit van den 
Gemeenteraad van Doesburg van 24 No
vember 1933 tot egal iseering van een ge
deelte der voormali ge vestingwerken dier 
stad. 

V erlengd tot 1 Juli 1935. 

s. 669 . 

19 December 1934. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9, 12, 13 en 14 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933, het Crisis-Monopoliebesl uit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
pluimvee en eieren. 

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

E conomische Zaken van den 26 October 1934, 
n°. 22788, Afdeeling L andbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gezien de artikelen 9, 12, 13 en 14 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbeslui t 1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, inzake de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (advies van den 19 
October 1934, n°. 416); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 13 ovember 1934, n°. 51) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Economische Zaken van 17 Decem
ber 1934, n°. 24604, Afdeeling Landbouw
Crisis-Aangelegenheden ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de term ino

logie van arti kei 1 van het Crisis-Organisatie
bes lui t 1933, van artikel 1 van het Cris is
Heffingsbesluit 1933 en van artikel 1 van het 
Cris is-Monopoliebeslui t 1933 en verstaat voorts 
ouder : 

,,pluimvee": kippen en eenden; 
"broedei": een pluimveeëi , dat zich in een 

broedmachine bevindt ; 
" kuikens": kippen , waarvan het geslach t 

aan de kopversierselen nog niet kan worden 
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onderkend, en eenden, welke nog niet in het 
bezit zijn van slagpennen; 

,,de crisisorganisatie" : een door Onzen Mi
nister aan te wijzen cri sisorganisatie ; 

,, kuikenbroeder'' : een ieder, die als georga
niseerde is aangesloten bij de crisisorganisatie 
e n als zoodanig toe gel aten is tot de groep: 

ku ikenbroeders"· 
" ., fokker": een ieder, die als georganiseerde 
is aangesloten bij de crisisorganisatie en als 
zoodanig toegelaten is tot de groep " fokkers" ; 

,,houder van een vermeerderingsbedrijf" : 
een ieder. die a ls georganiseerde is aangeslo
ten bij de crisisorganisatie en als zoodanig 
toegelaten is tot de groep " houders van ver
meerderingsbedrijven''. 

2. 1. H et voorhanden hebben van een 
broedmachine is, met inachtneming van het 
in het laatste I id van dit artikel bepaalde, 
slechts toegestaan, indien degene, die de broed
machine voorhanden heeft, in het bezit is van 
een schriftelijke vergunning, af te geven door 
de cr isisorganisatie. 

2. De in het vor ig l id bedoelde vergun
ning wordt niet verstrekt, dan nadat: 

a. degene, die de broedmachine voorhanden 
heeft, aan de crisisorganisatie een opgave 
heeft verstrekt omtrent: 

1°. de plaats, waar de machine zich be
vindt · 

2°. ' het merk en het nummer der machine ; 
3°. de maximum hoeveelheid pluimvee

e ieren, welke in de machine ingelegd kan 
worden· 

4°. het jaar, waarin de machine ten be
hoeve van zijn bedrijf geplaatst is. 

en deze opgave ten genoegen van de crisis
organ isatie gebleken is juist te zijn ; 

b. degene, die de broedmachine voorhanden 
heeft, zich tegenover de crisisorganisatie ver
bonden heeft om de broedmachine niet te ver
plaatsen naar een ander perceel , dan nadat 
hij hiervoor van de crisisorganisatie vergun
ning heeft verkregen. 

3. Het in het eerste lid van dit artikel be
paalde vindt geen toepassing, indien degene , 
die een broedmachine voorhanden heeft, aan
toont, dat hij er zijn beroep van maakt broed
machines te vervaardigen, te herstellen of te 
verhandelen en dat het voorhanden hebben 
der betreffende broedmachine(s) geschiedt met 
het uitsluitend doel deze af te leveren, te her
stell en of te verhandelen. 

3. 1. Het in voorraad hebben van broed
e ieren is met inachtneming van het in de ar
tikelen 6, 7, 8, 9 en 10 van dit besluit be
paalde, slechts toegestaan aan een kuiken
broeder, die in het bezit is van een door de 
crisisorganisatie afgegeven broedvergunning 
en voorts slechts voorzoover: 

a. de broedeieren zich bevinden in een 
broedmachine, ten aanzien waarvan hun het 
voorhanden hebben overeenkomstig het in lid 
1 en 2 van het vorig artikel bepaalde is toe
gestaan; 

b. het gewicht van ieder broedei minstens 
een door Onzen Minister vast te stellen aan
tal grammen bedraagt, welk aantal verschil
lend kan zijn voor broedeieren afkomstig van 
verschillende piu i mveerassen. 

2. De in het vorig lid bedoelde vergunning 
wordt aan een kuikenbroeder niet afgegeven, 

dan nadat deze zich tegenover de crisisorgani
satie verbonden heeft om: 

1°. op zijn bedrijf niet a nders dan kunst
matig te doen broeden ; 

2°. te voldoen aan de bij een door Onzen 
Minister vast te stell en of goed te keuren 
reglement der cr isisorganisatie aan kuiken
broeders opgelegde verplichting tot het bij
houden eener administratie met betrekking 
tot de door hen in de broedmachine (s) inge
legde pluimveeëieren en de door hen afge
leverde kuikens. 

3. V an het voldoen aan de in het vorig 
lid. onder 1°. , gestelde voorwaarden kan door 
Ons in hiervoor in aanmerkin g komende ge
vall en of groepen van gevallen en onder door 
Ons te stellen voorwaarden vrijstelling worden 
verleend. 

4. Onverm inderd het in artikel 3 bepaalde, 
kan door Ons worden bepaald, dat een broed
vergunning aan een kuikenbroeder niet zal 
worden afgegeven, dan nadat deze zich bij 
geschr ifte, waarvan het model door Onzen 
Minister wordt vastgesteld, verbonden heeft 
om aan de crisisorganisatie, a ls vertegenwoor
digster van het Fonds, ten behoeve van dat 
F onds, op eerste aanvrage voor ieder broedei 
te zullen betalen een bedrag, hetwelk door 
Onzen Minister voor een door hem te bepalen 
tijdvak wordt vastgesteld. 

Dit bedrag kan verschillend zijn voor: 
broede ieren, rechtstreeks betrokken van een 

fokker; 
broedeieren rechtstreeks betrokken van een 

houder van ~en vermeerderingsbedrijf ; 
andere broedeieren. 
5. 1. De broedvergunning, bedoeld in ar

tikel 3, lid 1, van dit besluit, waarvan het 
model door Onzen Minister wordt vastgesteld , 
geldt uitsluitend voor het door Ons ingevolge 
de artikelen 6 en 9 van dit besluit aange
wezen tijdvak en voor het aantal broedeieren, 
hetwelk den kuikenbroeder, wiens naam in de 
vergunning staat vermeld, op grond van het 
bepaalde in dit besluit, is toegekend. 

2. In de broedvergunning moet het in het 
vorig lid bedoelde aantal broedeieren ver
meld zijn . 

6. 1. Een kuikenbroeder, die in het jaar 
1934 het bedrijf van kuikenbroeder heeft uit
geoefend, mag, met inachtneming van het in 
de artikelen 3 en 4 van dit besluit bepaalde, 
gedurende een door Ons te bepalen tijdvak 
een hoeveelheid pluimveeëieren in zijn broed
machine(s} inleggen, gelijk aan een door 
Onzen Minister vast te stellen percentage van 
het totaal aantal door hem in het jaar 1934 
vóór den dertienden April van dat jaar op 
rechtmatige wijze ingelegde pluimveeëieren. 

2. Boven de aan een kuikenbroeder op 
grond van het in het vorig lid bepaalde toe
gestane hoeveelheid in te leggen pluimvee
eieren mag hij voorts in het in dat lid be
doelde tijdvak een hoeveelheid pluimvee
e ieren in zijn broedmachine(s} inleggen, ge
lijk aan een door Onzen Minister vast te stel
len percentage van het totaal aantal door hem 
in het jaar 1934 vóór den dertienden April 
van dat jaar op rechtmatige wijze ingelegde 
pluimveeëieren, indien hij die eieren recht
streeks betrokken heeft van fokkers en/of hou
ders van vermeerderingsbedrijven . 
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3. In afwij king van het in het eerste en 
tweede l id bepaalde, is Onze Minister bevoegd 
in naar zijn oordeel hiervoor in aanmerking 
komende bijzondere gevall en het voor de toe
wijzing a ls grondslag te nemen totaal aantal 
in het jaar 1934 vóór den derti enden April 
va n dat jaa r door den betrokken kuikenbroe
der op rechtmatige wijze ingelegde pluimvee
e ieren te verhoogen met een zoodan ig aantal 
a ls door hem voor ieder geval afzonderlijk 
billijk wordt geacht. 

7. De in het eerste en tweede lid van het 
vor ig artikel bedoelde percentages kunnen 
ve rschi ll end vastgesteld worden: 

a. naar gel ang het kippen of eenden be
t reft· 

b. 'naar gelang van de totale per bedr ijf 
in het jaar 1934 in broedm achine(s) ingelegde 
hoeveelheid plu imveeëieren; 

c. naar gelang het al dan niet betreft een 
kuikenbroeder, welke ten genoege der crisis
organisatie aantoont, dat hij gewoon is de 
u it de door hem in zijn broedmachine (s) in
gelegde pluimveeëieren geboren kuikens uit
slui tend te bestemmen voor verjonging van 
den pluimveestapel op e igen bedrij f ; 

èl,. naar gelang het al dan niet betreft een 
kuikenbroeder, welke zich jegens de cri sis
o rganisati e verbonden heeft, ui tslui tend pluim
veeëieren in zij n broedm ach ine (s) in te leg
gen, welke rechtstreeks betrokken zijn van 
fokkers en/of houders van vermeerderingsbe
d rij ven. 

8. 1. Indien een ku ikenbroeder , als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 6, ten genoege 
der crisisorganisatie vóór 1 F ebruari 1935 aan
toont , dat hij zijn bedrijf door overname van 
een bedr ijf van een anderen kuikenb roeder na 
1 Mei 1934 heeft uitgebreid, zal de hem 
krachtens het in artikel 6 bepaalde toegestane 
hoeveelheid broedeieren worden verhoogd met 
het aantal broede ieren, hetwelk aan dien 
a nderen kuikenbroeder op grond van de door 
deze in 1934 in zijn broedmach ine (s) inge
legde hoeveelhe id pluimveeëieren zou zij n toe
gestaan . 

2. H et in he t vor ig lid bepaalde vindt 
overeenkomstige toepass ing, indien aan een 
kuikenbroeder , als bedoeld in het eerste lid 
van artikel 6, de aan een anderen kuiken
broeder toekomende broedvergunn ing met in
achtneming van de daartoe door Onzen M i
nister te stellen regelen vóór 1 F ebruari 1935 
is overgedragen. 

9. 1. E en kuikenbroeder , die in 1934 het 
bedrij f van kuikenbroeder niet heeft ui tge
oefen d, m ag geen broedeieren in voorraad 
hebben, tenzij h ij daar toe door Onzen Minister 
vóór 1 F ebrua ri 1935 is toegela ten, in welk 
geval door Onzen Minister wordt vastgesteld 
hoeveel eieren in totaal gedurende een door 
Ons te bepalen tijdvak in zijn broedmachine (s) 
mogen worden ingelegd en welke hoeveelheid 
daarvan rechtst reeks betrokken moet zijn van 
fokkers en/o f houders van vermeerderingsbe
drijven. 

2. De hoeveelheden, in het vorig lid be
doeld, kunnen verschillend worden vastge
steld : 

a. naar gela ng het betreft een in 1935 be
gonnen bedr ijf of een reeds in 1933 en/of 1934 
bestaand bedrij f; 

b . naar gela ng van aard en omvang va n 
het bedrij f. 

10. Door Ons kunnen, in a fwijking va n het 
in de artikelen 6, 7, 8 en 9 bepaalde, bijzon
dere regelen worden gesteld ten aanzien van 
het doen uitbroeden van pl uimvee voor nader 
door Ons aan te geven doele inden. 

11. 1. H et in voorraad hebben van ki ppen 
en/of eenden, met uitzondering van kuikens, 
boven een door Onzen Minister te bepalen 
aantal, is met ingang van nader door Ons te 
bepalen tijdstippen slechts toegestaan: 

a. aan h en, die als georganiseerden zijn 
a'.'ngesloUjil bij ~en of Illeer door Onzen Mi
n1ster aan te w1Jzen cr1s1sorgam sat1es; 

b. in door Onzen M inister te bepalen hoe
veelheden, welke hoeveelheden verschi llend 
kun nen zijn naar gelang van aard en omvang 
van het bedrijf van den georganiseerde, zoo
mede van hoeveelheid en soort der ui t hoofde 
der L andbouw-Crisiswet 1933 of eeni g a ndere 
wet gesteunde producten en/of van andere pro
ducten van den Landbouw, d ie op dat bedr ij f 
kunnen worden voortgebracht; 

c. indien de kippen en/of eenden en/of de 
daarvan verkrege n e ieren voldoen aan nader 
door Ons te bepalen voorwaarden. 

2. De in het vorig li d bedoelde t ijdstippen 
ku nnen door Ons verschillend worden bepaald 
voor de verschill ende door Ons aan te wijzen 
deel en des la nds. 

12. Voor het t ijdva k, aanvangende met in
gang van het in werking treden va n dit be
slu it en e indi gende met ingang van een nader 
door Ons te bepalen datum is het in voorraad 
hebben van kuikens slechts toegestaan aan 
hem, die hetzij kan aantoonen, dat hij de 
kuikens zelf op rechtmatige wijze heeft doen 
uitbroeden, hetzij in het bez it is van een 
schriftelijke verklaring, a fgegeven door de 
cri sisorganisat ie, dat hij de kuikens van een 
kui kenbroeder heeft betrokken, hetzij kan 
aantoonen , dat de kuikens op rechtm at ige 
wijze zij n ingevoerd. 

13. Met ingang van een nader door Ons te 
bepalen t ij dstip is h et in voorraad hebben 
van kuikens boven een door Onzen Minister 
te bepalen aantal, anders dan voor door Ons 
te bepalen doeleinden, verboden. 

14 . 1. H et vervoeren gedurende den tijd 
van zonsonder gang tot 1 uur na zonsopgang 
van pluimvee binnen de gemeente Baarle
Nassau en binnen het deel van het grondge
bied des Rij k , hetwelk l igt tusschen de inge
vo lge ar t ikel 177 der A lgemeene \Vet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) vastge
stelde linie en h et vreemd grondgebied aan 
de landzijde is slechts toegestaan, indien het 
ve rvoer geschiedt per spoortrein of per vaar
tuig, hetwelk onder douaneverband vaart. 

2. Voor nader door Ons aan te wijzen tijd
vakken is het vervoeren van pluimvee, ge-
durende den tijd van 1 uur na zonsopgang 
tot zonsondergang binnen de in het vorig l id 
aangegeven deelen van het grondgebied des 
R ijks slech ts toegestaan met inachtneming 
van door Ons te stellen regelen. 

3. Onverminderd het in het eerste en tweede 
1 id van dit artikel en artikel 11 bepaalde is 
het ve rvoeren en in voorraad hebben van 
plu imvee slechts toegestaan, ind ien het ver
voer of het in voorraad hebben betreft pluim-
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vee, hetwelk in Nederland is geboren of op 
rechtmatige wijze met inach tneming van het 
bepaalde in de P luimveewet en de ter ui t
voer ing daarvoor genomen maatregelen is in
gevoerd. 

15. Onverm inderd het in het vorig artikel 
bepaalde is het vervoer van ku ikens slech ts 
toegestaan, ind ien d it geschiedt in een door 
Onzen Mi nister vast te stell en verpakking, 
voo rzien van een door Onzen Minister vast te 
stellen en door de crisisorganisatie te ver
strnkken ba nderoll e, welke zoodani g is aange
bracht, dat de verpakking niet kan worden 
geopend zonder de banderolle te btlllch adigen. 

16 . Bij de statuten of reglementen van de 
cr isisorganisatie moet aan de kuikenbroeders, 
fokkers en houders van vermeerderi ngsbedrij 
ven de verplich t ing worden opgelegd tot na
komi ng van door of vanwege Onzen Min i ter 
vast te stell en bepal ingen, welke strekken tot 
ve rbeteri ng van den pl uimveestapel. 

17. De statuten of reglementen van de 
crisisorganisatie moeten bepalen: 

1 °. dat de fok kers, beha] ve in door Onzen 
Minister te bepalen gevallen, slechts pluim
vee en e ieren van pl u imvee in voorraad mo
gen hebben, welke afkomstig zijn van e igen 
pi uimveebedr ijf of rechtstreeks betrokken zij n 
van een anderen fok ker; 

2°. dat de houders van vermeerderingsbe
drijven behalve in door Onzen Minister te be
pa len gevall en slech ts pluimvee in voorraad 
mogen hebben, hetwelk rechtstreeks betrokken 
is van een fokker en slechts pluirnveeëieren, 
niet a fkomsti g van eigen pluimveebedrij f, voor 
zoover deze betrokken zijn van een fokker o f 
een anderen houder van een vermeerderings
bedr ij f; 

3°. dat fokkers en houders van vermeer
der ingsbedr ijven slech ts voo r broedei bestem de 
plu imveeëieren a fkomstig van hun bedrijven 
mogen afleveren, ind ien deze voorzien zijn van 
een stempel , vermeldende het nummer, waar
onder zij bij de cr isiso rganisatie zijn aa11ge
sloten ; 

4°. dat fokkers en houders van vermeerde
r ingsbedrij ven aan kuikenbroeders geen voor 
broedeie ren bestemde plu irnveeëieren mogen 
verkoopen en a fl everen zonder bijvoeging van 
een door de cri sisorganisatie af te geven 
mach t igi ng; 

5°. dat fo kkers en houders van vermeerde
ringsbedr ijven geen advertenties mogen plaat
sen of gedrukte chem igrafisch verveelvoud ige 
geschr iften mogen verspreiden, waarin voor 
broedeieren be temde pluirnveeëieren en/of 
pluimvee te koop wordt aangeboden, dan met 
vermelding van hun hoedanigheid als fokker 
o f ho uder van een vermeerderingsbedrij f en 
van naam en nummer, waaronder zij bij de 
crisisorganisatie zij n aangesloten; 

6°. dat ku ikenbroeders geen advertenties 
mogen plaatsen of gedrukte of chemigrafisch 
vereen voudigde geschr iften mogen verspreiden, 
waarin p lu imvee te koop wordt aangeboden~ 
dan met vermelding van hun hoedan igheid 
als kuikenbroeder en van den naam en het 
nummer, waaronder zij bij de crisisorganisatie 
zijn aangesloten. 

18. 1. De invoer en de uitvoer van levend 
en geslacht plu imvee zijn voor de tijdvakken, 
aanvangende met ingang van nader door Ons 

te bepalen t ij dstippen en eindigende met in
gang van nader door Ons te bepalen t ijd
stippen, slech ts toegestaan aan een door Onzen 
Minister daartoe als monopol iehoudster aan te 
wijzen crisisorganisatie . 

2. De tij dsti ppen, bedoeld in het vorig lid , 
kunnen verschi ll end zij n ten aanz ien va n den 
invoer en den u itvoer, zoomede ten aanz ien 
van de versch ill ende landen van invoer en u it
voer. 

19 . l. De invoer van kippen- en eenden
e ieren in schaal en van door Ons aan te wij zen 
prnducten, welke geheel of gedeel telij k be
staan uit niet meer in schaal aanwez ige be
standdeelen van vogeleieren, bewerkt of onbe
we rkt, verwerkt of onverwerkt, is voor het 
tij dva k, aanvangende met inga ng van den 1 
J anuar i 1935 en eindigende met ingang van 
nader door Ons te bepalen tijdstippen, welke 
t ijd~tippen verschi ll end kunnen zijn ten aan
zien van de verschill ende landen van invoer . 
slechts toegestaan aan een door Onzen M ini ter 
daa rtoe als monopoliehoudster aan te wijzen 
c ri si organisatie. 

20. De uitvoer van kippen- en eenden
e ieren in schaal is voor het t ijdva k, aanvan
gende met ingang van den 1 J anuari 1935 en 
e indi gende met ingang van nader door Ons 
te bepalen tijdstippen, welke tij dstippen ver
sch illend kunnen zijn voor de verschill ende 
landen van uitvoer, slechts toegestaan aan een 
door Onzen Minister daartoe als monopolie
houdster aan te wijzen cr isisorganisatie. 

21. Dit be luit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met den dag van zijn inwerkingtre
den en eindigende met ingang van den 1 
J anuari 1936. 

22 . Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel : 

,,Crisis-Pluimveehouderijbesluit 1935 I ." 
23. Dit besluit treedt in werk ing op 1 J a

nuari 1935. 
Onze Ministe r van E conomische Za ken is be

Jaet met de uitvoer ing van di t beslu it, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in a fschrift zal worden gezonden aan den 
R aad van State. 

's-Gravenhage, den 19den December 1934. 
WILHELMINA. 

D e M iniste,· van E conomische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 28 D ecemb e1' 1934.) 

s. 670. 

27 Dece1nbe1· 1934. BESLUIT, bepalende de 
bekendmak ing in het Staatsblad van het 
op 20 Maart 1934 op het X de Congres der 
Al gemeene Postvereeniging te Oaï1·0 ge
teekend verdrag en de aldaar geteekende 
overeenkomsten . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien he t op 20 M aart 1934 op het X de 

Congres de r Algemeene Postvereenig ing te 
Caïro geteekende Al gemeen P o tverdrag, als
mede de op dat Congres geteekende overeen
komsten, te weten : 

1 °. de overeenkomst betreffende de br ieven 
en de doosjes met aangegeven waarde: 

2°. de overeen komst betreffende de post
pakketten ; 
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3°. de overeenkomst betreffende den post
wissel dienst; 

4 °. de overeenkomst betreffende den post
girodienst; 

5°. de overeenkomst betreffende de invor
dering van gelden op quitantiën en 
handelspapier; en . 

6°. de overeenkomst betreffende abonne-
i;nenten op nieuwsbladen en tijdschriften. 

van welk ve.rdrag en van welke overeenkom
sten, alsmede van de daarbij behoorende slot
protocollen en uitvoeringsreglementen, een 
afdruk bij dit Besluit is gevoegd; 

Gelet op artikel 28, 2de lid, van de Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543); 

Overwegende, dat genoemd verdrag en de 
onder 1°., 2°., 3°. en 5°. genoemde overeen
komsten door Ons voor Nederland, Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao; de onder 
4°. genoemde overeenkomst voor Nederland 
en Nederlandsch-lndië, en de onder 6°. ge
noemde overeenkomst voor Nederland zijn be
krachtigd en dat Onze akte van bekrachtiging 
op 23 October 1934 te Caïro is nedergelegd; 

Overwegende verder, dat dit verdrag en 
deze overeenkomsten op 1 Januari 1935 zullen 
in werking treden; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Za ken van den 19den Decem
ber 1934, Directie van het Protocol, n°. 
40675; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en meergenoemde 

overeenkomsten te doen bekend maken door de 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zooveel hen aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHEL...\1INA. 

De :Minister van Buitenlandsche Zaken, 
D e Graeff. 

( Uitgeg. 28 December 1934.) 

UNIO POSTALE UNIVERSELLE. 

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE 

conclue entre !'Afghanistan, l'Union de l'Afri
que du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, les Etats
Unis d'Amérique, !'Ensemble des Possessions 
insulaires des Etats-Unis d'Amérique autres 
que les lies Philippines, les lies Philippines, 
Ie Royaume de l'Arabie Saoudite, la Républi
que Argentine, la Co=onwealth de l'Aus
tralie, l'Autriche, la Belgique, la Colonie du 
Congo beige, la Bolivie, Ie Brésil, la Bul ga
r ie, Ie Canada, Ie Chili, la Chine, la R épu
blique de Colombie, la République de Costa
Rica, la République de Cuba, le Danemark, 
la Ville libre de Danzig, la R épublique Do
minicaine, !'Egypte, l'Equateur, l'Espagne, 
!'Ensemble des Colonies espagnoles, l'Estonie, 
l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Al gérie, 
les Colonies et Protectorats frança is de l'ln
dochine, !'Ensemble des autres Colonies fran
çaises, Ie Royaume-Uni de la Grande-Bretagne 
et de l'Irlande du Nord, la Grèce, Ie Guaté
mala, la République d'Haïti, la République 
du Honduras, la Hongrie, !'Inde britannique, 

l'Iraq, l'Etat libre d'Irlande, l 'Islande, l'lta
lie, ]'Ensemble des Colonies italiennes, Ie 
Japon, Ie Chosen, !'Ensemble des autres Dé
pendances japona ises, la Lettonie, les Etats 
du Levant sous Mandat français (Syrie et 
Liban)tla République de Libéria, la Lithua
nie, Ie uxembourg, Ie Maroc (à l 'exclusion de 
la Zoneespagnole), Ie Maroc (Zone espagnole), 
Ie Mexique, Ie Nicaragua, la Norvège, la 
Nouvelle-Zélande, la République de Panama, 
Ie Paraguay, les P ays-Bas, Curaçao et Suri
nam, les Indes néerlandaises, Ie Pérou, la 
Perse, la Pologne, Ie Portugal, les Colonies 
portugaises de l' Afrique occidentale, les Co
lonies portugaises de l' Afrique orientale, de 
l'Asie et de l'Océanie, La Roumanie, la R é
publique de Sai.nt-Marin, la République de 
El Salvador, Ie Territoire de la Sarre, Ie 
Siam, la Suède, la Confédération Suisse, la 
Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, 
l'Union des Républiques Soviétiques Socialis
tes, la République 0. de !'Uruguay, l'Etat de 
la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Véné
zuela, l'Yémen et Ie Royaume de Yougo
slavie. 

Les souss ignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant 
réunis en Congrès au Caire en vertu de l 'arti
cle 12 de la Convention postale universelle 
conclue à Londres Ie 28 juin 1929, ont, d'un 
commun accord et sous réserve de ratification, 
rev isé ladite Convention conformément aux 
dispositions su ivantes: 

TITRE I. 

DE L'UNION POSTALE UNIVERSELLE. 

CHAPITRE I. 

Organlsatlon et ressort de l'Unlon. 

Constitution de l'Union. 

Article prem ier. Les Pays entre lesquels est 
conclue la présente Convention forment, sous 
la dénomination d'Union postale universelle, 
un seul territoire postal pour !'échange réci
prnque des correspondances. 

L' nion postale a également pour objet d'as
surer l'organisation et Ie perfectionnement des 
divers se,-v ice postaux internationaux. 

Adhésions nouveU.es. P rocédure. 

Art. 2. Tout Pays est admis en tout temps 
à adhérer à la Convention. L' adhésion doit 
être notifiée par voie diplomatique au Gou
vernement de la Confédération Suisse et par 
celui-ci aux Gouvernements de tous les Pays 
de l'Union. 

Convention et A,vrangements de l' Union . 

Art. 3. Le service de la poste aux lettres 
est réglé par les dispositions de la Convention. 

D'autres services, tels que ceux des lettres 
et des boîtes avec valeur déclarée, des colis 
postaux, des mandats de poste, des virements 
postaux, des valeurs à recouvrer et des abon
nements aux journaux et écrits périodiques, 
font l 'objet d'Arrangements entre Pays de 
l'Union. 



1934 2 7 D ECE MBER (S. 670) 814 

Ces A1Tangements ne sont obligato ires que 
pour les P ays qui y ont adhéré. 

L'adhés ion à un ou plusieurs de ces Ar
rangements est soumise aux dispos it ions de 
l'article 2. 

R èglem ents d/exécution. 
Art. 4. Les Administrations postal es des 

Pays de l 'Union ar rêtent d'un commun ac
cord , dans des R èglements d'exécut ion , les 
mesures d'ordre et de détai l nécessaires à 
l' exécution de la Convention et des Arrange
ments . 

T raités et arrangevients spéciaux. Unions 
restreintes. 

Art. 5. 1. Les Pays de J'Union ont Ie dro it 
de maintenir et de conclure des traités, a insi 
que de ma intenir et d' établ ir des Unions re
streintes, en vue de la réduction des taxes ou 
de tou te aut re amélioration des relations pos
tales . 

2. D ans les Pays ou l a législation ne s'y 
oppose pas, les Administra tions sont autori
sées à prendre entre elles les arrangements 
nécessaires au suj et des quest ions qui n ' inté
ressent pas !'ensemble de l'Union, sous réserve 
de ne pas y introduire des di spositions moins 
favorab les que celles qui sont prévues par les 
Actes de l'Union. Elles peuvent, notamment, 
en ce qui concerne les objets de correspon
dance, s'entendre pour J' adoption de taxes ré
du ites. 

L é gislation inté?-ieure. 
A rt. 6. Les stipulations de la Convention 

et des Arrangements de l 'Union ne portent 
pas atteinte à Ja législation de chaque Pays 
dans tout ce qu i n'est pas expressément pré
vu par ces Actes. 

R elations exoeptionnelles . 

A rt. 7. Les Administrations qu i desservent 
certains territoires non compris dans l 'Union 
sont tenues d' être les intermédiai1·es des au tres 
Administrations. Les dispos itions de la Con
vention et de son Règlement sont appl icables 
à ces relations exceptionnelles. 

Colonies, Protectorats, etc. 
A rt. 8. Sont considérés comme formant un 

seul P ays ou une seule Administration de 
l'Union, suivant Ie cas, au sens de l a Conven
t ion et des Arrangements en ce qui concerne, 
notamment, leur dro it de vote aux Congrès, 
a ux Conférences et dans l 'intervalle entre les 
réunions a insi que leur contribution aux dé
penses du Bureau international de l'Union 
postale uni verselle: 

1 ° !'ensemble des P ossessions insula ires des 
Etats-Unis d'Amérique, autres que les 
lies Philippines et comprenant H awaï, 
Porto-Rico, Gu~m et les lies V ierges 
des E tats-U nis d ' Amérique; 

2° les lies Philippines; 
3° la Colonie du Congo beige; 
4° !'ensemble des Colonies espagnoles; 
5° !' Al gér ie; 
6° les Colonies et P rotectorats français de 

l'Indochine; 
7° !'ensemble des autres Colonies françai

ses; 

8° !'ensembl e des Colonies ita liennes ; 
9° Ie Chosen ; 
10° !'ensemble des autres Dépendances ja-

ponaises; 
11 ° Curaçao e t Surinam: 
12° les Indes néerl anda ises; 
13° les Colonies portugaises de l 'A fr ique 

occidentale; 
14° les Colonies portuga ises de ]' Afri que 

orientale, de l 'Asie et de l'Océanie. 

Application de la Convention aux Colonies, 
Protectorats, etc. 

Art. 9. 1. Toute P artie contractante peut 
décl arer, soit au moment de sa signature, de 
sa ratification ou de son adhésion, so it ul té
r ieurement, que l'acceptation par elle de la 
présente Convention comprend toutes ses Co
lonies, tous ses Territoires d 'outre-mer, P ro
tectorats ou Territoires sous suzera ineté ou 
sous mandat ou certains d'entre eux seule
ment. Lad ite déclaration, à moins qu'elle ne 
soit fa ite au moment de la signature de la 
Convention . devra être adressée au Gouver
nement de la Confédération Suisse. 

2. La Convention ne s' appliquera qu'aux 
Colonies, Territoires d'outre-mer, P rotectorats 
ou Terri toires sous suzeraineté ou sous mandat 
au nom desquels des déclarations auront été 
fa ites en vertu du § 1. 

3. Toute P artie contractante peut en tout 
temps adresser au Gouvernement de la Confé
dération Suisse une notification en vue de 
dénoncer J'application de l a Convention à 
toute Colonie, tout Territoire d 'outre-mer, 
Protectorat ou Territoire sous suzeraineté ou 
sous mandat au nom duquel cette P artie a 
fait une déclaration en vertu du § 1. Cette 
notification produira ses effets un an après 
la date de sa réception par Ie Gouvernement 
de la Confédération Suisse. 

4. Le Gouvernement de la Confédération 
Suisse communiquera à toutes les P arties con
tractantes copie de chaque décl ar a t ion ou 
not ification reçue en vertu des §§ 1 à 3. 

5. Les dispositions du présent article ne 
s'appl iquent à aucune Colonie, aucun Terri
toire d'outre-mer, aucun P rotectorat ou Terri
toire sous suzeraineté ou sous mandat qui fi
gure dans Je préambule de la Convention. 

Ressort de l' Union. 
Art. 1 0. Sont considérés comme apparte

nant à l 'Union postale universelle: 
a. les bureaux de poste établis par des 

P ays de l'Union dans des territoires non com
pris dans l 'Union; 

b. l a P rincipauté de Liechtenstein, comme 
relevant de l' Administration des postes suis
ses; 

c. les lies F éroë e t Je Groenland, comme 
fa isant partie du Danemark; 

d . les Possessions espagnoles de Ja cóte 
septentrionale d 'Afrique, comme fa isant par
tie de l 'Espagne; 

e. les Vallées d'Andorre, comme desservies 
par l' Administration des postes espagnoles et 
] ' Administration des postes frança ises; 

/ . l a P rincipauté de Monaco, comme rele
vant de l ' Administration des postes de F rance; 

g. Walfisch-Bay, comme faisant partie de 
l 'U nion de J'Afrique du Sud ; B asutoland, 
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comme relevant de l'Administration des postes 
de l'U nion de l'Afrique du Sud. 

Ar bi trages. 

Art. 11. 1. E n cas de clissentiment entre 
deux ou plusieurs membres de l'Union rela
tivement à l ' interprétation de la Convention 
et des Arrangements ou de la responsabilité 
dér ivant, pour une Administra tion , de l' appli
cation de ces A ctes, l a questio n e n li t ige est 
réglée par jugement arbitral. A eet effet , 
chacune des Administrations en cause choisit 
un autre membre de l 'Union qui n'est pas 
cli rectement intéressé cl ans ]'affa ire. 

Au cas ou l'une des Administrations en 
clésaccorcl ne donne pas suite à une proposit ion 
d' arbit rage clans Ie déla i de six mois, ou de 
neuf mois pour les P ays éloignés, Ie Bureau 
international , si la demancle lui en est faite , 
provoque à son tour la dés ignation d'un ar
bitre p ar l 'Aclministration défaill ante ou en 
clésigne un lui-même, d'office. 

2. La clécision des arbitres est clonnée à la 
major ité absolue des voix. 

3. En cas de partage des vo ix, les arbitres 
choisissent, pour t rancher Ie différend, une 
autre Administration également clésintéressée 
dans Ie liti ge. 

A défaut d'une entente sur Ie choix, cette 
Administration est dés ignée par Ie Bureau in
ternational parmi les membres de l 'U nion non 
p roposés par les arbit res. 

4. S ' il s'agit d'un différend concernant l'un 
des Arrangements, les arbi tres ne peuvent être 
désignés en dehors des A dministrations qui 
exécutent eet Arrangement . 

Sortie de l 'Union. Cessation de participation 
aux Arrangements. 

A1·t . 12. Chaque P artie contractante a la 
facul té de se retirer de l'Union ou de cesser 
sa participation aux Arrangements moyen
nant averti ssem ent donné un an à ]'avance 
par voie di plomatique au Gouvernement de la 
Confédération Suisse et par celui-ci aux Gou
vernements des Pays cont ractants. 

CHAPITRE II. 

Congrès. Conférences. Commlsslons. 

Gongrès. 

A rt. 13. 1. Les délégués des P ays de 
l'Union se réunissent en Congrès au plus tard 
cinq ans après la date de mise à exécut ion des 
Actes du Congrès précédent, en vue de sou
m ettre ces Actes à revision ou de les complé
ter , s'il y a lieu. 

Chaque P ays se fa it représenter au Con
grès par un ou plusieurs délégués plénipoten
tiaires munis, par leur Gouvernement, des 
pouvoi rs nécessaires. Il peut, au besoin, se 
fa ire représenter par la délégation d'un autre 
Pays. Toutefoi s, il est entendu qu'une délé
gation ne peut être ch argée que de la re
présentation de deux P ays, y compris cel ui qui 
l 'a primi tivement accréditée. 

D ans les délibérations, ch aque P ays dispose 
cl'une seul e voix. 

2. Chaque Congrès fixe Ie lieu de réunion 
du Congrès sui vant. Celui -ci est convoqué par 
les soins du Gouvernement du P ays dans Ie-

que! il doit avoir lieu, ap rès entente avec Ie 
Bureau international. Ce Gouvernem ent est 
également chargé de la not ification à tous 
les Gouvernements des P ays de l'Union des 
décisions prises par Ie Congrès. 

Rati ficatioru, . M i.se à exécution et durée des
A ctes des Congrès. 

Art. 14. Les Actes des Congrès sont ratifiés. 
a uss itöt que poss ib] e e t Ies ratifications sont. 
communiquées au Gouvernement du P ays, 
siège du Congrès, et par ce Gouvernem ent aux 
Gouvernements des P ays contractants . 

Dans Ie cas ou une ou pl usieurs des Parties 
contractantes ne ratifieraient pas l' un ou 
l' aut re des Actes signés par elles, ceux-ci n'en 
seraient pas moins valables pour les E tats 
qui les auront r a ti fi és. 

Ces Actes sont mis à exécution simultané-
ment et ont la même durée. 

Dès Ie jour fi xé pour la m ise à exécut ion 
des Actes adoptés par un Congrès, tous les. 
Actes du Congrès précédent sont abrogés. 

Congrès extraordinaires. 

A rt . 15. Lorsque la demande en est fai te· 
ou approuvée par les deux t iers au moins des. 
P ays contractants, un Congrès extraordinaire 
est réuni après entente avec Ie Bureau inter
national. 

Les règles édictées aux articles 1 3 et 14 
sont applicables aux délégations, aux délibé
rations et aux Actes des Congrès extraordi 
naires. 

R èglem.ent de~ Cong,·ès . 

A rt. 16. Chaque Congrès arrête Ie règle
m ent nécessaire à ses travaux et à ses délibé
rations. 

Conférences . 

Art. 17. Des Conférences chargées de !'exa
men de questions purement administratives 
peuvent êt re réunies à la demande ou avec 
l 'assent iment des deux t iers au moins des Ad
m inistra tions de l'Union. 

Elles sont convoquées après entente avec Ie 
Bureau international. 

Ch aque Conférence arrête son règlement. 

Corn,nissions. 

Art. 18. Les Commiss ions ch argées p ar un 
Congrès ou une Conférence de l 'étude d'une 
ou de plusieurs questions déterminées sont 
convoquées par Ie B ureau international après. 
entente, Ie cas échéant, avec l'Administr ation 
du P ays ou oes Commissions doivent se réunir. 

CHAPITRE III. 

Proposltions dans l'lntervalle des rénnlons. 

1 ntroduction d es propositions. 

Art. 19. Dans l'intervalle des réunions, 
toute Administration a Ie droit d' adresser aux 
autres Administra tions, par l ' intermédiaire du 
Bureau international , des propositions concer
nant la Convention, son Protocole final et son 
Règlement. 

Le même droit est accordé aux Administra
tions des P ays partic ipant aux Arrangements 
en ce qui concerne ces Arrangements , leurs 
R ègl ements et leurs Protocoles final s. 



1934 27 DECEMBER (S. 670) 816 

P our être mises en dél ibér ation, toutes les 
prnpositions in t rodui tes par une Administra
tion dans l' intervalle des réunions doivent être 
appuyées par au moins deux autres Admini
strations. 

Ces propo i t ions restent sans su ite lorsque Ie 
B ureau in ternational ne reçoit pas, en même 
temps, Ie nombre nécessaire de déclarat ions 
~l'appui. 

Examen de~ propositiom. 

Art. 20. Toute proposition est soumise à 
la procédu re suivante: 

U n déla i de six mois est Iaissé aux Admi
ni strations pour exan1iner la propos it io n et, l e 
cas échéant , pour faire parvenir leurs obser
vations au Bureau international. Les amende
m ents ne sont pas ad.mis. Les réponses sont 
réunies par les soins du BurElau international 
et communiquées aux Administrations avec 
i nvitation de se prononcer pour ou contre. 
Celles qui n'ont pas fait parveni r leur vote 
dans un dél a i de six mois sont considérées 
comme s' abstenant. Les déla is précités comp
tent à partir de Ia date des circulaires du 
Bureau international. 

S i Ia proposition conoerne un Arrangement, 
on Règlement ou leurs Protocoles finals, seu

les les Adrninistrations ayant a dhéré à eet A r
rangement peuvent prendre part aux opéra
tions indiquées ci-dessus. 

C onditions d' appro bat ion. 

Art. 21. 1. Pour devenir exécutoires, les 
propositions doi vent réunir : 

a. l'unanimi té des suffrages, s' il s'agit de 
l'addition de nouvelles dispos itions ou de la 
modi f ication des disposi tions des Ti tres I et II 
e t des articles 33 à 37, 54 à 59, 61 à 63, 65 à 
68, 70 à 82 de la Convention, de tous les ar
t icles de son Protocole fi nal et des articles 
101. 105, 116, 161, 171 et 192 de son Règle
m ent ; 

b. les deux tiers des suffrages, s' il s'agit 
de la modification des dispositions autres que 
celles qui sont mentionnées à l'al inéa précé
dent ; 

c. la majorité absolue, s' il s'agit de l'inter
p rétation des dispositions de la Convention, 
de son Protocole final et de son Règlement, 
hors Ie cas de dissentiment à soumettre à l' ar
b i trage prévu à l' a r t icle ll . 

2. Les Arrangements fixent les conditions 
auxquelles est subordonnée l'approbation des 
p ropositions qui les conoernent. 

N oti/ication des résolutions. 

Art. 22. Les additions et les modifications 
a pportées à la Convent ion, aux Arrangements 
et a ux Protoco les fina ls de ces Actes sont con
sacrées par une déclaration diplomatique que 
l e Gouvernement de la Confédération Suisse 
est chargé d'établ ir et de t ransmettre, à la 
dema nde du Bureau international, aux Gou
vernements des Pays cont-ractants. 

Les addi t ions et les modifications apportées 
a ux Règlements et à leurs P rotocoles finals 
sont constatées et notifiées aux Administra
t ions par Ie Bureau international. Il en est de 
même des interprétations visées à l 'article 21, 
§ 1, lettre c. 

Exécution des résolutions. 

Art. 23. Toute addit ion ou modification 
adoptée n' est exécutoire que tro is mois, au 
mains, après sa not ification. 

CHAPITRE IV. 

Du Bureau International. 

A ttrib-utiom générales. 

Art. 24 . 1. Un Office centra!, fonction
na nt à Berne sous la dénomination de Bureau 
international de l'U nion postale universelle, 
et pi acé sous la haute surveillance de I' Ad
m i nistration des postes su isses, sert d 'organe 
de li a ison, d'information et de consul tation 
aux P ays de l'Union. 

Ce Bureau est chargé, notamrnent, de réunir, 
de coordonner, de pub! ier et de distribuer les 
rense ignements de toute nature qui intéressent 
Ie service international des postes; d'émettre, 
à la demande des P arties en cause, un avis 
sur les questions lit ig ieuses; d'instru ire les 
demandes en modification des Actes du Con
grès; de notif ier les changements adoptés et, 
en général , de procéder aux études et aux tra
vaux de rédaction ou de docurnentation que 
la Convention, les Arrangements et leurs 
R èglements lui attribuent ou do nt il serait 
saisi dans l'intérêt de l 'Union. 

2. Il intervient, à t itre d'office de com
pensation, dans la liquidation des comptes de 
toute nature relatifs au service international 
des postes, entre les Adm inistrations qui ré
clament cette intervention. 

Déperues du Bureau international . 
Art. 25. 1. Chaque Congrès arrête Ie chif

fre maximum que peuvent a tte indre annuelle
ment les dépenses ordinaires du B ureau inter
national. 

Ces dépenses, a i ns i que les frais extraordi
na ires auxquels donne lieu la réunion d'un 
Congrès, d'une Conférence ou d'une Commis
sion, e t les fra is que pourra ient entraîner des 
travaux spéciaux confiés à ce Bureau sont 
supportés en comrnun par rous les P ays de 
l'Union. 

2. Ceux-ci sont divisés, à eet effet, en 7 
classes dont chacune contribue au payement 
des dépenses dans la proportion ei-après: 

lre classe, 25 unités 5e classe, 5 unités 
2e 20 6e 3 
3e 15 7e 1 u~ité. 
4e " 10 " 
3. En cas d'adhésion nouvelle, Ie Gouver

nement de la Confédération Suisse détermine, 
d' un commun accord avec Ie Gouvernement du 
P ays intéressé la classe dans laquelle celui-ci 
doit être rangé au point de vue de la répar
t it ion des fra is du Bureau international. 

·rrTRE II. 

R:t,;GLES D'ORDRE GÉNÉRAL. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Lib erté de transit. 

Art. 26. 1. La liberté de transit est ga
rant ie dans Ie territoire entier de l 'Union. 

2. L a liberté du transit des colis postaux 
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e t limitée au territoire des Pays participant 
à ce service. 

Les envois avec valeur déclarée peuvent 
transiter en dépêches clo es par Ie territoire 
des Pays qui n'assurent pas Ie service des 
envois de l'espêce ou par des services mariti
mes pour lesquels la re ponsabil ité des va
leurs n'est pas acceptée par les Pays, mais la 
responsabilité de ces Pays est limitée à celle 
qui est prévue pour les envois reoommandés. 

Le transit des petits paquets par les terri
toires des Pays qui n'admettent pas les envois 
de l'espêce est facultatif. 

lnte1·diction de taxes non prévues. 
Art. 27. Il est interdit de percevoir des 

taxes postales, de quelque nature que ce soit, 
autres que celles qui sont prévues par la Con
vention et les Arrangements. 

Suspension temporaire de services. 
Art. 28. Lorsque, par suite de circonstances 

extraordinaires, une Administration se voit 
obligée de suspendre temporairement et d'une 
manière générale ou partielle l' exécution de 
services, elle est tenue d' en donner immédia
tement avis, au besoin par télégraphe, à l'Ad
ministration ou aux Administrations intéres
sées. 

M onnaie-type. 
Art. 29. Le franc pris comme unité moné

taire dans les dispositions de la Convention et 
des Arrangements est Ie franc-or à 100 cen
times d'un poids de 10/31e de gramme et d'un 
titre de 0,ooo-

Equivalen:ts. 

Art. 30. Dans chaque Pays de · J 'Union, les 
taxes sont é tablies d' après une équivalence 
correspondant aussi exactement que possible, 
dans la monnaie de ce Pays, à la valeur du 
franc. 

Fo1·1nul es . Langue. 

Art. 31. 1. Les formules à l'usage des Ad
ministrations pour leurs relations réciproques 
doivent être rédigées en langue française, avec 
ou sans traduction interlinéaire dans une autre 
langue, à moins que les Administrations inté
ressées n'en disposent autrement par une en
tente directe. 

2. Les formules à l 'usage du public doivent 
comporter une traduction inter! inéaire en 
langue française, lorsqu'ell es ne sont pas im
primées en cette langue. 

3. Les textes, couleurs et dimensions des 
formules <lont il est question aux §§ 1 et 2 
doivent être ceux que prescrivent les Règle
ments de la Convention et des Arrangements. 

4. Les Administrations peuvent s'entendre 
au sujet de la langue à employer pour la cor
respondance de service dans leurs relations 
réciproques . 

Cartes d'identité. 

Art. 32. 1. Chaque Administration peut 
délivrer, aux personnes qui en font la de
mande, des cartes d'identité valables comme 
pièces justificatives pour toutes les transactions 
effectuées par les bureaux de poste des Pays 
qui n'auraient pas notifié leur refus de les 
admettre. 

L. & S. 1D34. 

2. L'Administration qui fait délivrer une 
carte d'identité est autorisée à percevoir, de ce 
chef, une taxe qui ne peut être supérieure à 1 
franc. 

3. Les Administrations sont dégagées de 
toute responsabilité lorsqu'il est établi que la 
livraison d'un envoi postal ou Ie payement 
d'un mandat a eu lieu sur la présentation 
d'une carte d'identité régulière. 

Elles ne sont pas, non plus, responsables des 
conséquences que peuvent entraîner la perte, 
la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une 
carte d'identité régulière. 

4. La carte d'identi té est valable pendant 
trois ans à partir du jour de son émission. 

TITRE III. 

DISPOSITIONS CONCER ANT LES COR
RESPONDANCES POSTALES. 

CHAPITRE I. 

Dls1>osltlons générales. 

Objets de cornespondanoe. 

Art. 33. La dénomination d'objets de cor
respondance s'applique aux lettres, aux cartes 
postales simples et avec réponse payée, aux 
papiers d'affaires, aux imprimés de toutes na
ture, y compris les impressions en relief à 
l 'usage des aveugles, aux échantillons de mar
chandises et aux petits paquets. 

Le service des petits paquets est limité aux 
pays qui conviennent de l' assurer dans leurs 
relations réciproques ou dans une seule direc
tion. 

Taxes et conditiom générales. 

Art. 34. 1. Les taxes d' affranchissement 
pour Ie transport des objets de correspondance 
da ns toute l'étendue de l'Union, y compris 
leur remise au domicile des destinataires dans 
les pays ou Ie service de distribution est ou 
sera organisé, ainsi que les limites de poids 
et de dimensions sont fixées conformément 
aux indications du tableau ei-après: 

Zie bovenaan pag. 818. 

2. Les limites de poids et de dimensions 
fixées au § 1 ne s'appliquent pas aux corres
pondanues relatives au service postal, <lont il 
est question à l'article 49, § 1, ei-après. 

3. Dans les relations avec les Administra
tions qui ont donné leur consentement, chaque 
Administration a la faculté de concéder aux 
journaux et écrits périodiques publiés dans 
son pays et expédiés directement par les éd i
teurs ou leurs mandataires, une réduction de 
50 % sur Ie tarif général des imprimés. Sont 
excl us de cette réduction, quelle que soit la 
régularité de leur publication, les imprimés 
commerciaux tels que catalogues, prospectus, 
prix courants, etc. 

Les Administrations peuvent également, avec 
Ie consentement des Administrations destina
ta i res, concéder la même réduction, quels que 
soient les expéditeurs, aux livres ainsi qu'aux 
brochures ou papiers de musique qui ne con
tiennent aucune publicité ou réclame autre 
que celle qui figure sur la couverture ou les 
pages de garde des volumes. 

52 
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Objets 
1 

°1_!68 
j.Taxes 

po1ds 

1 2 1 3 

de poids 

4 

Limitcs 

de dimensions 

5 

Lettres 
{ 

l er échelon de poids }I g :5 }' 
20 

P ar échelon supplémcn-
taire . . . . . . . . . 15 

2 kg 

1 

j 
Longueur, largeur et épaisseur ad

ditionnées: 90 cm., sans que la plus 
grande dimension puisse dépasser 
60 cm. : en rouleaux : longueur et 
deux fo is Ie diam ètre: 100 cm., sans 
que la plus grande d imension pu isse 
dépasser 80 cm. 

Cartes { simples . 
po1-1ta]es avec réponse 
Papiers d'affaires . 
Minimum de taxe. . . 
Imprimés . ... . . 

payée 

lmpressions en reli ef pour les aveu-

Ect!~tjll~n; de· n~a;cha~dise; 
Min:imum de taxe 
Petits paq uets . . 
:Minimum de taxe. 

50 

50 

1000 
50 

50 

15 

30 
5 

25 
5 

3 
5 

10 
10 
50 

4. Les envois autres que les lettres recom
mandées sous enveloppe close ne peuvent ren
fe rmer des pièces de monna ie, des bill ets de 
ba nque, des billets de monna ie ou des valeurs 
qnelconques au porteur, du platine, de l'or 
ou de l'argent, manufacturés ou non, des pier
rerie , des bijoux et autres objets précieux. 

5. Les Administrations des pays d'orig ine 
et de destination ont la faculté de traiter , 
selon leur législation interne, les lettres qui 
contiennent des documents ayant Ie caractère 
de correspondance actuelle et personnelle à 
l' adresse de personnes autres que Ie destina
ta ire ou les personnes habitant avec ce dernier . 

6. Sauf les exceptions prévues au R ègle
ment, les papiers d' affaires, les imprimés de 
toute nature, les échantillons de marchandises 
et les peti ts paquets : 

a. doivent être conditionnés de manière à 
pouvoir être facil ement vérifiés ; 

b. ne peuvent porter aucune annotation ni 
contenir aucun document ayant Je caractère 
de correspondance actuelle et personnell e; 

1 
2 kg 

2 kg. 
(3 kg pour 

les volum es 
expédiés 

isolément) 

5 kg 
500 g 

l kg 

1 

} 
Maxima : 15 x 10,5 cm. 
:Minima : 10 x 7 cm. 

Comme pour les lettres. 
Les imprimés expédiés à dócouvert 

sous forme de cartes pliées ou no n 
pliées sont soumis aux mêmes limi tes 
miruma que les cartes postales. 

' a l ieu, les taxes et surtaxes prévues pour la 
catégorie de correspondances dans laquelle Jes 
fon t pl acer leur contenu, leur poids ou leurs 
dimensions. En ce qui concerne les envois dé
passant les limi tes de poids maxima fixées au 
§ 1, ils peuvent être taxés d'après leur poids 
réel. 

A.ffranchissement. 

Art. 35 . En règle générale, tous les envois 
dés ignés à l'article 33 doivent être complète
ment affranchis par l'expéditeur. 

Il n'est pas donné cours aux envois non ou 
insuffisamment affranchis autres que les let
tres et les cartes postales simples, ni aux car
tes postales avec réponse payée dont les deux 
parties ne sont pas entièrement affranchies au 
moment du dépöt. 

T axe en cas d'absence ou d; insuffisance 
d'affranchissem ent. 

c. ne peuvent contenir aucun timbre-poste, 
aucune formule d'affranchissement, obli térés 
ou non, ni aucun papier représentat if d'une 1 
valeur. · 

Art. 36. En cas d'absenoe ou d'insuffisance 
d'affranchissement et sauf les exceptions pré
vues par l'article 145, §§ 3, 4 et 5, du Règle
ment pour certaines catégories d'envois réexpé
diés , les lettres et les cartes postales simples 
sont passible , à la charge des destinataire , 
d' une taxe double du montant de l'affranchis
sement manquant, sans que cette taxe puisse 
être i nférieure à 5 centimes. 

7. Les paquets d'échantillons de marchan
d ises ne peuvent renfermer aucun objet ayant 
une valeur marchande. 

8. La réunion en un seul envoi d'objets de 
correspondanoe de catégories différentes (ob
jets groupés) est autorisée dans Jes conditions 
fixées par Ie Règlement. 

9. Sauf les exceptions prévues par Ja Con
vention et son Règlement, il n'est pas donné 
cours aux envois qui ne remplissent pas les 
conditions requises par Ie présent article et 
par les articles correspondants du Règlement. 

Les objets qui auraient été admis à tort 
doivent être renvoyés à l 'Administration d'ori 
gine. Toutefois, l'Administration de destina
t ion est autorisée à les remettre aux destina
ta ires. Dans ce cas, elle leur appl ique, s'il y 

Le même tra itement peut être appliqué. 
dans les cas précités, aux autres objets de cor
respondance qui auraient été transmis à tort 
au pays de destination. 

Surtaus. 

Art. 37. Pour tout objet transporté par des 
servi ces extraordinaires donnant lieu à des 
frais spéciaux, il peut être perçu, en sus des 
taxes fixées par l'article 34, une surtaxe en 
rapport a vec ces fra is. 

Lorsque Ie tarif d'affranchissement de la 
carte postale simple comprend la surtaxe auto
risée par J'alinéa précédent, ce même tarif 
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est applicable à chacune des parties de la j 
carte postale avec réponse payée. 

Annulation des droits de douane et autres 
droits non postaux. 

Taxes spéciales. 

Art. 38. 1. Les Administrations sont auto
risées à frapper d'une taxe additionnelle, se
Ion les dispositions de leur législation, les 
objets remis à leurs services d'expédition en 
dern ière l imite d'heure. 

2. Les objets adressés poste restante peu
vent être frappés par les Administrations des 
pays de destination de la taxe spéciale qui se
ra it prévue par leur législation pour les ob
jets de même nature du régime interne. 

3. Les Administrations des pays de destina
t ion ont autorisées à percevoir une taxe spe
ciale de 50 centimes au maximum pour chaque 
petit paquet remis au destinataire. Cette taxe 
peut être augmentée de 25 centimes au maxi
mum en cas de remise à domicile . 

Objets passibles d,e d1·oits de douane. 

Art. 39. Les petits paquets et les imprimés 
passibles de droits de douane sont admis. 

II en est de même des lettres et des échan
t illons de marchandises contenant des objets 
passibles de droits de douane lorsque Ie pays 
de destination a donné son consentement. 

Les envois de sérums et de vaccins, bénéfi
ciant de l'exception stipulée à l'article 122 du 
Règlement, sont admis dans tous les cas. 

Oontróle douanier. 

Art. 40. L'Administration du pays destina
ta ire est autorisée à soumettre au controle 
douanier les envois cités à l'article 39 et, Ie 
cas échéant, à les ouvrir d'office. 

Droit de dédouanement. 

Art. 41. Les envois soumis au controle 
douan ier dans Ie pays de destination peuvent 
être frappés de ce chef, au titre postal , d'un 
dro it de dédouanement de 50 centimes au 
nuix imum par envoi. 

Droits de douane et autres droits non postaux. 

Art. 42. Les Administrations sont autori
sées à percevoir, sur les destinataires des 
envois, les droits de douane et tous autres 
droits non postaux éventuels. 

Envois francs de droits. 

Art. 43. 1. Dans les relations entre les 
pays qui se sont déclarés d' accord à eet égard, 
les expéditeurs peuvef\t prendre à leur charge, 
moyennant déclaration préalable au bureau de 
départ, la totalité des droits postaux et non 
postaux <lont les envois sont grevés à la li
vraison. 

Dans ce cas, les expéditeur doivent s'en
gager à payer les sommes qui pourraient être 
réclamées par Ie bureau destinataire et, Ie cas 
échéant, versei· des arrhes suffisantes. 

L'Adminjstration destinataire est autorisée 
à percevoir un droit de commission qui ne 
peut dépasser 50 centimes par envoi. Ce droit 
est indépendant de celui qui est prévu à 
l'article 41. 

2. Toute Administration a Ie droit de li 
miter Ie service des envois francs de droits 
aux objets recommandés. 

Art. 44. Les Administrations s'engagent à 
intervenir auprès des services intéressés de 
leur pays pour que les droits de douane et 
autres droits non postaux soient annulés sur 
les envois renvoyés au pays d'origine, dé
truits pour cause d'avarie complète du contenu 
ou réexpédiés sur un tiers pays. 

Envois exprès. 

Art. 45. 1. Les objets de correspondance 
sont, à la demande des expéditeurs, remis à 
domicile par porteur spécial immédiatement 
après l'arrivée, dans les pays <lont les Ad
ministrations consentent à se charger de ce 
service dans leurs relations réciproques. 

2. Ces envois, qua! ifiés "exprès", sont sou
mis, en sus du port ordinaire, à une taxe spé
ciale s'élevant au minimum au double de l 'af
franchi ssement d'une lettre ordinaire de port 
simple et au maximum à 70 centimes. Cette 
taxe doit être acquittée complètement et à 
l' a va nee par 1' expéd i teur. 

3. Lorsque Ie domicile du destinataire se 
trouve en dehors du rayon de distribution lo
cale du bureau de destination, la remise par 
exprès peut donner lieu à la perception d'une 

1 taxe complémentaire jusqu'à concurrence de 
celle qui est fixée dans Ie service interne. 

La remise par exprès n'est toutefois pas 
obligatoire dans ce cas. 

4. Les objets exprès non complètement af
franch is pour Ie montant total des taxes paya
bles à !'avance sont distribués par les moyens 
ordinai res, à moins qu'ils n'aient été traités 
comme exprès par Ie burnau d'origine. Dans 
ce dernier cas, les envois sont taxés d'après 
les dispositions de l'article 36. 

5. Il est loisible aux Administrations de 
s'en tenir à un seul essai de remise par 
exprès. Si eet assa i est infructueux, l'objet 
peut être traité comme un envoi ordinaire. 

lnterdictions. 

Art. 46. 1. L'expédition des objets v1ses 
dans la colonne 1 du tableau ei-après est 
interdite. Lorsque ces objets ont été admis à 
tort à l'expédition, ils doivent subir Ie traite
ment indiqué dans la colonne 2. 

Zie bovenaan pag. 820. 

2. Dans les cas ou des envois admis à tor t 
à l'expédition ne seraient ni renvoyés à ! 'ori
gine, ni remis au destinataire, I' Administra
tion expéditrice doit être informée, d'une m a
nière précise, du traitement appliqué à ces 
envois. 

3. Est d'ailleurs réservé Ie droit de tout 
pays de ne pas effectuer, sur son territo ire, Ie 
transport en transit à découvert des objets 
autres que les lettres et les cartes postales, à 
l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux 
dispositions légales qui règlent les conditions 
de leur publication ou de leur circulation 
dans ce pays. 

Ces objets doivent êtrn renvoyés à 1' Admi
nistration d'origine. 
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Object Traitemcnt des envois admis à tort 
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lage, peuvent présenter du <langer pour les 
agent, sa.lir ou détériorer les correspondances ; 

b) les obj ets passibles de clrni ts de douane (sauf 
les exceptions próvues à l'article 39) ainsi que 
les échantillons expécliés err nom bre en vue 
d'éviter la percept ion de ces clroits; 

c l'opium, la morphjoe. la cocaïne et autres stu
péfiants; 

d) les objets clont l'aclmission ou la circulation 

à traiter selon les règlements in térieurs de l'Ad
ministration qui en constato la présence; toute
fois, les objets v isés sous c) ne sont en a.ucun cas 
ni acheminés à clestination. ni clélivrés aux cles
t inataires, ni renvoyés à }'origine; 

est interclite clans Ie pays de clestination ; 
e) les matières explos ibles, inflamma bles o u dan- } à 

gereuses; 
f) les objets obscènes ou immoraux; 

détruire sur place par l' Ad mini stration qui en 
constate la présence ; 

g) les animaux vivants, à l'exception des abeilles, 
des sangsues et des vers à soie. 

M odalités d' af /1·anchisse1nent . 

Art. 4 7. 1. L' affranchissement est opere, 
soit au moyen de timbres-poste valables dans 
Ie pays d'origine pour la correspondance des 
particuliers, soit au moyen d'empreintes de 
machines à a ffranchir , officiellement adoptées 
et fonctionnant sous Ie controle immédiat de 
l 'Administra tion ou, en ce qui concerne les 
imprimés, au moyen d'empreint.es à l a presse 
d'imprimerie ou par un autre procédé lors
qu'un tel système d'impression est autori sé 
par les règlements intérieurs de l'Administra
tion d'ori g ine . 

2. Sont considérés "comme dûment affran
chis: les cartes-réponse portant, imprimés ou 
coll és, des timbres-poste du pays d'émission de 
ces cartes, les envois régulièrement affranchis 
pour leur prem ier parcours et dont Ie com
plément de taxe a été acquitté avant leur 
réexpédition, a insi que les journaux ou pa
quets de journaux et écri ts périodiques dont 
la suscription porte la mention " Abonnements
poste" et qui sont expédiés en vertu de ]'Ar
rangement concernant les abonnements aux 
journaux • et écrits périodiques. 

AJ/1'anchisse1nent des c017,espondances à bord 
des navires . 

Art. 48. Les correspondances déposées en 1 
pleine mer dans la boîte d'un navire ou entre · 
les mains des agents des postes embarquós ou 
des commandants de nav ires peuvent être af
franchies, sauf arrangement contraire entre 
les Administrations intéressées, au moyen de 
timbres-poste et d'après Ie tari f du pays 
auquel appartient ou dont dépend !edit na
vire. Si Ie dépöt à bord a lieu pendant Ie 
stationnement aux deux points extrêmes du 
parcours ou dans l'une des escales intermé
dia ires, l' affranchissement n'est valable que 
s'il est e ffectué au moyen de timbres-poste et 
d'après Ie tarif du pays dans les eaux duquel 
se trouve Ie navire . 

Franchise postale. 

Art. 49. 1. Sont exonérées de toutes taxes 
postales les correspondances relatives au ser
v ice postal écha ngées ent re les Administra
tions des postes, entre ces Administrations et 

à renvoyer au pays d'origine : toutefois, si leur 
présence n'est constatée que par l'Aclmfoistra
tion de clestination. celle-ci est autorisée à les 
remettre aux clestinataires aux conclitions pré
vues par ses règlements intérieurs. 

Ie Bureau international, entre les bureaux de 
poste des pays de l'Union, et entre ces bu
reaux et les Administrations a insi que celles 
dont Ie transport en franchise est expressé
ment prévu par les dispositions de la Conven
t ion, des Arrangements et de leurs Règle
ments. 

2. Les corre pondances, à l'exception des 
envois grevés de remboursement, destinées aux 
prisonniers de guerre au expédiées par eux 
sont également exonérées de toutes taxes pos
tales, aussi bien dans les pays d'origine et de 
destination que dans les pays intermédiaires. 

Il en est de même des correspondances con
cernant les prisonniers de guerre, expédiées 
ou reçues, soit directement, soit à titre d'inter
médiaire, par les bureaux de renseignements 
qui sera ient établ is éventuellement pour ces 
personnes dans des pays belligérants ou dans 
les pays neutres. ayant recueilli des belligé
r an ts sur leur territoire. 

Les belligérants recueillis et internés dans 
un pays neutre sont assimilés a ux prisonnie rs 
de guerre proprement di ts en ce qui concerne 
l'appl ication des dispositions ci-dessus. 

Coupons-réponse. 

Art. 50. Des coupons-réponse sont mis en 
ven te dans les pays de l'Union. 

Le prix de vente en est déterminé par les 
Administrations intéressées, mais ne peut être 
inférieur à 35 centimes ou à l'équiva lent dans 
la monnaie du pays de débit. 

Chaque coupon est échangeable dans tout 
pays contre un t imbre ou des timbres repré
sentant l'affranchissement d'une lettre ordi
naire de port simple originaire de ce pays à 
destination de l 'étranger. 

Est, en outre, réservée à chaque pays la 
faculté d'exiger Ie dépöt simultané des cou
pons-réponse et des envois de correspondance 
à affranchir en échange de ces coupons. 

Retrait . M odif icatïon d'adresse. 

Art. 51. 1. L 'expédi teur d'un objet de cor
respondance peut Ie faire retirer du serv ice ou 
en faire modifier l' adresse tant que eet objet 
n' a pas été livré au destinata ire. 

2. La demande à formul er à eet effet est 
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transmise, par voie postale ou par voie télé
graphique, aux frais de l'expéditeur qui doit 
payer, pour toute demande par voie postale, 
la taxe applicable à une lettre recommandée 
de port simple et, pour toute demande par 
voie télégraphique, la taxe du télégramme. 

Si la dernande de retrait ou de modification 
d'adresse concerne plusieurs envois remis si
multanément au même bureau par Ie même 
expéditeur à l' adresse du même destinataire, 
l'expêdi teur paie, pour toute demande postale, 
la taxe applicable à une seule lettre recom
mandée de port simple, et, pour toute de
mande télégraphique, la taxe du télégramme 
contenant les données de tous les envois visés. 

Réexpédition. Rebuts. 

Art. 52. 1. En cas de changement de ré
si dence du destinataire, les objets de corres
pondance lui sant réexpédiés, à mains que 
l'expéditeur n'ait interdit la réexpêdition par 
une annotation portée sur la suscription en 
une langue connue dans Ie pays de destina
tion. 

2. Les correspondances tombées en rebut 
doivent être renvoyées immédiatement au pays 
d'origine. 

3. Le délai de conservation des correspon
dances gardêes en instance à la disposition 
des destinata ires ou adressées poste restante 
est fixé par les règlements du pays de destina
t ion. 

Toutefois, ce délai ne peut dépasser, en 
règle générale, deux mais, sauf dans des cas 
particul iers ou l'Administration de destina
tion juge . nécessaire de Ie prolonger jusqu' à 
quatre mais au maximum. Le renvoi au pays 
d'origine doit avoir lieu dans un délai plus 
court, si l'expédi teur l'a demandé par une 
annotation portée sur la suscription en une 
la ngue connue dans Ie pays de destination. 

4. Les imprimés dénués de valeur ne sant 
pas renvoyés, sauf si l'expéditeur en a de
mandé Ie retour par une annotation portée sur 
!'envoi. Les imprimés recommandés doivent 
toujours être renvoyés. 

5. La réexpédition d'objets de correspon
dance de pays à pays ou leur renvoi au pays 
d'origine ne donue lieu à la perception d'au
cun supplément de taxe, sauf les exceptions 
prévues au Règlement. 

6. Les objets de correspondance qui sont 
réexpêdiés ou tombés en rebut Sont livrés aux 
destinataires ou aux expéditeurs contre paye
ment des taxes dont ils ont été grevés au dé
part, à l'arrivée ou en cours de route par 
suite de réexpêdition au delà du premier par
cours, sans préjudice du remboursement des 
droits de douane ou autres frais spêciaux dont 
le pays de destination n'accorde pas l' annula
tion. 

7. En cas de réexpédition sur un autre pays 
ou de non-remise, la taxe de poste restante, 
Ie droit de dédouanement, Ie droit de com
mission, la taxe complémentaire d'exprès et 
Ie droit spécial de remise aux destinataires 
des pf;ltits paquets sont annulés. 

R éclamations. 

Art. 53. 1. La réclamation de tout envoi' 
peut donner lieu à la perception d'un droit de 
50 centimes au maximum. 

Ce droit est perçu pour chaque envoi, même 
si la 1·écl amati on concerne pi usieurs en vois 
déposés simultanément par Ie même expédi
teur à l'adresse du même destinataire. 

En ce qui concerne les envois recommandés, 
aucnn droit n'est perçu si l'expéditeur a déjà 
acquitté Ie droit spécial pour un av is de ré
ception. 

2. Les réclamations ne sont admises que 
dans Ie délai d'un an à compter du lende
main du dépöt de !'envoi . 

Chaque Administration est, toutefois, tenue 
de donner suite aux simples demandes de ren
seignements , introduites après ce délai, dont 
ell e est saisie par une autre Administration au 
sujet d'envois expédiés depuis moins de deux 
ans. 

3. Chaque Administration est obligée d'ac
cepter les réclamations concernant des envois 
déposés sur Je territoire d'autres Administra
tions. 

4. Lorsqu'une réclamation a été motivée 
par une faute de service, Je droit de réclama
tion est restitué. 

CHAPITRE II. 

Envois recommandés. 

Taxes. 

Art. 54. 1. Les objets de correspondance 
désignés à l'article 33 peuvent être expédiés 
sous recommandation. 

2. La taxe de tout envoi recommandé doit 
être acquittée à !' avance. Elle se compose: 

a. du port ordinaire de !'envoi, selon sa 
nature; 

b. d'un droit fixe de recommandation de 
40 centimes au maximum. 

Le droit fixe de recommandation a fférent à 
la partie " Réponse" d'une carte postale ne 
peut être valablement acquitté que par l'ex
péditeur de cette partie . . 

3. Un récépissé doit être délivré gratuite
ment, au moment du dépöt, à l'expéditeur 
d'un envoi recommandé. 

4. Les pays disposés à se charger des ris
ques pouvant dériver du cas de force majeure 
sont autorisés à percevoir une taxe spéciale de 
40 centimes au maximum pour chaque envoi 
recommandé. 

5. Les envois recommandés non ou insuffi
samment affranchis qui auraient été transmis 
à tart au pays de destination sont passibles, 
à la charge des destinataires, d'une taxe égale 
au montant de l'affranchissement manquant. 

Avis de ,·éception. 

Art. 55. L'expéditeur d'un envoi recom
mandé peut demander un avis de réception en 
payant, au moment du dépöt, un droit fixe de 
40 centimes au maximum. 

L'avis de réception peut ê
0

tre demandé pos
térieurement au dépöt de !'envoi dans Ie dé
lai et moyennant la taxe prévus à l'article 
53 pour les réclamations. 

Etendue de la responsabilit é. 

Art. 56. 1. Sauf les cas prévus à l'article 
57 ei-après, les Administrations répondent de 
la perte des envois recommandés. 

L'expêditeur a droit, de ce chef, à une in-
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demnité <lont Ie montant est fixé à 50 francs 
par objet. 

2. Les Administrat ions n'assument aucune 
responsabilité pour les envois saisis pa r la 
douane par su ite de fausse déclaration de leur 
contenu . 

Exceptions au p,·incipe de la responsabilité. 
Art. 57 . Les Administrations sont dégagées 

de toute responsab ili té pour la perte d'envois 
recommandés : 

a. en cas de force majeure; toutefois, 1 a 
responsabi l ité subsiste à l'égard de I'Admi
nistration expéditrice qui a accepté de couvrir 
les risques de force majeure (article 54, § 4). 
Le pays responsable de la perte doit, suivant 
sa législation intérieure, décider si cette perte 
est due à des circonstances constituant un cas 
de force majeure ; 

b. Iorsque, la preuve de leur responsabil ité 
n'ayant pas été administrée autrement, elles 
ne peuvent rendre compte des envois par sui te 
de la destruction des documents de service ré
sul tant d'un cas de force m ajeure; 

c. lorsqu' il s'agit d'envois <lont Ie contenu 
tombe sous Je coup des interd ictions prévues 
aux articles 34, §§ 4 et 6, lettre c, et 46, § 1; 

d. Iorsque I' expéditeur n'a formul é aucune 
réclamation dans Ie délai d'un an prévu à 
l'article 53. 

Cessation de la responsabilité. 
Art. 58. Les Admirustrations cessent d'être 

responsables des envois recommandés <lont 
elles ont effectué la remise dans les conditions 
prescrites par leur règlement in térieur pour 
les envois de même nature. 

Payernent de l'indemnité. 
A rt. 59. L'obl igation de payer l'indemni té 

incombe à !' Administration <lont relève Ie 
bureau expéditeur de ]'envoi , sous réserve de 
son droi t de recours contre l'Administration 
responsable. 

Délai de payem ent de l'indemnité. 
A rt. 60. 1. Le payement de l'indemnité 

doi t avoir lieu Ie plus tót possible et, au plus 
tard, dans Ie délai de six mois à compter du 
lendemain du jour de la réclamation. Ce dé
! ai est porté à neuf mois dans les relations 
avec les pays éloignés. 

L' Administration expéditrice qui n'accepte 
pa de se charger des risques dérivant du cas 
de force majeure peut différer Ie règlement de 
l'indemnité au delà du délai prévu à l' a linéa 
précédent lorsque la question de savoir si la 
perte de !'envoi est due à un cas de l'espèce 
n'est pas tranchée. 

2. L' Administration d'origine est a utorisée 
à désintéresser l' expéditeur pour Ie compte de 
l 'Administration intermédiaire ou destinataire 
qui, régul ièremént saisie, a la issé s'écouler 
trois mois sans donner de solution à !'affaire; 
ce dé! a i est porté à six mois dans les rela
t ions avec les pays éloignés. 

Détennination de la responsabil ité. 
Art. 61. 1. Jusqu'à preuve du contrai re, 

Ja responsabi lité pour la perte d'un envoi 
recommandé incombe à l 'Administration qu i, 
ayaut reçu l'objet saus faire d'observation et 

étant mise en possession de tous les moyens 
réglementaires d'investigation, ne peut établir 
ni la délivrance au destinata ire ni, s' il y a 
lieu, la transmission régul ière à l'Administra
tion suivante. 

Une Administration intennédiaire ou desti
nataire est, jusqu'à preuve du contra ire, déga
gée de toute responsabili té: 

a. lorsqu'ell e a observé les dispositions de 
l 'article 159, § 3, du R èglement ; 

b. lorsqu'elle peut établir qu'ell e n'a été 
sa isie de la réclamation qu'après la destruc
tion des documents de service relatifs à !'envoi 
recherché, Ie délai de garde pré vu à l'article 
177 du Règlemen t étant expiré; cette réserve 
ne porte pas atteinte aux droits du récl amant. 

Toutefois, si la perte a eu 1 ieu en cours de 
t ransport sans qu'il soit possible d'établir sur 
Je territo ire ou dans Je service de que! pays 
Ie fait s'est accompli , les Administrations en 
cause supportent Je dommage par parts égales. 

2. Lorsqu'un objet recommandé a été perdu 
dans des ci rconstances de force ma jeure, l'Ad
ministration sur Je territoire ou dans Ie ser
vice de laquelle la perte a eu l ieu n'en est 
responsable envers l'Administrat ion expéd i
trice que si les deux pays se chargent des 
ri sques dérivant du cas de force majeure. 

3. Les droits de douane et autres <lont 
l'annulation n'a pu être obtenue tombent à 
la charge des Administrations responsables 
de la perte. 

4. L'Administration qui a effectué Ie paye
m ent de l'indemnité est subrogée, jusqu'à con
currence du montant de cette indemnité, dans 
les droits de la personne qui l'a reçue , pom 
tout recours éventuel, soit contre Ie destina
taire, soit contre l'expédi teur ou contre des 
tiers. 

5. E n cas de découverte ultérieure d'un 
envoi recommandé considéré comme perdu, la 
personne à qui l'indemnité a été payée do it 
être avisée qu'elle peut prendre possession de 
!'envoi contre restitution du montant de l' in
demnité. 

R em bourse11,ent de l'inde11mité à l' Admini
stration expéditrice. 

Art. 62. 1. L' Administration responsable 
ou pour Ie compte de laquelle Ie payement est 
effectué en conformité de l' article 60 est tenue 
de rembourser à l'Administration expéditrice, 
dans un déla i de trois mois à compter de 
!'envoi de la notification du payement, Ie 
montant de l' indemnité effectivement payée à 
l 'expéditeur. 

Si l' indemnité doi t être supportée par plu
sieurs Administrations en oonformité de l'ar
ticle 61, l'intégralité de l'indemnité due doit 
être versée à l'Administration expéditrice, 
dans Ie déla i mentionné à l' alinéa précédent, 
par la première Administration qu i, ayant 
dûment reçu !' envoi réclamé, ne peut en éta
bl ir la transmiss ion régulière au service cor
respondant. Il appartient à cette Administra
tion de récupérer sur les autres Admi nistra
tions responsables la quote-part éventuelle de 
chacune d'elles dans Ie dédommagement de 
l 'ayant dro it. 

2. Le remboursement à l' Administration 
créancière s'effectue sans frais pour cette Ad
ministration, soit au moyen d'un mandat de 
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poste, d'un chèque ou d'une traite payable à 
vue sur la capitale ou sur une place commer
ciale du pays créancier, soit en espèces ayant 
cours dans oe pays. 

Lorsque la responsabilité a été reconnue, de 
même que dans Ie cas prévu à l'article 60, 
§ 2, Ie montant de J'indemnité peut égale
ment être repris d'office sur Ie pays respon
sable par la voie d'un décompte quelconque, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'une 
Adrninistration qui échange régulièrement des 
décornptes avec !' Administration responsable. 

Passé Ie délai de trois mois, la somme due 
à I' Administration expéditrice est productive 
d'intérêt à raison de 5 % !'an à compter du 
jour de l' exp iration dudit délai. 

3. L'Administration d'origine ne peut ré
clamer Je remboursement de l'i ndemni té à 
l'Administration responsable que dans Ie délai 
de deux ans à compter de !'envoi de la noti
fication de la perte, ou, s' il y a lieu, du jour 
de l'expiration du délai prévu à l'article 60, 
§ ?.. 

4. L'Admin istration dont la responsabi li té 
est dûment établie et qui a tout d'abord dé
cliné Ie payement de l ' indemnité doit prendre 
à sa charge tous les frais accessoires résultant 
du retard non justifié apporté au payement. 

5. Les Administrations peuvent s'entendre 
pour liquider périodiquement les indemnités 
qu'elles ont payées aux expédi teurs et dont 
e lles ont reconnu Ie bien-fondé. 

CHAPITRE III. 

Envois contre remboursement. 

Ta:ces et conditions. Liquidation. 

Art. 63. 1. Les correspondances recom
mandées peuvent être expédiées contre rem
boursement dans les relations entre les pays 
<lont les Administrations conviennent d'assurer 
ce service. 

2. Les objets expédiés contre rembourse
ment sont soum is aux formalités et aux taxes 
des envois recommandés. En outre, l'expédi
teur paie à !' avance: 

a. une taxe fixe qui ne peut dépasser 50 
centimes par envoi et un droit proportionnel 
de 1/2 % au maximum du montant du rem
boursement, s'il désire que ce montant soit 
liquidé au moyen d'un mandat de rembourse
ment émis gratuitem ent à son profit; 

b. une taxe fixe de 25 centimes au maxi
mum, s' il demande la liquidation au moyen 
d'un versement en compte courant postal dans 
Ie pays de destination de !'envoi. 

3. Le mode de liquidation prévu au § 2, 
lettre b, n'est admis que si les Administra
tions intéressées se chargent d' appliquer ce 
procédé de liquidation. L'Administration de 
destination verse en compte courant, au moyen 
d'un bulletin de versement du régime inté
rieur, Ie montant encaissé sur Ie destinataire, 
après déduction d'une taxe fixe de 25 centi
mes au maximum et de la taxe ordinaire des 
versements applicable dans son service inté
rieur. 

4. Que! que soit Ie mode de liquidation, Ie 
montant maximum du remboursement est égal 
à cel ui qui est fixé pour les mandats de poste 
à destination du pays d'origine de !'envoi. 

5. Sauf arrangement contraire, Ie montant 
du remboursement est expr imé dans la rnon
naie du pays d'origine de !'envoi. Toutefois, 
en cas de versement en compte courant postal 
tenu dans Ie pays de destination de !'envoi, ce 
montant doit être indiqué dans la monnaie de 
ce pays. 

6. Chaque Administration a la faculté 
d'adopter, pour la perception du droit propor
t ionnel prévu au § 2, lettre a, l'échell e qui 
répond Je mieux à ses convenances de service. 

A. nnulation ou réduction du montant du 
ren,boursement. 

Art. 64. L'expéditeur d'un envoi recom
mandé grevé de remboursement peut deman
de r Ie dégrèvernent total ou partiel du mon
tant du remboursement. 

Les dernandes de cette nature sont soumises 
aux mêmes dispositions que les demandes de 
retrait ou de modification d' adresse. 

Si la demande de dégrèvement total ou 
partie! du montant du remboursement doit 
être transmise par voie télégraphique, la taxe 
du télégramme est augmentée de la taxe ap
plicable à une lettre recommandée de port 
simple. 

R espon;;abilité en cas de perte de l'envoi. 

Art. 65. La perte d'un envoi recommandé 
grevé de remboursement engage la responsa
bi li té du serv ice postal dans les conditions 
déterminées par les articles 56 et 57. 

Ga1'C11ntie des sommes encaissées régulièrement . 

Art. 66 . Les sommes encaissées régulière
ment du destinataire, qu'elles aient été ou non 
converties en mandats de poste ou versées en 
compte courant postal, sont garanties à l'ex
péditeur dans les conditions déterminées pa r 
l' Arrangement concernant les mandats de 
poste ou par les prescriptions régissant Ie ser
vice des chèques et virements postaux. 

l ndemnité en cas de non-encaissement du 
montant du remboursement, d'encais

sement insuffisant ou fraudiul eux. 

Art. 67. 1. Si !'envoi a été livré au desti
nataire sans encaissement du montant du rem
boursement, l'expéditeur a droit à une indem
nité, pourvu qu'une 1·éclamation ait été formu
lée dans Ie délai prévu à l'article 53, § 2, et à 
moins que Ie non-encaissement ne soit dû à 
une faute ou à une négligence qe sa part, ou 
que Ie contenu de !'envoi ne tombe sous Ie 
coup des interdictions prévues aux articles 34, 
§§ 4 et 6, lettre c, et 46, § 1. 

Il en est de même si la somme encaiasée du 
destinataire est inférieure au montant du rem
boursement indiqué ou si l'encaissement a été 
effectué frauduleusement. 

L'indemnité ne pourra dépasser, en aucun 
cas, Ie montant du remboursement. 

2. L'Administration qui a effectué Ie paye
ment de l' indemni té est subrogée, jusqu'à con
currence du montant de cette indemnité, dans 
les droits de la personne qui l' a reçue, pour 
tout recours éventuel, soit contre Ie destina
taire, soit contre l'expéditeur ou contre des 
tiers. 
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S01n1n es encaissées régulièrem ent. l ndemnités. 
P ayement et recou,·s . 

Art. 68. L'obl igation de payer les sommes 
encais ées régulièrement ou l'indemnité <lont 
il est question à l 'article 67 incombe à l'Ad
ministration <lont relève Ie bureau expéditeur 
de !'envoi, sous réserve de son droit de re
cours contre !' Administrat ion responsable. 

Délai de -payement. 
Art. 69. Les dispositions de l'article 60 

concernant les délais de payement de l'indem
nité pour la perte d'un envoi recommandé 
s'appliquent au payement des so=es encais
sées ou de l'indemnité pour les envois contre 
remboursement. 

Détermination de la responsabilité. 
Art. 70. L e payement, par l'Administration 

expéditrice, des sommes encaissées régulière
ment ou de l'indemnité prévue à l'article 67 
se fait pour Ie compte de l'Administration 
destinataire. Celle-ci est responsable, à moins 
qu'elle ne puisse prouver que la faute est due 
à la non-observation d'une disposition régle
menta ire par l'Administration expéditrice. 

En cas d'encaissement fraudul eux à la suite 
de la disparition, dans Ie service, d'un envoi 
contre remboursement, l a responsabilité des 
Administrations en cause est déterminée selon 
les règles prévues à l'article 61 pour la perte 
d'un envoi recommandé. 

Toutefois, la responsabilité d'une Admini
stration intermédiaire qui ne participe pas au 
service des remboursements est limitée à celle 
qui e t prévue aux articles 56 et 57 pour les 
envois recommandés. Les au tres Administra
tions supportent par parts égales Ie montant 
non couvert. 

R emboursement des · son,mes avancées. 
A1·t. 71. L' Administration destinataire est 

tenue de rembourser à l'Administration expé
ditrice dans les conditions prévues à l'article 
62 les sommes qui ont été avancées pour son 
compte. 

Mandats de remboursement et bulletins 
de versement. 

Art. 72. 1. Le montant d'un mandat de 
remboursement qui , pour un motif quelconque, 

1 ° Parcours territoriaux : 

Jusqu'à 1000 km. . . . . . . . . 
Au delà de 1000 jusqu'à 2000 km 

2000 3000 " 
3000 6000 
6000 9000 
9000 k,;{. 

2° Parcours maritimes : 

Jusqu'à 300 milles ma.rins ' .... 
Au delà de 300 jusqu'à 1500 milles marins. 
Entre l'Europe et l'Amérique du Nord .. 
Au delà de 1500 jusqu'à 6000 milles ma.rins 
Au delà de 6000 milles marina . . . . . . 

n'a pas été payé au bénéficiaire, n'est pas 
remboursé à l'Administration d'émission. Il 
est tenu à la disposition du bénéficiaire par 
l'Administration expéditrice de !'envoi grevé 
de remboursement et revient définitivement à 
cette Administration après l'expiration du 
délai légal de prescription. 

A tous les autres égards, et sous les réserves 
prévues au Règiement, les mandats de rem
boursement sont soumis aux dispositions fixées 
par !'Arrangement concernant les mandats de 
poste. 

2. Lorsque, pour une cause quelconque, un 
bulletin de versement émis en conformité des 
prescriptions de l'art icl e 63 ne peut être porté 
au crédit du bénéficiaire indiqué par l'expé
di teur de !'envoi contre remboursement, Ie 
montant de ce bulletin doit être mis, par 
l'Administration qui l'a encaissé, à la dispo
sition de l'Administration d'origine pour être 
payé à l'expéditeur de !'envoi. 

Si ce payement ne peut être effectué, il est 
procédé co=e il est prévu au § 1. 

B onification de la ta.x.e et du da-oit de 
remboursem ent. 

Art. 73 . L'Administration d'origine bonifie 
à l'Administration de destination, dans les 
conditions prescrites par le Règlement, une 
quote-part fixe de 20 centimes par rembourse
m ent, plus ¼ % de la somme totale des man
dats de remboursement payés. 

CHAPITRE IV. 

AttrJbution des taxes. Frals de transit. 

A ttribution des ta.xes. 
Art. 74. Sauf les cas expressément prévus 

par la Convention, chaque Administration 
garde en entier les taxes qu'elle a perçues. 

Frais de transit. 
Art. 75. 1. Les correspondances échangées 

en dépêches closes entre deux Administrations, 
au moyen des servioes d'une ou de plusieurs 
au tres Administrations (services tiers), sont 
soumises, au profit de chacun des pays traver
sés ou dont les services participant au trans
port, aux frais de transit indiqués dans Ie 
tableau suivant : 

Par kilogramme 

de lettres et de 1 

cartes postales 

Fr. c. 

- .60 
0.80 
1.20 
2.-
2.80 
3.60 

- .60 
1.60 
2.40 
uo 
4.80 

d'autres objets 

Fr. 

- .08 
- .12 

O.lG 
- .24 
- .32 
- .40 

- .08 
- .20 
- .32 
- .40 
-.60 

c. 
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2. Les fra is de transit pour Ie transport 
maritime sur un trajet n'excédant pas 300 
m illes m a rins sont fi xés au tiers des sommes 
prévues au § 1, si !' Administration intéressée 
reçoit déjà, du chef des dépêches transportées, 
la rémunération a fférente au transit territo
r ial. 

3. En cas de transport maritime e ffectué 
par deux ou plusieurs Administrations, les 
frais du parcours m aritime total ne peuvent 
pas dépasser 4 francs 80 par kilogramme de 
lettres et de cartes postales et 60 centimes par 
kil ogramme d'autres objets . Le cas échéant, 
ces montants maxima sont répartis entre les 
Admin istrations participant au transport, au 
prorata des di stances parcourues. 

4. Sont considérés comme services ti ers, à 
moins d'arrangement contraire, les transports 
maritimes effectués directement entre deux 
pays au moyen de nav ires de l'un d'eux a insi 
que les transports effectués entre deux bu
reaux d'un même pays par l'i ntermédiaire de 
services d'un autre pays. 

5. Sont considérés comme autres objet , en 
ce qui concerne Ie transit, les petiti; paquets, 
les journaux ou paquets de journaux et écrits 
périodiques expédiés en vertu de !'Arrange
ment concernant les abonnements aux jour
naux et écrits périodiques ainsi que les boîtes 
avec valeur déclarée expêdiées en vertu de 
)'Arrangement concernant les lettres et les 
boîtes avec valeur déclarée. 

6. Les dépêches mal dirigées sont considé
rées, en ce qu i conceri;ie le payement des frais 
de transit, comme si ell es avaient suivi leur 
voie normale. 

Exemption 11..e frais de transit . 
Art. 76. Sont exempts de tous frais de 

transit territoria) ou maritime, les correspon
dances en franchise postale mentionnées à 
l 'article 49 , les cartes postales-réponse ren
voyées au pays d'orig ine, les envois réexpé
diés, les 1·ebuts, les av is de réception, les 
mand ats de poste et tous autres documents 
relatifs au service postal , notamment les plis 
concernant les virements postaux. 

Services extraordinaires. 
Art. 77. Les fra is de tra nsit spécifiés à 

l' a rticl e 75 ne s'appl iquent pas au transport 
au moyen de services extraordinaires spéciale
ment créés ou entretenus par une Administra
tion sur la demande d'une ou de plusieurs 
autres Administrations. Les condi tions de 
cette catégorie de transports • sont réglées de 
gré à gré entre les Administrations intéressées. 

Payements et décomptes. 

A rt. 78. l. Les frai s de transit sont à la 
charge de l'Administration du pays d'origine. 

2. Le décompte général de ces fra is a lieu 
d' après les données de relevés statistiques éta
bl is , une fois tous les trois ans, pendant une 
période de quatorze jours. Cette période est 
portée à vingt-huit jours pour les dépéches 
échangées moins de six fois par semaine par 
les services d'un pays quelconque. 

Le R èglement détermine la période et la 
durée d' application des statistiques. 

3. Toute Administration est autorisée à 
soumettre à l 'appréciation d'une Commiss ion 

d'arb itres les résultats d'une statistique qui , 
d' après elle, différeraient trop de la 1·éali té. 
Cet arb itrage est constitué a insi qu'il est prévu 
à l' article ll. 

Le arb itres ont Je d roit de fixer en bonne 
justice Ie montant des frais de trans it à payer. 

Echange de dépêc hes closes avec des 
b{itiments de gue·rre, 

Art, 79 , l. Des dépêches closes peuvent 
être échangées entre les bureaux de poste de 
l 'un des pays contractants et les commandants 
de divisions navales ou bàtiments de guerre 
de ce même pays en station à l'étranger , ou 
entre Ie commandant d'une de ces divis ions 
navales ou d'un de ces bàtiments de guerre et 
Ie commandant d 'une autre division ou d'un 
autre bàtiment du même pays, par l ' intermé
diaire des services territoriaux ou maritimes 
d'autres pays, 

2. Les correspondances de toute nature com 
prises dans ces dépêches doivent être exclus i
vement à l' adresse ou en provenance des états
majors et des équipages des bàtiments destina
taires ou expéditeurs des dépéches; les tarifs 
et conditions d'envo i qui .leur sont appl icables 
sont déterminés, d'après ses règlements inté
r ieurs, par I' Administration des postes du 
pays auquel appartiennent les bàtiments, 

3. Sauf arrangement contraire entre les Ad
ministrations intéressées, l' Administration pos
tale expéditrice ou destinataire des dépêches 
<lont il s'agit est redevable, envers les Admi
nistrations intermédiaires, de frais de transit 
calculés conformément aux disposition de 
l'article 75. 

Dlspositlons dlverses. 
Tnobservation de la lib erté de transit, 

Art. 80. Lorsqu ' un pays n 'observe pas les 
dispos itions de J'article 26 concernant la liber
té de trans it, les Administrations ont Ie droit 
de supprimer Ie service postal avec ce pays. 
Elles doivent donner préalablement avis de 
cette mesure par télégramme aux Admini
strations intéressées. 

E ngagements. 
Art. 81. Les P ays contractants s' engagent 

à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs lé
g isl ati fs respectifs, les mesures nécessa ires: 

a. pour punir la contrefaçon des timbres
poste et des coupons-réponse internationaux ; 

b. pour punir l'usage frauduleux des cou
pons-réponse internationaux et l'emploi frau
du\eux , pour l'affranchissement d' envois pos
taux, de timbres-poste contrefaits ou ayant 
déjà servi a ins i que d'empreintes contrefaites 
ou ayant déjà servi de machines à affranchir 
ou de presses d' imprimerie ; 

c. pour interdire et réprimer les opérations 
frauduleuses de fabrication, vente, colportage 
ou distribution de vignettes et timbres en 
usage dans Je service des postes, contrefaits ou 
imi tés de telle manière qu' il s pourra ient être 
confondus avec les vignettes et timbres émis 
par l'Administration d'un des P ays contrac
tants; 

d. pour punir les opérations frauduleuses 
de fabrication et de mise en circula tion de 
cartes d'identité postales a insi que l'emploi 
frauduleux de ces cartes; 
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e. pour ernpêcher et, Ie cas échéant, punir 
l'insertion d'opiurn , de morphine, de cocaïne 
et autres stupéfiants dans les envois postaux 
en faveur desquels cette insertion ne serait pas 
expressément autorisée par la Convention et 
les Arrangements. 

Dlsposltlons finales. 
M;se à exécution et durée de la Convention. 

Art. 82. L a présente Convention sera mise 
à exécution Je l er janvier 1935 et derneurera 
en vigueur pendant un t<irnps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé la présente Convention en un exem
plaire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et dont une copie 
sern remise à chaque Partie. 

Fait au Caire, le 20 mars 1934. 

Pour !'Afghanistan: 

Pour l'Union de l'Afrique 
du Sud: 

Pour M . H . J . LENTON, 
F. G. W. TA YLOR. 
F. G. W. TA YLOR. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l' Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique: 
J ohn E. LAMIELL. 

Pnur George F . SMITH, 
J oh n E. LAMIELL. 

Pour !'ensemble des Possessions in
sula ires des Etats-Unis d'Améri
que autres que les lies Philippines: 

J ohn E. LAMIELL. 
Pnur George F. SMI TH, 

J ohn E . LAMIELL. 
Pour les lies Phi l ippines : 

Felipe CUADERNO. 
Pour Ie R oyaume de l'Arabie Saoudite: 

Fawzan EI-SABEK. 
Pour l a Républ ique Argentine: 

R. R. TULA. 
Pour la Commonwealth de l'Australie: 
Pour Archdale PARKHILL, 

M. B . HARRY. 
M. B. HARRY. 

Pour l 'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour l a Bolivie: Ernesto CáCERES. 
Pour Edrwundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Brésil: C. M. de FIGUEIREDO. 

J. Sanchez PERE Z. 
Pour la Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 

Pour Ie Canada: 
P oter Arthu1· SAUVÉ, 

E. J. UNDERWOOD. 
P our H. BEAULI EU, . 

E. J . UNDERWOOD. 
E. J. U DERWOOD. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
P our la Ohine: HOO CHI-TSAI. 

CHANG HSI N-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la République de Colombie: 
E. ZALDUA P . 

Pour la R épublique de Costa Rica: 
Ad R eferendum, 
P . MARTI EZ T. 

Pour la R épubl ique de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danernark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

P our la Ville libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dorninicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E . MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Equateur: E. L. ANDRADE. 
Pour l'Espagne: Alonso CARO. 

A. RAMOS. 
P our !'ensemble des Colonies espagnoles: 

Demetrio PEREDA. 
Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Fi nlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L . GENTHON . 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie : E . HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies françaises: 

J . CASSAG AC. 
Pour Ie Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord: 

F. H . WILLIAMSOK. 
W. G. GILBERT . 
D. 0. LUMLEY. 

Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J . LACHNIDAK IS. 

Pour Ie Guatémala: 
Victor DURáN M. 

Pour la République d'Haïti : 

Pour la République du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 
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Pour !'Inde britannique: 

Pour l'Iraq: 

P . . MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 
Douglas W. GUMBLEY. 
Jo . SHAUL. 

Pour l 'Etat libre d'Irlande : 
P. S. O'h-ÉIGEARTAIGH. 
S. S . PUIRSÉAL. 

Pou,· l'Islande: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l 'Ital ie: Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Cho en: Masao SEKI. 
R yuzo KAWAZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japona ises: 

T. HARIMA. 
H . FUJ IKAWA. 

Pour la Lettonie : Dr. R einhold FURRER. 
Ls. ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Man
dat français (Syrie et Liban) : 

CIANFARELLI. 
L . PERNOT. 

Pour la R épublique de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg : 

Pour Ie Maroc (à l' exclusion de 
la Zone espagnole ) : 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole) : 

A. RAMOS. 
Pour Ie Mex ique: 

P . MARTINEZ T. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège : 

Klaus HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la Nouvelle-Zélande: 
G. McNAMARA. 

Pom· la R épublique de P anama : 
E . ZALDuA P. 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Suri nam: 
HOOGEWOO ING. 

Pour les Indes néerl andaise : 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONI G. 

Pour Ie Pérou: Ernesto CáCERES. 

P our Edmundo de la F UENTE, 
Ernesto CáCERES. 

Pour la P erse: S . A. "R D. 
R. ARDJOMENDE. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portuga l : 
A . de Q. R. VAZ PINTO. 
A . C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l 'Afrique occidentale : 

Ernesto J ulio AVARRO. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Roumanie: 
Ila riu MANEANU. 
Const. STEFANESCU. 

P our la République de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour la République de El Sa! vador: 

P our Ie Territoire de la Sarre: 

P our Ie Siam: 

P our la Suède : Anders OR E. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suis e: 
Dr. R einhold FURRER. 
Ls ROULET. 

P our la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
J osef RADA. 

Pour la Tunisie: H . DUTEIL. 
Pour la Turquie: Yusuf ARIFI. 

M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des R épubliques 
Soviétiques Socialistes: 

Dr. Eugène HIRSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOV A. 

Pour la République 0. de !'Uruguay: 
Arturo C. MASAN:ll:S. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican : 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

P our les Etats-Unis de Vénézuela.: 
Luis Al ejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen : 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

La délégation de l'Union de l'Afrique du 
Sud déclare que l'acceptation par elle de la 
présente Convention comprend Ie Territoire 
sous mandat de l'Afrique du Sud-Ouest. 

L e Caïre, l e 20 mars 1934. 

P our M. H. J. LENTON: 
F . G. W. TAYLOR. 
F. G. W. TAYLOR. 
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La délégation de la Commonwealth de l 'Aus
tralie déclare que l'acceptation par elle de la 
pré ente Convention comprend les Terr ito ires 
d'outre-mer ou Territoires sous mandat énu
mérés ei-après: 

Lord Howe Island. 
Nauru. 
Norfol k Island. 
Papua. 
Le Territoire de la Nouvelle-Guinée et les 

autres Territoires de l'Océan Pacifique sous 
mandat de la Commonweal th de l'Austral ie. 

Le Caïre, le 20 mars 1984. 

Pour Archd,ale PARKHILL: 
M . B. HARRY. 
M. B. HARRY. 

La délégation de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande du Nord déclare que l'acceptation 
par ell e de la présente Convention comprend 
les Colonies, Territoires d'outre-mer, Protec
torats ou Territoires sous suzeraineté ou sous 

mandat énumérés ei-après: 
Terra-Neuve. 
Rhodésia du Sud. 
Les Territoires de la South African High 

Com1nission: 
a. Bechuanaland (Protectorat). 
b. Basutoland. 
c. Swazil and. 

Bahamas (Il es). 
Barbade. 
Berm udes. 
Guyane britannique. 
H onduras britannique. 
Ceylan. 
Chypre. 
Falkl and (Il es et Dépendances). 
Fidj i (Iles). 
Gambia (Colonie et Protectorat). 
Gibral tar. 
Cóte d'Or: 

a. Colonie. 
b. Ashanti. 
c. Terr ito ires du Nord. 
d. Togoland sous mandat britannique. 

Hong-Kong. 
J amaïque (y compris les iles Turques, Caiques 

et Cayman). 
K enya (Colonie et P rotectorat) . 
Il es Leeward: 

Antigoa. 
Dominique. 
Montserrat. 
St.-Christophe et Nevis. 
Vierges (li es). 

E tats malais: 
a . Etats mal ais fédérés: 

Negri Sembil an. 
P ahang. 
Perak. 
Selangor. 

b. Etats mal ais non fédérés: 
Johore. 
K edah. 
Kelantan. 
Periis. 
Trengganu. 
Brunei. 

Malte. 
Maurice. 
Nigéria : 

a.. Colonie. 
b. Protectorat. 
c. Cameroun sous mandat britannique. 

Bornéo du Nord (Etat) . 
Rhodesia du Nord. 
Nyasaland (Protectorat) . 
Palestine et Transjordanie. 
Ste-H élène et Ascens ion. 
Sarawak. 
Seychelles. 
Sierra Leone (Colonie et Protectorat). 
Som al il and (Protectorat). 
Stra its Settlements . 
Tanganyika (Terr itoire). 
T rinité et Tobago. 
U ganda (Protectorat). 
Il es du Pacifique de l'Ouest: 

Salomon (Iles) (Protectorat) . 
Gilbert et Ellice (Iles) (Colonie). 
Tonga. 

Il es Windward: 
Grenade. 
Ste-Lucie. 
St.-Vincent. 

Zanz ibar (Protectorat) . 

L e Caïre, l e 20 mars 1984 . 

F. H. WILLIAMSON'. 
W. G. GILBERT. 
D. 0 . LUMLEY. 

La délégation de la Nouvelle-Zélande dé
clare que l'acceptation par elle de la présente 
Convention comprend Ie Territoire sous man
dat de Samoa occidental. 

Le Caïre, le 20 w,ars 1934. 

G. McNAMARA. 

PROTOCOLE FINAL DE LA CON
VE TION. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention postale universelle conclue à la 
date de ce jour, les Plénipotentiaires soussig
nés sont convenus de oe qui suit: 

Retrait. Modification d'adtresse. 

I . Les dispositions de l'article 51 ne s'ap
pliquent pas à la Grande-Bretagne, ni aux 
Dominions, Colonies et Protectorats britanni
ques, <lont la législation intérieure ne permet 
pas Ie retrait ou la modification d'adresse de 
correspondances à la demande de l'expéditeur. 

Equivalents. Limites maxima et minima. 

II. 1. Chaque pays a la faculté de majorer 
de 40 % ou de réduire de 20 %, au maximum 
les taxes prévues à l'article 34, § 1, conformé
ment aux indications du tableau ei-après: 
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L tt es {premier échelon . . . . . . 
e r par échelon supplémentaire. 

Cartes postales { •imples · · · · · · avec réponse payée . 
Papiers d'affaires, par 50 grammès . 

Limites 
inférieures 

Centimes 
20 
12 
12 
24 
4 

Limites 
supérieures 

Centimes 
35 
21 
21 
42 

7 
minimum d e taxe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 35 

Imprimés, par 50 grammes . . . . . . . . . . . . . . . 
lmpressions en relief pour les aveugles, par 1000 grammes. 
Echantillons de marchandises, par 50 grammes . . . . . . 

milUmum de taxe ..... . 

4 
2,4 
4 
8 

7 
42 
7' 

14 
14 
70 

Peti ts paquets, par 50 gram mes 
minimum de taxe . . . . . 

8 
40 

-------------------------------
Les taxes choisies doivent, autant que pos

sible, être entre elles dans les mêmes propor
tions que les taxes de base, chaque Admini
stration ayant la faculté d'arrondir ses taxes 
suivant les convenances de son système moné
taire. 

2. Il est loisible à chaque pays de réduire 
à 10 centimes la taxe de la carte postale 
simple et à 20 centimes celle de la carte 
postale avec réponse payée. 

3. Le tarif adopté par un pays s'appl ique 
aux taxes à percevoir à l 'arrivée par suite 
d'ab ence ou d'insuffisance d'affranchissement. 

Once avoirdupois. 

III. Il est admis, par mesure d'exception, 
que. les pays qui, à cause de leur régime in
t.érieur, ne peuvent adopter Ie type de poids 
rnétrique décimal, ont la facult.é d'y substituer 
l'once avoirdupois (28,~465 grammes) en as
simil ant 1 once à 20 grammes pour lettres et 
2 onces à 50 grammes pour les papiers d'af
faires , imprimés, échantillons et petits pa
quets. 

Dép{)t de correspondances à l' étranger. 

IV. Aucun pays n'est tenu d'acheminer, ni 
de distribuer aux destinataires, les envois que 
des expédi teurs quelconques domiciliés sur son 
territoire déposent ou font déposer dans un 
pays étranger en vue de bénéficier des taxes 
pl~s basses qui y sont établies. La règle s'ap
plique sans distinction, soit aux envois pré
parés dans Ie pays habit.é par l'expéditeur et 
t ransport.és ensuite à travers la frontière, soit 
aux envois confectionnés dans un pays étran
ger. L'Administration intéressée a Ie droit ou 
de renvoyer les objets en question à !'origine, 
ou de les frapper de ses taxes intérieures. Les 
modalit.és de la perception des taxes sont lais
sées à son choix. 

0 oupons-réponse. 
V. Les Administrations ont la faculté de 

ne pas se charger du débit des coupons-réponse. 

Droit de recommandation. 
VI. Les pays qui ne peuvent pas fixer à 

40 centimes Ie droit de recommandation prévu 
à l'article 54, § 2, sont autorisés à percevoir 
un droit pouvant s'élever jusqu'à 50 centimes 
ou éventuellement jusqu'au taux fixé pour 
leur 8ervice int.érieur. 

Services aériens. 

VII. Les dispositions concernant Ie trans
port de la poste aux lettres par voie aérienne 
sont annexées à la Convention postale univer
selle et sont considérées comme faisant partie 
intégrante de celle-ci et de son Règlement. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions 
générales de la Convention, la modification 
de ces dispositions peut être envisagée de 
temps à autre par une Conférence comprenant 
les représentants des Administrations directe
ment i ntéressées. 

Cette Conférence peut être convoquée par 
l'intermédiaire du Bureau in ternational à Ja 
demande de tro is au moins de ces Admini
strations. 

L'ensemble des dispositions proposées par 
cette Conférence devra être soumis par l' in
termédiaire du Bureau internationa'.i, au vote 
des Pays de l'Union. La décision sera prise à 
la majorité des voix exprimées. 

F1·ais spéciaux de t1·ansit par l e T1·anssibérien 
.et le Transandin. 

VIII. P ar dérogation aux dispositions de 
l'article 75, § 1 (Tableau) , l'Administration 
postale de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes est autorisée à percevoir les fra is 
de transit par la voie du Transsibérien pour 
les deux directions (Mandchourie ou Vladi 
vo tok), à raison de 4 francs 50 par kilo
gramme de lettres et de cartes postales et de 
50 centimes par kilogramme d'autres objets , 
pour les distances dépassant 6000 kilomètres. 

L' Administration de la R épublique Argen
tine est autorisée à percevoir un supplément 
de 30 centimes sur les frais de transit men
tionnés à l'article 75, § 1, chiffre 1 ° de Ja 
Convention, pour chaque kilogramme 'de cor
respondance de toute nature transportée en 
transit par la section argentine du ,Ferro-
carri l Trasandino". ' 

Frais spéciaux de transit par la République 
0. de l'Uruguay. 

IX. Exceptionnellement, la République 0. 
de !'Uruguay est autorisée à percevoir pour 
toutes les dépêches d'outre-mer débarquées à 
Montevideo qu'elle réachemine par ses pro
pres services sur Jes pays au delà, les frais de 
transit territoriaux prévus par l'article 75 , 
soit 60 centimes par kilogramme de lettres et 
de cartes postales et 8 centimes par kilogram
me d'autres objets. 
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Frais d'entrepót spéciaux à Aden. 

X . A t itre exceptionnel, l'Administration 
de !'Inde britannique est autorisée à percevoir 
une taxe de 40 centimes par sac pour les sacs 
entreposés à Aden, pourvu que ]' Administra
tion indo-britannique ne reçoive aucun droit 
de transit territoria! ou maritime pour les 
sacs de I 'espèce. 

Frais spéciaux de transbordement. 

XI. Exceptionnellement, !' Administration 
portugaise est autül'isée à percevoir 40 centi
n1 es par sac pou r toutes les dépêches trans
bordées au port de Lisbonne. 

P,·otocole laissé ouvert aux Pays non 
représentés. 

X II. L'Afghanistan, la République d'Haïti 
la Républ ique de Libéria, Ie Luxembourg, !~ 
R épubl ique de E l Salvador, Ie Territoire de 
la Sarre, Ie Siam et l'Yémen, qui font partie 
de l'Union postale ne s'étant pas fait re
présenter au Congr~s, Ie Protocole leur reste 
ouvert pour adhérer à la Convention et aux 
Arrangements qui y ont été conclus, ou seu
lement à l'un ou à l'autre d'entre eux. 

P ro tocole laissé ouvert aux Pays représentés 
pou,· signatures et ad.Jiésions. 

XIII. Le Protocole demeure ouvert en fa
veur des Pays dont les représentants n'ont 
signé aujourd'hui que la Convention ou un 
certain nombre seulement des Arrangernents 
arrêtés par Ie Congrès, à l 'effet de leur per
rnettre d' adhérer aux au tres Arrangements 
signés ce jour, ou à l'un ou à l'autre d'entre 
eux. 

Délai pour la noti fication des adhésions . 

XIV. Les adhésions prévues aux articles 
XII et XIII devront être notifiées, en la for
rne diplomatique, par les Gouvernements in
téressés au Gouvernement de !'Egypte et par 
celui-ci aux autres Etats de l'Union. Le déla i 
accordé auxdits Gouvernements pour cette no
tif ication expirera Ie l er janvier 1935. 

En fo i de quoi, les Plénipotentiaires ei-des
sous ont dressé Ie présent Protocole, qui aura 
la rnême force et la même valeur que si ses 
dispositions étaient insérées dans Je texte même 
de la Convention à laquelle il se rapporte, et 
il s l'ont signé en un exemplaire qui restera 
déposé aux Archives du Gouvernement de 
]'Egypte et dont une copie sera remise à 
chaque Partie. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

( De onderteekeningen zijn gelijkluidend aan 
die van voorgaand Protocol .) 

RJ);GLEMENT D 'EXÉCUTION DE LA CON
VE TION POSTALE UNIVERSELLE. 

Les soussi gnés, vu l'article 4 de la Conven
tion postale universelle conclue au Caire Ie 
20 mars 1934, ont, au nom de leurs Admini
strations respectives, arrêté, d'un commun ac
cord, les mesures suivantes pour assurer 
l ' exécution de ladite Convention: 

TITRE I. 

DISPOSITIO S GÉNÉRALE 

CHAPITRE UNIQUE. 

Transit en dépéches closes et transit à 
découvert. 

Art. 101. Les Administrations peuvent s'ex
pédier réciproquement, par l'intermédia ire 
d'une ou de plusieurs d'entre elles, tant des 
dépêches closes que des correspondances à 
découvert, suivant les besoins du trafic et les 
convenances du service. La transmission des 
correspondances à découvert à une Admini
stration intermédiaire doi t se limiter stricte
ment aux cas ou la confection de dépêches 
closes ne se justifie pas. 

Echange en dépéches closes. 

Art. 102. 1. L'échange des correspondances 
en dépêches closes est réglé d'un cornmun ac
cord entre les Administrat ions intéres ées. Il 
est obligatoire de farmer des dépêches closes 
toutes les fois qu'une des Administrations 
intermédiaires en fait la demande, se basant 
sur Je fait que Je nombre de correspondances à 
découvert est de nature à entraver ses opéra
tions . 

2. Les Administrations par l ' intermédi aire 
desquell es des dépêches clo es sont à expédier 
doivent être prévenues en temps oppor tun. 

3. En cas de changement dans un service 
d 'échange en dépêches closes établi entre deux 
Administration par l'entremise d'un ou de 
plusieurs pays tiers, l'Administration qui a 
provoqué Ie changement en donne conna is
sance aux Administrations de ces pays. 

Acheminement d,es correspondances. 

Art. 103. 1. Chaque Administration e t 
obligée d'acheminer, par les voies les plus 
rapides qu'ell e emploie pour ses propres en
vois, les dépêches closes et les correspondan
oes à découvert qui lui sont livrées par une 
autre Adm.inistration. 

Lorsqu'une dépêche se compose de plusieurs 
sacs, ceux-ci doivent, autant que possible, res
ter réunis et être acheminés par Ie même cour
rter. 

Les objets de toute nature mal dirigés sont, 
sans aucun délai, réexpédiés sur leur destina
t ion par la voie Ja plus prompte. 

2. L'Administration du pays d'origine a la 
faculté d'indiquer la vo ie à suivre par les dé
pêches closes qu'elle expédie, pourvu que 
l' emploi de cette voie n'entraîne pas, pour 
une Adrninistration intermédiaire, des frais 
spécia ux. 

Sous la même réserve, les Adm in istrations 
intervenant dans Ie transport doivent tenir 
compte de la voie à suivre portée par l'expé-
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diteur sur les envo is qui leur sont transmis à 
<lécouvert. 

3. Les Administrations qui usent de la fa
culté de percevoir des taxes supplémentaires, 
en représentation des frai s extraordinaires 
a fférents à oertaines voies, sont libres de ne 
pas diriger par ces voies les correspondances 
non ou insuffisam ment affranchies. 

Pays éloigné.,. 

Art. 104. 1. Sont considérés comme pays 
éloignés les pays entre lesquels la durée des 
transports par Ia voie de terre ou de mer la 
plus rapide est de plus de dix jours a insi 
que ceux entre lesquels la fréquence moyenne 
des_ courriers est inférieure à deux voyages par 
mo1s. 

2. Sont assimilés aux pays éloignés, en ce 
qui concerne les délais prévus par la Conven
tion et les Arrangements, les pays de très 
grande étendue ou dont les voies de commu
nication int.érieures sont peu développées, pour 
les questions ou ces facteurs jouent un róle 
prépondérant. 

3. Le Bureau international dresse la liste 
<les pays v isés aux §§ 1 et 2. 

Fixation des équiva.lents. 
Art. 105. 1. Les Administrations fixent les 

équivalents des taxes et droits prévus par la 
Convention et les Arrangements après entente 
avec l'Administration des postes suisses, à la
quelle il appartient de les faire notifier par 
l'intermédiaire du Bureau international. La 
même procédure est suiv ie en cas de change
ment d'équivalents. 

Les équivalents ou les changements d'équi
valents ne peuvent entrer en vigueur que Ie 
premier d'un mois et, au plus tót, quinze jours 
après leur notification par Ie Bureau inter
national. Ce Bureau d resse un tableau indi
quant, pour chaque pays, les équivalents des
taxes et droi ts mentionnés au l er al inéa, et 
renseignant, Je cas échéant , sur Je pourcen
tage de la majoration ou de la réduction de 
taxe appliquée en vertu de l'article II du 
Protocole final de la Convention. 

2. Les fractions monétaires r ésul tant du 
complément de taxe applicable aux correspon
dances insuffisamment affranchies peuvent 
être arrond ies par les Administrations qui en 
e ffectuent la perception. La somme à ajouter 
de ce chef ne peut excéder l a valeur de ~ 
centimes. 

3. Chaque Administration notifie directe
ment au Bureau international l'équivalent 
fixé par elle pour l ' indemnité prévue à l' ar
ticle 56 de Ia Convention. 

Timbres-poste et empreintes d'affran
chissement. 

Art. 106. 1. Les t imbres poste représentant 
les taxes-types de l 'Union ou leurs équiva
lents dans l a monnaie de chaque pays sont 
confectionnés dans les couleurs suivantes: 

en bleu, Ie t imbre représentant la taxe 
d'une lettre de port simple; 

en rouge, Ie timbre représentant la taxe 
d'une carte postale; 

en vert, Ie timbre représentant la taxe d'un 
imprimé de port s impl e. 

Le empreintes produites par les machines à 

affranchir doivent être de couleur rouge vif, 
quelle que soit la valeur qu'elles représentent. 

2. Les timbres-poste et les empreintes d'af
franchissement doivent porter, autant que pos
sible en caractères latine, l'indication du pays 
d'origine et mentionner leur valeur d'affran
chissement d'après Ie tableau des équivalents. 
adoptés. L'indication du nombre d'unités ou 
de fractions de l'unité monétaire, servant à 
exprimer cette va]eur, est faite en ch lffres 
arabes. 

En oe qui concerne les imprimés affranchi 
au moyen d'empreintes obtenues à la presse 
d'imprimerie ou par un autre procédé d'im
pression (article 47 de la Convention), les 
indications du pays d'origine et de la valeu1· 
d'affranchissement peuvent être remplacées 
par le nom du bureau d'origine et l a mention 
,,Taxe perçue", ,,Port payé" ou une expres
sion analogue. Cette mention peut être libel
lée en français ou dans la langue du pay 
d'origine; elle peut aussi revêtir une forme
abrégée, par exemple "T.P." ou " P.P.". 
Dans tous les cas, l'indication adoptée doit: 
être encadrée ou soulignée d'un fort trait. 

3. Les t imbres-poste commémoratifs ou de
ch ar ité, pour lesquels un supplément de taxe 
est à payer indépendamment de la valeur 
d'affranchissement, doivent être confectionné 
de façon à éviter tout doute au sujet de cette 
valeur. 

4. Les timbres-poste peuvent être marqué 
à l' emporte-pièce de perforations distinctive 
selon les conditions fixées par l'Administra
tion qui les a ém is. 

TITRE II. 

CONDITIONS D'ACCEPTATION DES 
OBJETS DE CORRESPONDANCE. 

CHAPITRE I. 

Dlsposltlons applicables à tontes les 
catér,rorles d'envols. 

Conditionne1nent et adresse. 
Art. 107. 1. Les Administrations doivent 

recommander au public: 
a. de libeller l'adresse en caractères latin 

et de la mettre dans Ie sens de la longueur 
de façon à ménager la place nécessaire pour
les mentions ou étiquettes de service; 

b. d'indiquer l'adresse d'une manière pré
cise et complète, af in que l'acheminement de 
)'envoi et sa remise au destinataire puissent 
avo ir lieu sans recherches; 

c. d'appliquer les timbres-poste ou les em
preintes d'affranchissement à l'angle droit 
supér ieur du cót.é de la suscription; 

d. d'indiquer Je nom et Je domicile de l'ex
péditeur, soit au recto et de préférence du 
cóté gauche de façon à ne nuire ni à la clarté 
de l'adresse, ni à l'application des mentions 
ou étiquettes de service, soit au verso; 

e. d'utiliser pour les envois de toute na
ture des enveloppes dont les dimensions ne 
soient pas inférieures à 10 cm. en longueur 
et 7 cm. en largeur; 

/. de conditionner solidement leurs envois 
particul ièrement s'il s sont destinés à des pay!> 
élo ignés; 

g. en ce qui concerne les envois expédiés à 
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l a taxe rédui te, d'i nd iquer, par des annota
t ions telles que "Papiers d'affaires;•, ,. Impri
més", ,,Echantillon", ,,Petit paquet", etc., l a 
catégorie à laquelle ils appartiennent. 

2. Les envois de toute nature, dont Ie cóté 
réservé à l 'adresse a été divisé, en tout ou en 
partie, en pi usieurs cases destinées à recevoir 
des adresses success i ves, ne sont pas admis . 

3. Les timbres non postaux et les vignettes 
<:Ie b ienfaisance ou autres susceptibles d'être 
confondus avec les timbres-poste, ne peuvent 
étre appliqués du cöté de la suscription. Il en 
est de même des empreintes de timbres qui 
pourraient être confondues avec les emprein
tes d'affranchissement. 

4. Les correspondances du service postal 
-expédiées en franchise de port doivent porter 
au recto l' annotation "Service des postes" ou 
une mention analogue. 

Envois poste restante. 

Art. 108. L'adresse des envois expédiés 
poste restante doit indiquer Ie nom du desti
nata ire. L'emploi d'in iti a les, de chiffres, de 
simples prénoms, de noms supposés ou de 
marques conventionnelles quelconques n'est 
pas admis pour ces envois. 

Envois sous enveloppe à panneau. 

Art. 109. 1. Les envois sous enveloppe à 
panneau transparent sont admis aux condi
tions suivantes: 

a. Ie panneau doi t être disposé parallèle
ment à la plus grande dimension, de façon 
que l' adresse du destinata ire apparaisse dans 
Ie même sen et que l'application du timbre 
à date ne soit p as entr avée; 

b. la transparence du panneau doit assurer 
un~ parfaite l isibilité de l'adresse, même à la 
lumière artificiell e, et ne pas empooher l'ap
plication d'une écriture; les enveloppes à pan
neau dont la partie vitrifiée provoque des 
re fl ets à la I um ière artificielle sont exclues ; 

c. seuls les nom et adresse du destinataire 
<loivent apparaître à travers Ie panneau; Ie 
oontenu de !'enveloppe doit être plié de façon 
que l 'adresse ne puisse se trouver masquée, en 
tout ou en partie, par suite de glissement; 

d. !'adres e doit être indiquée, d'une façon 
bien lisible, à l'encre ou à la mach ine à 
écrire; les envois dont l'adresse est éc rite au 
orayon ou au crayon-encre ne sont pas admis. 

2. Les envois sous enveloppe entièrement 
t ransparente ou à panneau ouvert ne sont pas 
admis. 

Envois soumis au contróle douanier. 

Art. 110. 1. Les envois à soumettre au con
t(Öie douanier doivent être revêtus, a u recto, 
d'une étiquette verte, conforme a u modèle 
C 1 ci-annexé. En ce qui concerne les petits 
paquets, l 'apposition de cette étiquette est 
obl igato ire dans tous les cas. 

Si Ie pays de destination l'exige ou si l'ex
péditeur Ie préfère, les envois visés à l' alinéa 
précédent sont, en outre, accompagnés de dé
clarations en do uane séparées, conformes au 
modèle C 2 ci-annexé et au nombre prescrit ; 
ces déclarations sont reliées à !'envoi exté
r ieurement et d'une manière solide par un 
oroisé de ficelle ou insérées dans !'envoi même. 
Dans ce ca , la partie supérieure de l'étiquette 

C 1 est seul e a pposée sur !'envoi. 
2. Les Adm inistrations n'assument aucune 

responsabili té du chef des déclarations en 
douane, sous quelque forrne qu'elles soient 
faites. 

Envois francs de diroits. 
Art. 111. 1. Les envois à remettre aux 

destinataires francs de tous droits doivent por
ter sur Ie recto l'en-tête très apparent " Franc 
de droits" ou une mention a nalogue dans la 
langue du pays d'origine. Ces envois sont 
pourvus, du cóté de la suscript ion, d'une éti
quette de couleur jaune portant également, en 
gros caractères, l'indication "Franc de droits" . 

2 . Tout envoi expédié franc de droits est 
accompagné d'un bulletin d'affranch issement 
conforme au modèle C 3 ci-annexé, confec
t ionné en carton de couleur jaune et dont Ie 
recto est rempli par Ie bureau expéditeur. Le 
bulletin d' affranchissement est sol idement at
taché à ]'envoi. 

CHAPITRE IL 

Dlsposltlons spéclales appllcable à chaque 
catégorle d'envols. 

L ettres. 

Art. 112. Aucune condition de forme ou de 
fermeture n'est ex igée pour les lettres, sous 
réserve de l'observation des prescriptions de 
l'article 109. La place nécessaire au recto 
pour l' a ffranch issement, l'adresse et les men
tions ou étiquettes de service doit être la issée 
ent ièrement libre. 

Cartes postales simples. 
Art. 113. 1. Les cartes postales doivent 

être confectionnées en carton ou en papier 
assez cons istant pour ne pas entraver la mani
pulation. 

E lles do ivent porter, en tête du recto, Ie 
titre "Carte postale" en frança is ou l' équi
valent de ce t itre dans une autre langue. Ce 
t itre n'est pas obligatoire pour les ca rtes pos
ta les émanant de !'industrie privée. 

2. Les cartes postales doivent être expé
diées à découvert, c'est-à-dire sans bande ni 
enveloppe. 

3. La moitié droite au moins du recto est 
réservée à l' adresse du destinata ire et aux 
mentions ou étiquettes de serv ice; les tim
bres-poste ou empreintes d'affranchissement 
doivent être appliqués au recto et, autant que 
po sible, sur la partie droite de la carte. 
L 'expéditeur dispose du verso et de la partie 
gauche du recto, sous réserve des d ispositions 
du § 4 e i-après. 

4. Il est interdit de joindre ou d'attacher 
aux cartes postales des échantillon de mar
chandises ou des objets analogues . Toutefois, 
des vignettes, des photographies, des timbres 
de toute espèce, des étiquettes et des coupures 
de toute sorte, en papier ou autre m atière très 
mince, de même que des bandes d'adresse ou 
des feuilles à rep! ier, peuvent y être collés, à 
condition que ces objets ne soient pas de na
ture à altérer Ie caractère des cartes postales 
et qu' ils so ient complètement adhérents à la 
carte. Ces objets ne peuvent être col lés que 
sur Ie verso ou sur la partie gauche du recto 
des cartes postales, sauf les bandes ou étiquet-
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tes d'adresse qui peuvent occuper rout Ie recro. 
Quant aux timbres de toute espèoe, susoepti
bles d'être confondus avec les timbres d'af
franchissement, ils ne sont admis qu'au verso. 

5. Les cartes postales ne remplissant pas 
les conditions prescrites pour cette catégorie 
d'envois sont trait.ées comme lettres. 

Cartes postales avec réponse payée . 
Art. 114. 1. Les cartes postales avec ré

ponse payée doivent présenter au recto, en 
langue française, comme titre sur la première 
partie: ,,Carte postale avec réponse payée''.,; 
sur la seconde partie: ,.Carte postale-reponse . 
Les deux parties doivent d'ailleurs remplir, 
chacune, les autres conditions imposées à la 
carte postale simple; elles sont repliées l'une 
sur l'autre de façon que Ie pli fo1me Ie bord 
supérieur et ne peuvent être fermées d'une 
manière quelconque. 

2. L'adresse de la carte-réponse doit se 
trouver à l'intérieur de l' envoi. 

Il est loisible à l'expéd iteur d'indiquer son 
nom et son adresse au recro de la partie 
11Réponse". 

L'expéditeur est également autorisé à faire 
imprimer au verso de la carte-réponse un 
questionnaire destiné à être rempli par Ie 
destinataire. 

3. L'affranchissement de la partie "Ré
ponse" au moyen de timbres-poste du pays qui 
a émis la carte n'est valable que si les deux 
parties de la carte postale avec réponse payée 
sant parvenues adhérentes du pays d'origine 
et si la partie "Réponse" est expédiée du pays 
ou elle est parvenue par la poste à destina
tion dudit pays d'origine. 

Si ces conditions ne sant pas remplies, ell e 
est traitée comme carte postale non affranchie. 

Papiers d'a/faires. 
Art. 115. 1. Sont cons idérés comme pa

piers d' affaires, à condition qu'ils n'aient pas 
Ie caractère d'une correspondance actuelle et 
personnelle, toutes les pièces et rous les docu
ments écrits ou dessinés en tout ou partie, tels 
que les correspondances - lettres ouvertes et 
cartes postales - de date ancienne qui ont 
déjà atteint leur hut primitif, et leurs copies, 
les pièces de procédure, les actes de tout 
genre dressés par les officiers ministériels, les 
lettres de voiture ou connaissements, les fac
tures, oertains documents des compagnies d'as
suranoe, les copies ou extraits d'actes sous 
seing privé écrits sur papier timbré ou non 
timbré, les partitions ou feuilles de musique 
manuscrites les manuscrits d'ouvrages ou de 
journaux e;pédiés isolément, les devoirs origi
naux et corrigés d'élèves, à l'exclusion de 
route indication ne se rapportant pas directe
ment à l'exécution du travail. 

Ces documents peuvent être accompagnés 
de fiches de rappel ou bordereaux d'envoi por
tant les mentions suivantes ou des indications 
analogues: énumération des pièces composant 
!'envoi référenoes à une correspondance 
éohangée entre l'expéditeur et Ie destinataire, 
teil es que: 

,,Annexe à notre lettre du à M. 
.. .. .. Notre référence .. Références du 

client .. ..... ..... ". 
Les correspondanoes de date ancienne peu
L. & S. 1934. 

vent être munies des timbres-poste oblit,érés 
qui ont servi à leur affranchissement primitif. 

2. Les papiers d' affaires sant soumis, en ce 
qui concerne la forme et Ie conditionnement, 
aux di positions prescrites à l' artwle 119 0 1-

après pour les imprimés. 

Imprimés. 

Art. 116. 1. Sont considérés comme im
primés, l es journaux et ouvrages _périod iques, 
les livres, les brochures, les papiers de mu
sique, les cartes de visite, les cartes-adresse, 
les épreuves d'imprimerie, les gravures, les 
phorographies et les al burns con tenant des 
photographies, les images, les dessins, plans, 
cartes géographiques, patrons à déco.upe~, ca
talogues, prospectus, annonces et av is divers, 
imprimés gravés, lithographiés ou aurogra
phiés et, 'en général, routes les impressions ou 
reproductions obtenues sur papier ou autre 
matière assimilable au papier, sur parchemin 
ou sur carton, au moyen de la typographie, de 
la gravure, de la lithographie et de l'auto
graphie, ou de tout autre procédé mécanique, 
facile à reconnaître, hormis Ie décalque, les 
timbres à caractères mobiles ou non et la ma
chine à écrire. 

2. La taxe des imprimés n'est pas appli
cable aux: imprimés qui portent des signes 
quelconques susceptibl es de constituer un 
langage conventionnel, ni, sauf les exceptions 
explicitement aurorisées par les articles 117 
et 118 ei-après, à ceux dont Ie texte a ét,é 
modifié après tirage. 

3. Les films ciném·atographiques, les dis
ques pour gramophones ainsi que les papiers 
perforés destinés à être adaptés à des instru
ments de musique automatiques ne sant pas 
admis au tarif des imprimés. 

Il en est de même des articles de papeterie 
proprement dits, dès !'instant ou il apparaît 
clairement que la partie imprimée n'est pas 
!'essentie! de l'objet. 

4. Les cartes portant Ie titre "Carte pos
tale" ou · l' équivalent de ce titre dans une 
langue quelconque sont admises au tarif des 
imprimés, pourvu qu'elles répondent aux con
ditions générales appl icables aux imprimés. 
Celles qui ne remplissent pas ces conditions 
sont traitées comme cartes postales ou éven
tuellement comme lettres, par application des 
dispositions de l'article 113, § 5. 

Objets assimilés aux imprimés. 

Art. 117. Sont assimilées aux imprimés, en 
tant qu'elles sont déposées dans les conditions 
prescrites par les règlements intérieurs de 
!' Administration d'origine et au nombre mi
nimum de 20 envois contenant des exemplai
res identiques, les reproductions, par un pro
cédé méoanique de polygraphie, chromogra
J?hie, etc., d'une copie-type faite à la plume 
ou à la machine à écrire. Ces reproductions 
peuvent recevoir les annotations autorisées 
pour les imprimés. 

h nprimés. Annotations autorisée$. 

Art. 118. 1. Il est permis, à l' extérieur et 
à l'intérieur de tous les envois cl 11 . '•s : 

a. d'indiquer les nom, qualité, profession, 
raison sociale et adresse de l'expéditeur et du 

53 
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destinata ire, la date d'expédi tion, la signa
ture, Ie numéro d'appel au téléphone, l 'adresse 
et IE> cod& télégraphiques, Ie compte coura nt 
postal ou bancaire de l 'expédi teur ainsi qu'un 
numéro d'ordre ou d'immatricul ation se rap
porta nt excl usivement- à !'envoi ; 

b. de corriger les fautes d' impression ; 
c. de biffer , de soul igner ou d 'encadrer , 

au moyen de tra its, certains mots ou cer taines 
parti es du texte imprimé, à moins que ces 
opéra t ions ne so ient fa ites dans Ie dessein de 
consti tuer u ne correspondanoe. 

2. Il est, en outre, permis d'indiquer ou 
d 'a jou ter : 

a . sur les avis concernant les dépar ts et 
les a rri vées des navi res : 

les dates et heures des départs et arrivées 
a insi que les ooms des nav ires et des por ts de 
clépar t , cl' escale et d' arrivée; 

b. sur les av is de passage: 
Ie nom du voyageur, la date, l'heure et Ie 

nom de la locali té par laquelle il compte 
passer a insi que l 'endro it ou il descend; 

c. sur les bull et ins de commande et de sou
script ion re lat ifs à des ouvrages de li bra ir ie , 
1 ivres, journaux, gr avures, morceaux de mu
sique : 

les ouvrages et Ie nombre des exem pl a ires 
demandés ou offerts, Ie pr ix de ces ouvrages 
a insi que des annotations représentant des é lé
ments const itutifs du prix, Ie mode de paye
ment, l 'écli tion, les noms des auteurs et des 
éditeurs, Ie numéro du catalogue et les mots 
,,broché", ,,cartonné" ou "relié"; 

d. sur les cartes illustrées, les cartes de 
visite imprirnées a insi que sur les cartes de 
Noë] et de nouvel an : 

des souhai ts, fél icita tions, remerciements, 
compliments de condoléance ou aut res formu
les de pol itesse expr imés en cinq mots ou au 
moyen de cinq in iti a les convent ionnelles, au 
,naximum ; 

e. sur les épreuves d'impr imerie: 
les changements et additions qui se rappor

tent à la correction, à la forme et à l'impres
sion a insi que des ment ions telles que " Bon à 
t i rer" , ,, Vu-Bon à t i rer" ou toutes au tres 
a nalogues se rapportant à la confection de 
l'ouvrage. En cas de manque de place, les ad
ditions peuvent être fai tes sur des feui ll es 
spécia les ; 

/ . sm· les im ages de mode, les cartes géo
graphi ques, etc.: 

les couleurs ; 
g. sur les l istes de pr ix courants, les offres 

d' annonces, les cotes de bourse et de marché, 
les circula ires de commerce et les prospectus: 

des ch iffres; 
toutes autres annotations représentant des 

éléments constitut ifs des prix; 
h. sur les I ivres, brochures, journaux, pho

tograph ies, gravures, papiers de musique et, 
en général, sur toutes les product ions li tté
raires ou artist iques imprimées, gravées, litho
graphiées ou autographiées: 

une dédicace consistant en un simple hom
mage et, sur les photographies, une légende 
expl icative t rès succincte a insi que d' au tres 
indications sommaires se référant à la photo
graphie même; 

i. sur les passages découpés de journaux et 
pub] ications périodiques: 

Ie titre, la date, le numéro et l 'adresse de 
la publication clont l'article est extra it. 

3. Les additions et les correct ions prévues 
aux §§ 1 et 2 peuvent être fa ites à la m ain 
ou par un procédé mécanique quelconque. 

4. I l e t, enfi n, permis de joindre : 
a. aux épreuves d' imprimerie cor r igées ou 

non : 
Ie manuscrit s'y rapportant ; 
b. aux envois des catégories mentionnées 

sous § 2, let tre h : 
la facture ouverte se rapportant à l'objet 

envoyé, réduite à ses énonciations constituti 
ves · 

c.' à tous l es imprimés: 
une carte, une enveloppe ou une bande, 

munie de l'adresse de l 'expédi teur de !'envoi 
et affranchie pour Ie retour au moyen de 
timbres-poste du pays de dest ination de !'envoi . 

Imprimés. Conditionnem ent des envois. 
A rt. 119. 1. Les imprimés doivent être, 

soit pl acés sous bande, sur roul eau, ent re des 
cartons, dans u n étui ouvert ou dans une enve
loppe non fermée munie, s' il y a lieu, de fer
moirs faciles à enlever et à replacer et n'of
frant aucun danger, soit entourés d'une ficell e 
facile à dénouer. 

2. Les imprimés présentant la forme et la 
consistance d'une carte peuvent être expédiés 
à découvert sans bande, enveloppe ou lien. Le 
même mode d'expédition est admis pour les 
imprimés pliés de façon qu'il s ne puissent se 
dépl ier pendant Ie t ransport. 

3. Les imprimés expédiés sous forme de 
cartes, y compris les cartes posta les illustrées 
bénéficiant de la taxe réduite, sont soumis 
aux disposit ions de l'art icle 113, § 3. 

4. D ans tous les cas, les envois doivent être 
condi t ionnés de façon que d' aut res objets ne 
r isquent pas de s'y fourvoye r. 

E chantill ons. Annotations autorisées. 
Art. 120. TI est permis d' ind iquer à la 

m a in ou par un procédé mécanique, à l'exté
rieur ou à l'intérieur des envois d'échantillons, 
les nom, qualité, profess ion, ra ison sociale et 
a dresse de l 'expéditeur et du destinataire ainsi 
que la date d'expédi t ion, la signature, Ie nu
méro d' appel au téléphone, l' adresse et Ie code 
télégraphiques, Ie compte courant posta l ou 
bancaire de l'expéditeur, une m arque de fa
b rique ou d& marchand, des numéros d'ordre, 
des pr ix et toutes autres annotations représen
tant des éléments constitut ifs des prix, des 
indications relatives au poids, au métrage et à 
la d imension ainsi qu'à la quantité di sponible 
et cell es qui sont nécessaires pour préciser la 
provenance et la nature de la m archandise. 

E cliantillons. Conditionnement des envois. 
Art. 121. 1. Les échantillons de marchan

dises doivent ê tre placés dans des sa.es, des 
boîtes ou des enveloppes mobil es. 

2. Les objets en verre ou autres matières 
fragiles, les envo is de liquides, huiles, corps 
gras, poudres sèches, colorantes ou non, a insi 
que les envois d 'abeilles vivantes, de sangsues 
et de g raines de vers à soie sont admis au 
transport comme échantillons de marchandises, 
pourvu qu'ils soient condi t ionnés de la m a
nière suivante : 
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a. les objets en verre ou autres matières 
fragiles doivent être emballés solidement 
(boîtes en métal, en bois ou en carton ondulé 
de quali t.é solide), de manière à prévenir tout 
danger pour les agents et les correspondances; 

b. les liquides, huiles et corps facilement 
liquéfiabl es doivent être insérés dans des réci
pients hermétiquement fermés. Chaque réci
pient doit être placé dans une boîte spéciale 
en métal, en bois résistant ou en carton on
dulé de qualité solide garnie de sciure de bois, 
de coton ou de matière spongieuse en quantit.é 
suffisante pour absorber Ie liquide en cas de 
bris du récipient. Le couvercle de la boîte doit 
être fixé de manière qu'il ne puisse se détacher 
facilement: 

c. les corps gras difficilement liquéfiables, 
tels que les onguents, Ie savon mou, les ré
sines, etc., a insi que les graines de vers à 
soie, dont Ie transport offre moins d'inconvé
nients, doivent être enfermés sous une pre
mière enveloppe (boîte, sac en toile, parch&
min, etc. ), placée elle-même dans une seconde 
boîte en bois, en métal ou en cuir fort et 
épais; 

d. les poudres sèches colorantes, telles que 
Ie bleu d'aniline, etc., ne sont admises que 
dans des boîtes en fer-blanc résistant, placées 
à leur tour dans des boîtes en bois avec de la 
sciw·e entre les deux emballages. Les poudres 
sèches non colorantes doivent être placées dans 
des boîtes en métal, en bois ou en carton ; ces 
boîtes doivent être elles-mêmes enfermées danR 
un sac en toile ou en parchemin; 

e. les abeilles vivantes et les sangsues doi
vent être enfermées dans des boîtes disposées 
de façon à éviter tout danger. 

3. Les objets qui se gateraient s'ils étaient 
emballés d' après les règles général es peuvent, 
exceptionnellement, être admis sous un em
ballage hermétiquement fermé. Dans ce cas, 
les Administrations int.éressées peuvent exiger 
que l'expéditeur ou Ie destinataire facilite la 
vérification du contenu, soit en ouvrant 
quelques-uns des envois désignés par elles, soit 
d'une autre manière satisfaisante. 

4. Il n'est pas exigé d'emballage pour les 
objets d'une seule pièce, tels que pièces de 
bois, pièces métalliques, etc., qu'il n'est pas 
dans les usages du commerce d'emballer. 

5. L'adresse du destinataire doit être indi
quée, autant que possible, sur ]'emballage ou 
sur l'objet lui-même. Si !'emballage ou l'objet 
ne se prête pas à l'inscription de l'adresse et 
des indications de service ou à l'appl ication 
des timbres-poste, il doit être fait usage d'une 
étiquette vol ante, de préférence en parchemin, 
attachée so1idement. Il en est de même lorsque 
Ie timbrage est susceptible de provoquer la 
dét.érioration de !'envoi. 

Objets assimilés aux échantillons. 

Art. 122. Sont admis au tarif des échantil
lons: les clichés d'imprimerie, les clefs isolées, 
les fleur fraîches coupées, les objets d'histoire 
naturelle (animaux et plantes séchés ou con
versés, spécimens géologiques, etc.), tubes de 
sérum ou de vaccin et objets pathologiques 
rendus inoffensifs par leur mode de prépara
t ion et d'emballage. Ces objets, à l'exception 
des tubes de sérum et de vaccin expédiés dans 

un intérêt général par les laboratoires ou in
stitutions officiellement reconnus, ne peuvent 
être envoyés dans un but co=ercial. Leur 
emballage doit être conforme aux prescrip
tions générales concernant les échantillons de 
marchandises. 

Objets fi!"oupés. 

Art. 123. 1. La réunion dans un seul envoi 
d'objets de correspondance de catégories dif
férentes est limi t.ée aux papiers d'affaires, aux 
imprimés, à l' exception des impressions en 
relief à l'usage des aveugles, et aux échan
tillons de marchandises, sous réserve: 

a. que chaque objet pris isolément ne dé
passe pas les l imites qui lui sont applicables 
quant au poids et aux dimensions; 

b. que Ie poids total ne dépasse pas 2 kilo
gra=es par envoi ; 

c. que la taxe payée soit au moins la taxe 
minimum des papiers d'affaires si ]'envoi con
tient des papiers d'affaires, et la taxe m ini
mum des échantillons s'il se compose d'im
primés et d'échantillons. 

2. Ces dispositions ne sont applicables 
qu'aux objets soumis à la même taxe unitaire. 
Lorsqu'une Administration constate la réunion 
dans un même envoi d'objets passibles de 
taxes différentes, eet envoi est frappé pour 
son poids total de la taxe afférente à la cat.é
gorie dont Ie tarif est Ie plus élevé. 

P etits paquets . 

Art. 124. 1. Les petits paquets sont soumis 
aux dispositions presorites pour les échantil
lons de marchandises en ce qui concerne Ie 
conditionnement et ]'emballage. 

2. IJ est permis d'y insérer une facture 
ouverte, rédui te à ses énonciations consti tuti
ves, ainsi qu'une simple copie de la suscrip
tion de l'objet avec mention de l'adresse de 
l'expéditeur. 

3. Les nom et adresse des expéditeurs doi
vent figurer à l'extérieur des envois. 

TITRE III. 

ENVOIS RECOMMANDll.:S. AVIS DE 
Rll.:CEPTION. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Envois recommandés . 

Art. 125. 1. Les envois reco=andés doi
vent porter au recto l'en-tête très apparent 
"Reco=andé" ou une mention analogue dans 
la langue du pays d'origine. 

Sauf les exceptions ei-après, aucune condi
tion spéciale de forma, de fermeture ou de 
libellé de l'adresse n'est exigée pour ces en
vois. 

2. Les objets de correspondance qui portent 
une adresse écrite au crayon ou constituée par 
des initiales ne sont pas admis à la recom
mandation. 

Toutefois, l'adresse des envois autres que 
ceux qui sont expédiés sous enveloppe à pan
neau transparent peut être écrite au crayon
encre. 
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3. Les envois recommandés doivent être 
revêtus, à l 'angle gauche supérieur de la 
suscri ption, d'une étiquette conforme au mo
dèle C 4 ci -annexé, avec l'indication en ca
ractères la tins de la lettre "R", du nom du 
bureau d 'or igine et du numéro d'ordre de 
!'envoi. 

Toute fois, il est permis aux Administrations 
dont Ie régime in térieur s'oppose actue ll ement 
,\ l 'emploi des é tiquet tes d' a journer la mise à 
exécution de cet te mesure et d'employer pour 
la dés ignation des envois recommandés des 
t imbre "Recommandé" ou "R ", à oóté des
quels do ivent fi gurer l'indication du bureau 
d 'origine et celle du numéro d'ordre. Ces t im
bres doivent être apposés également à l' angle 
gauche supérieur de la suscription. 

4. Aucun numéro d'ordre ne doit être porté 
au recto des objets recommandés par Jes Ad
ministrations intermédia ires. 

A vis de réeepti-On. 

Art. 126. 1. Les envois dont l 'expéditeur 
demande un avis de réception doivent porter, 
au recto, l'annotation très appa rente ,.Avis de 
réception" ou l'empreinte d'un timbre " A.R ." . 

2. lis sont accompagnés d' une fo rmule de 
la consistance d'une carte postale, de couleur 
rouge clair, conforme au modèle C 5 ci-annexé; 
cette formule est établie par Ie bureau d'ori 
g ine ou par tout autre bureau à désigner par 
!' Administrat ion expéditrice et réunie à l 'ob
jet extéri eurement et d'une manière sol ide. Si 
elle ne pa rvient pas au bureau de destination, 
celui-ci dresse d'office un nouvel avis de ré
ception . 

3. Le bureau de destina tion renvoie la for
mule C 5, dûment remplie, dans Ie courier 
ordinaire, à découvert et en fra nchise de port, 
à l' adresse de l 'expéditeur de l 'objet. 

4. Lorsque l'expédi teur réclame u n a vis de 
réception qui ne lui est pas pa rvenu dans les 
déla is voulus, il est procédé confo rmément aux 
règles tracées à l' article 127 ei-après. Dans ce 
cas, il n'est pas perçu une deux ième taxe et Ie 
bureau d'origine inscrit en tête de la fo rmule 
C 5 la mention " Duplicata de !'avis de ré
ception, etc." . 

A vis de réception demandé postérieurement 
au dépot. 

Art. 127. 1. Lorsque l 'expéditeur dema nde 
un avis de réception postér ieurement au dépöt 
de !'envoi , Ie bureau d'origine remplit une 
formule C 5. 

La formule C 5 est attachée à une réclama
tion C 13 mentionnée à l'article 151 ei-après; 
cette réclamation, après avoir été revêtue d'un 
timbre-poste représentant l a taxe due, est 
traitée selon les prescriptions dudit art icle 
151, sauf que, en cas de distribution régulière 
de !'envoi , Ie bureau de dest ination retire la 
formule C 13 et renvoie la formule C 6 à 
!'origine de la manière p rescrite à l' a rticle 
126, § 3. 

2. Les dispositions par t iculières adoptées 
par les Administrations en vertu de l'article 
151 ei-après, pour la transmiss ion des récla
mations d' envois recommandés, sont appl ica
bles aux demandes d' avis de réception fo rmu
lées postérieurement a u dépöt . 

TITRE IV. 

E NVOIS CONTRE REMBOURSEMENT. 

CHAPITRE UNIQUE. 

l ndications à port.er sur l' envoi. 

Art. 128. 1. Les envois recommandés gre
vés de remboursement doivent porter au recto, 
d'une manière t rès apparente, l' en-tête " Rem
boursement", suivi de l ' indication du montant 
du rem boursement en caractères Ia tins en tou
tes lettres et en chiffres arabes, sans ratures ni 
surcharges, même approuvée . 

2. L'expéd iteur doit indiquer au recto de 
!'envo i son nom et son adresse en caractères 
latins. Lorsque Ie montant encaissé est à verser 
en compte courant posta l dans Ie pays de 
destination ou d'or igine, !'envoi doit porter, 
en outre, du cöté de la suscript ion, l' a nnota
t ion suivante libellée en français ou dans une 
autre langue connue dans Ie pays de dest ina
t ion : 

" A porter au crédit du compte courant 
postal N ° . ...... .... .. de M .. ..... .... . à ..... ...... . 
tenu par Ie bureau de chèques d .... ..... ... " . 

Etiquette. 

Art . 129. Les envois contra remboursement 
doivent ê tre revêtus, au recto, d'une étiquette 
de couleur orange confo rme au modèle C 6 
ci-annexê. L'étiquette modèle C 4 prévue par 
l ' article 125, § 3, ou l 'empreinte du t imbre 
spêcial en tenant lieu doit être appliquée au
tant que pos ible à. l'angle supérieu r de l'éti
quette modèle C 6. 

Toutefois, il est lo isible aux Administra
tions de faire usage, au l ieu des deux éti
quettes prévues à l'alinéa précédent, d'une 
seule étiquette conforme au modèle C 7 ci
annexé, portant en caractères la tins Ie nom 
du bureau d'origine, la lettre R , Ie numéro 
d'ordre de !'envoi et un t ri angl e de couleur 
orange oû figure Ie mot " Remboursement". 

Mandat de rem boursem ent. 

Art. 130. auf Ie cas prévu à l 'article 131 
ci-aprè , tout envoi contra remboursement est 
accom pagnê d' une formul e de ma ndat de rem
boursement en carton résistant de couleur 
ver t clair, conforme au modèle é 8 ci-annexé. 
Cet te formule doit, en règle génêral e, indiquer 
l'expédi teur de !'envoi comme bénéficia ire du 
ma odat. Lorsque Ie règlement de l'Admini
stration d'origine Ie permet, l 'expéditeur a la 
facul té de mentionner sur ce t itre, aux lieu 
et pl ace de son adresse, Ie titula ire et Ie nu
méro d'un compte courant postal tenu dans Ie 
pays d'origine ainsi que Ie bureau qui tient 
ce compte. Chaque Admi nistration est libre 
de fa ire adresser aux bureaux d'origine des 
envo is ou à d'autres de ses bureaux les man
dats afférents aux envois orig inaires de son 
service. 

Le mandat est réuni d' une manière solide à 
l'objet auquel il se rapporte. 

V ersement en compte courant postal dans l e 
pays de destination de l' envoi. 

Art. 131. Tout envoi dont Ie montant en
caissê doit être versé en compte courant postal 
dans Ie pays de delltination est accompagné, 
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sauf arra ngement contraire, d'un bulletin de 
versement conforme à Ja formule prescrite 
dans Je service intérieur de ce pays. Le bul
letin doit désigner Ie titulaire du compte à 
créditer et contenir toutes les autres indica
tions que comporte Ie texte de la formule , à 
l'exception du montant à créditer qui sera 
inscrit par l'Administration de destination 
après encaissement du montant du rembourse
m e nt. Si Ie bulletin de verse1nent est pourvu 
d'un coupon, l 'expéditeur y mentionne son nom 
et son a dresse ainsi que les autres indications 
qu'il juge nécessaires. 

Le bulletin de versement est réuni solide
ment à l'objet. 

Conversion du montant du remboursement. 

Art. 132. Sauf entente contra ire; Ie mon
tant du remboursement exprimé dans la mon
naie du pays d'origine de !'envoi est converti 
en monnaie du pays destinataire par les soins 
de l'Administration de ce pays, qui se sert du 
tau.x de conversion dont elle fait usage pour 
les mandats de poste à destination du pays 
d'origine des envois. 

Divergence entre les indications du montant 
du remboursement . 

Art. 133. En cas de divergence entre les 
indications du montant du remboursement fi . 
gurant sur ]'envoi et sur Je mandat, la somme 
la plus élevée doit être encaissée sur Ie des
tinataire. 

Si celui-ci refuse de verser cette somme, 
]'envoi peut être livré, sauf l' exception prévue 
ei-après, contre payement de la somme infé. 
rieure, mais sous réserve qu'un payement 
complémentaire sera effectué, s'i l y a lieu, 
dès réception des renseignements qui seront 
fournis par l'Administration expéditrice. Si 
Je destinataire n' accepte pas cette condition, 
il est sursis à la livraison de ]'envoi . 

Dans tous les cas, une demande de ren
seignements est transmise immédiatement à 
l'Administration expéditrice qui doit y ré
pondre, dans Ie plus court délai possible, en 
précisant Ie montant exact du remboursement 
et en appl iquant, Ie cas échéant, les prescrip
tions de l' article 135, § 2, ei-après. 

Lorsque Ie destinataire est de passage ou 
doit s'absenter, Ie payement de la somme la 
plus élevée est toujours exigé. En cas de refus, 
!'envoi n'est livré qu 'à la 1·éception de la 
réponse à la ,demande de renseignements. 

Délai de payement. 

Art. 134. Le montant du remboursement 
doit être payé dans un délai de sept jours à 
compter du lendemain de l 'arrivée de !'envoi 
au bureau destinataire. Ce délai peut être 
porté à un mais au maximum lorsque la lé
gislation interne du pays de destination 
l'exige. A l' expiration du délai de garde, 
l'objet est renvoyé au bureau d'origine. L'ex
péditeur peut toutefois demander, par une 
annotation, Ie retour immédiat de l'objet au 
cas ou Ie destinataire ne payerait pas Ie mon
tant du remboursement lors de la première 
présentation. Le renvoi immédiat a également 
l ieu si Ie destinataire, lors de la présentation, 
a formellement refusé tout payement. 

R éduction ou annulation du rem boursement. 

Art. 135. 1. Les demandes d'annulation ou 
de réduction du montant du remboursement 
sant soumises aux règles et formalités prescri. 
tes par l'article 148 ei-après. 

S'il s'agit d'une demande télégraphique, 
celle-ci doit être confirmée, par Ie premier 
courrier, par une demande postale accompag
née du fac-similé dont il est question à l'ar
ticle 148, § 1, ei-après, et portant en t;ête 
l'annotation soulignée au crayon de couleur 
"Confirmation de la demande télégraphique 
du .. . " . Dans ce cas, Ie bureau destinataire se 
borne à retenir !'envoi, à la réception du té
légramme, et attend la confirmation postale 
pour faire droit à la demande. 

Toutefois, l'Administration destinataire peut, 
sous sa propre responsabilité, donner suite à 
une demande télégraphique sans attendre 
cette confirmation. 

2. Excepté Ie cas prévu à l' article _131, 
toute demande par voie postale de réduction 
du montant du remboursement doit être ao
oompagnée d'une nouvelle formule de mandat 
de remboursement indiquant Ie montant rec
tifié. 

Lorsqu'il s'agit d'une demande par voie 
télégraphique, Ie mandat de remboursement 
doit être remplacé par Ie bureau destinataire 
dans les conditions déterminées par l'article 
138 ei-après. 

R éexpédition. 

Art. 136. Les envois recommandés grevés 
de remboursement peuvent être réexpédiés si 
Ie pays de la nouvelle destination assure, avec 
celui d'origine, Ie service des envois de cette 
catégorie. Dans ce cas, les envois sant accom
pagnés des formules de mandats de rembour
sement établies par Ie service d'origine. L'Ad. 
ministration de la nouvelle destination procè
de à la liquidation des remboursements comme 
si les envois I ui avaient été expédiés directe. 
ment. Les envois dont Ie montant encaissé 
doit être versé en compte courant pasta! dans 
Ie pays de destination primitif ne peuvent 
être réexpédiés. 

Emission du mandat de remboursement ou du 
bulletin de versement. 

Art. 137. Immédiatement après avoir en
caissé Ie montant du remboursement, Ie bu
reau de destination, ou tout autre bureau 
dési gné par l 'Administration destinataire, 
remplit la partie " Indications de service" du 
mandat de remboursement et, après avoir ap
posé son timbre à date, Ie renvoie sans taxe à 
l'adresse indiquée. 

Lorsqu'une demande de renseignements sur 
Ie montant exact du remboursement a été 
adressée à 1' Administration d'origine, il est 
surs is à ]'envoi du mandat jusqu'à la récep
tion de la réponse. 

Les bulletins de versement des envois contre 
remboursement, dont Ie montant doit être 
porté à un compte courant pasta! dans Ie pays 
de destination, sant traités d'après Ie régime 
intérieur des chèques et virements postaux de 
ce pays. 
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Annulation ou n1nplace1nent des for,nules d e 
,nandats de 1·e1nbourse1nent ou de bulletins 

de ve1"Se1nen t . 

Art. 138. 1. Les fo rmules de ma ndats de 
remboursem ent qui deviennent inutilisables 
pour cause de d ivergence entre les indications 
du montant du remboursement ou par suite 
d' annul ation ou de réduction du montant, de 
même que les formul es de bulletins de verse
ment devenues inu tilisables en cas d'annula
t ion du montant du remboursement, sont dé
truites par les soins de l'Administra t ion des
tinataire des envois. 

2. Les formules a fférentes aux envois 
grevés de remboursement qui pour un motif 
quelconque,.. sont renvoyés à (•origine doivent 
être annulées par les soins de l 'Administ ra
tion qui effectue Ie renvoi . 

3. Lorsque les formules a fférentes aux en
vois grevés de remboursement sont égarées, 
perdues ou détruites avant l'encaissement du 
montant du remboursement , Ie bureau desti
nata ire en établi t des duplicata sur formu le 
C 8 ou sur formule de bulletin de versement, 
selon Ie cas. 

l,f andats de 1·e11, bourse1nent non dél ivrés 
oi, non encaissés. 

Art. 139. Les mandats de remboursement 
qui n'ont pu être délivrés aux bénéfic iaires 
sont, après avoir été éventuellement soumis à 
la formalité du visa pour date, quittancés par 
l'Administration d'origine des envois que ces 
titres concernent et portés en compte à ]' Ad
m inistration qui les a émis. 

Il en est de même des ma ndats de rem
boursement qui ont été remis aux aya nts droit, 
mais dont Ie montant n'a pas été enca issé. 
Toutefois, ces t itres doivent, a u préalable, être 
remplacés par les autorisations de payement 
dressées par l' Administration d'or igine des 
mandats. 

Déco11rpte des ,nandats de revi bourse1nent. 

Art. 140. 1. Sauf entente contraire, Ie dé
compte relatif aux ma ndats de remboursement 
payés est établi sur formule conforme au mo
dèle C 9 ci-annexé et joint au compte men
suel des mandats de poste. 

2. Dans ce compte pa rticulier , qui est ac-
compagné des mandats de remboursement 
payés et quittancés, les mandats sont inscrits 
dans l'ordre alphabétique des bureaux d' émis
sion et suivant l'ordre numérique de leur 
inscription aux registres de ces bureaux. L'Ad
ministration qui a établi Ie compte déduit de 
la somma totale de sa créance Ie montant des 
taxes et dro its revenant à l'Administration 
correspondante , confo rmément à l' a rticle 73 
de la Convention. 

3. Le solde du compte C 9 est ajouté, 
a utant que pos ible, à celui du compte men
suel des m andats de poste établi pour la même 
période. La vérifi cat ion et la liquidation de 
ces com ptes sont effectuées selon les règles 
fixées par l' Ar ra ngement e t Ie Règlement des 
ma ndats de poste. 

TITRE V . 

OPÉRATIONS AU DÉPART ET 
A L' ARRIVÉE. 

CHAPITRE U IQUE. 

Application du ti,nbre à date. 
Art. 141. 1. Les corresponda nces sont frap

pées a u recto par Ie bureau d 'origine d'un 
t imbre indiquant, autant que po sible en ca
ractères latins, Ie lieu d'origine et la date 
du dépót à la poste. 

Dans les locali tés pourv ues de pi usieurs bu
reaux de poste, Ie t imbre doit indiquer que! 
est Ie bureau de dépót. 

L' application du t imbre prévu aux alinéas 
précédents n'est pas obligatoire pour les cor
respondances a ffranchies au moyen d'emprein
tes de m achines à aff ranchir si l'ind ication du 
lieu d'orig ine et de la date du dépót à la 
poste fi gu re dans ces empreintes. L'applica
t ion du t imbre dont il s'agit n' est pas non 
plus exigée pour les objets à tarif réduit non 
recommandé , à condition que Ie lieu d'or igine 
soit indiqué sur ces envo is. . 

2. Tous les timbres-poste valables do ,vent 
être obli térés. Les timbre -poste non oblitérés 
par sui te d'erreur ou d'omiss ion dans Ie ser
vice d'orig ine doivent être biffés d'un fort 
tra it ou annulés d' une autre manière par Ie 
bureau qui constate l'i rrégularité, mais il e ne 
sont pas frappés du t imbres à date. 

3. Les corresponda nces mal dirigées doi 
vent être fra ppées de l 'em preinte du timbre 
à date du bureau auquel elles sont parvenues 
par erreur. Cette obligation incombe non seu
lement aux bureaux sédentaires, mais auss i 
aux bureaux ambul ants, dans la mesure du 
possibl e. 

4. Le t imbrage des correspondances dépo
sées sur les navires incombe à !'agent des pos
tes ou à !'offi cier du bord chargé du service 
ou à leur défaut , au bul'eau de poste rle 
l'~cale auquel ces correspondances sont li
vrées à découvert. Dans ce cas, Ie bureau les 
frappe de son tim bre à date et y appose la 
mention " N avire", ,,Paquebot" ou toute autre 
analogue. 

E nvois ex près. 

Art. 142. Les envois à remettre par exprès 
sont pourvus, autant que possible à cóté de 
I'indication du lieu de destination, d'une éti
quette imprimée, de couleur rouge foncé , por
tant en gros caractères Ie mot "Exprès" . 

E nvois non affranchis ou insu ffisa,n,nent 
affranchis. 

Art. 143. 1. Les correspondances pour les
quelles une taxe quelconque doit être perçue 
postér ieurement au dépót, soit sur Ie destina
taire, so it sur l 'expéditeur, en cas de mise en 
rebut, sont frappées du timbre T (taxe à 
paye r) à l' angle droit supérieur du recto; 
l'indication en francs et centimes du montant 
à percevoir est inscrite en chiffres très lisibles, 
à cóté de ce timbre. 

2. L' application du t imbre T a insi que l'in
dicat ion du montant à percevoir incombent à 
l 'Administration d'origine ou, en cas de réex
pédition ou de mise en rebut, à l'Administra
t ion réexpéditrice . 
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Toutefois, s'i l s'agit d' envois provenant de 
pays qui appliquent des taxes réduites dans 
les relations avec l'Administration réexpédi
trice, Ie montant à percevoir est indiqué par 
1' Adrninistration qui effectue la distribution. 

3. L' Adrninistration de distribution frappe 
!'envoi de la taxe à percevoir. 

4. Tout envoi ne portant pas Ie timbre T 
est con si déré comme d ûment affranch i et 
tra ité e n conséquence, sauf erreur évidente. 

5. Il n'est pas tenu compte des timbres
poste et des empreintes d'affranchissement non 
valables pour l' affranch issement. Dans ce cas, 
Ie chiffre zéro (0) est placé à oöté de ces 
timbres-poste ou de ces empreintes, qui doi 
,·ent être encadrés au crayon. 

R envoi des bulletins d'affranchusement. 
R écupération des droits avancés . 

Art. 144. 1. Après la livraison au destina
taire d'un envoi franc de droits, Ie bureau qui 
a fait !'avance des fra is de douane ou autres 
pour Ie compte de l'expéditeur complète, en ce 
qui Ie concerne, les indications qui figurent 
au verso du bulletin d'affranchissement et 
transmet ce dernier, accompagné des pièces 
justificatives, au bureau d'origine de !' envoi; 
cette transmission a lieu sous enveloppe fer
mée, sans indication du contenu. 

Toutefois, chaque Administration a Ie droit 
de faire effectuer, par des bureaux spéciale
ment désignés, Ie renvoi des bull eti ns d'affran
chissement grevés de frais et de demander que 
les bulletins soient transmis à un bureau dé
terminé. 

Le nom du bureau auquel les bulletins doi
vent être renvoyés est inscrit, dans tous les 
cas, par Ie bureau exoéd iteur de !'envoi au 
recto du bulletin d'affranchissement. 

2. Lorsqu'un envoi qui porte 1 'étiquette 
,.Franc de droits" parvient au service desti
nataire sans bulletin d'affranchissement, Ie 
bureau chargé du dédouanement établit un 
dupl icata du bulletin sur lequel il mentionne 
Ie nom du pays d'origine et, autant que pos
sible, la date du dépót de !'envoi. 

Lorsque Ie bulletin cl' affranchissement est 
perdu après livraison de !'envoi, un duplicata 
est établi dans les mêmes conditions. 

3. Les -bulletins d'affranchissement affé
rents aux envois qui , pour un motif quelcon
que, sont renvoyés à !'origine doivent être 
annulés par les soins de l'Administration des
tinataire. 

4. A la réception d'un bulletin d'affran
chi sement indiquant les frais déboursés par 
Ie service destinataire, l'Adrninistration d'ori
gine convertit Ie montant de ces frais dans sa 
propre monnaie à un taux qui ne doit pas 
être supérieur au -taux fixé pour l' émission des 
mandats de poste à destination du pays corres
pondant. Le résultat de la conversion est indi
qué dans Ie corps de la formule et sur Ie cou
pon latéral. Après avoir recouvré Ie montant 
des frais , Ie bureau d'origine remet à l' expé
diteur Ie coupon du bulletin et, Ie cas 
échéant, les pièces justificatives. 

Envoi.$ 1·éexpédiés. 

A,t. 145 . 1. Les correspondances· adressées 
à des destinataires ayant changé de résidence 
sont considérées comme adressées directement 

du lieu d'origine au lieu de la nouvelle desti
nation. 

2. Les envois non ou insuffisamment af
franchis pour leur premier parcours sont frap
pés de la taxe qui leur aura it été appl iquée 

. s' ils ava ient été adressés directement du point 
d'origine au lieu de la destination nouvelle. 

3. Les envois régulièrement affranchis pour 
leur premier parcours, et <lont Ie complément 
de taxe afférent au parcours ultérieur n'a pas 
été acquitté avant leur réexpédition, sont frap
pés d'une taxe égale à la différence entre Ie 
prix d'affranchissement déjà acquitté et celui 
qui aura it été perçu si les envois avaient été 
expédiés primitivement sur leur nouvelle des
tination. 

4. Les envois primitivement adressés à l'in
térieur d'un pays et dûment affranchis selon 
Ie régime intérieur sont considérés comme des 
envois régulièrement affranchis pour leur pre-
mier parcours. . 

5. Les envois ayant circulé primitivement 
en franchise postale dans l'intérieur d'un pays 
sont frappés de la taxe ou'il s a uraient dû 
acquitter s'ils avaient été adressés directement 
du point d'or ig ine au lieu de la destination 
nouvel le. 

6. Lors de la réexpédition, Ie bureau réex
péditeur applique, dans tous les cas, son tim
bre à date au recto des lettres et des ca rtes 
postales. 

7. Les correspondances ordi naires ou re
commandées qui sont renvoyées aux ei<pédi
teurs pour qu'ils en complètent ou en rectifi
cient l'adresse, ne sont pas considérées, lors de 
leur remise dans Ie service, comme des cor
respondances réexpédiées: el les sont traitées 
comme de nouveaux envois et deviennent, par 
suite, passibles d'une nouvelle taxe. 

8. Les droits de douane et les autres droits 
non postaux dont l'annulation n'a pu être 
obtenue à la réexpédition ou au renvoi à 
!'origine (article 147 ei-après) sont recouvrés, 
.par voie de remboursement, sur l'Administra
tion de la nouvelle destination. Dans ce cas, 
I' Adrninistration de la destination primitive 
joint à !'envoi une note explicative et un 
mandat de remboursement (modèle C 8). 

Si Ie service de remboursement n'existe pas 
dans les relations entre les Administrations 
intéressées, les droits en cause sont recouvrés 
par voie de correspondance. 

9. Dans Ie cas ou l'essai de remise d'un 
objet exprès à domicile par un porteur spécial 
est resté infructueux, Ie bureau réexpéditeur 
doit biffer l' étiquette ou la mention ,,Exprès" 
par deux forts traits transversaux. 

Enveloppes de réexpédition et enveloppes 
collectrices. 

Art. 146. 1. Les objets de correspondance 
ordinaires à réexpédier à une même personae 
ayant changé de résidence peuvent être insérés 
dans des enveloppes spéciales conformes au 
modèle C 10 ci-annexé, fournies par les Ad
ministrations et sur lesquelles doivent seuls 
être inscrits Ie nom et la nouvelle adresse du 
destinatai re. 

2. Il ne peut être inséré dans ces envelop
pes des envois à soumettre au contröle doua
nier, ni des objets <lont la forme, Ie volume 
et Ie poids risqueraient d'occasionner des dé-
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chirures; Ie poids global d'une enveloppe et 
de son contenu ne doit en aucun cas dépasser 
500 grammes. 

3. L'enveloppe doit être présentée ouverte 
au bureau réexpédi teur pour lui permettre de 
percevoir, s'il y a lieu, les compléments de • 
taxe dont les objet;; qu 'elle contient pourra ient 
être passibl es ou d'indiquer sur ces objets la 
taxe à percevoir à l 'arrivée, lorsque Ie com
plément n'est pas acquitt.é. Après vérifi cation 
Ie bureau réexpé,di teur ferme !'enveloppe et y 
applique, Ie cas echéant, Ie timbre T avec l' in
dication, en francs et centim e du montant 
total des taxes à percevoi r. ' 

4. A l'arrivée à destination, !'enveloppe 
peut ê tre. ou-~erte e t son contenu vérifié par le 
bureau d1 str1buteur, qui perçoit, s'il y a l ieu, 
les compléments de taxe non acquittés. 

5. Les objets de correspondance ordina ires 
adressés, soit aux marins et pa agers embar
qués sur un même navire, soit à des person
nes pren_:'nt pa~t . e~ commun à un voyage, 
peuvent etre tra 1tés egalement d'après les dis
positions des §§ 1 à 4. Dans ce cas Jes enve
loppes coll ectrices doivent être r~vêtues de 
l'.adresse du navire, de !'agence de naviga
tion ou de voyage, etc., à qui elles doivent 
être remises. 

Envois tornbés en rebut . 
Art. 147. 1. Avant de renvoyer à l 'Admi

n!str~tion d'origine les correspondances non 
d1str1buées pour un motif quelconque, Ie bu
reau de destination doit indiquer d'une m a
nière claire et concise, en langue frança ise 
au verso de ces objets, la cause de la non'. 
remise sous la forme suivante: inconnu re
fusé, en voyage, parti , non réclamé dé~édé 
etc. En ce qui concerne les cartes ~stales et 
les imprimés sous forme de car tes, la cause 
de la non-remise est indiquée sur la moitié 
droite du recto. 

Cette_ indication est fourni e par l'appl ication 
d'un timbre ou l'apposition d'une étiquette. 
Ohaque Administrat ion a la facu lté d'ajouter 
la traduction, da ns sa propre langue, de la 
cause de la non-remise et les autres indica
tions qui lui conviennent. 

Le bureau de destination doit biffer les in
dications de lieu qui Ie concernent et porter 
au recto de l'objet la m ention R etour" à 
OÖ~ de l'indication du bureau <ilorigine. Il 
do,t, en outre, appliquer son timbre à date au 
verso des lettres et au recto des cartes post ales. 

2. Le renvoi des correspondances tombées 
en rebut se fait, so it isolément soit en une 
liasse spéciale étiquetée "Rebuts". Les cor
respondances recommandées tombées en rebut 
sont renvoyées au bureau d'échange du pays 
d'origine comme s'il s' agissait de correspon
danoes recommandées à diriger sur ce pays. 

3. Les correspondances du régime intérieur 
qm tombent en rebut et doivent pour restitu
tion aux expéditeurs, être envoyées à l'étran
ger, sont tra itées d'après les dispositions de 
l'article 145. 

4. Les GQrrespondances pour les marins et 
autres personnes, adressées aux soins d'un 
Consul et rendues par celui-ci au bureau de 
poste comme non réclamées, doivent être t ra i
tées comme rebuts. 

Le montant des taxes perçues sur ces corres
pondances doit être restitué. 

R etrait. M odification d' adresse. 

Art. 148. 1. Les demandes de retrait de 
correspondances ou de modification d'adresse 
donnent lieu à l' établissement, par l'expédi
teur, d'une formul e conforme au modèle C 11 
ci -annexé ; une seule formule peut être utili sée 
pour plusieurs envois remis simultanément au 
même bureau par Ie même expédi teur à 
l' adresse du même destinata ire. En remetta nt 
cette demande au burea u de poste l 'expédi 
teur doit justifier de son identité et produi re 
s'il y a lieu, Ie bulletin de dépót. Après )~ 
justi_fi~ation, dont l'Administration du pays 
d'or1gme assume la responsabili té, il est pro
cédó do la man ière suivante: 

a. si la demande est dest inée à être t rans
mise par voie postale, la formule , accom
pagnée d'un fac-s im ilé parfait de !'enveloppe 
ou de la suscription de !'envoi, est expédiée 
d,rectement, sous pli recommandé au bureau 
destinataire; ' 

b. i la demande doit être fa ite par voie 
télégraphique, la formule est déposée au ser
vioe télégra phique chargé d'en transmettre les 
termes au bureau de poste destinataire. Le 
télégramme est rédi gé en la ngue fra ncaise. 

2. A la réception de la formul e C 11 ou 
du télégramme en tenant l ieu Ie bureau des
t inataire recherche la correspo'ndance signalée 
et donne à la demande la uite nécessa ire. 

Si la recherche est infructueuse si l 'envoi a 
déjà été remis au destinataire ~u si la de
mand~ pour voie télégraphique n'est pa assez 
explicite pour permettre de reconnaî tre sûre
ment !'envoi, Ie fait est signalé i=édiate
ment au bureau d'origine, qui en prévient Ie 
réclamant. 

3. Toute Administration peut demander 
par une notification adressée au Bureau inter'. 
national, que )'échange de demandes en ce 
qui la concerne, soit effectué pa r l'en'tremise 
de son Admin istration centrale ou 'un bureau 
spécialement dés igné. 
Dans les cas oû )'échange des demandes s'ef
fectue par l'entremise des Administrations 
centrales, il doit être tenu compte des deman
des expédiées directement par l!ls bureaux 
d'ori gine aux bureaux de destination dans ce 
sens que les correspondanoes y relatives sont 
exclues de la distribution jusqu'à l'arrivée de 
la demande de l'Administration centrale. 

Les Administ rations qu i usent de la faculté 
prévue au premier al inéa prennent à leur 
charge les frai que peut entraî ner la trans
m iss ion, dans leur service intérieur par voie 
po tale ou télégraphique, des comn{unications 
à échanger avec Ie bureau destinata ire. 

Le_ recours à la voie télégraphique est obli 
gato ire lorsque l'expédi teur a lui -même fait 
usage de cette voie et que Ie bureau destina
ta ire ne peut pas être prévenu en temps util e 
par la voie postale. 

Sirnple cOTrec tion d' adresse . 

Art. 149. Une simple correction d'adresse 
(sans modification du nom ou de la quali t.é 
du destinataire ) peut être demandée directe
ment par l ' expédi teur au bureau destinataire 
c'est-à-dire sans l' accomplissement des forma'. 
li tés prescri tes pou r Ie changement d' adresse 
p roprement di t. 
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Réclamations. Envois ordinaires. 

Art. 150. 1. Toute réclamation relative à 
un envoi ordinaire donne lieu à l'établisse
ment d'une formule conforme au modèle C 12 
ci-annexé. 

Le bureau qui reçoit la réclamation transmet 
directement cette formule, sans lettre d' envoi 
et sous enveloppe fermée, au bureau corres
pondant. Celu i-ci, après avoir recueilli les 
renseignements nécessaires auprès du destina
taire ou de l'expéditeur, salon Ie cas, renvoie 
Ia formule de Ia même manière au bureau 
qui l 'a dressée. 

Si la réclamation est reconnue fondée , ce 
dernier bureau fait parvenir la formule à son 
Administration centrale en vue des investiga
tions ultérieures. 

Une seule formule peut être utilisée pour 
plusieurs envois remis s.imultanément au même 
bureau par Ie même expéditeur à l'adresse du 
même destinataire. 

2. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau inter
national , que les réclamations qui concernent 
son service soient transmises à son Admini
stration centrale ou à un bureau spécialement 
désigné. 

Réclamations. Envois recommandés. 
Art. 151. 1. Toute réclamation relativa à 

un envoi recommàndé est établie sur une for
mule conforme au modèle C 13 ci-annexé qui 
doit être accompagnée, autant que possible, 
d'un fac-similé de ]'enveloppe ou de Ia su
scription de !'envoi. 

Si Ia réclamation concerne un envoi contra 
remboursement, elle doit être accompagnée, en 
outre, d'un duplicata de mandat C 8 ou d'un 
bulletin de versement, salon Ie cas. 

Une seule formule peut être utilisée pour 
plusieurs envois remis simultanément au même 
bureau par Ie même expéditeur à l' adresse du 
même destinata ire. 

2. La réclamation est, en règle générale, 
envoyée directement par Ie bureau d'origine 
au bureau de destination; cette transmission 
a lieu sans lettre d'envoi et sous enveloppe 
fermée. Si Ie bureau destinataire est en état 
de fournir les renseignement,s sur Ie sort dé
finitif de )'envoi, il complète la formule et 
la retourne au bureau d'origine. 

Lorsque Ie sort de !'envoi ne peut être établi 
par Je bureau de destination, celui-ci constate 
Ie fait sur Ia formule et la réexpédie au bu
reau d'origine en y ajoutant, autant que poll· 
sible, une décl aration du destinataire consta
tant qu'il n'a pas reçu )'envoi. Dans ce cas, 
l'Administration d'origine complète Ja for
mule en y indiquant les données de la trans
mission à Ia première Administration intermé
diaire. Il l'adresse ensuite à cette dernière 
Administration, qui y consigne ses observa
tions et la transmet éventuellement à l'Admi
nistration su ivante. La réclamation passe 
ainsi d'une Administration à l'autre jusqu'à 
ce que Ie sort de !'envoi réclamé soit établi. 
L'Administration qui a effectué Ia remi e au 
destinataire, ou qui, Ie cas échéant, ne peut 
établir ni la remise, ni Ja transmission régu
lière à une autre Administration, constate Ie 
fait sur Ia formule et la renvoie à l'Admi
nistration d'origine. 

3. Les Administrations d'origine et de des
tination peuvent, d'un commun accord, faire 
transmettre la réclamation de bureau à bureau 
en suivant la même voie d'acheminement que 
I' envoi. Dans ce cas, les recherches se pour
sui vent depuis l'Administration d'origine jus
qu'à l'Administration de destination en obser
vant la procédure visée au dernier alinéa du 
§ 2. 

4 . Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau inter
national , que les réclamations qui concernent 
son service soient transmises à son Administra
tion centrale ou à un bureau spécialement 
désigné. 

5. La formule C 13 et les pièces y annexées 
doivent, dans tous les cas, faire retour à l 'Ad
mi nistration d'origine de !'envoi réclamé, dans 
Je plus bref délai possible et au plus tard dans 
un dé] ai de trois mois à partir de la date de 
la réclamation. Ce délai est porté à six mois 
dans les relations avec les pays éloignés. 

6. Les dispositions qui précèdent ne s'ap
pliquent pas aux cas de spoliation de dépêche, 
manque de dépêche ou autres cas semblables 
qui comportent une correspondance plus éten
due entre les Administrations. 

R éclamations concernant des envois déposés 
dans un autre pays. 

Art. 152. Dans Je cas prévu à l 'article 53, 
§ 3, de la Convention, Ja formule de réclama
t ion C 12 ou C 13 est transmise à l'Admini
stration d'origine. La formule C 13 doit être 
accompagnée du récépissé de dépót. 

L'Administration d'origine doit être mise 
en possession de la formule dans Ie délai 
prévu à l'article 53, § 2, de la Convention. 

Emploi de timbre-poste présmnés fraudul eux 
ou d'empreintes contrefaites de machines 

à atfranchir. 

Art. 153. Sous réserve expresse des dispo
sitions que comporte la législation de chaque 
pays, Ja procédure ei-après est suivie pour la 
constatation de l'emploi, pour l'affranchisse
ment, de timbres-poste frauduleux ou d'em
preintes contrefaites de machines à affran
chir: 

a. Iorsque la présence, sur un envoi quel
conque, d'un timbre-poste frauduleux (contre
fait ou ayant déjà servi) ou d'empreintes 
contrefaites de machines à affranchir est con
statée au départ, la figurine n'est altérée 
d'aucune façon et !'envoi, accompagné d'une 
fo1mule conforme au modèle C 14 ci-annexé, 
est adressé sous enveloppe recommandée d'of
fice au bureau destinataire. Un exemplaire 
de cette formule C 14 est transmis, pour in
formation, aux Administrations des pays 
d'origine et de destination; 

b. !'envoi n'est remis au destinataire, con
voqué pour constater la contravention, que 
s'i l paie Ie port dû, fa it connaître Ie nom et 
l'adresse de l'expéditeur et met à la disposi
tion de la poste, après avoir pris connais
sance du contenu, soit !'envoi entier s'il est 
inséparable du corps du déli t, soit la partie 
de !'envoi (enveloppe, bande, portion de lettre, 
etc.), qui contient la suscription et l'empreinte 
ou Ie timbre signalé comme frauduleux. Le 
résul tat de Ja convocation e t constaté par un 
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procès-verbal confo,·me au modèle C 15 oi
annexé, signé par l 'agent des post.es et par le 
destinataire. Le refus éventuel de ce dernier 
est constaté sur ce document. 

Le procès-verbal est transmis, avec pièces à 
l'appui, sous recommandation d'office, à l'Ad
ministration du pays d'origine, qui y donne la 
suite que comporte sa Jégisl ation. 

Les Administrations dont la législation ne 
permet pas la prooédure prévue sous les let
tres a et b en font part aux autres Administra
tions par l'in termédiaire du Bureau interna
t ional. 

TITRE VI. 

:B:CHANGE DES ENVOIS. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Feuilles d,'avis. 
Art. 154. 1. Les feuilles d'avis aocom

pagnant les dépêches sont conformes au mo
dèle C 16 ci-an nexé. Elles sont pl acées sous 
des enveloppes de couleur bleue portant en 
gros oaractères l'indioation "Feuille d'avis". 

2. Le bureau expéditeur remplit la feuil le 
d'avis avec tous les déta ils qu'en comporte la 
contexture et en tenant compte des disposi
tions suivantes : 

a. Tableau I: La présence d'envois ordi
naires à faire remettre par exprès est signa
lée par un trait soulignant la mention corres
pondante; 

b. Tableau II: Sauf arrangement contraire, 
les bureaux expéditeurs numérotent les feuil
les d' av is d'après une série annuelle pour oha
que bureau de destination lorsque les dépêches 
ne sont pas forrnées tous les jours. Chaque 
dépêohe prend, dans ce oas, un numéro 
distinot, même s'i l s'agit d'une dépêohe sup
plémentaire empruntant la même voie ou Ie 
rnêrne navire que la dépêohe ordinaire. 

A la première expédition de chaque année, 
la feuille doit porter, outre Ie numéro d'ordre 
de la dépêohe, celui de la dernière dépêohe de 
l'année précédente. 

Le nom du navire qui emporte la dépêohe 
est indiqué lorsque le bureau expéditeur est à 
même de Ie connaître; 

c. Tableau III: Il peut être fait usage 
d'une ou de plusieurs l istes spêoiales confor
mes au modèle C 17 oi-annexé, soit pour rem
placer Je tableau V, soit pour servir comme 
feu ill e d'avis supplémentaire. 

L'emploi exolusif de listes spéoiales est obli
gatoire si l'Administration de destination en 
fait la demande. 

Lorsque plusieurs list.es sont employées, elles 
doivent être numérotées. 

Le nombre des envois recommandés qui 
peuvent être insorits sur une seule et même 
li ste spéciale est limité à 60; 

d. Tableau IV: Le oas éohéant, Ie nombre 
des sacs vides appartenant à une Administra
tion autre que oel!e à laquelle Ja dépêche est 
adressée doit être mentionné séparément avec 
indication de cette Administration. 

Sont, en outre, mentionnées au tableau IV 
les lettres de service ouvertes et les communi
oations ou recommandations diverses du bu
reau expéditeur ayant trait au service 
d'échange; 

e. Tableau V: Ce tableau est destiné à 
l'inscription des envois recommandés Jorsqu'il 
n'est pas exolusivement fait usage de li stes 
spéciales. 

Da ns Ie cas ou les Administrations corres
pondantes se sont entendues pour l'insoription 
globale des objets recommandés sur les feuil
les d'av is, Je nombre total de ces objets doit 
être indiqué en oh iffres et en toutes lettres. 

Lorsque Ia dé pêche ne conti ent pas d' envois 
recommandés, la mention " Néant" est portée 
au tableau V. 

3. Les Administrations peuvent s'entendre 
pour créer d'autres tableaux ou rubriques sur 
la foui lle d'avis lorsqu'elles Ie jugent néces
sai re. Elles peuvent, notamment, disposer les 
tableaux V et VI conformément à leurs be
soins. 

4. Lorsqu'un bureau d'éohange n'a aucun 
objet à livrer à un bureau correspondant, !' envoi 
d'une dépêche n'a lieu que si. dans les ,·elations 
entre les Administrations intéressées, les feuil
les d'avis ne sont pas numérotées par appli
oation du § 2, lettre b. Dans ce cas, Ie bureau 
d' échange doit envoyer, dans la forme ordi
naire, une dépêohe qui se compose unique
ment d'une feui lle d'avis négative. 

5. Quand les dépêohes closes doivent être 
transmises au rnoyen de navires que l'Admini
stration intermédiaire dont ils dépendent n'uti
lise pas régulièrement pour ses propres trans
ports, Ie poids des lettres et autres objets doit 
être indiqué à la feuille d'avis et sur l' adresse 
de ces dépêches lorsque l'Administration 
ohargée d'a surer l'embarquement Ie demande. 

Trans11tission des envois recommandés. 
Art. 155. 1. Les envois . recommandés et, 

s'il y a lieu, les list.es spéoiales prévues à l' a r
ticle 154, § 2, sont réunis en un ou plusieurs 
paquets ou sacs distinots qui doivent être con
venablement enveloppés ou fermés et oachetés 
ou plombés de manière à en préserver Ie con
tenu . Les envois recommandés sont classés 
dans chaque paquet d'après leur ordre <l'in
soription. Quand on emploie plusieurs list.es 
spéoiales, ohacune d'elles est enliassée aveo les 
objet.5 recommandés auxquels elle se rapporte. 

En aucun oas, les envois recommandés ne 
peuvent être confondus aveo les correspondan
oes ordinaires. 

2. Au paquet d'envois recommandés est 
attachée extérieurement, par un croisé de fi
oelle, !'enveloppe spéoiale contenant la feuille 
d'avis; Jorsque les envois recommandés sont 
renfermés dans un sac, !adite enveloppe est 
fi xée au col de oe sao. 

3. S'il y a plus d'un paquet ou sac d'envois 
recommandés, ohacun des paquets ou sacs sup
plémentaires est muni d'une étiquette indi
quant la nature du contenu. 

Trans1nission des envois exprès. 

Art. 156. 1. Les envois exprès orclinaires 
sont réunis en une liasse spéoiale munie d'une 
étiquette portant en gros caraotères la men
tion "Exprès" et insérés, par les bureaux 
d'échange, dans !'enveloppe contenant la 
feuille d'avis qui aocompagne la dépêche. 

Toutefois, si cette enveloppe doit être fixée 
au col du saç des envois reoommandés (artiole 
155 , § 2), la liasse des envois exprès est pla-
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cée dans Ie sao extérieur. La présence, dans la 
dépêohe, des correspondanoes de l'espèoe est 
alors annonoée par une fiche placée dans !'en
veloppe contenant la feuille d'avis. La même 
procédure est suivie lorsque les envois exprès 
n'ont pu être joints à la feuille d'avis en 
raison de leur nombre, de leur forme ou de 
leut-s dimensions. 

2. Les envois exprès recommandés sont 
classés, à leur ordre, parmi ]es autres envois 
recommandés et la mention " Exprès" est por
tée dans la colonne " Observations" du tableau 
V de la feuille d'avis ou des listes spéciales, 
en regard de l'inscription de chacun d'eux. 
En cas d'inscription globale, la présence d'en
vois recommandés à remettre par exprès est 
signalée simplement par la ment ion " Exprès" 
au tableau V de la feuill e d'avis. 

Confeption des dépêclies . 

Art. 157. 1. En règle générale, les objets 
sont classés et enliassés par nature de corres
pondances, les lettres et les cartes postales 
étant comprises dans la même liasse et les 
journaux et écrits périodiques <levant faire 
l'objet de liasses distinctes de celles des im
primés ordinaires. Les liasses sont dés ignées 
par des étiquettes portant l'indication du 
bureau destinata ire ou réexpéditeur des envois 
insé rés dans les liasses. Les objets de corres
pondance susceptibles d'être enli assés doivent 
être disposés dans Ie sens de l'adresse. Les 
objets affranch is sont séparés de ceux qui ne 
Ie ont pas ou Ie sont insuffisamment et les 
étiquettes de I iasses d'objets non ou insuffi
samment affranchis sont frappées du timbre T. 

Les lettres portant des traoes d'ouverture, 
de détérioration ou d'avarie doivent être mu
nies d'une mention du fait et frappées du 
timbre à date du bureau qui l'a constaté. 

Les mandats de poste expédiés à déoouvert 
sont réunis en une liasse d istincte qui doit être 
insérée dans un paquet ou sac d'objets reoom
mandés. Si la dépêche ne comprend pas d'ob
jets recommandés, les mandats sont placés 
dans !'enveloppe contenant la feuille d'avis 
ou enliassés aveo oelle-ci. 

2. Les dépêches sont renfermées dans des 
sacs convenablement clos, cachetés ou plom
bés et étiquetés. Lorsqu'il est fllit usage de 
fioelle, elle doit être passée deux fois autour 
du col avant d'être nouée. Les empreintes des 
cachets ou des plombs doivent reproduire, en 
caractères latins très lisibles, Ie nom du bu
reau d'origine ou une indication suffisante 
pour permettre de déterminer oe bureau. 

Le étiquettes des dépêches doivent être en 
toile, carton fort, parohemin ou en papier 
collé sur une planchette ; dans les relations 
entre bureaux limitrophes, il peut être fait 
usage d'étiquettes en papier fort. Les étiquet
tes sont confectionnées dans les couleurs sui 
vantes: 

a. en rouge vermillon, pour les sacs conte
nant des envois reoommandés; 

b. en bla nc, pour Ie sacs ne contenant que 
des lettres et des cartes postal es ordinaires; 

c. en bl eu clair, pour les sacs contenant 
exclusivement d'autres objets ordinaires; 

d. en vert, pour les sacs contenant seule
ment des sacs vides renvoyés à !'origine. 

Les sacs contenant de la correspondance or-

dinaire mixte (lettres, cartes postales et autres 
objets) doivent être munis de l'étiquette 
blanche. 

Toutefois, l'emploi des étiquettes de couleur 
blanche, bleu cla ir ou verte, n'est obligatoire 
que pour les Administrations dont Ie régime 
intér ieur ne s'y oppose pas. D' autre part, les 
étiquettes vertes ne sont utilisées que si l' Ad
ministration de destination l'exige. 

Le étiquettes portent l'indication imprimée 
en petits caractères latins du nom du bureau 
expéditeur et, en caractères latins gras, du 
nom du bureau destinataire, précédés respeè
tivement des mots " de" et ,,pour". Dans les 
éch anges par voie maritime effectués dans des 
déla is indéterminés, ce indications sont com
plétées par la mention de la date d'expédition, 
du numéro de !'envoi et du port de débarque
ment si l'Administra tion intéressée Ie de
mande. 

Les sacs doivent indiquer d'une façon lisible, 
en caractères latins, Ie bureau ou Ie pays 
d'ori g ine, et porter la mention " Postes" ou 
toute autre analogue les signalent comme dé
pêches postales. 

Les bureaux intermédiaires ne doivent por
ter aucun numéro d'ordre sur les étiquettes 
des sacs ou paquets de dépêches cl oses en 
transit. 

3. Sauf arrangement contraire, les dépê
ches peu vo lumineuses ou •uégatives sont sim
plement enveloppées de papier fort de manière 
à éviter toute détérioration du contenu, puis 
ficel ées et cachetées ou plombées. 

En cas de plombage, ces dépêches doivent 
être conditionnées de telle façon que la ficelle 
ne puisse pas être dé tachée. Lorsqu'elles ne 
contiennent que des correspondances ordinaires, 
alles peuvent être fermées au moyen de 
cachets gommés portant l'indication imprimée 
du bureau ou de l'Administration expéditrice. 
Les suscriptions des paquets doivent corres
pondre, en ce qui concerns les indications im
primées et les couleurs, aux prescriptions pré
vues au § 2 pour les étiquettes des saos de 
correspondances. 

4. Lorsque Ie nombre ou Ie volume des 
envois exige l'emploi de plus d'un sac, des 
sacs distincts doivent, autant que possible, être 
utili sés: 

a. pour les lettres et cartes postales; 
b. pour les autres objets; Ie cas échéant, 

des sacs distincts doivent encore être utilisés 
-pour les petits paquets; les étiquettes de ces 
derniers sacs portent la mention "Petits pa
quets". 

Le paquet ou sac des envois recommandés, 
réuni avec la feuille d'avis de la façon prévue 
à l' article 155, § 2, est placé dans un des sacs 
de lettres ou dans un sac spécial; Ie sac exté
rieur doit porter, en tout cas, l'étiquette rouge. 
Lorsqu'il y a plus d'un sac d'envois recom
mandés, les sacs supplémentai res ne con tenant 
que des objets recomma ndés autres que des 
lettres et des cartes postales peuvent être ex
pédiés à découvert munis de l 'étiquette rouge . 

L'étiquette du sac ou paquet renfermant la 
feuille d'avis, même si cell e-ci est négative, 
est toujours revêtue de la lettre F tracée 
d'une manière apparente. 

5. Le poids de chaque sac ne doit pas dé
passe r 30 kilogrammes. 
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6. Les bureaux d'échange insèrent autant 
que possible, dans leurs propres dépêches pour 
un bureau déterminé, toutes les dépêches de 
petites dimensions (paquets ou sacs) qui leur 
parviennent pour ce bureau. 

R emise des dépêches. 
Art. 158. 1. La remise des dépêches entre 

deux bureaux correspondants s'effectue sui
vant les dispositions prises par les Administra
tions intéressées. 

Seuls les sacs et paquets signalés par des 
étiquettes rouges doivent, au moment de la 
livra ison, être sou.mis à une vérification com
plète de leur fermeture et de leur condit ion
nement. Quant aux au tres sacs et paquets, 1 a 
vérification en est facultative et ils sont tou
jours rem is globalement. 

2. Les dépêches doivent être I ivrées en bon 
état. Cependant, une dépêche ne peut pas être 
refusée pour cause d' avarie. Lorsqu'une dé
pêche est reçue en mauvais état par un bureau 
interméd ia ire, elle doit être mise telle quelle 
sous nouvel emball age. Le bureau qui effec
tue Ie remball age doit porter les indications 
de l'étiquette original e sur la nouvelle éti
quette et apposer sur cell i-ci une empreinte de 
son timbre à date, précédée de la mention 
,,Remballé à .. . ". 

Vérification des dépêches. 

Art. 159. 1. Lorsqu'un bureau intermé
di aire doit procéder au remballage d'une dé
pêche, il en vérifie Ie contenu s'il présume que 
celui-ci n'est pas resté intact. 

Il dresse un bulletin de vérification con
forme au modèle C 18 ci-annexé en se confor
mant aux dispositions du § 3 ei-après. Ce 
bulletin est envoyé au bureau d'échange d'ou 
la dépêche a été reçue; une copie en est 
adressée au bureau d'origine et une autre est 
insérée dans la dépêche remballée. 

2. Le bureau destinata ire vérifie si la dé
pêche est au complet et si les inscriptions de 
la feuille d'avis et, le cas échéant, des listes 
spéciales d' envois recommandés sont exactes. 
En cas de manque d'une dépêche ou d'un ou 
pi usieurs sacs en fai ant partie, d'objets re
commandés, d'une feuille d'avis, d'une liste 
spéciale d' envois recommandés, ou lorsqu'il 
s'ag it de toute autre irrégularité, Ie fait est 
constaté immédiatement par deux agents. 
Ceux-ci font les rectifications nécessaires sur 
les feuilles ou I istes en ayant soin de biffer 
les indications erronées de manière à laisser 
reconnaître les inscriptions primitives. A 
moins d'une erreur. évidente, les rectifications 
prévalent sur la déclaration originale. 

3. Les faits constatés sont signalés, au 
moyen d'un bulletin de vérification, au bu
reau d'ori gine de la dépêche et, en cas de 
manquant réel, au dernier bureau ihtermé
diaire, par Ie premier courrier utilisable après 
vérification complète de la dépêche. 

Les indications de ce bulletin doivent spéci
fier aussi exactement que possible de quel sac, 
paquet ou objet il s'agit. 

Un duplicata du bulletin de vérification est 
envoyé, dans les mêmes conditions que l'origi
nal, à l'Administration dont relève Ie bureau 
d'origine de la dépêche, lorsque cette Admi
nistration l' exige. Lorsqu'il s' agit d'irrégula-

rités importantes permettant de présumer une 
perte ou une spoli ation, !'enveloppe ou Ie sac 
et Ie cachet de fermeture du paquet ou du 
sac des envois recommandés sont joints au 
bulletin de vérification destiné au bureau 
d'origine. Il en est de même de !'enveloppe 
ou du sac extérieurs, avec leur ficelle , leur 
étiquette, leur cachet ou plomb de fermeture, 
chaque fois que ! 'envoi de ces pièces justifica
tives est possible. 

Dans !'échange avec les Administrations qui 
exigent ]'envoi d'un duplicata, les pièces justi
fi catives mentionnées ci-dessus sont annexées 
au duplicata. 

D ans l es cas prévus aux §§ 1 et 2, Ie bureau 
d'origine et, Ie cas échéant, Ie dernier bureau 
d'échange intermédiaire peuvent, en outre, 
être avisés par télégramme aux frais de l'Ad
ministration oui expédie ce lui-ci. 

Un avis télégraphique doit être émis toutes 
les fois que la dépêche présente des traces évi
dentes de spoliation, afin que Ie bureau expé
diteur ou intermédiaire procède sans aucun 
retard à l'instruction de !'affaire et, Ie cas 
échéant, avise également par télégramme l'Ad
ministration précédente pour la continuation 
de 1 'enquête. 

4. Lorsque !'absence d'une dépêche est Ie 
résul tat d'un défaut de ooïncidence des cour
riers ou lorsqu'elle est dûment expliquée sur 
Ie bordereau de remise, l'établissement d'un 
bulletin de vérification n'est nécessaire que si 
la dépêche ne parvient pas au b1ueau destina
taire par Ie plus prochain oourrier. 

L'envoi du duplicata prévu au § 3 peut être 
différé si !'on présume que Ie manque de la 
dépêche provient d'un retard ou d'une fausse 
direction. 

Dès la rentrée d'une dépêche dont !'absence 
avait été signalée au bureau d'origine et, Ie 
cas échéant, au dernier bureau d' échange inter
médiaire, il y a lieu d'adresser à ces bureaux 
un second bulletin de vérification annonçant 
l a réception de cette dépêche. 

5. Les bureaux auxquels sont adressés les 
bulletins de véri fication les renvoient Ie plus 
promptement possible après les avoir examinés 
et y avoir mentionné leurs observations, s'il 
y a lieu. 

Si ce bulletins ne sont pas renvoyés à l 'Ad
ministration d'origine dans Ie déla i de deux 
mois à compter de la date de leur expédition, 
ils sont considérés, jusqu'à preuve du con
traire, comme dûment acceptés par les bu
reaux auxquels ils ont été adressés. 

Ce délai est porté à quatre mois dans les 
relations avec les pays éloignés. 

6. Lorsqu'un bureau réceptionna ire auquel 
la vérification de la dépêche incombait n'a pas 
fait parvenir au bureau d'origine et, Ie cas 
échéant, au dernier bureau d'échange inter
média ire, par Ie premier courrier uti li sable 
après la vérification, un bulletin constatant 
des irrégularités quelconques, il est considéré, 
jusqu'à preuve du contraire, comme ayant 
reçu la dépêche et son contenu. La même 
présomption ex iste pour les irrégularités <lont 
la mention a été omise ou signalée d'une ma
nière incomplète dans Ie bulletin de vérifica
tion. 

7. Les bullet ins de vérification et les du
pl icata sont transmis sous pl i recommandé. 
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R envoi des sacs vides. 

Art. 160. l. Sauf arrangement contra ire 
entre les Administrations correspondantes, les 
sacs doivent être renvoyés vides, par Ie pro
chain courr ier, dans une dépêche directe pour 
le pays auquel ces sacs appartiennent. Le 
nombre des sacs renvoyés par chaque dépêche 
doit être inscrit sous la rubrique "Indications 
de service" de la feuille d'avis. 

Le renvoi est effectué entre les bureaux 
d'échange dés ignés à eet effet. 

Les sacs vides doivent être roulés en pa
quets convenables; Ie cas échéant, les planchet
te à étiquettes ainsi que les étiquettes en 
toile, parchemin ou autre matière solide doi
vent être placées à l'intérieur des sacs. Les 
paquets doivent être revêtus d'une étiquette 
indiquant Ie nom du bureau d'échange d'ou 
les sacs oot été reçus, chaque fois qu'ils sont 
renvoyés par l'intermédiaire d'un autre bu
reau d'échange. 

Si les sacs vides à renvoyer ne sont pas trop 
nombreux, ils peuvent être placé dans les 
sacs contenant la correspondance; dans Ie cas 
contraire, il s doivent être placés à part dans 
des sacs cachetés, étiquetés au nom des bu
reaux d'échange. Les étiquettes doivent porter 
1 a mention "Sacs vide ". 

2. Dans Ie cas ou Ie controle exercé par 
une Administration sur Ie renvoi des sacs qui 
lui appartiennent démontrerait que 10 % du 
11ombre total des sacs utilisés pendant une 
année pour la confection des dépêches n'ont 
pas été renvoyés avant la fin de cette année, 
l'Administration qui ne peut établir Ie renvoi 
d~s sacs vides est tenue de rembourser à !' Ad
ministration expéditrioe la valeur des sacs 
manquants. Le remboursement doit également 
avoir lieu si Ie nombre des sacs manquants 
n'atteint pas 10 % mais excède 50 unités. 

Chaque Administration fixe, périodiquement 
et uniformément pour toutes les espèces de 
sacs qui sont util isés par ses bureaux d'échan
ge, une valeur moyenne en francs et la com
munique aux Administrations intéres ées par 
l'intermédiaire du Bureau international. 

TITRE VII. 

DISPOSITIONS CONCER ANT LES 
FRAIS DE TRANSIT. 

CHAPITRE I. 

Opératlons de staijstlque. 

Statistique des frais de transit. 

Art. 161. l. Les frais de· transit exigibles 
en exécution des articles 75 et suivants de la 
Convention sont établis sur la base de statis
tiques dressées une fois tous les trois ans et 
alternativement pendant les quatorze ou vingt
huit premiers jours du mois de mai ou pen
dant les quatorze ou vingt-huit premiers jours 
qui suivent Ie 14 octobre. 

La statistique est dressée pendant la 
deuxième année de chaque périocie tricnnale. 

Les dépéches confectionnées à bord des na
vires sont comprises dans les statistiques lors
qu'elles sont débarquées pendant la période de 
tatistique. 

2. La statistique d'octobre-novembre 1933 

ain i que les comptes y relatifs, dressés d'après 
les dispositions de la Convention de Londres, 
s'appl iqueront jusqu'à fin 1934. 

La statistique de mai 1936 s'appliquera aux 
années 1935, 1936 et 1937; celle d'octobre
novembre 1939 aux années 1938, 1939 et 1940. 

3. Les payements annuels des frais de 
transit à effectuer en raison d'une statistique 
doivent être continués, provisoirement, jusqu'à 
ce que Jes comptes établis d'après Ja statisti
que suivante soient approuvés ou considérés 
comme admis de plein droit (article 169 ci
après). A oe moment, il est procédé à la ré
gularisation des payements effectués à titre 
provisoire. 

4. Lorsqu'il se produit une modification 
importante dans l'acheminement des corres
pondanoes d'un pays pour un autre et si cette 
modification affecte une pêriode ou des pé
riodes s'élevant à un total d'au moins douze 
mois, chaque Administration intéressée peut 
demander une revision des compte de frais 
de transit. Dans ce cas, les so=es à payer 
par les Administrations expéditrices sont dé
terminées d' après les services intermédiaires 
réellement employéá, mais les poids totaux 
qui servent de base a ux nouveaux comptes 
doivent normalement être les mêmes que ceux 
des dépêches expédiées pendant la période de 
statistique mentionnée au § l. Lorsqu'une en
tente sur Ie mode de répartition ne peut être 
obtenue, une statistique spéciale doit être 
dressée pour régler Ie partage de ces poids 
entre les divers servioes empruntés. Aucune 
modification dans l'acheminement des corres
pondances pour un pays déterminé n'est con
sidérée co=e importante si elle n'affecte pas 
de plus de 5000 francs par an les comptes 
entre I'Administration d'origine et l'Admini
stration intermédiaire intéressée. Si la modi
fication dépasse cette somme, elle a sa ré
percussion sur les décomptes de I 'Administra
tion d'origine avec les Administrations qui ont 
effectué Ie transit antérieurement et les Ad
ministrations qui l'assurent postérieurement à 
la modification survenue, même lorsque la 
réduction des comptes n'atteint pas pour cer
taines Administrations Ie minimum fixé. La 
demande d'une revision des comptes et, Ie cas 
échéant, d'une statistique spéciale peut être 
faite lorsque la modification dans l'achemine
ment des correspondances dont il s'agit a duré 
au moins neuf mois. Toutefois, les données de 
cette statistique ne sont prises en considéra
tion que si la période de douze mois e t réelle
ment accomplie. 

Si, lors d'une statistique spéciale, il est 
établi que les poids totaux des courriers 
échangés entre deux Administrations et trans
portés par une tierce Administration oot aug
menté de 100 % ou diminué de 50 % par rap
port aux données de la dernière sta i~ t; 10 

périodique et que Ie compte de la tierce Ad
ministration subirait de oe chef une modifica
tion de plus de 5000 francs par an, les nou
veaux poids constatés doivent servir de base 
pour les frais de transit dus 1\ cette Admini
stration. 

De même, lorsqu'une Administration inter
médiaire constate, dans les six mois qui sui
vent la statistique, qu'il existe entre les expé
ditions faites par une autre Administration 
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pendant la période de statistique et l e t rafic 
norm al une différence de 20 % au moins sur 
les poids totaux du transport, !' Administra
t ion intéressée peut ex iger l'établissement 
d'une nouvelle statistique si les cornptes entre 
deux Administrations sont a ffectés d'une ·mo
rl ificat ion de plus de 5000 francs par an. 

Gonf,ection et désignation des dépêches closes 
pendant la période de statistique. 

Art. 162. 1. P endant ch aque pér iode de 
statistique ]'échange des correspondances en 
dépêches bloses à travers Ie territo ire ou au 
moyen des services d'une ou de plusieurs Ad
ministrations intermédiaires donne liei.t à 
l 'utilisation de sacs di stincts pour les " lettres 
et les cartes postales" et pour les "autres 
objets" . Lorsque Ie volume des dépêches Ie 
permet, les sacs distincts doivent être réunis 
dans un seul sac collecteur. 

2. P ar dérogation aux dispositions des a r 
ti cles 155 et 156, ch aaue Administration a la 
facul té pendant la période de statistique, de 
compre'ndre les objets recomrnandés et les en
vo is exprès autres que les lettres et les cartes 
postales, d~ns un des sacs destinés aux autres 
objets, en fa isant m ention de ce fait sur la 
feuille d'avis · ma is si, conformément aux ar
ticles 155 et Î 56, ces objets sont compris dans 
un sac de lettres, ils sont considérés comme 
lettres en ce qu i concerne Ia statistique. 

3. Pendant la période de statistique, toutes 
les dépêches échangées en transit doivent êt re 
munies, en dehors des étiquettes ordinaires, 
d'une étiquette spéciale portant en gros ca
r actères la mention " Statistique", su ivie de 
l'indication " 5 kilogrammes", ,,15_ kilogram
mes" ou "30 kilogrammes" selon la caté,:wrie 
de poids (article 163, § 1, ei-après). L'éti
quette " Statistique" doit porter en outre la 
ment ion " L. C." ou " A . 0 ." suivant Ie cas. 

4. En ce qu i concerne les sacs qui ne con
t iennent que des sacs vides, des correspon
dances exemptes de tous frais de trans it {arti
cle 76 de la Convention) ou une feui lle d'avis 
négative, la ment ion "Statistique" est suivie 
du mot " E xempt" . 

5. Lorsque des sacs composant la dépêche 
sont réunis dans un sac collecteur, celui-ci 
do it être pourvu de l 'étiquette spécia le .. Sta
t istique" , sur l aquelle la mention "S. C." . e~t 
a joutée. Les indica_tions conoernant la stat1st1-
que qui figurent sur les sacs intérieurs ne sa nt 
pas répétées sur Ie sac collecteur. 

Gon;;tatation du nombre de sacs et du poids 
des dépêches closes. 

Art. 163. 1. En ce qui concerne les dé
pêches qui donnent lieu a~ payement d~ [rais 
de transit, Ie bureau d échange expedi teur 
fai t usage d'une feuille d'avis spécia le con
forme au modèle C 19 ci-annexé. Il inscrit à 
oette feu ille d'avis Ie nombre de sacs en les 
répartissant, Ie cas échéant, dans les catégo
ries suivantes: 
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Le nombre de sacs exempts de fra is de 
trans it' doit être Ie total de ceux qui portent 
l'i ndication "Statistique-E xempt", d' après les 
prescriptions de l 'article 162, § 4. 

2. Les indications des feuilles d'avis sont 
vérifiées par Ie bureau d'échange destinataire. 
Si ce bureau constate une erreur dans les 
nombres inscrits, il rectifie la feuill e et 
signale i=édiatement l'erreur au bureau 
d'échange expéditeur au moyen d' un bull etin 
de vérification conforme au modèle C 20 ci
annexé. Toutefois, en ce qui èoncerne Je poids 
d'un sac, l'indication du bureau d 'échange 
expéditeur est tenue pour valable, à moins 
que Ie poids rée] ne dépasse de plus de 250 
grammes le poids m ax imum de la catégorie 
dans laquelle ce sac a été inscrit . 

Gonj.ection des rel evés des dépêches closes. 

A rt. 164. 1. Aussitót que possible après 
la clóture des opérations de stat istique, les 
bureaux destinataires dressent en auta nt d'ex
péditions qu' il y a d' Adm inistra tions intéres
sées, y compris celle du l_ïeu de dép_art,. de~ 
relevés conformes au modele C 21 ei-annexe 
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et ~:ansmettent ce relevés aux bureaux 
d'échange de l 'Administra tion expéditrice pour 
ê tre revêtus de leur acceptation . Ces bureaux, 
après avo ir accepté les rel evés, les transmet
tent à leu r Administra tion centrale qui les 
réparti t entre les Administrations intéressées. 

2. S i les relevés C 21 ne sont pas parvenus 
a ux bureaux d'éch ange de l'Administration 
expédi trice ou leur sont pa rvenus en nombre 
insuffi sant dans Ie déla i de t ro is mois {quatre 
mois dans les échanges avec les pays élo ignés), 
à compter du jour de l' expédi t ion de la der 
n ière dépêche à comprendre dans la statisti
que, ces bureaux dressent eux-mêmes lesdi ts 
relevés, en nombre suffisant, d' après leurs 
propres indicatio ns e t en inscrivant sur cha
cun d' eux la mention : ,,L es relevés C 21 du 

bureau destinataire ne sont pas parvenus dans 
Ie dé! ai réglementaire." . lis les t ransmettent 
ensuite à leur Administration centrale qui les 
répartit entre les Administrat ions en cause. 

Liste des dépêches closes échangées en transit . 
Art. 165 . 1. Aussitót que possible et, au 

plus tard , dans un dél a i de trois mois a près 
chaque période de statistique, sauf Ie cas ou 
la voie d'acheminement n'a pu être constatée 
dans ce déla i, les Administ rations qui ont 
expédié des dépêcbes en trans it envoien t, sur 
formule conforme au modèle C 22 ci-annexé, 
la li ste de ces dépêches aux d ifféren tes Ad
ministrations dont elles ont emprunté l'i nter
média ire. 

2. Si cette li ste indique des dépêches en 
trans it qui , d'après les disposit ions de l 'article 
162, ne donnen t pas lieu à l'établissement d'un 
relevé C 21, elle doit porter une ment ion ex
plicat ive, telle que " Sacs v ides" , ,,Correspon
dances exemptes" , ,,F euille d'avis négative" . 

Dépêches closes échangées avec des 
bátim ents de guerre. 

Art. 166. Il incombe aux Administrations 
des pays dont relèvent des bàtiments de guerre 
de dresser les relevés C 21 relatifs aux dé
pêches expédiées ou reçues par ces bàtiments. 
Les dépêch es expédiées, pendant la période 
de statistique, à l ' adresse des bàtiments de 
guerre doivent porter , sur des étiquettes, la 
date d'expédition. 

D ans Ie cas ou ces dépêches sont réexpé
diées, l'Administration réexpéd it rice en in
forme l'Administration du pays <lont Ie bàti
ment relève. 

Bulletin de transit . 

Art . 167. 1. Lorsque la route à su ivre et 
les se rv ices de t ra nspor t à uti liser pour les dé
pêches expédiées pendant la période de sta
tistique sont incon nus ou incertains, l' Admi
nistra tion d'ori g ine doit, à l a demande de 
]' Administration destinataire, p réparer pour 
chaque dépêche un bulletin de couleur verte 
conforme au modèle C 23 ci-annexé. L' Admi
nistration d'orig ine peut également ex pédier 
ce bull etin sans une demande fo rme!le de 
l 'Administration destinataire, si les circon
stances paraissent l'exiger. 

Les feui!les d'avi s des dépêches qui don
nent lieu à l 'établissement dudit bulletin doi
vent être revêtues, en tête, de l'annotation 
t rès appa rente " Bull etin de transit" . La 

mêrne ment ion soul ignée au crayon rouge est 
portée sur les étiquettes spécia les " Statistique" 
dont il est question à l' article 162 . 

2. L e bull etin de t ransit do it être t ransmis 
à découvert, avec les dépêch es auxquelles il 
se rapporte, aux d ifféren ts services qu i parti
cipent à leur transport. Dans chaque pays 
intéressé, les bureaux d'échange d'en trée et 
de sortie, à l'exclusion de tout autre bureau 
interm édia ire, cons ig n ant sur Je bulle tin les 
renseignements concernant Ie transit e ffectué 
par eux . Le dernier bureau d'échange inter
médiaire tr ansmet Ie bulletin C 23 au bu
reau de destination. Le bulletin est renvoyé 
ensui te pa r ce bureau au bureau d'orig ine à 
l' appu i du relevé C 21. Lorsqu'un bull etin de 
transit dont l'expédition a été dem andée ou 
est annoncée en tête de la feu ille d'avis fait 
défau t, Ie bureau de destination est tenu de 
Ie réclamer sans aucun retard . 

S ervices extraordinaires. 

Art. 168. Indépendamment des t ransports 
aéri ens, sont seuls considérés comme services 
extraordinaires donnant lieu à des fra is de 
transit spéciaux, Ie service en tretenu pour Ie 
transport territoria! accéléré de la M alle di te 
des Indes et les servi ces spéciaux au tomobil e 
P a lestine ou Syri e-I raq. 

CHAPITRE II. 

ComptabllJté. Règlement des comptes. 

Com pte des frais de transit . 

A rt. 169. 1. Pour l' établi ssement des comp~ 
tes de transit, l es sacs légers, moyens oi.r 
lourds, tels qu'il s sont défini s à l' a rt icle 163, 
sont portés en compte respectivement pour les 
poids moyens de 3, 12 ou 24 kilogr ammes. 

2. Le poids des dépêches closes est multi
plié pa r 26 ou 13, selon Ie cas, et Ie p roduit 
sert de base à des comptes particul iers éta
blissant en francs les sommes annuelles reve
nant à chaque Administration. 

Da ns Ie cas ou Ie multiplicateur 26 ou 13 
ne répond pas au t ra fic normal, les Admini
strations intéressées s'entendent pour l'adoption 
d'un a utre multipl ica teur qui vaut pendant 
les années auxquell es s'applique la statistique . 

L e so in de dresser les comotes incorn be à 
l 'Administration créancière qui les transmet à 
l'Adm inist ration débitrice. 

3. Afin de teni r compte du po ids des sacs. 
et de !'emballage a insi que des catégories de 
correspondances exem ptes de tous fra is de 
trans it en conform ité des di spositions de l 'ar
ticle 76 de la Convention, Ie montant total du 
com pte ·des dépêche closes est réduit de 10 %. 

4. L es comptes particuliers sont dressés en 
double expédi t ion, sur formule • nforme au 
modèle C 24 ci-annexé, d'après les relevés 
C 21. li s sont tra nsmis à l' Administration 
expéditr ice aussitót que possibl e et , a u plus. 
tard, da ns un déla i de dix mois suivant l 'ex
piration de la période de statistique. 

5. Si l'Administ ration qui a envoyé Ie 
compte p articulier n' a reçu aucune observa
t ion rectif icative dans un intervalle de quatre 
mois à compter de !'envoi, ce compte est con
sidéré comme admis de plein droi t. 
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Décompte général ·annuel . Intervention du 
Bureau international. 

Art. 170. 1. Sauf entenoo contraire entre 
les Admini trations int.éressées, Ie décompte 
général comprenant les frais de tra!15it est 
établi annuellement par Ie Bureau mterna
tional. 

2. Au si tót que les compoos particuliers 
e ntre deux Adm i nistrations sont approu vés ou 
considérés comme adm is de plein droit (ar
t icle 169, § 5), chacune de ces Administr~tions 
transmet sans retard au Bureau internat,onal , 
un relevé conforme ~u modèle C 25 ci-annexé 
et indiquant les montants totaux de ces comp
tes. Lors de la réception d'un relevé émanant 
d'une Administration, Ie Bureau international 
en avertit l 'autre Administration intéressée. 

Dans Ie solde, il est fa it abandon des cen
times. 

En cas de différences entre Jes indications 
correspondantes fourn ies !?ar deux A~ini~tra
tions Je B ureau international les mv,te a se 
roett;e d'accord et à lui indiquer les sommes 
défi ni t ivement arrêtées. 

Lorsqu'une Administration seulement à 
fourn i Ie relevé C 25, Jes indications de cette 
Administ ration font foi , à rooins que Ie re!evé 
correspondant de l' Adm inistration reta rdataire 
ne parvienne au Bureau international en 
temps opportun pour l'établissement du 
prochain décompte général annuel. 

Dans Ie cas prévu à l'article 169, § 5, les 
relevés doivent porter la mention " Aucune 
observation de l 'Administration débitrice n'est 
parvenue dans Ie délai réglementaire" . 

Si deux Administrations se mettent d'accord 
pour faire un règleroent spécial, leurs relevés 
C 25 portent la mention "Compte réglé à 
part - à t itre d' information" et ne sont pas 
coropris dans Ie décompte général annuel. 

3. Le Bureau international établ it, à l,a 
fin de chaque année, su_r la ba~e des r_eleves 
qui lui sont parvenus Jusque-la . et qu~ sont 
considérés comme admis de plem dro1t, un 
décompte général annuel des frais de tra,:isit. 
Le cas échéant, il se conforme à la regie 
fi xée à l'article 161, § 3, pour les payements 
annuels. 

Le décompte ind ique: 
a. Ie Doi t et l'Avoir de chaque Administra. 

tion; 
b. Ie solde débiteur ou Ie solde créditeur 

de chaque Administration; 
c. les sommes à payer par les Administra-

t ions débitrices; . . . 
d. les sommes à recevoir par les Admm1stra

tions créancières. 
Le Bureau international procède par voie 

de compensation, de manière à restreindre au 
m inimum Ie nombre des payements à effec
tuer. 

4. Les clécomptes généraux annuels doivent 
être t ransmis aux Administrations par Ie Bu
reau international , au sit.öt que possible et, 
au plus tard, avant l'expiration du premier 
trimestre de l'année qui suit celle de leur 
établ issement. 

Liquidiation des /rais de transit. 

Art. 171. 1. Le sol de résul tant du dé
compte général annuel du Bureau int.erna-

tional ou des règlements spéciaux, y compris, 
Ie cas échéant la régularisation prévue à 
l'article 161 § '3 est payé par l'Administ ra
tion débitri~e à' l 'Administration créancière 
de l'une des manières suivantes: 

a. au choix de l'Administration débitrice, 
en or ou au moyen de chèques ou de trai~s 
répondant aux conditions prévues. au § 2 Cl· 

après et payables à vue sur la ca~Htale ou sur 
une place commerciale du pays oreano1er , o~ . 

b suivant accord entre les deux Adm1m
str~tions, par l'intermédiaire d'une banque, uti
l isant Ie clearing de la Banque des Règle
ments Internationaux à Bále ou par tout autre 

m~~eEn cas de payement au moyen de chè
ques ou traites, ces chèques ou tr~ites sont ex
primés en monnaie d'un pays ou la banque 
centrale d'émission ou une autre institution 
officielle d' émission achète et vend de !'or ou 
des dev1ses-or contre la monnaie nationale à 
des taux fixes déterminés par la loi ou en 
vertu d'un arrangement avec Ie Gouvernement. 

Si les monnaies de plusieurs pays répondent 
à ces conditions, c'est au pays créancier de 
désigner Ja monnaie qui lui convient. La con
vers ion se fait au pair des monna ies d'or . 

3. Lorsque les deux pays se sont m is d' ac
corà à ce sujet les chèques ou t ra ites peuvent 
être exprimés ~ussi en monnaie du pays créan
cier mêm e si cette monnaie ne répond pas 
aux' conditions prévues au § 2. Dans ce cas, Ie 
solde est converti au pair des monnaies d'or 
en monnaie d'un pays répondant aux condi
tions prévues au § 2. Le résul tat oboonu est 
ensuite converti dans la monnaie du pays dé
biteur et de celle-ci dans la monnaie du pays 
créancier au cours de la bourse de la capitale 
ou d'une place commerciale du pays déb iteur 
au jour de la remise de l'ordre d 'achat du 
chéque ou de la traite. 

4. Les frais de payement sont suppor tés par 
l 'Administration débitrice. 

5. Le payement préoité doit être e ffectué 
dans Ie plus bref délai possib le et, au plus 
tard avant l'expiration d'un délai de quatre 
rooi; à partir de la date d'envoi du décompte 
par Ie Bureau international ou de l'invitation 
à payer, adressée par l'Adminis~ration créa~
cière à l' Administration débitrice, quand 1I 
s'agit d'un compte réglé à part. Ce ~élai peut 
être porté à cinq mois dans les relat10ns entre 
pays éloignés. 

Passé ces délais les sommes dues ont pro
ductives d'intérêt' à raison de 5 % !'an, à 
compter du jour d'expiration desdits déla is. 

6. Si Ie payement n'est pas effectué un an 
ap rès J'expiration des délais fixés au § 5, il est 
loisible à l'Administration oréancière d 'en 
informer Ie Bureau inoornational, lequel in
vite l' Administration débitr ice à payer dans 
un délai qui ne doit pas dépasser quatre mois. 

Si Ie payement n'est pas effectué jusqu'à 
l'expiration de ce nouveau délai, Ie Bureau 
international fait figurer la somme en cause, 
augmentée des intérêts, dans Ie décompte gé
néral annuel suivant. à l'Avoir de l'Admini
stration créancière. 

En cas d'application des dispositions de 
l' a l inéa précédent, Ie décompte général dont 
il s'agit et ceux des quatre années qui suivent 
ne doivent, autant que possible, pas contenir, 
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dans les soldes du Tab leau 2 des sommes à 1 
payer par l 'Administration déiaillante à l'Ad
ministration créancière intéressée. 

TITRE VIII. 

DISPOSITIO S DIVERSES. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Coupons-réponse . 

Art. 172. 1. Les coupons-réponse sont con
formes au modèle C 26 ci-annexé. IJs sont im
primés, sur papier portant en fili grane les 
le~tres U P U en grands caractères, par les 
so1ns du Bureau lnternational qui l es livre 
aux Administrations au prix coûtant. 

2. Chaque Administration a la faculté: 
a. de donner aux coupons-réponse une per

foration distinctive qui ne nuise pas à la 
lecture du texte et ne soit pas de nature à 
entraver la vérification de oes valeurs; 

b. de modifier, à la main ou au moyen 
d'un procédé d'impression Ie prix de vente 
i ndiqué sur les coupons. ' 

3. Dans les décomptes entre Administra
tions, la valeur des coupons-réponse est calcu
lée à raison de 35 centimes par unité. 

4. Sauf entente contraire, les coupons 
échangés sont ef\,voyés annuellement. au plus 
ta rd dans un délai de trois mois après expira
tion de l'année, aux Administrations qui les 
ont émis, avec l ' indication globale de leur 
nombre et de leur valeur. 

5. Aussit.ot que deux Administrations se 
sont mises d'accord sur Ie nombre des coupons 
échangés dans leurs relations réciproques, elles 
dressent chacune et transmettent au Bureau 
international un relevé conforme au modèle 
C 27 ci-annexé indiquant Ie solde débiteur ou 
créditeur, si oe solde dépasse 25 francs et si 
un règlement spécial n' a pas été prévu entre 
les deux pays. A défaut d'accord dans un délai 
de six mois, l'Administration créancière éta
bli t son décompte et l 'envoie au Bureau inter
national. 

Dans le cas ou l'une des Admin istrations 
seulement fournit son relevé, les indications 
de celui -ci font fo i. 

Le solde est compris par Ie Bureau interna
tional dans un décompte annuel et Ie paye
ment a lieu dans les conditions prévues à 
l 'article 171. 

6. Lorsque, dans les rapports entre deux 
Administrations, Je solde annuel ne dépasse 
pas 25 francs, !' Administration débitrice est 
exonérée de tout payement. 

Cartes d'identité. 

Art. 173. 1. Chaque Administration dé
signe les bureaux ou les services qui délivrent 
les cartes d'identité. 

2. Ces cartes sont établies sur des formules 
conformes au modèle C 28 ci-annexé. Ces for
mules sont fourn ies, au prix coûtant par Ie 
Bureau international. ' 

3. Au moment de la demande, Ie requérant 
remet sa photographie et justifie de son iden
t!té. Le~ A~inistrations édictent les prescrip
t ,ons necessatres pour que les cartes ne soient 
délivrées qu'après examen minutieux de l'iden-
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t ité du requérant. L'agent inscri t oette de
mande sur un registre, remplit à l'encre et en 
caractères latins toutes les indications • que 
comporte la formule de carte d' identité colle 
s!'r cell e-ci la photographie à l'endro'it dé
s,g.né, apJ)l ique_ mi-partie sur cette photogra
ph1e et m1-part1e sur la carte un timbre-poste 
r~pré~entant la taxe perçue et an11u le cette 
ftgurme au moyen d'une empreinte bien nette 
du t imbre à date. 

Il. appose ensu ite de nouveau l'empreinte de 
ce timbre ou de son sceau officie!, de manière 
qu'elle porte à la fois sur la partie supérieure 
de la. photographie et sur la carte, puis re
produ1t cette .empreinte à la troisième page 
de la carte, s1gne celle-ci et la remet à l' in
téressé après avoir recueilli sa signature. 

4. Lorsque la physionomie du titula ire 
s'est modifiée au point qu'elle ne réponde 
plus à la photographie ou au signalement la 
carte doit être renouvelée. ' 

5. Chaque pays conserve la faculté de dé
livrer les cartes d'identité du service inter
national selon les règles appliquées pour les 
cartes en usage dans son service intérieur. 

L.es A,dministrations peuvent ajouter un 
feu1 ll et a la formule C 28, destiné à recevoir 
des annotations spéciales pour les besoins de 
leur service interne. 

Dépêches échangées avec des bûtiments 
de guerre. 

Art. ~ 74. 1. L'établ issement d'un échange, 
en dépeches closes, entre une Administration 
postale et des divisions navales ou des bàti
ments. d~ _guerre de même nationalité, ou entre 
une d1v1s10n navale ou un bàtiment de guerre 
et une autre divis ion navale ou un autre bà
timent de guerre de même nationalité doit 
être notifié, autant que possible à !' a~ance 
aux Admin istrations intermédiaires. ' 

2. L a suscription de ces dépêches est rédi
gée comme suit: 
Du bureau de ..... .. ................. ..... .......... ... ..... . 

tionalité) de (désigna-
P our tion de la division) à 

{ 

la division navale (na- ) 

Ie bàtiment (nationali - (Pays ). 

:~nii8 à (n~111···~·u· .~à.ti: 

ou 
De la division navale (nationalité) l 
de (désignation de la division) à l 
Du bàtiment (nationalité) Ie (nom 
du bàtiment) à .... .... ....... .... ....... J 
Pour Ie bureau de ... ... ....... ....... . 

ou 

(Pays ). 

De la di_vision navale (national ité) 
de (dés1gnat1on de la division) à 
Du bàtiment (nationalité) Ie (nom 
du bàtiment) à ...... ..... ... ......... .. . 

} (Pays). 

Po,, j 
,a division navale (na- 1 
t!onal ité) de (désigna
t10n de la division) à 
Ie bàtiment (nationali- (Pays ) • 

:~nl) à(~~·lll·· ·~~ ... b.~-t·i·-· 

3 .. Le.s dépêches à destination ou provenant 
de d1v1s10ns navales ou de bàtiments de guerre 

64 
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o~t- acheminées, sauf indication d'une voie 
spe~1ale sur l'adresse, par les voies les plus 
rap,des et dans les mêmes conditions que Jes 
dépêches . échangfes entre bureaux de poste. 

L e cap,tarne dun paquebot postal qui trans
porte des dépêches à destination d'une divi
sion n,avale ou d_'~n bàtiment de guerre les 
t,ent a la d1spos1t10n du commandant de la 
d iv_ision ou du bàtiment destinataire en pré
v1s10n du cas ou celui-ci viendrait lui en de
mander la livraison en route. 
. 4. S i les bàtiments ne se trouvent pas au 

lieu de destination quand les dépêches à leur 
a dresse y parviennent, ces dépêches sont con
servées au bureau de post.e jusqu'à le ur retrait 
par Ie destinataire ou leur réexpêdition sur 
un autre point. La réexpédition peut être de-

, m_andée,_ oit par l 'Administration postale d'ori
g111e, s01t par Je commandant de la division 
navale ou du bàtiment destinataire, soit enfin 
par un Con ul de même nationalité. 

5. Cell es des dépêches dont il s'agit qui 
portent la mention "Aux soins du Consul d ... " 
sont consignées au Consulat indiqué. Elles 
peuvent ultérieurement, à l a demande du 
Consul , être réintégrées dans Ie service postal 
et réexpédiées sur le li eu d'origine ou sur une 
autre destination. 

6. Les dépêches à destination d'un bàtiment 
de guerre sont considérées comme étant en 
trans it jusqu'à leur rnmise au commandant de 
ce bàtiment, alors même qu'elles auraient été 
primitivement adressées aux soins d'un bureau 
de poste ou à un Consul chargé de servir 
d'agent de transport intermédiaire ; elles ne 
sont clone pas considérées comme étant par
venues à leur adresse tant qu'elles n'ont pas 
été I ivrées au bàtiment de guerre destinataire. 

B'llll Ptins d' af /1·anchissement. D écompte des 
jrais de douane, etc. 

Art. 175 . l. Le décompte relatif aux frni s 
de douane, etc., déboursés par chaque Ad
ministration pour Ie compte d'une autre, est 
e ffectué au moyen de comptes particuliers 
mensuels conformes a u modèle C 29 ci-annexé 
qui sont établ is par l'Administration débitri~ 
dans Ia monnaie du pays créancier. Les bul
let ins d'affranch issement sont inscrits pa r 
ordre al phabétique des bureaux qui ont fait 
!;avance des fr a is et suivant l'ordre munéri
que qui leur a été donné. 

Si les deux Administrations intéressées as
surent également Ie service des col is postaux 
dans leurs relations réciproques, elles peu
vent comprendre, sauf avis contraire, dans les 
décomptes des bulletins d'affranchissement de 
ce dernier serv ice, ceux de la poste aux lettres. 

2. Le compte particul ier, accompagné des 
bulletins d'affranch issement est transmis à 
l'Administration créancière ~u plus tard à la 
fin du mois qui suit celui auquel il se rap
porte. Il n'est pas dressé de compte négatif. 

3. La vérification des comptes a li eu dans 
les cond it ions fixées par Ie R èglement des 
mandats de poste. 

4. Les décomptes donnent lieu à une liqui
dation spéciale. Chaque Admin.istration peut 
toutefo is, demander que ces comptes soient 
annexés aux comptes des mandats de poste ou 
a ux comptes CP 15 ou CP 16 des col is po taux. 

Formules à l'wiage dJu public. 

Art. 176. En vue de l'application des d is
])ositions de l'article 31, § 2, de la Conven
t1on, sont considérées comme formules à 
l 'usage du public les formules: 

C 1 (Etiquette de douane} 
C 2 (Déclar_ation en doua~e), 
C 3 (Bull etm d'affranch issement} 
C 5 (Avis de réception} ' 
C 8 (Mandat de rembo~rsement ), 
C 10 (Enveloppe de réexpédition}, 

C 11 (Demande de modif ication d'adresse 
{ 

retra it 

modification du rem
boursement), 

C 12 (Réclamation d'un epvoi ord ina ire non 
parvenu}, 

C 13 (Récl amation d'un envoi recommandé, 
etc.}, 

C 26 (Coupon-réponse), 
C 28 (Carte d'identité). 

Délai de garde des documents. 

Art. 177. Les documents du service inter
national doivent être conservés pendant une 
pé riode minimum de deux ans. 

Adresse télégraphique. 

Art. 178. L es Administrations font usage 
pour les commun ications télégrapbiques qu'e]'. 
les échangent entre ell es, de 'l'adresse télégra
phique " Postgen", suivie de l'indication de la 
ville ou se trouve le siège de l'Administration 
centrale. 

TITRE IX. 

BUREAU I TER ATIONAL. 

CHAPITRE UNIQUE. 

Congrès et Conférences . 

Art. 179. Le Bureau international prépare 
1 es travaux des Congrès et des Confér ences. Il 
pourvoit aux impress ions et à l a d istribution 
des documents nécessaires. 

Le Directeur de ce Bureau assiste a1Lx séan
ces des Congrès et des Conférences et prend 
part aux discussions, sans voix délibéra tive. 

R enseignements. Demandes de modijication 
des · Actes. 

A rt. 180. Le Bureau international doit se 
ten ir en tout temps à l a di sposition des mem
bres de l'Union pour leur fournir sur les 
questions rel atives au serv ice, les :enseigne
ments dont ,Is pourraient avoir besoin. 

Il instruit les demandes de modification ou 
d'interprétation des aispositions qu i régissent 
l 'Union et notifie les résultats des consul ta
t ions. 

Publications. 
Art. 181. 1 . L e Bureau international ré

dige, à !'aide des documents qui sont mis à 
sa d isposi tion, un journal spécial en langues 
allemande, anglaise, espagnole et française. 

2. Il pub] ie, d'après les informations four
nies en vertu des prescr iptions de l'article 189 
ei-après, un recueil off icie! de tous les ren
seignements d' intérêt général concernant J'exé
cution de la Convention et du R èglement dan 
chaque pays. 
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Des recueils analogues concernant l'exécu
t ion des Arrangements sont publiés sur la de
mande des Aclministrations participant à ces 
Arrangements. 

3. Le Bureau international publie égale
ment, au moyen des éléments fournis par les 
Administrations: 

a. un recueil de renseignements sur l'orga
nisation des Administrations de l'Union et 
sur leurs services internes; 

b. un recueil des taxes appliquées par les 
Administrations dans leur service interne; 

c. une liste des objets interdits; 
d. une liste des I ignes de paquebots ; 
e. une I iste des distances kilométriques a f-

férentes aux parcours territoriaux; 
/. une liste des pays éloignés et assimilés; 
g. un tableau des équivalents. 
4. Les modifications éventuelles apportées 

aux divers clocuments énumérés aux §§ 2 et 3 
sont notifiées par c irculaire. 

5. Les documents publiés par Ie Bureau 
international sont distribués aux Administra
tions dans la proportion du nombre d'unit.és 
contributives assignées à chacune d'elles par 
appl ication de l'article 25 de la Convention. 

Les exemplaires supplémenta ires de ces do
curnents qui seraient réclamés par les Ad
ministrations sont payés à part, d'après leur 
prix de revient. 

6. Le Bureau international est chargé de 
publ ier un dictionnaire alphabétique de tous 
les bureaux de poste du monde, avec une men
tion spéoiale pour ceux de ces bureaux char
gés de services qui ne sont pas encore géné
ralisés. Ce dictionna ire est tenu au courant 
au moyen de suppléments ou de toute autre 
manière que Ie Bureau international juge 
convenable. 

Le dictionnaire est distribué aux Admini
strations à raison de 10 exempla ires par unité 
contributive assignée à chacune d'elles par 
application de l'article 25 de la Convention. 
Les exemplaires supplémentaires demandés 
par les Administrations sont payés à part, 
d'après leur prix de revient. 

Ra-pport annuel. 

Art. 182. Le Bureau international fait sur 
sa gestion un rapport annuel qui est co=u
niqué à toutes les Administrations. 

Langue officielle du Bureau international. 

Art. 183. La langue officielle du Bureau 
international est la langue française. 

C oiipons-réponse. C a:rtes d' identité. 

Art. 184. Le Bureau international est 
chargé de faire confectionner les coupons
réponse et les cartes d'identit,é et <l' en ap
provisionner, sur leur demande, les Admi
nistrations. 

Balance et liljuidation des comptes. 

Art. 185. l. Le Bureau international est 
chargé d'opérer la balance et la liquidation 
des comptes de toute nature rel atifs au ser
vice international des postes entre les Ad
ministrations qui déclarent vouJoir ernprunter 
son intermédiaire. Celles-ei se concertant, à 
eet effet, entre elles et avec ce Bureau. 

2. Sur la clemande des Administrations in
téressées, les décomptes t,élégraphiques peu
vent au si être indiqués au Bm·eau interna
tional pour entrer dans la compensation des 
sol des . 

3. Chaque Administration conserve Ie droit 
d'établir à son choix des décomptes spéciaux 
pour diverses branches du service et <l'en 
opérer à sa convenance Ie règlement avec ses 
correspondants, sans employer ]'interméd ia ire 
du Bureau international, auquel elle se borne 
à indiquer pour quelles branches de service 
et pour quels pays elle réclame ses offices. 

4 . Les Administrations qui empruntent l' in
termédiaire du Bureau international pour la 
balance et l a l iquidation des décornptes peu
vent cesser d'user de eet intermédiaire trois 
mois après en avoir donné av is. 

Etablissement des comptes. 

Art. 186. l. Lorsque les comptes particu-
1 iers ont ét,é débattus et arrêt.és d'un co=un 
accord, les Administrations débitrices trans
mettent aux Administrations créancières, pour 
chaque nature d'opérations, une reconnaissan
oe, établie en francs et centimes, du montant 
de la balance des deux comptes particuliers, 
avec l'indication de l'objet de la créance et de 
la période à ]aquell e elle se rapporte. 

Sauf entente contraire, l'Administration qui 
désire, pour sa comptabil ité int.érieure, avoir 
des comptes généraux, doit les établir elle
même et les soumettre à l'acceptation de l'Ad
ministration correspondante. 

L es Administrations peuvent s'entendre pour 
pratique1· un autre système dans lem-s rela
tions. 

2. Chaque Administration adresse au Bu
reau international mensuellement ou trimes
triellement, si des circonstances spéciales Ie 
rendent désirable, un tableau indiquant son 
Avoir du chef des décomptes particuliers ainsi 
que Ie total des sommes dont elle est créan
cière enve1-s chacune des Administrations con
tractantes; chaque créance figurant dans oe 
tableau doit être justifiée par une reconnais
sance de l'Administration débitrice. 

Ce tableau doit parvenir au Bureau inter
national Ie 19 de chaque mois ou du premier 
mois de chaque trimestre au plus tard. A dé
faut, il n'est compris que dans la liquidation 
du mois ou du trimestre suivant. 

3. Le Bm·eau international examine, en 
rapprochant les reconnaissances, si les tableaux 
sont exacts. Toute rectification nécessaire est 
notifiée aux Administrations int.éressées. 

Le Doit de chaque Administration envers 
une autre est reporté dans un tableau récapi
tulatif ; l'addition des sommes port.ées dans les 
diverses colonnes de ce tableau forme Ie solde 
débiteur global de chaque Administration. 

Balanc.e générale. 

Art. 187. 1. Le Bureau international réu
nit les tableaux et les récapitulations en une 
balance générale indiquant: 

a. Ie total du Doit et de l'Avoir de chaque 
Administration; 

b. Ie solde débiteur ou Ie solde créditeur de 
chaque Administration; 
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c. les sommes à payer par les Administra
tions débitri ces et la répartition de ces som
mes entre les Adrnin istrations créancières. Il 
veille, dans la mesure du possible, à ce que 
cbaque Administration n'ait à effectuer, pour 
se libérer, qu'un ou deux payements distincts. 

Toutefois, l'Administration qui se trouve 
habituellement à découvert envers une autre 
Adrninistration d'une somme superieure à 
50.000 francs a Ie droit de réclamer des ac
comptes. 

Ces accomptes sant inscrits, tant par I' Ad
ministration créancière que par l'Administra
tion débi trice, au bas des tableaux à ad resser 
au Bureau international. 

2. Les reconnaissances transmises au Bu
reau international avec les tableaux sant clas
sées par Administration. 

Elles servent de base pour l'établissement 
de la liquidation des comptes de chacune des 
Administrations intéressées. Dans cette liqui
dation doivent figurer: 

a. les sommes afférentes aux comptes spé
ciaux portant sur les divers échanges; 

b. Ie total des sommes résul tant de tous les 
comptes spéciaux par rapport à chacune des 
Administrations intéressées; 

c. les totaux des sommes dues à toutes les 
Administrations créancières pour chaque 
branche du service ainsi que leur total l!'énéral. 

Ce total doit être égal au total du Doit qui 
figure dans la récapitulation. 

Au bas du bordereau de liquidation, la ba
lance est établie entre Ie Doit et l'Avoir ré
sultant des tableaux adressés par les Admi
nistrations au Bureau international. Le mon
tant net du Doit ou de l'Avoir doit être égal 
au solde débiteur ou au solde créditeur porté 
dans la balance généra!e. En outre, Ie bor
dereau indique les Administrations en faveur 
desquelles Ie payement doit être effectué par 
l' Administration débitrice. 

Les bordereaux de I iqui dation doivent être 
transm is aux Administrations intéressées, par 
Ie Bureau international, au plus tard Ie 22 de 
chaque mais. 

Payement. 

Art. 188. Le payement des sommes <lues, en 
vertu d'une liquidation, par une Administra
tion à une autre Administration, doit être 
effectué aussioot que possible et au plus tard 
quinze jours après la réception du bordereau 
de liquidation par l'Administration débitrice. 
Les dispositions de l'article 171, § 1, sant ap
plicables en ce qui concerne les autres condi
tions de payement. Les dispositions du § 5 
dudit article font règle en cas de non-paye
ment du solde dans Ie délai fixé. 

Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant 
pas 5 00 francs peuvent être reportés à Ia I iqui
dation du mais suivant, à la condition toute
fois que les Administrations intéressées soient 
en rapport mensuel avec Ie Bureau interna
tional. Il est fait mention de ce report dans 
les récapitulations et dans les liquidations 
pour les Administrations créancières et débi
trices. L' Administration débitrice fait parve
nir, Ie cas échéant, à l'Administration créan
cière, une reconnaissance de la somme due, 
pour être portée au prochain tableau. 

Commimications à adresser au Bureau 
inte'f'national. 

Art. 189. 1. Les Administrations se trans
mettent, par l'intermédiaire du Bureau inter
national, la collection en trois exemplaires de 
leurs timbres-poste et des impressions-types de 
leur machines à affranchir, avec indication 
de la date à partir de laquelle les timbres
poste des émissions antérieures cessent d'avoir 
cours. 

2. Elles doivent, en outre, communiquer 
au Bureau international: 

a. la mention qu'elles ont adoptée, par ap
plication de l'a1·ticle 106, § 2, comme équiva
Ient de l'expression "Taxe perçue" ou "Port 
payé''; 

b. les taxes modérées qu'elles ont adoptées 
en vertu de l'article 5 de la Convention et 
l'indication des relations auxquelles ces taxes 
sant applicables; 

c. l'indication des surtaxes qu'elles perçoi
vent pour frais de transport extraordinaire en 
vertu des articles 37 et 77 de la Convention 
ainsi que la nomenclature des pays auxquels 
s'appliquent ces surtaxes et, s'il y a lieu, la 
désignation des services qui en motivent la 
perception; 

d. tous les renseignements utiles concer
nant les prescriptions douanières ou autres 
a insi que les interdictions ou restrictions 
réglant l'importation et Ie transit des envois 
postaux dans leurs services; 

e. Ie nombre de déclarations en douane 
éventuellement exigé pour les envois soumis 
au controle douanier à destination de leur 
pays et les langues dans lesquelles ces décla
rations peuvent être rédigées; 

/. l 'indication qu'elles admettent ou non, 
dans les envois affranchis au tarif des lettres 
ou des échantillons, des objets passibles de 
droits de douane; 

g. la liste des di tances kilométriques pour 
les parcours territoriaux suivis dans leur pays 
par les dépêches en transit; 

h . la liste des lignes de paquebots en par
tance de leurs ports et util isées pour Ie trans
port des dépêches, avec indication des par
cours, des distances et des durées de parcours 
entre le port d'embarquement et chacun des 
ports d'escale successifs, de la périodicité du 
service et des pays auxquels les frais de 
transit maritime, en cas d'util isation des 
paquebots, doivent être payés; 

i. leur liste des pays éloignés et assimilés; 
j. leur décision au sujet de la faculté d'ap

pliquer ou non certaines dispositions générales 
de la Convention et du Règlement; 

k. les renseignements utiles sur leur organi
sation et leurs services internes; 

l. leurs taxes postales intérieures. 
3. Toute modification aux renseignements 

visés au § 2 doit être notifiée sans retard. 
4. Les Adm inistrations doivent fournir au 

Bureau international deux exemplaires des 
documents qu'elles pub! ient, tant sur Ie service 
intérieur que sur Ie service international. 

Statistique générale. 

Art. 190. 1. Le Bureau international dresse 
une statistique générale pour chaque année. 

A eet effet, les Administrations lui font 
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parvenir une série aussi complèt,e que possible 
de renseignements statistiques sur formules 
conformes aux modèles C 30 et C 31 ci
annexés. Le tableau C 30 est transmis à l a 
fin du mois de juillet de chaque année, mais 
les renseignements compris dans les parties 
I , II et IV de ce tableau ne sont fournis que 
tous les trois ans; Ie tableau C 31 est égale
ment transmis tous les trois ans, à la même 
date. L es renseignernents fournis se rappor
tent toujours à l'année précédent,e. 

2. Les opérations de service qui donnent 
lieu à enregistrement font l'objet de relevés 
périodiques, d'après les écritures effectuées. 

3. Pour tout.es les autres opérations, il est 
procédé chaque année à un comptage des 
objets de tout,e nature, sans distinction entre 
les lettres, cartes postales, papiers d'affaires, 
imprimés, échantillons de marchandises et 
petits paquets et, au moins tous les trois ans, 
à un dénombrement des différentes catégories 
de correspondances. 

Chaque Administration fixe elle-même !'épo
que et la durée de ces comptages. 

4. Dans l'inoorvalle qui s'écoule entre les 
statistiques spéoiales, Ie dénombrement des dif
férentes catégories est fait d'après les ohiffres 
proportionnels tirés de la précédente statisti
que spéciale. 

5. Le Bureau international fait imprimer 
et distribue les formules de statistique à rem
plir par chaque Administration. Il fournit aux 
Administrations qui en font la demande toutes 
les indications nécessaires sur les règles à 
suivre pour assurer l'uniformité des opéra
tions de statistique. 

Dépenses du BU1·eau inte,-n.ational. 

Art. 191. 1. Les dépenses ordinaires du 
Bureau internat.ional ne doivent pas dépasser, 
par année, la somme de 350 .000 francs. 

2. L' Administration des post.es suisses sur
veill e les dépenses du Bureau international , 
fait les avances nécessaires et établit Ie compt,e 
annuel qui est communiqué aux autres Ad
ministrations. 

3. Les sommes avancées par l 'Administra
tion des post.es su isses, suivant Ie § 2, doivent 
être remboursées par les Administrations dé
bitrices dans Ie plus bref délai possible, et au 
plus tard avant Ie 31 décembre de l'année 
d'envoi du compoo. Passé ce délai, les som
mes <lues sont productives d'intérêt au profit 
de ladite Administration à raison de 5 % ]'an, 
à compter du jour d'expiration dudit délai. 

4. Les pays de l'Union sont classés ainsi 
qu'il suit en vue de la répartition des frais: 

lre classe: Union de l'Afrique du Sud, Alle
magne, Etats-Unis d'Amérique, République 
Argentine, Commonwealth de l'Australie, Ca
nada, Chine, Espagne, France, Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du 
Nord, Inde britannique, Italie, J apon, Nou
velle-Zélande, Pologne, Union des Républ i
ques Soviétiques Socialist.es; 

2e olasse: -; 
3e classe: Ensemble des Possessions insu

laires des Etats-Unis d' Amérique au tres que 
les Iles Philippines, Belgique, Brésil, Egypoo, 
Algérie, Colonies et Protectorats français de 
l'Indoch ine, Ensemble des autres Colonies 
françaises, Mexique, P ays-Bas, Indes néerlan-

daises, Roumanie, Suède, Confédération Suis
se, Tchécoslovaquie, Turquie, Royaume de 
Yougoslavie; · 

4e classe: Autr iche, Danemark, Finlande, 
Hongrie, Etat libre d'Irl ande, Chosen, Nor
vège, Portugal , Colonies portugaises de l 'Afri
que occidentale, Colonies portugaises de l'Afri
que orientale, de l 'Asie et de l 'Océanie; 

5e olasse: Bulgarie, Chili, République de 
Colon1bie, E st.onie, Grèce, Lettonie, Maroo (à 
l'exolusion de la Zone espagnole), Maroc 
(Zone espagnole), Pérou, Perse, Tunisie; 

6e classe: Afghanistan, Albanie, Bolivie, Ré
publique de Costa-Rica, République de Cuba, 
Ville libre de Danzig, République Domini
caine, Equaoour, Ethiopie, Guatémala, Répu
blique d'Haiti, République du Honduras, Li
thuanie, Luxembourg, Nicaragua, République 
de Panama, Paraguay, Curaçao et Surinam, 
République de El Salvador, Territoire de la 
Barre, Siam, République 0. de !'Uruguay, 
Etats-Unis de Vénézuela; 

7e classe: Iles Phil ippines, Royaume de 
l'Arabie Saoudite, Colonie du Congo beige, 
Ensemble des Colonies espagnoles, Iraq, I slan
de, Ensemble des Colonies italiennes, Ensem
ble des Dépendances japonaises autres que Ie 
Chosen, Etats du Levant sous Mandat frança is 
(Syrie et Liban), République de Libéria, Ré
publique de Saint-Marin, Etat de la Cité du 
Vatican, Yémen. 

Dfsposltlons . finales . 
M ise à exécution et durée du R tglement . 

Art. 192. Le présent Règlement sera exéou
toire à partir du jour de la mise en vigueur 
de la Convention postale universelle. 

Il aura la même durée que cette Convention, 
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun 
accord entre les Parties intéressées. 

F ait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour !'Afghanistan: 

Pour l'Union de !' Afrique du Sud: 
P our M. H. J. LENTON, 

F. G . W. TAYLOR. 
F. G. W. TAYLOR. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l 'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W . SEEBASS. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique: 
John E. LAMIELL. 

Pour Geo,·ge F. SMITH, 
John E. LAMIELL. 

Pour ]'ensemble des Possessions in
sulaires des Etats-Unis d'Amérique 
autres que les Des Philippines: 

John E. LAMIELL. 
Pour George F . SMITH, 

John E. LAMIELL. 
Pour les Iles Philippines: 

Felipe CUADER 0. 
Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudioo: 

Fawzan EI-SABEK. 
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Pour la République Argentine : 
R. R. TULA. 

Pour la Commonwealth de l 'Austral ie : 
P our Archriale PARKHILL, 

M. B. HARRY. 
M. B. HARRY. 

Pour l 'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique : 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige : 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivie : Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Brés il : C. M. de FIGUEIREDO. 

j _ Sanchez PEREZ. 
Pour la Bulgarie: 

Pour Ie Canada: 
Iv. KATZAROFF. 

Pour Arthu,· SA UVÉ, 
E. J . UNDERWOOD. 

P our H. BEA ULIEU, 
E. J . UNDERWOOD. 
E. J. UNDERWOOD. 

Pour Ie Chi li : R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la République de Colombie: 
E. ZALDUA P . 

P our la République de Costa-Rica : 
Ad R eferendum, 
P. MARTINEZ T. 

Poui· la R épublique de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. lVIONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 

Pour la R épublique Dominicaine : 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte : M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Equateur : 
E . L . ANDRADE. 

Pou r l'Espagne : Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pom !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F . ALBRECHT. 
Pour 1 'Ethiopie : 

ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E . F . ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L . GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUS SERRE. 

P ou r l'Al gérie : E. H UGUENIN. 

Pour les Colonies et Protectorats 
fra nça is de l'Indochine : 

ICOLAS. 
P om· !'ensemble des au tres 

Colonies françaises : 
J. CASSAGNAC. 

Pour Ie Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et de l'Irlande du Nord: 

F . H. WILLIAMSON. 
W. G. GILBERT. 
D. 0. LUMLEY. 

Pour la Grèce : V. DENDRAMIS. 
J . LACHNIDAKIS. 

Pour Ie Guatémala: 
Victor DURáN M. 

Pour la Ré publ ique d'Haït i: 

Pour la R épublique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: Gabriel Baron SZALAY. 
Charles de FORSTER. 

Pour !' Inde brita nnique : 
P. N . MUKERJI. 
S. C. GUPTA . 
Mohd. al HASAN. 

Pour l'Iraq: Douglàs W. GUMBLEY. 
J os. SHAUL. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 
P . S. O'h-ÉIGEARTAIGH. 
S. S. PUIRSÉAL. 

Pour l'Isla nde: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l 'Ita lie : Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensem ble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pou r Ie J a pon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

Polll' Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA W AZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendanoes japonaises: 

T . HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. R einhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban) : 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 

Pou1· la Lithuanie : 

Pour Ie L uxernbourg : 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole) : 

H . DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole ): 

A . RAMOS. 
Pour Ie Mexique : 

P. MARTINEZ T . 
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Pour Ie Nicaragua: 
Victor DURáN M. 

Pour la Norvège: Klaus HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la ouvelle-Zélande: 
G. McNAMARA. 

Pour la Républ ique de Panama: 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie Indes néerl a nda ises : 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie Pérou: Ernesto CáCERES. 
Pou1· Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 

Pour la Perse: S. A. RAD. 
R. ARDJOMENDE. 

Pom la Pologne : 
R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 

René MACHALSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A. de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portuga ises de 
l' Afrique occidentale : 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de 

l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA ' 
CRUZ. 

Pour la Roumanie : 
Ilariu MA EANU. 
Const. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Mario: 
CRETY Donato. 

Pour la République de El Salvador: 
Pour Ie Territoire de la Sa rre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. R einhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour Ia Tchécoslovaquie: 

Pour Ja Tunisie: 

Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

H. DUTEIL. 
Pour la Turquie : 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes: 

Dr. Eugène HIRSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOV A. 

Pour la République 0 . de !'Uruguay: 
Arturó C. MASANÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

Pom Ie Royaume de Yo 11 goslavie : 
Kosta ZLATANOVITCH. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE 
TRANSPORT DE LA POSTE AUX LET

TRES PAR VOIE AÉRIEN E. 

CHAPITRE I . 

DlsposltJons g·énérales. 

Objets de correspondance adnnis au 
transport aérien. 

Article premier. 1. Sont admis au trans
port aérien, sur tout ou partie du parcours, 
tous les objets désignés à l' article 33 de la 
Convention savoir: les lettres, cartes pos tal es 
srmples et' avec réponse payée, papiers d'af
faires, imprimés de toute natu re (y compris 
les impressions en relie f à l'usage des aveu
gles), échantillons de marchandises, petits 
paquets ainsi que les mandats de poste, les 
valeurs à recou vrer et les abonnements-poste. 
Ces envois prennent, dans ce cas, la dénomina
tion de "Correspondances-avion". 

2. Les objets mentionnés à l'article 33 de 
Ja Convention peuvent être soumis à la for
malité de Ja recommandation et grevés de 
remboursement. 

3. Les lettres et les boîtes avec valeur dé
clarée peuvent être également transportées par 
la voie de !'air dans Jes relations entre pays 
qui admettent d' échanger des objets de l'espèce 
par cette voie. 

Liberté de t,r,ansi t . 

La liberté de transit prévue à l'article 26 
de la Convention est garantie aux correspon
dances-avion dans Ie territoire entier de 
l'Union, que les Administrations intermé
diaires prennent part ou non au réachemine
ment des correspondances. 

Acheminement des cor·res pondances-avion. 

Art. 3. 1. Les Administrations qui se ser
vent des communications aériennes pour Ie 
tra nsport de leurs propres correspondances 
sont tenues d'acheminer, par ces mêmes com
munications, les correspondances-avion qui leur 
parviennent des autres Administrations. 

2. Les Administrations qui ne disposent pas 
d'un service aérien acheminent les correspon
dances-avion par les voies les plus rapides 
utilisées par la poste. 
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Il en est de même si, pour une raison quel
conque, l'acheminement par ces autres voies 
offre des avantages sur une voie aérienne 
existante. 

3. Le cas échéant, il est tenu compte des 
indications de voie d'acheminement portées 
sur les correspondances-avion par les expédi
teurs, sous réserve que la voie demandée soit 
nonnalement utilisée pour les transports 
postaux sur Ie parcours intéressé. 

4. Les dépêches-avion closes doivent être 
acheminées par la voie demandée par l'-Ad
ministration du pays d'origine, sous réserve 
que cette voie soit utilisée par l' Administra
tion du pays de transit pour la transmission 
de ses propres dépêches. 

Taa;es et conditions yénérales d' admission des 
correspondances-avion. 

Art. 4. 1. Les objets à transmettre par la 
voie aérienne acquittent, en sus des taxes pos
tales réglementaires, une surtaxe spéciale de 
transport aérien dont il appartient à l'Admi
nistration du pays d'origine de fixer Ie mon
tant. 

2. Dans les relations considérées comme 
services ordinaires (article 12, § 10, ei-après), 
cette surtaxe ne doit pas dépas er 15 centimes 
par 20 grammes et par 1000 kilomètres de 
parcours aérien; pour les cartes postales et les 
mandats de poste, ell e est de 15 centimes au 
maximum par objet et par 1000 kilomètres de 
parcours aérien. 

Des surtaxes uniformes doivent être fixées 
póur tout Ie territoire d'un pays de destina
tion, que! que sont l' acheminement utilisé. 
Dans les rel ations entre les pays d'Europe, la 
surtaxe s'élève au maximum à 15 centimes 
par 20 grammes, quelle que soit la distance. 

3. Les surtaxes des correspondances-avion 
transportées par les services extraordinaires 
(article 12, § 11, ei-après) sont fixées compte 
tenu des frai s extraordinaires que l'utilisation 
de ces services occasionne. 

4. Pour les objets autres que les lettres, 
cartes po tales, mandats de poste et valeurs à 
recouvrer, les surtaxes perçues par application 
des §§ 2 et 3 peuvent être réduites à 1/5 au 
minimwn. 

5. Les Administrations ont la faculté de 
ne percevoir aucune surtaxe de transport 
aérien, sous réserve d'info;rmation à donner 
au pays de destination et d'un accord préala
ble avec les pays de transit. 

6. Les surtaxes doivent être acquittées au 
départ. 

7. La surtaxe d'une carte postale avec ré
ponse payée est perçue pour chaque partie 
séparément, au point de départ de chacune de 
ces parties. 

8. Les correspondances-avion sont affran
chies dans les conditions prévues par l'article 
47 de la Convention. Toutefois, et sans égard 
à la nature de ces correspondances, l ' affran
chissement peut être représenté par une men
tion manuscrite, en chiffres, de la somme 
perçue, exprimée en monnaie du pays d'origine 
sous la forme: 

,,Taxe perçue: Fr. c.". 
Cette mention peut, soit figurer dans une 

griffe spéciale ou sur une figurine ou étiquette · 
spéciale , soit encore être simplement portée, 

par un procédé quelconque, du coté de la 
suscription de l'objet. Dans tous les cas, la 
mention doit être appuyée du timbre à date 
du bureau d'origine. 

Correspondances-avion non a/franchies ou 
insuffisamment affranchies. 

Art. 5. 1. En cas d'absence totale d'af
franchissement, les correspondances-avion trai
tées confonnément aux dispositions des arti
cles 35 et 36 de la Convention. Les objets dont 
l'affranchissement postal n'est pas obligatoire 
au départ sont transmis par les voies ordi
naires. 

2. En cas d'insuffisance d'affranchissement, 
les correspondances-avion sont transmises par 
la voie de !'air lorsque les taxes acquittées 
représentent au moins Ie montant de la sur
taxe aérienne. Les Administrations d'origine 
ont la faculté de transmettre ces correspon
dances par la voie de ! 'air lorsque les taxes 
acquittées représentent 25 % au moins du 
montant de la surtaxe aérienne. 

Les dispositions de l'article 36 de la Con
vention sont applicables en ce qui concerne la 
perception des taxes non acquittées au départ. 

3. Lors de la transmission par voie ordi
naire des envois ne portant pas 25 % au moins 
de la surtaxe aérienne, Ie bureau de dépót ou 
Ie bureau d' échange doit biffer toute annota
tion relative au transport aérien et indiquer 
brièvement les motifs de la transmission par 
voie ordinaire. 

Distribution des correspondances-avion. 
Art. 6. 1. Les correspondances-avion sont 

distribuées dans les meilleures conditions de 
rapidité possibles et doivent au moins être 
comprises dans la première distribution qui 
suit leur arrivée au bureau de distribution. 

2. Les expéditeurs ont la faculté de de
mander la remise à domicile par porteUl' spé
cial immédiatement après l'arrivée, èn acquit
tant la taxe spéciale d'exprès prévue par 
l'article 45 de la Convention. Cette faculté 
n'existe que dans les relations entre pays qui 
ont organisé Ie service des envois exprès dans 
leurs relations réciproques. 

3. Lorsque Ie 1·èglement du pays de desti
nation Ie permet, les destinataires peuvent 
demander au bureau chargé de la distribution 
que les correspondances-avion parvenant à 
leur adresse leur soient remises dès leur arri
vée. Dans ce cas, les Administrations destina
taires sont autorisées à percevoir, au moment 
de la distribution, un droit spécial qui ne 
pourra être supérieur à la taxe d'exprès prévue 
par l'article 45 de la Convention. 

4. Moyennant rémunération supplémentaire, 
les Administrations peuvent, après entente, 
procéder à la remise à domicile par des 
moyens spéciaux, notamment par utilisation 
des tubes pneumatiques. 

R éexpédition et 1·envoi des correspondances
avion. 

Art. 7. 1. Les correspondances-avion adres
sées à des destinataires ayant changé de rési
dence sont réexpédiées sur la nouvelle destina
tion par les moyens de transport ordinaires, à 
moins que Ie destinataire n'ait demandé ex
pressément la réexpéd ition par la voie aérien-
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ne et n'ait payé d'avance au bureau réexpédi
teur la surtaxe aérienne du nouveau parcours. 
Les correspondances tombées en rebut sant 
renvoyées à !'origine pav Ja voie ordinaire. 

2. Si Ja réexpédition ou Ie renvoi a lieu 
par les moyens ordinaires de la poste, l'éti
quette " P a r avion" et toute annotation se rap
portant à la transmission par la voie aérienne 
doivent être biffées d'offi ce au moyen de deux 
forts t ra. i ts transversau x. 

CHAPITRE II. 

E nvois recommandés on avec valeur 
déclarée. 

Envois recommandés. 
Art. 8. Les envois recommandés sont soumis 

aux taxes postales et conditions générales d'ad
mission prévues par la Convention. IJs acquit
tent, en outre, les mêmes surtaxes aériennes 
que les envois ordinaires. 

R esponsabilité. 
Art. 9. Les Administrations assument à 

l'égard des envois recommandés acheminés par 
voie aérienne la même responsabilité que pour 
les autres envois recommandés. 

Envois avec valeur déclarée. 
Art. 10. 1. Les Administration qui aèj

mettent les envois avec valeur déclarée au 
transport aér ien sant autorisées à percevoir 
du chef de ces envois un droit spécial d'assu
rance dont elles fixent Ie montant. 

Le total du droit d'assurance ordinaire et 
du droit spécial ne doit pas dénasser Ie 
double de la limite fixée par l'article 3, let
t re c, de l 'Arrangement concernant les lettres 
et les boîtes avec valeur déclarée. 

2. En ce qui concerne les envois avec va
leur décl a1·ée qui transitent en dépêches closes 
par Ie territoire de. pays non adhérents à 
l'Arrangement concernant les envois de l'es
pèce ou pui transitent par des services aériens 
pour lesquels les pays en cause n'acceptent pas 
la responsabilité des valeurs, la responsabilité 
de ces pays est limitée à celle qui est prévue 
pour les envois recommandés. 

CHAPI TRE III. 

Attrlbution des surtaxes aériennes. Frals 
de transport. 

A ttribution des surtazes. 
Art. 11. Chaque Administration garde en 

entier les surtaxes aériennes qu'elle a perçues. 

Fmis de transport aérien des dépéches closes. 
Art. 12. 1. Les dispositions de l 'artiole 75 

de la Convention, concernant les frais de 
transit, ne s'appl iquent aux correspondances
avion que pour leurs parcours territoriaux ou 
maritimes éventuels. 

2. Chaque Adininistration qui assure Ie 
transport des correspondances-avion par la 
voie aérienne, soit comme Administration in
termédiaire, soit comme Administration de 
desti nation, a droit, de ce chef, à la bonifi
cation des fra is de transport. 

En ce qui concerne l'Administration de des
tination, cette bonification doit être uniforme 

pour tous les parcours effectués sur son réseau 
intérieur. 

3. S i deux pays sont rel iés par plusieurs 
l ignes aériennes, les frais de transport sont 
calculés d'après la distance moyenne de ces 
parcours et leur importance pour Ie trafic in
ternational. Il en est de même de la bonifica
tion due pour Ie transport dans l'intérieur du 
pays de destination. 

4 . Les {rais de transport afférents à un 
même parcours aérien sont uniformes pour 
toutes les Administrations qui font emploi de 
ce service sans participer aux frais d'exploi
tation. 

5. Sauf les exceptions prévues aux §§ 6 et 7 
ei-après, les frais de transport aérien sont 
payables à l'Administration des postes du pays 
ou se trouve l 'aéroport dans lequel les dé
pêches ont été prises en charge par le service 
aérien . 

6. L'Administration qui remet à une entre
prise de transport aérien des dépêohes desti
nées à emprunter successivement plusieurs ser
vices aériens distincts peut, si elle est d' ac
cord avec les Administrations intermédiaires, 
régler directement avec cette entreprise les 
frais de transport pour la totalité du parcours. 
Les Administrations intermédiaires ont, de 
leur cöté, Ie droit de demander l'application 
pure et simple des dispositions du § 5. 

7. Par dérogation aux stipulations des §§ 
5 et 6. est réserve à chaque Administration 
dont dépend un service aérien Ie droit de 
percevoir directement de chaque Administra
tion qui utilise ce service les fra is de trans
port a fférents à la total ité du parcours. 

8. Les frais de transport aérien des corres
pondances-avion expédiées en dépêches oloses 
sont à la charge de l 'Administration du pays 
d'origine. 

9. Sauf entente contraire entre les Admi
n istrations des postes intéressées, Ie transbor
dement en cours de route, dans un même> 
aéroport, des dépêches qui empruntent suc
cessivement plusieurs services aériens distincts, 
se fa it obligatoirement par l'intermédia ire de 
l 'Administration des postes du pays ciu a l ieu 
Ie transbordement. Cette règle ne s'applique 
pas lor que ce transbordement a l ieu entre 
des appareil s assurant les sections sucoessives 
d'un même service. 

10. Le tarif de base à appliquer aux règle
ments de compte entre les Administrations du 
chef des transpor ts aériens (services ordinaires) 
est fixé, par kilogramme de poids brut et par 
kilomètre, à 6 m ill ièmes de franc au maxi
mum. Ce tarif est appliqué proportionnelle
ment aux fractions de kilogramme. 

Les dépêches aériennes transportées en ser
vice intérieur sant soumises au même tarif. 

11. Le tarif de transport spécifié ci-dessus 
ne s1 appl ique pas aux transports effectués au 
moyen de services <lont la création et l'en tre
t ien nécess itent des fra is extraordinaires (ser
vices extraordinaires) . Les prix de transport 
afférents à ces services sant fixés, par kilo
gramme, par les Administrations dont ces 
services dépendent; ils sant appliqués pro
port ionnellement aux fractions de kilogramme. 

12. Les frais de transport précités sont dus 
aussi pour les correspondances exemptes de 
frais de transit ainsi que pour les dépêches ou 
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eor respondances mal dirigées, dans Ie cas ou 
·el I es sont acheminées par la vo ie aérienne. 

13. Les A dministrations des pays survolés 
n'ont droit à aucune rém unération pour les 
dépêches transportées pa r voie aérienne au
dessus de leur terri to ire. 

F,·ais de transport des cor.,.,espondances-avion 
à découvert. 

A rt. 13. l. Les frais de transport des cor
respondances-avion q ui sont échangées à dé
couvert entre deux Admin istrations doivent 
ê tre calculés d'après les disposit ions de l 'ar
ti cle 12, §§ 1 à 5 et 10 à 12. 

Pour d é terrniner l es fra is de transpo rt, Ie 
poids net de ces envo is est m ajoré de 10 %. 

2. L 'Admin istrat ion qui remet des corre
spondances-avion en t r ansit à découvert à une 
autre Administration doit l u i payer en en t ier 
les fra is de tra nsport ca lculés pour tout Ie par
conrs aé rien ultérieur. 

CHAPITRE IV. 

Bur.eau Juteruatioual. 

Gnmmunications à adresser au Bureau inter
national et aux A dministrations. 

Art. 14. 1 . Les Administrations do ivent 
communiquer au Bureau international , au 
moyen d'une l iste conforme au modèle A V 1 
c i-annexé, les reuse ignements util es concernant 
la poste aérienne. 

2. L a li ste prévue a u § 1 doit être envoyée 
régulièrement deux foi s par an, au moins 
quinze jours avant ]'ouverture du service d'été 
et du service d' h iver. Toute modi fication doi t 
être noti f iée sans retard. 

3. Le Bureau international dresse, d' après 
les rense ignements consignés sur les form ules 
AV 1 et les autres communications qui lui 
pa rviennent, une l iste de renseignements gé
né raux concernant Ie service postal aérien . 

Cette l iste généra le, qui doit correspondre 
au modèle AV 1, est répar tie sans déla i entre 
les Administrations. 

Le Bureau international est chargé égale
ment de dresser des cartes indiquant les l ignes 
posta les de communications aériennes inté
rieures et internationales de tous les pays. 

4. A titre de renseignement provisoire, une 
copie de la l iste AV 1 visée au § 1 est t rans
mise directement par chaque Administration 
à tou tes les Administrations qu i en expriment 
Ie désir. 

5. L es Administrations co=uniquent, en 
outre, régulièrement , au moins quinze Jours 
avant le commencement de chaque saison, à 
toutes les Adm inistrations avec lesquelles elles 
sont rel iées par des lignes aériennes, les 
hora ires complets des lignes aériennes de leurs 
réseaux intér ieur et international. Dans les 
re lations avec les au tres Administrations, ces 
ind ica tions sont fourni es seulement su r de
mande. 

CH APITRE V . 

Règlement de compte. 

S tatistiq,ie de décompte. 

Art. 15. 1 . Le décompte général des fra is 
de transport aé rien a l ieu d'après des relevés 

statistiques établis dans les sept jours qui 
suivent Ie 14 ju in et Je 14 novembre de cha
que année. Les données de la stat istique de 
ju in forment l a base des bonifications <lues 
pour Ie service d'été; celles de novembre 
comptent pour Ie serv ice d'hive r . 

2. L es stati st iques concernant des serv ices 
qu i ne fonctionnen t pas pendant les période~ 
de statistique régulières sont éta blies après 
entente entre les Adm inistrations intéressées. 

3. P a r mesure transito ire, l ' Administra tion 
cha rgée du t ranspor t par voie aéri enne a la 
faculté de demander que les règlements de 
compte a ient lieu, trimestriellem ent ou se
m estrie lle ment, s ur l a base du p o ids b rut des 
<lépêches ou du poids net ma joré de 10 % des 
envo is à découvert transportés réellement pen
da nt la pér iode envisagée. Dans ce cas, les 
di sposit ions des articles 17, 19 et 20 ei-après 
sont appl iquées à l a constata t ion du poids et 
à l 'établissement des comptes, étant en tendu 
que les re levés A V 3 et AV 4 doivent être 
établis mensuellement pour tous les transports 
aéri ens effectués. 

Confec tion des dépêches ordinaii'es ou des 
dépêches-avion pendant les périodes de 
statistique des frais de transpo,·t aérien. 

Art. 16. Les disposit ions de l ' a rticle 162 du 
R èglement d 'exécut ion de la Convention ne 
s' appliquent pas aux statistiques biannuelles 
pour l ' évalua t ion des fra is du transpor t aérien . 
Toutefoi s, pendant la période de ces statisti
ques, les étiquettes ou suscr iptions de d_épêches 
qui cont iennent des correspondances-av10n d01 -
vent porter, d' une manière apparen te, l a m en
t ion " Sta t istique-avion" . 

Constatation du poids des con·espondances
avion. 

Art. 17. l. P endant les périodes de sta t is
tique, l a da te d'expédition et Ie poids brut de 
la dépêche sont indiqués sur l'ét iquette ou 
sur la suscr iption extérieure de la dépêche. 
L' i nsertion de dépêches-avion entrantes dans 
une autre dépêche de même natu re est inter
di te . 

2. D ans Ie cas oü des con espondances à 
découver t , dest inées à être réachem inées p a r 
voie aéri enne, sont comprises dans u ne dépêche 
ordinaire ou dans une dépêche-avion, ces cor
respondances, réun ies en une I iasse spécia le 
étiquetée " P ar avion" , sont accompagnées 
d'un bordereau conforme au modèle A V 2 
ci-annexé. Le poids des cor respondances en 
transit à découvert est indiqué séparément 
pour ch aque pays de dest ination. L a feu ille 
d ' a vis est revê tue de la m ent ion " Bordereau 
AV 2". 

3. Ces indications sont vérifiées par Ie bu
reau d'échange destinata ire . Si ce bureau con
state que Ie po ids réel diffère de plus de 20 
grammes du poids a nnoncé, il rectifie l' éti
quette ou Ie bordereau AV 2 et signale immé
diatem ent l ' erreur au bureau d'échange expé
di teur par bulletin de vérification. Lorsqu' il 
s'agit de dépêches closes, une copie de ce bul 
letin est adressée à chaque Administration 
intermédi a ire . S i les différences de poids con
statées restent dans les lim ites précitées, les 
indications du bureau expéd iteu r sont tenues 
pou r val ables. 
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Liste des dépéches-avion closes. 

Art. 18 . Aussitót que possible et, en tout 
cas , dans un délai dé quinze jours après 
chaque période de stat istique, les Administra
tions qui ont expédié des dépêches-avion closes 
envoient la liste de ces dépêches aux différen
tes Administrations <lont elles ont empnrnté 
les services aériens , y compris, Ie cas échéant, 
cell e de destination. 

Compte des frais de transport aerien réglés 
sur la base des statistiques . 

Art. 19. 1. P endant les périodes de sta
tistique, les Administrations intermédiaires 
prennent note, dans un relevé conforme au 
modèle AV 3 ci-annexé, des poids indiqués sur 
les étiquettes ou suscriptions extér ieures des 
dépêches-avion qu'elles ont réacheminées par 
la voie aérienne, so it dans leur réseau interne. 
soit au delà des fronti ères de leur pays. Il 
est dressé un relevé pour chaque bureau 
d'échange expéditeur de dépêches-avion. 

2. Les Administrations de réception des 
dépêches-avion, qui assurent par la voie 
aéri enne Je réacheminement des correspon
dances-avion qu'elles contiennent, soit dans 
leur réseau in terne, soit au delà des frontières 
de leur pays, dressent un relevé conforme au 
modèle AV 4 ci-annexé d'après les indications 
figurant sur les bordereaux A V 2. I l est pro
cédé de la même manière en ce qui concerne 
les correspondances-avion contenues dans les 
dépêches ordinaires. 

3. Aussitót que possible et, au plus tard, 
s ix semaines après la clóture des opérations de 
statistique, les relevés A V 3 et A V 4 sont 
transmis aux bureaux d'échange expéditeurs 
pour être revêtus de leur acceptation. Ces 
bureaux, après avoir accepté les relevés, les 
transmettent à leur tour à leur Administra
tion centrale qui les fait parvenir à l'Admini
stration centrale créancière. 

4. Si l'Administration créancière n'a reçu 
a ucune observation rectificative dans un in
tervalle de trois mois à compter de !'envoi, les 
relevés sont considérés comme admis de plein 
droit. Dans les relations entre pays éloignés, 
ce délai est porté à quatre mois. 

Compte des frais de transport aérien. 

Art. 20. 1. L es poids bruts des dépêches et 
les poids nets majorés de 10 % des envois à 
découvert, figurant dans les relevés AV 3 ou 
A V 4, sont multipliés par un chiffre établi 
d'après la fréquence des services d'été et 
d'hiver; les produits a insi obtenus servent de 
base à des comptes particuliers établissant en 
francs les prix de transport revenant à 
chaque Administration pour Ie semestre en 
cours. 

2. Le soin de dresser ces comptes incombe 
à 1' Administration créancière qui les transmet 
à l' Administration débitrice. 

3. Les comptes particuliers sont dressés en 
double expédition et transmis aussitót que pos
sible à l'Administration débitrice. Si l'Admi
nistration créancière n' a reçu aucune observa
tion rectificative dans un intervalle de trois 
mois à compter de !'envoi , ce compte est consi
déré comme adm is de ple in droit. 

Décompte généml. 

Art. 21. Sauf entente contraire entre les 
Administrations intéressées, Ie décompte géné
ral des frais de transport aérien est établi 
deux fois par an par Ie Bureau international 
d'après les règles fixées pour Ie décompte des 
frais de transit. 

CHAPITRE VI. 

Dlsposltlon s dlverses. 
Signalisation des correspondances-avion, 

Art. 22. Les correspondances-avion sont re
vêtues , au départ, d'une étiquette spéciale ou 
d'une empreinte de couleur bleue comportant 
les mots "Par avion" avec traduction facul
tative dans la langue du pays d'origine. 

Signalisation des dépéches-avion. 

Art. 23. Lorsque les ob jets à transrnettre 
par voie aérienne donnent I ieu à la forrnation 
de dépêches distinctes , celles-ci doivent être 
confectionnées avec du papier bleu ou au 
rnoyen de sacs, soit entièrement bleus, soit 
portant de larges bandes bleues. 

Acheminement pa1· la voie aérienme sur une 
partie du parcou1·s seulement. 

Art. 24. Lorsque l'expéditeur désire que sa 
correspondance soit expédiée par la voie 
aérienne sur une partie du parcours aérien 
seulernent, il doit en faire mention sur cette 
correspondance par l' annotation , en langue 
du pays d'origine et en langue française: 
" Par avion de ....... ... à .... .... .... ". A la fin 
de la transmission aérienne, l'étiquette " Par 
avion" ainsi que l 'annotation spéciale doivent 
être biffées d'office par deux forts traits 
transversaux. 

Mode d'expédition des correspondances-avion. 

Art. 25. 1. Les dispositions des articles 
154, § 2, lettre a, et 156 du R èglement d'exé
cution de la Convention s'appliquent, par ana
logie, aux correspondances-avion insérées dans 
des dépêches ordinaires. Les étiquettes des 
liasses doivent porter l'annotation " Par 
avion". 

En cas d'insertion de correspondances-avion 
recommandées dans des dépêches ordinaires, la 
mention "Par avion" doit être portée à la 
place prescrite au § 2 dudit article 156 pour 
1 a rnention "Exprès". 

S'il s'agit de correspondances-avion avec va
leur déclarée insérées dans des dépêches ordi
naires, la mention "Par avion" est portée dans 
la colonne " Observations" des feuilles d'envoi, 
en regard de l'inscription de chacune d'elles. 

2. Les correspondances-avion expédiées en 
transit à découvert dans une dépêche-avion ou 
dans une dépêche ordinaire et qui doivent. 
être réacherninées par vo ie aérienne par Ie 
pays destinataire de la dépéche, sont réunies 
en une liasse spéciale ét iquetée "Par avion". 

3. Le pays de trans it peut dernander la 
forrnation de liasses spéciales par pays de 
destination. Dans ce cas, chaque liasse est 
revêtue d'une étiquette portant la mention 
,,Par avion pour .. " 
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A nnotations à porter sur les feuilles d'avis, 
sur les feuilles iCenvoi et sur les étiquettes 

des dépéc hes-avion. 
Art. 26. Les feuilles d'avis et les feuilles 

d'envoi accompagnant des dépêches-avion doi
vent être revêtues dans leur en-tête de l'éti
quette " Par avion". La même étiquette est 
appliquée sur les étiquettes ou suscriptions de 
ces dépêches. 

l nterruption accidentelle du vol d'un 
avion postal. 

Art. 27. 1. Lorsque, par suite d'un acci
dent survenu en cours de route, un avion ne 
peut poursu.ivre son voyage et livrer aux 
escales prévues, Ie personnel du bord doit re
mettre les dépêches au bureau de poste Ie plus 
proche du l ieu de ·!'accident ou Ie plus quali
fié pour Je réacheminement du courrier. Ce 
bureau, après constatation de l'état et, éven
tuellement, reconstitution des correspondances 
endommagées, dirige les dépêches sur les bu
reaux destinataires par les voies les plus ra
pides. 

2. Les circonstances de !'incident et les 
constatations fa ites sont signalées par bulletin 
de vérification aux bureaux destinataires des 
dépêches accidentées; une copie du bulletin 
de vérification est adressée au bureau d'origine 
des dépêches. 

D éà.cuanement des correspond,a,nces passibles 
de droits de à.cuane. 

Art. 28. Les Administrations prennent des 
mesures pour accélérer autant que possible Ie 
dédouanement des correspondances-avion pas
sibles de droits de douane. 

A pplication des dispositions de la Convention 
et des Arrangements. 

Art. 29. Les dispositions de la Convention 
et des Arrangements ainsi que de leurs Règle
ments, exception faite de !'Arrangement des 
col is postaux et de son R èglement, sont appli
cables en tout ce qui n'est pas expressément 
réglé par les articles précédents. 

Mise à exécution et durée des Dispositions 
aà.cptées . 

Art. 30. Les présentes Dispcsitions seront 
exécutoi res à partir du jour de la mise en 
vigueur de la Convention. 

E lles au ront la même durée que cette Con
vention, à moins qu'elles ne soient renou
velées d'un commun accord entre les Parties 
intéressées. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour !'Afghanistan: 

P our l 'Union de l'Afrique du Sud: 
Pour M . H . J. LENTON, 

F. G. W. TAYLOR. 
F. G. W. TAYLOR. 

Pour l'Alban ie: Pan. NASSE. 
Pour l 'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W . SEEBASS. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique : 
J ohn E. LAMIELL. 

Pour Ge01·ge F. SMI TH, 
John E. LAMIELL. 

Pour ]'ensemble des Possessions in
sulaires des Etats-Unis d'Amérique 
autres que les Iles Phil ippines: 

John E. LAMIELL. 
Pour George F. SMl TH, 

John E. LAMIELL. 
Pour les lies Phil ippines: 

Felipe CUADERNO. 
Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudite: 

Fawzan EI-SABEK. 
Pour la R épublique Argentine: 

R. R. TULA. 

.l:'our la Commonwealth de l'Australie: 
Pour Archdale PARKHILL, 

M. B. HARRY. 
M. B. HARRY. 

Pour l'Autriche : Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MON . 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivia: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmunà.c de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Brésil : C. M. de FIGUEIREDO. 

J. Sancbez PEREZ. 
Pour la Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 
Pour Ie Canada: 
Pour Arthur SAUVÉ, 

E. J . UNDERWOOD. 
Pou,· H. BEAULIEU, 

E. J . UNDERWOOD. 
E. J. UNDERWOOD. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

CHA G HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la République de Colombia: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Costa-Rica: 
Ad Referendum, 
P . MARTINEZ T. 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGIDLAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l 'Equateur: 
E. L. ANDRADE. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 
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Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: 

ALAMOU Tch. 
PoU1· la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algórie: E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies françaises: 

J. CASSAG AC. 
Pour Ie Royaume-Uni de la Grande-

Bretagne et de l'Irlande du Nord: 
F. H . WILLIAMSON. 
W. G. GILBERT. 
D. 0.. LUMLEY. 

Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 

Pour Je Guatémala: 
Victor DURáN M. 

Pour la République d'Haïti: 

Pour la R épublique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: Gabriel Baron SZALAY. 
Charles de FORSTER. 

Pour !'Inde britannique: 
P. . MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 

Pour l'Iraq: Douglas W. GUMBLEY. 
J os. SHAUL. 

· Pour l'Etat l ibre d'Irlande: 
P. S. O'h-ÉIGEARTAIGH . 
S. S. PUIRSÉAL. 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 

Pour l'Italie : 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie J a pon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA WAZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban): 

CIANF ARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de L ibéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole ): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole ): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Mexique: 

P. MARTINEZ T. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: Klaus HELSING. 

Oskar HOMME. 
Pour la Nouvelle-Zélande: 

G. Me AMARA. 
Pour la République de P anama: 

E. ZALDuA P . 
Pour Ie Paraguay : 

R. R. TULA. 
Pour les Pays-Bas: 

DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam : 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néei·landaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie Pérou: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour la Perse: S. A. RAD. 

R. ARDJOMENDE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZYNSKI. 
Pour Je P ortugal : 

A. de Q. R. V A Z PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l 'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour Jes Colonies portugaises de 

l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour Ja Roumanie: 
Ilariu MANEANU. 
Const. STEFANESCU. 

Pour la Républ ique de Saint-Mario: 
CRETY Donato. 

Pour la République de E l Salvador: 

Pour Ie Territoire de Ja Sarre : 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suis e: 
Dr. Reinhold FURR ER. 
Ls ROULET. 

Pour la Tchéooslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 
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Pour la Tunisie: 
H. DUTEIL. 

Pour la Turquie: 
Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes : 

Dr. Eugène HIRSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOV A . 

Polll' la République 0. de ]'Uruguay: 
Arturo C. MASANÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pom· l'Yémen: 

Pour le Royaume de Youg-oslavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

PROTOCOLE FINAL DES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LE TRANSPORT DE LA 

POSTE AUX LETTRES PAR VOIE 
AÉRIENNE. 

Frais de t,•ansport aérien d,es dépêches 
closes. 

I. Les Administrations de !'Inde britanni
que et de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes ont la faculté de percevoir, pour 
chaque parcours de leur réseau aérien interne, 
les frais de transport prévus à l 'article 12. 

Faculté de réduire l' échelon de poids unitaire 
des correspondances-amion. 

II. Les Administrations dont Ie système de 
poids Ie permet ont la faculté d'adopter des 
échelons d'un poids inférieur à celui de 20 
grammes prévu à l'article 4, § 2. Dans ce 
cas, la surtaxe est fixée suivant l'échelon de 
poids adopté. 

Su,·taxes exceptionnelles en faveur de certains 
pays d'Europe. 

III. Les Adrninistrations d'Europe qui , par 
suite de la situation géographique de leurs 
pays, éprouvent des difficultés à adopter une 
surtaxe uniforme pour toute l'Europe sont 
autorisées à percevoir des surtaxes proportion
nelles aux distances, suivant les dispositions 
de l'art icl e 4, § 2. 

Cette facul té est accordée également aux 
autres pays d'Europe pour leur trafic avec les 
pays mentionnés à l'alinéa précédent. 

F a it au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour !'Afghanistan: 

Pour l'Union de I'Afrique du Sud: 
Pour M. H. J . LENTON, 

F . G. W . TAYLOR. 
F. G. W. TA YLOR. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 

Pour l'Allemagne: 
K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique: 
J ohn E. LAMIELL. 

P our George F. SMITH, 
John E. LAMIELL. 

Pour !'ensemble des Possessions in
sulaires des Etats-Unis d'Amérique 
autres que les n es Philippines: 

John E. LAMIELL. 
P our George F. SMITH, 

J ohn E . LAMIELL. 
Pour les lies Philippines: 

Felipe CUADERNO. 
Pour Ie Royaume de l'Arab ie Saoudite: 

Fawzan EI-SABEK. 
Pour la République Argentine: 

R. R. TULA. 
Pour la Commonwealth de l'Australie: 
P our Archdale PARKHILL, 

M. B. HARRY. 
M . B. HARRY. 

Pour l'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MO S. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
P our Ei/Jmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Brésil: C. M. de FIGUEffiEDO. 

J. Sanchez PEREZ. 
Pour la Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 
Pour Ie Canada: 
Pou,· Arthur SAUV-C, 

E. J. UNDERWOOD. 
Pou,· H. BEAULIEU, 

E. J . UNDERWOOD. 
E. J. UNDERWOOD. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

CHA G HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour l a R épublique de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Costa-Rica: 
Ad Referendum, 
P. MARTINEZ T . 

Potll' la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
É. l\IAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 
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Pour l'Equateur : 
E. L. ANDRADE. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour l' ensemble des Colonies .espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie : G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l 'Ethiopie: 

ALAMOU 'l'ch. 
Pour la Finl ande : 

G. E. F. ALBRECHT. 
P our la France: M. LEBON. 

L. GENTHO . 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUENIN. 

Pour les Colon.ies et Protectorats 
fra nçais de l 'Indochine : 

NICOLAS. 
Pour !'ensemble des autres 

Colonies françaises: 
J . CASSAGNAC. 

Pour Ie Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et de l 'Irlande du Nord: 

F. H . WILLIAMSON. 
W . G. GILBERT. 
D. 0. LUMLEY. 

Pour la Grèce : V. DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 

Pour Ie Guatémala: 
Victor DURá M. 

P our la R épublique d'Haïti: 

Pour la R épublique du Honduras : 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie : Gabriel Baron SZALAY. 
Charles de FORSTE_R. 

P our l'Inde britannique : 

P our l'Iraq: 

P. N. MUKERJI. 
Mohd. al HASAN. 
Douglas W. GUMBLEY. 
Jos. SHAID,. 

Pour l'Etat libre d'Irl a nde: 
P . S. O'h-ÉIGEARTAIGH. 
S. S. PUIRSÉAL. 

Pour l' Islande : C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l 'Italie: Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour ]'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Japon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen : Masao SEKI. 
Ryuzo KAWAZURA. 

Pour !'ensembl e des autres 
Dépendances j aponaises: 

T. HARIMA. 
H . FUJIKA WA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban): 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 
Pour la Lithuanie : 

P ou r Ie Luxembourg: 

P o ur Ie Maroc (à l' exclus ion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
P our Ie Maroc (Zone espa gnole) : 

A . RAMOS. 
Pour Ie Mexique: 

P. MARTINEZ T. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège : Klaus HELSING. 

Oskar HOMME. 
P our la Nouvelle-Zélande : 

G. McNAMARA. 
Pour Ia Républ ique de Panama: 

E. ZALDuA P. 
Pour Ie Paraguay : 

R. R. TULA. 
Pour les Pays-Bas : 

DUY STEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlanda ises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie P érou : Ernesto CáCERES. 
P our Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour la Perse: S. A. RAD. 

R. ARDJOMENDE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZYNSKI. 
Pour Ie Portugal: 

A. de Q. R. V AZ PINTO_ 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portuga ises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de 

l' Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA . 
CRUZ. . 

Pour la Roumanie: 
Ilariu MANEANU. 
Const. STEFANESCU. 

Pour la République de Sa int-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour Ia Républ ique de El Salvador: 

Pour le Territoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

• 
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Pour Ia Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 

Pour la Tunisie : 

Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

P our l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes: 

Dr. Eugène HIBSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOV A. 

Pour la Républ ique 0. de !'Uruguay: 
Arturo C. MASANl!:S. 

Pour l'Etat de la Ci té du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l 'Yémen: 

Pour Ie R oyaurne de Yougoslavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

A R RANGEME T CONCERNANT LES 
LE TTRES ET LES BOITES A VEC 

VALEUR Dl!:CLARl!:E. 

conclu entre l'Albanie, l'Allemagne, Ie Roy
aume de l'Arabie Saoudite, la République 
Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Colonie 
du Congo beige, la Bolivia, Ie Brés il , la Bul
garie, Ie Chili , Ja Chine, la République de 
-Colombie, la Républ ique de Cuba, Ie Dane
mark, la Ville I ibre de Danzig, la Républ ique 
Dominicaine, !'Egypte, l'Espagne, !'Ensemble 
des Colonies espagnoles, l'Estonie, l'Ethiopie, 
la F inlande, la France, l 'Algérie, les Colonies 
~t Protectorats français de l'Indochine, !'En
semble des autres Colonies frança ises, Ie 
Royaume-Uni de la Gra nde-Bretagne et de 
l 'Irlande du Nord, la Grèce, la République 
.d.'H aït i, la Républ ique du Honduras, la 
H ongr ie, !'Inde britannique, l'Iraq, l'Etat 
l ibre d'Irlande, l' I slande, !'!tal ie, !'Ensemble 
des Colonies italiennes, Ie Japon, Ie Chosen, 
!'Ensemble des autres Dépendances japonaises, 
la Lettonie, les E tats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban), la République de 
L ibéria, la L ithuanie, Ie L u.xembourg, Ie Ma
roe (à l 'exclu ion de la Zone espag11ole) , Ie 
Maroc (Zone. espagnole), Ie Nicaragua, la 
Norvège, Ja Nouvell e-Zélande, la R épublique 
de P anama, Ie P a raguay, les P ays-Bas, Cura
çao et Surinam les I ndes néerlanda ises, la 
P erse, la Polog~e, Ie Portugal, les Colonies 
portugaises de l' Afrique occidentale, les Co
lonies portugaises de l 'Afrique orientale, de 
l 'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, la Ré
publ ique de Saint-Marin, Ie Territoi re de la 
Sarre, Ie Siam, l a Suède, la Confédération 
Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Tur
quie, l'Union des R épubliques Soviétiques So
cial istes, l 'Etat de la Cité du Vatican, les 
Etats-Unis de Vénézuela, l 'Yémen et Ie Roy
.aume de Yougoslavie. 

Les soussignés, P lénipotentiaires des Gouver
nements des Pays ci-dessus enumérés, vu l 'ar
t icle 3 de la Convention postale universelle 
conclue au Caire Ie 20 mars 1934, ont, d'un 
commun accord et sous réserve de ra tification, 
arrêté I 'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Dlsposltlons générales. 
Objet de l'Arrangement . 

Article premier. Il peut être échangé entre 
les Pays contractants, sous la dénomination 
de lettres ou de boîtes avec valeur déclarée, 
des lettres contenant des va leurs-papier et des 
documents de valeur ains i que des boîtes con
tenant des bijoux et autres objets précieux, 
avec assurance du contenu pour Ie montant 
de Ia déclaration. 

Dans les relations entre les Pays qui se sont 
déclarés d'accord à ce sujet, les lettres avec 
valeur déclarée peuvent aussi contenir des 
objets passibles de droits de douane. 

L a participation à !'échange des boîtes avec 
valeur déclarée est limitée à ceu.x des Pays 
a dhérents qui déclarent assurer ce service. 

M-a.ximum de déclaration de valeur. 

Art. 2. Cbaque Administration a la faculté 
de limi ter la déclaration de valeur, en ce qui 
la concerne, à un montant qui ne peut être 
inférieur à 10.000 francs. 

Dans les relations entre pays qui ont adopté 
des maxima différents, la limite la plus basse 
doit être observée de part et d' autre. 

Taxes. 
Art. 3. La taxe des lettres et des holtes avec 
valeur déclarée doit être acquittée à !'avance. 

Cette taxe e compose: 
a. pour les lettres, du port et du droit fixe 

applicables à une lettre recommandée du 
même poids et pour la même destination; 

b. pour les boîtes, d'un port de 20 centimes 
par 50 grammes avec un minimum de 1 franc 
et en outre, du droit fixe de recommandation; 

'c. pour les lettres et les boîtes, d'un dro it 
d'assurance qui ne doit pas dépasser 50 cen
t imes par 300 francs ou fraction de 300 francs 
déclarés, que! que soit Ie pays de destination, 
même dans les pays qui se chargent des risques 
pouvant dériver du cas de force ma jeure. 

Conditions générales. 
Art. 4. 1. Les boîtes avec valeur déclarée 

ne doivent contenir aucun document ayant Ie 
caractère de correspondance actuelle et pér
sonnelle. 

Il est permis, cependant, d' insérer dans 
!'envoi une facture ouverte réduile à ses énon
ciations constitutives ainsi qu'une simple copie 
de la suscription de la boîte avec mention de 
l' adresse de l 'expéditeur. 

2. Les boîtes avec valeur déclarée ne peu
vent pas dépasser Ie poids de 1 kilogramme, 
ni présenter des dimensions supérieures à 30 
centimètres en longueur, 20 centimètres en 
largeur et 10 centimètres en h auteur. 

3. Les envois avec valeur déclarée qui ne 
remplissent pas les conditions requises et qui 
aura ient été admis à tort doivent être ren
voyés à l'Administration d'origine. Toutefois, 
l'Administration de destination est autor isée à 
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les remettre aux destinataires, en leur appli
quant, Ie cas échéant, les règles de taxation 
fixées à l'articl e 34, § 9, de la Convention. Le 
fait qu'une boîte avec valeur déclarée con
tient un document ayant Ie caractère de cor
respondance actuelle et personnelle ne peut, 
en aucun cas, entraîner Ie renvoi à l 'expéditeur. 

Récépissé. 
Art. 5. Un récépissé doit être délivré gra

tuitement, au moment du dépot, à l'expédi
teur d'un envoi avec valeur déclarée. 

Taxe de poste restante. 
Art. 6. Les envois avec valeur déclarée 

adressés poste restante peuvent être frappés 
par les Administrations des pays de destina
tion de Ia . taxe spéciale qui serait prévue par 
leur législation pour les objets de même na
ture du régime interne. 

Droit de dédouanement . 
Art. 7. Les envois soumis au controle doua

nier dans Ie pays de destination peuvent être 
frappés de ce chef, au titre postal, d'un droit 
de dédouanement de 50 centimes au maximum 
par envoi. 

Droits de douane et autres droits non postaux. 
Art. 8. 1. Les boîtes avec valeur déclarée 

sont soumises à la législation du pays d'ori
gine ou du pays de destination en ce qui con
cerne, à l'exportation, la restitution des droits 
de garantie et, à l'importation, l'exercice du 
controle de la garantie et de la douane. 

2. Les droits fiscaux et frais d'essayage 
exigibles à l'importation sont perçus sur les 
destinataires lors de la distribution. Si , par 
suite de changement de résidence du destina
taire, de refus ou pour toute autre cause, une 
boîte avec valeur déclarée vient à être réexpé
diée sur un autre pays participant à !'échange 
ou renvoyée au pays d'origine, ceux des frais 
dont il s'agit qui ne sont pas remboursables à 
la réexportation sont recouvrés sur Ie destina
taire ou sur l'expéditeur. 

Objets 

l 

Envois francs de droits. 
Art. 9. Dans les relations entre les pays 

qui se sont déclarés d' accord à eet égard, les 
expéditeurs de lettres et de boîtes avec valeur 
déclarée peuvent prendre à leur charge, dans 
les conditions déterminées par l'article 43 de 
la Convention, la totalité des droits postaux 
et non postaux dont ces envois sont grevés à 
la Ji vraison. 

Remise par exprès. 
Art. 10. L'expéditeur d'un envoi peut en 

demander la remise à domicile par porteur 
spécial immédiatement après l'arrivée, aux 
conditions fixées par l' article 45 de la Con
vention. 

Est, toutefois, réservée à l 'Administration 
de destination la facul té de faire remettre par 
exprès un avis d'arrivée de !'envoi, au lieu de 
!'envoi lui-même, lorsque ses règlements Ie 
comportent. 

Déclaration j-l'auduleuse de valeur. 
Art. ll . La déclaration de valeur ne peut 

pas dépasser la valeur réelle du contenu de 
!'envoi, mais il e_st permis de ne déclarer 
qu'une partie de cette valeur. Le montant de 
l a déclaration des papiers représentant une 
valeur à raison de leurs frais d'établissement 
ne peut pas dépasser les frais de remplace
ment éventuels de ces documents en cas de 
perte. 

Toute déclaration frauduleuse de valeur su
périeure à Ia valeur réelle du contenu d'un 
envoi est passible des poursuites judiciaires 
que peut comporter Ia législation du pays 
d'origine. 

lnterdictions. 
Art. 12. 1. IJ est interdit d'insérer les oh

jets visés dans Ja colonne 1 du tableau ei
après dans les envois désignés dans la co
lonne 2. Lorsque ces objets oot été admis à 
tort à l'expédition, ils doivent subir Ie traite-
ment indiqué dans Ia colonne 3. ' 

Nature des 
envois avec 

valeur déclarée 
2 

Traitement des envois 
admis à tcrt. 

3 

a) Les objets qui, par leur nature ou leur embal- lettres et boîtes 
lage, peuvent présenter du <langer pour les 
agents, salir ou détériorer les correspondances ; 

lettres b) les objets passibles de droits de douane, à 
l'exception des valeurs-papier, sous réserve des 
dispositions de l'article premier; 

c) !'opium, la morphine, Ie cocaine et autres lettre et holtes 
stupéfiants. Toutefois, cette interdiction ne 
s'applique pas aux expéditions sous forme de 
boîte avec valeur déclarée effectuées dans un 
buV médical ou scientifique pour les pays qui 
les admettent à cette condition; 

d) les objets <lont l'admission ou la circulation est lettres et boîtes 
intcrdite dans Ie pays de destination ; 

e) les matières cxplosihles, inflammahles ou dan- lettres et boîtes 
gereuses; 

/. les ohjets ohscènes ou immoraux; 
g les animaux vivants; 
h) les pièces de monnaie, Ie platine, !'or ou l'are,ent, 

manufacturés ou non, les pierreries, Ie b1JOUX 
et autres objets précieux: 

i. les hillets de banque, les billets de monnaie 
ou les valeurs quelconques au porteur.-

L. & S. 1934. 

lettres et hoîtes 
lettres et hoîtes 

lettres 

holtes 

à traiter selon les règlements in
térieurs de I' Administration qui 
en constate la présence; toute
fois, les obj ets visés sous c) ne 
sont en aucun cas ni acheminés 
à destination, ni délivrés aux 
dcstinataires, ni renvoyés à !'o
rigine; 

à détruire sur place par l' Ad.mi-
} nistration qui en constate la 

présence; 

l
à. renvoyer au pays d'origine; 

toutefois, si leur présence n'est 
constatée que par l' Administra
tion de destination, celle-ci est 

I 
autorisée à les remettre aux des- r 
tinataires, aux conditions pré-

' vues par ses règlements intéri
eurs. 

55 
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2. Dans les cas 011 des lettres ou des boîtes 
avec valeur déclarée admises à tort à l' ex pé
dition ne seraient ni renvoyées à !'origine, ni 
remises au destinataire, l'Administration expé
ditrice doit être informée, d'une manière pré
cise, du traitem ent appliqué à ces envois. 

Franchises. 

Art. 13. 1. Les lettres avec valeur déclarée 
relatives au service pasta! échangées, soit par 
les Administrations postales entre alles, soit 
entre ces Administrations et Ie Bureau inter
national, sant exemptes de toutes taxes posta
les. 

2. Il en est de même des Jettres et des 
boîtes avec val eur déclarée non grevées de 
Nlmboursement, concernant les prisonniers de 
guerre, expédiées ou reçues conformément aux 
dispo itions de l 'article 49, § 2, de l a Con
vention. 

R etrait . Modi/ica,t,ion tl;adress;;. 

Art. 14. L'expéditeur d'un envoi avec va
leur décl arée peut Ie faire retirer du service 
ou en faire modifier l' adresse aux fins de 
réexpédition soit à l'intérieur du pays de des
tination primitive, soit sur l'un quelconque des 
pays participants, aux condi tions fixées par 
l'article 51 de la Convention. 

S'il s'agit d'une demande de modification 
d'adresse par voie télégraphique, la taxe d~ 
télégramme est augmentée de la taxe appli
cable à une lettre recommandée de port simple.. 

Avis de réception. 
Art. 15 . L'expéditeur peut obtenir un avis 

de réception dans les conditions déterminées 
par l'article 55 de la Convention. 

R éexpédi tion. Rebuts . 
Art. 16 . Les dispositions de l'article 62 de 

la Convention s'appliquent aux envois avec 
valeur déclarée réexpédiés ou tombés en rebut. 

Réclamations. 
Art. 17. En ce qui concerne les réclama

tions des lettres et boîtes avec valeur déclarée, 
les Administrations se conforment aux disposi
tions de l 'article 53 de la Convention. 

CHAPITRE II. 

Responsablllté. 

Etendue de la responsabil ité. 
Art. 18. 1. Sauf les cas prévus à l'article 

19 ei-après, les Administrations répondent de 
la perte de l a spoliation ou de l'avarie des 
envois i:.vec valeur déclarée. 

Leur responsabilité est engagée tant pour 
les envois transportés à découvert que pour 
ceux qui sant acheminés en dépêches closes. 

L'expéditeur a droit à une indemnité cor
respondant au montant réel de Ja perte, de la 
spoliation ou de l'avarie, sans que l'indemnité 
puisse dépasser en aucun cas Ie montant de la 
déclaration de valeur en francs-or. 

2. Les Administ ra tions n' assument aucune 
responsabi l ité pour les envois sa isis pa r la 
douane par suite de fausse déclaration de 
leur contenu. 

3. Les dommages ind irects ou les bénéfices 
non réal isés ne sant pas pris en considération. 

4. L'indemnité est calculée d'après Ie prix 
courant, converti en francs-or, des objets de 
valeur de même nature, au lieu et à !'époque 
011 ils ont été acceptés au transport. A défaut 
de prix courant, l'indemnité est calculée 
d'après la valeur ordinaire des objets évaluée 
sur les mêmes bases. 

5. En cas de perte de !'envoi ou de destruc
tion complète de son contenu, l' expédi teur a 
droit, en outre, à la rnstitution des frais d'ex
pédition. 

6. Le droit d'assurance reste acquis, dans 
tous les cas, aux Administrations. 

Exceptions au principe de la responsabilité. 
Art. 19. Les Adrninistrations sont dégagées 

de toute 1•esponsabili té : 
a. en cas de force majeure; toutefois', la 

responsabilité subsiste à l'égard de !' Admi
nistration expéditrice qu i a accepté de couvrir 
les risques de force majeure (article 3, lettril 
c). L'Administration responsable de la perte, 
de la spol iation ou de l 'avarie doit, suivant sa 
législation intérieure, décider si cette perte, 
spoli ation ou avarie est due à des circonstan
ces constituant un cas de force majeure; 

b. lorsque, la preuve de leur respopsabilité 
n'ayant pas été administrée a utrement, elles 
ne peuvent rendre compte des envois par suite 
de la destruction des documents de service 
résul tant d'un cas de force majeure; 

c. lorsque Ie dornmage a été causé par la 
faute ou la négligence de l'expéditeur ou pro
vient de la nature de l'objet; 

d. lorsqu'il s'agit d'envois <lont Ie contenu 
tombe sous Ie coup des interdictions prévues à 
l' article 12; 

e. lorsqu'il s' agit d'envois qui ont fa it l'ob
jet d'une décla ration frauduleuse de valeur 
supérieure à la valeur réelle du contenu; 

/. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune 
réclamation dans Ie délai d'un an prévu à 
l'article 53 de la Convention; 

g. en matière de transport maritime, lors
que les Administrations des pays a dhérents 
ont fait connaître qu'elles n' étaient pas en 
mesure d'accepter la responsabi l ité des valeurs 
à bord des navires dont elles font emploi ; 
ces Admi nistrations a sument néanmoins, pour 
Ie transit d' envois avec valeur déclarée en 
dépêches closes, la responsabilité qui est 
prévue pour les envois recomma ndés. 

Cessation de la responsabilité. 

Art. 20. Les Administrations cessent d'être 
1·esponsables des envois avec valeur déclarée 
<lont elles ont effectué la remise dans les con
ditions prescrites par leur règlement intérieur 
pour les envois de même nature. 

Toutefois, la responsabil ité est ma intenue: 
a. lorsque, Ie règlement intérieur Ie per

mettant, Ie destinataire ou, en cas de renvoi , 
l'expédi teur formul e des rése rves en prenant 
l ivraison d'un envoi spolié ou avarié; 

b. lorsque Je destinataire ou, en cas de 
renvoi, l' expéditeur, nonobstant décharge don
née régul ièrement, déclare sans déla i à l'Ad
rn in istration qui lui a délivré !'envoi avoir 
constaté un dommage et prouve, à la satis
faction de cette Administration, que la spo
] iation ou l'avarie est antérieure à la livrai-
son. 
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Payement de l'indemnité. Délai de payement. 
Remboursement à, l' AdJlninistration expéditrice . 

Art. 21. En ce qui concerne Ie payement de 
l'indemnité a insi que des taxes et droits à 
restituer, Ie délai de payement et Ie rem
boursement à l'Administration expéditrice, les 
dispositions des articles 59, 60 et 62 de la 
Convention s'appliquent au service des envois 
avec valeur déclarée. 

D étermination de la responsabilité. 

Art. 22. 1. Jusqu'à preuve du contraire, 
la responsabilité incombe à l'Administration 
qui, ayant reçu l'objet sans fai re d'observa
tion et étant mise en possession de tous les 
moyens réglementaires d'investigation, ne 
peut établir ni la délivrance au destinataire, 
ni, s'i l y a lieu, Ja transmission régulière à 
]' Administration suivante. 

Une Administration intermédiaire ou desti
nataire est, jusqu' à preuve du contraire, dé
gagée de toute responsabilité: 

a. lorsqu'ell e a observé les dispositions de 
l'article 109, §§ 2 à 4, du Règlement; 

b. lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été 
saisie d,jl la réclamation ou'après la destruc
tion des documents de servioe relatifs à l' envoi 
recherché Ie délai de garde prévu à l'article 
177 du R èglement de la Convention étant ex
piré. Cette réserve ne porte pas atteinte aux 
droits du réclamant. 

Jusqu'à preuve du contraire, l'Administra
tion qui a transmis un envoi avec valeur dé
clarée à une autre Administration est déchar
gée de toute responsabilité, si Ie bureau 
d' échange auquel !'envoi a été livré n'a pas 
fait parvenir, par Ie premier courrier utilisa
bl e après la vérification. à l'Administration 
expéditrice un procès-verbal constatant l' ab
sence ou l'~ltération, soit du paquet entier des 
valeurs déclarées, soit de !'envoi lui-même. 

2. Si la perte la spoliation ou l'avarie 
s'est produite en ~ours de transport sans qu'il 
soit possible d'établir sur Ie territoire ou dans 
Ie service de que! pays Ie fait s'est accompli, 
Jes Administrations en cause supportent Ie 
domm age par parts égales. Toutefois, si la 
spoliation ou l' avarie a été constatée dans Ie 
pays de destination ou, en cas de renvoi à 
]'expéditeur, dans Ie pays d'origine, il incombe 
à l'Administration de ce pays de prouver que 
ni ]'emballage, n i l a fermeture de l'objet n'ont 
décelé aucune défectuosité apparente et que 
Ie poids n'a pas différé de celui qui avait été 
constaté lors du dépot. 

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Ad
ministration de destination ou, Ie cas échéant, 
par l'Administration d'origine, aucm:ie des 
autres Administrations en cause ne peut dé
cl iner sa part de responsabili té en invor,11ant 
Ie fait qu'elle a livré ]'envoi sans que l'Ad
ministration suivante ait formulé d'objection. 

3. Si la perte, la spoliation ou l'avarie 
s'est produite sur Ie territoire ou dans Ie ser
vice d'une Administration intermédiaire qui 
n'a pas adhéré au présent Arrangement, les 
autres Administrations supportent par parts 
égales Ie dommage non couvert par cette Ad
ministration en vertu des dispositions prévues 
à l'article 26 de la Convention. Dans ce cas, 
l'expéditeur doit prouver d'une manière 

authentique que Ie contenu de ]'envoi était 
complet, intact et soigneusement emballé. 

La procédure prévue à l'alinéa précédent 
pour la répartition de l'indemnité à payer 
entre les Administrations intéressées est égale
ment appliquée en cas de transport maritime 
si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est pro
duite dans Ie service d'une Administration 
adhérente qui n'acoepte pas la responsabilité 
(article 19, lettre u). 

4. Les droits de douane et autres dont l'an
nulation n'a pu être obtenue tombent à la 
charge des Administrations responsables de la 
perte. 

5. L'Administration qui a effectué Ie paye
ment de l'indemnité est subrogée, jusqu'à 
concurrence du montant de cette indemnjté, 
dans les droits de la personne qui l'a reçue, 
pour tout recours éventuel , soit contre Ie des
tinataire, soit contre l'expéditeur ou contre 
des tiers. 

6. En cas de découverte ultérieure d'un 
envoi considéré comme perdu, la personne à 
qui l'indemnité a été payée doit être avisée 
qu'ell e peut prendre possession de !'envoi 
contre restitution du montant de l'indemnité. 

Limitation de la Tlesponsabilité. 

Art. 23. 1. L a responsabilité d'une Admi
nistration à l'égard des autres Administrations 
n'est en aucun cas engagée au delà du maxi
mum de déclaration de valeur qu'elle a 
adopté. 

2. Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée a 
été perdu, spolié ou avarié dans des circon
stances de force majeure, l'Administration sur 
Ie territoire ou dans · Ie service de laquelle la 
perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en 
est responsable envers l'Administration expé
ditrice que si les deux pays se chargent des 
risques dérivant du cas de force majeure. 

CHAPITRE III. 

Envois contre remboursement. 

Taxes et conditions. 

Art. 24. Les ]ettres et les holtes avec valeur 
déclarée peuvent être expédiées contre rem
boursement aux conditions prévues à l'article 
63 de la Convention. Elles sont soumises aux 
formalités et aux taxes des envois avec valeur 
déclarée de la catégorie à laquelle elles ap
partiennent. 

A nnulation ou réduction du montant du 
remboursement. 

Art. 25 . L'expéditeur d'un envoi avec va
leur déclarée, grevé de remboursement, peut 
demander Ie dégrèvement total ou partiel du 
montant du remboursement. 

Les demandes de cette nature sont soumises 
aux dispositions de l'article 64 de la Conven
tion. 

R esponsabilité en cas de perte, de spoliation 
ou d'avarie de l'envoi. 

Art. 26. La perte, la spoliation ou l'avarie 
d'un envoi avec valeur déclarée, grevé de 
remboursement, engagent la responsabilité du 
service pasta] dans les conditions déterminées 
par Ie chapitre II. 
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lndemnité en cas de non-encaissement dtu, 
111,ontant du re11iboursernent, d ' encaissenient 

insuflisant ou fraudul eux. 

Art. 27. 1. Si !'envoi a été livré au desti
nataire sans encaissement du montant du rem
boursement, l'expéditeur a droit à une indem
nité, pourvu qu'une réclamation ait été for
mulée dans le délai prévu à l'article 53 de 
la Convention et à moins que Ie non-encaisse
ment ne soit dû à une faute ou à une négli
gence de sa part, ou que Ie contenu de !'envoi 
ne tombe sous Ie coup des interdictions pré
vues aux articles 11 et 12. 

Il en est de même si la somme encaissée du 
destinataire est inférieure au montant du rem
boursement indiqué ou si l'encaissement a été 
effectué frauduleusement. 

L'indemnité ne pourra dépasser, en aucun 
cas, Ie montant du remboursement. 

2. L' Administration qui a effectué Ie paye
ment de l'indemnité est subrogée, jusqu'à con
currence du montant de cette indemnité, dans 
les droits de la personne qui l'a reçue , pour 
tout recours éventuel , soit contre Ie destina
taire, soit contre l'expéditeur ou contre des 
tiers. 

.Garantie des sommes encaissées. Obligation de 
payer. Délais ,et recours. Partage des taxes. 

Art. 28. Les dispositions des artioles 66, 
68, 69, 70, 71, 72 et 73 de la Convention 
s'appliquent au service des envois aveo valeur 
déolarée grevés de remboursement. 

CHAPITRE IV. 

At trlbutlon des taxes: F rals de transit . 

A ttribution des taxes. 

Art. 29. Sauf oe qui est stipulé à l'article 
73 de la Convention, chaque Administration 
garde en entier les taxes qu' elle a perçues. 

Frais de transit. 
Art. 30. Les envois avec valeur déclarée 

sont assujettis aux frais de transit prévus par 
la Convention. 

CHAPITRE V . 

Dlsposltlous dJverses. 

Application des règles de la Convention. 
Art . 31. Les dispositions de la Convention 

et de son Règlement s'appliquent aux envois 
avec valeur déolarée pour tout oe qui n'est 
pas expressément prévu dans Ie présent Ar
rangement et sou Règlemen t. 

Bureaux participant au service. 

Art. 32. Les Administrations prennent les 
mesures nécessaires pour assurer, autant que 
possible, Ie service des lettres et des holtes 
aveo valeur déolarée dans tous les bureaux de 
leur pays. 

Appro bation des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions. 

Art. 33. Pour devenir exécutoires, les pro
pos itions faites dans l'intervalle des réunions 
(a rt ioles 19 et 20 de la Convention) doivent 
réunir : 

a. l 'unanimi té des suffrages, s'il s' agit de 
l'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modifioation des dispos itions des artioles 1 à 
7, 10, 13, 14, 15, 17 à 31, 33 et 34 du pré
sent Arrangement, de celles de son Protocole 
final et de l'arti cle 116 de son Règlement; 

b. les deux tiers des suffrages, s' il s'agit 
de la modifioation, soit des dispositions du 
présent Arrangement autres que oelles des ar
tioles précités, soit des dispositions des art ioles 
103, 104, 105, 107, 108, 109, 111 et 115 de 
son Règlement; 

c. la majorité absolue, s'i l s'agit de la mo
difioation des autres artioles du Règlement ou 
de l'interprétation des dispositions du présent 
Arrangement, de son Protocole final et de son 
R èglement, hors Ie oas de di ssentiment à sou
mettre à !'arbitrage prévu à l' a rticle 11 de la 
Convention. 

Dlsposltlous finales. 
Mise à exécution et durée de l' Arrangement. 

Art. 34. Le présent Arrangement sera mis 
à exécution Ie l er janvier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernementa des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un exem
pl aire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et dont une copie 
sera remise à chaque P artie. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: P an. NASSE. 
Pour l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudite : 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la République Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l ' Autriche: 
Dr. Rudol f K UHN. 

Pour la Belgique: 
0 . SCHOCKAERT . 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivie: 
Ernesto CáCERES. 

P our Edmundo de la FUENTE. 
Ernesto CáCERES. 

P our Ie Brésil: C. M. de FIGUEIREDO. 
J . Sanohez PEREZ. 

' P our la Bulgarie: 
Iv. KATZAROFF. 

Pour Ie Chili : R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

P our la 

Pour la 

Pour Ie 

CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Républ ique de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

République de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 
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P our la Ville libre de D anzig : 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGU1LAR. 

P our ]'Egypte: M. CHARARA. 
E . MAGGIA:l:l. 
S. A . GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A . R AMOS. 

Pour ]'ensemble des Colonies espagnoles : 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch . 
Pour la Finl ande: 

G. E. F . ALBRECHT. 
P our la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P . GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie : E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Proteotorats 

frança is de l'Indochine : 
NICOLAS. 

Pour )'ensemble des autres 
Colonies françaises : 

J . CASSAGNAC. 
Pour Je Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord : 

F. H. WILLIAMSON. 
W. G. GILBERT. 
D. 0 . LUMLEY. 

Pour la Grèce: Vassili DENDRAMIS. 
J . LACHNIDAKIS. 

Pour la R épublique d'Haïti : 

Pour la République du Honduras: 
. Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

P our l'Inde britannique: 
P . N. MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 

Pour l'Iraq : 
Mohd. al HASAN. 
Douglas W. GUMBLEY. 
Jos. SHAUL. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 
P. S. O'h-JUGEARTAIGH. 
S. S . PUIRSÉÁL. 

Pour l'Islande : C. MONDRUP. 

P our l'Italie: 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

P our )'E nsemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon : Masao SEKI. 
T . HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

P our Ie Chosen: Masao SEK I. 
Ryuzo KAWAZURA. 

P our )'ensemble des autres 
Dépendànces japonaises : 

T. HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie : 
Dr. R ei nhol d FURRER. 
Ls. ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban) : 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéri a : 

Pour la Lithuanie : 

P our Ie Luxembourg: 

Pour Je Maroc (à l' exclusion de 
la Zone espagnole): 

H . DUTEIL. 
Pour Ie Maroo (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Je Nicaragua : 

Victor DURáN M . 
P our l a Norvège: 

Kl aus HELSING. 
Oskar HOMME. 

P our la Nouvelle-Zélande: 
G. McNAMARA.. 

Pour la République de P anama : 
E. ZALDuA P . 

Po;r Ie P araguay : 
R. R. TULA. 

Pour les P ays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

P our Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

P our les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour la P erse: S. A . RAD. 
R. ARDJOMENDE. 

Pour l a P ologne : 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal : 
A. de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
I 'Afrique occidentale : 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de 

l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Roumanie : 
Il a riu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la R épublique de Saint-Marin : 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Sarre : 

Pour Ie Siam : 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 
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Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
J osef RADA. 

Pour la Tunisie: 
H. DUTElL. 

Pour la Turquie: 
Yusuf ARlFI. 
M. SAKlN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des R épubliques 
Sovié tiques S ocia listes: 

Dr. Eugène HIRSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRlAKOVA. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 

Pour l'Yémen: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour Ie R oyaume de Yougoslavie: 
Kosta ZLATANOVlTCH. 

La dél égation de la Grande-Bretagne et de 
l'lrlande du Nord déclare que l'acceptation 
par elle du présent Arrangement comprend 
les Colonies, Terri to ires d'outre-mer, Protec
torats ou Territoires sous suzera ineté ou sous 
mandat énumérés ei-après: 

Terre-N euve. 
Barbade. 
Bermudes. 
Guyana britannique. 
Honduras britann ique. 
Ceylan . 
Chypre. 
Falkland (li es et Dépendances). 
Fidji (li es ). 
Gambia (Colon ie et Protectorat). 
Gibraltar. 
Cóte d'Or: 

a. Colonie. 
b. Ashanti. 
c. Territoi res du Nord. 
d. Togoland sous ma ndat britannique. 

Hong-Kong. 
Jamaïque (y compr is les lies Cayman) . 
Kenya (Colon ie et Protectorat ). 
li es Leeward : 

Antigoa. 
Dominique. 
Montserrat. 
St.lChristophe et Nev is. 
Vierges (lies). 

Etats mal a is: 
a. Etats mal a is fédérés: 

Negri Sembilan. 
P ahang . 
P erak. 
Selangor. 

b. E tats mal a is non fédéres: 
J ohore. 
K edah. 
K elantan. 
P edis. 
Trengganu. 
Brunei. 

Malte. 
Maurice. 
Nigéra: 

a. Colonie. 
b. Protectorat. 
c. Cameroun sous mandat britannique. 

Bornéo du ord (Etat). 
Palestine. 
Ste-Hélène. 
Sarawak. 
Seychelles. 
Sierra Leone (Colonie et Protectorat). 
Somaliland (Protectorat). 
Straits Settlements. 
Tanganyi ka (Territoire). 
Trini té et Tobago. 

U ganda (Protectorat). 
li es Windward: 

Grenade. 
Ste-Lucie. 
St-Vincent. 

Zanz ibar (Protectorat). 
Le Caire, Ie 20 mars 1934. 
F. H . WILLIAMSO . 
W . G. GILBERT. 
D. 0. LUMLEY. 

La délégation de la Nouvelle-Zélande dé
clare que l' aoceptation par elle du présent 
Arrangement comprend Ie Territoire sous man
dat de Samoa occidental. 

Le Caire, Ie 20 mars 1934. 
G. McNAMARA. 

PROTOCOLE FlNAL DE L'AR
RA GEMENT. 

Au moment de procéder à la signature de 
l 'Arrangement concernant les lettres et les 
boî tes avec valeur décla rée, conclu à la date 
de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont 
convenus de ce qui su it: 

M axi'llllUm de décla,·ation de valeur. 

Article unique. En dérogation à l'article 2 
de !'Arrangement, toute Administration a la 
faculté de limi ter Ie maximum de déclaration 
de valeur, en ce qui la concerne, à 5000 francs, 
ou au chiffre adopté dans son service intérieur, 
si ce chiffre est inférieur à 5000 francs. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires ci
dessus ont dressé Ie présent Protocole qui aura 
la m ême force et la même valeur que si ses 
dispositions étaient insérées dan Ie texte 
même de !'Arrangement auquel il se rapporte, 
et il s l'ont signé en un exemplaire qui restera 
déposé aux Archives du Gouvernement de 
!'Egypte..,_ et dont une copie sera remise à 
chaque .t'artie. 

F a it au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
P our I' Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de I' Ara bie Saoudite : 
F awza n El-SABEK. 
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Pour la République Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche: 
Dr. Rudolf KUHN. 

Pour la Belgique: 
0 . SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bol ivie: 
Ernesto CáCERES. 

Pour Edmundo de la FUENTE. 
Ernesto CáCERES. 

Pour Ie Brésil: C. M. de FIGUEIREDO. 
J . Sanchez PEREZ. 

Pour la Bul garie: 
I v. KATZAROFF. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la R épublique de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

Pour la Républ ique de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danz ig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH . 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pom l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finl ande: 

G. E. F . ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P . GRANDSIMON. 
A . CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUENIN. 
Pom les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies frança ises : 

J . CASSAGNAC. 
Pour Ie Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord : 

F . H. WILLIAMSON. 
W. G. GILBERT. 
D. 0. LUMLEY. 

Pour la Grèce : Vassili DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 

Pour la R épublique d'Haiti: 

Pour la Républ ique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALAY. 
Charles de FORSTER. 

Pour !'Inde britannique: 
P . N. MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 

Pour l'lraq: Douglas W. GUMBLEY. 
Jos. SHAUL. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 
P. S. O'h-lHGEARTAIGH. 
S. S. PUIRS:M.L. 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l'Italie: Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA W AZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises : 

T . HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls. ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban): 

CIANF ARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole) : 

H . DUTEIL. 
P our Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua : 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la Nouvelle-Zélande: 
G. McNAMARA. 

Pour la République de Panama : 
E. ZALDuA P . 

Pou,· Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 
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Pour la Perse: S. A. RAD. CHAPITRE I. 
R. ARDJOMENDE. 

Pou.r la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A. de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l' Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de r Afrique orientale, de !' Asie et 

de l'Océanie : 
Mario Corrêa BAltATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

P our la République de Saint-Mario : 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Barre: 

Pour le Siam: 

Pour l a, Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour' la Tchécoslovaquie : 
Václav KUCERA. 
J osef RADA. 

Pour la Tunisie : 
H . DUTEIL. 

Pour la Turquie : 
Y usuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes: 

Dr. Eugène HIRSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOV A. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
__ Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: · 
· Luis Aléjandro AGUILAR. 

Pour l'Y émen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
Kosta ZLA TANOVITCH. 

MGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'AR
RANGEMENT CONCERNANT LES LET
TRES ET LES BOITES AVEC VALEUR 

DÉCLARÉE. 

Les soussignés, vu l'article 4 de la Conven
tion postale universell e conclue au Caire Ie 20 
mars 1934, ont, au nom de leurs Administra
tions respectives, arrêté, d'un commun accord, 
les mesures suivantes pour assurer l'exécution 
de l 'Arra.ngement concernant les lettres et les 
boîtes avec valeur déclarée: 

Jllsposltlons générales. 

R enseignements à fourni,· aux Administ,·ations . 

Art. 101. Les Adm.inistrations des pays 
contractants qui entretiennent des échanges 
directs se notifient mutuell ement, au moyen 
de tableaux conformes au modèle VD 1 ci

annexé, les renseignements concernant l' échauge 
des envois aveo valeur déclarée. 

Voies de transmission. 

Art. 102. Au moyen des tableaux VD 1 re
çus de ses correspondants, chaque Administra
tion détermine les voies à employer pour la 
transmission de ses envois avec valeur dé
clarée. 

M ode de transmission. 

Art. 103. 1. La transmission des envois 
aveo valeur déclarée entre pays limitrophes 
ou reliés entre eux au moyen d'un service 
maritime direct est effectuée par les bureaux 
d'échange que les deux Administrations in
téressées désignent d'un commun accord. 

2. Dans les rapports entre pays séparés par 
un ou plusieurs services interméd iaires, les 
envois avec valeur décl arée doi vent toujours 
suivre la voie la plus directe et, en règle 
générale, être livrés à découvert à la première 
Administration intermédiaire, si celle-ci est à 
même d'assurer la transmission dans les con
·ditions déterminées par les articles 101 et 102. 

3. Toutefois, est ré ervée aux Administra
tions d'origine et de destination la faculté de 
s' entendre entre elles, pour échanger ·des va
leurs déclarées en dépêches closes, au moyen 
des services d'un ou de pi usieurs pays inter
médiaires participant ou non à ! 'Arrangement. 
Les Administrations intermédiaires doivent 
être prévenues en temps utile. 

Les Administrations intéressées peuvent éga
lement. s'entendre pour assurer la transmission 
à découvert par des voies détournées, au cas 
ou ce mode de transm.ission par la 'voie · directe 
ne comporterait pas la garantie de responsa
bilité sur tout Ie parcours. 

CHAPITRF; II. 

CondJtlons d'acceptatlon. 

Conditionnement des envois. 

Art. 104. 1. Les lettres avec valeur dé
clarée ne peuvent être admises que sous une 
enveloppe fermée au moyen de cachets iden
tiques en cire fine, espacés, reprodu isant un 
signe particulier, et appliqués en nomb.re suf
fisant pour retenir tous les plis de !'envelop
pe. Les enveloppes doi vent être soli des, con
fectionnées d'une seule pièce et permettre la 
parfaite adhérence des oachets. Il est interdit 
d'employer des enveloppes entièrement trans
parentes ou à bords coloriés et des enveloppes 
à panneau transparent. 

2. Chaque lettre doit être conditionnée de 
telle façon qu'il ne puisse être porté atteinte à 
son contenu sans endommager d'une manière 
apparente !'enveloppe ou les cachets. 

3. Les timbres-poste employés à l'affran-
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chissement et les étiquettes se rapportant au 
service postal doivent être espacés, afin qu'ils 
ne puissent servir à cacher des lésions de )'en
veloppe. lis ne doivent pas, non plus, être 
repliés sur les deux faces de celle-ci de ma
nière à couvrir la bordure. Il est in terclit cl'ap
poser sur les lettres avec valeur déclarée des 
étiquettes autres que celles se rapportant au 
service pos tal. 

L'affranchissement des envois avec valeur 
déclarée peut être représenté par la mention, 
en chiffres, de la somrne perçue, exprimée en 
monnaie du pays d'origine, sous la forme: 
.,Taxe perçue: Fr .. ...... .... ... c ..... .. .... ... . ". 

Cette mention doit être portée à l'angle 
droit supérieur de la suscription et être ap
puyée cl'une empreinte du timbre à date du 
bureau d'origine. 

4. Les bijoux et autres objets précieux doi
vent être renfermés dans des boîtes suff isam
ment résistantes, en bois ou en métal; Ie 
parois des boîtes en bois doivent avoir au 
moins 8 mill imètres d'épaisseur. 

5. Les faces supérieure et inférieure des 
boîtes doivent être recouvertes de papier blanc 
pour recevoir l'adresse du destinata ire, fa 
déclaration de la valeur et l'empreinte des 
timbres de service. Puis ces boîtes sont entou
rées d'un croisé de ficelle solide sans nreuds et 
dont les deux bouts sont réunis sou un 
cachet en cire fine portant une empreinte par
ticul ière. Elles sont enfin scellées, sur les 
quatre faces l atérales, de cachets identiques au 
précédent. 

6. Les envois avec valeur déclarée adre sés 
sous des initiales ou dont l'adresse est indi 
quée au crayon ainsi que ceux qui portent des 
ratures ou surcharges dans leur suscription ne 
sont pas adm is. Les envois de l 'espèce qui 
auraient été adm is à tort sont obligatoirement 
renvoyés au bureau d'origine. 

l ndication du montant de la valeur. 
Déclarations en douane. 

Art. 105. 1. La déclaration de la valeur 
doit être exprimée dans la monnaie du pays 
d'origine et être inscrite, par l'expéditeur, sur 
l' adresse de !'envoi, ~n caractères latins, en 
toutes I ettres et en ch1ffres ara bes, sans ratu
res ni surcharges, même approuvées. 

2. Le montant de la déclaration de valeur 
doit être converti en francs-or par l'expédi
teur ou par l' Administration d'origine. Le 
résultat de la conversion doit être indiqué par 
de nouveaux chiffres placés à cóté ou au
dessous de ceux qui représentent Ie montant 
de la déclaration dans la monnaie du pays 
d'origine. Cette disposition n'est pas appli
cable aux relations directes entre pays ayant 
une monnaie commune. 

Le montant en francs-or doit être souligné 
d'un fort trait au crayon de couleur. 

3. Les boîtes avec valeur déclarée doivent 
être accompagnées de déclarations en douane 
conformes au modèle C 2 annexé au Règle
ment de la Convention dans les relations qui 
comportent l'emploi de semblables déclara
tions. 

4. Les Administrations n'assument aucune 
responsabilité du chef des déclarations en 
douane. 

Déclaration fraudul ew;e. 
Art. 106. Lorsque des circonstances quel

conques ou les réclamations des intéressés 
viennent à révéler l'existence d'une déclara
tion frauduleuse de valeur supérieure à la 
valeur réelle insérée dans une lettre ou boîte, 
avis en est donné à l'Administration d'origine, 
dans Je plus bref délai possible et, Ie cas 
échéant, avec les pièces de l' enquêt.e à l 'appu i. 

CHAPITRE III. 

Opératlons au départ et à l'arrlvée. 

Indication du poids des envois. Timbre à dat e. 
Envois francs de droits. 

Art. 107. l. Le poids exact, en grammes, 
de chaque envoi avec valeur déclarée doit être 
inscrit sur l'objet, par l'Administration d'ori 
gine, à l'angle gauche supérieur de la suscrip
tion . 

2. L'envoi doit être frappé par Ie bureau 
d'origine, du cóté de la suscr iption, du timbre 
indiquant Ie lieu et la date du dépöt. En 
outre, chaque envoi doit être revêtu d'une 
étiquette indiquant, en caractères latins, le 
nom du bureau de dépöt et Ie numéro d'ordre 
de !'envoi ainsi que d'une étiquette de couleur 
rouge portant, en gros caractères, la mention 
,,Valeur déclarée". 

Toutefois, il est loisible aux Administrations 
de faire usage, au lieu des deux étiquettes 
prévues à l'alinéa précédent, d'une seule éti
quette de couleur rouge conforme au modèle 
VD 2 ci-annexé, avec l'indication en caractè
res latins de la lettre V , du nom du bureau 
d'origine et du numéro d'ordre de !'envoi. 

3. Aucun numéro d'ordre ne doit être porté 
au recto des envois avec valeur déclarée par 
les Administrations intermédiaires. 

4. Le bureau destinataire applique, au 
verso, une empreinte de son timbre à la date 
de la réception. 

5. Les dispositions des articles 111 et 144 
du Règlement de la Convention sont applica
bles aux envois avec valeur déclarée à remet
tre francs de droits . 

Feuilles d'envoi. Confection des paquets. 
l nsertion dans les dépêches. 

Art. 108. 1. Les envois avec valeur décla
rée sont inscrits par Ie bureau d'échange ex
péditeur, sur des feuilles d'envoi spéciales; 
conformes au modèle VD 3 ci-annexé, avec 
tous les détails que ces formules comportent. 

En regard de l'inscription des envois à faire 
remettre par exprès, la mentoin "Expi·ès" doit 
être portée dans la colonne " Observations" . 

2. Les envois avec valeur déclarée formant, 
avec la feuille ou les feuilles d'envoi, un ou 
plusieurs paquets spéciaux qui sont ficelés et 
enveloppés de papier solide, puis ficelés exté
rieurement et cachetés à la c ire fine sur tous 
les plis, au moyen du cachet du bureau 
d'échange expéditeur. Ces paquets portent la 
su cription " Valeurs déclarées" ou "Lettres 
avec valeur déclarée" ou "Boîtes avec valeur 
déclarée". 

Les lettres avec valeur déclarée, au lieu 
d'être 1·éunies en un paquet, peuvent être 
insérées dans une enveloppe de fort papier 
fermée au moyen de cachets à la cire. 
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Si Ie nombre ou le volume des envois avec 
valeur déclarée Ie nécessite, ils peuvent aussi 
être renfermés dans un sac, lequel doit être 
convenablement clos et cacheté à la cire ou 
plombé. 

3. La présence de ces paquets ou sacs est 
signalée au fab leau III de Ja feuille d'avis 
modèle C 16 annexé au Règlement de la Con
vention. Lorsque la dépêche ne contient pas 
de paquets ou sacs avec valeur déclarée, la 
mention "Néant" est portée à ce tableau. 

4. Le paquet ou sac de valeurs déclarées 
est inséré dans Je paquet ou sac contenant les 
objets recommandés. Lorsque les objets re
commandés sont renfermés dans plus d'un sac, 
Je paquet ou sac de valeurs déclarées doit 
être placé dans Ie sac au col duque] est fixée 
!'enveloppe spéciale renfermant la feu ill e 
d'avis. 

5. Toutes les fois qu'une des deux Ad
ministrations correspondantes Ie demande, les 
boîtes avec valeur déclarée doivent être dé
crites sur des formules VD 3 distinctes et être 
emballées séparément. 

Véri/ication des paquets. lrrégularités dive1·ses. 

Art. 109. 1. A la réception d'un paquet 
ou sac de valeurs déclarées, Ie bureau 
d'échange destinataire s'assure en premier lieu 
que ce paquet ou sac ne présente aucune ir
régularité dans son état ou sa confection exté
rieure, et que les formalités prescrites par 
l'article 108 ont été observées. 

2. Ce bureau procède ensuite à la vérif ica
t ion particulière des envois avec valeur dé
clarée et, s' il y a lieu, à la constatation des 
manquants ou autres irrégularités ainsi qu'à 
la rectification des feuilles d'envoi, en se con
formant aux règles tracées pour les objets re
commandés par l 'article 159, §§ 2 à 6, du 
Règlement de la Convention. 

3. La constatation, soit d'un manquant, 
soit d'une al tération ou autre i rrégularité de 
nature à engager la responsabilité des Admi
nistrations est opérée au moyen d'un procès
verbal qui est transmis, accompagné, autant 
que possible, de !'emballage complet (sac, 
enveloppe, ficelles et cachets) du tous les 
paquets ou sacs intérieurs et extérieurs dans 
lesquels les envois avec valeur déclarée etaient 
insérés, et sous recommandation, à l 'Admini
stration centrale du pays auquel appartient Ie 
bureau d'échange expéditeur, indépendam
ment du bulletin de vérification à transmettre 
immédiatement à ce bureau. Un double du 
procès-verbal est en même temps adressé à 
l'Administrntion centrale à laquelle ressortit 
Ie bureau d'échange destinataire ou à tout 
autre organe de direction désigné par cette 
dernière. 

4. Sans préjudice de l'application des dis
positions du § 3, Ie bureau d'échange qui 
reçoit d'un bureau correspondant un envoi 
avarié ou insuffisamment emballé doit y don
ner cours après l'avoir emballé de nouveau, 
s' il y a lieu, en conservant autant que possible 
!'emball age primitif. 

Si l'avarie est telle que Ie contenu de !'envoi 
a pu être soustrait, Ie bureau doit procéder 
d'abord à !'ouverture d'office de ]'envoi et à 
la vérification de son contenu. 

Dans les deux cas, Ie poids de !' envoi doit 

être constaté avant et après Ie nouve l embal
lage et indiqué sur !'enveloppe. Cette indica
tion est suivie de la mention "Remballé 
à ...... ", d'une empreinte du timbre à date et 
de la signature des agents ayant effectué Ie 
remballage. 

Le résultat de la vérification du contenu 
fait l'objet d'un procès-verbal dont une copie 
est jointe à !'envoi. 

5. Les envois avec valeur déclarée non ou 
insuffisamment affranchis sant remis sans 
taxe aux destinataires, sauf les cas ou ils ont 
été grevés de taxes par suite de réexpédition 
au delà du premier parcours (article 16 de 
]'Arrangement). L'irrégularité est toutefois 
signalée au bureau d'origine par bulletin de 
vérification. 

R éexpédition. Rebuts. 

Art. 110. 1. Tout envoi avec valeur décla
rée, <lont Ie destinataire est parti pour un 
pays non participant au présent Arrangement, 
est renvoyé immédiatement en rebut au pays 
d'origine , pour être rendu à l'expéditeur, à 
mains que l'Administration de la prem ière 
destination ne soit en mesure de Ie faire par
venir. 

2. Les envois avec valeur déclarée qui sant 
tombés en rebut doivent être renvoyés, aussi
tót que possible, et, au plus tard, dans les 
délais fixés par l'article 52 de la Convention. 

Ces envois sont inscrits sur Ja feuille VD 3 
et compris dans Ie paquet ou sac intitulé 
,,Valeurs déclarées". 

3. Les droits de douane et les autres droits 
non postaux <lont l'annulation n'a pu être 
obtenue à la réexpédition ou au renvo i à 
!'or igine sant recouvrés, sur l' Administration 
de la nouvelle destination, dans les conditions 
prévues à l'article 145, § 8, du Règlement de 
la Convention. 

CHAPITRE IV. 

Comptablllté. Règlement des comptes. 
Frais de transit. 

Art. 111. Les frais de transit dus aux Ad
ministrations intermédiaires sant calculés de 
la manière prescrite par la Convention. 

Envois francs d;e droits. Liquidation des 
comptes. 

Art. 112. Les dispositions de l'article 175 
du Règlement de la Convention sont appli
cables à la liquidation des comptes afférents 
aux envois avec valeur déclarée á remettre 
francs de droits. 

Toutefois, les Administrations qui déclarent 
ne pouvoir adhérer au mode de règlement 
prévu par eet article doivent indiquer les dis
positions qu'elles désirent adapter. 

CHAPITRE V. 

Dlsposltlons dlverses. 

Avis de 1·éception. Rembou1"Sements. Exp1·ès. 
Réclamations. 

Art. 113. Les dispositions des articles 126 
et 127 (avis de réception) , 128 à 140 (rem
boursements), 142 et 156 exprès), 151 et 152 
(réclamations) du Règlement de la Conven. 



875 27 DECEMBER (S. 670) 1934 

tion sont applicables aux envois avec valeur 
déclarée. 

Retrait. Modijicat ion d'adress e. 
Art. 114. Les dispositions des a rticles 148 

et 149 du Règlem ent de la Convention sont 
appl icables aux retraits ou modifications 
cl'adresse des envois avec valeur décl arée. 

S'il s'agit d'une modification d'adresse de
mandée par vo ie télégraphique, cette demande 
doit être confirmée, par Ie premier courr ier, 
par une demande postale accompagnée du fae
similé dont il est question à l' article 148, § 1, 
du Règlement de la Convention et portant en 
téte l'annotation soul ignée au crayon de cou
leur "Confi rmation de la demande télégraphi
que du ... ". Dans ce cas, Ie bureau destinataire 
se borne à retenir ] 'envoi , à la réception du 
relégramme, et attend la confirmation postale 
pour faire clroit à la demande. 

Toutefois, l'Administration destinataire peut, 
sous sa propre responsabilire, donner suite à 
une demande télégraphique de mod if ication 
d'adresse sans attend re cette confirmation. 

Oommunications à culmesser au Bu,·eau 
international. 

Art. 115. 1. Les Administrations doivent, 
tro is mois au moins avant de mettre ]'Arran
gement à exécution, communiquer aux autres 
Administrations, par l ' intermédiaire du Bu
reau international : 

a. Ie tarif des droits d'assurance applicable, 
dans leur service, aux envois avec valeur dé
clarée, en conformité de l' article 3 de l 'Ar
rnngement; 

b. Ie maximum jusqu'à concurrence duquel 
el les admettent la déclaration de valeur; 

c. Ie nombre de déclarations en douane 
exigé pour les boîtes avec valeur déclarée à 
destination de leur pays et pour les boîtes en 
t ransit ainsi que les langues dans lesquelles 
ces décl arations doivent être 1·éd igées; 

d. Ie cas échéant, la liste de ceux de leurs 
bureaux à destinat ion desquels il peut être 
admis des envois avec valeur déclarée (Ar
rangement, article 32}; 

e. Ie cas échéant, ceux de leurs services ma
r itimes réguliers, utilisés pour Ie transport des 
oorrespondances ordinaires, qui peuvent être 
affecres, avec garantie de responsabilire, au 
t ransport des envois avec valeur déclarée. 

2. Toute modification ultérieure doit être 
noti fi ée sans retard. 

Dlsposltlons finales. 

Mise à exécution et durée du R ègle,nent. 
Art. 116. Le présent Règlement sera exécu

toire à partir du jour de la mise en vigueur 
de !' Arrangement concernant les lettres et les 
boîtes avec valeur déclarée. 

Il aura la même durée que eet Arrangement, 
à moins qu' il ne soit renouvelé d'un com
mun accord entre les Parties inreressées. 

Fait au Ca ire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: P an. NASSE. 
Pour l 'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de !' Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la République Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour !' Autriche: 
Dr. Rudolf KUHN. 

Pour la Belgique: 
0 . SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivia: 
Ernesto CáCERES. 

Pour Edmundo de la FUENTE. 
Ernesto CáCERES. 

Pour Ie Brésil : C. M. de FIGUEIREDO. 
J . Sanchez PEREZ. 

P onr la Bulgar ie: 
I v. KATZAROFF. 

Pour Ie Chili : R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

Pour la 

Pour la 

Pour Ie 

CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

République de Colombia: 
E. ZALDUA P. 

Républ ique de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Al ejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E . MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande : 

G. E . F. ALBRECHT. 
Pour la France : M . LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie : E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l 'Indochine: 
NICOLAS. 

P our !'ensemble des a.utres 
Colonies françaises : 

J . CASSAGNAC. 
Pour Ie Royaume-Uni de la 

Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord: 

F. H . WILLIAMSON. 
W. G. GILBERT. 
D. 0. LUMLEY. 

Pour la Grèce: Vassili DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 
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Pour la ' République d'Haïti: 

Pour la République du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

Pour !'Inde britannique: 

Pour l'Iraq: 

P. N . MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 

Douglas W. GUMBLEY. 
J os. SHAUL. 

Pour l'Etat libre d'Irlande: 
P . S. O'h-~IGEARTAIGH. 
S. S. PillRS~AL. 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l'Ital ie: Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour ! 'Ensemble des Colonies ital iennes: 
CRETY Donat-0. 

Pour Ie J apon: Masao SEKI. 
T . HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA W AZURA. 

· Pour ]'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
L ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Sy;rie et Liban) : 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la-. République de Libéria: 

Pour ,la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour le: ;Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pom· la Nouvelle-Zélande: 
G. McNAMARA. 

Pour la République de Panama: 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

Pom i'ès "Pay -Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour la.P erse : S. A. RAD. 
R. ARDJOMENDE. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 
René MACHALSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de 

l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Ronmanie : 
Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Mario: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: 
H. DUTEIL. 

Pour la Turquie: 
Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l'Union des Républiques 
Soviétiques Socialistes : 

Dr. Eugène HffiSCHFELD. 
Dr. S. RAPOPORT. 
Hel. SEREBRIAKOVA. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour Jes Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGmLAR. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougos lavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

ARRANGEMENT 
CONCERNANT LES COLIS POSTAUX 

conclu entre !'Afghanistan, l'Albanie, l'Alle
magne, Ie Royaume de l'Arabie Saoudite, la 
République Argentine, l'Autriche, la Belgi
que, la Colonie du Congo beige, la Bolivie, 
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Ie Brésil, la Bulgarie, le Chili, Ja Chine, la 
République de Colombie, la République de 
Costa-Rica, Ja République de Cuba, le Dane
mark, l a Ville libre de Danzig, l a Républi
que Dominicaine, !'Egypte, l 'Equateur, l 'E
spagne, !'Ensemble des Colonies espagnoles, 
l'Estonie, l'Ethiopie, l a Finlande, la France, 
l' Al gérie, les Colonies et Protectorats français 
de l'Indochine, !'Ensemble des autres Colonies 
frança ises, l a Grèce, Ie Guatémala , l a R épu
blique d'Haïti, la République du H onduras, 
la Hongrie, !'Inde britannique, l'Iraq, l 'Is
l'.1nde, l'Italie, !'Ensemble des Colonies ita
!tennes, Je Japon, le Chosen, !'Ensemble des 
autres Dépendances japona ises, l a L ettonie, 
les Etats du Levant sous Mandat français 
{Syrie et Liban), la République de Libéria, 
la Lithuanie, Ie Luxembourg, Je Maroc (à 
l'exclusion de la Zone espagnole), Ie Maroc 
( Zone espagnole), Je Nicaragua, la Norvège, 
la République de Panama, le P araguay, les 
Pays-Bas, Curaçao et Sur inam, les Indes néer
landaises, Ie P érou, la Perse, Ja Pologne, Je 
Portugal, Jes Ço!onies portugaises de !' Afri
que occidentale, les Colonies portugaises de 
l' Afrique orientale, de ]' Asie et de l'Océanie, 
la Roumanie, la R épublique de Saint-Marin, 
la R épublique de El Salvador, Ie Terri toire 
de la Barre, le Siam, Ja Suède, la Confédéra
tion Suisse, Ja Tchécoslovaquie, l a Tunisie, l a 
Turquie, Ja R épublique 0 . de !'Uruguay, 
l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis 
de Vénézuela , l 'Yémen et Je Royaume de 
Yougoslavie. 

L es soussignés, Plénipotentiaires des Gouver
nements des Pays ci-dessus énumérés, vu l'ar
ticle 3 de la Convention postale universelle 
conclue au Caire Ie 20 mars 1934, ont, d'un 
commun accord et sous réserve de ratification, 
arrêté !'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Objet de l' Arrangement. 

Article premier. 1. Il peut être échangé, 
sous Ja dénomination de "col is postaux", entre 
les Pays contractants, so it directement, soit 

Echelons de distance 

l 

Jusqu'à 500 milles marina 
De 501 à l , 000 milles marina 

" 
1,001 à 2,000 

" " 
" 

2,001 à 3,000 
" " 

" 
3,001 à 4,000 

" " 
" 

4,001 à 5,000 
" " 

" 
5,001 à 6,000 

" " 
" 

6,001 à 7,000 
" " 

" 
7,001 à 8,000 

" " " 8,001 à 9,000 " " ,, 9,001 à 10,000 ,, ,, ... .. . 
.. 

Et ainsi de suite en atmtant per 1,000 milles ou 
fraction de 1,000 mi es . . . . 

par l ' intermédiaire de l ' un ou de plusieurs 
d'entre eux des colis jusqu'à concurrence de 
20 kilogray{imes, avec les coupures de poids 
suivantes : 

1 ° jusqu'à 1 kg; 
2° de plus de 1 kg jusqu'à 5 kg ; 
3° de plus de 5 kg jusqu' à 10 kg ; 
4° de plus de 10 kg jusqu' à 15 kg ; 
5° de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg. 
2. L'échange des coli s excéda nt 10 kilo

grammes est facultatif. 

CHAPITRE II. 

Dispositions appllcables à tous les colls. 

Atfranchissernent. Taxes . 

Art. 2. 1. L' affranchissement des col is est 
obligatoire. . 

2. L a taxe se compose des droits revenant 
à chaque Administration participant au t rans
port territor ia! ou mar itime. Elle comprend 
également, s' il y a lieu, les droits et taxes 
supplémentaires prévus aux articles 5 à 8. 

Droit territoria/. 

Art. 3. Le droit de transport territoria! est 
fixé, pour chaque pays, à: 

30 centimes par col is jusqu'au poids de 1 kg; 
50 centimes par colis de plus de 1 jusqu'à 

5 kg; 
100 centimes par colis de plus de 5 jusqu'à 

10 kg; 
150 centimes par colis de plus de 10 jusqu'à 

15 kg; 
200 centimes par colis de pi us de 15 jusqu' à 

20 kg. 
Toutefois, en ce qui concerne les colis des 

deux dernières coupures de poids, Jes Admi
nistrations de départ et d'arrivée ont la fa
cul té de fixer à leur gré les droits de t rans
port qui leur rev iennent. 

Droit rna1·iti1ne. 

Art. 4. En cas de transport maritime, il 
est perçu pour chaque se rvice participant à ce 
transport un droit <lont Ie taux est fi xé a insi 
qu'il suit: 

Colis Coli s Colis Colis 
Colis de plus de plus de plus de plus 

jusqu' à de l kg de5 kg de 10 kg de 15 kg 
l kg jusqu'à jusqu'à jusqu'à jus~'à 

5 kg 10 kg 15 kg 20 g 

2 3 4 5 6 

Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. 

1 

Fr. c. 
-.15 -.25 - .50 -.75 1.-

1 - .25 - .40 - .75 1.10 1.60 
-.40 -.60 1.10 1.60 2.25 
- .50 - .80 1.45 2.10 2.90 
-.60 1.- 1.80 2.60 3.55 
- .70 1.20 2.15 3.10 4.20 
- .80 1.40 2.50 3.60 4.85 
-.90 1.60 2.85 4.10 5.50 

1.- 1.80 3.20 4.60 6.15 
1.10 2.- 3.55 5.10 6.80 
1.20 2.20 3.90 5.60 7.45 

-.10 - .20 -.35 - .50 -.65 
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Le cas échéant, les échelons sont établ is 
d'après la distance moyenne entre les ports 
respectifs des deux pays correspondants. Le 
transport maritime entre deux ports d'un 
mêrne pays ne peut donner l ieu à perception 
du droit prévu au premier a l inéa, lorsque 
l'Administration de ce pays reçoit déjà, du 
chef des colis transportés, la rémunération 
afférente au transport terr itorial. 

l léduction ou ,najo,·ation dtu droit territorial. 
Art. 5. Les pays contractants ont la fa

cul té, sous réserve d'aviser tro is mais au mains 
à !'avance ]' Administration des postes suisses, 
de rédui re ou de majorer simul tanérnent leur 
droit territoria] de départ et d'arrivée. 

Les mod ifications de ce droit entrent en 
vigueur aux dates suivantes: ler janvier, ler 
juillet. 

La réduction ou Ia m a joration est valable 
pendant une période d'un an au minimum. 

L a m ajoration ne peut, en aucun cas, dépas
ser pour chaque coupure de poids Ie droit 
prévu à l ' article 3. 

Réduction ou majoration du rliro it maritime. 

Art. 6. Les Administrations ont la faculté 
de réduire ou de majorer de 50 % au maxi
mum, dans les conditions prévues à l'article 5, 
Je droit applicable au transport maritirne in
diqué à l'article 4. 

Toute rnajoration doit aussi être appl iquée 
aux col is qui sont expédiés par l'Administra
tion <lont dépendent Jes services qui effectuent 
Ie transport maritime. Toutefois, cette règle 
ne s'applique pas aux relations entre un pays 
et ses colonies, etc., ni anx relations de ces 
colonies, etc., en tre elles. 

Surtaxe. 

Art. 7. Chacun des pays contractants a la 
raculté d'appl iquer aux col is postaux prove
nant ou à desti nation de ses bureaux une 
snrtaxe de 25 centimes par col is. 

Colis encombrants. Taxe a.dditionnelle . 
Art . 8. 1. Sont considérés comme encom

brants: 
a. Jes colis <lont l'une de dimensions dé

passe 1 mètre 50 ou dont la somme de la 
longueur et du plus grand pourtour, pris dans 
nn sens autre que celui de Ia Iongueur, dé
passe 3 mètres; 

b. les colis qui , par leur forme, leur na
ture ou leur fragilité ne se prêtent pas facile
ment au chargement avec d'autres colis ou 
qui demandent des précautions spéciales, tels 
que pl antes ou arbustes en pan iers, cages vides 
ou renfermant des animaux vivants, boîtes à 
cigares vides ou autres boîtes en fardeaux, 
meubles, vannerie, jardinières, voitures d' en
fants, rouets, vélocipèdes, etc. 

2. Les Administrations qui assurent des ser
vices maritimes ont la faculté de considérer 
comme encombrant tout col is qui emprunte ces 
services et dont une dimension est supérieure 
à 1 mètre 25 ou dont Ie vol urne dé passe: 

60 dm3 s'il s'agit de col is jusqu'à 5 kg; 
80 d1n3 s' il s'agit de colis de plus de 5 

jusqu'à 10 kg; 
100 dm3 s' il s'agit de colis de plus de 10 

jusqu'à 15 kg; 

120 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 15 
jusqu'à 20 kg. 

3. Les col is encombrants sont adm is seule
ment dans les rel ations avec les pays qui ac
ceptent <l'en assurer Ie transport. 

4. Pour ces col is, la taxe d' affranchisse
rnent d'un col is ordinaire est majorée de 50 %. 
E ll e est arrondie, s'il y a Iieu, au demi-décirne 
supérieur. 

Droit de dédouanem.ent . 

Art. 9. L'Administration destinataire peut 
percevoir, soit pour Ia remi e à Ia douane et 
Ie dédouanement, soit pour la remise à la 
douane seulement, un droit s'élevant à 50 
centimes au m aximum par col is. Sauf arrange
ment contraire, ce droit est perçu au moment 
de la livra ison. 

Remise au destinataire. Droit de remise à 
domicile. 

Art. 10. 1. Les colis sont remis aux desti
nataires dans Ie plus bref délai possible et 
conformément aux dispositions en vigueur dans 
Ie pays de destination. 

Ce pays peut percevoir, pour la remise des 
colis à domicile, un droit égal à celui qui est 
fixé dans son service intérieur, avec un maxi
mum de 50 centimes par colis. Le même droit 
est applicable, Ie cas échéant, à toute pré
sentation, autre que la première, fa ite au do
micil e du destinataire. 

2. Lorsque les colis ne sont pas livrés à 
domicile, Ie destinataire doit être avisé sans 
retard de leur arrivée. Les pays <lont Je régime 
intérieur en fait une obligation peuvent perce
voir une taxe spéciale pour la remise d'un tel 
avis; cette taxe ne peut dépasser celle d'une 
lettre ordinaire de port simple du service in
térieur. La rnême taxe est applicable, Ie cas 
échéant, à tout nouvel avis envoyé ul tér ieure
ment au domicile du destinataire. 

Droits de douane et autnes droits non postau:,;. 

Art. ll. Les Administrations sont autori
sées à percevoir sur les destinataires des colis 
les droits de douane et tous autres droits non 
postaux éventuels. 

Colis francs de droits. 

Art. 12. Dans les relations entre les pays 
qui se sont déclarés d'accord à eet égard, les 
expéditeurs peuvent prendre à leur charge, 
moyennant déclaration préalable au bureau 
de départ, la totalité des droits postaux et non 
postaux <lont les colis sont grevés à la li
vra ison. Tant qu'un colis n'a pas été délivré 
au destinataire, l'expéditeur peut, postér ieure
ment au dépot et moyennant la taxe fixée 
pour une lettre recommandée de port simple, 
demander que Ie colis soit remis franc de 
droits. 

Dans ces cas, Jes expéditeurs doivent s'en
gager à payer les sommes qui pourraient être 
réclamées par Ie bureau destinataire et, Ie cas 
échéant, verser des arrhes suffisantes. 

L' Administration destinataire est autorisée 
à percevoir un droit de commission qui ne 
peut dépasser 50 centimes par colis. Ce droit 
est indépendant de celui qui est prévu à l'ar
t icle 9. 
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Droit de ,·emballage. 

Art . 13. L' Adm inistration sur Ie terr ito ire 
de l aquelle Ie col is a dû être rernba ll é pour 
p rotéger son contenu est autor isée à frapper 
ce coli s d'un droit de rernball age fi xé à 30 
cen t imes. Ce droi t ne peut être appliqué 
qu' a ux colis r éexpédiés ou r envoyés à ! 'o ri gine 
et une fois seulem ent a u cours du transport de 
bout en bout. Il est récupé ré sur Ie destina
ta ire ou, Je cas échéant, su r l'expéd iteur. 

Droit de magasinage. 

Art. 14. L e pays de destination est au to ri sé 
à per cevoir Ie droi t de rnagasinage fi xé par 
sa législation pour les colis adressés poste 
resta nte ou non r et irés dans les dél a is p re
scri ts. 

Ce droit ne peut toutefoi s excéder 5 fr ancs. 

Colis exprès. 

Art. 15. 1. L es col is sont, à l a dema nde 
des expéditeurs, r emis à dorni cile par porteur 
spécia l immédiatem en t après l' arrivée, dans 
les pays <lont l es Administrations consentent 
à se charger de ce service. 

2. Ces envois, qualifi és "exprès" , sont sou
mis, en sus du port ordinaire, à une taxe 
spécia le de 80 centimes qui doi t être acquittée 
complèternent et à ]'avance par l 'ex pédi teur, 
que Ie colis puisse ou non être remis a u desti 
nataire ou seulem en t signa lé par exprès . 

Objets 

a) Les o bjets qui, par leur nature ou leur embal
lage, peuvent présenter du danger pour les 
agents, salir ou détériorer les autres colis ; 

b) ]'opium, la morphine, la cocaïne et aut rcs stu
péfi ants; toutefois. cette interdiction ne s'appli
que pas aux expédit ions effectuées dans on bot 
médical ou scient ifique pour les pays quj les 
ad mettent à cette conili t ion ; 

c) les objets dont l'admission ou la circulation est 
interdi te dans Ie pays de destination ; 

d) tout document ayant Ie caractère de corres
po ndance actuelle et personnelle, ainsi que les 
objets de correspondance de tou te nature por
tant une au tre adresse que celle du destinataire 
ou des personnes habitant avec ce dernier. 

Cependant, il est permis d' insérer une facture 
ouverte rédu.ite à ses énonciations constitutives; 

e) les ma ti ères explosibles, inflamma bles ou dan- ] 
gereuses ; toutefois, les Admirustrations pen
vent s'en tendre pour Je transport des capsules 
et des cartouches métalliq ues chargées pour 
les armes à feu portatives. des éléments de 
fusées d'artillerie inexplosibles et des allu
mettes ; 

/) les objets obscènes ou im moraux : 
g) les arumaux vivants, pour autant que leur 

t ranspor t par la poste n'est pas au torisé par 
les règlements postaux des pavs intéressés ; 

li) les pièces de monnaie, les billets de banque, 
les billets de monnaie ou les valeurs quelconques 
au porteur, le platine, !'or o_u l'argent!. manu
facturés ou non, les p1errer10s, les b1J oux et 
autres obj_ets précieux, dans les colis sans 
valeur déclarée à destination des pays qui ad
mettent la déclaration de valeur. 

3. Lorsque Ie domicil e du destinataire se 
t rouve en dehors du rayon de distri but ion lo
cale du bu reau de destination, l a remise pa1· 
exprès peut donner l ieu à la pe rception d'une 
taxe complém enta ire jusqu'à concurr ence de 
celle qui est fixée d ans Ie serv ice in terne. 

L a remise pa r exp rès n'est toutefo is pas 
obi igatoire dans ce cas. 

4. Lorsqu'un col is exprès est réexpédié ou 
tombe e n re bu t, 1a taxe cornplé m e nta ire reste 
ex ig ible suivant les di spositions de l' a rticle 
47, § 2, ei-après. 

5. L a r emise pa r exp rès du colis ou d ' u n 
avis d' a rrivée a u dest inataire n'est essa yée 
qu'une foi s. Après un essai infructueux , Ie 
colis cesse d'être considéré comme exprès et sa 
remise s'effectue d a ns l es conditions requises 
pour les colis ordina ires . 

l nterdic tions. 

A r t . 16. 1. L'expédi t ion de objets v1ses 
dans l a colonne 1 du tableau e i-après est in
terdi te. Lorsque l es coli s qui cont iennent ces 
objets ont été admis à tort à l 'expéd ition, ils 
doivent subir Je traitement indiqué dans l a 
colonne 2. 

2. D a ns Ie cas ou les coli s admis à tort à 
l' expédition ne ser a ien t ni r envoyés à !'origine,. 
ni remis au destinatai re, l'Administration ex
péditrice doit être informée, d'une manière 
précise, du tra itement appl iqué à ces col is. 

'l'raitement des coli s admis à tort. 

2 

à traiter selon les règlements intérieurs de l' Admi -
nistration quj en constate la présence; toutefois, 
les objets visés sous b) ne sont en a ucun cas ru 
acheminés à destina tion, ni délivrés aux destina
taires, ni renvoyés à l'origine. 
En cas de contravention à la disposition prévue 
sous d), s' il s'agit de l' insertion d'un seul obj et 
de correspondance, celu.i-ci est t ra ité de la ma
m ère prescrite pour les lettres non a ffranchles. 
Le colis ne peut en aucun cas être renvoyé à 
l'origine; 

à détru.ire sur place par l'Administration qui en 
co nstate la présence ; 

à renvoyer au pays d'origine, sauf Ie cas ou l' Ad
mirustra tion de destination serai t disposée à les 
remett re aux destinataires a ux condit ions pré
vues par ses règlements intérieurs. 
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Colis acceptés à tort. 

Art. 17. Les colis <lont Ie poids ou les di
rnensions dépassent sensiblement les limites 
admises et qui auraient été acceptés à tort à 
l'expédition sont soumis au traitement pre
scrit pour les envois visés à l'article 16 , § 1, 
lettres g et h. 

Colis pou,· l,es prisonnie,·s de gue1'1'e . 

Art. 18. Sauf lorsqu'il s sant grevés de 
remboursement, les colis destinés aux prison
niers de guerre ou expédiés par eux sont 
,exonérés de toutes taxes prévues par Ie pré
sent Arrangement, aussi bien dans les pays 
<:!'origine et de destination que dans les pays 
intermédiaires. Ces colis ne donnent lieu ni à 
bonification, ni à payement d'indemnité en 
cas de perte, de spoliation ou d'avarie. Il en 
,est de même des colis concernant les prison
niers de guerre, expédiés ou reçus, soit direc
tement, soit à titre d'intermédia ire, par les bu
reaux de renseignements qui sera ient établis 
éventuellemerit pour ces personnes dans des 
pays bell igérants ou dans les pays neutres 
ayant recueilli des belligérants sur leur terri 
toire. Les belligérants recueillis et internés 
dans un pays neutre sont assimilés aux prison
niers de guerre proprement <lits , en ce qui con
,cerne l'appl ication des dispositions ci-dessus. 

Retrait. Modi fication d'adresse. 

Art. 19. L'expéditeur d'un colis peut Ie 
faire retirer du service ou en faire modifier 
l'adresse aux conditions déterminées pour les 
-correspondances par l'article 51 de la Conven
tion avec cette addition que, si l'expéditeur 
dem'ande Ie renvoi ou la réexpédition d'un 
,co]is, il est tenu de garantir d'avance Ie paye
ment du port dû pour la nouvelle transmis
.s ion. 

P our les col is avec valeur déclarée qui font 
J'objet d'une modification d'adresse demandée 
par voie télégraphique, la taxe du télégramme 
-est augmentée de la taxe appl icable à une 
1et tre recom mandée de port simple. 

A vis de réception. 

Art. 20. L'expéd iteur peut demander un 
avis de réception dans les conditions fixées par 
l'article 55 de la Convention. 

R éexpédition. 

Art. 21. 1. La réexpédition d'un col is, par 
:suite de changement de résidence du destina
taire dans Ie territoire du pays de destination, 
peut êt re îaite, so it sur la demande de l'expé
diteur ou du destinataire, soit sans demande 
expresse, si les règlements du pays de destina
tion Ie com portent. 

La réexpédition d' un col is, d'un pays sur 
un autre, n 'a l ieu que sur la demande de l'ex
péditeur ou du destinataire, pourvu que Ie 
colis réponde aux conditions requises pour Ie 
nouveau transport. L'expéditeur est autorisé à 
interdire toute réexpéd ition, au moyen d'une 
annotation appropriée sur Ie bulletin d'expédi
tion et sur Ie colis. 

2. L a réexpédition des colis sur un autre 
pays, par suite du changement de rés idence 
des destinataires, donne lieu à la perception 
supplémentaire des taxes fixées par les articles 

3 à 8 et 35, §§ 3 et 5. Lorsqu'un col is a été 
réexpéd1é dans Ie territo!l'e du pays de desti
nat ion, !' Administration de ce pays peut perce
voir une taxe de réexpédition sur la base de 
ses règlements internes. Ces taxes, qui sont 
exigibles en cas de réexpédition ultérieure ou 
de renvoi à !'origine, sont perçues sur les 
destinataires ou, Ie cas échéant, sur les expé
diteurs, sans pré judice du remboursement des 
droits de douane ou autres frais spéciaux dont 
Ie pays de destination n'accorde pas l'annula
tion. 

La même procédure est suivie pour les colis 
frappés de l'une des interdictions prévues à 
l'article 16. 

3. La réexpédition des colis parvenus en 
fausse direction ou Ie renvoi des colis admis à 
tort à l'expédition a lieu suivant les prescrip
tions de l'article 134, §§ 1 et 2, du Règlement. 

4. En cas de réexpédition, les délais de 
conservation au nouveau bureau destinataire 
sont conformes aux délais prévus à l 'article 
22, § 5, ei-après. 

Rebuts. 

Art. 22. 1. Les expéditeurs sont tenus d'in
diquer, au verso des bulletins d'expédition et 
sur les colis, la manière <lont il doit être 
disposé de leurs envois en cas de non-livraison. 

Lorsque cette prescription n'est pas observée, 
et que les colis sont tombés en rebut, ils sont 
renvoyés immédiatement au bureau d'origine. 

Sauf impossibilité, Ie renvoi a lieu par la 
voie suivie à !' a ller. 

2. Le renvoi d'un colis tombé en rebut doit 
aussi avoir ]ieu immédiatement si la demande 
de l'expéditeur, formulée sur Ie bulletin d'ex
pédition et sur Ie colis, n'a pas abouti au 
résul tat voul u. 

Lorsque, en réponse à !'avis de non-remise, 
l 'expéditeur (ou Ie t iers <lont il est question à 
l' article 108, § 1, du Règlement) a form ulé 
une ou plusieurs des demandes visées à l'arti
cle 136, § 1, lettres a, b, c, d ou e du R ègle
ment et que, malgré l'exécution de ces instruc
t ions, Ie résultat voulu n'a pas été atte int, Ie 
colis est renvoyé au bureau d'origine. · 

3. L' Administration destinataire, t_ant qu'elle 
n'a pas reçu des instructions de l'expéditeur, 
est autorisée, soit à livrer, Ie cas échéant, Ie 
col is au destinataire primitif ou à un autre 
destinatai re indiqué éventuellement, soit à Ie 
réexpédier à une nou vel Ie adresse. 

4. Il peut être perçu, sur l'expéditeur ou 
sur Ie t iers <lont il est question à l ' article 108, 
§ 1, du Règlement, au moment ou il aura à 
rem pl ir la formule de non-remise mentionnée 
à l'article 135 du Règlement, un droit qui ne 
dépasse pas Ie double de la taxe appl icable á 
une lettre de port simple. S'il s'agit de p lu
sieurs colis faisant l'objet d'un seul avis de 
non-remise, conformément aux prescriptions du 
Règlement, Ie droit ne peut être perçu qu'une 
fo is. 

Si, dans Ie déla i d'un mois à compter de · 
l'expédition de ]'avis de non-remise, Ie bureau 
destinataire n'a pas reçu des instructions suf
fisantes, Ie colis est renvoyé au bureau d 'or i
gine. Ce délai est porté à quatre mois dans 
les relations avec les pays éloignés. 

5. Les colis <lont l 'arrivée a été notifiée 
aux destinataires sont conservés à leur disposi-
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tion quinze jours ou, au plus tard, un mois à 
compter du lendemain de l' expédition de 
!'avis. Pa sé ce délai, ils sont considéré com
me tombés en rebut. 

Lorsqu'une notification n'a pu avoir lieu, 
les colis gardés en instance, de même que les 
colis adres és post.e restant.e, ne sont considé
rés comme tombés en rebut qu'après Ie délai 
de conservation prescrit par les règlements du 
pays de destination. Tout.efois, ce délai ne 
peut dépasser, en règle générale, deux mois, 
sauf les cas exceptionnels ou. l' Adrninistration 
de de tination juge nécessaire de prolonger la 
conservation jusqu'à quatre mois au maximum. 

Le renvoi au pays d'origine doit avo ir lieu 
dans un llólai plus court, si l'expéditeur l'a 
demandé par une annotation au verso du bul
letin et sur Ie colis dans une langue connue 
dans Ie pays de destination. 

6. Le renvoi des colis tombés en rebut 
donne lieu à la perception des taxes prévues à 
l' article 21, § 2. 

A nnulation des droits de douane et autres 
droits non postaua;. 

Art. 23. Les Adrninistrations s'engagent à 
i nt.erveni r auprès des services intéressés de 
leur pays pour que les droits de douane et 
autres droits non postaux soient annulés sur 
les colis renvoyés au pays d'origine, aban
donnés par les expédit.eurs, détruits pour cause 
d'avarie complèt.e du contenu ou réexpédiés 
sur un tiers pay . 

Elles doivent agir de même en ce qui con
cerne les col is perdus, spoliés ou avariés dans 
leur serv ice. 

Vente. Destruction. 

Art. 24. Le articles dont Ia détérioration 
ou la corruption prochaines sont à craindre 
peuvent seuls être vendus immédiat.ement, 
même en rout.e, à !'aller ou au retour, sans 
avis préa lab le et sans formalité judiciaire, au 
profit de qui de droit. Si, pour une cause 
quelconque, la vent.e est impossib le, les objets 
détériorés ou corrompus sont détruits. 

Colis abandonnés. 

Art. 25. Les colis qui n'ont pu être délivrés 
aux destinataires et dont les expédit.eurs ont 
fait abandon ne sont pas renvoyés. L'Admi 
nistration de de tination les trait,e d'après sa 
législation. 

R écupération des frais sur l'expéditeur. 

Art. 26. Les expédit.eurs sont tenus de 
payer les fra is de transport ou autres dont les 
Administrations se trouvent à découvert par 
suite de la non-livraison des colis, même si 
ces derniers ont été abandonnés, vendus ou 
détruits. Ces frais sont repris sur l'Administra
tion d'origine. 

Lorsque l'expédit.eur indique comme adresse 
Ia post.e restant.e ou un hot.el, Ie bureau de 
dépöt peut percevoir äes arrhes pour se cou
vrir des frais qui pourraient ré uit.er de la 
non-livraison des colis. 

R éclam,ations. 

Art. 27. 1. La réclamation de tout col is ou 
de tout mandat de remboursement peut don-
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ner lieu à la perception d'un droit fixe de 60 
centimes au maximum. 

Ce droit est perçu pour chaque colis, même 
si la réclamation concerne plusieurs colis dé
po és simultanément par Ie même exp 'dit.eur à 
l'adresse du même destinataire. 

Aucun droit n'est perçu si 1 'expédit.eur a 
dójà. acquitté Ie droit spécial pour un avis de 
réception. 

2. Les réclamations ne sont admises que 
dans Ie délai d'un an à compt.er du lendemain 
du dépöt du colis. 

Chaque Adrninistration est, tout.efois, t.enue 
de donner suit.e aux imples demandes de 
renseignements, introduites après ce délai, 
dont elle est saisie par une autre Administra
tion au sujet de colis expédié depuis moins 
de deux ans. 

3. Chaque Adrninistration est obligée d'ac
cept.er les réclamations concernant des colis 
dépo és sur Ie t.erritoire d'autre Adrninistra
tions. 

4. Lorsqu'une récl amation a été motivée 
par une faute de service, Ie droit de réclama
tion est restitué. 

CHAPITRE III. 

Colls contra remboursement. 
Taxes et conditions. L iquidation. 

Art. 28. 1. Les colis peuvent être expédiés 
contre remboursement dans les relations entre 
les pays dont les Administrations conviennent 
d' assurer ce service. 

2. Les colis expéd iés contre remboursement 
ont soumis aux forrnalités et aux taxes des 

colis ordinaires ou, Ie cas échéant, des colis 
avec valeur déclarée. 

En outre, l'expéditeur paie à !'avance : 
a. une taxe fixe qui ne peut dépasser 50 
ntimes par colis et un droit proportionnel 

de ½ % au maximum du montant du rem
boursement, s'il dés ire que ce montant soit 
liquidé au moyen d'un mandat de rembourse
ment émis gratuitement à son profit; 

b. une taxe fixe de 25 centimes au maxi
mum, s'il demande la liquidation au moyen 
d'un versement en compte courant po tal dans 
Ie pays de destination du colis. 

3. Le mode de liquidation prévu au § 2, 
lettre b, n'est adrnis que si Ie Administra
tions intéressées se chargent d'appliquer se 
procédé de liquidation. L'Administration de 
destination verse en compte courant, au moyen 
d'un bulletin de versement du régime inté
rieur, Ie montant encaissé sur Ie destinataire, 
après déduction d' 1.me taxe fixe de 25 cen
times au maximum et de la taxe ordinaire 
des versements app licable dans son service in
térieur. 

4. Que! que soit re mode de liquidation, Ie 
montant maximum du rembour ement est égal 
à cel ui qui est fixé pour les mandats de poste 
à destination du pays d'origine du col is. 

5. Sauf arrangement contra ire, Ie montant 
du remboursement est exprimé dan la mon
naie du pays d'origine du colis. Toutefois, en 
cas de versement en compte courant postal 
tenu dans Ie pays de destination du colis, Ie 
montant doit être indiqué dans la monnaie de 
ce pays. 

56 
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6. Chaque Administration a la faculté 
d'adopter, pour la perception du droit pro
portionnel prévu au § 2, lettre a, l 'échelle qui 
répond Ie mieux à ses convenancès de service. 

7. Chaque Aclministration est tenue d'as
surer Ie transit des colis contre rembourse
ment, même si ell e n'aclmet pas ces envois 
clans son service. Les pays intermédiaires cloi
vent également assurer Ie transit des colis 
clont le montant du remboursement dépasse le 
max imum fix é pour leur propre trafic. 

A nnulation ou 1·éduction du 1nontant du 
11e11iboursem,ent. 

Art. 29 . L'expéditeur d'un col is grevé de 
remboursement peut clemander Ie dégrèvement 
total ou partiel du montant du rembourse
ment. Les clemandes de cette nature sont sou
mises aux clispositions de l'article 64 de l a 
Convention. 

R e.sponsabilité en cas de perte, de spoliation 
ou d' avarie du col is. 

Art. 30 . La perte, la spoliation ou l'avarie 
cl'un colis grevé de remboursement engage la 
responsabi li té du service postal dans les con
ditions déterminées par le chapitre VI c i
après. 

l nde1nnité en cas de non-encaissement du 
montant du rembounement, d' encaissement 

insuffisant ou fraudul eux. 

Art. 31. 1. Si le colis a été livré au desti
nataire sans encaissement du montant du rem
boursement, l'expécliteur a droit à une indem
nité, pourvu qu'une réclamation ait été for
mulée clans Ie délai prévu à l'article 27 et à 
mains que Ie non-enca issement ne soit dû à 
u ne fau te ou à u ne négl i ge nee de sa part, ou 
que Ie contenu du col is ne tombe sous Ie coup 
des interdictions prévues à l' article 16, § 1, 
lettres b, c, e, f, (} et h, ou que Ie col is n' ait 
fait l'obj et d'une déclaration frauduleuse de 
va leur. 

Il en est de même si la somme enca issée du 
destinataire est inférieure au montant du rem
boursement indiqué ou si l'enca is ement a été 
effectué frauduleusement. 

L'indemnité ne pourra dépasser, en aucun 
cas, Ie montant du remboursement. 

2. L'Administration qui a effectué Ie paye
ment de l'indemnité est subrogée, jusqu'à con
currence du montant de cette indemnité, dans 
Ie droits de la personne qui l'a reçue , pour 
tout recours éventuel, so it contre Ie destina
taire, soit contre l 'expéditeur ou contre des 
tiers. 

Détermination de la responsabil ité. 

Art. 32. Le payement, par l'Adm inistration 
expéditrice, des sommes encaissées régul ière
ment ou de l'indemnité prévue à l'article 31 
se fa it pour Ie compte de l'Admin istration 
destinata ire. Celle-ci est responsable, à mains 
qu'elle ne puisse prouver que la faute est due 
à la non-observation d'une dispos ition régle
mentaire par l'Administration expéd itrice ou 
établir que, lors de la transmiss ion à son ser
vice, Ie colis et le bulletin d'expédition y af
fé rent ne portaient pas les désignations pre
scrites par Ie R èglement pour les coli s grevés 
de remboursement. 

En cas d'encaissement frauduleux à la su ite 
de la disparition, dans Ie serv ice, d'un colis 
contre remboursement, la responsabilité des 
Administrations en cause est déterminée selon 
les règles prévues à l'article 43 e i-après. 

Toutefois, la responsabilité d'une Admini
stration intermédiai re qui ne participe pas 
au serv ice des remboursements est I imitée à 
celle qu i est prévue aux articles 38 et 39 ei
après pour les col is non grevés de rembourse
ment. Les autres Administrations supportent 
par parts égales Ie montant non couvert. 

A pplication des dispositions de la Convention 
aux indemnités et sornnies à paye1·. D élais dr 

payement et rernboursement des avances. 

Art. 33. Les dispositions des articles 66, 68 , 
69 et 71 de la Convention s'appl iquent aux 
colis grevés de remboursement. 

Manila.Is de 1·emboursement el bulletins 
de versement. 

Art. 34. 1 . Le montant d'un mandat de 
remboursement qui, pour un motif quelconque, 
n'a pas été payé au bénéficiaire, n'est pas 
remboursé à !' Administration d'émission. Il 
est tenu à l a disposition du bénéficiaire par 
l'Administration expéditrice du colis grevé de 
remboursement et revient définitivement à 
cette Administration après l'expiration du 
délai légal de prescription. A tous les autres 
égards et sous les réserves prévues au Règle
ment, les mandats de remboursement sant sou
mis aux disposit ions fixées par !' Arrangement 
concernant les mandats de poste. 

2. Lorsque, pour une cause quelconque, un 
bull etin de versement ém is en conformité des 
prescriptions de l' article 28, ne peut être 
porté au crédit du bénéficiaire indiqué par 
l'expéditeur du coli s contre remboursement, 
Ie montant de ce bulletin doit être mis, par 
l'Administration qui l'a encaissé, á la dispo
sition de l'Administration d'origine pour être 
payé à l'expéditeur du colis. 

Si ce payement ne peut être effectué, il est 
procédé comme il est prévu au § 1. 

CHAPITRE IV. 

Colls avec valeur déclarée. 

Taxes et conditions. 

Art. 35. 1. Les colis peuvent comporter 
une déclaration de valeur dans les relations 
entre les pays dont les Administrations assu
rent ce service. 

2. Chaque Administration a la facu l té de 
limiter la déclaration de valeur, en ce qui la 
concerne, à un montant qui ne peut être in
férieur à 1000 francs. 

Dans les relations entre pays qui ont adopté 
des maxima d ifférents, la limi te la plus basse 
do it être observée de part et d'autre. 

3. Il est perçu, à titre de droit d'assurance, 
par 300 francs ou fraction de 300 francs dé
cla rés et en sus des taxes appl icables aux 
col is ordinaires: 

a. 5 centimes par Administration partici
pant au transport territoria]; 

b. 10 centimes par serv ice maritime em
prunté. 

4. L' Administration d'origine peut toute-
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fois percevoir un droit global d'assurance qui 
ne doit pas dépasse r 50 centimes pat· 300 
francs ou fraction de 300 franc déclarés . 

5. Les pays qui acceptent de couvrir, pour 
les co li s avec valeur déclarée, les risques pou
vant dériver du cas de force majeure, sont 
a utorisés à percevoir une taxe spécia le, sous 
réserve que cette taxe et Te droit d' assurance 
réun is ne dépassent pas Te droit prévu a u § 4. 

6. L 'Administration d'origine a la. faculté 
de percevoir un droit d'expédition qui ne peut 
clépasser 50 centimes par col is. 

7. Un récépissé doit être délivré gratuite
ment à l'expéd iteur d'un col is avec valeur 
cléclarée, au moment ci,i clépót. 

Déclaration fraudiul euse de vale·ur. 

Art. 36. La déclaration de valeur r e peut 
pas dépasser la valeur réelle du contenu du 
co li s, mais il est permis de ne déclarer qu'une 
partie de cette valeur. 

Toute déclaration frauduleu e de valeur su
périeure à la valeur réelle de )' envoi est pas
sible des poursu ites judiciaires que peut oom
porter la législation du pays d'origine. 

CHAPITRE V. 

Colls urgents. 

T=es et conditio11$. 

Art . 37. 1. D ans les relations entre les 
pays qui se sont déclarés d' accord à ce sujet, 
l'expéditeur peut demander qu'un col is soit 
transporté autant que possible par les moyens 
rapides util isés pour Ie tran port de Ia poste 
aux lettres. 

2. Pour ces coli s, qualifiés urgents, seu ls 
les droits et majorations fi xés par les articles 
3, 5 et 7 sont doublés. Tous les autres frais 
leur sont appliqués sans augmentation . 

Les colis urgents cons idérés comme encorn
brants sont passibles, en outre, de la simple 
taxe additionnell e définie par l'article 8, § 4. 

CHAPITRE VI. 

Responsablllté 

Etendue de la responsabilit é. 

Art. 38. l. Sauf les cas prévus à l 'article 
39 ei-après, les Aclministrations répondent de 
la perte, de la spoli ation ou de l' avarie des 
col is. 

L'expéditeur a droit à une indemnité cor
respondant au rnontant réel de la perte, de 
la spoliation ou de l' avarie. Pour les coli s or
dinaires, cette indernnité ne peut dépasser: 
10 francs par coli s jusqu'au poids de 1 kg; 
25 " de plus de 1 jusqu'à 5 kg; 
40 ,, ,, 5 10 
55 ,, ,, 10 15 
70 ,, ,, ,, ,, ,, ,, 15 " 20 " 

Pour les coli s avec valeur déclarée, l'in
dernnité ne peut en aucun cas clépasser Ie 
rnontant de Ia déclaration de valeur en 
francs-or. 

L'indernnité est versée au destinataire lorsque 
ce lui-ci la réclarne, soit après avoir forrnulé 
des réserves en prenant liv raison cl'un colis 
spolié ou avarié, soit s'i l établit que l'expédi
teur s'est désisté de ses clroits en sa faveur. 

2. Les dornmages indirects ou les bénéf ioes 
non réa l isés ne sont pas pris en considération. 

3. L'indernnité est calcu lée d'après Ie prix 
courant, converti en francs-or, des marchan
di es de rnême nature, au lieu et à ]'époque ou 
1 a marchandise a été acceptée au transport. 
A défaut de prix courant, l'indemnité et cal
cu lée d'après la valeur ordinaire de la rnar
chandise évaluée sur les mêmes bases. 

4. Dans Ie cas oll une indemnité est due 
pou r Ia perte, 1 a clestruction ou Ia spol iation 
complète d'un coli s, l'expéditeur a droit, en 
outre, à la restitution des taxes et droits 
acquittés, sauf l'exception prévue au § 5 ci
après. Il en est de même quant aux envois 
refusés par les destinataires à cause de leur 
mauvais état, pourvu que celu i-ci soit impu
table au service postal et engage sa responsa
bilité. 

Lorsque la perte, la destruction ou Ia spo-
1 iation complète résulte d'un cas de force ma
jeure, ne donnant pas I ieu au payernent d'une 
indemnité, l'expéditeur a droit à la restitu
_tion des quotes-parts de transport non util isées 
ou afférentes au service non rendu . 

5. Le clroit d'assuranoe reste acquis, dans 
tous les cas, aux Aclministrations. 

6. L'expéditeur d'un coli s est respon able, 
dans la mesure énoncée au § 1 et pour chaque 
co li endommagé, de tout 80mm age causé par 
son envoi, lorsque la provenance du dorn
m age est dûment établie et qu'il n'y a pas eu 
faute ou négli gence des transporteurs. Il ap
partient à l'Aclministration de dépöt d'inten
ter l'action contre l'expédi teur. 

Exc-eptio11$ au principe de la responsabilité . 

Art. 39. Les Administrations sont dégagées 
de toute responsabi I i té : 

a. en cas de force majeure; toutefois, la 
responsabilité subs iste à l'égard de l' Admini
stration expéditr ice qui a accepté de couvrir 
les risques de force majeure (article 35 , § 5). 
Le pays responsable de la perte, de la spolia
tion ou de l' avarie do it, suivant sa législation 
intér ieure, décider si cette perte, spoli ation ou 
avarie est due à des circonstances constituant 
un cas de force majeure ; 

b. lorsque, la preuve de leur responsab ili té 
n'ayant pas été administrée autrement, elles 
ne peuvent rendre compte des col is par suite 
de la destruction des documents de erv ice 
résul tant d'un cas de force majeure; 

c. lorsque le dommage a été causé par la 
faute ou la négligence de l'expéditeur ou pro
vient de la nature de l 'objet; 

d. lorsqu'il s'agit de colis dont Ie contenu 
tombe sous Ie coup des interdictions prévues à 
l'article 16 , § 1, lettres b, c, e, f, g et h ; 

e. lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'ob
jet d'une déclaration frauduleuse de valeur 
supérieure à l a valeur réelle du contenu; 

/. lorsqu'il s'agit de coli s saisis par la 
douane par suite de fausse déclaration de leur 
contenu; 

g. lorsque l'expéditeur n'a formulé aucu ne 
réclamation clans Ie délai d'un an prévu à 
l 'article 27, § 2. 

Cessation de la ,·esponsabilité. 

Art. 40. Les Administrations cessent cl'être 
responsables des col is dont elles ont effectué Ia 
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remise dans les conditions p rescrites par leur 
règlement intérieur pour les envois de même 
nature. 

Tou tefois, la responsabilité est ma intenue' 
lorsque Ie destinataire ou, en cas de renvoi , 
l'expéditeur formule des réserves en prenant 
livraison d'un colis spolié ou avarié. 

Payement de l 'indemnit é. 
Art. 41. Sauf l 'exception prévue à l 'article 

38, § 1, dernier al inéa, l'obligation de payer 
l'indemn ité a insi que les taxes et droits à 
restituer incombe à J'Admin istration dont re
lève Ie bureau expéditeur du col is, sous réserve 
de son droit de recours oontre l'Admin istra
tion responsable. 

D élai de payernent de l'indemnité. 

Art. 42. 1. Le payement de l' indemni té 
doit avo ir lieu Ie plus tót possible et, a u plus 
tard, dans Ie délai d'un an à compter du 
lendemain du jour de la réclamation. 

L'Administration à laquelle incombe ce 
payement peut Ie différer exoeptionnellement 
au delà de ce délai , lorsqu'une décision n'est· 
pas encore intervenue sur la question de sa
voir si l a perte, l a spoliation ou l 'avarie de 
!'envoi est due à un cas de force maj eure. 

2. L'Administration d'orig ine ou de desti
nation, selon Ie cas, est autorisée à dés inté
resser l' ayant dl'Oit pour Ie compte de ce ll e 
des autres Administrations ayant pa rt icipé au 
transport qui , régulièrement sa isie, a la issé 
s' écoul er six mois sans donner de solution à 
]'affaire; oe dél a i est porté à neuf mois dans 
Jes relations avec les pays éloi gnés. 

Détermination de la responsabilité. 
Art. 43. 1. J usqu'à preuve du contra ire, la 

responsab ili té incombe à l'Administration qui , 
ayant reçu Je coli s sans faire d'observation et 
étant mise en possession de tous les moyens 
réglementaires d'investigation, ne peut établir 
ni l a délivrance au destinata ire, ni, s' il y a 
lieu, la transmission régulière à l 'Administra
tion suiva nte. 

Une Administration interméd ia ire ou desti
nataire est, jusqu'à preuve du contraire, dé
gagée de toute responsabi li té: 

a. lorsqu 'elle a observé les dispositions de 
l'article 145, §§ 1 et 4 à 6, du R èglement ; 

b. lorsqu'elle peut établir qu'elle n' a été 
sa isie de la réclam ation qu' a près la destruc
tion des documents de servioe relatifs au col is 
recherché, Ie déla i de garde prévu à l 'art icle 
152 du R èglement étant expiré ; cette réserve 
ne porte pas atteinte aux droits du réclamant. 

Si l a pe rte, l a spoli ation ou l'avarie s'est 
produite en cours de transport, sans qu' il so it 
possible d'établir sur Ie territoire ou dans Ie 
serv ice de que! pays Ie fait s'est accompli, les 
Administrations en cause supportent Ie dom
mage par parts égales. Cette règle s'applique 
notamment aux cas de transmission globale 
des colis. Toutefois, si la spoliation ou l' ava
r ie a été constatée dans Ie pays de desti nation 
ou, en cas de renvoi à l' expéditeur, dans Ie 
pays d'origine, il incombe à l'Administration 
de ce pays de prouver que n i !'emballage, ni 
l a fermeture du colis n'ont décelé aucune 
défectuosité apparente et que Ie poids, quand 
il s'agit d'un colis avec val eur déclarée, n'a 

pas différé de celui qui avait été constaté lors 
du dépót. 

Lorsque parei lle preuve a été fa ite par 
l'Administration de destination ou, Ie cas 
échéant, par l ' Administration d'origine, aucune 
des autres Administrations en cause ne peut 
décl iner sa part de responsabil ité en invoqua nt 
Ie fa it qu' elle a livré Ie coli s sans que l'Ad
ministration sui vante ait formu lé d' objection. 

2. Lorsqu 'un coli s a été perdu, spolié ou 
avarié dans des circonstances de force ma
jeure, l'Administration sur le territoire ou 
dans Ie service de laquelle la perte, l a spo
liation ou l 'avarie a eu lieu n'en est respon
sable envers l'Administration expédi trice que 
si les deux pays se chargent des risques déri
vant du cas de force majeure. 

3. Les droits de douane et aut res dont l' an
nulation n'a pu être obtenue tombent à la 
charge des transporteurs responsables de la 
perte, de la spoliation ou de l'avarie. 

4. L'Admi nistration qui a e ffectué Ie paye
ment de l'indemnité est subrogée, jusqu'à con
currence du montant de cette indemnité, dans 
les droits de la personne qui l 'a reçue, pour 
tout recours éventuel , soit contre Ie destina
ta ire, so it contre l 'expédi teur ou contre des 
ti ers. 

5. En cas de découverte u ltéri eure d'un 
coli s considéré comme perdu, la personne à 
qu i J'indemnité a été payée doit être avisée 
qu'ell e peut prendre possession du colis contre 
restitution du montant de l'indemnité. 

R emboursement de l' indernnité. 

A rt. 44. 1. L' Adm inistration responsa bie 
ou pour Ie compte de Jaquelle Ie payement est 
effectué en conform ité de J'article 42 est tenue 
de rembourser à l'Administration expéditrioe , 
dans un dél a i de trois mois à compter de 
!'envoi de la notification du payement, Ie 
montant de l ' indemn ité effectivement payée à 
l ' expéditeur. 

Si l ' indemnité doit être supportée par plu
sieurs Administrations en conformité de !'ar: 
t icle 43, l'intégralité de l ' indemnité due doit 
être versée à l'Administration expéditrice , 
dans Ie déla i mentionné à l'alinéa précédent, 
par la première Administration qui, ayant 
dûment reçu Ie colis réclamé, ne peut en éta
bl ir l a transmission régulière au servi ce cor
respondant. Il appartient à cette Administra
tion de récupérer sur les autres Administra
tions responsabl es la quote-part éventuelle de 
chacune d'elles dans Ie dédommagement de 
l 'ayant droit. 

2. Le remboursement à l'Administrat ion 
créancière s'effectue sans frais pour oette Ad
ministration, soit au moyen d'un mandat de 
poste, d'un chèque ou d'une traite payable à 
vue sur la capitale ou sur une place commer
cia le du pays créancier, soit en espèces ayant 
cours dans ce pays. 

Lorsque la responsabil ité a été reconnue, de 
même que dans Ie cas prévu à l'article 42, 
§ 2, Je montant de l ' indemnité peut également 
être repris d'office par voie de décom pte sur 
Ie pays responsable, soit di rectement, so it par 
l ' intermédia ire de la première Administration 
de transit, qui se crédite à son tour sur ! ' Ad
ministration suivante, l 'opération étant répé
tée jusqu'à ce que la somma payée a it été 
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portée au débit de ! ' Administration respon
sa bie. 

P assé Ie délai de trois mois, l a somme due 
à l 'Administra tion expéd itrice est product ive 
d' intérêt à raiso n de 5 % l ' an, à com pter du 
jour de l ' expiration dudit déla i. 

3. L'A dministration d'orig ine ne peut ré
clamer Ie remboursement de l'indemnité à 
l 'A dminist rat ion responsable que dans Ie délai 
de deux ans à compter de ]'envoi de l a noti 
fication de la perte, de l a. spoli ation ou de 
l'avarie ou, s' il y a li eu, du jour de l 'expi ra
t ion du déla i prévu à l' ar t icle 42, § 2. 

4. L'Administra tion dont la responsab il ité 
est dûment établ ie et qui a tout d'abord dé
cl iné Je payement de l ' indem n ité do it p rendre 
à sa charge tous les fra is accessoi res résultant 
du retard non justifi é appor té au payement. 

5. Les d ispositions qui précèdent s' appl i
quent à l 'Adm inistration destinata ire, aux 
l ieu et pl ace de l 'Administration expéd itr ice, 
lorsque l'indemnité a été versée au destina
ta ire du col is, conformément à l ' a rticle 38, 
§ 1, dernier al inéa. 

CHAPITRE VII. 

Attrlbutlon des taxes. 
B onifications de transport. 

Art. 45 . L'Administrat ion expédi tri ce boni
fi e pour ch aque col is : 

a. à l 'Administration dest ina ta ire, les droits 
qu i lu i reviennent en vertu des di spositions 
des ar t icles 3 à 8 et 37 ; 

b. éventuell ement , à ch aque Administra tion 
interméd ia ire, les droi ts fi xés par les articles 
3, 4, 6, 8 et 37. 

R ep,-ises en ca.s de réexpédition ou de renvoi . 

Art . 46. E n cas de réexpédi t ion ou de ren
voi d'un col is à ]'origine, l 'Administration 
réexpéditrice reprend sur l 'Administration sui
vante l a quote-part qui lui revient et, Ie cas 
échéant: 

a. Ie dro it de dédouanement prévu à l' a r
t icle 9 ; 

b. Ie droit de remise à dom icile prévu à 
1' article 10, § 1 ; 

c. la taxe de ] 'avis au destinataire prévue 
à l' article 10, § 2 ; 

d. Ie dro it de remballage prévu à l ' article 
13; 

e. Ie droit de magasinage prévu à l' ar t icle 
14· 

/. la taxe de réexpédi tion prévue à l' article 
21, § 2 ; 

g . les droi ts non postaux dont elle se trouve 
à découvert. 

L a même procédure est su iv ie par chaque 
Administration intermédiaire, ains i qu' il est 
di t à l'article 134 du R èglement. 

'/'axes d' exprès. 

Art. 47 . 1. La taxe spéciale d'exprès pré
vue à !'article 15, § 2, fa it partie des bonifi
cations dévolues à l' Administration de desti
nation. 

Lorsqu'un col is exprès est réexpédié su r un 
au t re pays sans que la 1·emise en a it été ten
tée, cet te taxe est bonifée au nouveau pays de 

dest ination. Si celu i-ci ne se ch ar ge pas de la 
remise par exprès, l a taxe reste acquise à 
l 'Adm inistration du pays de la première desti
na t ion ; il en est de même quand u n col is 
exprès est tombé en rebut. 

2. En cas de réexpédi t ion ou de renvoi à 
]'origine d'un col is exprès, l a taxe complé
mentai re prévue à l'arti cle 15, §§ 3 et 4, est 
reprise su r !' Administration correspondante 
par 1'Administration qui . a ten té l a 1·em ise. 
sauf Ie cas ou cette taxe lu i a été ve rsée lors 
de Ja p résentat ion au domicil e du destinat a ire. 

T axe pou,· la réexpédition dans le pays de 
destination. 

Art. 48. L a taxe de réexpédition prévue à 
l' a r ticle 21, § 2, est acquise, en cas de réex
pédition ul térieure ou de renvoi à ]'or ig ine , 
au pays qu i a effectué l a réexpédition dans les 
1 imites de son territoire . 

Droits divers . 

Art. 49. 1. Sont acquis en en t ier à l'Ad
ministrat ion qui les a perçus: 

a. l a taxe prévue pour la demande de re
m ise du coli s franc de droi ts présentée posté
r ieurement au dépót (a r t icle 12, l er al inéa) ; 

b. Ie droit fi xe appl iqué aux av is de récep
t ion (article 20) ; 

c. Ie droit prévu pour un colis tombé en 
rebut (article 22, § 4} ; 

d. Ie droit appl iqué aux récl amations (ar
t icle 27, § 1 ) ; 

e. Ie droit d'expédition pour les coli s avec 
valeur déclarée ( article 45, § 6). 

2. Les droits de dédoua nem ent , d'avis d 'ar
rivée, de remise à domicile et de magasinage 
(a rti cles 9, 10 et 14 ) sont acquis à l'Admini
st ration destinat a ire. Il en est de même du 
droit de commission (artjcle 12, 3e alinéa) 
qui est repris par cette Administration sur 
I' Administ ration expéditrice. 

3. L e droi t de rnmball age (article 13) est 
acquis à l 'Administrat ion dont relève Je 
bureau qu i a effectué les opérations de rem
ball age. 

B onification de la taxe et áJu droit de 
rem boursement . 

Art. 50. L' Administ ration d'orig ine boniî ie 
à l'Administration de destinat ion, dans les 
condi t ions prescrites pa r le R èglement, une 
quote-part fixe de 20 cent imes par rembourse
ment, plus ¾ % de l a somme totale des man
dats de rem boursement . payés. 

L es taxes prévues à l 'article 28, §§ 2, lettre 
b, et 3, restent acquises en entier aux Admini
strations qui les ont perçues. 

Droit d'assurance . 

A rt. 51. Pour les col is avec valeu r décla
rée, ]' Administration d'origine est redevable 
envers chacune des Administrations dont les 
services participent au transport et, Ie cas 
éohéant, pour chacun de ces services, d'une 
quote-part de droit d'assurance- fixée, par 300 
francs ou fraction de 300 francs décl arés, à. 5 
centimes pour Ie transport terri tori a] et à 10 
centimes pour Ie transport maritime. 
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CHAPITRE VIII. 

Dlspositlons dlverses. 

A pplication des dispositions d' 01·dre géné?-al 
de la Convention. 

Art. 52 . Les dispositions d'ordre général 
qui figurant aux Titres I et II de la Conven
tion sont applicables à !'éch a nge des col is. 

Les Administrations des pays pa rticipant au 
présent Arrangement, qui entretiennent un 
échange de coli s postaux a vec de pays non 
contractants, admettent tou tes les a utres Ad
ministrations participantes à profi te r de ces 
relations pour l 'échange des coli s avec ces 
derniers pays. 

Pour Ie transit, par les se rvice te rrestres ou 
maritimes des pays signata ires de )'Ar range
m ent, les col is à destination ou en provena nce 
d'un pays non signa ta i re de 1' A rra ngement 
sont assimilés, en ce qui concerne Ie monta nt 
des quote -parts de trans it, a ux colis écha ngés 
entre les pays contracta nts . 

Lorsque Ie pays qui dési re a dhérer a u pré
sent Arrangement réclame la facul té de perce
voir une surtaxe supér ieure à 25 centimes par 
colis, Ie Bureau international soumet la de
mande d'adhésion à toutes les Administrations 
participant à !'Arrangement . Si , da ns un déla i 
de six mois, plus d'un tiers de ces Administra
t ions ne se prononcent pas contre cette de
ma nde, ell e est considérée comme admise. 

App1·obation des propositions /aites dans 
l'intervalle des réunions. 

Pour devenir exécutoire , les proposit ions 
faites dans l'i ntervalle des réunions (ar t icles 
19 et 20 de la Convention) doivent réunir: 

a. l'unanimité des suffra ges, s'il s'agit de 
l' a ddi t ion de nouvelles di spositions ou de la 
mod ifica tion des dispositions des ar t icles 1 à 
22, 27 à 47, 49 à 51, 53 et 54 du pr 'sent Ar
rangement, de tous les a rticles de son Proto
cole final et de l' article 154 de son Règle
ment; 

b. les deux t iers des suffrages, s'i l s'agit de 
la modification des dispositions a ut res que 
celles qui sont mentionnées à l'a linéa précé
dent ; 

c. la majorité absolue, s'il s'agit de l 'inter
p1·étation des dispos itions du p résent Arrange
ment, de son Protocole fina l et de son Règle
ment, hors Ie cas de di ssent iment à soumettre 
à )'arbitrage prévu à l' a rticle 11 de la Con
vention. 

DlsposltJon s finales. 

11f ise à ex écution et durée de l' A rran genient. 

Art. 54. Le présent A rrangement sera m is 
à exécution Ie l er janv ier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En fo i de quoi, les P lénipotentiai res des 
Gou vernements des P ays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un exem
pla ire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et dont une copie 
sera remise à chaque P a rti e. 

F a it au Caire , Ie 20 m a rs 1934 . 

Pour !'Afghanistan: 

Pour l'Albanie : Pan. NASSE. 

Pour !' Allemagne : 
K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l' Ara bie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la République Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour !' Autriche: 
Dr. Rudolf KUHN. 

Pour la Belgique : 
0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige : 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivia: 
Ernesto CáCERES. 

Pour EdJmundo de la FUENTE. 
Ernesto CáCERES. 

Pour Ie Brés il: C. M . de FIGUEIREDO. 
J . Sanchez PEREZ. 

Pour la Bulgarie : 

Pour Ie Chili: 
Pour la Chine : 

Iv. KATZAROFF. 
R. Sua rez BARROS. 
HOO CHI-TSAI. 
CHANG RSI -HAL 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la République de Colombia: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Co ta-Rica : 
Ad R efe rendum , 
P. MARTINEZ T. 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig : 
R. STARZYNSKI. 

P our la République Dominicaine : 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M . CHARARÄ. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH . 

Pour l 'Equateur: 
E. L. ANDRADE. 

Pour l'Espagne : Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles : 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie : G. E. F. ALBRECHT. 
P our l 'Ethiopie : ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUE IN. 
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Pour les Colonies et Protectorats 
français de l'Indochine: 

NICOLAS. 
Pour !'ensemble des autres 

Colonies françaises: 
J . CASSAGNAC. 

Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 

Pour Ie Guatémala: 
Victor DURáN M. 

Pour la République d'Haïti: 

Pour la Républ ique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

Pou,· !'Inde britannique: 
P. . MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 

Pour l'Ii-aq : Douglas W. GUMBLEY. 
Jos. SHAUL. 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 

Pour l'Ital ie: 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Je Japon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAJ\1.A. 

Pour Ie Cho en: Masao SEKI. 
Ryuzo KA WAZURA. 

Pour !'ensemble des autr.es 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKAWA. 

Pour Ja Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban) : 

CIANF ARELLI. 
L. PER OT. 

Pour la République de Libéria : 

Pour la Lithuanie: 

Pour le Luxembourg: 

Pour Ie Maroo (à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour le Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELSI G. 
Oskar HOMME. 

Pour la République de Panama: 
E. ZALDuA P. 

P om· le Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam : 
HOOGEWOO I G. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie Pérou: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour la Perse: S. A. RAD. 

R. ARDJOME DE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZY SKI. 
Pour Je Portugal : 

A. de Q. R . V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l 'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Roumanie: 
Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Mario: 
CRETY Donato. 

Pour la République de El Salvador: 

Pour Ie Territoire de la Sarre : 

Pour Je Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pottr la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: 
H. DUTEIL. 

Pour la Turquie: 
Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la République 0. de l'Urnguay: 
Arturo C. MASA ÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour Jes Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaltffie de Yougo lavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 
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PROTOCOL5 FINAL DE L'ARRANGE
MENT. 

Au moment de procéder à la signature de 
!'Arrangement concernant les colis postaux, 
conclu à la date de ce jour, les Plénipoten
tiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: 

Expl,oitation dlu service par les entreprises 
de transport. 

I. Tout P ays ou la poste ne se cha rge pas 
actuellement du transport des colis postaux , et 
qui adhère à ]'Arrangement, a l a facult,é <l'en 
faire exécuter Jes cl auses par les entreprises 
de chemins de fer et de navigation. Il peut, en 
même temps, limiter ce serv ice aux colis pro
venant ou à destination de localités desservi es 
par ces entreprises. 

L'Administration postale de ce Pays doit 
s'entendre avec les entreprises de chemins de 
fer et de navigation pour assurer la complète 
exécution, par ces dernières, de tout.es les 
clau es de l' Arrangement, spécia lement pour 
organiser Ie service d'échange. Elle leur sert 
d'intermédiaire pour tout.es leurs relations 
aveo Jes Administrations postales des autres 
Pays contractants et avec Ie Bureau interna
tional. 

S e,·vicés aériens . 
II. Les dispositions concernant Ie transport 

des colis postaux par voie aérienne sont an
nexées à ]'Arrangement et sont considérées 
comme faisant partie int.égrante de cel ui-ei et 
de son R èglement. Toutefois, par dérogation 

aux dispositions générales de ]'Arrangement, 
la modification de ces dispositions peut être 
envisagée de temps à autre par une Confé
rence comprenant les représentants des Ad
ministrations directement int.éressées. 

Cette Conférence peut être convoquée par 
l'intennédiaire du Bureau international à la 
demande de trois au moins de ces Admini 
strations. 

L'ensemble des dispositions proposées par 
cette Conférence devra être soumis, par l'in
termédiaire du Bureau international, au vote 
des Pays contractants. La décision sera prise 
à la majorité des voix expr imées. 

T1·ansit . 

III. La faculre de ne pas assurer Ie trans
port des colis en transit par leur territoire est 
accordée provisoirement à la Perse, aux Colo
nies portugaises de l'Afrique et au Congo beige. 

En ce qui concerne Ie Congo beige, cette 
clause ne s'applique pas aux colis en prove
nance ou à destination de la Rhodésie, des 
Colonies françaises du Tchad, de J'Oubangui
Chari et du Moyen-Congo. 

Su,·taxes. 
Par exception aux dispositions des articles 

3, 4 et 7 de !'Arrangement et à titre provi
soire, les Administrations énumérées ei-après 
sont autorisées à percevoir, en dehors des 
majörations prévues aux articles 5 et 6, Ie 
surtaxes terminales et de transit indiquées dans 
les tableaux suivants: 

1. Surtaxes terminales. 

N• 
d'ordre 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 
16 
16 

17 

Administration autorisée 
à percevoir la surtaxe 

2 

Afghanistan . . . 
Albanie ....... . 
Argentine {République) . 

Autriche 
Bolivie . 

Brésil 

Bulgarie 
Chili .. 
China . 
Colombi~ {République) . 

Congo beige. 

Dominicaine {République) 
Egypte . . . ..... 
Equateur . . ...... 
Es~agne .. . . .. .. 
Et iopie .... .. .. 

Finlande 

Montant de 1 

la surtaxe 
par ;olis 

1 

Centimes 
60 

100 
76 1 ) 

76 
') 

126 3) 

50 
75 
75 
') 

5) 

40 
100 6 ) 

125 
76 
') 

75 

Ob ervations 

4 

1 ) La surtaxe peut être élevée à 1 franc 
25 per les bureaux argenti.n.s de la Costa 
del Sur, Tierra del Fuego et îles adjacen
tes. 

2) La surtaxe peut l'élever pour les colis 
jusqu'à 1 kg. à 3 francs, peur les colis 
de plus de 1 jusqu'à 5 kg, à 7 francs, et 
pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, 
à 14 francs, en provenaoce ou à destina.
tion des localités autres que La Paz et 
Oruro. 

3) La surtaxe peut s'élever à 2 francs 25 , 
pour les colli, à. destination des localités 
autres que les ports de mer. 

4) La surtaxe peut s'élever à 1 franc par 
colis à destination des ports de mer, et à 
1 franc par kilogram me ou fraction de 
kilogramme pour les colis à. destination 
des autres localités. 

5 ) Pour Ie parcours des colis au delà des 
burea.ux d'échange, une surtaxe qui ne 
peut dépasser Ie tarif applicable a.ux 
colis du service intérieur est admise. 1 

6 ) Seulement pour les bureaux du Soudan. 

7) La surtaxe peut s'élever pour les colis 
jusqu'è. 1 kg. à. 40 centimes, pour les colis 
de plus de 1 jusqu'è. 5 kg, a 1 franc 25, 
peur les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, 
à 1 franc 70. 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 
40 

" 'd ,.. 
0 

s:; 
0 z 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 

1 

1 7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Co!~~:i!ra~ç~~e ~e _1•~r_ïq~e_é:u~- , 

1 

Grèce. 
~la'. Guatém 

Haïti ( :8épubliqu~) ·. 
Indoch 1ne . 
Inde b ritannique 
lndes n éerlandaises 
Iraq 

I slande 
Maroc (à l'exclusion de la Zone 

espag nole). 

Nicarag ua . 
Norvèg e 
Panam a (République). 
P érou . 
P erse . 

Pologn e . 
Colonie s portugaÎse~ d e· ]; A~g~l~ 

et du Mozambique . .. 
El Salv ador (République) . 
Siam 
Su ède 
Turqui e d'Asie 

1 

Uruf ua y_ (République 0.) . 
Vén zu ela (Etats-Unis) . 

1 

1 

Centim<>s 
8) 

75 
75 
50 
75 9 ) 

75 
150 

10) 

50 

100 11) 

75 
75 
75 

125 
12) 

50 

12) 

75 
75 
75 
75 13) 

75 
125 

1 
8 ) La surtaxe peut s'élever pour les colis 

jusqu'à 1 kg, à 60 centimes, pour les 
colis de plus de 1 jusqu'à 5 kg, à 2 francs, 
pour les colis de plus de 5 jusqu'à 10 kg, 
à 4 francs, pour Jes colis de plus de 10 
usqu'à 15 kg, à 6 francs, pour les colis 

de plus de 15 kg, à 8 francs. 

9) Pour cer tains bureaux éloignés. 

ID) La s~taxe pent s'élever pour les colis 
jusqu'à 1 kg, à 75 centimes, pour les colis 
de plus de 1 jusqu'à 5 kg' à 1 franc 25, 
pour les colis de plus de jusqu'à 10 kg, 
à 1 franc 60. 

11) A l'except.ion des bureaux de Casablanca, 
Mazagan, Mogador, Oudjda, Safi et Tan-
ger. 

12) Pour Ie parcours des colis au delà des 
bureaux d'échange, une surtaxe qui ne 
peut dépasser Ie tarif applicable aux colis 
du service intérieur est admise. 

13) La surtaxe peut être portée à 2 francs 
pour les colis adressés aux bureaux 
êlo1nés des chemins de fer et des cötes 
et ont Ie transport est effec tué par les 
courriers terrestres. 

2. Surtaxes de transit. 

·stration Admim 
au torisée à percevoir 

surtaxe la 

2 

Arfentine ( 
Br si! .. . 

R.épublique) 1 ) . 

Chili1 ) 
Chine . 
Colombie (R 
Congo beige 

id. 3 ) 

épublique) 
2) . . . . 

Montant 
de la surtaxe pour les colis 

Cen- Cen- Cen- Cen- Cen
times t imes times t imes times 

360 
70 

125 
95 
70 
30 

40 

360 
50 

125 
75 
50 

150 

180 

360 

125 
25 

300 

Obervations 

8 

1 ) Seulement pour les colis trans
portés par Ie chcmin de fer 
transandin. 

2) Seulement pour les colis en 
provenance ou à destination 
des Colonies françaises du 
Tchad, de l'Oubangui-Chari et 
du Moyen- Congo. 
Ce droit est susceptible demo
dification par entente entre les 
deux Administrations intéres
sées. 

3 ) Seulement pour les colis en 
'provenance ou à destination 
de la Rhodésie. 

1 

Egypte 4 ) 
Equateur . 
Colonie fran çaise de !' Afri

oriale. . . . . 

90 
70 

60 
70 
50 
70 

390 
50 

200 1 

800 

800 
400 

•) Seulement pour les colis en 

1 

provenance ou à destinati on 
du Co ngo beige, en transit 
par Ie Soudan. que équat 

Iraq . .. . 
Panama (R 
Pérou .. . 

épub!iqu'e) 
05

) 

sie 06
) •• 

Etats-Unis) 
Turquie d'A 
Vénézuela ( 

220 
70 

50 
50 
50 

200 
50 

f~g 1 

50 1 

150 
1 

600 
300 

100 50 

5 ) Seulement pour les colis trans
portés à travers l'lsthme. 

6 ) Pour les co lis de et pour la 
Perse traversant la voie Tré
bizonde Erzéroum Bayezid, 
la surtaxe de chaq ue coupure 
de poids peut être maj orée 
encore de 1 franc 50. 
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Surta:r,es spéciales. 

V. 1. Tout colis en provenance ou à desti
nation de la Corse ou de l 'Al gérie donne lieu 
à la perception, su i· l 'expédi teur: 1° du droit 
app licable au tran port maritime n'excédant 
pas 500 mi lies ma rins ; 2° d'un droit territo-
1·ial suppl "mentaire égal , au maximum , à la 
moit ié de la quote-part ter r itor iale app l iquée 
a ux co l is en provenance ou à desti natio n de la 
France co nt inenta le. 

2. Le transport entre l'Espagne continen
ta le, d'une part, les îles Baléares, les po es-
ions e pagnoles du Nord de l'Afrique et les 

bu reaux de la Zone espagnole du Maroc, 
d'autre part, donne I ieu à la perception d'une 
surtaxe égale au droit applicable au trans
port ma ri t ime n'excédant pas 500 mill es ma
r ins. 

Le transport entre l'Espagne continentale, 
d'une part, et les î les Canaries, d'autre part, 
donne lieu à la pe rception d'une urtaxe égale 
a u d ro it a ppl icable au transport ma ri time 
n'excédant pas 1000 milles miirins. 

3. L'Adm inistration portugai e a. la facu lté 
de pe rcevoir une surtaxe de 1 franc 50 par 
co lis pour Ie transport ent re Ie Portugal con
t inenta l et les îl es M adère et Açores. 

4. Le transport entre l 'Indochine, cl'une 
part, et Ie Territo ire de K ouang-Tchéou-Wa.n, 
d'a.utre part, donne l ieu à la perception d'une 
surtaxe égale au droit a.pplica.ble au transpo rt 
mari t ime n'excédant pas 500 mi lles marin . 

5. Tout col is empruntant les ervices auto
mobi le transdésertique Iraq yrie ou Pa
lestine donne l ieu à la. perception d'une sur
taxe spécia. le de 90 centimes, 4 francs 50, 9 
francs, 13 fr ancs 50 et 18 francs pour Ie coli 
de coupures de 1, 5, 10, 15 et 20 kilogram-

T ari/s spéciaux. 

VI. L'Inde br itann ique et l'Iraq ont la 
faculté d 'a.ppl iquer aux col is orig ina ire de 
leu r pays un tarif gradué correspondant à 
di [fé rentes catégories de poids , à la condition 
q ue la moyenne des taxes ne dépasse pas la 
taxe normale, y compris la surtaxe et la taxe 
spécia le auxquelles ils auraient droit. 

Cette dern ière facu l té est également accor
dée a ux pay qu i adhéreront à !'Arrangement 
dans l'i ntervalle jusqu'au prochain Congrès. 

Colis avec valeur déclarée. 
VII. P a r dérogation aux di positions de 

l'art icle 35: 
a. Ie Congo beige e t autorisé à limiter à 

500 franc Ie maximum de la déclaration de 
va.leur; 

b. I' Administration argentine est auto ri sée 
à percevoir un dro it suppl émentaire de 10 
centimes par 300 francs ou fraction de 300 
francs déclarés pour les col is avec décla ration 
de va leur en provenance ou à destination des 
bureaux de la Costa de l Sur, T ierra del F uego 
et îl es adj acentes; 

c. Ie t ransport entre la France continen
ta le, d' une part, l'Al gérie et la. Corse, d'autre 
part, donne lieu, à la charge de l'expéditeur, 
pour les co l is avec va leur déclarée, à u11 droit 
supplémenta ire d'as urance de 10 entimes par 
300 francs ou fraction de 300 francs déclar · ; 

d. I' Administration indochinoise est au tori-

sée à percevoir un droit supplémentaire de 
10 centimes par 300 franc ou fract ion de 300 
francs déclarés pour les colis avec va leur dé
cl arée en provenance ou à dest i nation des bu
reaux du Territoire de Kouang-Tchéou-Wan; 

e. !'Egypte est autorisée à porter à 10 cen
times par 300 francs ou fraction de 300 francs 
déclarés Ie droit d'assu1·ance des co l is avec 
va leur décla rée en provenance o u à de t ina
tion du Congo be ige, en trn nsit pa r Ic Sou
dan · 

/.' l'Iraq est autorisé à percevoir un droit 
supplémentaire cl'assurance de 10 cen times par 
300 francs ou fraction de 300 francs déclarés, 
pour Ie colis avec valeur déclarée emprun
tant les services automobiles transdésertiques 
Iraq-Syrie ou P a lestine. 

Tout colis avec valeur déclarée en prove
nance ou á desti nation de la orse et de I 'Al 
gérie donne lieu, à la charge de l'expécliteur 
et à titre de droit territoria! corse ou algé
rien, à une taxe supplémentaire d'assurance 
de 5 centimes pa,· 300 francs o u fract ion de 
300 francs déclarés. 

Exceptions au pt·incipe de la ,·esponsabilité . 
VIII. Par dé,·ogation aux dispos itio ns de 

l 'article 38, le Congo be ige, !'E gypte (pour 
Ie Soudan) et l'Iraq sont autorisés à nP payer 
aucune indemnité pour l'avarie des co lis or ig i
naires de tous les pays, à de tination du Congo 
be ige, du Soudan ou de l'Iraq, et contenant 
des liquides et de corps [acilement liquéf ia
bles, de objets en verre et de articles de 
même nature fragile. 

Poids, di,nensions et volwne. 
IX. Le Vénézuela et !'Inde britanll ique ont 

1 a facul té de ne pas ad.mettre provisoi rem ent 
Ie colis dont Ie poids excéderait 5 ki logram
m es. 

L a Grèce, la Tunisie et la 'l'urquie d' Asie 
ont la fac ul té de ne pas aclmettre prov isoire
ment les col is dont les d imens ions ou Ie vo
lume excéderaient le max imum autorisé par 
l ' Arrangement pour les services maritimes. 

Colis encom brants. 
X . Par dérogation à la d isposition de l'ar

ticle 8, § 1, lettre a, !'Egypte (pour Ie bu
reaux du Soudan) et la Norvège ont la fa
cu l té, dans leur relations avec les autre pays, 
de COllSidérer comme encombrants le col is 
do nt l'une des dimens ions dépas e 1 mètre 1 0 
ou <lo nt la somme de la longueur et d u p lus 
grand pourtour, pris dans Uil ens autre que 
cel u i de la longueur, dépa se 1 mètre 85. 

Sont considérés comme encombrants, lors
qu' il s sont adressés à des local ités de la Co
lom bia au tres que les ports de mer, les col is 
dont les dimensions sont supérieures à 1 mètre 
05 de coté ou dont la somme de la longueur 
et du plus grand pourtour, pri dans uil sens 
autre. que celu i de la longueu r, dépasse 1 
mètre 80. 

En foi de quo i, les Pl énipotentiaires ei
de sous ont cire sé le présent Protocol e, qui 
aura la même force et la même valeur que si 
ses dispositions éta ient insérées dans Ie texte 
même de I' Arrangement auquel il se rapporte, 
et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera 
dé po é aux Archiv,es du Gouvernement de 
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] 'Egypte et dont une copie sera remise à 
chaque P artie. 

F a it au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l' Afghanistan: 

Potll' l'Albanie : Pan. NASSE. 
Pour l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie R oyaume de l'Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épublique Argentine : 
R. R. TULA. 

Pour l' Autriche: 
Dr. Rudolf KUHN. 

Pour la Belgique: 
0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bol ivie: 
Ernesto CáCERES. 

Pou,· Ednnur11l,o de la FUENTE. 
Ernesto CáCERES. 

Pour Ie Brés il : C. M. de FIGUEIREDO. 
J. Sanchez PEREZ. 

Pour la Bul gar ie: 
Iv. KATZAROFF. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Ch ine: HOO CHI-TSAI. 

CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la R épubl ique de Colombie: 
E . ZALDUA P . 

Pour la Républi que de Costa-Rica: 
Ad Referendum , 
P. MARTINEZ T. 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig : 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l 'Equateur : 
E. L. ANDRADE. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tcb . 
Pour la Finl ande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBO . 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUS SERRE. 

Pour l'Algérie : E. HUGUE IN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies françai ses: 

J. CASSAGNAC. 
Pou,· la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J . LACHNIDAKIS. 
Pour Ie Guatémala: 

Victor DURáN 1\1. 
Pour la République d'Haïti: 

Pour la République du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

Pour !'Inde britannique: 
P. N. MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. al HASAN. 

Pour l'Iraq: Douglas W. GUMBLEY. 
Jos. SHÄUL. 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 

Pour l'Italie: 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies ital ienne 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA WAZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises : 

T. HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban): 

CIANFARELLI. 
L. PER OT. 

Pour la R épublique de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l 'exclus ion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELS! G. 
Oskar HOMME. 

Pour la République de Panama: 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 
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P our les Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOO I G. 

Pour les I ndes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie P érou : Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la F UE N T E, 

Ernesto CáCER ES. 

Pour la P erse: S . A. RAD. 
R. ARDJOME NDE. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A . de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidental e: 

Ernesto Jul io AVARRO. 

Pour les Colonies portugaises de 
I' Afrique orientale, de l' Asie et 
de l'Océanie: 

Mario Corrêa BAR.ATA DA 
CRUZ. 

Pour la R oumanie: 
Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Sa int-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour la R épublique de E l Salvador: 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam : 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhol d FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václ av KUCERA. 
J osef RADA. 

Pour la Tunisie: 
H . DUTEIL. 

Pour la Turquie: 
Y usuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M . TEVFIK. 

Pour la République 0. de l'Untguay: 
Arturo C. MASAN1!:S. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican : 
M gr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les E tats-Unis de Vénézuela: 
Luis A lejandro AGUILAR. 

P our l'Yémen : 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
K osta ZLATANOVITCH. 

RÈGLEMENT D 'EX1!:CUTION DE L'AR
RANGEMENT CONCERNANT LES 

COLIS POSTAUX. 

Les souss ignés, vu l' art icle 4 de la Conven
t ion postale universelle conclue au Caire Ie 
20 ma rs 1934, ont, au nom de leurs Admini
strations respectives, arrêté, d'un commun ac
cord , les mesures suivantes pour assure ,· l'exé
cut ion de !'Arr angement concernant les colis 
postaux : 

CHAPITRE I. 

Dlsposltions générales. 
A che1ninement . 

Art. 101. 1. Chaque Administration est 
obligée d'acheminer, par les voies et moyens 
qu'elle emploie pour ses propres colis, les 
colis qui lu i sont remis par une aut re Admi
nistration pour être expédiés en t ransit par 
son territoire. 

En cas d'interrupt ion d'une voie, les colis 
en transit qui devraient su ivre cette voie sont 
acheminés par la route disponible la plus 
ut ile. 

2. Le trans it doi t être effectué aux condi
tions fixées par l 'Arrangement et par Ie R ègle
ment, même lorsque l 'Administrat ion d'ori
gine ou de de t ination des colis n' a pas adhéré 
à ]'Arrangement. 

3. Dans les rapports entre pays séparés par 
un ou plusieurs terr itoires intermédiaires, les 
colis doivent suivre les voies dont les Ad
ministrations intéressées sont convenues. 

4. Les col is envoyés en fausse direction sont 
réexpédiés sur leur véritable destination par 
la voie la plus directe dont peut di sposer l'Ad
ministration réexpéd i trice. 

M ode de transmission. 

Art. 102. 1. L'échange des colis entre pays 
limi trophes ou relié_s entre eux au moyen d'un 
service marit ime direct est effectué par les 
bureaux et dans les locaux dés ignés par les 
Administrations intéressées. 

2. A moins d'arrangement contraire, la 
transmission des colis entre pays non limi
trophes s'opère à découvert. 

Les Administrations intéressées peuvent 
s'entendre pour établ ir des écha nges en sacs, 
paniers ou compartiments clos avec feuill es de 
route directes; dans ce cas, lesdi tes Admini
strations arrêtent d'un commun accord les 
mesures nécessaires. 

3. Toutefois, il est obi igatoi re de former 
des récipients clos lorsque, d'après la déclara
t ion d'une Administration intermédiaire, Ie 
nombre des col is est de nature à en tra ver ses 
opérations. 

Renseignements à fournir aux Administ,-ations. 

Art. 103. Les Administrations des pays con
tractants qui entretiennent des échanges di 
rects se notifient mutuellement, au moyen de 
tableaux conformes au modèle CP 1 ci-annexé, 
les renseignements concernant !'échange des 
colis. 

Voies de transmission et taxes . 

Art . 104. Au moyen des tableaux CP 1 
reçus de ses correspondants, chaque Adm i-
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nistration détermine les voies à employer pour 
la transmission de ses colis et les taxes à 
percevoir sur les expéditeurs, d' après les con
ditions dans lesquelles s'effectue Ie transport 
intermédiaire. 

CHAPITRE II. 

Dls1iosltf.ons appllcables à tous les colls. 
Vérification des colis . 

Art. 105. La manière de voir du bureau 
expéd iteur, en ce qui concerne Ie calcul exact 
du volume, du poids ou des dimensions, doi t 
être considérée comme prévalant, sau f erreur 
évidente. 

Conditionnement des colis. 

Art. 106. Pour être admis au transport, 
tout colis doit: 

a.. porter, en caractères latins, l'adresse 
exacte du destinata ire ainsi que celle de l' ex
péditeur. Les adresses au crayon ne sont pas 
admises; toutefois, sont acceptés les col is <lont 
l'adresse est écr ite au crayon-encre, su r un 
fond préalablement mouillé. L' adresse doit 
être écrite sur Je col is même ou sur une éti
quette attachée sol idement à ce dernier, de 
manière qu'elle ne puisse se détacher. Il est 
recommandé d'insérer dans ]' envoi une copie 
de la suscription avec mention de l' adresse de 
l'expéditeur; 

b. être emballé et ferrné d'une manière qui 
réponde au poids et à la nature du contenu 
a insi qu'à l a durée du transport. L'emball age 
et la fermeture doivent préserver assez eff i
cacement Ie contenu pour que celui-ci ne puisse 
pas être détérioré par la pression ou au cours 
des manipulations et pour qu'il soit impos
sible d'y porter atte inte sans laisser une trace 
apparente de violation. Toutefois, sont accep
tés sans emballage les objets qui peuvent être 
emboîtés, ou réunis et maintenus par un lien 
solide muni de plombs ou de cachets, de ma
nière à former un seul et même colis ne pou
vant se désagréger. Il n'est pas ex igé, non 
plus, d'emballage pour les colis d'une seule 
pièce, tels que pièces de bois, pièces métall i
ques, etc., qu'il n'est pas dans les usages du 
commerce d'emballer. 

Les objets pouvant blesser les agents des 
postes ou endommager les autres envois doi
vent être emballés de façon à éviter tout 
<langer ; 

c. être scellé par des cachets identiques à 
la cire par des plombs ou par un autre moyen, 
avec e~preinte ou marque spéciale uniforme 
de l'expéditeur; 

d. présenter des espaces suffisants pour per
mettre l'inscription des indications de service 
ainsi que J'application des timbres et des éti
quettes. 

Emballages spéciaux. 

Art. 107. 1. L'emballage des colis qui doi. 
vent être transportés sur de longues distances 
ou supporter de nombreux transbordements et 
manipulations, et notamment )'emballage des 
col is. à destination des pays éloignés, doit être 
particulièrement solide et bien conditionné. 

Lorsque Ie contenu est composé de métaux 
précieux, d'objets en métal ou de marchan-

di ses lourdes, il est indispensable, dans tous 
les cas, d'employer pour l'emballage des boîtes 
en métal résistant ou des caisses en bois d'une 
épaisseur d'au moins 1 centimètre pour les 
col is jusqu'à 10 kilogrammes et 1 ½ centi
mètres pour les colis de plus de 10 kilogram
mes · toutefois, lorsqu' il est fait usage de 
ca is;es en bois contre-p laqué, leur épaisseu 1· 
peut être limitée à 5 millimètres, à la condi
t ion que les a rêtes de ces ca isses soient ren
forcées au moyen de cornières. 

2. Les liquides et les corps facilement li
quéfiables doivent être expédiés dans un double 
récipient. Entre Ie premier (bouteille, flacon , 
pot, boîte, etc.) et Ie second (boîte en métal , 
en bois résistant, en pàte de bois ou en carton 
ondulé de solide qua! ité) est ménagé, autant 
que possible, un espace qui doit être rempli 
de sciure, de son ou de toute autre matière 
absorbante ou protectrice. 

Cette dernière condition est obligatoire 
lorsque Ie premier récipient est particulière
ment fragile. 

Les poudres sèches colorantes, telles que Ie 
bleu d'aniline, etc., ne sont admises que dans 
des boîtes en fer-b l anc résistant, pi acées à leur 
tour dans des boîtes en bois avec de la sciure 
entre les deux emball ages . Les poudres sèches 
non colorantes doivent être placées dans des 
boîtes en métal, en bois ou en carton; ces 
boîtes doivent être ell es-mêmes enfermées dans 
un sac en toile ou en parchem in. 

3. Lorsqu'ils sont admis par toutes les Ad
ministrations appelées à participer au trans
port: 

a. les colis contenant des all umettes, des 
capsules et des cartouches métalliques char
gées pour les a1mes à feu portatives et des 
éléments de fusées d'artillerie inexplosibles 
doivent être solidement emballés à l'intérieur 
et à l' extérieur dans des caisses ou des barils. 
Le contenu doit, en outre, être indiqué tant 
sur Ie bulletin d'expédition que sur )'envoi 
même; 

b. les colis contenant des films, du ce llu
loïd brut ou des objets fabriqués en celluloïd, 
ainsi que les bulletins d'expédition qui s'y 
rapportent, doivent être munis, du oóté de la 
suscription, d'une étiquette très apparente de 
couleur blanche portant, en gros caractères 
noirs, la mention: ,,Celluloïd! A tenir loin du 
feu et de la lumière !". 

Bulletins d' expédition et déclarations en 
douane. 

Art. 108. 1. Chaque colis doit être accom
pagné d'un bulletin d'expédition en carton 
résistant de couleur bla nche et de déclarations 
en douane conformes aux modèles CP 2 et CP 
3 ci-annexés; les déclarations en douane sont 
sol idem ent attachées au bulletin d'expédition. 

L'expéditeur peut a jouter sur Ie coupon du 
bulletin d'expédition une communication rela
tive au colis. Il doit, en outre, indiquer, au 
verso du bulletin d'expédition, soit par écrit, 
soit en soulignant la contexture imprimée, Ja 
manière <lont il entend disposer du col is au 
cas ou la livraison ne pourrait être effectuée. 
Cette annotation, qui doit être I ibellée en 
français ou dans une langue connue dans Ie 
pays de destination, est reproduite sur Ie colis 
même. 
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Les di spo itions su iva nte sont seules ad-
1nises: 

a. que le coli s so it immédi atementre nvoyé; 
b. que le col is so it réexpédié au même des

tinataire dans une autre loca l ité; 
c. que Ie coli s soit remis ou réexpédié à un 

autre destinataire (éventuell ement sans per
ception du montant du rembourseme nt ou 
contre payement d'une somme infé ri e ui·e à 
cell e qui était indiquée primitivement) ; 

d. que le coli s so it signalé comme tombé 
en rebut ; 

c. que !'avis de non-rem ise so it adressé à 
un tiers da ns le pays de destination du col is; 

/. que l e coli s so it vendu aux risques et 
périls de l'expédite ur ou traité comme aban
donné. 

2. Un seul bulletin d' expédition et une 
seu le déclaration en douane peuvent serv ir 
1lOur plus ieurs colis ordinaires jusqu'au nom
bre de tro is, éma nant du même expéd iteur, 
soumis à la même taxe et destinés à l a m ême 
personne. Cette di spos ition n'est pas appl i
cable aux col is expédiés contra remboursement, 
avec décl aration de valeur, ou à remettre aux 
destinata ires francs de droits , coli s pour les
quels les documents coll ectif ne sont pas 
adrnis. 

Chaque pays peut toutefois exiger un bulle
t,in d'expédi t ion et une déclaration en douane 
par col is. 

3. Les Administrations n'as ument aucune 
responsabi l i té du chef des décl arations en 
douane. 

Colis francs de droits . 

Art. 109. l. Les bulletins d'ex pédition des 
col is à rem ettre francs de droits aux destina
ta i res, de même que Ia suscr i ption de ces 
coli s, do ivent porter l 'en-tête très a ppa rent 
"Franc de droits" ou une mention analogue 
dans l a langue du pays d'origine . Les adresses 
des col is a insi que les bulletins d'expédition 
sont pourvus d'une étiquette de couleur j a une 
portant également, en gros caractères, l' indi
cation "Franc de droits". 

2. Tout col is expéd ié franc de droits est 
accompagné d'un bulletin d'affranchissement 
conforme au modèl e CP 4 ci-annexé, confec
t ionné en carton de couleur jaune et dont le 
recto est rempli pa,· Ie bureau expéditeur. Le 
bu lletin d'affranch issement est solidement at
taché au bulletin d'expéd ition. 

3. Dans Ie cas oû l'expéditeur d'un colis 
demande, postérieurement au dépöt, de re
mettre ]'envoi franc de droits , Ie bureau 
d'origine en avertit le bureau de tinata ire par 
une note explicative transmise sous recomman
dation en y joignant le bulletin d'affranch is
sement, dûment rempl i au recto. Ce dernier 
bureau appose sur l' ad resse du coli s a insi que 
sui· le bulletin d'expêdition l 'étiquette prévue 
au § l. 

Avis de réception. 

Art. 11 0. 1 . Les co lis dont l'expéditeur de
mande un av is de réception doivent porter 
l'an notation très apparente "Av is de. récep
tion" ou l' empre inte d'un timbre " A .R.". La 
même mention est reproduite sur les bulletins 
d'expêdition. 

2. Ces col is sont accompagnés d'une for-

mule conforme au modèle C 5 an nexé au 
R èglement de la Convention; cette formul e 
est établ ie par le bureau d'ori g ine ou par 
tout autre bureau à dés igner par l'Administra
tion expéditrice, et jointe au bull etin d 'expê
dition du col is auquel ell e se rapporte. Si el Ie 
ne parvient pas au bureau de destination. 
ce lui-ci dresse d'office un nouvel avis de ré
ception. 

3. Le bureau de destination renvoie la for
mule C 5, dûment remplie, dans le courrier 
ordinaire, à découvert et e n franchise de port, 
à l'adresse de l 'expêditeur du co lis. 

4. Lorsque l 'expêditeur réclame un avis de 
réception qui ne lui est pas parvenu dans les 
délais voulu , il est procédé conformément aux 
règles tracées à l 'article 111 ei-après. Dans ce 
cas, il n'est pas perçu une deuxième taxe et le 
bureau d'origine inscrit en tête de fa formule 
C 5 la mention " Duplicata de ]' avis de ré
ception, et.c.". 

Avis de réception demaniié postérieurernent 
au dépót. 

Art. 111. l. Lorsque l 'expéditeur demande 
un avis de réception postérieurement au dé pót 
du colis, le bureau d'orig ine rem pl it une for
mul e C 5. 

L a formul e C 5 est attachée à une rêclama
tion CP 5 mentionnée à l'article 140 e i-après; 
cette réclamation, après avoir été r evêtue d'un 
timbre-poste représentant l a taxe due, est trai
tée salon les prescriptions dudit article 140, 
sauf que, en cas de livraison régulière du 
coli s, le bureau de destination retire la for
mul e CP 5 et renvoie la formule C 5 à !'ori 
g ine de l a manière prescrite à l'article 110, 
§ 3. 

2. Toutefois, dans les pays oû Ie service 
des coli s postaux n'est pas exécuté par l 'Ad
ministration des postes, l a perception de la 
taxe est constatée sur l a formu le CP 5, soit 
par l'apposition d'une vignette spéciale, soit 
par l'indication du montant de cette percep
tion. 

CHAPITRE III. 

Colls contre r.emboursernent. 
l ndications à porter sur l ~ colis -e t su,· l e 

bulletin d' expédition. 

Art. 112. 1. Les colis grevés de rembourse
ment et les bulletins d'expêdition y afférents 
doi vent porter, d'une maniè re très apparente, 
l'en-tête " R emboursement", suiv i de l'indica
t ion du montant du remboursement en carac
tères latins, en toutes lettre et en chiffres 
arabes, sans ratures. ni surcharges, même ap
prouvées. 

2. L'expêditeur doit indiquer, sur Ie coli s 
et au moto du bulletin d'expédition, son nom 
et son adresse en caractères latins. Lorsque Ie 
montant encaissé est à verser e n com pte cou
r a nt postal dans le pays de destination ou 
d'origine, Ie coli s et le bulletin d'expédition 
doivent porte r en outre, du oöté de la su crip
tion, l' annotation suivante libellée en fran
çais ou dans une a ut re langue connue dans Ie 
pays de desti nation: 

" A porter au créd it du compte coura nt posta l 
N ° ...... ...... de M .... . à ............ tenu par 
Ie bureau de chèques d . 



895 27 DECEMBER (8. 670) 1934, 

Etiqt1,ette . 

Art. 113. L es coli s contre remboursement 
a insi que leurs bulletins d'ex pédition doivent 
être revêtus, du cóté de la suscription, cl'une 
étiquette de coul eur orange confo,-me au mo
dèle C 6 annexé au R èglernent de la Con
vention . 

Mandat de rembourse,nent. 
Art. 114. Sauf Ie cas prévu à l' article 116 

ei-après, tout coli s contre remboursement est 
accompagné d'une formule de mandat de 
rembou,- ement en carton rósistant, de couleur 
blanche, conforme au modèle CP 6 ci-annexé. 
Cette formule, qui est attachée au bulletin 
d'expédition , doit porte,· l'inclication du mon
tant du remboursement dans la monnaie du 
pays d'origine et indiquer, en règle générale, 
l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du 
mandat. Lorsque Ie règlement de l 'Admini
stration d'origine Ie permet, l' expéd iteur a la 
faculté de mentionner sur ce titre, aux lieu et 
place de son adresse, le titulaire et Ie numéro 
cl'un compte courant postal tenu dans Ie pays 
d'origine ainsi que Ie bureau qui tien t ce 
compte. Chaque Administration est I ibre de 
faire adresser aux bureaux d'origine des col is 
ou à d'autres de ses bureaux les mandats a ffé
,-ents aux colis originaires de son serv ice. 

V ersem,nt en co,npte courant postal dans le 
pays de destination du colis. 

Art. 115. Tout col is dont Ie montant en
ca issé cloit être versé en compte cou,-ant postal 
cl ans Ie pays de clestination est accompagné, 
sauf arrangement contra i,-e, cl'un bulletin de 
versement conforme à la formule prescrite 
clans Je serv ice intérieur de ce pays. Le bulle
tin doit désigner Ie titulaire du cornpte à cré
diter et contenir toutes les a utres inclications 
que comporte Ie texte de la formule, à l'excep
tion du montant à créditer qui sera inscrit par 
1 'Administration de destination ap rès encais
sement du montant du remboursement. Si Ie 
bulletin de ve"sement est pourvu cl 'un cou
pon, l'expéditeur y mentionne son nom et son 
adresse, a insi que les autres indications qu'il 
juge nécessaires. 

Le bull etin de versement est réuni solide
ment au bulletin d'expédition. 

Conrersion du nwntant du re,nboursem enl. 

Art. 116. Sauf entente contraire, Je mon
tant du remboursement exprimé clans la mon
naie du pays d'origine du col is est converti en 
monnaie du pays clestinataire par les soins 
de l'Administration de ce pays, qui se sert du 
taux de conversion dont ell e fait u age pou,
les manclats de poste à destination du pays 
d'origine des col is. 

Dive,·gcnce ent,·e les indications du ,nontant 
du 1·e1nbourse1nent. 

Art. 117. En cas de divergence entre les 
indications du montant du remboursement fi- · 
gu.rant sur Ie coli s, sur Ie bulletin d'expódi
tion et sur Ie mandat, la somme la plus élevée 
cloit être enca issée sur Ie destinataire . 

Si celui -ci refuse de verser cette somme, Ie 
colis peut être livré, sauf l'exception prévue 
ei-après, contre payement de la somme infé
r ieure, mais sous réserve qu'un payement 

complémentaire sera effectué, s' il y a lieu, 
dès réception des renseignements qui seront 
fournis par l 'Adm inistration expéditrice. Si 
Ie destinataire n' accepte pas cette condition, il 
est sursis à la 1 ivraison du colis. Dans tous les 
cas, une dem ande de renseignements est trans
mise immédiatement à 1' Administration expé
ditrice qu i doit y répondre, clans Ie plus cou ,-t 
dél a i poss ibl e, en précisant Ie montant exact 
du remboursement et en appl iquant, l e cas 
échéant. les prescr iptions de l'article 135 , § 2. 
du R èglement de la Convention. 

Lorsque Ie destinataire est de passage ou 
doit s'absenter. Ie payement de la somme la 
plus élevée est toujours ex igé. En cas de re fus , 
Ie colis n'est livré qu'à l a réoeption de la ré
ponse à Ia demande de rense ignements . 

Délai de paye,nent. 

Art. 118. 1. Le montant du remboursement 
cloit être payé clans un délai de ept jours à 
compter du lendemain de l' arrivée du coli s au 
bureau destinataire. Ce clél a i peut öt.re porté à 
un moi au maximum lorsque la législation 
interne du pays de destination l 'exige. A l' ex
piration du déla i de ga rde, Ie coli s est tra ité 
comme étant tombé en rebut, conformément 
aux di spositions de l' article 22 de !' Arrange
ment. L'expéditeur peut toutefo is clemander 
que les dispositions prescri tes par 1 ui en vertu 
de l' article 108, § 1. du présent Règl ement 
o ient exécutées immédi atement au cas ou Ie 

destinataire ne payerait pas Ie montant du 
remboursement lors de la premiè,·e présenta
tion. L'exécution immédiate de ces disposi
tions a également l ieu si le destinataire, lors 
de la présentation, a formellement refusé tout 
payement. 

2. Dans le cas ou, en réponse à un avis de 
non-remise, l' expéditeur a clonné des instruc
tions au bureau de de tination, Ie délais sus
mentionnés sont comptés du lendem a in de l 'ar
rivée de ces instructions. 

R édAtction Ott annulation dit remboursement. 

Art. 119. L e demandes d'annu lation ou de 
réduction du montant du remboursement ont 
soumises aux règles et formal ité prescrites 
par l'article 135 du Règlement de la Conven
tion. 

Excepté Je cas prévu à l'article 115, toute 
demande par vo ie postale de récluction du 
montant du remboursement doit être accom
pagnée d'une nouvell e fo 1·mule de mandat de 
remboursement indiquant Ie montant rectifi é. 
Lorsqu'il s'agit d'une demande pa,- voie télé
graphique, Ie mandat de remboul"sement doit 
être rem pi acé par Ie bureau desti na tai re aux 
conditions déterminées par l'articl e 122 ei-
après. 

R éexpédition. 

Art. 120. Les colis grevés de remboursement 
peuvent être réexpédiés si Ie pay de la nou
velle destination assure, avec ce l ui d'orig ine, 
Je service des col is de cette catégori e . Dans ce 
cas, les colis sont accompagnés des formul es 
de mandats de remboursement établ ies par Ie 
service d'origine. L'Aclm inistration de la nou
velle destination procède à la liquidation des 
remboursemel)ts comme i Ie co li s lui avaient 
été expédiés directement. 
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Les col is dont Ie montant encaissé doit être 
versé en compte courant postal dans Je pays 
de clestination primiti f ne peuvent être réex
pédiés. 

E,nission du ,nandat de rem boursement ou du 
bulletin de versement. 

Art. 121. Immédiatement après avoir encais
sé Ie montant du remboursement, Ie bureau de 
destination, ou tout autre bureau dés igné par 
l 'Aclm inistration destinataire, remplit la par
tie " I ndications de service" du mandat de 
remboursement et, après avoir apposé son 
t imbre à date, Ie renvoie sans taxe au bureau 
de dépót du colis ou au bureau qui a été spé

•Cialement désigné par ]' Administration d'ori
gine sur le titre lui -même. 

Lorsqu'une demande de renseignements sur 
le montant exact du remboursement a été 
adressée à l 'Administration d'origine, il est 
surs is à ]'envoi du mandat jusqu'à la récep
tion de la réponse. 

Les mandats de remboursement sont payés 
aux expéditeurs des col is dans les conditions 
déterm inées par chaque Administration. Les 
bulletins de versement des col is contre rem
boursement, dont le montant doit être porté à 
un compte courant postal dans Ie pays de 
destination, sont traité d'après Ie régime in
térieur des chèques et virements po taux de 
ce pays. 

A nnulation ou remplace,nent des formul es de 
11iandats de remboursement ou de bulletins 

de versement. 

Art. 122. l. Les formules de mandats de 
remboursement qui deviennent inuti l isables 
pour cause de d ivergenoe entre les ind ications 
du montant du remboursement ou par suite 
d 'annulation ou de réduction du montant, de 
même que Jes form ul es de bulletins de verse
ment devenues inutili sables en cas d'annula
t ion du montant du remboursement, sont dé
trui tes par Jes soi ns de I' Administration desti
na ta ire des col is. 

2. Les formules afférentes aux col is grevés 
-de remboursement, qui , pour un motif quel
•COnque, sont renvoyés à ]'origine doivent être 
annulées par les soins de l'Administration qui 

-effectue le renvoi . 
3. Lorsque les formules afférentes aux colis 

g revés de remboursement sont égarées, perdues 
•Ou dét ru ites avant l' encaissement du rembour

ement, Ie bureau destinataire en établ it des 
dup licata sm formule CP 6 ou sur formule de 
bulletin de versement, selon Ie cas. 

Mand.ats de remboursement non délivrés 
ou non encaissés. 

Art. 123 . Les mandats de remboursement 
-qui n'ont pu être dél ivrés aux bénéficiaires, 
de même que ceux qu i ont été rem is aux 
ayants dro it, mais dont Ie montant n' a pas 
été encaissé, sont traités conformément aux 
disposit ions de l'article 139 du Règlement de 
la Convent ion. 

CHAPI TRE IV. 

Colls avec valeur déclarée. 
l ndication dJu ,nontant de la valeur. 

Art. 124. l. La déclaration de la valeur 

doit être expr imée dans la monnaie du pays 
d 'origine et être inscrite par l'expéd iteur sur 
Ie colis et le bull etin d'expédition, en carac
tères latins, en toutes lettres et en chiffres 
arabes, sans ratures ni surcharges, même ap
prouvées. 

2. Le montant de la déclaration de valeur 
doit être converti en francs-or par l'expédi
teur ou par l'Administration d'orig ine. Le 
résultat de la conversion doit être indiqué 
par de nouveaux chiffres placés à cöté ou 
au-dessous de ceux qui représentent Ie mon
tant de la déclaration dans la monnaie du 
pays d'origine. Cette disposition n'est pas ap
pl icable aux relations directes entre pays 
ayant une monnaie commune. 

Le montant en francs-or do it être souligné 
d'un fort trait au crayon de couleur. 

Etiquettes et timb11es-post,e. 

Art. 125. Les colis avec valeur déclarée 
ainsi que leurs bulletins d'expédition doivent 
être revêtus d'une étiquette de couleur rouge 
conforme au modèle CP 7 ci-annexé, avec 
l 'ind ication en caractères latins de la lettre 
V , du nom du bureau d'orig ine et du numéro 
d'ordre du coli . 

Toutefois les Administrations ont la faculté 
de revêtir les colis avec valeur déclarée et 
leurs bulletins d'expédition de l'étiquette CP 8 
prévue à l'article 130 ei-après et d' une éti
quette de couleur rouge, de petites dimen
sions, portant, en gros caractères, la mention 
,,Valeur décla rée". 

Lorsque les col is contiennent des pièces de 
monnaie, des billets de banque, des bi llets de 
monnaie ou des valeurs quelconques au por
teur, du platine, de ]'or ou de l 'argent, m a
nufacturés ou non, des pierreries, des bijoux 
et d'autres objets précieux, les cachets ou 
scell és de même que les étiquettes de toute 
nature' et, Ie cas échéant, les t imbres- poste 
apposés sur les colis doivent être espacés, de 
façon à ne pas pouvoir cacher des lés ions de 
!'emballage. Les étiquettes et, Ie cas échéant, 
les timbres-poste ne doivent pas, non plus, 
être repliés sur les deux faces de !'emballage 
de manière à couvrir la bordure. Le cas 
échéant, les étiquettes sur lesquell es figu re 
l 'adresse des col is de l'espèce ne peuvent pas 
être collées sur ]'emballage même. 

lndication du poids. 

Art. 126. Le poids exact, en gram mes, de 
chaque col is avec valeur déclarée do1t être 
inscr it par l'Aclministration d'orig ine: 

a. sur l'adresse du col is; 
b. sur Ie bulletin d'expédition, à la place 

à ce réservée. 

Déclaration /rauduleuse . 

Art. 127. Lorsque des circonstances quel
conques ou les réclamations des intéressés 
viennent à révéler l'existence d'une déclara
t ion frauduleuse de valeur supérieure à la 
va leur réelle insérée dans un colis, avis en 
est donné à l'Administration d'origine, dans 
Ie plus bref délai possible et, Ie cas échéant, 
avec les pièces de !'enquête à l'appui. 
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CHAPITRE V . 

Colls urgents. 

Etiquette. 

Art. 128. Les colis urgents et les bulletins 
d'expédi tion y a fférents doivent porter une 
étiquette avec l'indicat ion très apparente 
,,Urgent'' . 

Transm ission et dédouanement. Compta bili té. 

Art. 129. Les Admin istrations qui partici
pent à !'échange des colis urgents s'entendent 
pour as urer la transmission rapide et , autant 
que possible, directe de ces col is, et ell es 
prennent des mesures pour en accélérer Ie 
dédouanement . 

E lles arrêtent également d'un commun ac
cord les mesures nécessa ires pour la compta
bilité. 

CHAPITRE VI. 

01>ératlon s au départ et à l'arrlvée. 

N um éro d'ordre et l ieu de dépót. 

Art. 130. Chaque colis, a insi que Ie bull e
t in d'expédi t ion qui s'y rapporte, doit être 
revêtu d'une étiquet te conforme au modèle 
CP 8 ci-annexé indiquant, de rnan ière appa
rente, Ie numéro d'ordre et le nom du bureau 
de dépót. Cette prescription ne s' applique pas 
aux colis avec valeur déclarée revêtus de 
l'ét iquette CP 7 prévue à l 'arti cle 125, l er 
alinéa. 

Le même bureau d'origine ne peut employer 
en même temps deux ou plusieurs séries d'éti
quettes, sauf Ie cas ou les séries sont complé
tées par un caractère distinctif. 

A pplication du timbre à date et indication 
du poiils. 

Art. 131. 1. Le bulletin d' expédition est 
frappé par Ie bureau d'or ig ine, du coté de la 
suscription, du timbre indiqua nt Ie I ieu et la 
date du dépöt . 

2. Le poids, en kilogra rnrnes, de chaque 
colis sans décla ration de valeur doit être 
inscrit par Ie bureau d'o r ig ine sur Ie bull etin 
d'expédition à la place réservée à eet effet. 
Les fractions de kilogramme sont arrondies au 
demi-kilogramme supérieur. 

Colis exprès . 

Art. 132. Les colis à rernettre par ex près 
a insi que les bulletins d 'expédi t ion correspon
da nts sont pourvus, autant que possible à coté 
de l'indication du lieu de destination , d'une 
ét iquette imprimée, de couleur rouge foncé, 
portant en gros caractères Ie mot " Exprès" . 

R envoi des bulletins d' af franchissemen t . 
R écupération des droi ts avancés. 

Art. 133. 1. Après la I ivra ison au destina
t a ire d'un colis franc de droits, Ie bureau qui 
a fait !'avance des fra is de douane ou autres 
pour Ie compte de l'expéditeur compl ète, en ce 
qui Ie concerne, les indications qui fi gurent au 
verso du bulletin d' affranchissement et trans
met ce dernier, accompagné des pièces justi 
ficatives, au bureau d'orig ine du col is ; cett.e 
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transmission a lieu sous enveloppe fermée, 
sans indication du contenu. 

Toutefois , chaque Administration a Ie droit 
de faire effectuer, par des bureaux spéciale
ment désignés, Ie renvoi des bulletins d'af
fra nchissemt grevés de fra is et de demander 
que les bulletins soient tra nsmis à un bureau 
déterminé . Le nom du bureau auquel les bul
letins doivent être renvoyés est inscri t, dans 
tous les cas, par Ie bureau expédi teur du 
colis au recto du bull etin d' affra nchissement. 

2. Lorsqu' un col is qui porte l' en-tête 
,,Franc de droi ts" parvient au service desti
nataire sans bulletin d' a ffranchissement, Ie 
bureau chargé du dédouanement établit un 
duplicata de ce bulletin sur lequel il m en
t ionne Ie nom du pays d'origine et , autant que 
possible, la date de dépót du col is. Lorsque Ie 
bull etin d 'affranchissement est perdu après 
livra ison du colis, un duplicata est établi dans 
les mêmes conditions. 

3. Les bulletins d' affranchissement affé
rents aux colis qui, pour un rnotif quelconque, 
sont renvoyés à !'orig ine doivent être annulés 
par les soins de l 'Administration destinata ire 
et être attachés aux bulletins d'expédition. 

4. A la réception d'un bull etin d'affranchi s
sernent indiquant les fra is débou rsés par Ie 
service destinata ire, l 'Administration d'origine 
convertit Ie montant de ces fra is dans sa 
propre monnaie à un taux qui ne doit pas 
être supérieur au taux fixé pour l' émission des 
manda.ts de poste à destination du pays oor
re pondant. Le résultat de la conversion est 
indiqué dans Ie corps de la formul e e t sur 
Ie coupon latéral. Après avoir recouvré Ie 
montant des fra is, Ie bureau d'or ig ine remet 
à l'expéditeur Ie coupon du bulletin et, Ie cas 
échéant, les pièces justificatives. 

R éexpédition. 

Art. 134. 1. Les col is réexpédiés par sui te 
de fausse direction ne peuvent être frappés de 
droits de douane ou autres par l'Administra
tion réexpéditrice. 

Lorsque cette dernière renvoie un colis à 
l'Administration qui l'a acheminé en dernier 
lieu, elle lui restitue les bonifica tions qu'elle 
a reçues e t signale l ' erreur par un bull etin de 
vérification. 

Dans les aut res cas et si Ie montant des 
taxes qui lui ont été attribuées est insuffisant 
pour couvrir les frais de réexpédition qui lui 
incombent, l'Administration réexpéditrice bo
nifie à l' Administration à laquelle elle remet 
Ie colis les droits de tra nsport que comporte 
l' acheminement; elle se crédite ensu ite de la 
sornme <lont elle est à découvert par une reprise 
sur Ie bureau d'échange qui a transmis en 
dernier lieu Ie colis en fausse direct ion. Le 
motif de cette reprise est notifié à ce bureau 
au moyen d'un bulletin de vérifi cation. 

2. Lorsqu'un colis a été admis à tort à 
l' expédition pa r suite d'une erreur imputable 
au service posta l et doit, pour ce motif, être 
renvoyé au pays d'ori gine, l'Administration 
qui restitue Ie colis alloue à l 'Adrninistra t ion 
qui Ie lui a livré les bonifications qu'elle en a 
reçues. 

Lorsque Ie renvoi est la conséquence d'une 
erreur de l'expéditeur ou d'une des inter-

57 
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dictions pr vues à l 'ar t icle 16 de !'Arrange
ment, les frai de transport qu i résul tent de 
l 'opération sont à l a charge des expéd iteurs. 
Ch aque A dmi n istrat ion se crédi te de sa quote
part par 1me repri se. ainsi qu'i l est indiqué 
au § 3 ei-après pour les col is réexpédiés. 

3. L es col is réexpédiés par suite de change
ment de rés idence des destinata ires ou d' une 
e rreur imputable à l 'expéd iteur sont grevés à 
la ch arge des destinataires, par l'Admin istra, 
t,ion d istr ibutrice. d'une somme représentant 
Ie montant, des quotes-parts revenant aux di 
ve rses A dm ini Atrations qui ont part ic ipé au 
transport de réexpédition et des autres taxes 
et dro its prévus aux articles 46 . 47 et 48 de 
1 'A rrang-ement. 

L'Admini t ra tion réexpéditrice se créd ite sur 
l'Admin istra tion intermédia ire ou sur l'Ad
min istra t ion de la nouvelle destination du 
montant de la somme qu i lui e t due. D ans 
les cas oû le pays de réexpédi tion et celui de 
la nou vell e destination ne sont pas lim it ro
phes, l a première A dministration interméd ia ire 
qu i reço it un col is réexpédié se crédite du 
montant qu i lu i est dû et de celui qu i rev ient 
à l'Adm inistra tion réexpéditrice, en débitant 
l 'Administration à l aquelle ell e li vre le col is; 
cette dern iè re, à son tour, si ell e n'est ell ~
même qu'un intermédi aire, répète, sur I' Adm1-
nistration suivante le montant qui l u i est dû . 
rumulé avec celu i' dont ell e a ten u compte à 
l 'Admin istration p récédente. L a même opé
ration se poursuit dans les rapports entre les 
diffé rentes Adm inistrations participant au 
t ra nsport, jusqu 'à ce que le coli s par~ien~e à 
l'Adm inistration ch argée de la li vra1son. 
Lorsque la taxe de transport et les aut res 
taxes et d roits prévus aux articles 46, 47 et 
48 de ]'Arrangement sont acquittés au mo
ment de la réexpéd it ion, le colis est traité 
comme s' il éta it ad r ssé di rectement pa r le 
pays réexpéd iteur au pays de la nouvell e des
t ination. D ans ce cas, aucune taxe de t rans
por t n' est perçue sur Ie destinatai re. 

Les fr a is repris do ivent être ind iqués en 
déta il {dro its de t ransport, droit de maga~i 
nage, dro its de douane, etc.) sur le _ bu ll etin 
d'expéd it ion ou, si ce n'est pas poss , bie, sur 
un bordercau joint à ce document. 

4. L es d ispos it ions du § 3, alinéas 1, 2 et 
4 sont appl iquées également aux col is postaux 
e~ t ransit qu' une Admi nistration intermédi a ire 
doi t achem ine r par une voie plus coûteu e en 
ra ison d' interruption de la voie ordinai re pour 
laquelle les taxes sont boni fiées. 

5. L es col is sont réexpéd iés dans leur em
ball age pr im iti f ; il s sont accompagnés du 
bull etin d'expéd ition établi par le bureau 
d'or ig ine. Si Ie col is do it, pour u n motif 
quelconque, être rem ballé ou si Ie bu lletin 
d'expédi t ion prim it if do it être rempl acé par 
un bull eti n supplémenta ire, il est indi pen
sabl e que Ie nom du bureau d'or ig ine du col is, 
Ie numéro d'ordre primi t if et, autant que pos
s ible la date de dépê,t audi t bureau fi gurent 
tant 'sur Ie col is que sur Ie bu ll etin d'expéd i
ti on . 

6. D ans Ie cas oû l 'essai de remi se d' un 
col is exprès à domicil e par un porteur spécia l 
est resté infructueux, Ie bureau réexpéd iteur 
doit biffe r l'étiquette ou la mention " Exprès" 
par deux forts t ra its t ransversaux. 

R e buts. A vis de non-rem·ise. 
Art. 1 35. 1 . Lorsque l'expéd iteur a de

mandé, pa r une annotation portée au ve rso du 
bull eti n d'expéd it ion et su r Ie coli s, que Ie 
col is so it s igna lé comme tombé en rebut, )_'Ad
m inistration destinataire transmet, ous pi i 
recommandé, à I 'Adm inistration expédi tri ce, 
après l'avo ir com plété, un av is de non-rem ise 
conforme au modèle CP 9 ci-annexé. Cet avis 
st renvoyé au bureau qui l 'a établi , a vec Ie 

instructions de l'expéditeur et avec Ie bull et in 
d'expédition . 

Lorsqu ' il s' agit de plusieurs colis déposés 
simultanément par Ie même expédi teur, à 
l'adresse du m ême destinata ire . il est perm is 
de n'em·oyer qu'un av is de non-remise . même 
si ces col is étaient accompagnés de plusieurs 
bull etins d'expédition. Dans ce cas, tous ces 
bull etins sont annexés à !' av is de non- remise. 
Lorsque !'avis de non-remise est envoyé à un 
t iers dé igné au verso d u bull etin d'expéd i
t[on1 ce dern ier document n' e t pas a nnexé à 
l av is. 

2. Un av is modèle CP 9 doit également 
être établ i pour signaler à l 'Admin istration 
d'o ri gine les colis retenus d'office en cou rs de 
t ransport, so it par la poste, so it par la doua ne, 
ou tombés en souffrance pour cause d' ava ri e, 
de spol iation ou toute autre cause de même 
nature. 

Toutefois, cette mesure n'est pas obligatoire 
dans les cas de force majeure. ou lo rsque Ie 
nom bre des col is retenus d'o ff ice en cours de 
t ransport {mesure douan ière, interrupt ion ac
cidentell e du trafic, etc. ) est tel que !'envoi 
d'un av is est matérie ll ement imposs ibl e. 

3. E n règle générale, les avis de non
remise ont échangés entre Ie bureau de desti
nation et Ie bureau d'orig ine. Toute fo is, 
chaque Adm inistration peut dema nder que les 
av is qui concernent son serv ice so ient t ransm is 
à son Adm inistration centrale ou à u n burea u 
spécia lement dés igné. Il appa rt ient à l 'Admi
nistra t ion d'or ig ine d' aviser l 'ex péditeur. 
L'échange des av is de non-remise doit être 
accéléré autant que poss ible par tous les bu
reaux intéressés. 

4. Lorsque des col is ayant donné I ieu à un 
avi s sont retirés ou réexpéd iés a va nt la ré
ception des instructions de l'expédi te ur, celui 
c i do it en être prévenu par l'intermédia ire d u 
bu reau d'origine. Si !'avis a été envoyé à un 
tiers clésigné au verso du bull etin d' expédi 
tio n, cette information do it être ad ressée au 
tiers . S' il s'agit d'un col is grevé de rembour
sement et si Ie mandat CP 6 a déjà été trans
m is à l 'expéditeur, il n'est pas nécessa ire 
d'av iser oe dernier. 

5. Lorsq ue l'Adm in istration destinata ire ou 
intermédiaire n'a pas observé les instructions 
clonnées, soit au moment du dépót pa r une 
annotation portée au verso du bull etin d'ex 
pédi tion et sur l 'adresse du ooli s, soit en ré
ponse à l 'av is de non-remise, e lle est tenue de 
p rendre à sa charge les fra is de transport 
{all er et retou r ) et les autres dro its éventuels 
dont l 'annu lation n'a pas eu lieu. Toute foi s, 
les fr a is payés á !'all er restent à la charge de 
l' expéditeur si, Jors du dépê,t du coli s ou en 
réponse à !'avis de non-rem ise, il a été 
prescr it de fa ire vendre Ie col is ou d'en fa ire 
aba ndon en cas de non-! iv ra ison. 
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Rebuts. l nst,·uctions de l' expéditeur. 

Art. 136. 1. En réponse à l' avis de non
remise qui lui a été t ransmis conformément 
aux dispositions de l' article 135, l 'expéditeur 
peut demander : 

a. que Ie destinataire primi t if soit avisé 
encore une fois; 

b. que l'adresse du coli s soit rectifiée ou 
complétée; 

c. que Ie col is soit remis à un autre destina
ta ire ou qu'il soit réexpédié sur une autre 
destination pour être remis au destinataire 
primitif ou à une autre personne; 

d. qu'un colis grevé de remboursement soit 
remis à une autre personne contre percept ion 
du montant du remboursement indiqué ou 
qu'i l soit remis au destinataire primitif ou à 
une autre personne sans perception du mon
tant du remboursement ou contre payement 
d'une somme inférieure à celle qui était in
diquée primitivement. Si Ie montant du rem
boursement est réduit, une nouvelle formule 
CP 6 doit être établie conformément aux 
prescriptions de l'article 119 ; 

e. que Ie colis soit remis au destinata ire 
primitif ou à une autre personne sans pe rcep
t ion des frais dont il est grevé. Dans ce cas, 
un bull etin d' affranchi ssement doit être établi 
conformément aux prescriptions de l 'article 
109 · 

f.' que Ie col is l ui soit immédiatement ren
voyé; 

g. que Ie colis soit vendu à ses r isques et 
péril s Du trai té comme abandDnné. 

Le t iers auquel !'avis de non-remise a été 
adressé conformément à l a demande de l'ex
péditeur (articl e 108, § 1, lettre e) peut faire 
les mêmes demandes que l'expéditeur. II peut, 
en outre, demander que Ie colis soit immédia
tement renvoyé à l'expédi teur. 

Aucune demande autre que celles qu i sont 
prévues ci-dessus n'est adm ise. 

2. Après réception des instructions de l 'ex
péditeur ou du tiers auquel !'avis de non
rem ise a été adressé, en application de l' arti
cle 108, § 1, lettre e, ces instructions seules 
sont valables et exécutoires. 

R erwoi des colis to,nbés en rebut. 

Art. 137. 1. S i l 'expéditeur ou Ie tiers 
auquel !'avis de non-remise a été adressé a 
formulé une demande non prévue à l' a rticle 
136, l'Administration de destination peut ren
voyer immédiatement Ie colis au bureau d'ori
gine sans établi r un nouvel avis. Il en est de 
même lorsque l' expédi teur ou Je tien; refuse 
de payer Ie droit prévu par l'article 22, § 4, 
de !' Arrangement. Si l 'expéditeur ou Ie t iers 
ne donne pas de réponse à !'avis de non-remise, 
Ie colis est renvoyé à l 'expéditeur à 1 'expira
t ion du délai fixé audi t paragraphe. 

2. Le bureau qui renvoie un colis à l'ex
péditeur doit indiquer, sur Ie coli s et su r Ie 
bulletin d'expédition, d'une manière claire et 
concise, en Iangue frança ise, l a cause de la 
non-remise sous Ja forme suivante: inconnu, 
refusé, en voyage, parti, non réclamé, décédé, 
etc. Cette indication peut être manuscrite ou 
être fournie par l' application d'un t imbre ou 
l 'apposition d'une étiquette. Chaque Admini
stration a la facu lté d' a jouter la traduction, 

dans sa propre langue, de la cause de non
remise et les autres indications qui lui con
,-iennent. Les bulletins d'expédition originaux 
afférents aux colis renvoyés doivent faire re
tour à !'or igine avec ces colis. 

3. Les coli s à renvoyer à l'expéditeur sont 
inscrits sur la feuille de route avec Ia mention 
"Rebuts" dans la colonne "Observations". lis 
sont traités comme les col is réexpédiés par 
suite de ch angement de résidence des destina
taires. 

Vente. Destruction. 
Art. 138. 1. Lorsqu'un colis a été vendu 

ou détrni t conformément aux prescriptions de 
l'article 24 de !'Arrangement, il est dressé 
procès-verbal de la ven te ou de Ia destructiDn. 
Une copie du procès-verbal, accompagnée du 
bull etin d'expédition, est transm ise au bureau 
d'or igine. 

2. Le produit de la vente sert, en premier 
1 ieu, à couvrir les frais qui grèvent Je col is. 
Le cas échéant, l 'excédent est transmis au 
bureau d'origine pour être remis à l'expédi
teur, qui supporte les frai s d'envoi . 

R etrait . M odification d'adJresse. 
Art. 139. Les dispositions des articles 148 

et 149 du R èglement de la Convention sont 
applicables aux retraits Du modifications 
d'adresse. 

S'i l s'agit d'une modification d'adresse d'u n 
col is avec valeur déclarée demandée par vo ie 
télégraphique, cette demande doit être confi r
mée, par Ie premier courrier, par une de
mande postale accompagnée du fac-s imil é <lont 
il est question à l' article 148, § 1 , du R ègle
ment de la Convention et portant en tête 
l 'annotation soul ignée au crayon de couleur 
"Confirmation de la demande télégraphique 
du ... ". 

Dans ce cas, Ie bureau dest inata ire se borne 
à retenir !'envo i, à la réception du télégram
me, et attend la confirmation postale pour 
faire droit à la demande. 

Toutefois, l'Adm inistration destinataire peut, 
sous sa propre responsabi li té, donner suite à 
une demande télégraph ique de modification 
d' adresse sans attendre cette confi nnation . 

R écla,nations. 
Art. 140. 1. Toute réclamation relative à 

un col is est établ ie sur une formule conforme 
au modèle CP 5 ci-annexé, qui doit être ac
compagnée, autant que possib le, d'un fac
simil é de la suscr iption du coli s. 

Si la réclamation concerne un col is contre 
remboursement, ell e doit être accompagnée, en 
outre, d'un duplicata de mandat CP 6 ou d'un 
bulletin de versement, selon Ie cas. 

Une seule formu le peut être utilisée pour 
plusieurs col is déposés simultanément au même 
bureau par Ie même expéditeur à l' adresse du 
même destinataire. 

2. La réclamation est, en règle généra le, 
envoyée directement par Ie bureau d'origine 
au bureau de destination ; cette transmiss ion 
a l ieu sans lettre d' envoi et sous enveloppe 
fermée. Si Ie bureau destinataire est en 
état de fournir les renseignements sur Ie sort 
déf initif du colis ou du mandat de rembour
sement, il complète la formule et la retourne 
au bureau d'origine. 
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Lorsque Ie sort du colis ou du mandat de 
remboursement ne peut être établi par Ie 
bureau de destination , celui-ci constate Ie fait 
sur la formule et la réexpédie au bureau 
d'origine en y a joutant, autant que poss ible, 
une déclaration du destinataire constatant 
qu'il n'a pas reçu Ie colis. Dans ce cas, l'Ad
m inistration d'origine complète la formule en 
y indiquant les données de la transmiss ion à 
la première Administration intermédiaire. 
Elle l' adresse ensuite à cette dernière Ad
ministration qui y cons igne ses observations 
et la transmet éventuellement à ! ' Administra
tion suivante. La réclamation passe a ins i d'une 
Administration à l'autre jusqu'à ce que Ie 
sort du colis réclamé soit établi. L'Administra
tion qui a effectué la remise au destinataire, 
ou qui, Ie cas échéant, ne peut établir ni l a 
remise, nj la transmission régulière à une 
autre Administration, constate Ie fait sur la 
formule et la renvoie à I' Administration d'ori
gine. 

3. L es Administrations d'origine et de des
tination peuvent, d 'un commun accord , faire 
transmettre la réclamation de bureau à bureau 
en suivant la même voie d'acheminement que 
Ie col is. D ans ce cas, les recherches se pour
su ivent depuis 1' Administration d'origine 
jusqu'à l' Administration de destination en 
observant la procédure visée au dernier alinéa 
du § 2. 

4. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau in
ternational , que les réclamations qui concer
nent son serv ice soient transmises à son Ad
ministration centrale ou à un bureau spéciale
ment dés igné. 

5. La formule CP 5 et les pièces y an
nexées doi vent, dans tous les cas, fa ire retour 
à l'Administration d'ori gine du col is réclamé, 
dans Ie plus bref délai possible et a u plus 
tard dans un délai de six mois à partir de la 
date de la réclamation. Ce délai est porté à 
neuf mois dans les relations avec les pays 
éloignés. 

6. Chaque fois qu'une Administration in
termédiaire transmet une formul e CP 5 à 
l'Administration suivante, elle est tenue d' en 
informer l'Administration d'origine sur une 
formule conforme au modèle CP 10 ci-annexé. 

Réclanw.tions concernant des colis déposés 
dans un autre pays. 

Art. 141. D ans Ie cas prévu à l'article 27, 
§ 3, de !'Arrangement, la formule de récla
mation CP 5 est transmise à l'Administration 
d'origine. Cette formule doit être accompag
née, Ie cas échéant, du récép issé de dépöt. 

L'Administration d'origine doit être mise 
en possession de la formule dans Ie délai 
prévu à l'article 27, § 2, de !'Arrangement. 

CHAPITRE VII. 

Echange des colls. 
F euill e de route. 

Art. 142. l. Les colis sont inscri ts par Ie 
bureau d'échange e«péiliteur sur une feuille 
de route conforme au modèle CP 11 ci-annexé, 
avec tous les détails que cette formule com
porte. Toutefois, les Administrations corres-

pondantes peuvent s'entendre pour que les 
colis ordina ires soient inscrits en bloc sur les 
feuilles de route, avec indication somma ire 
des montants à bonifier. Les bulletins d'expé
dition, les formules de mandats de rembourse
ment, les déclarations en douane et, Ie cas 
échéant, les au tres documents exigés ( factures, 
certificats d'origine, de santé, etc.), a insi que 
les bulletins d'affranchissement et les avis de 
réception, sont joints à la feuille de route. 

Les bureaux d'échange intermédiaires ne 
sont pas tenus de vérifier les documents ac
compagnant les feu illes de route. 

2. Les col is pour Ie serv ice des prisonniers 
de guerre sont inscrits su r la feuille de route, 
mais sans indication de bonification, sauf 
quand il s'agit de colis grevés de rembourse
ment. 

3. Dans les relations par mer, les bureaux 
d'échange expéditeurs doivent, sauf arrange
ment contraire, numéroter les feuilles de 
route d'après une série annuelle pour chaque 
bui·eau d'orlgine et pour ch aque bureau de 
destination. Le dernier numéro de l' année doit 
être mentionné sur la première feuille de route 
de l'année suivante. Le même procédé est 
suivi dans les échanges territoriaux qui ne 
sont pas effectués dans des délais fi xes. Dans 
les relations par mer, Ie nom du navire trans
porteur est mentionné, aubant que possible, 
au-dessous du numéro. 

1'ransmission des colis en dépêches clo&es. 

Art. 143. l. En cas de transmission de 
col is en dépêches closes les récip ients (sacs, 
paniers, cadres, etc.) doivent être marqués, 
fermés et étiquetés de la maruère prévue pour 
les sacs de lettres à l 'article 157, § 2, du 

'Règlement de la Convention, ,sous réserve des 
particulari tés suivantes: 

a. les étiquettes sont de couleur ja une l'ocre 
et doivent mentionner Ie nombre de col is com
pris dans chaque récipient; 

b. pour les récipients autres que les sacs, il 
peut être adopté un autre mode de fermeture 
spéciale , à condition que Ie contenu soit suf
fisa=ent protégé. Sauf arrangement con
traire, ces récipients doivent porter un nu
méro d'ordre. 

2. Les colis avec valeur déclarée sont ex
pédiés, si leur nombre Ie coinporte, séparé
ment dans des récipients dont l'étiquette est 
m unie de la lettre " V". 

3. Les récipients remplis ne doivent pas 
peser plus de 50 kg, s'il s'agit de sacs, ni plus 
de 70 kg, s'il s'agit d'autres récipients. 

4. Les feuilles de route, accompagnées des 
documents mentionnés à l'article 142, § 1, 
doivent être insérées par Ie bureau d' écha nge 
expéditeur dans un des récipients formant la 
dépéche, Ie cas échéant dans Ie récipient con
tenant les col is avec valeur · décla rée ou, si 
leur nombre Ie comporte, dans un sac spécial. 
L'étiquette de ce sac ou récipient doit être 
revêtue de la lettre "F". 

5. En cas d'échange de dépéches avec des 
pays non limitrophes, Ie bureau d'échange ex
péditeur établit, pour chacune des Administra
tions intermédiaires, une feu ille de route 
spéciale conforme au modèle CP 12 ci-annexé. 
Le bureau expéiliteur de la dépêche y inscrit 
globalement pour chaque catégorie de colis 
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les bonifications qui sont <lues à l' Administra
tion intermédiaire. La feuille de route CP 12 
est transmise à découvert ou d'une autre façon 
convenue entre les Administrations intéres
sées, accompagnée, Ie cas échéant, des pièces 
demandées par les pays intermédia ires. 

V érification des envois de colis pa,· l es 
bureaux <lléchange. 

Art. 144. 1. A la réception d'une feuille 
de route, Ie bureau d'échange destinataire 
procède à la vérification des colis et des divers 
documents qui les accompagnent. Cette vérifi
cation est contradictoire chaque fois qu'il est 
possible. 

2. S'il constate des erreurs ou des omis
sions sur la feuille de route, il opère immé
diatement les rectifications nécessaires en 
ayant soin de biffer les indications erronées, 
de manière à laisser reconnaître les inscrip
tions primitives. Ces rectifications s'effectuent 
avec Ie concours de deux agents. A moins 
d'une erreur évidente, elles prévalent sur la 
décl aration originale. 

Un bull etin de vérification conforme au 
modèle CP 13 ci-annexé est, en outre, dressé 
par Ie bureau destinataire et envoyé sans 
délai , en doubl e expédition, au bureau 
d'échange expédi teur. 

3. Les bureaux auxquels sont adressés les 
bull etins les renvoient le plus promptement 
possible après les avoir examinés et y avoir 
mentionné leurs observations, s'i l y a lieu; ils 
conservent toutefois les copies. 

Les bulletins renvoyés sont annexés aux 
feuilles de route qu'ils concernent. Les cor
rections fai tes sur une feuille de route et non 
appuyées des pièces justificatives sont _ consi
dérées comme nulles . 

Toutefo is, si ces bulletins ne sont pas ren
voyés à l'Administration d'origine dans le 
délai de deux mois à compter de la date de 
leur expédition ils sont considérés, jusqu' à 
preuve du cont;aire, comme dûment acceptés 
par les bureaux auxquels ils ont été adressés. 

Ce délai est porté à quatre mois dans les 
relations avec les pays éloignés. 

4. La constatation, lors de la vérification, 
d'irrégularités quelconques ne peut en aucun 
cas motiver Ie retour d'un col is à ]'origine, 
sauf appl ication des articles 16 et 17 de 1 'Ar
rangement. 

5. Les bulletins de vérification et les du
plicata sont transmis sous pli recommandé. 

Constatation des irrégulmrités engageant la 
responsabilité des A dmiinistrations. 

Art. 145. 1. La constatation d'un man
quant, d'une altération ou d'une autre irré
gularité de nature à engager la responsabilité 
des Administrations donne lieu à l'application 
des dispositions de l '•article 144. 

2. Si Ie cas Je comporte, Ie bureau d'échange 
expéditeur peut, en outre, être avisé par télé
gramme, aux frais de l'Administration qui 
expédie Ie télégramme. 

3. Lorsque Ie bureau d'échange destina
taire n'a pas fait parvenir au bureau d'échange 
expéditeur, par Ie premier courrier après la 
vérification, un bulletin constatant des erreurs 
ou des irrégularités quelconques, il est consi-

déré comme ayant reçu les colis, jusqu' à 
preuve du contraire. 

4. Lorsqu' il s'agit d'un col is avec valeur 
déclarée, il est en outre dressé un procès
verbal qui est transmis sous pli recommandé 
à l'Administration centrale du pays auquel 
appartient Je bureau d'échange expéditeur. 
Sauf Ie cas de colis transm is à déoouvert par 
des services d'échange en contact immédiat, 
oe procès-verbal est accompagné, autant que 
possible, des ficelles, cachets ou plombs qui 
fermaient Ie récipient dans lequel les colis 
étaient contenus. Un double du procès-verbal 
est en même temps adressé à l'Administra
tion centrale à laquelle ressortit Ie bureau 
d'échange destinataire ou à tout autre organe 
de direction dés igné par cette dernière. 

5. Sans préjudice de l'appl ication des dis
positions des §§ 1 et 4, Je bureau d'échange 
qui reçoit, d'un bureau correspondant avec 
lequel il n'est pas en contact immédiat, un 
colis insuffi samment emballé ou avarié do it y 
donner cours après l'avoir emballé de nou
veau, s'i l y a Jieu, en conservant autapt que 
possible ]'emballage primitif. 

Si l 'avarie est telle que Je contenu de !'en
voi a pu être soustrait, Ie bureau doit procéder 
d' abord à !'ouverture d'office du colis et à la 
vérification de son contenu . 

Dans les deux cas, Je poids du colis doit 
être constaté avant et après Ie nouvel em
ballage et indiqué sur !'enveloppe même du 
colis. Cette indication est su ivie de l a men
tion "Remballé à .. . " appuyée d'une empreinte 
du timbre à date et de la signature des agents 
effectué Je remba.Jlage. 

6. Lorsque Ie destinataire ou, en cas de 
renvoi, l' expéditeur formule des réserves en 
prenant livra ison du col is, un procès-verbal 
de vérification contradictoire est dressé sur-le
ohamp par Ie bureau qui effectue la livraison. 

Ce procès-verbal , établi en double expédi
tion et contresigné autant que possible par 
l'intéressé, doit indiquer: 

a. l'état extérieur du col is; 
b. Ie poids brut; 
c. l'inventaire exact du contenu. 
L'une des expéditions du procès-verbal est 

remise à l'intéressé; l' autre est annexée à la 
formule CP 5 correspondante. 

R envoi des récipients vides. 

Art. 146. Les récipients doivent être ren
voyés vides à l'Administration à l aquell e il s 
appartiennent par Je plus prochain courrier. 
Ce renvoi a lieu sans frais et, autant que pos
sible, par la voie suivie à !'aller. 

L' Administration réexpéditrice doit faire 
mention sur les feuilles de route du nombre 
et, Ie cas échéa.nt, des numéros d'ordre des 
récipients retoarnés et devient responsable de 
ceux dont elle ne peut prouver avoir effectué 
Ie renvoi. 

CHAPITRE VIII. 

ComptablUté. Règlement 1les oomptes. 

Décompte des bonifications. 

Art. 147. 1. Chaque Administration fait éta
blir mensuellement, par ses bureaux d'échange 
et pour tous les envois reçus d'une seule et 
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même Adm inistration, un état, conforme a u 
modèle CP 14 ci-annexé, des sommes totales 
insc ri tes sur les fe uill es de route à son créd it 
et à son déhi t. 

2. Les états CP 14 sont récapitulés dans un 
compte couforme au modèle CP 15 ci -annexé. 

3. L e compte CP 15 , accompagné des états 
CP 14, est envoyé à l 'A dmin istration expéd i
tr ice ponr examen, dans Ie courant du mois 
qui sni t ce l tt i auque l il se rapporte et, en ce 
qu i ro 11re rne les pays éloignés, aussitót que la 
dern i~re feuil le de route du mois envisagé e,t 
pn, 1en ue à l'A rl m i11i stration rlestinataire. 

Le, luta ux ne doivent jamais êlre reclifiés . 
L es enPt ,rs q ni pourra iPnt être reJevées doivent, 
fai 1·e l'oh jet d'étals de d ifférences qui sont 
imorporé.; par l'Ad m1u istrat ion à laquell e il s 
sont destinés. rl ans son prochain compte CP 
15 mensuel. 

4. Après vérificat ion et acceptation, les 
comptes CP 15 sont renvoyés à l'Administra
t ion in t.érP.ssée au p lus tard jusqu'à l'expira
tio11 rlu rle 11xième mois après la période à 
laq11elle il~ e rappor tent. Ce dé la i est porté à 
quatrê mois dans les re lations avec les pays 
é lo ,.;11,·s. Les c:omptes CP 15 sont résu més dans 
un compte généra l t,·imestriel élabli pa,· l'Ad
mi nistrat.ion créa nciè re. Ce compte peut toute
foi s êtte établ i pa r semestre ou par année 
a µ, ès ente11le ent re les Adminislrations inté
res..;ées. 

R ègl e1nent des co1nptes. 

Art. 148. l. Le solde résul tant de la ba
lanci, <les comptes généraux est payé par l'Ad
mi nist ration débitrice à l'Administration cré
ancière de la manière p révue à l'a rticle 171 
du R èglement de la Convention. 

2. L'établ issement, !'envoi et Ie payement 
du solde d'un compte général doivent être 
effectués da ns le plus bref déla i possib le et, 
au pi us tard , dans Ie déla i de trois mois aprè3 
l 'expi ration de la pér iode à laquelle Ie compte 
se rapporte. Ce déla i est porté à s ix mois 
dans les 1·elations avec les pays é loignés. 

3. Toute Administra tion qui , régul ière
ment, se trouve à découvert, vis-à-v is d' une 
autre Administration, d'une somme supér ieure 
à 30.000 fr ancs-or pa r mois, a Ie droi t de ré
clamer un acompte mensuel jusqu' à concur
rence des tro is quarts du montant de sa 
créance. Il doit être satisfait à cette demande 
dans un dé lai de hui t jours. 

4. En cas de non-payem ent à l'expiratio11 
des délais prévus aux §§ 2 et 3, les prescri1,
tions de l' a rticle 171, § 5, 2e a linéa, du R ègle
ment de la Convention sont applicables. 

Décompte des rnandats de reniboursement . 

Art. 149. l. Sauf entente contraire, Ie dé
compte relatif aux m andats de rembou rse
ment payés est établi sur form ul e confmm e 
au modèle CP 16 ci-a nnexé et joint au compte 
mensuel des ma ndats de poste. 

Sauf avis contraire, les comptes mensuels 
des mandats de rem boursement dressés pour 
le service de la poste aux lettres (ar t icle 140 
du Règlement de la Convention) peuvent ser
vi r également pour Ie décompte des mandats 
de remboursement des colis postaux. 

2. Dans Ie compte par t icul ier CP 16, qu i 
est accompagné des mandats de rembourse-

ment payés et q ui tt ancés, les mandats sont 
inscrits dans l'ordre a l phabétique des bureaux 
d'émission et su ivant l'o rd re numérique de 
leur insc1ipt ion a ux registL-es de ces bureaux . 
L'Administration qui a établi Ie compte dédui t 
de la somme totale de sa créance Ie montant 
des taxes et droits revenant à l' Administra
tion correspondante, conformément à !' article 
50, l er alinéa. de ]' Ar rangement. 

3. Le solde du compte CP 16 est ajouté, 
autant que possible, à celui du compte men
suel des mandats de poste étab l i peur la même 
pé, icde. La vé1ific·ation et la liquidation de 
ces comptes sont effectuées selon les règles 
f ixées par l 'Ar,angement et Ie R èglement des 
mandats de poste. 

Bull etins d'a//ronc hisse,nent . Décom pte d es 
/1·ais de douane, etc. 

Art. 150. 1. Le décom pte relatif a ux fra is 
de douane,elc., déboursés pa r chaque Admini 
stration pour Ie compte d' une a utre, est ef
fectué a u moyen de com ptes particul iers men
suels conformes au modèle CP 17 ci-a nnexé, 
qu i sont établis par l 'Administration débit rice 
dans la monnaie du p ays créancier. L es bu lle
t ins d' a ffranchissement sont inscri ts par o rdre 
a lphabétiq ue des bureaux qu i ont fa it !'avance 
des frais et suivant l'ordre numérique qui 
leur a été donné. 

2. Le com pte particulier , accompagné des 
bull eti ns d'affranchissernen t, est t ra nsmis à 
l 'Administration créancière au plus tard à la 
fin du mois qui suit celui auquel il se rap
porte. Il n'est pas dressé de compte négatif. 

3. L a vér ification des comptes a I ieu dans 
les conditions fixées par le R èglement des 
mandats de poste . 

4. L es décompft-s donnent lieu à une liqui 
dat ion spéciale. C'haque Administration peut , 
toutefois, dema nder que ces comptes so ient 
annexés aux ~umptes des mandats de poste ou 
aux compies CP 15 ou CP 16 des colis 

· poslaux . 

Dlsposltlons dlverses. 

Formules à l'usage dJu public. 

Art . 151. En vue de l' application des dis
posi tions de l'article 31, § 2, de la Conven' 
tion, sont considérées comme formul es à 
l'usage du publ ic les formul es: 

CP 2 (B ull etin d'expédition), 
CP 3 (Déclaration en douane), 
CP 4 (Bull etin d'a ff ranchissemen t ), 
CP 5 (Réclamation), 
CP 6 ( fandat de remboursement ), 
CP 9 (Avis de non-remise) . 

Délai de garde d es docum ents. 

Art . 152. Les documents du se rvice des 
col is, y com pris les bulletins d'expédition, 
doivent être conservés pendant une pér iode 
minimum de deux ans. 

Communications à culresse,· au Burea·u 
international . 

Art. 153. 1. Les Administrat ions doivent, 
t ro is mois au moins avant de mettre !'Ar
rangement à exécution, communiquer aux 
a ut res Admi nistrat ions, par l ' intermédia ire du 
Bu reau international: 
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a. Je disposition qu'ell es ont prises en ce I Pour Ie Brésil: C. M. de FIGUEIREDO. 
qui concerne : J. Sanchez PEREZ. 

1°. la limi te de poids; Pour Ia Bulgar ie : 
2°. la déclaration de valeur; Iv. KATZAROFF. 
3°. les col is encombrants; 
4°. les remboursements; 
5°. les colis ex près et les colis urgents ; 
6°. les col is francs de droits; 
7° . Je nombre de col is qui peuvent être 

accompagnés d'un seu l bu ll etin d'expéd ition 
et compris dans une seu le déclaration en 
douane ; 

8° . les dimensions et Je volume des colis 
postaux transportés par la vo ie maritime; 

9°. Ie nomb1·e de déclarations en douane 
ex igé pour les col is à destination de leur pays 
et pour les col is en transit, a insi que les 
langues dans lesquelles ces déclarations peu
vent être réd igêes; 

b. la 1 iste des a nimaux viva nts dont Ie 
transport par la poste est autor isé par les 
règlements postaux de leur pays; 

c. !'avis qu'elles admettent les colis pour 
toutes les locali tés, ou, da ns Ie cas contraire, 
l a li ste des local ités qu 'ell es desservent; 

d. toutes les taxes et tous les droits élémen
taires appl icables dans leu r serv ice; 

e. tous les renseignements ut il es concerna nt 
les prescriptions douanières ou a utres , ainsi 
que les interdictions ou restrictions réglant 
l' importation et Ie transit des colis da ns leu r 
service · 

/. u~ extra it, en langues a ll emande, an
gl aise, espagnole ou frança ise, des di spos it ions 
de lettrs lois ou règlements appl icables au 
transport des col is. 

2. Tou te modification ultérieure doit être 
notifiée sans retard. 

Dlsposltlons finales. 
Mise à exécution et durée du R ègle11ient. 
Art. 154. Le présent Règlement se ra exé

cutoire à partir du jour de la mise en vigueur 
de ]'Arrangement conoernant les co l is postaux. 

Il aura la même durée que eet Arrangement, 
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un comm un 
accord entre les P arties intéressées. 

F a it au Ca ire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l' Afghanistan : 

Pour l'Alban ie: Pan. NASSE. 
Pour l'All emagne : 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épubl ique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche : Dr. Rudolf KUHN. 
P our la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

P our la Colonie du Congo beige : 
G. TONDEUR. 

P our la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
P om· Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 

Pour Ie Chili : 

Pour la Chine : 
R. Suarez BARROS. 
HOO CHI-TSAI. 
CHANG HSIN-HAI. 
HUA G AI-SHU. 

Pour la R épubl ique de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Costa-Rica : 
Ad Referendum, 
P. MARTINEZ T. 

Pour Ia R épubl ique de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Pour Ie Danema rk: 
C. MONDRUP . 
Arne KROG. 

Pour la Vill e libre de Danzig: 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR . 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S . A. GHALWASH. 

Pour l'Equateur: 
E. L. A DRADE. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour ]'ensem ble des Colonies espagnoles: 
Demet rio PEREDA. 

Pour l'Estonie : G. E. F . ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande : 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M . LEBON. 

L . GENTRON. 
P. GRANDSIMO 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie : E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l 'Indochi ne : 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies fra nçaises : 

J . CASSAGNAC. 
Pour la Grèce : V. DENDRAMIS. 

J . LACHNIDAKIS. 
Pour Ie Guatémala: 

Victor DURáN M. 
Pour la R épublique d'Haït i : 

Pour la R épublique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie : 
Gabriel Baron SZALAY. 
Charles de FORSTER. 

P our !'Inde br itannique: 
P. N . MUKERJI. 
S. C. GUPTA. 
Mohd. a l HASAN. 

Pom· l'Iraq: Dougl as W. GUMBLEY. 
Jos. SHAUL. 
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Pour l'Islande: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l 'Ital ie : Pietrn TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes : 
CRETY Donato. 

Pour Je J apon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Je Chosen: Masao SEKI. 
R yuzo KA WAZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban) : 

CIANF ARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour le Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège: 

KLAUS HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la République de Panama: 
E. ZALDuA P . 

Pour Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOO ING. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie P érou: Ernesto CáCERES. 
Pour Ed:mundo de la FUENTE, 

E rnesto CáCERES. 
Pour la Perse : g_ A . RAD. 

R. ARDJOMENDE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 
R ené MACHALSKI. 

Pour Ie Portugal : 
A . de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ern·esto Julio NAVARRO. 

Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 
orientale, de ]' Asie et de l'Océanie: 

Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Roumanie: 
Il ariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Marin : 
CRETY Donato. 

Pour la République de El Salvador: 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam : 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROÜLET. 

Pour Ja Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour Ia Tunisie: H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: Yusuf ARIFI. 

M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la République 0. de !'Uruguay: 
Arturo C. MASANÉS . 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejanäro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRANS
PORT DES COLIS POSTAUX PAR 

VOIE AÉRIENNE. 

Colis admis au /Jranspo1·t aérien. 

Article premier. 1. Dans les relations entre 
les pays <lont les Administrations postales se 
sont déclarées d'accord à ce sujet, les colis 
postaux ordinaires et avec valeur déclarée, 
grevés de remboursement ou non, sont admis 
au transport par la voie aérienne, si tout ou 
partie de leur parcours est desservi par une 
ligne aérienne utilisée pour Ie service des 
colis postaux. Les colis postaux prennent, dans 
ce cas, Ja dénomination de " Colis-avion" . 

2. Les Administrations peuvent admettre 
aussi des col is-avion qui, à la demande des ex
péditeurs, ne doivent être acheminés par la 
voie aérienne que sur une partie du parcours 
aérien existant. 

Liberté du tra:nsit des colis-avion. 

Art. 2. 1. La liberté de transit des colis
avion est garantie sur Ie territoire entier de 
l'Union. Toutefois , les Administrations qui 
n'ont pas adhéré à !'Arrangement concernant 
les colis postaux ne peuvent être obligées de 
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participer à l'acheminement, par les voies or
dinaires, des colis-avion. 

2. Les Administrations postales ne pren
nent aucun engagement relatif à la capacitk 
de transport des lignes aériennes ouvertes au 
trafic des colis-avion. 

Trans11,ission des colis-avion . 

Art. 3. A moins d'arrangement contraire, 
l a transmission des colis-avion s'opère à dé
couvert. Les Administrations intkressées peu
vent s' entendre pour établ ir des échanges en 
sacs, paniers ou récipients clos avec feuilles de 
route directes. Il est obligatoire de faire usage 
de récipients clos si , d'après l a déclaration 
d'une Administration intermédiai re, ]'envoi à 
découvert est de nature à entraver ses opéra
t ions. 

Acheminement des colis-avion. 

Art. 4. Toute Administration qui exécute Ie 
service des colis-avion est obligée, sous l a ré
serve prévue à l'article 2, § 1, d'achemi ner 
par Jes voies aériennes qu' elle emploie pour 
ses propres envois de l'espèce, les colis-avion 
qui lui sont remis par une autre Administra
t ion. Si, pour une raison quelconque, l'ache
minement par une autre voie offre, dans un 
cas spécial, des avantages sur la voie aérienne 
ex istante, les col is-avion doivent être achemi
nés par cette voie et trai tks éventuellement 
comme colis urgents. Lorsque, pour une raison 
quelconque, il n'est pas possible d'util iser de 
bout en bout Ie service aérien international, 
1'.Administration qui bénéficie de la surtaxe 
aérienne internationale prévu à l'article 8 
ei-après est tenue de transmettre les col is
avion, sur Ie pa rcours ou )edit serv ice est 
inutilisable, par les moyens les plus rapides 
qu'elle emploie pour Ie transport de ses colis 
postaux et de les traiter éventuellement comme 
col is urgents. 

En dehors de ce cas, les Administrations 
expédient les colis-avion par les voies ordinai
res, à moins que les colis ne portent la mention 
"Urgent" et que l'Administration intkressée 
ne se charge des col is urgents et n' ait reçu 
la bonification afférente à ce service. Les Ad
ministrations qui n'exécutent pas Ie serv ice 
des colis-avion expédient également par les 
voies ordinaires les colis de l'espèce qui leur 
parviennent. En cas d'interruption partielle 
ou totale d'un service aérien intkrieur, la 
procédure visée par l'alinéa précédent doit 
également être appliquée. 

Conditionnement extérieur des colis-avion et 
des bulletins d'expédition y afférents. 

Art. 5. 1. Les colis-avion et les bulletins 
d'expédition y afférents sont revêtus, au dé
part, d'une étiquette spéciale de couleur bleue 
comportant les mots "Par avion" avec tra
duction facultative dans la langue du pays 
d'origine. L'expéditeur est libre d'y ajouter l a 
voie à suivre . 

2. Lorsque l'expéditeur dési re que Ie trans
port des colis soit effectué par voie aérienne 
sur une partie seulement du parcours aérien, 
il doit en faire mention, sur Ie colis et sur Ie 
bulletin d' expédition y afférent, par l' annota
tion, en langue du pays d'orig ine et en 
langue française : ,,P ar avion de ... à ... ". A la 

fin de la transmission aérienne, les mentions 
et les étiquettes "Par avion" ainsi que les 
annotations spéciales doivent être biffées d'of
fice par deux forts traits transversaux. 

Dimensions des colis-avion. 

Art. 6. En règle générale, les colis-avion ne 
doivent pas dépasser 100 centimètres de 
longueur et 50 centimètres dans l'une quel 
conque des autres dimensions. 

Les Administrations se communiquent mu
tuellement les dimensions admises après en
tente avec leurs entreprises de transport aérien _ 

Droits territoriaux, maritim,es et autres. 

Art. 7. 1. Les colis-avion sont soumis aux 
droits territoriaux des pays d'ori g ine et de 
destination; quant aux droi ts territoriaux et 
maritimes des pays ou serv ices intermédia ires, 
ils ne leur sont applicables que dans Ie cas ou 

il s empruntent sur leur parcours un trans
port territoria! ou maritime intermédiaire. Un 
service maritime effectué par Ie pays d'origine 
ou de destination est considéré comme service 
intermédiaire. Les Administrations des pays 
survolés n'ont droit à aucune rémunération 
pour les colis-av ion transportks par vo1e 
aérienne au-dessus de leur territoire. 

2. Les taxes additionnelles des colis encom
brants et des colis urgents ne sont perçues que 
sur Ie montant des taxes ordinaires; la su1·
taxe aérienne ne subit pas de rnajoration de 
ce chef. 

Surtaxe aérienn e. 

Art. 8. Les colis-avion sont soum is à une 
surtaxe qui se compose des droits revenant à 
ch aque Administration participant au trans
port aérien. 

Droits des pays participant au tra,J.Sport aérien . 

Art. 9. 1. Les Administrations s'engagent 
à prendre ·les mesures nécessa ires pour assurer 
l'établissement de tarifs de transport unifor
mes sur la base du poids et de la distance. 

2. Si deux pays sont rel iés par pi usieurs 
lignes aériennes, les fra is de transport sont 
établis d'après la distance moyenne des par
cours entre les aéroports respectifs et leur im
portance pour Ie trafic international. 

3. Les pays d'origine e t de destination qui 
transmettent des colis-avion à l'intérieur de 
leur territoire par Ia voie aérienne sur tout ou 
partie des parcours entre Ie Iieu d'origine ou, 
selon Ie cas, ceiui de destination, d'une part, 
et un aéroport de la ligne de li a ison avec 
l'étranger, d' autre part, ont droit à une rému
nération spéciale ( droit ou bonification} pour 
cette transmission. 

4. Les droits et bonifications précitks doi
vent être uniformes pour tous les parcours du 
réseau interne d'un même pays et sont calcu
lés d'après la distance moyenne de ces par
cours adoptke pour Ie service de la poste aux 
lettres. 

Ces droits et bonifications ne sont pas dus: 
a. Iorsque Ie lieu d'origine ou respective

ment Ie lieu de destination du colis coïncide 
avec un des aéroports de la ligne de liaison 
avec l'étranger, par laquelle Ie colis a étk 
acheminé; 

b. lorsque la transmission des colis-avion a 
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lieu sur tout Ie parcours mentionné dans 
l'alinéa préoédent, par les moyens ordinaires 
du pays d'ori g ine ou de destination. 

5. La urtaxe aé rienne est due pour les 
colis affranchis de toutes taxes d'après les 
di spos itions de l'article 18 de I' Arrangement. 

Droits d'assurance. 
Art. 10. 1. Pour les colis-avion avec va

leur dé,clarée, il peut être perçu, à t itre de 
dro,t da surance, par 300 franc ou fraction 
de 300 francs déclarés et en us des droits 
cl'assurance appl icabl es évontue ll ement au 
transport partiel territoria] ou maritime de 
ce col is, 10 centimes par service aérien em
prunté. 

Ce droit est compris, Ie cas échéant dan 
Ie 50 centimes par 300 francs de va!e'ur clé
clarée que I' Administration d'origine peut 
percevoir comme droit g lobal. 

2. Exceptionnell ement, Ie droit d'assurance 
pour certa ins serv ices comportant des risques 
extraord inaire est fixé dans chaque ca par
t icu lier par l'Administration intéressée · cl ans 
ce oas, Ie clro it global peut être maj~ré en 
conséquence. · 

R e1nise pa,· exprès. 

Art. ll. Les expéditeurs ont la faoulté de 
demander la rem ise à clomicile par porteur 
spécial immédiatement après l'arrivée en 
aoq uittant la taxe spéoiale p1·évue par '!'ar
t icle 15 de !'Arrangement concernant les colis 
postaux et pourvu que l'Admi nistration de 
destination ait déolaré être en mesure d'as
surer ce serv ice. 

Toutefois, chaque Administration destina
ta ire peut clemander que la taxe d'exprès soit 
f ixée à un taux inféri eur. 

R éexpédition et renvoi des colis-avion. 
Art. 12. 1. La réex pédition d'un ooi i -avion 

su r une nouvell e destination, à la demande de 
l'expéditeur ou du destinataire et pour autant 
qu'e lle est adm ise par les di pos it ions généra
les de !'Arrangement conoernant les col is 
po taux, peut avoir I ieu par la voie aérienne 
si Ie payement des frais du transport aé ri en 
dus pour la nouvell e t ra nsmi sion est garanti. 
Il en est de même lorsque l'expéditeur a de
mandé Je renvoi à )'origine d'un coli s-avion. 

La taxe e t reprise éventuellement sur I' Ad
min istration qui a formulé la demande de 
réex pédit ion ou de renvoi. 

2. S i la réexpédition ou Ie renvo i a lieu 
par les moyen ordinaires de la poste, l'éti
quette "Par avion" et toute annotation se rap.. 
po rtant à la transmiss ion par la voie aérienne 
doi vent être barrées d'off ice au moyen de 
deux forts traits transversaux. Les col is-av ion 
mal d irigés doivent être acheminés sur leur 
de tination par la voie aér ienne la plus cou1·te; 
si les frais de tran po1i; bonifiés à l'Admi ni
stration réexpédi trice ne sont pa suff isants 
pour couvr ir les frais de la nouvell e trans
mi sion aérienne, la différence est reprise sur 
l 'Administration à laque ll e est imputable la 
mauvai e direction. 

3. D ans Ie cas d'atterrissage forcé ou de 
co1·1·e pondance manquée, les Administration 
qui assurent Ie réacheminement prélèvent leur 
quote-part sur l'Administ ration ex péclitrice. 

F euilles de route. 

Art. 13. 1. Les colis-avion sont inscrits par 
Ie bureau d'échange expéditeur sur une feuill e 
de route spécia le, conforme au modèle CP 18 
ci-annexé, aveo tous les détails que cette for
mule comporte. L a feuille de route cloit être 
revêtue dans l ' en-tête de l'étiquette "Par 
av ion" . 

2. L es bureaux d'échange expéd iteurs doi 
vcnt, sau f arraugement contra ire, numéroter 
les fe uill es de route spécia les d'après · une 
sé rie annuelle pour chaque bureau d'origine 
et pour chaque bureau de de tination, en men
tionnant, au-dessous du numéro, 1 e erv ice 
aérien par lequel l' expédition a eu lieu. Le 
dernier numéro de l' année pr 'cédente doi t 
être mentionné sur la première feu il Ie de 
route de l'année suivante. 

3. Si la transmission des colis-avion d' un 
pays à un autre se fa it par les voies orclinai
res et simul tanément avec des col is postaux 
ordinaires, la présence dans )'envoi de col is
av ion avec feuille de route spéoia le doit être 
indiquée par une annotation appropriée dans 
la feuill e de route pr incipale. 

R écipients clos. 

A,-t. 14 . Si l'expédition des col is-avion a 
1 ieu dans des récipients clo , les étiquettes ou 
susoriptions de ces réoipients doivent porter 
l 'étiquette " P ar avion". 

Dédouane,nent des colis-avion. 

Art. 15. Les Açlministrations prennent d~ 
mesures pour aocélérer autant que possible Ie 
clédouanement des col is-avion. 

Jl.esponsabilité. 

Art. 16. Sauf notification contraire, les Ad
ministrations postale assument, pour Ie t rans
port des col is postau..x par Ia voie aér ienne, la 
même responsabil ité q ue pour Ie tra nsport 
pa r la voie ordinaire. 

B o nification des droits de transport ten-itorial, 
mariti,ne et aérien. 

Art. 17. L'Administration expéditrice bo
nifie pour chaque coli -av ion, à l'Administra
tion destinataire et aux Administration inter. 
médiaires, les droits qui leur reviennent en 
vertu des dispos itions précédentes et d 'après 
les ind ications du tab leau CP 19 mentionné à 
l' article 20 ei-après. 

Bonification des droits d'assumnoe. 

Art. 18. Pour les colis-avion avec valeur 
déclarée, l'Administration d'or igine est rede
vable, envers chaque Administration inte rmé
dia ire qui se charge de leur transport aér ien 
au delà de frontiè res de on pays, d'une 
quote-part de droit d'assurance fixée, excep
tion faite des service comportant des risques 
extraordi na ires, à 10 centimes par 300 francs 
ou fraction de 300 francs déclarés. La même 
quote-part est due à l'Administration de desti
nation qui assure Ie tran port des col is-avion 
avec valeur déclarée par la voie aérienne à 
l 'intérieur du territo ire . de son pays. 
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T1·ansbo1·de1nent. 

Art. 19. Sauf entente contraire entre les 
Administrations des postes intéressées, le trans
bordement en cours de route, dans un même 
aéroport, des colis-avion qui empruntent suc
cess ivement plusieurs se rvices aériens distincts, 
se fa it obligatoirement par l'intermédiaire de 
l'Administration des postes du pays ou a lieu 
le tran bordement. Cette règle n'est pas ap 
plicable lorsque ce transbordement a 1 ieu 
entre des appareils assurant les sections suc
cess ive d'un même service. 

G01n1nunications à adresser au B ui-eau in tet
national et aux Adnninistrations . 

Art. 20. 1. Les Administrations doivent se 
communiquer mutuellement les rense ignements 
utiles concernant Ie service des col is-avion . 
Elles consignant ces renseignements sur une 
formul e conforme au modèle CP 19 ci-annexé. 

2. Chaque Administration adresse au Bu
reau international une copie de son tableau 
CP 19. 

3. Toute modification ultérieure doit être 
notifiée sans retard . 

Application des dispositions de l' A'l'rangem ent 
concernant les colis postaux. 

Art. 21. Les dispositions de !'Arrangement , 
concernant les col is postaux et de son Règle
ment sont appl icables en tout ce qui n'est pas 
expressément réglé par les articles précédents. 

M ise à exécution et durée des Disvositions 
adoptées . -

Art. 22. Les présentes Disposi tions seront 
exécutoires à partir du jour de la mise en 
vigueur de !'Arrangement concernant les colis 
postaux. Elles auront la même durée que eet 
Arrangement, à moins qu'ell es ne soient re
nouvelées d'un comm un accord entre les Par
ties i ntéressées. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l' Afghanistan: 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l'A llemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l' Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la République Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique : 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige: 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
Pour Ed1nundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Brésil : C. M. de FIGUEIREDO. 

J. Sanchez PERE Z. 
P our la Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 

Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHl-TSAI. 

CHA G HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Polll' la République de Colom bie : 
K ZALDUA P. 

Pour la Républ ique de Costa-Rica : 
Ad Referendum, 
P. MARTINEZ T . 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la République Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour 1 'Egypte : M. CHARARA. 
E. MAGGL\R. 
S. A. GHALWASH. 

Pou l' Equateur: 
E. L. ANDRADE. 

Pour l'Espagne : Alonso CARO. 
A . RAMOS. 

Pour l' ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie : G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABA 'NE. 
DUSSERRE. 

Pour l' Algérie: E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies françai es: 

J . CASSAGNAC. 
Pour la Grèce: V.. DENDRAMIS. 

J . LACHNIDAKIS. 
Pour Ie Guatémala: 

Victor DURáN M. 
Pour la Répub)ique d'Haïti: 

Pour la Républ ique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongr ie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

Pour ]'Inde britann ique: 

Pour l'Iraq: 

Pour l'Islande : C. MONDRUP. 
A rne KROG. 

Pour l'Italie: Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour ]'Ensemble des Colonies ita liennes: 
CRETY Donato. 



1934 27. DECEMI!ER (S. 670) 908 

Pour Ie Japon : Masao SEKL 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA W AZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKA WA. 

Pour la Lettonie : 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
' français (Syrie et Liban) : 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la Républ ique de Libéria: 

Pour la Lithuanie : 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l' exclus ion de 
la Zone espagnole): 

H . DUTEIL. 
P our Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège : 

KLAUS HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la R épublique de Panam a : 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

Pour les P ays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING: 

Pour les Indes néerl andaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Ie Pérou: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo d e la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour la P erse: S. A. RAD. 

R. ARDJOMENDE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZYNSKI. 
Pour Ie Portugal : 

A. de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l 'Afrique 

orientale, de l'Asie et de l'Océanie: 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour Ia Rouman ie : 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la R épubl ique de Sa int-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour Ia République de El Salvador : 

Pour l e Terri toire de la Sarre : 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour Ia Confédération Suisse: 
Dr. Reinhold FURRER. 
Ls ROULET. 

Pour Ja Tchécoslovaquie : 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: Yusuf ARIFI. 

M. SAKIN. 
M. TÈVFIK. 

Pour la Républ ique 0 . de !'Uruguay: 
Arturo C. MASAN:Jl;S. 

P our l'Etat de l a Cité du Vatîcan: 
Mgr . Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen : 

Pour Je Royaume de Yougoslavie: 
K osta ZLATANOVITCH. 

PROTOCOLE FINAL DES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LE TRANSPORT DES 

COLIS POSTAUX PAR VOIE 
AÉRIENNE. 

Ta,-ifs spécia'IJ:li. 

Article unique. Par dérogation aux disposi
tions de l'article 9, l'Administration indo
néerlanda ise est autorisée à percevoir des 
droits et bonifications distincts pour chaque 
parcours entre les aéroports de son réseau 
aérien interne. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l' Afghanistan: 

Pour l' Albanie: Pan . NASSE. 
Pour l 'Allemagne : 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de I 'Arabie Saoudite : 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épublique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l 'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0 . SCHOCKAERT. 
E . MONS. 

Pour la Colonie du Congo beige : 
G. TONDEUR. 

Pour la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE, 

· Ernesto CáCERES. 
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Pour Ie Brésil: C. M. de FIGUEIREDO 
J . Sanchez PE;REZ. 

Pour la Bulgarie: 

P our Ie Chili : 
Pour la Chine : 

Iv. KATZAROFF. 
R. Suarez BARROS. 
HOO CHI-TSAI. 
CHANG HSIN-HAI. 
HUANG NAI-SHU. 

Pour Ia République de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

Pour la R épublique de Costa-Rica: 
Ad Referendum, 
P. MARTINEZ T. 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Villa libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la Républ ique Dominicaine: • 
. Lûis Al ejandrö AGUILAR. 

Pour !'Egypte : M. CHARARA. 
E . MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Equateur: 
. . E. L. ANDRA:DE. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles : 
. Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France : M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l'Indochine: 
NICOLAS. 

Pour ]'ensemble des autres 
Colonies frança ises : 

J . CASSAGNAC. 
Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J . LACHNIDAKIS. 
Pour Ie Guatémala: 

Victor DURáN M. 
Pour la République d'Haïti: 

Pour la République du Honduras : 
Dr. TUCCIMEI. 

Pou1· la Hongrie: 
Gabriel Baron SZALA Y. 
Charles de FORSTER. 

Pour !'Inde britannique : 

Pour l'Iraq : 

Pour l'Islande: C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour l'Italie : Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes : 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon: Masao SEKI. 
T. HA1UMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: M a'sao SEKI. 
R yuzo KAWAZURA. 

Pour ]'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H. FUJIKA WA. 

Pour la Lettonie: 
Dr. R einhold F URRER. 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban): 

CIANF ARELLI. 
L . PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg : 

Pour Ie Maroc (à l' exclusion de 
l a Zone espagnole) : 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A . RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour la Norvège : 

KLAUS HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour la République de Panama: 
E . ZALDuA P. 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Suri nam: 

Pour les Indes 

Pour Ie P érou: 
Pour Ed;mundo 

Pour la P erse: 

HOOGEWOONING. 
néerla ndaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 
Ernesto CáCERES. 

de la FUENTE, 
Ernesto CáCERES. 
S. A. RAD. 
R. ARDJOMENDE. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal : 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A . C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l' Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portuga ises de l'Afrique 

orientale, de l'Asie et de l'Océanie: 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
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Pour la Roumanie: 
Ilari u MANE ANU. 
C. STEFANE SCU. 

Pour la R épubl ique de Saint-M ar in: 
CRETY Donato. 

Pour la R épublique de El Sal vador : 

P our Ie Terr ito ire de la .Sarre : 

P our le Siam : 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédérat ion Suisse: 
Dr. R ei nhold F U R '. : i·.R. 
Ls ROU LET. 

Pour la Tchécoslovaqu ie : 
Václ av KUCERA . 
J osef RADA. 

Pour la T un isie : H. DU TEIL. 
Pour l a T urqu ie : Yusuf ARIF l . 

M . SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la R épubl ique 0. de l'Urugua,: 
Arturo C. MASANÉS. 

Pour l 'E t at de l a Ci té du V atican: 
Mgr. G iuseppe MAZZOL;l:. 

Pour les Eta ts-Unis de Vénézuela: 1 

Luis Alejandro AGUILAR. 
Pour l 'Yémen : 

Pour le Royaume de Yougoslavie: 
K osta ZLATA NOVITCH . 

ARRANGEMENT CONCERNANT LES 
MANDATS DE P OSTE 

conclu entre l 'Albanie l 'All ernagne, le R oy
aume de l ' Ara bie Sa~ udi te, l a Républ ique 
Argent ine, l'Autriche, la Belg ique, la Bol i_v ie, 
la B_ulgarie, Ie Chili , l a Chine, la R épublique 
de Col ombie, la R épubl ique de Cuba, Ie D a
nemark, la V ill e l ibre de D anz ig, l a Répu
blique Dominica ine, !'Egypte, l 'Espagne, !'En
sembl e des Colonies espagnoles , l 'E stonie, 
l' E thiopie la Finlande, la F rance, l'Al géri e, 
les Colon /es et Protectorats frança is de l' In
doch ine, ]'Ensemble des au tres Colon ies fran
çaises, l a Grèce, la R épubl ique du Honduras, 
la Hongrie, l 'Islande, l'Ita lie, !'E nsemble des 
Colonies itali ennes, le J apon, Ie Chosen, !'En
semble des autres Dépendances japona ises, l a 
Lettonie, les Etats du L evant sous M andat 
français (Syrie et Liban), 1 a R épubl ique de 
Libér ia, la L ithuanie, Ie Luxembourg, Ie M a
roe (à l ' excl usion de la Zone espagnole}, Ie 
Maroc (Zone espagnole ) , le Nicaragua, la 
Norvège, la R épubli que de P anama, Ie P ara
guay, les Pays-Bas, Curaçao et Suri nam, les 
I ndes néerlanda ises, Ie P érou, la P erse, la 
Pologne, Ie Portugal , les Col onies portugaises 
de l'Afrique occidenta le, les Colonies portu
ga ises de l 'Afrique orientale, de l 'Asie et de 
l'Océanie, Ja Rouman ie , la R épublique de 
Saint-Marin, Ja R épubl ique de E l Sa lvador , 
Ie Ter r itoire de Ja Sarre, Ie S iam, la Suède, la 

Confédéra t ion Suisse, la Tchécoslovaqu ie, l a 
Tunisie, la T urquie, l a R épublique 0. de 
!'Uruguay, l'E tat de la Cité d u Vatican, les 
E tats-Unis de Vénézuela , l'Yérnen et Ie R oy
aume de Yougoslav ie. 

Les souss ignés, P lénipotenti a ires des Gou
vernernents des P ays ci-dessus énumérés, vu 
l 'article 3 de la Convent ion postale un iver
selle concl ue au Cai re Ie 20 mars 1934 , ont, 
d ' un comm un accord et sous réserve de ratifi 
cation, a rrêté ]' A rrangement suiva nt : 

CHAPITR~ I. 

Dlsposltlon préllmlnalre. 

Conditio,is de l'échange des mand.als. 

Article premier. L'échange des mandats de 
poste, entre ceux des P ays contractants dont 
les Admi nistrations conviennent d' établ ir ce 
serv ice, est régi par les di sposit ions du pré
sent A rrangement. 

CHAPITRE II. 

Emlsslon des mandats . 

V,e,·se,nent. JUcépissé. 

Art. 2. Les Adm inistrations contractantes 
déterminent la forme dans laquell e Jes dépo
sants doi vent .verser les somm es d' a rgent qu' ils 
dési rent converti r en mandats de poste. 

U n récépissé doit être délivré gratui tement 
au déposant. 

Enoncé dJu ,nontant. T au:,; de conversion . 

Art. 3. l. Sauf arrangement contraire, Ie 
montant de chaque mandat est exprimé dans 
la monnaie du pays ou Ie payement do it avo1r 
li eu. 

2. L 'A dm inistration du pays d'orig ine dé
te rmine ell e-même Ie taux de conversion de 
sa monnaie en monnaie d u pays de destina
tion. Ell e déte1m ine également Ie cours à 
payer par l 'expédi teur, lorsque Ie pays d'ori 
g ine et Ie pays de destina tion ont Ie même 
système monétaire. 

M ontant rtiCL$i11ium à l'ém,ission. 

A rt . 4. Chaque Adrn inistration a la fac ul té 
de f ixer Ie montant max im um des mandats 
qu'elle émet, à cond it ion que ce max imum 
n' excède pas 1000 francs. 

Toutefo is, les mandats relatifs a u serv ice 
postal émis en franch ise de taxe par applica
t ion des disposit ions de l' a r t icle 6 e i-après 
peuvent dépasser Ie maxim um fixé par chaque 
Administration. 

Taxes. 

Art. 5. l. La taxe à payer pa r l 'ex pédi 
teur pour chaque mandat se compose d 'une 
taxe fi xe qui ne peut dépasser 25 centimes 
par mandat et , en outre, d' un droi t pro por
tionnel de ½ % a u m aximum de la somme 
versée. 

Chaque Administration a la fac ulté d'adop
te r, pour la perception du droi t propor tionnel , 
l 'échell e qu i répond le m ieux à ses convenan
ces de serv ice. 

2. Les mandats échangés par l' intermé
di a ire d'un des pays pa rt icipant à l 'Arrange-
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ment. entre un autre de ce pays et un pays 
non participant, peuvent être soumis par l'Ad
ministration interrnédia ire à un droit suppl é
menta ire prélevé sur Ie montant du titre. 

Franchise de taxes. 

Art. 6. 1. Les mandats relatifs a u er
vice posta l et échangés, soit entre les Admi 
nistrat ions postales, so it entre ces Admin istra
tions et Ie Bureau internationa l sont exempts 
de toutes taxes postales. 

2. Il en est de même de mandats concer
nant les pr i onniers de guerre, expédiés ou 
reçus da ns les conditions prévues pour les cor
respondances à l' articl e 49, § 2, de la Convcn
t ion. 

M andats tél égraphiques . 

Art. 7. 1. Les ma ndats peuvent êt re trans
mis par Ie télégi·aphe dans les relations entre 
les Administr ations dont les pays sont reliés 
par un télégraphe d'E tat ou qui consentent à 
employe r à eet effet la télégra phie pr ivée; il s 
sont qua) ifi és, en ce cas, de mandats télégra
ph iques. 

Les mandats peuvent éga lement être t ra ns
m is pa r la télégraphie sa ns fi l entre les Admi
nistrations qui e sont déclarée d' accord à ce 
sujet. 

2. Sa uf arra ngement cont ra ire, les man
dats télégraphiques peuvent, comme les aut res 
télégrammes privés et aux mêmes condi t ion 
que ces derniers, être soum is a ux form al i té 
de trai tement ou de transmiss ion prévues a ux 
Règlem nts de service annexés à la Conven
t ion interna tional e des télécommunications en 
vigueur, da ns la mesure ou ces form al ités 
ont a pplicabl es aux m a ndats télégraphi ques. 

3. L'expédi teur d'un ma ndat télégra phique 
doit paye r la taxe ordinaire des mandats et 
la taxe du t ' légrnmme. 

4. L'expóditeur d'un mandat té légra phique 
peut a joute r au texte du mandat une commu
nication pa rticul iè re pour Ie destinata ire, 
pourvu qu'i l en paie Ie montant d'après Ie 
ta rif. 

5. Les m andats télégraphiques ne peuvent 
ê tre grevés d' aucuns fra is télégraphiques autrn 
que ceux qui sont prévus pa r les règlements 
télégra phiques interna tionaux . 

A vis de payern ent . 

Art. 8. L'expéditeur d'un mandat ordina ire 
ou tél 'gra phique peut, aux cond it ions déter
minées pa r l'art icle 55 de la Convention pour 
les avis de réception et dans Ie délai d'un an 
à partir du versement des fond s, dema nder 
u n av is de payement de ce m a ndat. Cet a vis 
lui est transmis pa r la voie posta le exclusive
m ent . 

R emise pa,· exprès. 

Art. 9. L'expéditeur d' un m a ndat ordina ire 
peut dema nder la rem ise des fonds à dom icil e, 
par porte ur spécial , immédiatement après l'ar 
r ivée du ma ndat, a ux condi tions fixées pa r 
l'article 45 de la Convention. 

Toutefoi s, l 'Administration de desti nation 
a là faculté de faire remettre par exprès, au 
1 ieu des fonds, un avis d' a rrivée du ma n da t 
ou Ie t itre I ui-même, pour a utant que ses 
règlements inté1·ieurs Ie comportent. 

CHAPITR E III. 

Payement des mandats. 
Paye,nent. 

Art. 10. Le montant des mandats doit être
payé aux bénéf icia irns en monna ie léga le du 
pays de destination. 

.\{ ontant ,naxi'/1/urn au payement . 

Art. ll . Sa uf a rrnngement contraire, le
montant maximum des m andats payables dans 
un pays est Ie même que cel ui qui a été adopté 
pa r ce pays pour l'émis ion. 

Lorsqu'un même expédi teur a fait émet tre , 
Ie même jour, dans une même local ité, au 
profi t du même bénéfic iai re, plusiem s man
dats dont Ie montant tota l excède Ie maxi
mum adopté pa r Ie pays de destination, Ie 
bureau destinata ire est autori é à ' ch elonner 
Ie payement de ti tres de tell e façon que la 
somme payée au bénéficiaire, dans une même. 
journée, n'excède pas ce maximum . 

l nseription en co1npte courant postal. 

A l't . 12. Chaque A dministration peut se
cha rge r de verser en compte cournnt postal Ie 
montant des ma ndats, suiva nt les règles en 
vi gueur da ns son se rvice de chèques. p_ostaux. 
Da ns ce cas les mandats sont cons,deres com-
me valable~ ent payés. 

Droit de remise à d01nicil e. 

Art. 13. Il peut être perçu sur Ie béné fi
cia ire d'un m andat un dro it de rem ise lorsque 
Ie payement a I ieu à domicile. 

Droit pour au torisation de pa,yem ent . 
Art. 14 . Da ns Ie cas ou la perte d' un ma·n

dat n'est p as due à une fa ute de e rvice, il 
peut être perçu sur l'expéditeur ou sur Ie bé
néfic ia ire pour l' auto r isation de payement 
mentionnée à l' a rticle 108 du Règlement, un 
droi t égal à celui auquel peut donner lieu la 
réclamation d'un objet de corresponda nce. 

Mandats adressés poste restante. 
A rt. 15. Lorsqu'un ma ndat e t adressé 

po te restante, la taxe ~pécia le ~révue par 
l ' a rticle 38 de la Convent1on peut etre perçue 
sur Ie bénéficia ire. Cet te taxe ne sui t pas Ie 
ma ndat en cas de réexpédition ou de mise en 
rebut. 

R emise des ,nandats tél ég1·aphiques . 
Art. 16. 1. La remise des ma ndats tél égra

phi ques a toujours lieu dan les formes pré
vues à l 'article 9. Lorsque l 'Administra tion 
de dest ination fa it remettre par exprès les 
fonds à domicile, ell e peut pe rcevo ir, de ce 
chef, une taxe spéciale en tena nt cornpte, Ie 
cas échéant, des frni s d'exprès qu i ont é té 
payés par l'expédi teur. 

2. Si l' Aclm inistration de t inata ire fait re
mettre par exprès, au I ieu des fonds, un av is 
d' a rrivée du ma ndat ou Ie titre lui-même, 
cette remise s'effectue sans fra i pour Ie bé
néfi cia ire ; toute fois, lorsque Ie domicil e de ce 
dernier se trouve en dehors du rayon de d istri
bution locale du bureau de destinat ion et que 
l'expéditeur n' a pas payó Ie fra is de rem ise 
pa r exprès, ceux-c i peuvent êt re perçus sur Ie 
béné fic iaire. 
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Durée de validité des niandats. 

Art. 17 . 1. Les m andats sont valables 
jusqu'à l 'expiration du premier mois qui suit 
cel ui_ de l~u r · émission. Ce délai est prolongé 
de s1x m01s dans les relations avec les pays 
-éloignés . Passé ce terme, les mandats ne peu
vent pl us être payés que sur un visa pour date 
donné par l ' Administration qui les a émis et 
.à l a requête de l' Administration de destina-
tion. · 

2. Le visa pour date donrn'I au mandat une 
nouvelle durée de validi té égale à celle qui 
,est prévue au § 1. 

3. Dans Ie cas ou l'expiration du délai de 
validité n'est pas due à une faute de serv ice 
il peut être perçu pour le visa pour date u~ 
droit égal à celui auquel peut donner lieu l a 
-réclamation d'un objet de correspondance. 

Endossement des niandats. 

Art. 18. Est réservé à chaque pays Ie d roit 
de déclarer transmissible par voie d'endosse
ment, sur son territoire, la propriété des 
mandats provenant d'un autre pays contrac
tant. 

CHAPITRE IV. 

Retralt. Modlflcatlon d'adresse. Réexpédl
tlon. Rebuts. Réclamatlons. 

.Retrait des niandats. Modifications d'adr,esse . 

Art. 19. L'expédi teur d'un mandat ord i
nairn ou télégraphique peut Ie faire retirer du 
·service ou en faire modifier l'adresse aux 
,conditions déterminées par l'article 51 de la 
'Convention, auss i longtemps que Ie bénéfi
ciaire n'a pas pris Jivraison, soit du titre lui 
même, soit du montant de ce titre . 

S'i l s'agit d'une modification d'adresse de
mandée par voie télégraphique la taxe du 
télégramrne est augrnentée de 1~ taxe appli
,cable à une· lettre recommandée de port sirnple. 

R éexpédition des niandats. 
Art. 20. 1. En cas de changement de rési

•dence du bénéficiaire, les rnandats peuvent 
-être réexpédiés sur Ie pays de la nouvelle 
destination, soit à la demande de l' expéditeur, 
soit à oelle du _bénéficia ire, lorsqu'un échange 
-de mandats ex1ste entre Ie pays réexpéditeur 
-et Ie pays de l a nouvelle destination. 

2. Lorsque la réexpédition des rnandats or
dina ires ou télégraphiques a li eu par vo ie 
postale et que Ie pays de la nouvelle destina
tion entretient un échange de mandats de 
poste, sur l a base de !'Arrangement, avec Ie 
pays d'ori~ine, il n'est perçu, de ce chef, au
•cun supplement de taxe. Si Ie pays de la nou
velle destination n'entretient pas d'échange 
:avec Ie pays d'origine, l a réexpédition est ef
fectuée au moyen d'un nouveau mandat dont 
la taxe est dédui te du montant à transmettre. 

3. L a réexpédition, par voie télégraphique, 
,des mandats ordinaires ou télégraphiques est 
admise si Ie pays de la nouvelle destination 
-entretient avec celui de la destination primi
tive un éc):i.ange de m a ndats télégraphiques. 

En pareil cas, il est émis un mandat télé
graphique pour l a somme restant après dé
duc_tion des frais postaux et télégraphiques 
. afferents au nouveau parcours. 

4. Les _ma_ndats ordinaires ou télégraphi
ques or1gma1res de pays ne participant à 
!'Arrangement, mais qui entretiennent un 
échange de mandats de poste avec un pays 
contractant, peuvent, si les arrangements spé
maux ne s'y opposent pas, être réexpédiés, par 
vo1e postale ou télégrnphique, de ce dernier 
pays sur un tiers pays signata ire de !' Arran
gement. Cette réexpédition est effectuée au 
moyen d'un nouveau mandat dont l a taxe est 
déduite du montant à transmettre . 

Dans les mêmes conditions, les mandats or
d inaires ou télégraphiques originaires de pays 
contractants peuvent être réexpédiés sur un 
pays ne participant pas à l' Arrangement. 

Mandats to11vbés en rebut. 

Art. 21. 1. Les mandats refusés, de même 
que les m andats dont les bénéfi ciai res sont 
ü1connus, partis sans l a isser d'adresse ou par
t1s pour des pays sur lesquels la réexpéd ition 
ne peut être effectuée, sont renvoyés immé
diatement a u bureau d'origine. 

Les titrns dont Ie payement n'a pas été ré
clamé dans Ie délai de validité ordinaire sont 
renvoyés à l'Administration d'orig ine par l'Ad
ministration qui en est dépositaire. 

2. Les mandats qui n'ont pu être payés 
aux béné ficiaires pour une cause quelconque 
sont remboursés aux expédi teurs . 

R éclaniations . 

Art. 22 . 1. La réclamation de tout m~ndat 
peut donner I ieu à la perception d'un droi t 
égal à celu i qui est fi xé pour la réclamation 
d'un objet de correspondance. 

Ce droit est perçu pour ch aque rnandat 
même si l a réclamation concerne plusieu~ 
m andats déposés simultanément par Ie même 
expéditeur à l'adresse du même bénéficiaire. 

Aucun droit n'est perçu si l'expédi teur a 
déjà acquitté Ie droit spécial pour un av is de 
payement. 

2. L a réclamation concernant Ie payement 
d'un mandat à une personae non autorisée 
n'est adm ise que dans Ie délai d'un an à par
tir du lendemain du . dépót des fonds. 

Chaque Admin istration est, toutefo is tenue 
de donner suite a ux simples demandes de 
renseignements; introduites après ce délai, 
dont elle est saisie par une autre Administra
t ion au su jet de mandats ém is depuis moins 
de deux ans. 

3. Chaque Administration est obligée d 'ac
cepter les réclamations concernant des man
dats émis par d'autres Administrat ions. 

4. Lorsqu'une réclamation a été motivée 
par une faute · de service Ie droit de récla-
m ation est restitué. ' 

CHAPITRE v . 
Responsablllté. 

Etendue de la responsabilité. 

Art. 23. Les sommes versées pour être con
verties en mandats de poste sont, dans le 
délai de prescription f ixé par la législation 
du PfYS d'orig ine, garanties aux déposants 
Jusqu au moment ou les m andats ont été ré
gulièrement payés . 

Passé Ie déla i d'un an prévu à l'article 22, 
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§ 2, les Administrations ne sont plus respon
sabl e des payements sur faux acquits. 

Exception au p1·incipe de la responsabil i té. 

Art. 24. L es Administrations sant dégagées 
de toute responsabili té du chef du servi ce des 
manda ts de poste, lorsque la preuve de leut· 
responsabili té n' aya nt pas été administrée 
a utrement, elles ne peuvent rendre compte du 
payement pa r sui te de la destruction des do
cuments de serv ice ré ul tant d' un cas de force 
maje ure. 

P aye1nent des somm es ,·éclamées . 

Art. 25 . Lorsque Ie payement d' un ma n
dat est contesté et pour autant que la res
ponsabili té du se rv ice pasta ! est engagée, 
l 'obligation de dés in téresser Ie réclamant in
combe à l 'Adm inistration de payement, s i les 
fonds sant à remettrn au vérita ble bénéficiaire , 
et à l 'Administ ration d'orig ine, s'ils sant à 
rembourser à l 'expédi teur. 

L'Administration qui a dés intéressé Ie ré
clamant a Ie d ro it d'exe rcer son recours contre 
l'Administration responsable du payement ir
régulie r . 

Délai de payement . 

A rt. 26. 1. Le réclamant doit être dés in té
ressé Ie plus tót po sible et, au plus tard, dans 
Ie déla i de six mais à compte r du lendema in 
du jour de la réclama tion . Ce déla i est porté 
à neuf mais da ns les relat ions a vec les pays 
é loignés. 

L' Administra tion ex pédi t rice peut différer 
exceptionnell ement Ie remboursement au delà 
du déla i prévu à l' a linéa précédent lorsque, 
malgré la diligence a pportée pa r les Admini 
strations à !'examen d'une a ffaire, ce délai 
n'a pas été suffi sant pour permettre de déter
miner les responsabili tés. 

2. L'Administration d'ori g ine est autori sée 
à dés intéresser l'expédi teur pour Ie compte de 
l'Administration de payement qui, régulière
m ent sa isie a !a i s · s'écoule r troi s mais sans 
donner de solution à !'a ffaire; ce déla i est 
porté à six mais da ns les re la tions avec Ie 
p ays é loignés. 

Détermination de la responsabilit é. 

Art. 27. 1. L a responsabili té incombe à 
l' Administ ration d'o,·ig ine, sauf Ie cas ou 
l 'Administra tion de payement n'est pas en 
mesure d'établir q ue Ie payement a eu lieu 
dans les condi t ions prescri tes pa r ses règle
ments intérieurs. 

2. Une e rreur commise dans la transmis
sion té légraphique d' un mandat à l'intéri eur 
du pays d'orig ine ou de cel ui de destination 
engage la responsabili té de l 'Administration 
postale du pays ou l 'e rreur a été commise. Si 
l'e rreur s'est produite da ns Ie service télé
graphique d'un pays intermédia ire ou s' il n'est 
pas po s ibl e de déterminer Ie 1 ieu ou e ll e a 
été commise, l'Administration d'or ig ine et 
l'Administration de payement supportent le 
dornmage par parts éga les. 

3. Il en est de même en cas de transmiss ion 
de fau x mandats télégraphiques ou de paye
ment de faux mandats ordina ires, lorsque la 
responsabilité ne peut être établie ou lorsque 
l a fraude, en ce qui concerne les ma ndats 
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té légraphiques, a· été commise dans un pays 
inte rmédia ire sans qu'il pu isse en être obtenu 
répa ration. 

R emboursem ent à l ' A dniinis tration d'origine 
des sommes déboursées . 

Art. 28. L' Administra t ion de payement 
pour Ie compte de laquelle Ie réclamant a été 
dés intéressé par l' Administration d'origine est 
tenue de rembourser à celle-ci Ie montant de 
ses aébours dans un dé la i de tro is mais à 
compte r de ]'envoi de la notifica t ion du paye
ment. 

Il en est de même en ce qui concerne Ie 
règlem ent du dédommagement da ns les cas 
prévus à l' a rtic le 27, §§ 2 et 3. 

Le remboursement à 1' Administration créan
cière s'e ffectue sans fra is pour cette Admi ni
st ration, soi t au moyen d'un ma nda t de 
poste, d'un chèque ou d'une trai te payable à 
vue sur la capita le ou sur une pl ace commer
cia le du pays créancier , so it en espèces ayant 
cours da ns Ie pays crédi teur, soi t encore, d'un 
commun accord, par inscription a u crédi t de 
ce pays dans Ie compte des m a ndats. P assé Ie 
délai de t rois mois, la somme due à l' Admi
nistra tion d'orig ine est productive d' intérêt à 
ra ison de 5 % !' a n, à compte r du jour 'de 
l 'ex pi ration dudit délai. 

CHAPITRE VI. 

Comptablllté. Mandats prescrlts. 
Partage des taxes et d es droits. 

A rt. 29. 1. L'Administration d'origine bo
nifi e à l 'Administra tion de destina tion, dans 
les conditions prescrites par Ie R èglement, 
une quote-part fixe de 10 centimes par ma n
dat, plus 1/4. % de la somme tota le des man
dats payés . 

2. En cas de réexpédition d'un mandat, Ie 
pays de la nou velle destination touche, quelle 
que so it la taxe effectivement perçue par l'Ad
ministration d'origine, les bonifications de 
taxes qui lui sera ient dévolues, si Ie mandat 
lui ava it été primi t ivement ad ressé. 

3. Sa uf st ipul ations contraires du présent 
Arrangement, ch aque Administra tion garde en 
ent ie r les taxes qu'e lle a perçues. 

Déco,npte. 
Art. 30. Chaque Administrat ion dresse men

suell ement les comptes sur lesquels sont réca
pitul ées toutes les sommes payées par ses 
bureaux. Les compte mensuels donnent lieu à 
l'établissement d'un compte général. Lorsque 
les ma nda ts ont été payés dans des monnaies 
diffé rentes, la c réance la plus fa ible est con
verti e en la monna ie de la créance la pi us 
forte, en prena nt pour base de la conversion 
Ie cours moyen officie] du cha nge dans Ie 
pays débi teur pendant la période à laquell e 
Ie compte se rapporte. Le règlement des comp
tes peut aussi avoir I ieu sur la base des comp
tes mensuels, sans compensation à !'aide d' un 
oom pte général. Ch aque A<lministration règle 
a lors à l 'Administ ration corresponclan te Ie 
montant total du compte mensuel établi pa r 
cell e-ci. 

L es comptes sont soldés par l 'Administrn
t ion débitrice da ns les délais fixés pa r Ie 
R èglement. 

58 
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Liquidation. 

Art. 31. 1. auf arrangement contraire, Ie 
payement du solde du compte général ou Ie 
règlement de comptes men uels a lieu dan 
la monnaie que Ie pays créancier applique au 
payement des mandats de poste. 

En cas de non-payement dans les délais 
fixés, Ie solde d'un compte général ou Ie 
montant d'un compte mensuel e t productif 
d'intérêt, à <later du jour de l'expiration 
desdits délais jusqu'au jour ou Ie payement a 
lieu. 

Cet intérêt est calculé à raison de 5 % !'an. 
2. Il ne peut être porté préjudice aux dis

po itions du présent Arrangement et de son 
R èglement, concernant l'établissement des 
comptes et leur liquidation, par aucune mesure 
unilatérale, telle que moraroire, interdiction 
des tra n ferts, etc. 

Mandats prescrits. 

Art. 32. Les sommes oonverties en mandats 
de po te dont Ie montant n'a pas été réclamé 
dans les d ' ] ais de prescription sont définitive
ment acqu i es à l'Administration d'origine. 

CHAPITRE VII. 

Dlsposltlons dlver es. 

Bureaux participant à l'échange. 

Art. 33. Les Administrations prennent les 
mesures n 'ce sai res pour assurer, autant que 
possible, Ie payement des mandats dans routes 
les localités de leur pays. 

Participation d'(1JUtres Administrations . 

Art. 34. Le pays dans lesquels Ie service 
des mandats relève d'Administrations autres 
que celle des postes peuvent participer à 
!'échange régi par les dispositions du présent 
Arrangement. 

Il appartient à ces Administrations de s'en
t.endre aveo l 'Administration des postes de 
leur pays pour assurer la complète exécution 
de toutes les clauses de !'Arrangement. Cette 
dernière Administration leur sert d'intermé
diaire pour leurs relations avec Ie Admini
strations des au tres pays oontractants et a vee 
Ie Bureau international. 

,1 pplicat-ion des dispositions à) ordre général 
de la Convention. 

Art. 35. Les dispositions d'ordre général 
qui figurent aux Ti tres I et II de la Conven
tion sont applicables au présent Arrangement, 
à l'exception, routefois, des di spositions faisant 
l'objet de l 'article 7. 

l nterdiction de droits fiscaux ou autres. 

Art. 36. Indépendamment de l'i nterdiction 
prévue par !'article 27 de la Convention, les 
mandats ains i que les acquits donnés sur Ie 
mandats ne peuvent être soumis à un droit ou 
à une taxe quelconque. 

B ons postaux de voyage. 
Art. 37. L'échange de bon postaux de 

voyage entre ceux des pays contractants dont 
les Administrations conviennent d'établir ce 
service, est régi par les dispositions du Sup
plément annexé au p1·ésent Arrangement. 

App,·obation des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions. 

Art. 38. Pour devenir exécutoires, les pro
positions faites dans l'intervalle de réunions 
(articles 19 et 20 de la Convention) doivent 
réunir: 

a. l 'unanimité des suffrages, s'i l s'agit de 
l'addition de nouvelles dispos itions ou de la 
modification des di positions des articles 1 à 
11, 13 à 19, 22 à 31, 36, 37, 38 et 39 du 
pré ent Arrangement et 101, 102, 104, 110, 
119 et 120 de son Règlement; 

b. les deux tiers des suffrages, s'il 'agit de 
la modification des dispositions du présent 
Arrangement autres que cell es qui sont men
tionnées à l'alinéa préoédent, des a rticles 103, 
105, 106, 108, 111 et 112 de son R èglement 
ainsi que du Supplément concernant les bon; 
postaux de voyage; 

c. la majorité ab olue, s' il s'agit de la 
modification des autres articles du R èglement 
ou de l'interprétation des dispositions du pré
sent Arrangement, de son Règlement et du 
Supplément concernant les bons postaux de 
voyage, hors Ie cas de dissentiment à soumet
tre à !' arb itrage prévu à l'articl e 11 de la 
Convention. 

Dlsposltlons finales. 

Mise à exécution et dAcrée de l' Arrangement. 

Art. 39. Le présent Arrangement sera mis 
à exécution Ie l er janvier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ei-de us énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un exem
plaire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et dont une copie 
sera remise à chaque P artie. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la Républ ique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche: Dr. Rudolf K HN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Bolivia: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ia Bulgarie: 

Pour Ie Chili : 
Pour la Chine : 

Iv. KATZAROFF. 
R. Suarez BARRO 
HOO CHI-TSAI. 
CHA G HSI -HAL 
HUA G NAI-SHU. 

Pour la République de Colombia: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 
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Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Villa libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte : M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Esoonie: G. E . F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L . GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUS SERRE. 

Pour !' Algérie: E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protecoorats 

français de l'Indochine: . 
NICOLAS . 

Pour !'ensemble des autres 
Colonies françaises: 

J. CASSAGNAC. 
Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J. LACHNIDAKIS. 
Pour Ja République du Honduras: 

Dr. TUCCIMEI. 
Pour la Hongrie: 

Charl es de FORSTER. 
Pour l'Islande: C. MONDRUP. · 

Arne KROG. 
Pour l'Italie: Pietro TOSTI. 

GALDI Michel e. 
Pour !'Ensemble des Colonies italiennes : 

CRETY Donaoo. 
Pour Ie Japon: Masao SEKI. 

T. HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Je Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KA WAZUR.A. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Letronie: 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syrie et Liban ) : 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la République de Libéria: 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l' exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 

Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 
A. RAMOS. 

Pour Ie Nicaragua: 
Vicoor DURáN M. 

Pour la Norvège: 
KLAUS HELSING. 
Oska1· HOMME. 

Pour la République de Panama: 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie Paraguay : 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour Je P érou: Ernesro CáCERES. 
Pour Edmunilo de la FUENTE, 

Ernesoo CáCERES. 
Pour la Perse: S. A. RAD. 

R. ARDJOMENDE. 
Pour la Pologne: 

R. STARZYNSKI. 
Pour Ie Portugal : 

A. de Q. R. V AZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l' Afrique occidentale: 

Emesoo Julia NAVARRO. 
Pour Jes Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale, de l'Asie et de l'Ücé!l.nie: 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Il ariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Marin: 
CRETY Donaoo. 

Pour la République de El Salvador: 

Pour Ie Terriooire de la Sarre : 

Pour Je Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: Yusuf ARIFI. 

M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la R épublique 0. de !'Uruguay: 
Arturo C. MASANll:S. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 



1934 27 DECEMBER (S. 670) 916 

Pour J'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslav ie: 
Kosta ZLATA OVITCH. 

Rll:GLEMENT D'EXÉCUTION DE 
L'ARRANGEME T CO CER ANT LES 

MANDATS DE POSTE. 

Les souss ignés, vu l'article 4 de la Conven
tion postale universelle conclue au Caire Ie 20 
mars 1934, ont, au nom de leurs Administra
tions respectives, arrêté, d'un commun acco rd , 
les mesures suivantes pour assu re r l 'exécution 
de l 'Arrangement concernant les mandats de 
poste: 

CHAPITRE I. 

EmJsslon. Transmlsslon. Payement. 

Formules de 1nandats. 

Art. 101. Les mandats sont établ is sur une 
formule confectionnée en carton résistant et 
conforme au modêle MP 1 ci-annexé. 

l ndicatiom à porter sur les fonnules . 
Oom1nunications pa,rticulitres. 

Art. 102. 1. Les inscriptions à faire sur les 
mandats doivent être formulêes en chiffres 
arabes et en caractères latins, sans ratures ni 
surcharges, même approuvées. 

Le montant de Ja monnaie divisionnaire 
peut être indiqué en chiffres seulement, mais 
le chiffre des unitês doit être prêcédé d'un 
zéro lorsqu'il n'y a pas de dizaines. 

L es inscriptions au crayon ne sont pas ad
mises. Toutefo is, les indications de service 
peuvent être portêes au crayon-encre. 

2. L'adresse des mandats doit désigner le 
bénéficiaire de façon ·que la personnalité de 
l'ayant droit soit nettement déterminée. 

Les ad resses abrégées et les adresses télé
graphiques ne sont pas admises . 

3. Il est interdit de consigner sur les m a n
dats d' au tres annotations que cel les que com
porte la contexture des formules. L'expéditeur 
a toutefois, Ie droit d'ajouter, sur le coupon, 
u'ne communication particulière destinée au 
bénéficiaire du mandat. 

4. Les mandats de service doivent porter 
au recto l 'annotation "Service des postes" ou 
une mention ana logue. 

Transmission des manitats. 
Art. 103. Sauf arrangement contraire, les 

mandats sont transmis à décou vert. IJs sont 
inseres dans les dépêches de la manière 
prescrite à l' article 157 , § 1, du Règlement 
de la Convention. 

Mandats télégraphiques. 
Art. 104. 1. Les rnandats télégraphiques 

sont rédigés par le bureau de poste expéditeur 
et adressés au bureau de poste destinataire. 

IJs sont dressés en français, sauf arrange-
ment contraire, et libe llés comme su it: 

(Indications de service, ~'il y a l ieu.) 
(Avis de payement, s' il y a lieu.) 
Mandat ( 0 postal d'émission). 

( om du bureau de poste de destination .) 
(Nom de l'expéditeur.) 
(Montant de la somme transmise.) 
(Désignation exacte du bénéf ic iaire, de sa 

résidence et, s' il est possible, de son domicil e.) 
(Communication particulière, Ie cas échéant.) 
Les indications .du télégramme do ivent tou

jours figurer dans l'ordre ci-dessus. 
2. Les indications de service ont expr imées 

en toutes lettres ou d'après les abréviat ions 
autorisêes dans Ie service télégraphique. 

3. Lorsque les mandats télégraphiques ont 
émis, so it par des bureaux de poste de loca-
1 ité non dotées d'un se,,.ice têlégraphique, 
soit, dans des localités pourvues de plusieurs 
bureaux de poste, par un de ces bureaux non 
chargé du service télégraphique, Ie nom du 
bureau d'origine doit être indiqué immédiate
ment après le numéro postal d'émiss ion, de 
la manière suivante: ,,Mandat 404 de .......... .. 
pour ...... ... .. . ". 

Si la localité ou se trouve le bureau de 
poste destinataire n'est pas pourvue d'un bu
reau télégraphique, Ie mandat télégraphique 
doit porter l'indication du bureau postal desti
nataire et cell e du bureau télégraphique qui Ie 
dessert. 

En cas de doute quant à l' ex istence d'uu 
bureau télégraphique dans la localité ou 
lorsque Ie bureau 'télégraphique desservant ne 
peut être indiqué, Ie télégramme-rnandat doit 
porter, soit le nom de la subdiv ision terri
toriale, soit celui du pays de de tination, soit 
ces deux indications ou toute autre indication 
ju gée suffisante pour l'acheminement du télé
gramme-mandat. 

4. Le montant de la somme transm ise doit 
être exprimé en chiffres et, en ce qui con
cerne les uni tés monétaires (franc, reichsmark , 
etc.), en toutes lettres dans la monnaie du 
pays de destination. 

5. Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire fémi
nin , le nom patronymique, même s'i l est ac
compagné d' un prénom, doit être précédé de 
l'un des mots "Madame" ou " Ma demoise lle", 
à moins que cette indication ne fasse double 
emploi avec cell e d'une qual ité, d'un titre, 
d'une fonction ou d'une profession permettant 
de déte1miner nettement la personnal ité de 
l' ayant droit. 

L'expéditeur et Ie bénéficiaire ne peuvent 
être désignés par une abrév iation ou un mot 
conventionnels. 

6. L'indication du nom de la résidence du 
bénéficiaire peut être omise dans les cas ou 
ce nom est le même que celui du bureau de 
poste de desti nation. 

Pour les télégrarnmes-mandats adressés 
,,poste restante" ou "télégraphe restant", l'in
dication de service correspondante, portée en 
tête du télégramme, suff it et il n'y a pas lieu 
de . faire suivre Je nom du bénéficia ire de la 
mention "poste restante" ou "télégraphe res
tant". 

7. La répétition partielle est obligatoire 
(répétition, de bureau à bureau, des noms 
pro pres et des nombres). 

8. Le bureau de poste expéditeur adresse 
sous enveloppe au bureau de poste destina
taire, à titre confirmatif et par le plus 
procha in courrier, un avis d'émi s ion du man
dat, conforme au modèle MP 2 ci-annexé. Il 
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est interdit d'appliquer des timbres-poste ou 
de empreintes d'affranchissement sur eet av is. 

9. Le bureau destinataire doit effectuer Ie 
payement sans attendre la réception de ]'avis 
d'émission. Il rattache cel ui-ei, autant que 
poss ible, au mandat acquitté par Ie bénéfi
ciaire. 

10. L es Administrations ont la faculté 
d' autori ser les bureaux télégraphiques de loca-
1 ités pourvues d'un ou de pi usieurs bureaux 
de poste à recevoir de l'expéditeur et à payer 
au lieu de destination Ie montant des man
dats télégraphiques. 

A vis de paye1nent . 

Art. 105. 1. Les ma ndats ordinaires dont 
l' expéditeur demande un avis de payement 
doivent porter au recto et en tête l' annotation 
très apparente "Avis de payement" . 

2. Les dispositions des articles 126 et 127 
du Règlement de la Convention concernant 
les avis de 1·éception s'appliquent aux avis 
de payement. Toutefois, lorsqu'un avis de 
payement est demandé postérieurement au 
dépót, il est fa it usage, non de la formu le 
C 13 prévus dans la Convention, mais de la 
formule MP 3 de ]'Arrangement. 

Les Administrations dont Je régime intérieur 
ne permet pas l'emploi des formules jointes 
par l' Administration expéditrice son t autori
sées à dresser des avis de payement de leur 
propre service. 

3. Le so in d'établir un av is de payement 
pour un mandat télégraphique incombe à l ' Ad
ministration destinataire qui le fa it parvenir 
au bureau d'origine imméd iatement après le 
payement et sans attendre Ia réception de 
J'avis d'émission. 

M andats exprès . 

Art. 106. Les dispositions de l'article 142 
du Règlement dé la Convention sont appl ica
bles aux mandats orclinaires à remettre par 
exprès. 

CHAPITRE II. 

Formalltés dlverses. 
Mamila.ts irréguliers. 

Art. 107. 1. Les mandats ord inaires <lont 
le payement n'a pu être effectué pour l'une 
des causes su ivantes: 

a. indication inexacte, insuffisante ou dou
teuse du nom ou clomicile des bénéficiaires. 

b. différences ou omissions de noms ou de 
sommes, 

c. ratures ou surcharges clans les inscrip
t ions, 

d. om iss ion de t imbres, de signatures ou 
d'autres indications de serv ice, 

e. inclication du montant à payer dans une 
monna ie autre que cell e qui est admise à eet . 
e ffet par les Administrations correspondantes, 

/. emploi de formules non régl ementaires, 
sont ,·envoyés, Ie pi us tót possible, sous en

veloppe, au bureau d'origine pour être régu-
larisés, à moins que Ie bénéficiaire, ayant été 
avisé ne réclame l'application des disposi
tions 'du § 2 ei-après. 

Toutefois, dans les rapports avec les pays 
f. loignés, l'Administration de destination est 
autorisée à faire payer les mandats <lont Ie 

montant est indiqué da ns une monnaie autre 
que celle qui est admise, lorsqu'ell e e t en 
état d'effectuer la conversion au taux dont se 
sart l'Administration d'émission, à condition 
d'en donner imméd iatement avis à cett.e der
nière. Les ri sques résultant de la convers ion 
erronée sont à Ie charge de l'Administration 
qui l 'a effectuée. 

2. Si Je bénéf icia ire d' un mandat ordinaire 
Ie désire et offre de payer tous les frais, les 
irrégularités qui s'opposent au payement peu
vent être régularisées par la voie télégraphi
que, au moyen d'un av is de service taxé. Le 
mandat est, dans ce cas, conservé par Ie bu
reau de desti nation, l equel en opère Ia régu-
1 arisation à l a réception du télégramme recti
ficat if et joint ce télégramme au ma ndat. 

Dans Je cas ou Je télégramme rectificatif a 
été motivé par une erreur im putable au ser
vice, la taxe doit en être rembour ée à qui 
de droit. 

3. Les mandats télégraphiques clont le paye
ment ne peut être effectué par suite cl'adresse 
insuffi sante ou inexacte, ou pour une autre 
cause non attr ibuable au bénéf ic ia ire, donnent 
lieu à !'envoi a u bureau d'orig ine d'un avis 
de serv ice télégraphique indiquant la cause 
du non-payement. Le bureau d'or ig ine vérifie 
si l'irrégularité provient d'une erreur impu
table au service. Dans l'affirmative, il la rec
tifie sur-le-champ par av is de service télé
graphique. Dans Ie cas contraire, il prévient 
l'expéditeur qui est adm is à rectifier l'irrégu-
1 arité pa1· un avis de service taxé. 

Les m andats télégraphiques dont l' irrégu
]ar ité n'a pas été rectifiée dans un déla i raison
nable au moyen d'un av is de serv ice télégra
phique sont régularisés dans la forme prescrite 
ponr les mandats ord inaires. 

4. Les mandats télégraph iques dont ]'avis 
d'émission seul est parvenu, mais dont le 
télégramme fait défaut, ne doivent pas être 
payés · au simpl e vu de la première de ces 
pièces. Avant tout, il y a lieu de réclamer Je 
télégramme au moyen d'un av is de serv ice 
télégraph ique. Les avis d'émission qui ne 
eraient pas parvenus au bureau de t inataire 

par premier courrier, après l a date du man
dat, sont réclamés au moyen d'un bull etin de 
vér ification conforme au modèle C 18 an nexé 
au R èglement de la Convention . 

Mandats égarés, perdus ou d étruits. 

Art. 108. 1. Les manclats égaré , perdus 
ou détruits peuvent être remplacés, à la de
mande de l'expéditeur ou du bénéf icia ire, par 
des autorisations de payement que dé) ivre l'Ad
min istration cl'origioe, après avoir constaté, 
d'accord avec l'Administration de destination, 
que Je mandat n'a été ni payé, ni remboursé, 
ni réexpédié. 

La durée de val icli té des autorisations de 
payement est la même que cel le des mandats. 

2. Lorsqu'un mandat est égaré, perdu ou 
détruit, et qu'il en est demandé imultanément 
Ie remboursement par l'expéditeur et Ie paye
ment par Je bénéficia ire, l' autorisation doit 
être délivrée au profit du premier. 

3. Lo,·sque Ie remboursement d'un mandat 
égaré, perdu ou détruit est réclamé par l'ex
péditeur, celui-ci cloit produire Je récépissé à 
l' appui de sa demande. L'Administration 
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d'origine accorde Ie remboursement après 
s'être assurée que l'Adm inistration de destina. 
t ion n'a pas payé et ne payera pas Ie man
dat. Lorsque l' Administration de destination 
répond qu'un mandat ne lui est pas parvenu, 
l ' Administration d'origine peut délivrer une 
autorisation de payement, sous la réserve que 
Ie mandat ne figure dans aucun des comptes 
mensuels dressés jusqu'à l'expiration de la 
durée de sa validité. Toutefois, si aucune ré
ponse n'a été obtenue de l'Administration de 
destination dans Ie délai prévu à l' article 26, 
§ 1, de l' Arrangement pour Ie désintéresse
ment du réclamant, et si Ie titre ne figure sur 
aucun des comptes mensuels reçus à l'expira
tion de ce délai, I' Admini tration d'origine 
est a utorisée à procéder au remboursement des 
fonds. Notification de ce remboursement est 
adressée sous pli recommandé à l'Administra
tion de destination et Ie mandat, réputé désor
mais comme définitivement perdu, n'est plus 
susceptible d'être porté ultérieurement en 
compte. 

Visa pour da.te. 

Art. 109. Le visa pour date dont il est 
question à l'article 17 de !'Arrangement do it 
êt re inscrit sur Ie mandat même. 

R etrait. Modification d'adresse. 

Art. 110. 1. Les dispositions des a rticles 
148 et 149 du Règlement de la Convention 
sont applicables aux retraits ou modifications 
d' adresse des ma ndats de poste. Toutefo is, les 
demandes postales de modification d'adresse 
doivent être accompagnés d'un fac-s im ilé, sur 
papier ordina ire, de l'adresse du bénéficiaire 
avec tous les déta ils nécessaires. 

S' il s'agit d'une modification d'adresse de
mandée par voie télégraphique, cette demande 
doit être confirmée, par Ie prem ier courr ier, 
par une demande postale portant en tête l 'an
notation soul ignée au crayon de couleur "Con
f irma~i,on de la demande télégraphique du 

Dans ce cas, Ie bureau destinataire se borne 
à retenir Ie mandat, à la réception du télé
gramme, et attend la confirmation postale 
pour faire droit à Ia demande. 

Le bureau destinataire d'un mandat télé
graphique doit, en outre, être en possess ion 
de !' avis d 'émission, avant de donner su ite à 
une dem a nde de modi fication d'adresse. 

Toutefo is, I' Administration destinataire peut, 
sous sa propre responsabilité, donner suite à 
une demande télégraphique de modification 
d'adres e sans attendre la conf irmation pos
tale, ni , Ie cas échéant, !'avis d'émission. 

2. S' il s'agit de la simple correction d'une 
adresse p révue par l'article 149 du Règlement 
de la Convention, il peut être procédé à la 
rectifica tion sans attendre l 'arrivée de !'avis 
d'émiss ion. 

R éexpédition. 

Art. 111. 1. Le bureau qui réexpédie un 
mandat ordinaire par voie postale biffe, s'il 
y a lieu d'un trait de plume, les indications 
du montant du mandat de manière à laisser 
reconnaître les inscriptions primitives. L'indi-

cation se trouvant sous ,a rubrique " Somme 
versée" doit rester intacte. Le montant du 
mandat est converti en monnaie du pays de 
la nouvelle destination d'après Ie taux fixé 
pour les mandats émanant du pays réexpédi• 
teur. Le résultat de la conversion est inscr it 
sur Ie mandat en chiffres et en toutes lettrns, 
autant que possible au-dessus des ind ications 
primitives concernant Ie montant. La nouvelle 
indication du montant est signée par !'agent 
de service. 

Le même procédé doit être suivi en cas de 
réexpéditions ultérieures. 

En cas de réexpédition sur Ie pays de pre
mière destinat ion, Ie bureau réexpéditeur réta
bli t Ie montant primitif; si la réexpédition a 
lieu sur Ie pays d'origine, il substitue au mon
tant indiqué celui qui est inscrit, aux indica
tions de service, en monnaie du pays d'orig ine. 

2. La réexpédition d'un mandat télégraphi
que par voie po tale est effectuée dans les 
mêmes conditions et sans qu' il y a it lieu d'at
tendre !'avis d'émission. Toutefois, lorsque la 
réexpédition sur Ie pays d'origine a lieu avant 
l 'arrivée de !'avis d'émission, Ie Öureau réex
péditeur se borne à modifier l'adresse du bé
néficia ire et biffe, d'un trait de p lume, les 
ind ications du montant. · 

Le mandat est transmis sous enveloppe au 
bureau de la nouvelle destination. Il en est 
de même de !'avis d'émission dès son arrivée 
au bureau réexpéditeur. 

3. En cas de réexpédition, par voie télé
g raphique, d'un mandat ordina ire, Ie bureau 
réexpéditeur établ it un ma ndat télégraphique 
pour l a somme restant après déduction de la 
taxe du télégramme et de la taxe posta le. 
Cette dernière est calculée sur Ie montant du 
mandat original , déduction fa ite du montant 
de la taxe du télégramme. 

La conversion en monnaie du pays de la 
nouvelle destination est effectuée dans les 
condit ions prévues au § 1. 

Le mandat orig inal est qui ttancé par Ie 
bureau réexpéditeur et comptabilisé comme 
m andat payé, après avoir été revêtu de la 
mention " R éexpédié le montant de ... ......... à 
... ....... .. sous déduction de la taxe de ......... ". 

Le coupon du mandat orig inal est annexé à 
!' avis d'émission pour être remis au destina
ta ire. 

4. L a réexpédition d'un m a,:idat télégr a
phique par voie télégraph ique est opérée dans 
les conditions ind iquées au § 3 et sans qu' il y 
a it l ieu d'attenclre !'avis d 'émiss ion. 

5. Les dispositions des §§ 3 et 4 sont a ppli 
cables aux cas de réexpédition des mandats 
ordinaires ou télégraphiques originai res d'un 
pays contractant sur un autre pays contractant 
aveo lequel Ie pays d'origine n'entretient pas 
un échange de mandats , ou sur un pays ne 

•participant pas à !'Arrangement. Il en est de 
même en cas de réexpédi t ion des mandats ori
g inaires d'un pays non participant sur un pays 
signataire de l' Arrangement. 

6. Les demandes de réexpédition ont en
registrées, pour mémoire, par Ie premier bu
reau de destination, e t, Ie cas échéant, par les 
bureaux destinataires ultérieurs . Le bureau 
qui opère la réexpédition d'un mandat dans 
les conditions prévues oi-dessus en don ne avis 
au bureau d'ém ission. 
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Mandats tombés en rebut. 

Art. 112. Préalablement au renvoi à l 'Ad
ministration d'origine des mandats qui n'ont 
pu être payés aux bénéficiaires pour une 
cause quelconque, Ie bureau de destination 
les enregistre pour mémoire et les frappe du 
timbre ou les munit de l'étiquette <lont l 'usage 
est prescrit par l'article 147, § 1, du Règle
ment de la Convention, pour les correspondan
ces tombées en rebut. Les mandats télégraphi
ques renvoyés doivent être mis sous enveloppe, 
accompagnés des avis d'émission y relatifs. 

Toutefois, les mandats créés dans les condi
tions prévues aux §§ 3, 4 et 5 de 1 'article 111 
doivent être transmis à l'Administration qui 
les a établis; celle-ci en met Ie montant à la 
disposition de l'Administration <lont émane Ie 
t itre original, soit au moyen d'un nouveau 
mandat en franchise de taxe, soit par voie de 
déduction au compte mensuel des mandats 
payés. 

Réclamations. 

Art. 113. l. Toute réclamation relativa à 
un mandat ordinaire ou télégraphique est éta
blie sur une fmmule conforme au modèle MP 
3 ci-annexé et transmise, en règle générale, 
par Ie bureau d'origine directement au bureau 
de destination. 

Un seule formule peut être utilisée pour plu
sieurs mandats émis simultanément sur la de
mande du même expéditeur au profit du même 
bénéf iciaire. 

2. Lorsque Ie bureau destinataire est en 
état de fournir des renseignements définitifs 
sur Ie sart du titre réclamé, il renvoie l a for
mule, complétée su ivant Ie résultat des re
cherches, au bureau qui a reçu 1 a récl ama
tion En cas de recherches infructueuses ou de 
payement contesté, la formule est transmise à 
l' Administration du pays d'origine par l'in
termédiaire de l'Administration du pays desti
nataire, en y a joutant autant que possible une 
déclaration du bénéficiaire attestant qu'il n'a 
pas reçu Ie montant du mandat. 

3. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau inter
national , que les réclarnations qui concernent 
son service soient transmises à son Administra
tion centrale ou à un bureau spécialement 
désigné. 

Réclamations des mandats émis dans un 
autre pays. 

Art. 114. Dans Ie cas prévu à l'article 22, 
§ 3, de !'Arrangement, la formule de récla
mation MP 3 est transmise à l 'Administra
tion d'origine. La formule doit être accom
pagnée du récépissé. 

L,Administration d'origine doit être mise 
en po session de la formule dans les délais 
prévus aux articl es 22 et 23 de l' Arrangement. 

CHAPITRE III. 

Comptablllté. 

Comptes mensuels. 
Art. 115. 1. Chaque Administration dresse, 

à la fin de chaque mois pour chacune des 
autres Administrations, un compte mensuel 
conforme au modèle MP 4 ci-annexé et sur 

lequel sant récapitulés, autant que po sible 
dans l'ordre chronologique et suivaut l'ordre 
alphabétique des noms ,des bureaux d'émiss ion, 
tous les mandats payes par ses propres bu
reaux, pour Ie compte de l'Administration 
correspondante, pendant Ie mois précédent. 
Elle inscrit également sur ce compte Ie mon
tant des taxes et des droits qui lui reviennent, 
en vertu de l'article 29, § 1, de ]'Arrange
ment, sur les mandats payés pa1' ses bureaux 
ainsi que, Je cas échéant, Ie montant des rem
boursements et celu i des intérêts prévus aux 
articles 28 et 31 dudit Arrangement. 

2 Le compte mensuel est transrnis à l'Ad
ministration débitrioe, au plus tard à la fin 
du mois qui suit celui auquel il e rapporte, 
accompagné des mandats de poste et des man
dats télégraphiques quittancés, ces derniers 
complétés, autant que possible, par leurs av is 
d'ém ission. 

Les avis d'émission qui · parviennent à 1' Ad
ministration de destination après ]'envoi du 
compte sur lequel sant décrits les· mandats 
télégraphiques auxquels ils se rapportent sant 
renvoyés à l' Administration d'origine annexés 
à l'un des comptes suivants. 

3. A défaut de mandats payés, un compte 
mensuel négatif est adressé à l' Administra
tion correspondante. 

4. Les différences constatées par l'Admini
stration débitrice dans les comptes mensuels 
sant reprises dans Ie premier compte mensuel 
à intervenir. Elles sont négl igées si leur rnon
tant total n'excède pas 50 centimes par 
compte. 

Comptes généraux . 

Art. 116. l. En cas de liquidation à !'a ide 
d'un compte général, ce compte est dressé par 
1' Administration créancière imméd iatement 
après la réception des comptes mensuels et 
sans attendre qu'il ait été procédé à la véri
fication de détail de ces comptes. Le compte 
général est dressé sur une formule conforme 
au modèle MP 5 ci-annexé. 

2. Le compte général doit être arrêté dans 
un délai de deux mais après l'expiration du 
mois auquel il se rapporte. Ce délai est porté 
à quatre mois dans les relations avec les pays 
éloignés. 

Les Administrations peuvent s'entendre en 
vue de dresser Ie compte général par trimestre, 
par semestre ou par année. 

Liquidation A comptes. 

Art. 11 7. 1. Sauf arrangement contraire, 
Ie solde du compte général ou les totaux des 
comptes mensuels sant réglés au moyen de 
chèques ou de tra ites payables à vue sur la 
capitale ou sur une place oomrnerciale du 
pays créancier, en monnaie de ce pays et sans 
aucune perte pour lui, les frais du payement 
1·estant à la charge de 1 'Administration débi
trice. 

2. Le payement doit être effectué, au plus 
tard, quinze jours après réoeption du compte 
général ou, si un compte général n'est pas 
dressé, après réception du compte mensuel. 
Ce délai est d'un mois pour les pays éloignés. 

Si les deux Administrations ne sant pas 
d'accord sur Ie montant de la som me à payer, 
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la liquidation ne peut être différée que pour 
la partie contestée. En ce qui concerne cette 
partie, l 'Administration débitrice est tenue de 
noti fier à l'Administration créancière les rai
sons de la contestation, au plus tard dans Ie 
délai prévu à l 'alinéa précédent. 

3. Toute Administration qui se trouve à 
découvert, v is-à-v is d'une autre Administra
t ion, d' une somme supérieure à 30.000 francs
or , a Ie droit réclamer, même avant la cló
ture du compte, un accompte ou solde provi
soire jusqu'à concurrence des trois quarts du 
montant de sa créance. Il doit être satisfait à 
cette demande dans un délai de huit jours. 
En cas de non-payement à l'exp iration de ce 
déla i, les prescriptions de l' ar t icle 31 de ]'Ar
ra ngement sont applicables. 

CHAPITRE IV. 

Communlcatlons. Formul 

Co11i11iunications à aàresser au Bureau i11ter
national et a,ux A. dminist'rations . 

Art. 118 1. Les Administrations doivent, 
tro is moi au moins avant de mettre ]'Arran
gement à exécution, communiquer aux autres 
Administrations, par l'interméd iaire du Bu
reau international: 

a. la li te des pays avec lesquels ell e 
échangent de mandats sur la base de ]'Ar
rangement; 

b. la I i te des bureaux qu'elle autorisent à 
émettre et à payer des mandats ou I 'avis que 
tous leurs bureaux participent à ce service; 

c. Ie ca échéant, ]'av is de leur participa
tion à ] 'échange des mandats télégraphiques; 

d. Ie maximum qu'elle adoptent pour 
l'émission et Ie payement des mandats; 

e. la monnaie dans laquelle doit être ex
primé Ie montant des mandats à destination 
de leurs pays ; 

/ . Ie ta ri f qu'elles appliquent; 
g. l a durée des déla is après lesquels leur 

législation attribue définiti vement à l'Etat Ie 
montant des mandats dont Ie payement n'a 
pas été récl amé; 

h. Ie cas échéant, les taxes qu'elles perçoi
vent pour Ie payement à domicile, la poste 
re tante, Ie visa pour date, la récl amati on et 
l'autorisation de payement; 

i. leur décision en ce qui concerne la pos
sibil ité, dans leur pays, de transmettre ou non 
les mandats par voie d'endossement; 

j . un exemplaire de l a formu le de mandat 
qu'e ll es emploient ; 

k. l'orthographe, dans la langue officielle 
de leur pays, des ooms de nombre de 1 à 1000, 
qui sont à porter sur les mandats; 

l. la l iste des pays ne participant pa à 
]'A rrangement, pour lesquel elles peuvent 
serv ir d'intennédi aire pour l'échange des man
dats · 

m.' Ie mode d'indication du droit qu'elles 
perçoivent sur les mandats émis. 

2. Toute modification ul térieure doit être 
notifiée sans retard. 

3 Les Administrations correspondantes doi
vent se communiquer directement les taux de 
conversion qu'elles appliquent et toutes les mo. 
difications u ltérieures apportées à ces taux. 

Formules à l 'usage du public. 

Art. 119. En vue de l'application des di s
positions de l'article 31, § 2, de la Conven
tion, sont cons idérées comme formules à ]\,sage 
du publ ic les formules: 

MP 1 (Mandat de poste), 
MP 3 (Réclamation). 

Dls1iosltlon s finales . 

Mise à exécution et durée du R èglement . 

Art. 120. Le pré ent Règlement sera exé
cutoire à partir du jour de la mise en viguem 
de 1' Arrangement concernant Ie mandats de 
po te. 

Il aura la même durée que eet Arra ngement, 
à moins qu'il ne oit renouvelé d'un commun 
accord entre les Parties intére sées. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

P ou r l 'Al banie: Pan. ASSE. 
P ou r l 'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l 'Arab ie Saoudite: 
F awzan EI-SABEK. 

P our la République Argentine: 
R. R. TULA. 

P our l'Autriche: Dr. R udolf KUH 
P our la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MO S. 

P our la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
P our E dniundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 
Pour la Bul garie: 

Iv. KATZAROFF. 
Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 
Pour la Chine: HOO CHI-TSAI. 

CHA G HSI -HAL 
HUANG NAI-SHU. 

Pour la République de Colombie: 
E. ZALDUA P . 

Pour la R épublique de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Vill e lib re de Danz ig: 

P our la R épublique Dominicaine : 
Luis Al ejandro AGUILAR. 

Pour ]'Egypte: M . CHARARA. 
E. MÄGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pou r l'Espagne: Alonso CARO. 
A . RAMOS. 

Pour ]'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F . ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F . ALBRECHT. 
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Pour la France : M. LEBO . 
L . GENTHON. 
P . GRANDSIMO 
A. CABANNE. 
DUS SERRE. 

Pour l'Al gérie: E. HUGUENIN. 
Pour les Colonies et Protectorats 

français de l 'Indoch i ne: 
NICOLAS. 

P our ]'ensembl e des autres 
Colonies françaises: 

J . CASSAGNAC. 

Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J . LACHNIDAKIS. 

Pour la R épublique du Honduras : 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie : 
Charles de FORSTER. 

Pour l'I slande : C. MONDRUP. 

Pour l'Ital ie: 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pom ]'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie J apon : Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYAMA. 

P our Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KAWAZU RA. 

Pour ]'ensembl e des autres 
Dépendances japona ises : 

T. HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour Ia Lettonie: 
Ls ROULET. 

Pour les Etats du Levant sous Mandat 
français (Syr ie et Liban): 

CIANFARELLI. 
L. PERNOT. 

Pour la Ré publique de Libéria: 

Pour la Li thu an ie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour le Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnol e): 

H. DUTEIL. 
P our Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Nicaragua: 

Victor DURáN M. 
Pour l a N o rvège: 

KLAUS HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour Ja République de Panama: 
E. ZALDuA P. 

Pour Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

Pour I es Pays-Bas : 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlandaises : 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour le P érou : Ernesto CáCERES. 
P our Edrmundo de la FUENTE, 

Ernesto CáCERES. 

P our la Perse: S. A. RAD. 
R. ARDJOME DE. 

Pour la P ologne : 
R. STARZYNSKI. 
:Or. BLACHIER. 
R ené MACHALSKI. 

Pour le P ortugal : 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

P our les Colonies portugaises de 
l 'Afrique occidentale: 

Ernesto Julia NAVARRO . 

Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 
ori ental e de l'Asie et de l'ûcéanie: 

' Mario Corrêa BARATA DA 
CRUZ. 

Pour la Roumanie : 
Il ariu MA EANU. 
C. STEFANESCU. 

P our la République de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour la République de El Sal vador: 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

P our Ie Si am : 

P our 1 a Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour Ia Confédération Suisse : 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

P our la Tunisie: H . DUTEIL. 
P our la Turquie : Yusuf ARIFI. 

M. SAKI . 
M. TEVFIK. 

P our la R épublique 0. de ]'Uruguay: 
Arturo C. MASA TÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de V é néz ue la: 
Luis Al ejandro AGUILAR. 

Pour l 'Y émen: 

P our Ie Royaume de Yougosla vie: 
Kosta ZLATA OVITCH . 
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SUPPLEMENT CO TCE RNA T LE SER
VICE DES BONS POSTAUXDE VOYAGE. 

TITRE I. 

DISPOSITIO S FONDAMENTALES. 

CHAPITRE I. 

Emlsslon tle bons postaux de voyage. 

Bons postaux de voyage. 

Article premier. Les Administrations qui 
sont convenues de participer au service émet
tent des bons postaux de voyage. Ces bons sont 
réunis en carnets. 

M onnaie . 

Art. 2. Les bons sont 1 ibellés en francs-or 
tels qu'ils sont définis par l'article 29 de la 
Convention. 

Afontant maximum. 

Art. 3. Chaque bon est d'un montant fixe 
de 100 francs-or. Le montant maximum d'un 
carnet e t de 1000 francs-or. ' 

Taxes. 

Art. 4. La taxe à payer pour chaque bon 
de 100 francs-or est fixée par ]' Administra
tion d'origine ; cette taxe ne peut, toutefois, 
dépasser ½ % de l a somma versée. 

Prix de vente. 

Art. 5 Chaque Administration fixe ell e
même Ie prix auquel elle débite les carnets. 

Elle peut ajouter à la valeur de parité du 
montant en francs-or une so=e qui doit 
rester dans des limi te aussi restreintes que 
possible et qui sert à la garantir des pertes au 
change. 

CHAPITRE II. 

Payement des bons. 

Payement. 

Art. 6. 1. Le montant des bons doit être 
remis aux bénéficiaires dans la monnaie du 
pays ou ces titres sont présentés au payement 
et au taux de parité du franc-or. 

2. Le payement des bons est effectué par 
1' Administration intéressée dans les conditions 
prescrites par ses règlements intérieurs pour 
les mandats de poste. 

3. Les carnets de bons ou l'un ou l'autre 
des bons qu'ils contiennent ne sont transmissi
bles à des tiers ni par endossement ni par 
cession; ils ne peuvent être mis en gage. 

4. Lorsque Ie service payeur ne dispose 
pas des fonds néoessaires au payement du ou 
des bons qui lui sont présentés, Ie payement 
peut être suspendu jusqu'au moment ou Ie ser
vice en question se soit procuré les fonds. 

Durée de validité. 

Art. 7. Les bons sont valables pendant 
quatre mois à partir de la date de leur émis
sion. Les mois se comptent de quantième à 
quantième, sans égard au nombre de jours <lont 
il s se composent. 

Opposition au payement. 

Art. 8. Sous réserve de ce qui serait prévu 
par la législation interne de chaque pays, les 
bureaux de poste ne donnent pas suite aux de
mandes qui sont présentées en vue de faire 
opposition au payement de bons régulièrement 
émis. 

CHAPITRE III. 

Responsablllté et comptablllté. 

Etend/ue de la responsabilité. 

Art. 9. 1. Les Administrations ne sont pas 
responsables des conséquences que p euvent en
trainer la perte, la soustraction ou l'emploi 
fraudul eux de carnets ou de l'un ou l'autre 
des bons qu'ils contiennent. 

2. Aucune réclamation ne peut être intro
duite contre l'Administration du pays d'émis
sion si Ie carnet qui fait l'objet de la récla
m ation n'est pas produit. 

En cas de perte d'un carnet ou d'un ou 
plusieurs bons, l ' intéressé doit faire la preuve 
auprès de l'Administration d'émission qu'i l a 
demandé la délivrance d'un carnet de bons et 
qu'il a versé, à eet effet, la so=e totale cor
respondante. Le remboursement ne peut être 
effectué que lorsque ladite Administration 
s'est assurée que les titres déclarés perdus 
n'ont pas été payés, sans que Ie délai puisse 
excéder trois mois après l'expiration de la va
l idi té. Ce délai est porté à six mois dans les 
relations avec les pays éloignés. 

P wtage à;es taxes. 

Art. 10. L'Administration d'origine bonifie 
à l'Administration qui a effectué Ie payement 
¼ % de la somme totale des bons payés. 

Décompte. 

Art. ll. Le décompte des sommes payées du 
chef des bons est dressé une fois par mois sur 
une formule conforme au modèle MP 6 ci
annexé, à joindre aux comptes des mandats 
de poste. 

CHAPITRE IV. 

Dlsposltlons diverses. 

A pplication des dispositions de l' Arrangement. 

Art. 12. Les dispositions de !'Arrangement 
et de on Règlement s'appliquent aux bons 
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu 
dans Ie présent Supplément. 

TITRE II. 

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES. 

CHAPITRE I. 

Emls.slon des carnets. 

Desc1·iption des bons et des couvertu,·es de 
carnets . Approvisionnement . 

Art. 13. 1. Les bons sont établ is sur des 
formules conformes au modèle MP 7 ci
annexé . 

lis sont confectionnés en papier spécial, fili
grané, avec impression de fond en guillochis; 
ils portent, imprimés, Ie nom du pays d'ori
gine ainsi qu'un numéro de sér ie allant de 
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1 à 100.000; ils sont revêtus à la partie 
gauche d'un timbre sec en relief, identique 
pour tous les pays, et représentant une tête de 
:Mercure. 

2. La couverture des carnet.~ est conforme 
au modèle MP 8 ci-annexé. 

Le nom du pays d'origine y est imprimé au 
recto. 

3. Les bons et les couvertures de carnets 
doivent être de couleur bleu clair. 

4. Les Administrations sont approvision
nées en bons et en couvertures de carnets par 
le Bureau international qui en fait assurer 
l'impression et les fournit au prix de revient. 

Emission des bons. 

Art. 14. Lors de l'émission, les bons sont 
revêtus. à la partie droite, de l'empreinte d'un 
timbre sec en relief, spécial au service qui les 
délivre. 

Etablisse11,ent des ca,..,,ets . 

Art. 15. 1. Les bons dont l' émission a été 
demandée sont réunis et brochés en carnet, sous 
couvertme MP 8. Ils sont cl assés dans leur 
ordre numérique. 

2. L e service qui émet un carnet indique 
sur la couverture, dans !'emplacement réservé 
à eet effet, Ie dernier jour de validité des 
bons, au moyen d'une perforation qui traverse 
tout Ie carnet. 

Il porte -également sur les filets de cette 
couverture Je nombre de bons émis ainsi que 
les numéros des premier et dernier de ces 
bons. 

3. Les inscriptions doivent être faites à l a 
main, à la machine à écrire ou au moyen d'un 
procédé mécanique d'impression. 

4. Une empreinte du t imbre sec en relief, 
visé à l'article 14, doit être apposée sur la 
co~verture et à l'endroit prévu à eet effet, lors 
de l'établissement du carnet. 

5. Une notice placée avant Ie premier bon 
de chaque carnet indique les pays dans lesquels 
peut avoir lieu Ie payement des bons et les 
équivalents fixes de 100 francs-or pour ces 
pays. 

CHAPITRE II. 

Payement des bons. 

Fo,·malités. 

Art. 16. Lors du payement, Ie montant de 
la somme payée dans la monnaie nationale du 
pays, la date et Ie nom du bureau ~ont portés 
sur Ie bon qui est ensmte annule selon la 
réglementation intérieure. 

CHAPITRE III. 

Dlsposltlons <llverses. 
Co,nmunications à adress.er au Bureau 

international. 

Art. 17. 1. Chaque Administration doit, 
trois mois au moins avant de mettre Ie service 
à exécution communiquer aux autres Admi
nistrations 'par l'intermédiaire du Bureau in
ternational : 

a. la somme payée dans sa monnaie na
tionale pour 100 francs-or; 

b. les taxes perçues à l'émission; 
c. des spécimens des empreintes du timbre 

sec en relief qui est apposé sur les bons et sur 
les couvertures; 

d. les services qui émettent les carnets. 
2. Toute modification ultérieure doit être 

notifiée sans retard. 

Fonnules à l'i,sage du public . 

Art. 18. En vue de l'application des dispo
sitions de l'article 31, § 2, de la Convention, 
sont considérées comme formules à l'usage du 
pub! ic les formules: 

MP 7 (Bon pos tal de voyage). 
MP 8 (Couverture du carnet de bons postaux 

de voyage). 

ARRANGEMENT CONCERNANT LES 
VIREME TS POSTAUX 

conclu entre l'Albanie, l'Allemagne, Ie Roy
aume de l'Arabie Saoudite, la République 
Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, 
la R épublique de Cuba, Ie Danemark, la Ville 
libre de Danzig, la République Dominicaine, 
l'Espagne, !'Ensemble des Colonies espagno
les, l'Estonie, l'Ethiopie, la France, l 'Al gérie, 
l a Grèce, la R épublique du Honduras, la 
Hongrie, l ' I talie, !'Ensemble des Colonies ita
liennes, Ie J apon, Ie Chosen, !'Ensemble des 
autres Dépendance japonaises, l a L ettonie, 
l a Lithuanie, Ie Luxembourg, Ie Maroc (à 
l'exclusion de la Zone espagnole), le Maroc 
(Zone espagnole), Ie Paraguay, les Pays-Bas, 
les Indes néerlandaises, l a P ologne, Ie Portu
gal, les Colonies portugaises de l'Afrique oc
cidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique 
orientale, de l 'Asie et de l'Océanie, la Rou
manie, la République de Saint-Marin, Ie Ter
ritoire de la Sarre, la Suède, la Confédération 
Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, l'Etat 
de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de 
Vénézuela et Ie Royaume de Yougoslavie. 

Les soussignés; Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 3 de la Convention postale universelle 
conclue au Caire Ie 20 mars 1934, ont, d'un 
commun accord et sous réserve de ratification , 
arrêté !'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Dlsposltlons prélhnlnalres. 

Conditions de l ' échange des vire11ients. 

Article premier. L'échange des virements 
postaux, entre ceux des Pays contractants dont 
les Administrations conviennent d'établir ce 
service, est régi par les dispositions du pré
sent Arrangement. 

Objet de l' Arrangement . 

Art. 2. Tout titulaire d'un compte courant 
postal dans l 'un des pays qui ont convenu 
d' écha11ger des v irements peut ordonner des 
virements de son compte á un compte courant 
postal tenu dans un autre de ces pays. 
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CHAPITRE II. 

Contlltlons d'admlsslon et exécutlon <l es 
ordres tl e vlrements. 

Enoncé du niontant des virem ents. Taux 
de conversion. 

Art. 3. Le montant des virements do it être 
ind iqué en monnaie du pays de destination . 

Toutefois, chaque Administration peut con
sentir à ce que ]edit montant soit indiqué par 
Ie titu laire du compte en monnaie du pays 
d'origine. 

L'Administration de ce dernier pays déte r
m ine e lle-même Ie taux de conversion de sa 
monnaie en monnaie du pays de destination. 

M ontant nw,a:,i1nU?n. 

Art. 4. Chaque Adm inistration a la faculté 
de limiter Ie montant maximum des virements 
qu'un titulaire peut ordonner, soit dans une 
journée, soit au cours d'une période détermi
née. 

'Taxes . 

Art. 5. 1. La taxe d'un virement ne doit 
pas dépasser 1 0/oo de la somme virée, chaque 
Administration ayant d'ailleurs la faculté d'ar
rondir les fractions selon ses convenances de 
serv ice. Cette taxe peut comporter un mini
mum de perception, sans que ce minimum 
pu isse excéder 20 centimes. 

2. L' inscription d 'un virement au créd it 
d'un compte courant postal ne peut pas être 
soumise à une taxe supérieure à cell e qui 
serait éventuell ement perçue pour une même 
opération dans Ie service intérieur. 

Franchises de to,xe et de port. 

Art. 6. Sont exempts de toute taxe, les 
virements d'office relatifs au service qui sont 
échangés entre les Administrations ou entre 
leurs bureaux. 

IJ en est de même, pour ce qui concerne la 
franch ise de port, des pl is ad ressés par les 
bureaux de chèques postaux à leurs titulaires 
de comptes rési dant dans tout pays de l'Union 
et contenant des extrai ts de compte. 

Ces plis doivent porter la désignation du 
bureau d'expédition ainsi que les mentions 
,,Service des post.es" et "Extrait de com pte". 

A vis de vire,nent. 

Art. 7. 1. Le titulaire de compte doit join
dre un avis à tout ordre de virement. 

Le v e rso de eet av is peut être utilisé pout· 
une communication particul ière destinée au 
bénéf iciaire. Chaque Administration est auto
risée à percevoir, de ce chef, une taxe sur le 
titulaire du compte débité, à condit ion qu'une 
taxe de l 'espèce existe dans son service inté
rieur. 

2. Les avis de virement relatifs, so it à des 
virements ordinaires, oit à des virements télé
graphiques sont envoyés, sans frais, aux béné
ficiaires. 

Vire,nents télégraphiques. 

Art. 8. 1. Dans les relations entre les Ad
ministrations qui se sont mises d'accord à ce 
sujet, les virements peuvent être transmis par 
Ie télégraphe ou par la télégraphie sans fil; 

ils sont qualif iés, en ce cas, de virements télé
graphiques. 

2. Sauf arrangement contra ire, les vi re
ments télégraphique peuvent, comme les 
autres télégrammes privés et aux mêmes con
dition que ces derniers, être soumis aux for
mal ités de traitement ou de transmission pré
vues aux R èglements de service annexés à la 
Convention internationale des télécommunica
tions en vigueur, dans la mesure ou ces for
malité sont applicable aux virements télé
graphiques. 

3. Indépendamment de la taxe du télé
gramme, Ie virement télégraph ique est soumis 
à Ia taxe de vi rem ent prévue à l' art icle 5 et, 
en outre, à une taxe fi xe qui ne peut pas dé
passer 1 franc. Il ne peut être grevé d' aucuns 
frais télégraphiques autres que ceux qui sont 
prévus par les règlements télégraphiques in
ternationaux. 

4. L'expéditeur d'un virement télégraphi 
que peut ajouter au texte une communication 
particulière pour Ie bénéficiaire, pourvu qu'il 
en paie la taxe d'après Ie tarif. Cette taxe 
remplace et exclut, Ie cas échéant, celle dont 
l'application est a utori sée par l 'article 7, § 1, 
2e alinéa. 

Echange des listes de vire1nents. 

Art. 9. 1. Les Administrations se commu
niquent les virements au moyen de listes une 
fois par jour ouvrable. Toutefois, e lles peuvent 
s' entendre en vue de grouper dans une même 
1 iste les totaux de pi usieurs journées. 

Les avis de virement destinés aux titulaires 
de comptes à créditer sont joints aux l istes. 

Sau f arrangement contraire, Ie montant des 
virements est exprimé en monna ie du pays de 
destination sur les listes et sur les av is de 
virements. 

2. Les virements télégraphiques fon t l'ob
jet de listes journalières distinctes. Aucun av is 
de virement n'est joint à ces I istes. 

B ureaux d'échange. 

Art. 10. Les Administrations se notifient 
réciproquement les noms des bureaux de chè
ques qu'elles ont désignés pour ]'échange des 
1 istes de vi rements . 

CHAPITRE III. 

Annulatlon. Réclarnatlons. 

Annulation des 01·d"es de vire,nents . 

Art. ll. 1. Les ordres de virements peu
vent être annul és par Ie titulaire du compte 
débité taot que l'inscription au crédit du 
compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée. 
Les demandes d'annul ation doivent être acfres
sées par Ie titulaire de compte à l 'Administra
tion à laquelle il a donné l'ord1·e de virement. 

2. La demande à formuler à eet effet est 
transmi e par voie postale ou par voie télégra
phique aux frai s de l'expéditeur, qui doi t 
payer, pour toute demande par voie postale, 
la taxe applicable à une lettre recommandée 
de port simple et, pour toute demande par 
voie télégraphique, la taxe du télégramme 
augmentée de la taxe postale de la lettre con
f irmative. 
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Réclamations . 

Art. 12. 1. L a réclamation concernant l' exé
cution d'un ordre de virement doit être adres
sée par Je titul a ire du compte débité à l' Ad
ministration à laquelle il a donné l'ordre, sauf 
le cas ou il a autori sé le bénéficiaire à s'en
tendre avec l 'Adm inistration qui· t ient le 
compte de celui-c i. 

2. La réclamation concernant un ordre de 
v irement peut donner lieu à la perception d'un 
droit égal à celui qui est fixé pour la récla
mation d'un objet de corresponda nce. 

3. L es réclamations ne sont admises que 
dans le délai d'un an à compter du lendemain 
du jour ou l'ordre de virement a été donné. 

Chaque Administration est, toutefo is, tenue 
de donner suite aux simpl es dem andes de ren
se ignements, introdui tes après ce délai, <lont 
ell e est saisie par une autre Administration au 
sujet de virements ordonnés depuis moins de 
deux a ns. 

4. Lorsqu'une réclamation a été motivée 
par une faute de serv ice, le droit de réclama
t ion est restitué. 

CHAPITRE IV. 

Responsablllté. 

Etendue de la ,·esponsabilité . 

Art. 13. 1. Les Administrations sont res
ponsabl es des erreurs commises par les ser
vices de leurs pays dans les inscriptions des 
virements au créd it des comptes courants pos
taux , a insi que des indica tions erronées four
nies par elles sur les listes de v irements ou 
sur les virements télégraphiques qu'ell es trans
mettent aux a utres Administrations. 

L es dispositions de l'article 27, §§ 2 et 3, 
de 1 'Arrangement concernant les mandats de 
poste s'appliquent également aux virements 
télégraphiques. 

2. La responsabili té est limi tée au rem
boursement de la somme portée a u débit du 
titula ire. 

3. L es Administrations ne sont tenues à 
a ucune responsab ilité du chef des retards qui 
peuvent se produire dans la transmission et 
l'exécution des ordres de v irements. 

E xceptions au principe de la r.isponsabilité . 

Art. 14. Les Administrations sont dégagées 
de toute responsabi l it,é: 

a. lorsque, la · preuve de leur responsabilité 
n'ayant pas ét,é admin istrée autrnment, elles 
ne peuvent rendre compte du virement par 
su ite de la destruction des documents de ser
v ice résul tant d'un cas de force m a je ure; 

b. lorsque Je titula ire du compte courant 
débi té n'a formulé aucune récl amation dans 
le déla i d' un an prévu à l'article 12. 

D étermination de la ,·.esponsabilit é. 

Art. 15 . La responsabilité incombe à l' Ad
ministration dans Ie service de laquelle l'er
reur a été commise. Lorsque l'erreur est im
putable aux deux Administrations ou si la 
responsabilité ne peut être établie, e lles con
tribuent au remboursement par parts égales . 

R emboursemen t des so,nmes du,is au réclamant. 

A rt. 16. L'obligation de rembourse r la som
me due au réclamant incombe à l' Administra
tion sa isie de la réclamation, sous réserve de 
l'exe rcice de son droit de recours contre l'Ad
ministration responsabl e. 

Le remboursement doit avo ir lieu dès que 
la responsabilité du serv ice a été établie. 

L' Administration présumée responsabl e qui , 
après une mise en demeure, n'a pas répondu 
dans un délai de six mois est considérée com
me ayant reconnu tacitement sa responsab ilité . 

R embou,·se,nent à l ' Ad1ninistration créancière. 

Art. 17. L' Administration responsable est 
tenue de dés intéresser l' Administration qui a 
effectué le remboursement dans un déla i de 
trois mois à compter de ! 'envoi de Ia notifica
t ion du remboursement. L'Administration dé
bi trice est redevable d'un intérêt de 5 % ]' an, 
à partir de !'échéance dudit déla i. 

CHAPITRE V. 

Comptablllté. 
Attribution des taxes . 

Art. 18. Chaque Administrat ion garde en 
entier les taxes qu'e ll e a perçues. 

Décomptes des som,nes virées. Etablissement 
des sol des et des intérêts. 

Art. 19. 1. Les Administrations dressent, 
pour chaque jour ouvrable et pour chaque pays 
participant, un compte sur lequel sont récapi
tulés les totaux des li stes de virements reçues 
et expédiées le jour considéré. 

2. Le règlement de ces comptes est basé sur 
le principe de la compensation réc iproque. A 
eet effet , l a créance la plus faibl e est conver
ti e en monnaie de la créance Ia plus forte 
calculée d'après la moyenne ar ithmétique des 
cours du change cotés officiellement aux bour
ses ou aux banques spécialement dés ignées par 
chaque pays intéressé. 

L'Administration qui , pour une rai son que l
conque, ne désire pas faire application de la 
compensation réc iproque peut déclare r qu'elle 
se 1 ibérera de la total ité des som mes <lues. 

3. La compensation est effectuée journelle
ment. Toutefois, les Administrations peuvent 
s' entend re en vue de grouper dans un même 
décompte les totaux de plusieurs journées. 

4. Le solde résultant de chaque compte est 
productif d ' intérêt à partir d'un dél a i et à un 
taux fixés d'un commun accord par les Ad
ministrations des pays contracta nts. Le taux 
de eet intérêt ne peut excéder 5 % l'an. 

P aye1nent des soldes. l n.térêts nioratoires. 

Art. 20. 1. En vue du payement des sol
des, chaque Administration peut entretenir 
d'une manière quelconque, auprès de l 'Admi
n istration d'un pays contractant, un avo ir en 
monnaie de ce pays. Si eet avoir ne suffit pas 
pour exécuter les ordres donnés, les v irements 
sont néanmoins portés au crédit des comptes 
des bénéficiaires. 

L' avo ir peut servir également a u règlement 
des soldes débiteurs de tous autres comptes 
postaux, télégraphiques ou téléphoniques. Il 
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ne peut, en aucun cas, recevo ir une affectation 
autre sans Ie consentement de l'Administration 
qui l 'a constitué. 

2. L'Administration créancière a Je droit 
d'exiger en tout temps Ie payement des soldes . 
Le cas échéant, elle f ixe la date à laquelle le 
payem ent devra être effectué, en tenant compte 
des déla is de distance. Si l 'Administrato in dé
bitri ce n'a pas effectué Ie payement à la date 
fixée, Ie taux de l'intérêt prévu à l 'article 19, 
§ 4, est augmenté de 2 % !'an, à compter du 
sixième jour qui suit cette date. 

3. Il ne peut être porté préjudice aux di s
pos it ions du présent Arrangement et de son 
Règlement, concernant l'établissement des 
comptes et leur liquidation, par aucune mesure 
unilatérale, telle que moratoire, interd iction 
des tra nsferts, etc. 

Oompte général trimestriel. 
A rt. 21. A la fin de chaque trimestre, les 

Administrations qui dressent les décomptes 
journal iers transmettent aux Administrations 
correspondantes, pour approbation, une réca
p itula tion générale desdi ts décomptes, des ac
com ptes payés et , Ie cas échéant, des intérêt 
mis en compte. Les sol des du compte général 
trimestriel sont reportés au trimestre su ivant. 
.Les Adrninistrations peuvent s'entendre pour 
remplacer la récapitulation générale par l 'in
dication du olde final des décomptes. 

CHAPITRE VI. 

DlsposltJons dlverses. 
Demande cl' ouverture à'un compte courant 

postal à l' étranger. 

A rt. 22. E n cas de demande d'ouverture 
d 'un compte courant postal dans un pays 
étranger ayant adhéré à !'Arrangement, l 'Ad
m inistrat ion du pays de résidence du requérant 
est tenue, pour la vérification de la demande, 
de prêter son concours à I' Adrninistration 
chargée de gérer Ie compte, lorsqu'elle exécute 
avec cette dernière Ie service des virements 
postaux . 

Les Admi nistrations s'engagent à effectuer 
eet exam en avec tous les soins et toute la di l i
gence désirables sans, toutefois, qu'elles aient 
à assumer de responsabili té de ce chef. 

L'Adm inistration du pays de résidence in
tervient aussi, autant que possible, pour la 
vérificatjon , sur demande de l 'Adrninistrat ion 
qu i gère Ie compte, des renseignements con
cernant la modification de la capacité juridi 
que de l 'affil ié. 

Liste des titulaires de cornptes. 
Art. 23. Les ti tula ires de comptes peuvent 

obtenir, par l 'intermédiaire de l'Adm inistra
t ion qu i t ient leurs comptes, les listes de t itu
Jaires pub] iées par les au tres Administrations, 
aux pr ix déterminés par celles-ci dans leur 
serv ice intér ieur. 

Les Administrations se li vrent réciproque
ment, à t itre gratuit, les li stes nécessaires pour 
les besoins du service. 

A pplication des dispositions à' ordre général 
de la Oonvention. 

Art. 24. Les di spositions d'ordre général 
qui fi gurent aux Ti tres I et II de la Conven-

tion sont applicabl es aux virements postaux, à 
l'exception, toutefois, des prescriptions fa isant 
l'objet de l'article 7. 

Approbation des propositions faites dans 
l'inte,·valle des réunions. 

Art. 25 . P our devenir exécutoires, les pro
positions faites dans l'intervall e des réunions 
(articles 19 et 20 de la Convention ) doivent 
réunir : 

a. les deux tiers des suffrages, s'i l s'agit 
de l' add it ion de nouvelles dispos i t ions ou de 
la modification des dispositions du présent 
A rrangement et de son Règlernent ; 

b. la majorité absolue, s' il s'agit de l'in
terprétation des disposit ions du présent A r
rangement et de son R èglement, hors Ie cas 
de dissentiment à soumettre à ]'ar bit rage prévu 
à l'article 11 de la Convention. 

Dlsposltlons finales. 

M ise à exécution et ilurée de l' Arrangement. 
Art. 26. Le présent Arrangement" sera mis 

à exécution Ie ler janv ier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiai res des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un exem
pla ire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et <lont une copie 
sera remise à chaque Partie. 

F ait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

P our l'Albanie: P an. NASSE. 
P our l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K . ZIEGLER. 
Dr. W . SEEBASS. 

P our Ie Royaume de l' Arabie Saoudi te: 
F awzan EI-SABEK. 

P our la République Argentine: 
R. R. TULA. 

P our 1' Autriche: D r. Rudolf K UHN. 
P our la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

P our la Bol iv ia: Ernesto CáCERES. 

P our Edmundo de la FUE N 'l'E. 
E rnesto CáCERES. 

P our la R épublique de Cuba : 
Al fredo A SSIR. 

P our Ie Danemark : 
C. MONDRU P . 
Arne KROG. 

Pour la Villa I ibre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

P our la R épublique Dom inicaine: 
Lu is Alejandro AGUILAR. 

P our l'Espagne : A lonso CARO. 
A. RAMOS. 

P our !'ensembl e des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l 'Estonie : G. E. F. ALBRECHT. 
P our l'Ethiop ie: ALAMOU Tch. 
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Polll' la France: M. LEBON. 
L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie : E. HUGUENIN. 
Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J. · LACHNIDAKIS. 
Pour la République du Honduras: 

Dr. TUCCIMEI. 
Pour la Hongrie: 

Charles de FORSTER. 
Pour l' Italie: Pietro TOSTI. 

GALDI Michele. 
Pour !'Ensemble des Colonies italiennes : 

CRETY Donato. 
Pourle Japon: Masao SEKI. 

T . HARIMA. 
J. KAGEYAMA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KAWAZURA. 

Pour !'ensemble des autres 
Dépendances japonaises: 

T. HARIMA. 
· II. FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
Ls ROULET. 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H . DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour Ie Paraguay: 

R. R . TULA. 
Pour les Pays-Bas: 

DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour les In des néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

Pour la Pologn·e: ' 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal : 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C .. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale, de l'As:a et de l 'Océanie : 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H. DUTEIL. 
Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 

Mgr. Giuseppe MAZZOLL 
Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 

Luis Alejandro AGUILAR-
Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 

Kosta ZLATANOVITCH, 

RÈGLEMENT D'EXËCUTION DE L'AR
RANGEMENT CONCERNANT LES 

VIREMENTS POSTAUX. 

Les soussignés, vu l'article 4 de la Conven
tion postale universelle conclue au Caire Ie 
20 mars 1934, ont, au nom de leurs Admini
strations respectives, arrêté, d'un commun ac
cord, les mesures suivantes pour assurer l 'exé
cution de !'Arrangement concernant les vire- 
ments postaux: 

CHAPITRE I. 

Emlsslon. Transmlsslon. Réceptlon. 

Avis de virement . 

Art. 101. 1. Les avis de virement doivent 
être libellés par Ie titulaire du compte à dé
biter, ou par Ie bureau auprès duquel ce 
compte est ouvert, sur une formule conforme 
au modèle VP 1 ci -annexé. Les Administra
tions peuvent toutefois utiliser les formules de 
leur service intérieur. 

2. Lorsque Ie montant du virement est in- 
diqué en monnaie du pays d'origine, Ie bu
reau qui reçoit l'ordre· de virement ou Ie bu
reau d'échange opère la convers ion et inscrit, 
à l'encre rouge, sur !'avis, Ie montant du 
vire:ment en monnaie du pays de destination. 

3. Les avis de, virement doivent être revê- 
tus de l' empreinte du timbre à date du bu-
reau d'origine. 

Lisie .de vire,nents. 

Art. 102. 1. Les listes de virements sont 
établies par ·ies bureaux d' éch ange sur une 
formule conforme au modèle VP 2 ci-annexé. 
Elles doivent contenir, pour chaque virement, 
toutes les jndications que comporte Ie texte de 
la formule . 

Les listes · de virements télégraphiques doi
vent porter en tête, en caractères tres appa
rents, la mention "Virements télégraphiques". 

2. Chaque liste est frappée d'une empreinte 
du timbre du bureau d'échange qui l'a établie. 

3. Lorsque, dans une même journée, plu
sieurs listes sont établies à destination du 
même bureau d'échange, elles portent un nu
méro d'ordre <lont la série se renouvelle jour
nellement. 

Let tres d' envoi . 
Art. 103. 1. Le total de chacune des listes 

destinées au même bureau d'échange est réca- 
pitulé sur une lettre d'envoi conforme au mo- • 
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dèle VP 3 ci-annexé. Le total général de cette 
l ettre doit être a rrêté en toutes lettres ou être 
imprimé en chiffres, au moyen d'une machine 
à protéger les chèques. 

2. Les let t res d' envoi sont fr a ppées d'une 
empreinte du timbre du bureau d' échange _qui 
les a établ ies et signées pa r Ie ou les fonction
na ires accrédi tés à eet effet . Chacune de ces 
lettres reçoit un numéro d'ordre dont la sér ie 
se renouve ll e chaque mois pour chacu n des 
bureaux d'éch ange. 

La dernière lettre d' envo i ex pédiée à la 
clöture de chaque mois do it porter la men
tion ,,Derruè re lettre d'envo i N_0 

• • • " . Lo,rsqu' un 
bureau d'échange n'a aucun v1rement a t ra ns
m ettre au bureau correspondant Ie de rni er 
jour ouvrable d'un mois, il n 'en doit pas 
moins lui adresser une lettre d' envo i négative 
désignée également comme " Dern ière lett re 
d' envoi N° ... " . 

Transmission d.es ord,·es de virem.ents. 

A rt. 104. L es lettres d' envoi , les listes et 
les avis de v irements sont réunis en paquets 
clos et expédiés en fr anchise de port a u bu
reau d'échange dest ina ta ire par les moyens 
les pi us favo rables. Ces envois peuven~ être 
soumis à l a forma l ité de la recomm andat,on. 

Virements tél égraphiques. 

Art. 105 . l. Les virem ents télégraphiques 
sont rédigés par Ie bureau des chèques posta ux 
d'orig ine et adressés di rectement au bureau 
,destinatai re détenteur du compte courant. 

lis sont dressés en fr ançais, sauf arra nge
ment contra ire et libell és comme suit: 

(Indicat ions 'de service, s' il y a lieu. ) 
Virement ...... (N° d'émission) . 

( om du bureau de chèques dest ina
ta ire ). 

(N om ou désigna t ion de l 'expédi teur) . 
(Numéro du compte de l' expéditeur). 

... ... ( om d u bureau de chèques ou. Ie 
,compte de l'expéditeur est ouvert). 

... ... . (Montant de la somme vi rée ) . 

.. .. .. ( om ou dési gnation du bénéfi cia ire ) . 

.. .... (Numéro du compte du béné fi cia ire ). 
(Communication par t iculière, Ie cas échéant) . 
Les indications du télégramme doivent tou-

jours f igu re r cl aus l 'ordre ci-dessus. . 
2. L es ind ica tions de se rvice sont expri 

mées en toutes lettres ou d' a près les abrévia
t ions a utor isées dans Ie service tél égraphique. 

3. Les Administ rations peuvent couvenir 
d'une clef secrète pour l ' indication totale ou 
partielle du numéro d' émission e t du montant 
-de chaque v irem ent télégraphique. 

4. Le montant de la somme virée doit être 
,exprimé en chi ffres et, en ce qui concerne les 
un ités monéta ires (franc, re ichsmark, etc. ), en 
toutes lettres da ns la monna ie du pays de 
-desti nation. 

5. Le nom de l'envoyeur et la dénomina
t ion du compte bénéficia ire ne peuvent être 
<lésignés p a r une abréviation ou un mot con
ventionnels. 

6. La répétit ion part ielle est ob ligatoire (ré
péti t ion, de bureau à bureau, des noms pro
pres e t des nomb res). 

7. Le bureau de chèques des tinata ire do it 
-0pére r l 'inscr ip t ion au c rédi t sans attendre la 
réception de la li ste de virements confirmative. 

R ér,eption des vir-ements. 

Art. 106. l. A l' arrivée au bureau d' éch an
ge des paquets contena nt les let t re d'envo i, 
les listes et les avis de virements, ce bureau 
procède á la vérif ication de !'envo i. En cas de 
constatation d'une irrégulari té que leonque ou 
d' une om iss ion, il en donne conna issance au 
bureau d 'échange expédi teur par lettre con
fo rme au modèle VP 4 ci-annexé. Le bureau 
d'échange expéd iteur doit répondre par Ie 
procha in courrier et , Ie cas échéant, fa ire par
venir un du pl icata des pièces ma nquantes. 

2. Lorsqu'une différence est constatée entre 
Ie montant porté sur un av is de virement et 
l'inscription de ce monta nt sur la l_iste _de 
virements, Ie bureau d'écha nge destinata, re 
est autorisé à créditer Ie compte coura nt du 
bénéficia ire pour la somme la plus fa ib le. 

L'avis de vi rement ou, selon Ie cas, la l iste 
de virements et la let t re d' envoi sont rectifi és 
en conséquence à l' encre rouge, et avis de la 
rectification est donné au bureau d' échange 
correspondant par lettre VP 4. 

3. Les v irements té légraphiques <lont l' im
puta t ion au créd it ne peut être effectuée pour 
une cause non attribuabl e au destinata ire don
nent lieu à !'envoi au bureau d'or ig ine d'un 
av is de service télégra phique indiqua nt Ie 
motif de la non-im putation. Le bureau de 
chèques d'orig ine vérifi e si l'irrégul ari té pro
vient d'une erreur imputable au serv ice. Da ns 
l'affi rmative, il la rectifie su r-l e-champ par 
avis de servi ce télégraphique. D a ns Ie cas 
contra ire la rectification éventue ll e est fa ite 
par voie 'postale, a près consulta tion de l 'expé
d iteur. Tou te foi s, si ce dern ier Ie désire et 
offre de payer les fra is, la rectifi cat ion peut 
être fai te a u moyen d'un télégramme de ser
vice taxé. 

Les virements télégraph iques <lont l' irrégula
ri té n' a pas été rectifiée dans un dé lai ra ison
nab le sont a nulés d'après les règles indiquées 
à l'ar t icle 109 e i-après. 

l ndications à porter sur l es / 01·,nul es . 

Art. 107. Les inscr iptions sur les formul es 
du se rvice des virements do ivent être fa ites en 
caractères latins et en chiffres arabe . 

Les inscriptions au crayon-encre ou au 
crayon ordinaire ne sont pas adm ises. Toute
fo is, les signatures peuvent être données au 
crayon-encre. 

CHAPITRE II. 

}'ormall tés <llverses. 

A nnulaJ,ion de virements. 

Art. 108. l. L a demande d' annul a t ion cl'un 
ord re de virement doit être fo rmul ée pa r 
écr it pa r Ie t itu la ire du compte débi té . Après 
justification de la dema ncle , justif ication <lont 
l'Administra t ion du pays d'or ig ine assume la 
responsabi l ité, il est procédé de la m anière 
suivante: 

a.. si la demande est destinée à être trans
mise par la vo ie posta le, Ie bureau cl 'or igine 
établi t un avis conforme au modèle VP 5 c i
annexé et Ie transmet a u bureau d'échange 
intéressé de son pays. Ce burea u d' écha nge 
complète !' avi s en y indiquant les don nées de 
la t ransm iss ion au bureau d'échange inte1mé-
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diaire du pays de destination et l' adresse à 
celui-<Ji. La transmission est e ffectuée sous pli 
recommandé; 

b. si l a demande doit être fa ite par voie 
télégraphique, un télégramme de service taxé 
conforme au modèle VP 6 ci-annexé est trans
mis di rectement, par Ie bureau d'origine ou Ie 
bureau d' échange du pays d'or igine, au bu
reau destinata ire détenteur du compte cou
rant. Ce télégramme doit être confirmé immé
diatement par lettre de la façon indiquée sous 
la lettre a. D ans ce cas, l a formule VP 5, 
qui doit passer par les bureaux d'éch ange des 
deux pays, porte en tête l'annotation soulignée 
au crayon de couleur: 

"Confirmation de la demande télégraphique 
expédiée Ie .. .... .. pai· Ie bureau de chèques 
postaux à ..... .... à l 'adresse du bureau de 
chèques postaux à . . . . . . . " . 

2. L'annul ation de l 'ordre de virement est 
opérée d'après les règles tracées à l' article 
109 ei-après. Toutefois, si l' a nnulation a été 
demandée par la vo ie té légraphique, Ie bu
reau destinataire se borne à retenir l 'ordre de 
virement et attend la confirmation postale 
pour fa ire droit à la demande. 

3. Lorsqu'une demande d'annulation trans
mise par la voie postale ou télégraphique par
v ient au bureau destina ta ire trop tard pour 
que Ie v irement puisse être annulé , ce bureau· 
en info rme auss itöt par lettre Ie bureau d'or i
g ine détenteur du compte. En cas de demande 
télégraphique, l 'arrivée de la lettre con fimia
t ive ne doit pas être a ttendue pour donner 
cette information. 

4. Il n'est pas tenu compte des demandes 
d'annulation qui seraient formul ées et trans
mises dans des conditions autres que cell es qui 
sont prescr ites par Ie § l. 

Non-exécution d'un 01·dre de virement . 

Art. 109. Lorsque pour une cause quelcon
que, un ordre de vi'rement ne peut pas être 
porté au crédit d'un compte, il est rayé de la 
liste sur laquell e il est inscr it et Ie total de 
cette I iste ainsi que cel ui de la lettre d' envo i 
correspondante sont rectifiés à l' encre rouge . 

Cette rectification est portée à l a connais
sance du bureau d' échange expédi teur au 
moyen de la lettre VP 4 à l aquelle est joint 
! 'avis se rapportant au virement non exécuté. 

Si un ordre de virement primitivement non 
exécuté est de nouveau transmis au burea u 
d' écha nge destinataire, il doit être traité par 
Ie bureau d'écha nge expédi teur comme un 
nouvel ordre. Les inscriptions s' y rapportant 
dans la liste et la lettre d' envoi primitives 
resten t annulées. 

Toute foi s, les Administrations des pays c_on
tractants peuvent s'entendre pour que l es v1re
ments non exécutés soient reportés Stil' une 
liste de vi rements au crédit de l'Administra
t ion du pays d'origine ou mis en compte d' une 
autre manière. Le cas échéa<1t, la conversion 
a lieu au cours du jour, comme pour les vire
ments ordinaires, et l' a~is de virement est 
pourvu d'une note explicative. 

R écla1nation.., . 

Art. 110. Toute réclamation concernant 
l'exécution d'un ordre de virement donne lieu 
à l' établissement, par Ie bureau des chèques 
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détenteur du compte débité, d'une formule 
conforme au modèle VP 7 ci-annexé. Cette 
formule est transmise, Ie cas échéant, par 
l'intermédiaire du bureau d'échange du pays 
expéditeur et du bureau d'échange du pays 
destinataire au bureau de chèques détenteur 
du compte à créditer. 

CHAPITRE III. 

Comptablllté. 
Décomptes. 

Art. 111. Les décomptes journaliers sont 
établis sur des formules conformes au modèle 
VP 8 ci-annexé. 

li s sont transmis Ie plus tot possible à 
!' Administration correspondante. · 

Paye1nent des soldes. 

Art. 112. l. Les sommes <lues au t it re des 
virements postaux sont 1·églées au moyen de 
chèques ou de tra ites payables à vue sur la 
capita le ou sur une place commerciale du 
pays créancier, en monnaie de ce pays et sans 
aucune perte pour ce dernier , les fr a is de 
payement resta nt à la ch arge de I' Administra
tion débi trice. 

2. Toute Administration peut se fa ire ouvrir 
par les autres Administ rations un compte cou
rant postal aux condi t ions ordina ires et de
mander, une fois pour toutes, l 'imputation 
d'office sur l 'actif de ce compte du montant 
des soldes débiteurs constatés à sa charge. 

CHAPITRE IV. 

Dlsposltlon.s dlverses. 

Communication.s à aillresser au B u1·eau inter
national, et aux Administrations. 

Art. 113. l. Les Administrations doivent, 
Ie cas échéant, communiquer aux autres Ad
m inistrations, pa r l'intermédiaire du Bureau 
international, !' avis de leur participa tion à 
['échange des virements télégraphiques. 

2. l es Administrations se communiquent di
rectement, en nombre suff isant pour les besoins 
du service, les spécimens des emprei ntes des 
t imbres en usage dans les bureaux d' échange 
et des signatures des fonctionnaires qui ont 
quali té, dans chacun de ces bureaux, pour 
signer les lettres d'envoi. 

Lorsqu'il y a lieu de notifier ul térieurement 
de nouvelles signatures ou de remplacer l'une 
ou l' autre des signatures déposées, une nouvelle 
liste comprenant les spécimens des signatures 
de tous les fonct ionnai res autorisés doit être 
transm ise à l ' Administration cor respondante. 
Toutefois , s'i l s'agit seulement d'annuler l'une 
ou l' autre des signatures communiquées, il 
suffit de la fa ire biffer da ns la li ste ex istante 
qu i continue à être utili sée. 

3. Si la demande en est fai te expressément, 
les Administrations se communiquent Ie taux 
de conversion qu'elles ont fixé pour les ordres 
de virements. 

Fo,·mules à l 'u;;age du public. 

Art. 114. En vue de l'application des di s
pos itions de l'article 31 , § 2, de la Conven
t ion, est considérée co1nme formule à l'usage 
du pub] ic la formule: 

59 
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VP 1 {Avis de virement) . 
Les formul es du service intérieur utili sées 

comme avis de virement dans les conditions 
indiquées à l' article 101 ne sont pas soumises 
à ces di spos itions. 

Dernande d'ouverture d'un cornpte courant 
postal à l' étranger. 

Art. 115. l. Les demandes d'ouverture de 
comptes courants po taux dans des pays étran
gers doivent être libell ées par les requérants. 
Elles sont adressées à l' Administration qui 
sera chargée de gérer ces com pt.es, soit d i rec
tement par les requérants, soit par l'intermé
di a ire du bureau de chèques dans Ie ressort 
duquel se trouve la résidence des intéressés. 

2. Ce dernier bureau doit, selon les règles 
établies pour ]'ouverture d'un compte courant 
postal dans son propre pays, procéder à la 
vérification, tant des demandes faites par son 
intermédiaire que de celles qui lui seraient 
communiquées par l'Administration étrangère 
directement sa isie. Il rectifie, en cas de 
besoin, après avoir consul té Ie requérant, les 
indications erronées de la demande et il joint 
à cell e-ci une attestation dûment remplie, con
forme au modèle VP 9 ci-annexé. Dans cer
tains cas particuliers non prévus dans l a con
texture de cette formule, il la complète ou la 
rectifie, s' il y a lieu, au moyen d'une lettre 
expl icative. 

Il transmet Ie tout au bureau de chèques 
d' échange du pays destinata ire, par l'inter
médiaire du bureau d'échange de son propre 
pays. Les attestations sont frappées d'une em
preinte du timbre en relief du bureau 
d'échange du pays intervenant et signées par 
Ie ou les fonctionnaires accrédités pour la cer
tification des lettre d'envoi. 

Dlsposltlons finales. 

M ise .à exécution et diurée du Règle,nent . 

Art. 116. Le présent R èglement sera exé
cutoire à partir du jour de la mise en vigueur 
de ]'Arrangement concernant les virements 
postaux. 

Il alll'a Ia même durée que eet Arrangement, 
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun 
accord entre les Parties intéressées. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l 'Allemag11e: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Roya ume de l'Arabie Saoudi te: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épublique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour !' Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
Pou,· Edrnundo de la FUEN'l'E. 

Ernesto CáCERES. 

Pour la R épubl ique de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Vill e libre de Danzi g : 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
P our l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GE THON. 
P. GRANDSIMO 
A. CABA NE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie : E. HUGUENIN. 

P our la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J . LACH IDAKIS . 

Pour la République du Hondura : 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la H ongrie: 

Pour l'Italie: 
Charles de FORSTER. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

P our !'Ensemble des Colonies ita liennes: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Japon: Masao SEKI. 
T. HARIMA. 
J . KAGEYA:MA. 

Pour Ie Chosen: Masao SEKI. 
Ryuzo KAWAZURA. 

Pour ! 'ensemble des autres 
Dépendances japonaises : 

T. HARIMA. 
H . FUJIKAWA. 

Pour la Lettonie: 
L ROULET. 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole) : 

H. DUTEI L . 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole) : 

A . RAMOS. 
Pour Ie Paraguay: 

R. R. TULA. 
Pour les Pays-Bas : 

DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour les Indes néerlandaises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONING. 

P our la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 
R ené MACHALSKI. 
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Pour Ie Portugal : 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugai es de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

ori ntale, de l'Asie et de l'Océanie: 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Il ariu JUANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la R épublique de Saint-.Marin: 
CRETY Donato. 

Pour le Territoire de la Sarre: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Conffdération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchi"·~oslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la 1'11nisie: H. DUTEIL. 
Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 

Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 
Ponr les Etats-Unis de Vénézuela: 

Luis Alejandro AGUILAR. 
I'our Ie Royaume de Yougoslavie: 

Kosta ZLATA OVITCH. 

ARRANGEMENT CONCERNA T LES 
RECOUVREMENTS 

conclu entre l' Albanie, l' Allemagne, Je Roy
aume de l'Arabie Saoudite, la République 
Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, 
Ie Chili, la République de Cuba, Ie Dane
mark, la Ville libre de Danzig, la République 
Dominicaine, !'Egypte, l'Espagne, !'En emble 
de Colonies espagnoles, l'Estonie, l'Ethiopie, 
la Finlande, la France, l 'Algérie, la Grèce, 
la République du Honduras, la Hongrie, l' I s
lande, l'Italie, !'Ensemble des Colonies ita
liennes, la Lettonie, Je Luxembourg, Ie Ma
roe (à l'exclusion de la Zone espagnole), Ie 
Maroc {Zone espagnole) Ja Norvège, Ie Pa
raguay, les Pays-Bas, Óuraçao et Surinam, 
les Indes néerlandaises, la Pologne, Ie Portu
gal, Jes Colonies portugaises de l'Afrique oc
cidentale, les Colonies portugaises de l'Afrique 
orientale, de l'Asie et de l'Océanie, la Rou
n1anie, la R épublique de Saint-Marin, Ie T r
ritoire de la Sarre, Ie Siam, la Suède, la 
Confédération Suisse, la Tchécoslovaquie, la 
Tunisie, la Turquie, L'Etat de la Cité du 
Vatican, les Etats-Unis de Vénézuela, l'Yémen 
et Ie Royaume de Yougoslavie. 

Les sous ignés, Plénjpotentiaires des Gou
vernement des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 3 de Ja Convention postale univer
selle conclue au Caire Ie 20 mars 1934, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de rati 
fication, arrêté l 'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Dlsposltfon préUmlnalre. 

Conditions de l' échange des valeurs à 
recouvre1·. 

Article premier. L'échange de valeurs à 
recouvrer, entre ceux des Pays contractants 
<lont les Administrations conviennent d'établir 
ce service, est régi par les dispositions du 
présent Arrangement 

CHAPITRE II. 

Objet du service. 

Valeurs ad.mises à l' encaisseme,~t. 

Art. 2. Sont admis à l'encaissement les 
quittances, factures, billets à ordre traites 
coupons d'intérêt et de dividence, tit;es amor'. 
tis, et généralement toutes valeurs commer
ciales ou autres, payables sans frais. 

Les Administrations qui ne peuvent se char
ger de l'encaissement de coupons d'intérêt ou 
de dividende et de titres amortis Ie notifient 
aux autres Administrations par l'intermédiaire 
du Bureau international. 

Protêts. Poursuites. 

Art. 3. Les Administrations peuvent se 
charger de faire protester les effets de com
merce et de faire exercer des poursuites judj
ciaires au sujet de créances. Elles arrêtent, 
d'un commun accord, les dispositions néces
sai res à eet effet. 

CHAPITRE III. 

Dépöt 1les valeurs à reconvrer. 

Enoncé du montant des valeurs . 
Art. 4. Sauf arrangement contraire, Ie 

montant des valeurs à recouvrer est exprimé 
dans la monnaie du pays chargé du reconvre
ment 

Dép{)t des valeurs. J'axe de l' envoi. 

Art. 5. Le dépot des valeurs à recouvrer est 
fait sous forme d'envoi recommandé affranchi 
adressé directement par Ie déposant au bu'. 
reau de poste chargé d'encaisser Ie fonds. 

La taxe de !'envoi ne doit pas dépasser 
celle d'une lettre recommandée du même poids. 

Nombre et montant maximum des valeurs. 
Art. 6. 1. Le même envoi peut contenir 

pi usieurs valeurs recouvrables par Ie bureau 
destinataire sur des débiteurs différents au 
profit d'une même personne. ' 

Toutefois, ces valeurs ne peuvent être as
signées sur plus de cinq débiteurs différents ni 
être encaissables à différents jours d'échéa~ce. 

2. Le montant total à encaisser ne doit pas 
excéder par envoi Ie maximum admis par Je 
pays de destination pour l'émission des man
dats de poste, à moins que les Administra
tions n'adoptent, ~'un commun accord, un 
maximum plus éleve. 

Interdictions. 
Art. 7 Il est interdit: 
a. de porter sur les valeurs des notes ne 

concernant pas l 'objet du titre; 
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b. de joindre à ces valeurs des lettres ou 
des notes pouvant tenir Iieu de correspondance 
entre Ie créancier et Ie débiteur; 

c. de consigner sur Ie bordereau d'expédi
tion des annotations autres que celles que 
comporte sa contexture. 

CHAPITRE IV. 

Encalssement des valeurs. 

Non-acceptation de payements partiels. 

Art. 8. Chaque valeur doit être payée inté
gralement et en une seu le fois, sinon elle est 
considérée comme refusée. 

Droit d' encaissement ou de présentation. 

Art. 9. Toute valeur présentée à l'encaisse
ment, recouvrée ou non, est passible d'un droit 
de 25 centimes, dit d 'encaissement ou de pré
sentation suivant Ie cas, qui est, éventuelle
ment, prélevé sur Ie montant encaissé. 

Ne sont pas soumises à ce droit, les valeurs 
qui par suite d'une irrégularité quelconque 
ou 'd' un vice d'adresse, sont renvoyées à l'ex
péditeur sans avoir été mises en recouvrement. 

Liquidation du montant encaissé. 

Art 10. 1. Les sommes encaissées se rap
portant à un même envoi, déduction faite des 
frais prévus au § 2, sont liquidées au moyen 
d'un mandat de poste au profit du déposant. 
Lorsque Ie règlement de l' Administration 
d'origine Ie permet, Ie déposant a la facu lté 
de demander que Ie mandat mentionne, aux 
]ieu et place de son adresse, Ie titulaire et Ie 
numéro d'un compte courant postal tenu dans 
Ie pays d'origine ainsi que Ie bureau qui tient 
ce compte. 

Si les Administrations intéressées admet
tent ces procédés, la liquidation peut égale
ment se faire soit au moyen d'un versement 
en compte courant postal dans Ie pays de 
destination soit au moyen d'un virement à 
un tel com'pte tenu dans Ie pays d'origine de 
l'envoi. 

2. Les frais à déduire se composent: 
a. du droit d'encaissement et, éventuelle

ment, du droit de présentation afférent aux 
valeurs impayées; 

b. s'il y a lieu, des droits fiscaux appliqués 
aux valeurs; 

c. de la taxe ordinaire des mandats de 
poste, ou, en cas de versement en compte cou
rant postal dans Ie pays _de destination, de_ Ia 
taxe des versements apphcable dans Ie serv ice 
intérieur ou, en cas de virement à un compte 
du pays d'origine, de la taxe des virements. 
Ces taxes sont calculées sur Ie total de la 
somme encaissée déduction faite des rétribu
tions et droits i~diqués sous a et b. 

3. Les mandats de recouvrement sont admis 
jusqu'au montant maximum adopté par les 
Administrations en vertu de l 'article 6, § 2. 

Renvoi des valeurs non recouvrées . 

Art. ll. Les valeurs qui n'ont pu être recou
vrées dans les délais fixés par Ie Règl ement, 
et qui ne doivent pas être remises à un tiers 
désigné, sont renvoyées en franchise de port 
au bmeau de dépót. Lorsqu'il n'y a pas de 
valeurs recouvrées ou que les sommes encais-

sées sont insuffisantes pour permettre la dé
duction intégrale des droits de présentation, 
ceux-ci sont réclamés à l'expédi teur de !'envoi . 

L ' Administration chargée du recouvrement 
des valeurs n'est tenue à aucune mesure COII

servatoi re, ni à aucun acte établissant Ie non
payement de ces titres. 

CHAPITRE V. 

Retralt et rectlficatlons. Réexpédltlon et 
renvoi. Réclamatlons. 

R et,·ait des ,·ecouvrements. Recti ficatinn 
du bordereau. 

Art. 12. Aussi longtemps que Ie bureau 
destinataire d'un envoi contenant des valeurs 
à r ecouver ne s'est pas dessaisi de celle-ci, Ie 
déposant peut, aux conditions déterminées 
pour les correspondances par l'article 51 de 
la Convention retirer !'envoi ou une ou plu
sieurs des val~urs y contenues, ou faire recti
f ier, en cas d'erreur, les indications du bor
dereau d'expéd ition. 

Lorsqu'il s'agit de la rectification du bor
dereau demandée par voie télégraphique , la 
taxe du télégramme est augmentée de la taxe 
applicable à une lettre recommandée de port 
simple. 

R éexpédition. V aleun 1nal dirigées. 

Art. 13. 1. En cas de changement de rési 
dence d'un ou de plus1eurs des destinataires , 
dans l'intérieur du pays de destination, les 
valeurs à recouVl'er sont réexpédiées. Il en est 
de même des valeurs à l'adresse de personnes 
habitant un endroit de la localité desservi par 
un autre bureau. 

2. Si un envoi est totalement composé de 
valeurs non encaissables par Ie bureau qui les 
reçoit, il est renvoyé a u bureau d'ori gine, _à 
moins que les débiteurs ne soient tous desserv1s 
par un autre bureau du pays de destination , 
a uquel cas il est dirigé sur ce bureau. 

Lorsqu'une partie des valeurs insérées dans 
un envoi ne sont pas encaissables par Ie bu
reau destinataire, celles-ci sont renvoyées à 
l'expéditeur et il est procédé à la mise en re
couvrement des autres valeurs . 

3. Il n'est perçu aucun supplement de taxe 
du chef de ces réexpéditions. 

R envoi des valeurs irrécouvrabl es. 

Art. 14. Les valeurs qui n'ont pu être re
couvrées pour un motif quelconque sont ren
voyées au déposant dans l a forme prévue par 
Ie R èglement. 

R éclamXJ,tîons . 

Art. 15. Les prescriptions de l'article 53 
de la Convention sont applicables aux récla
mations concernant les envois de valeurs à 
recouvrer . 

CHAPITRE VI. 

Responsabillté. 
Application des dispositions spéciales de 

la Convention. 

Art. 16. Les di spos itions des articles 56, 57, 
59 à 62 et 66 à 72 de la Convention sont 
applicables au service des rècouvrements . En 
outre, les dispositions prévues à l'article 72 
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de la Convention concernant les mandats de 
remboursement qui n'ont pas été payés au 
bénéficiaire s'appliquent, par analogie, aux 
ordres de virement émis en conformité de l'ar
ticle 10, § 1, qui ne peuvent être portés au 
crédit du compte courant postal tenu dans Ie 
pays d'origine de !'envoi et indiqué par l 'ex
péd iteur. 

R esponsabil ité en cas de perte des valeui·s. 

Art. 17. En cas de perte des va leurs après 
]'ouverture du pli qui les contient, so it au bu
reau chargé de l' encaissement, soit au bureau 
chargé de la restitution au déposant, l' Admi
nistration responsable est tenue de rembourser 
à l'expédi teur Ie montant effecti f du dom
mage causé, sans que ce montant puisse ex
céder cel ui de l'indemnité prévue pour la perte 
d'un envoi recommandé. 

Cas de retm·d. 

Art. 18. Les Administrations ne sont tenues 
à aucune responsabilité du chef de retards: 

a. dans la transmission ou dans la présen
tation des valeurs à recouvrer ; 

b. dans l'établissement du protêt ou dans 
l'exercice des poursuites judiciaires dont elles 
se seraient chargées par application des dispo
sitions de l'article 3. 

CHAPITRE VII. 

Dlsposltlons dlverses. 

A ttribution des taxes. 

Art. 19. L a taxe d'un envoi contenant des 
valeurs à recouvrer, a insi que les droits d'en
caissement et de présentation, ne donnent lieu 
à aucun décompte entre les Administrations 
intéressées. 

Bureaux participant au service. 
Art. 20. Les Administrations doivent ad

mettre au service des recouvrements tous les 
bureaux chargés du service des m andats de 
poste internationaux. 

A pplication des dispositions d' ordre général 
de la Convention. 

Art. 21. Les dispositions d'ordre général 
qui figurent aux Titres I et II de la Conven
tion sont applicables au présent Arrangement, 
à l'exception, toutefois, des presc1·iptions fai 
sant l'objet de l'article 7. 

A pprobation des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions. 

Art. 22. Pour devenir exécutoires, les pro
positions faites dans l 'intervall e des réunions 
(articles 19 et 20 de la Convention) doivent 
1·éunir: 

a. L'unanimi té des suffrages, s' il s'agit de 
l'addition de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 à 
19 , 22 et 23 du présent Arrangement et 101 à 
104, 106, 107, 109, 111 à 114 et 118 de son 
Règlement; 

b. les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de 
la modification des dispositions du présent Ar
rangement autres que celles qui sont men
t ionnées à l'alinéa précédent et des articles 
108, 110 et 115 de son Règlement: 

c. la majorité absolue, s'il s'agit de la mo
dification des autres articles du présent Règle
m ent ou de l' interprétation des dispositions du 
présent Ar ra ngement et de son R èglement, 
hors Ie cas de dissentiment à soumettre à ]'ar
bitrage prévu à l 'article 11 de la Convention. 

Dlsposltlons fin ales. 
M ise à exécut-ion et dui·ée de l' A rrangernent. 

Art. 23. Le présent Arrangement sera mis 
à exécution Ie ler janvier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentia ires des 
Gouvernements des P ays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un exem
plaire qui restera déposé aux Archives du 
Gouvernement de !'Egypte et dont une copie 
sera remise à chaque _P artie. 

F ait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: P an. NASSE. 
P our l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K . ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l 'Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épubl ique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pourl'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belg ique: 

0 . SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Bolivie: Ernesto CáCERES. 
P our Edmundo de la FUEN TE. 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ie Chili : R. Suarez BARROS. 
Ponr la République de Cuba: 

Alfredo ASSIR. 
Pour le Danemark: 

C. MONDRU P . 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 
R. STARZYNSKI. 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour ! 'Egypte: M . CHARARA. 
E . MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour ]'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie : G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l 'Ethiop ie: ALAMOU Tch . 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie : E. HUGUENIN. 
Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J. LACHNIDAKIS. 
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Pour Ia R épublique du Honduras: 
Dr. TUCCIMEI. 

Pour la Hongrie: 
Charles de FORSTER. 

Pour l 'Islande: C. MONDRUP. 

Pour !'!ta lie : 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI M ichele. 

Pour !'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour la Lettonie: 
Ls ROULET. 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc {à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H . DUTEIL. 
Pour Ie Maroc {Zone espagnole): 

A . RAMOS. 
Pour Ia Norvège : 

Klaus HELS! G. 
Oskar HOMME. 

P our Ie P araguay: 
R. R. TULA. 

P our les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les Indes néerlanda ises: 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONI G. 

Pour la Pologne : 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal : 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidental e: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale, de l'Asie et de l'Océanie: 
Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la R épublique de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

P our Ie Terr itoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
V áclav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H . DUTEIL. 
Pour la Turquie: 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l 'Etat de Ia Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie : 
K. ZLATANOVITCH. 

RJJ:GLEMENT D'EXÉCUTION 
DE L'ARRANGEMENT CONCER ANT 

LES RECOUVREMENTS. 

Les soussignés, vu l 'article 4 de Ia Conven
t ion postale universelle conclue au Caire Ie 
20 mars 1934, ont, au nom de leurs Admini
strations respectives, arrêté, d'un commun ac
cord, les mesures suivantes pour assurer l'exé
cution de ]'Arrangement concernant les re
couvrements. 

CHAPITRE I. 

Dépöt et encalssement des valeurs. 
Conditions d'aà,mission des valeurs . 

Art. 101. Pour être admises au recouvre
ment, les valeurs doivent: 

a. porter l'énonciation de la so=e à re
couvrer, en toutes lettres {caractkres latins) 
et , sauf autre arrangement, en monnaie du 
pays de de tination. Pour les coupons d'inté
rêt et de dividende, l'indication du montant 
en chiffres suffit; 

b. ind iquer Ie nom et l'adresse du débiteur; 
c. porter, s'il y a lieu, l a signature pour 

acqui t du déposant; pour les quittances sim
ples, cette signature peut, si Ia législation du 
pays d'origine ne s'y oppose pas, être donnée 
au moyen d'une griffe ou être remplacée par 
1 'indication imprimée du nom du créancier; 

d. avoir été soumises au droit de timbre 
dans Ie pays d'origine, si elles sont sujettes à 
ce droit. 

B orde,·eau et enveloppe d'envoi. Bulletin 
de verse,nent . 

Art. 102. 1. Les valeurs à recouvrer com
posant un même envoi sont inscrites sur u n 
bordereau conforme au modèle RP 1 ci-annexé. 
Les coupons d'intérêt ou de dividende se rap
portant à des titres d'une même catégorie et à 
recouvrer à la même adresse doivent être re
levés au préalable sur un bulletin spécial ; ils 
sont considérés dès lors comme ne fo rmant 
qu'une seule valeur. 

2. Les valeurs accompagnées, Ie cas échéant, 
de Ieurs pièces justif icatives (factures, con
naissements, comptes de retour, actes de pro
têt, etc., à remettre seulement en cas de paye
ment) sont insórées aveo Ie bordereau d'envoi 
dans une enveloppe conforme au modèle RP 2 
ci-annexé. Cette enveloppe doit porter, outre 
Ie nom et l 'adresse exacte de l'expéd itenr , 
l 'indication du bureau de de tination. 

Les annexes doivent être attachées à la va
leur à laquelle elles se rapportent. 

3. Tout envoi dont Ie montant encaissé doit 
être versé en compte courant postal dans Ie 
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pays de destination est accompagné, sauf M

rangement contraire, d'un bulletin de verse
ment conforme à Ia formule prescrite dans Ie 
service intórieur de ce pays. Le bulletin doit 
indiquer Ie titulaire du compte à créditer et 
contenir toutes les autres indications que com
porte Ie texte de la formule, à l' exceptiun du 
montant à créditer qui sera inscrit par l' Ad
ministration de destination après encaissement 
du montant du recouvrement. Si Ie bulletin de 
versement est pourvu d'un coupon, l 'expédi
teur y mentionne son nom et son adresse, 
ainsi que les autres indications qu'il juge né
cessaires. Le bullet in de versement est in éré 
clans !'enveloppe dont il est question au § 2. 

Annotations et co1n1nunications interdites . 

Art. 103. Il n'est pas tenu compte des an
notations ou notes interdites portées sur Ie 
bordereau. Les notes séparées ou les lettres 
sont traitée co=e des correspondances non 
affranchies en provenance du pays d 'orig1ne 
du recouvrement et remises aux destinataires 
contre perception de Ia taxe exigible; en cas 
de refus, ell es sont considérées comme objets 
tombés en rebut et renvoyées au bureau d'uri 
g ine. 

Lorsque des annotations interdites sont por
tées sur les valeurs elles-mêmes, celles-ci sont 
mi es en recouvrement et livrées contre paye
ment de leur montant et de la taxe d'une cor
respondance non affranchie provenant du pays 
d'origine. En cas de refus de payement de 
cette taxe, les valeurs peuvent être remises, 
mais Ia taxe exigible e t prélevée ur Ie mon
tant à faire parvenir à l'expéditeur. Une note 
explicative est annexée au bordereau RP 1 
( 2e partie) . 

Dépót au yuichct. 

A1·t. 104. L'envoi contenant les valeurs à 
recouvrer e t fermé par l'expéditeur et déposé 
au guichet. 

Si !'envoi a été trouvé à la boîte, dûment 
affranchi , il est traité co=e s'i l avait été 
déposé au guichet. En cas de non-affranchi e
ment ou d'affranchissement insuffisant, il n'y 
est pas donné cou,-s. 

V frijication par l e bureau de destination. 

Art. 105. Le bureau de destination vérifie 
Je nombre et Ie montant des valeurs jointes au 
bordereau et consigne sur celui-ci le résultat 
de la vérification. 

Lorsque des valeurs annoncées par Ie borde
reau manquent dans !'envoi, ce bureau en in
forme imméd iatement Ie bureau expéditeur, 
l equel av ise Ie déposant. Pour Ie surplus, il 
est procédé au recouvrement des valeur ré
gul ières. 

P,·ésentation. Délai de paye,nent. 

Art. 106. 1. Les valeurs sont présentées 
aux débiteurs Ie plus tot possibl e et, s'il y a 
lieu, Ie jour de !'échéance. 

2. Les titres non soldés à présentation, et 
dont Ie payement n'a pas été formellement 
refusé par Jes débiteurs en personne, sont 
laissés à la disposition des intéres és pendant 
un délai de sept jours, à compter du Jende
main du jour de la présentat ion. Ce délai 
peut être porté ,\ un mois au maximum par 

les Administrations auxquel les leur législa
tion en fait une obligation. Les débiteurs sont 
prévenus qu'ils peuvent venir se libérer au 
bureau pendant ces délais . Le déposant peu t 
toutefois demander, par une annotation sur Ie 
bordereau, qu'après une pré entation infruc
tueuse, les titres lui so ient renvoyés immédia
tement ou soient remis à des personnes nom
_mément désignées à eet effet. 

l ndication du non-1·ecouvre1nent. 
Art. 107. La cause du non-recouvrement et 

consignée dans la forme pre crite par l'article 
147, § 1, du Règlement de la Convention, et 
sans autre constatation, soit sur une fiche 
jointe aux t itres, soit sur la seconde partie du 
bordereau de recouvrement. 

Expéditeu,· inconnu. 
Art. 108. Lorsque Ie nom et l'adresse de 

l'expéditeur ne figurent ni sur !'enveloppe, ni 
sur Ie bordereau, ni sur les valeurs elles
mêmes, Ie bureau de destination, s' il n'a pu 
recueillir auprès du débiteur, au moment du 
recouvrement, les renseignements nécessa ires 
pour permettre Ja liquidat ion par mandat, 
prévient du fait Ie bureau d'origine et opère 
la liquidation dans Ie conditions prévues à 
l'article 109 ei-après; ce dernier bureau est 
indiqué, sur Ie mandat, comme bénéf iciai re du 
titre. 

CHAPITRE II. 

Llquldatlon des enl'ols. 

Trans,nission des niandats de liquidation et des 
valeurs i1npayées. 

Art. 109. 1. Les mandats émis en liquida
tion des valeurs encaissées, ai nsi que les va
leurs impayées, sont transmis au bureau de 
dépöt, accompagnés de la seconde partie du 
bordereau de recouvrement sur Jaquelle Ie 
règlement de compte a été établ i conformé
ment aux dispositions de l'article 110 ei-après. 
La transmission a lieu sous enveloppe con
forme au modèle RP 3 ci-annexé, et Ie pli est 
soumis à la reco=andation d'office, auf s'il 
ne contient pas de valeur impayée. Dans ce 
cas, il y a lieu de biffer sur ]'enveloppe les 
mots su perfl us. 

Les mandats de liquidation doivent porter 
en tête la mention "Recouvrement" . 

2. Lorsque des taxes ont à percevoi r sur Ie 
dépo ant, du chef de la présentation de va
leurs impayées, !'enveloppe est frappée de 
l'empreinte du timbre T et Ie montant total 
des taxes est indiqué en chiffres apparents 
sur Ie recto de !'enveloppe. 

3. Dans les relations qui comportent, pou,· 
Ie service des mandats, l'intervention de bu
reaux d'échange, les envois prévus au § 1 se 
font également par l'intermódiaire de ces bu
reaux. 

Règlernent de compte. 

Art. 110. Le bureau encai seur établit le 
règlement de compte sur la seconde partie du 
bordereau RP 1, en ayant soin de mentionner 
les indications que Ie dépo ant aurait omises 
et de biffer celles qui seraient inutiles. 

Les bordereaux de liquidation manquants ou 
i rrégul iers sont récl amés ou renvoyés directe
ment de bureau à bureau. 
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Mandats de ,·ecouvre,nent non encaissés par le 
bénéficiaire. 

Art. 111. Les dispositions de l'article 139 
du Règlement de la Convention qui ont trait 
aux mandats de remboursement sont appli
cable aux mandats de recouvrement. 

Venement ou vi?'e,nent à un comptf 
courant postol.. 

Al't, 112. En cas de versement ou de virn
ment du produit des encaissements à un compte 
courant postal , ]'avis de crédit ou de virement 
destiné au t itulaire du compte doit porter Je 
mot ,,Recouvrementu . 

Lorsque l 'organisation int.érieure des bureaux 
encai seurs ne permet pas de virer Ie mon
tant de recouvrements au profit d'un compte 
courant postal étranger, la liquidation est ef
fectuée de la manière ordinaire par mandat 
de po te, sauf que ce titre doit mentionner, au 
lieu de l'adre e complète du déposant, Ie nom 
du bénéficia ire suivi de la mention "Compte 
courant postal N ° .. . tenu par Ie bureau 
d ................. . ". Le mandat est transm is à dé-
couvert directement au bureau de chèques in
t.éressé. 

Après accompli sement des opér,itions visées 
ci-dessus, la econde partie du bordereau RP 
1, accompagnée, s'il y a Jieu, des valeurs 
rest.ées impayées, est renvoyée a u bureau 
d'origine de la façon prévue à l'article 109. 

CHAPITRE III. 

RetraJt et rectlflcatlons. Réexpédltlon. 
RéclamatJon s. 

R etrait. R ectification du bordereau. 

Art. 113. Les dispositions des articles 148 
et 149 du R èglement de la Convention sont 
appl icables aux retraits de valeurs à recou
vrer ou a ux rectifications du bordereau d'en
voi. Toutefo is, chaque demande de recti fi ca
tion d'un bordereau doit être accompagnée 
d'un dup licata de celui-ci. 

S' il s'agit d'une rectification du bordereau 
demandée par voie télégrapbique, cette de
mande doit être confirmée, par Ie premier 
courrier, par une demande postale portant en 
tête l'annotation soulignée au crayon de cou
leur "Confirmatffn de la demande télégraphi-
que du ....... ..... . 

Dans ce ca , Ie bureau destinataire e borne 
à retenir \'envoi à la réception du télégram
me et attend la confirmation po tale pour 
fai:•e droit à la demande. 

Toutefo is, l 'Aclministration destinata ire peut, 
sous sa propre responsab ilit.é, donner suite à 
une clemande télégraphique de recti fication de 
bordereau sans attendre cette confirmation . 

R éexpédition. 

Art. 114. Si la réexpédi tion des valeur à 
recouvrer comprend tous les t itres formant un 
même envoi, Ie bureau en mesure de les en
caisser procède comme si les valeurs lui 
avaient été primitivement adres ées. Le bor
der~M•, d'envoi est revêtu de Ja ~ention " R é-
exped,e par Ie bureau d ..... ....... . 

Si une partie seulement des valeurs com
prises clans un envoi sont réexpédiées, Ie bu
reau chargé de les mettre en recouvrement 

doit envoyer sans frais Ja somme encaissée ou 
les valeurs impayées au bureau auquel Ie bor
dereau a été adressé; ce dernier bureau reste 
seul chargé de la liquidation des comptes avec 
l 'expéditeur. 

Récla,nations. 

Art. 115. Les Administrations se confor
ment, en ce qui concerne les réclamations, aux 
d ispos itions des articles 151 et 152 du Règle
ment de la Convention. Un dup l icata du bor
dereau qui accompagnait les valeurs doit être 
fourni par l'expéditeur pour être transmis, 
avec la réclamation, au bureau de destination. 

CHAPITRE IV. 

Dls11osltlon s d1verses. 

Co1n11iunications à ailn-esser au B ureau 
inte,·nationol.. 

Art. 116. 1. Les Administrations doivent; 
trois mois au moins avant de mettre l' Arran
gement à exécution, communiquer aux autres 
A dministrations, par l'interméd ia ire du B u
reau international, un extra it des d ispositions 
de leurs lois ou règlements intér ieurs appl i
oables au service des recouvrements, notam
ment en ce qui concerne l'encai sement des 
coupons d'intérêt ou de dividende et des titre 
amortis. 

2. Toute modification ultérieure doit être 
notifiée sans retard. 

J,'ormules à l'usage du public. 

Art. 117. En vue de l'application des di -
positions de l'article 31, § 2, de la Conven
tion, sont considérées comme formul e à l ' usage 
du public les . formu le : 

RP 1 (Bordereau), 
RP 2 Valeurs à recouvrer. - Enveloppe). 

Dlsposltlons finales. 

Mise à exécution el durée du R iglernent. 

Art. 118. Le présent Règlement sera exé
cutoire à partir du jour de la mise en vigueur 
de ]'Arrangement conoernant les recouvrements. 

Il aura la même durée que eet Arrange
ment, à moins qu'il ne soit renouvelé d'un 
commun accord entre les Parties intéressées. 

Fait au Caire, le 20 mars 1934. 

Pour l'Albanie: Pan. ASSE. 
Pour l'Allemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
Dr. W. SEEBASS. 

Pour le Royaume de l 'Arabie Saoud ite : 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R é publique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche : Dr. Rudolf K H . 
P our la Belgique: 

0 . SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour laBolivie: Ernesto CáCERES. 
Pour Edmundo de la FUENTE. 

Erne to CáCERES. 
Pour le Chili: R. Suarez BARROS. 
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Pour Ia République de Cuba: 
Alfredo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour Ia Vill e libre de Danzig: 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour ]'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour ]'ensemble de Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l 'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBON. 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Al gérie: E. HUGUE IN. 
Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J . LACHNIDAKIS. 
Pour la R épublique du Honduras: 

Dr. TUCCIMEI. 
Pour la Hongrie : 

Charles de FORSTER. 
Pour l'Islande: C. MONDRUP. 

Pour l'Italie: 
Arne KROG. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour ]'Ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour la Lettonie: 
Ls ROULET. 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l'exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Je Maroc (Zone espagnole): 

A. RAMOS. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELSING. 
Oskar HOMME. 

Pour Je Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour Curaçao et Surinam: 
HOOGEWOONING. 

Pour les In des néerl anda ises : 
PERK. 
BRIL. 
HOOGEWOONI G. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 
René MACHALSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A . C. BIANCHI. 

Pour les Colonies portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Emesto Julio AVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale, de !' Asie et de l 'Océanie: 
Mario Corrêa BARATA DA. 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour le Territoire de la Sarre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède: Anders OR E. 
Gunnar LAGER. 
Arv id BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H . DUTEIL. 
Pour la Turquie: 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour l 'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR .. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
K. ZLA TANOVITCH. 

ARRANGEMENT CONCERNANT LES 
ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET 

ÉCRITS PÉRIODIQUES 

conclu entre I' Albanie, l' Allemagne, Ie Roy
aume de l'Arabie Saoudite, Ia R épublique Ar
gentine, l'Autriche, Ia Belgique, la Bolivie, la 
Bulgarie, Ie Chili, la R épublique de Colom
bie, la République de Cuba, Ie Danemark, la 
Ville libre de Danzig, la République Domini
caine, !'Egypte, I'Espagne, !'Ensemble des Co
lonies espagnoles, l'Estonie, l'Ethiopie, la 
Finlande, la France, l'Algér ie, la Grèce, la 
République du Honduras, la Hongrie, l'Italie, 
!'Ensemble des Colonies italiennes, la Lettonie, 
la Lithuanie, Ie Luxembourg, Ie Maroc, (à 
l'exclusion de Ia Zone espagnole-, Ie l\iaroc 
(Zone espagnole), la Norvège, Ie P araguay, 
les Pays-Bas, la Pologne, Ie Portugal, les_ Co
lonies portugaises de l'Afrique occidentale, les 
Colonies P ortugaises de l'Afrique orientale, 
de l'Asie et de l'Océanie, la R oumanie, la 
République de Saint-Marin, Ie Terr itoire de 
la Sarre, Ie Siam, Ia Suède, la Confédération 
Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la 
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Turquie, la République 0. de !'Uruguay. 
l'Etat de la Cité du Vatican, les Etats-Unis 
de Vénézuela, l'Yémen et Ie Royaume de 
Yougoslavie. 

Les soussigné , Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 3 de la Convention postale universell e 
conclue au Caire Ie 20 mars 1934, ont, d'un 
commun accord et sous réserve de ratification, 
arrêté !'Arrangement suivant: 

CHAPITRE I. 

Dlsposltlon préllmlnalre. 

Gorulitions de l'établissement du service des 
abonnements. 

Article premier. Le service postal des abon
nement.s aux journaux, entre ceux des Pays 
contractants don les Administrations convien
nent d'établ ir ce service, est régi par les dis
pos itions du présent Arrangement. 

Les écrits périodiques sont assimil és aux 
journaux au point de vue de !'abonnement. 

CHAPITRE II. 

Condltlons d'abonnement. Taxes. 
S ouscriptions. 

Art. 2. Les bureaux de poste de chaque 
pays reçoivent les sou criptions du public aux 
journaux publiés dans les divers pays contrac
tants et dont les éditeurs ont accepté l'inter
vention de la poste dans Ie service interna
tiona 1 des abonnements. 

lis acceptent également les souscriptions à 
des journaux de tous autres pays que certaines 
Administrations seraient en mesure de fournir. 

Par appl ication des dispositions de 1 'article 
46 de la Convention, chaque pays a Ie droit 
de ne pas admettre les abonnements au.x jour
nau.x qui sera ient exclus, sur son territoire, du 
transport ou de la distribution. 

Prix de l ivraison. 

Art. 3. Chaque Administration fixe les prix 
auxquels elle fournit aux autres Administra
tions ses journaux nationau.x et, s'il y a lieu, 
les journau.x de toute autre origine. 

Ces prix ne peuvent être supérieurs à ceux 
qui sont imposé au.'< abonnés à l'intérieur, 
sau f addition, Ie cas échéant, des frais de 
transit que I' Administration d'origine doit 
payer au.x Administrations intermédiaires con
formóment att-~ dispo itions de 1a Convention. 
Pour la fixation du prix de livraison, les 
fra is de transit sont calculés d'avance à for
fait, en prenant pour base Ie degré de p~rio
dicité combiné avec Ie poids moyen des Jour
naux. 

Prix d'abonnement. 
Art. 4. 1. L' Administration de destination 

convertit Ie prix de livraison en monnaie de 
son pays. Si les Administrations ont adhéré à 
!'Arrangement concernant les mandat.s, elles 
opèrent la conversion d' après le taux appli
cable aux mandats de poste, à mains qu'elles 
ne conviennent d'un taux moyen de conver
sion. 

2. L'Admini tration de destination fixe le 
prix à payer par l 'abonné, en a joutant au 

prix de livraison telle taxe, droit de commis
sion ou de remise à domicile qu'elle juge 
utile d'adopter, mais sans que ces redevances 
puissent dépasser celles qui sont perçues pour 
ses abonnements à l'intérieur. Elle y ajoute, 
en outre, Ie droit de timbre qui serait exigible 
en vertu de la législation de son pays. 

3. Le prix d'abonnement est exigilil e au 
moment de la souscription et pour toute la 
pér iode cl'abonnement. 

Ghangements de prix. 

Art. 5. Les changements de prix doivent 
être notifiés à !' Administration centrale du 
pays clestinataire ou à un bureau spécialement 
d 's igné, au plus tard un mois avant le com
mencement de la période à laquelle ils se rap
portent. Il s sont appl icables aux abonnements 
qui sont ou crit pour cette période, mais 
n'ont pas d'effet sur les abonnements en cours 
au moment de la notification des nouveaux 
prix. 

Imprimés cnca,·tés. 

Art. 6. Les prix courants, prospectus, ré
olames, etc., encartés dans un journal , mai.s 
qui ne font pas partie intégrante de celm-c1 , 
sont soumis à la taxe des imprimés; cette taxe 
peut au gré de l'Admi nistration d'origine, 
étre 'comptabil isée ou représentée, soit su r la 
bande ou !'enveloppe, so it sur ]'imprimé lui 
même au moyen de l 'un des procédés d'af
franchissement prévus par la Convention. 

P ériodes d'abonne,nent. A bonnements 
demandés tardive,nent. 

Art. 7. 1. Les abonnements ne peuvent 
être demandés que pour les périodes d'un an, 
d'un semestre ou d'un trimestre. 

Des exceptions à oette règl e sont adm i es à 
l'égard des publications intermittentes ou 
temporaires auxquelles on peut s'abonner pour 
la durée qu'elles comportent sans être tem, 
par les périodes oi-dessus. 

2. Les Administrations peuvent s'entendre 
pour admettre, après le commencement des 
périodes d'abonnement no1J1Dales, des abonne
ments pour les trimestres restants, s'il s'agit 
de périodes d'un an ou d'un semestre, et pour 
les mois restants, s'i l s'agit d'une période d'un 
trimestre. 

Dans ce dernier ca , les Administrations 
peuvent s' entendre pou r aclmettre aussi des 
abonnements pour l'un ou l'autre des mois du 
trime tre. 

3. Les abonnés qui n'ont pas fait leur de· 
mande en temps uti le n'ont aucun droit aux 
numéros parus depuis le commencement. 

Gontinuation des abonnements en cas de 
c.essation du se,·vice. 

Art. 8. Lorsqu'un pays cesse sa participa. 
tion à 1' Arrangement, les abonnement.s cou• 
rants doivent être servi s dans les condition& 
nrévues , jusqu'à l' expiration du terme pour 
lequel ils ont été clemandés. 

A bonne,nenls recueil/is d-irectement par l es 
éditeurs. 

Art. 9. Les Administrations peuvent, d'un 
commun aocord, autoriser les éditeurs à re
ctteill ir, de leur cóté, des abonnements et à 
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communiquer les adresses des abonnés d irecte
ment au bureau de poste du lieu de publica
tion. Ce procédé n'est admis que si l' abonné y 
consent. 

Dans ce cas, il incombe à l'éd iteur d'en
caisser le pr ix d'abonnement et d'acquitter à 
l'Administration du Jieu de publication, qui 
se charge de leur répartition, les redevances 
dues aux Administrations intéressées. 

CHAPITRE IJl. 

Changements d'adresse. Réclamatlons. 
Responsablllté. 

Change,nents d'adresse. 
Art. 10. Les abonnés peu vent, en cas de 

changement de résidence, et pour une durée ne 
dépassant pas Ie terme de !'abonnement, ob
teni r que Ie journal soit expéd ié directement à 
leur nouvell e adresse, soit à l 'intérieur du 
pays de destination primitive, soit dans un 
autre pays contractant, y compris celui de pu
b! ication, soit dans un pays non contractant. 

L' Admin istration de la distribution primi
tive perçoit de ce chef sur l'abonné, par mois 
ou fraction de mois, comptés de quant ième à 
quantième à partir du prem ier jour du change
ment d'adresse, un droit spécial f ixé à 20 
centimes pour les journaux paraissant une fois 
par semaine ou à des intervalles plus Jongs et 
à 40 centimes pour les journaux paraissant 
plus d'une fo is par semaine. Les Administra
tions ont la facul té de percevoir un droit 
unique, pour toute la durée de !'abonnement, 
à la condi t ion que ce dro it ne dépasse pas 50 
centimes dans Je premier cas prévu à l'al inéa 
p récédent et 1 franc dans Je second cas. 

Les dispositions ci-dessus s'appl iquent égale
ment aux journaux <lont !'abonnement souscr it 
pour Ie pays de pub] ication est transféré dans 
un autre pays. 

Tciutefoi s, en pareil cas, l'Adm inistration du 
pays de pub] ication a la facu l té de fixer à 
son gré les taxes à percevoir du che f de ces 
transferts. 

Récla,nations. 
Art. 11 . Les Administrations sont tenues de 

donner suite, sans fra is pour les abonnés, à 
toute réclamation fondée concernant des re
tards ou des irrégularités quelconques dans Je 
service des abonnements. 

R esponsabilité. 
Art. 12. Les Administrations n'assument 

aucune responsabi lité quant aux charges et 
obligations qu i incombent aux édi teurs. Elles 
ne sont tenues à aucun remboursement en cas 
de cessation ou d'interruption de la publica
tion d'un journal en cours d'abonnement. 

CHAPITRE IV. 

ComJ}tablllté. 
A ttribution des taxes. 

Art. 13. Sauf l'exception prévue à l' a r ticle 
9. chaque Administration garde en entier 
Jes taxes et droits qu'ell e a perçus en sus du 
prix de l ivraison. 

Comptes. 
Art. 14. 1. Le comptes des abonnements 

fourn is et dem andés sont dressés trimestr ielle-

ment et soldés par l'Admi nistration débitr ice 
en monnaie lógale du pays créancier et dans 
Ie délai fixé par Ie Règlement. Sauf autre 
arrangement, la créance la plus faible est con
vertie en la monnaie de la créance la plus 
forte, de la manière indiquée à l 'article 30 
de !'Arrangement concernant les mandats de 
poste. 

2. Le payement du solde a lieu, auf en
tente contraire, par rn andat de poste. Les man
dats émis à cette fin ne sont soumis à aucun 
droit et ils peuvent excéder Ie maximum dé
terminé par ]edit Arrangement. 

3. Les soldes en retard portent intérêt à 
raison de 5 % l' an , au prof it de l'Administra
tion créancière. 

CHAP I TRE V. 

Dfsposftlon s dlverses. 
Application d,es dispositions d'o rdre général 

de la Convention. 

Art. 15. Les dispos it ions d'ordre général 
qu i figw-ent aux T itres I et II de la Conven
t ion sont appl icables au présent Arrangement, 
à l 'exception, toutefois, de prescriptions fa i
sant l 'objet de l 'article 7. 

Approbation des propositions fai ies danR 
l'intervalle des réunions . 

A rt . 16 . P our devenir exécutoires, les pro
pos it ions faites dans l ' intervall e des réunions 
{articles 19 et 20 de la Convent ion) doivent 
réun ir : 

a. l'unanim ité des suff rages, s' il 'agit de 
l 'addi t ion de nouvelles dispositions ou de la 
modification des dispositions des articles 1 à 
8, 11 à 14, 16 et 17 du présent Arrangement 
ainsi que 101 à 105 et 112 de son Règ lement ; 

b. les deux ·tiers des suffrages, s'il s' agit 
de la modifi cation des di sposit ions des ar ticles 
106, 1 08, 109, 112 et 113 du Règlement; 

c. la ma jori té absolue, s'il s'agit de la mo
di fication des autres articles du présent Ar
r angement et de son R èglem ent a insi que de 
l ' interP.rétation des dispositions du présent Ar
rangem ent et de son Règlement, hors le cas 
de dissentiment à soumettre à ]'arbitrage 
prévu à l'ar t icle 11 de la Convention. 

Dlsposltlons finale . 

M ise à exécution et durée de l' A 1-range11ient . 

Art. 1 7. Le présent Ar rangement sera m is 
à exécution Ie l er janv ier 1935 et demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé. 

En fo i de quo i, les Plénipotentiaires des 
Gouver nements des P ays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent A rra ngement en un exem
plaire qu i restera déposó aux Archives du 
Gouvernement de ]'Egypte et do nt une copie 
sera remis\l à chaque P artie. 

Fait au Caire, le 20 mars 1934. 

P our l'Albanie: Pan. NASSE. 
Pour l ' A llemagne: 

K. ORTH. 
K. ZIEGLER. 
D r. W. SEEBASS. 
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Pour le Royaume de I' Ara bie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épublique Argentine : 
R. R. TULA. 

Pour l'Autriche: Dr. Rudolf KUH 
Pour la Belgique : 

0. SCHOCKAERT. 
E. MO S. 

Pour l a Bol ivie : Ernesto CáCERES. 
P ou,· Eclmundo de la FUENTE. 

Erne to CáCERES. 
Pour la Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 
Pour le Chili: R. Suarez BARROS. 

Pour la République de Colom bie: 
E. ZALDUA P . 

Pour la République de Cuba: 
Al fredo ASSIR. 

Pou r le Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Polll' la Vill e libre de Danzii;- : 
R. STARZ SKI. 

Polll' la R épublique Dominicaine: 
Luis Al ejandro AGUILAR. 

Ponr l'Egypte: M . CHARARA. 
E . MAGGIAR. 
S. A. GHALWA H. 

Polll' l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour ]'ensemble des Colonie espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

P our l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pom l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour l a F inlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France : M. LEBO . 

L . GENTHON. 
P. GRANDSIMON. 
A. CABANNE. 
IJUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUE IN. 
Polll' la Grèce: V. DENDRAMIS. 

J. LACHNIDAKIS. 
Pour la République du Honduras: 

Dr. TUCCIMEI. 
Pour la Hongrie: 

Charles de FORSTER. 
Pour l'Ital ie: Pietro TOSTI. 

GALDI Michele. 
Pom ] 'ensembl e des Colonies ital iennes: 

CRETY Donato. 
Pour la Lettonie : 

Ls ROULET. 
Pour la Li thuanie: 

Pour le Luxembourg: 
Pour Je Maroc (à l' exclusion de 

la Zone espagnol e): 
H. DUTEIL. 

Pour Ie Maroc (Zone espagnole): 
A. RAMOS. 

Pour Ia orvège: 
Klaus HELSI G. 
Oskar HOMME. 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYNSTEE. 
v. GOOR. 

Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 

Pour Ie Portugal: 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

P our les Colonie portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale de l 'Asie et de l 'Océanie: 
' Mario Conêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie : 

Ilariu MA EANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la R épublique de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Sarre: 

Pour le Siam: 

Pour la Suède: Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédération Suisse: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie: H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la Républ ique 0. de ]'Uruguay : 
Arturo C. MASANÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela : 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

P our le Royaume de Yougoslavie: 
K. ZLATANOVITCH. 

RJ1:GLEME T D'EXÉCUTIO DE L'AR
RANGEMENT CONCERNANT LES ABON

NEMENTS AUX JOURNAUX ET 
ÉCRIT PÉRIODIQUES. 

Les souss ignés, vu l' articl e 4 de la Conven
tion postale un iversell e conclue au Caire Ie 20 
mars 1934, ont, au nom de leurs Administra
tions respectives , arrêté , d'un commun accord, 
les mesures su ivantes pour assurer l'exécution 
de !'Arrangement concernant les abonnements 
aux journaux et écrits périodiques : 
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CHAPITRE I. 

Dlsposltlons générales. 

Bureaux d'échange. 

Art. 101. Le service des abonnements s'ef
[ectue par l'entremise de bureaux d'éohange 
que chaque Aclministration doit désigner et 
notifier aux autres Administrations. 

Ces bureaux correspondent di rectement en tre 
eux pour tout ce qui concerne Ie service des 
abonnements. 

Liste des journaux. J ou1·naux interdits. 

Art. 102. l. Le Administrations se com
muniquent réciproquement une liste des jour
naux dont !'abonnement peut être servi par 
leur i ntermédiaire. Cette li s te doit être établie 
sur une formule conforme au modèle AP 1 
oi-annexé. 

Toute modification ultérieure doit être noti
fiée sans retard. 

2. Les Administrations se font connaître, 
en outre, les journaux frappés d'interdiction. 

1'ari/ géné?-al des journaux. 

Art. 103. Chaque Administration dresse, au 
moyen des I istes fournies en exécution de l 'ar
ticle 102, un tarif général indiquant, par pays, 
les journaux, les conditions de ]'abonnement 
et les prix à payer par l 'abonné. Ces prix, 
établis conformément à l'article 4 de !'Arran
gement, sont énoncés dans la monnaie légale 
du pays qui publie Ie tarif. 

P ériodes d'abonnem ent. 

Art. 104. l. Les abonnements prennent 
cours: 

pour un an, au ler janv ier; 
pour six mois, au l er janvier et a u l er 

juillet; 
pour trois mois, au l er janvier, au l er avr il , 

au l er juillet et au l er octobre. 
2. Lorsque, conformément à l 'ar t icle 7, 

§ 2, de ! 'Arrangement, les Administrations con
viennent d' admettre des abonnements peur Ie 
reste d'une période normal e ou pour l'un ou 
l'autre mois du trimestre, les listes des jour
naux doivent indiquer, en dehors du pr ix de 
livra ison pour la période entière, les prix 
fixés pour un trimestre ou un mo is se lon Ie 
cas. 

3. Les Adm inistrations intéressées prêtent 
leur concours a ux abonnés qui, n'ayant pas 
fait leur demande en temps utile, expriment 
Ie désir d'obten ir, si possible, les numéros déjà 
parus. 

CHAPITRE II. 

Exécntlon des demandes d'abonnement. 
Listes d,es demandes d'abonnement. 

Art. 105. l. Vers la fin de chaque trimes
tre, les bureaux d'échange réoapitulent, sur 
une li ste conforme au modèle AP 2 ci-annexé, 
les demandes d'abonnement qu'ils ont reçues 
de l'intérieur. Cette liste doit parvenir au bu
reau d'échange correspondant en temps ntile 
pour permettre que les abo nnernents soi ent 
servis à la date à laquelle ils prennent cours. 

Les demandes qui parviennent après !'envoi 
de la liste générale font l'objet de listes spé-

ciales. Il en est de même des demandes qui 
sont faites en deho rs des périodes ordinaires 
de renouvellement. 

2. Ces li stes sont revêtues de numéros 
d'ordre dont la série se renouvelle chaque 
trimestre. 

Chaque liste est term inée par une récapitu
lation des demandes antérieures, de manière 
à présenter, par journal, Ie total général des 
abonnements à fournir à la demande d'un 
même bureau d'échange. 

Expédition des journaux. 

Art. 106. l. Les journam, sont expéd iés en 
paquets adressés, soit directement aux bureaux 
de destination, soit en bloc à des bureaux in
termédiaires, selon que les Aclministrations en 
conviennent. Les paquets doivent porter l'indi 
cation "Abonnements-poste". 

2. Par exception, les journaux doivent être 
placés sous des bandes à l'adresse des abon
nés quand les bureaux d'échange du pays dcs
tinataire Ie demandent. Le cas échéant, ces 
bureaux communiquent les noms et ad resses 
des abonnés aux bureaux d'échange du pays 
d'or ig ine. 

Les bandes doivent porter également la 
mention "Abonnements-poste". 

Les frais occasionnés par la mise sous bande 
des journaux peuvent être portés au compte 
de l'Administration dest ina ta ire par l 'Admi
nistration expéditrice. 

A bonne1nents aux journaux ne figurant 
pas à la l iste . 

Art. 107. Lorsqu'il est demandé un abonne
ment à un journal ne figurant pas à la li ste, 
Ie bureau d'échange en cause s'adresse au 
bureau d'échange corre pondant, en vue d'ob
tenir les rense ignements nécessa ires. Il peut 
néanmoins être donné suite immédiatement à 
l a demande d'abonnement sous réserve du 
règlement de compte ul térieur aveo l'intéressé, 
lequel est tenu de déposer des arrhes, a u
beso in. 

lrré gularités. 

Art. 108. Les retards, interruptions, fausses 
directions ou irrégular ités quelconques qui se 
produisent dans Ie serv ice des abonnements 
sont s ignalés immédiatement, soit au bureau 
d'échange, ou, s' il y a lieu , au bureau d'ori
gine, soit aux Administrations centrales qui 
l'ont demandé. 

En cas de constatation, à l 'arrivée, de dif
férences dans Ie nombre des journaux à livrer, 
Ie bureau de distribution ou Ie bureau 
d'éch ange notifie ces différences par un av is 
conforme au modèle AP 3 ci-annexé, en y 
joignant, autant que possible, l a bande utili 
sée pour la transmission. Lorsqu'un abonné 
réclame des nurnéros isolés d'un journal com
me ne lui étant pas parvenus, Ie fait est sig
nalé au moyen d'un av is conforme au modèle 
AP 4 ci-annexé. 

Il doit être donné suite sans retard aux 
réclamations. 

Publication interrompue ou supp?·imée. 

Art. 109. Lorsque la publ ication d'un jour
nal est interrompue ou supprimée par l 'édi
teur, les Administrations prêtent leurs bons 
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off ices à l 'effet d'obten ir, a utant que poss ibl e, 
Ie rembour ement, aux abonnés, du prix du 
journal pour la période pendant laquelle 
]'abonnement n'a pas été servi. 

A bonnements recueillis directement par les 
· éditeurs . 

Art. 110. 1. Les éditeurs qui ont recuei ll i 
d irectement des abonnements dressent, en 
double expédition, pour chaque bureau de 
clébi t, des feuilles de ]ivraison du modèle AP 
5 ci-annexé, mentionnant d'une manière claire 
et p récise et dans l'ordre alphabétique Ie nom, 
la p rofession et l'adresse des abonnés. l is re
por tent sur un relevé récapitulatif du modèle 
AP 6 ci-annexé, dressé en double expédition, 
par pays de destination et dans l'ordre alpha
b'tique des bureaux de débit, toutes les feu il 
les de livraison se rapportant au même jour
nal et à la même période d'abonnement. Ces 
relevés, accompagnés des feui lles de l ivraison 
qui s'y r apportent, sont transmis par l'inter
média ire du bureau de poste du lieu de pu
blication au bureau d'échange du pays d'ori
g ine des journaux. Ce bureau garde Ie dupli
cata du relevé AP 6 et transmet sans retard 
au bureau d'échange correspondant l'original 
de ce relevé accompagné des feuilles de li
vraison. L es dupl icata des feuilles de livrai
on, désignés comme tel par une mention cor

respondan te en tête de la formule, sont en
voyés directement, sans retard, aux bureaux 
de débit par Ie bureau d'échange du pays 
d'orig ine. 

2. Les éd iteUl's peuvent, dans des cas fondés , 
dénoncer , avant l'expi r ation de la période de 
livraison les abonnements recueillis d irecte
ment pa~ eux. lis doivent alors remettre en 
doubl e expédi t ion, au bureau de poste du l ieu 
de publication un avis de dénonciation établ i 
ur une carte' conforme au modèle AP 7 c i

annexé. Ce bureau ou Ie bureau d'échange du 
pays de publication complète la carte et en 
transmet une expédition, en francl11se de port, 
au bureau d 'échange de !' Administration des
t inata ire. L a seconde expédition revêtue, en 
tête de la mention "Duplicata" est envoyée 
dir;ctement au bureau de d istribution. Lorsque 
ce dern ier bureau constate que la demande de 
dénonciation concerne un abonnement do nt il 
n'a pas été avisé qui a déjà été dénoncé ou 
do nt il a déjà notifié la non-exécution, il ren
vo ie la form ule AP 7 au bureau de publica
t ion pour renseignements complémentaires. 

Lorsqu'u n abonnemen t recueilli par l' édi
teur ne peut pas être exécuté pour une cause 
quelconque, Ie bureau de d istribution en 
clonne conna issance au bureau du lieu de pu
bl ication au moyen d'un av is conforme a u 
modèle AP 8 ci-annexé. 

En cas de dénonciation ou de non-exécution 
d' abonnements recue illi s directement par les 
éditeurs les redevances résul tant de ces abon
nements' restent dues aux Admi nistrations in
téressées pour toute l a période cl'abonnement 
en cause. 

3. L'Admi nistration d u pays de publ ication 
peut prescr ire à ses bureaux que les formules 
AP 7 présentées par les éd iteurs so ient trans
m ises pa r l ' intermédi a ire du bureau d'échange 
de son pays. De même, l 'Adm inistration du 
pays de clestination a l a faculté d'ex ige r que 

les formules AP 7 adressées à ses bureaux 
so ient envoyées par l'intermédiaire du bureau 
d'éch ange de ce dernier pays. L a même régle
mentation peut être appliquée et demandée 
pour les formules AP 8. 

Changements d'ad,·esse. 

Art. 111. 1 . Lorsque l'abonné, par suite 
d' un changement de ré idence, désire que son 
journal so it d irigé sur un nouveau pays, signa
taire ou non de !'Arrangement, il doit tou
jours adresser sa demande au bureau de la 
d istribution primitive qui perçoit de ce chef 
Ie droit prévu à l'article 10 de !'Arrangement. 

Ce bureau en informe directement Ie bu
reau du lieu de publ ication et celui de la 
nouvelle destination, respectivement au moyen 
des parties A et B d'une formule conforme au 
modèle AP 9 ci-annexé. Lorsque le journal 
doit être dirigé sur un pays non par t icipant 
au service des abonnements, Ie bureau de la 
distribution primitive ne transmet que la 
partie A au bureau du lieu de publ ication. 

2. L'expédition directe au nouveau pays 
destinataire d'un journal est effectuée par les 
soins du bureau du l ieu de publ ication à 
l 'adresse personnelle du destinataire sous la 
mention "Abonnements-poste" . Le bureau de 
l a d istribution prim itive réexpédie de la méme 
manière les numéros qui lui parviennent en
core après l 'expédition de la formule AP 9. 

Dans les relations entre les pays s ignataires 
de !'Arrangement qui se sont entendus à eet 
égard, les journaux qu i doivent être d irigés 
sur une nouvelle destination peuvent, au lieu 
d'être mis sous bande, être insérés dans les 
paquets d'abonnements adressés aux bureaux 
de la distribution nouvelle. 

3. A l 'expiration du déla i de changement 
d'adresse prévu par !'abonné, le bureau du 
lieu de publication reprend la fourn iture du 
journal au l ieu de la distribution primitive. 

CHAPITRE III. 

Comptablllté. 
Comptes trimestriels. 

Art. 112. 1. Dès que les commandes tri
mestrielles peuvent être considérées comme 
closes, et, au plus tard Ie 20 du second mois 
du trimestre, sauf autre arrangement, chaque 
bureau d'échange dresse, pour le bureau cor
respondant, un compte particulier conforme 
au modèle AP 10 ci-annexó qu i est accom
pagné, si ce bureau Ie dés ire, des list.es de 
demandes comme pièces justificatives. Il 
inscrit sur ce compte, dans l'ordre alphabéti
que et par période d'abonnement, en commen
çant par l a durée l a moins longue, tous les 
journaux fourn is depuis la formation du 
compte précédent. En cas de besoin, un compte 
supplémentaire peut être établ i dans le cou
rant du t roisième mois du tr imestre. 

Les abonnements demandés après la forma
t ion du compte particuli er et, Ie cas échéant, 
du com pte supplémen"taire sont portés au 
compte du tr imestre su ivant . 

2. L es sommes dues pour la fourn iture, aux 
abonnés, de numéros isolés de journaux sont. 
à moins d'entente contraire, compr ises pour la 
1 iqu idation dans les comptes tr imestr iels. Il 
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en est de même des redevances résul tant des 
abonnements recueillis directement par les 
éditeurs. 

Liquidation. A. co1nptes. 

Art. 113. 1. Les com ptes dressés de part 
et d'autre sont débattus et liquidés avant l'ex
piration du premier mois suivant Ie trimestre 
auquel il s se rapportent. Ce délai est pro
longé de quatre mois pour les pays éloignés. 

Les différences ont réglées dans Ie compte 
trimestriel suivant. 

2. Au be oin, il peut être réclamé de 
acomptes mensuels. 

CHAPITRE IV. 

CommonJcatlon s. 

C01nmunications à aibesser au B ureau 
international. 

Art. 114. 1. Le Admini trations doivent, 
tro is mois au moins avant de mettre !'Arran
gement à exécution, commun iquer aux autres 
Administrations, par l'interméd iaire du Bu
reau international: 

a. la liste des pays avec lesquels elles entre
tionnent un service d'abonnements aux jour
naux sur la base de !'Arrangement ; 

b. la liste des pays n'exécutant pas !'Ar
rangement, mais dont les journaux peuvent 
être livrés par leur intermédiaire ; 

c. Ie montant des taxes qu'elle ajoutent au 
prix de I ivraison et du droit de réexpédition 
qu'elles perçoivent; 

d. l'indication qu'elles admettent de abon
n ments recueillis directement par les édi 
teurs · 

e. 'Ieurs bureaux d'échange et les pays pour 
lesquels ceux-ci interviennent; 

/. un extrait des dispositions de leurs lois 
ou règlements intérieurs applicables au er
vice des abonnements. 

2. Toute modification ultérieure doit être 
notifiée ans retard. 

Dlsposltlons finales. 

Mise à exécution et durée du R èglement. 

Art. 115. Le présent Règlement sera exé
cutoire à partir du jour de la mise en vigueur 
de ]'Arrangement concernant les abonnemenls 
aux journaux et écrits périodiques. 

Il aura la même durée que eet Arrangement, 
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun 
accorcl entre les Parties intéressées. 

Fait au Caire, Ie 20 mars 1934. 

Pour l'Al banie: Pan. NASSE. 
Pour l'Allemagne : 

K. ORTH. 
K . ZIEGLER. 
Dr. W . SEEBASS. 

Pour Ie Royaume de l'Arabie Saoudite: 
Fawzan EI-SABEK. 

Pour la R épublique Argentine: 
R. R. TULA. 

Pour l 'Autriche: Dr. Rudolf KUHN. 
Pour la Belgique: 

0. SCHOCKAERT. 
E. MONS. 

Pour la Bolivia: Ernesto Cá ERES. 
Pour Edmunilo de la FUENTE. 

Ernesto CáCERES. 
Pour Ja Bulgarie: 

Iv. KATZAROFF. 
Pour Ie Chili: R. Suarez BARROS. 

Pour la République de Colombie: 
E. ZALDUA P. 

Pour la République de Cuba: 
Alfreclo ASSIR. 

Pour Ie Danemark: 
C. MONDRUP. 
Arne KROG. 

Pour la Ville libre de Danzig: 

Pour la R épublique Dominicaine: 
Lui Alejandro AGUILAR. 

Pour !'Egypte: M. CHARARA. 
E. MAGGIAR. 
S. A. GHALWASH. 

Pour l'Espagne: Alonso CARO. 
A. RAMOS. 

Pour !'ensemble des Colonies espagnoles: 
Demetrio PEREDA. 

Pour l'Estonie: G. E. F. ALBRECHT. 
Pour l'Ethiopie: ALAMOU Tch. 
Pour la Finlande: 

G. E. F. ALBRECHT. 
Pour la France: M. LEBO . 

L. GENTHON. 
P. GRANDSIMO r. 
A. CABA NE. 
DUSSERRE. 

Pour l'Algérie: E. HUGUENI 

Pour la Grèce: V. DENDRAMIS. 
J. LACHNIDAKIS. 

Pour la République du Rondura : 
Dr. TUCCIMEt 

Pour la Hongrie: 

Pour l 'ltalie: 
Charle de FORSTER. 
Pietro TOSTI. 
GALDI Michele. 

Pour !'ensemble des Colonies italiennes: 
CRETY Donato. 

Pour la Lettonie: 
Ls ROULET. 

Pour la Lithuanie: 

Pour Ie Luxembourg: 

Pour Ie Maroc (à l' exclusion de 
la Zone espagnole): 

H. DUTEIL. 
Pour Ie Maroc (Zone espagnole) : 

A. RAMOS. 
Pour la Norvège: 

Klaus HELSI G. 
Oskar HOMME . 

Pour Ie Paraguay: 
R. R. TULA. 

Pour les Pays-Bas: 
DUYN TEE. 
v. GOOR. 
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Pour la Pologne: 
R. STARZYNSKI. 
Dr. BLACHIER. 
René MACHALSKI. 

Pour Ie Portuga l: 
A. de Q. R. VAZ PINTO. 
A. C. BIANCHI. 

Pour les Coloni portugaises de 
l'Afrique occidentale: 

Ernesto Julio NAVARRO. 
Pour les Colonies portugaises de l'Afrique 

orientale de l' Asie et de l'Océanie: 
' Mario Corrêa BARATA DA 

CRUZ. 
Pour la Roumanie: 

Ilariu MANEANU. 
C. STEFANESCU. 

Pour la République de Saint-Marin: 
CRETY Donato. 

Pour Ie Territoire de la Barre: 

Pour Ie Siam: 

Pour la Suède : Anders ORNE. 
Gunnar LAGER. 
Arvid BILDT. 

Pour la Confédérntion Suis e: 
Ls ROULET. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Václav KUCERA. 
Josef RADA. 

Pour la Tunisie : H. DUTEIL. 
Pour la Turquie: 

Yusuf ARIFI. 
M. SAKIN. 
M. TEVFIK. 

Pour la R épublique 0. de !'Uruguay: 
Arturo C. MASANÉS. 

Pour l'Etat de la Cité du Vatican: 
Mgr. Giuseppe MAZZOLI. 

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: 
Luis Alejandro AGUILAR. 

Pour l'Yémen: 

Pour Ie Royaume de Yougoslavie: 
Kosta ZLATANOVITCH. 

:S. 671. 

27 Decernbe,· 1934. BESLUIT tot wijziging 
van a rtikel I van het Cris is-Tuinbouwbe
sluit 1933 I. 

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

Economische Zaken van den 13den November 
1934, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen-
heden, n°. 22787; . . 

Gezien artikel 12 van de L andbouw-Cr1s1s
wet 1933 artikel 2 van het Crisis-Monopolie
besluit 1933 en artikel I van het Crisis-Tu in
bouwbesl uit 1933 I ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 19den October 1934, n°. 412); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den llden December 1934, n° . 31); 

Gelet op het nader rapport van onzen voor
noemden Ministe r van den 20 December 1934, 

n°. 24531, Afdeeling L andbouw-Cris is-Aange-
1 egenheden; 

H ebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. I. De woorden "1 Januari 1935" voor

komende in artikel 1 van het Cr isis-Tuinbouw
besluit 1933 I worden vervangen door de 
woorden: ,,1 J anuari 1936." 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien va11 
zijne afkondiging. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
a fschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHELMINA.. 

De llfinisMr van Econornische Za ken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uit geg. 31 Decern ber 1934.) 

s. 672. 

27 Decernbe,· 1934. BESLUIT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 op boter, kaas, melkproduc
ten, margarine en plantaardige en dier
lijke vetten en oliën en van artikel 12 dier 
wet op melkproducten en dierlijke vetten. 

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

Economische Zaken van 5 Februari 1934, n°. 
804, Afd. Crisis-Zuivel-Aangelegenheden; 

Gezien de artikelen 9, 12 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Cris is-Organisatie
besluit 1933 en het Cr isi s-Monopol iebesluit 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld i11 
artikel 27 der Landbouw-Crisiswet 1933 (ad
vies van den 2den F ebruari 1934) ; 

Gehoord den Raad van State (advies van 
den 20sten Februari 1934, n°. 32); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1934, n°. 
24255, Afdeel ing Crisi s-Zui vel-Aangelegenhe
den · 

'Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt over de te1mino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
beslui t 1933 en artikel 1 van het Crisis-Mono
poliebesluit 1933 en verstaat voorts onder : 

l. ,,boter'': boter in den zin van artike l 1 
der Boterwet; 

2. ,,kaas" : kaas in den zin van artikel 1 
van het K aasbesluit (Staatsblad 1927, n° . 
396); 

3. ,,melkproducten": melkproducten en de 
waar, welke door Onzen Ministe r als melk
product wordt aangewezen; 

4. 1 ,margar ine": rnargarine in den zin van 
artikel 1 der Boterwet; 

5. ,,margarine A": margarine, welke met 
boter is gemengd; 

6. ,,margarine B": m argarine, andere dau 
margar ine A. 

2. Dit besluit is geldi g van den datum va11 
zijn in werking treden tot 1 J a nuari 1936 . 

3. H et bereiden van boter is slechts toege
staan aan degenen, die a ls boterbere ide r door 
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een door Onzen M inister aan te wijzen crisis
organisatie zijn erkend. 

4. Het bereiden van kaas is slechts toege
staan aan degenen, die als kaasbereider door 
een door Onzen Min ister aan te wijzen crisis
organisatie zij n erkend. 

5. l. Het bereiden van melkproducten is 
slechts toegestaan aan degenen, die als pro
ducent van melkproducten door een door On
zen M inister aan te wijzen cris isorganisatie 
zij n erkend en aan elk dier erkenden slechts 
tot een voor elk der versch i Il ende soorten 
melkproducten door d ien Minister voor elk 
hunner telkens vast te stellen hoeveelheid per 
maand . 

2. Als producent van mel kproducten kun
nen !echts erkend worden degenen, die in d ie 
hoedanigheid de bereid ing van melkproducten 
a ls beroep of bedrijf uitoefenden in het jaar 
1933 of h iertoe door Onzen M inister zij n toege
laten. 

6. Het is verboden kaas een bewerking te 
doen ondergaan, daarin bestaande, dat die 
kaas in een luchtverdunde ruimte wordt ge
bracht, teneinde gebreken, als gevolg van een 
overmatige gasontwi kkel ing in het product, 
aan de waarneming te onttrekken. 

7. 1. Het verwerken en bewerken van : 
a. plantaardige en dierlij ke vetten en ol iën 

a l dan niet bewerkt of verwerkt, met uitzon
der ing van: 

l. melkvet; 
2. cacaoboter, voor zoover niet geraffinee1·d, 

a lthans niet meer dan 50 % gera ffineerde 
cacaoboter bevattende, njet door de een of 
andere bewerking smeerbaar geworden of niet 
verwerkt tot een emulsie; 

3. r icinusolie ; 
4. medicinale levertraan ; 
5. ruwe lij nol ie, mits niet gehard; 
6. aetheri sche oliën; 
7. mengsels van plantaard ige en/of d ier

l ij ke vetten en/of oliën eenerzijds met 15 % 
of een grooter percentage mineraal vet of 50 % 
of een grooter percentage minerale olie ander
zijds; 

8. houtol ie; . 
9. peri ll aol ie ; 
b. mengsels, a l dan niet bewerkt of ver

werkt, bevattende twee of meer van de onder 
a, onder 1 t/m 9, genoemde stoffen, is slechts 
toegestaan aan degenen, die als verwerker en 
bewerker van vet en/of olie door een door 
O nzen Minister aan te wijzen cris isorganisatie 
zijn erkend. 

2. De voorwaarde, in het voorgaande l id 
bedoeld, wordt niet gesteld, voor zoover het 
verwerken van vet geschiedt: 

a. in een woning en met bestemming voor 
huishoudelij k gebruik; 

b. in bedrij ven van apothekers of drogisten 
tot het vervaardigen van pharmaceutische 
praeparaten . 

8. l. In afwijking van het bepaalde in ar
t ikel 7 is h et vervaardigen van margarine B 
slechts toegestaan aan degenen, die a ls marga
r inefabr ikant door een door Onzen Minister 
aan te w ijzen crisisorganisatie zij n erkend en 
is het verwerken of bewerken van margarine 
B tot margar ine A slechts toegestaan aan de
.genen , d ie als margarinefabr ikant of a ls 

L. & S. 1934. 

menger door een door Onzen Minister aan te 
wijzen crisisorgan isatie zijn erkend. 

2. A ls margarinefabrikant onderscheiden
lijk als menger kunnen slechts erkend worden 
degenen, die op 1 J anu a1· i 1934 krachtens ar
t ikel 7 der Crisis-Zuivelwet 1932 (Staatsblad 
n°. 290) a ls zoodanig waren erkend of hiertoe 
door Onzen Minister zij n toegelaten. 

9. l. In afwijking van het bepaalde in a r-
t ikel 7 is : 

a. het bere iden , 
b. het raffineeren, 
c. het harden 

van, voor ieder der genoemde productieproces
sen door Ons nader aan te wij zen, plantaardige 
en dierl ij ke vetten en oliën, die bij een tem
peratuur van 15° C. vloeibaar zijn, slechts 
toegestaan aan degenen, die a ls bere ider, raf
finadeur en/of harder van zoodanige producten 
door een door Onzen Minister aan te wijzen 
crisisorganisatie zijn erkend. 

10. l. Voor de t ijdvakken, aanvangende 
met ingang van nader door Ons te bepalen 
dagen en eindigende op 1 J anuari 1936, is de 
invoer van dierlijke vetten a l dan niet ver
werkt of bewerkt, en is de invoer en/of ui t
voer van melkproducten slechts toegestaan aan 
een door Onzen M inister als monopol iehoud
ster aan te wijzen cr isisorganisatie. 

2. De aanvang van de in het eerste li d be
doelde tijdvakken kan verschillend worden 
bepaald naar de verschillende soorten, bewer
kingen en verwerkingen van die producten 
en naar de versch illende la nden . 

3. Als contractant-belanghebbenden bij den 
import en/of export van melkproducten kun
nen door de crisisorganisatie, a ls bedoel d in 
het eerste lid , slechts erkend worden degenen, 
d ie den ·import onderscheidenlijk export als 
beroep of bedrijf uitoefenden in het jaar 1933 
of h iertoe door Onzen M inister zijn toegelaten, 
met dien verstande, dat de erkenning slechts 
kan geschieden voor d ie producten, welke de 
aanvrager in dat jaar importeerde onderschei
denlij k exporteerde. 

ll. Di t besluit kan worden aangehaald 
onder den t itel Crisis-Zuivelbesluit 1934 I . 

12. D it beslu it treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondig ing, met uitzonder ing van de artike
len 3, 4 en 7, die in werk ing treden op een 
nader door Ons te bepalen datum, die voor 
elk d ier artikelen verschillend kan zijn. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILH ELMINA. 

De Minis~e,· van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 31 December 1934. ) 

s. 673 . 

Nog niet verschenen, wordt achterin opge
nomen. 

6G 
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s. 674. 
27 Dece1nber 1934. BESLUIT tot bepaling 

van den aanvang van het in art. 10 van 
het Crisis-Zuivelbesluit 1934 I bedoelde tijd
vak ten aanzien van ongesmolten rundvet. 

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

Economische Zaken van den 20 December 
1934, n°. 24459, afd. Landbouw-Cris is-Aange
legenheden; 

Gelet op artikel 10 van het Crisis-Zuivelbe
slui t 1934 I ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het tijdvak, gedurende hetwelk de 

invoer van ongesmolten rundvet slechts is toe
gestaan aan de krachtens artikel 10 van _h_et 
Cris is-Z uivelbesluit 1934 I aangewezen cr1s1s
organisatie, vangt aan met ingang van 1 Ja
nuari 1935. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag, na dien van zijn afkond ig ing. 

Onze Minister van Economische Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minis~er van Econo1nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 31 Dece,nber 1934.) 

s. 675. 

27 December 1934. BESLIDT tot toepassing 
van de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en van het Cris is-Organi
satiebesl uit 1933 op gewassen van den 
tuinbouw. 

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

E conomische Zaken van den 29 November 1934, 
n°. 23846 afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Gezien de artikelen 9 en 13 der Landbouw
Crisiswet 1933 en het Crisis-Organisatiebesluit 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, bedoeld in 
a rtikel 27 van de L andbouw-Crisiswet 1933 
(advies van den 23 ovember 1934, n°. 424); 

Gehoord den Raad van State, (advies van 
den 11 December 1934, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 21 December 1934, 
n° . 24530, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aange
legenheden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
tebep~M: . 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termrno

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en verstaat voorts onder: 

1°. fruit: voor menschelijke consumptie 
geschikte vruchten, welke zijn gegroeid aan 
houtgewassen en welke in N ederland plegen 
te worden gekweekt; 

2°. W armoezerij gewassen: voor mensche-
1 ijke consumptie geschikte kruidachtige gewas
sen en de daaraan gegroeide voor menschel ijke 
consumptie gesch ikte vruchten, te weten: 
aardbei; augurk; andijvie; asperge; artisjok; 
biet; all e soorten stam- en stokboonen, voor 
zoover de peul in groenen toestand wordt ge-

oogst; alle soorten stam- en rijserwten, voor 
zoover de peul in groenen toestand wordt ge
oogst met uitzondering van landbouw-erwten; 
a lle koolsoorten met inbegrip van koolrabi; 
komkommers; kervel; meloen; pre i ; peter
selie; postelein; alle roode bos-, breek- en 
bewaarpeen; meirapen; radijs; ramenas; 
raapstelen; sla; spinazie; selderij ; sja lot ; 
schorseneer; specerijgewassen zooa ls o. a. zu
ring, peper en kervel; uien met uitzondering 
van zaaiuien; veldsla; witlof, waaronder 
mede wordt begrepen de witlofwortel; 

3°. vroege aardappelen: die soorten aard
appelen, welke door Onzen Minister a ls zoo
danig worden aangewezen; 

4°. 1 andbouwerwten: landbouwerwten, voor 
zoover van deze gewassen de peul in groenen 
toestand wordt geoogst; 

5°. gewa sen van den tuinbouw : fruit, war
moezerijgewassen en vroege aardappelen; 

6°. aangeslotene A: hij, di e als teler van 
warmoezerijgewassen, vroege aardappelen, fru it 
onder glas en frambozen is aangesloten bij een 
door Onzen Minister aan te wijzen crisis-orga
nisatie; 

7°. aangeslotene B: hij , die als teler van 
fruit anders dan fruit onder glas en fram 
boze~, is aangesloten bij een door Onzen Mi
nister aan te wijzen crisis-organisatie; 

8°. aangeslotene C: hij, die als oogster van 
aardappelen is aangesloten bij een door Onzen 
M inister aan te wijzen crisis-organisatie; 

9°. aangeslotene D: hij, die a ls oogster van 
landbouwerwten is aangesloten bij een door 
Onzen Minister aan te wijzen cris is-organisa
tie · 

1'0°. aangeslotene E: hij, die als hande
l aar in gewassen van den tuinbouw is aan
gesloten bij een door Onzen Minister aan te 
wijzen crisis-organisatie; 

11 °. aangeslotene F: hij , die als bewerker 
of verwerker van gewassen van den tuinbouw 
is aangesloten bij een door Onzen M inister 
aan te wijzen cris is-organisatie; 

12°. aangeslotene G: de ve ilinghouder, die 
als zoodanig is aangesloten bij een door On
zen Minister aan te wijzen crisis-organisatie. 

2. 1. Het in bedrij f telen van warmoezerij 
gewassen, vroege aardappelen, frui t onder glas 
en frambozen is verboden, tenzij met door of 
vanwege Onzen Minister te ve rl eenen vergun
ning, waarvan het model door dezen wordt 
vastgesteld. 

2. De vergunning, bedoel d in lid 1 van dit 
a rtikel , kan uitsluitend worden verleend aan 
een aangeslotene A en is geldig tot een door 
Onzen Minister te bepalen tijdstip. 

3. A ls aangeslotene A kan slechts worden 
erkend degene, die in het jaar 1933 warmoe
zerijgewassen, vroege aardappelen, fru it onder 
glas of frambozen op eene oppervlakte van ten 
minste 5 are in bedrijf teelde of als te ler in 
bedrijf van die gewassen door Onzen Minister 
is toegelaten. 

4. De vergunning, bedoeld in lid 1 van dit 
artikel , geldt uitsluitend voor den persoon 
van den aangeslotene A, vermeld in het bewijs 
der vergunning. 

3. 1. De vergunning, bedoeld in a rt ikel 2, 
moet inhouden welk percentage van de in het 
jaar 1933 met warmoezerij gewassen. vroeg•· 
aardappelen, fruit onder glas en framboze1, 
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beteelde oppervlakte door den aangeslotene A 
mag worden beteeld. 

2. Het percentage, bedoeld in het eerste I id 
van dit artikel, hetwelk verschillend _kan zijn 

a. naar gelang van de g rootte van de be
drijven, voorzoover in 1933 voor land- en tuin
bouw benut; 

b. naar gelang geteeld wordt in kassen, 
warenhuizen , serres of onder plat g las, dan 
wel niet onder g las; 

c. voor verschi ! lende gebieden; 
d. voor· versch illende gewassen, soorten en 

varieteiten en voor verschillende teeltwijzen, 
wordt door Onzen Minister vastgesteld. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel , wordt voor dengene, 
die a ls teler van warmoezerijgewassen, vroege 
aardappelen, fruit onder glas en frambozen in 
bedrijf door Onzen Minister wordt toegelaten, 
door dezen de oppervlakte gronds vastgesteld, 
welke in kassen , warenhuizen , se rres, of onder 
plat gl as, dan wel niet onder glas mag worden 
beteeld. 

4. 1. Onverm inderd het bepaalde in de ar
tikelen 2 en 3 is het telen van spinazie en 
sl a, zoowel pluk-, snij- als k ropsla, in kassen, 
warenhuizen en serres, waarin druivenboomen 
zijn geplant ouder dan 6 jaar, verboden. 

2. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 2 en 3 en in het vorig li d van dit arti
kel is het telen van sla, zoowel p luk-, snij - a ls 
kropsla slechts toegestaan tot een door Onzen 
Minister te bepalen aantal kroppen per door 
hem daarbij te noemen eenheid . 

3. H et aantal en de eenheid, bedoeld in 
het tweede lid van di t artikel kunnen elk ver
schill end worden gesteld voor .de verschillende 
soorten en teeltwijzen van sla e n naarmate 
geteeld wordt in kassen, warenhuizen, serres 
of onder plat glas, da n wel niet onder glas. 

4. Onverminderd het bepaalde in de a r t i
kel e n 2 en 3 en in het eerste en tweede I id 
van dit artikel is het telen van sla, zoowel 
pluk- snij- als kropsla onder hetzelfde gl as in 
de p~riode van 1 J anuar i tot 30 Juni 1935 
slechts eenmaal toegestaan, en is het overleg
gen van sl a op sla verboden. 

5. Onverminderd het bepaalde in de arti
kelen 2 3 en 4 is het telen van warmoezerij 
gewasse~ en vroege aardappelen in voorcul
tuur sl echts toegestaan over de oppervlakte 
door een aangeslotene A in 1933 met die ge
wassen uitsluitend in voorcultuur beteeld en is 
het telen van die gewassen in nacu ltuur slech ts 
toegestaan over de oppervla kte door een aan
geslotene A in 1933 met die gewassen uitslui
ten1 in nacultuur beteeld, het een e n het 
ander, met inach tnem ing van het percentage 
in artikel 3 bedoeld. 

6. Onder door Onzen i\Iinister te stellen re
gelen kan in door hem aan te wijzen geval len 
of groepen van gevallen de vergunni_~g, be
doeld in a r t ikel 2, geheel of gedeeltehJk wor
den overi:redragen. 

7. 1. H et in bedrijf telen van fruit, anders 
d a n frui t onder gl as en frambozen, is slechts 
toegestaan aan aangeslotenen B. 

2. Als aangeslotene B kan slechts wo_rden 
erkend degene, die in het jaar 1933 fruit, 
anders dan fruit onder glas en frambozen, in 
bedrijf teelde, of al s teler in bedrijf van fruit, 
anders dan fruit onder glas en frambozen, 

door Onzen Minister is toegelaten. 
8. 1. H et oogsten van aardappelen voor 

een door Onzen Minister te bepalen datum, 
welke verschillend kan worden gesteld voor de 
verschi l lende soorten aardappelen, is verboden. 

2. Onverminderd het bepaalde in het vo
rige lid is het oogsten van aardappelen vóór 
1 Augustus van eenig jaar verboden, tenzij 
met door of vanwege Onzen Minister te ver
leenen vergunning, waarvan het model door 
dezen wordt vastgesteld. 

3. De vergunni ng, bedoeld in lid 1 van dit 
a r ti kel kan uitslui tend worden verleend aan 
een aangeslotene C en is geldi g tot een door 
Onzen Minister te bepalen t ijdstip. 

4. Als aangeslotene C kan slechts worden 
erkend degene, di e in het jaar 1933 vóór 1 
Augustus aardappelen heeft geoogst of als 
oogster van aardappelen door Onzen Minister 
is toegelaten. 

5. De vergunning, bedoeld in lid 1 van dit 
artikel gel d t uitsluitend voor den persoon van 
den aangeslotene C, vermeld in het bewijs der 
vergunning en moet inhouden welk percentage 
van de in het jaar 1933 in de overeenkomstige 
periode vóór 1 Augustus geoogste aardappelen 
door den aangeslotene C mag worden geoogst. 

6. Voor dengene, die a ls oogster van aard
appelen door Onzen Minister wordt toegelaten, 
wordt door dezen de hoeveelhe id aardappelen 
vastgesteld a ls basis, waarover het percentage, 
bedoeld in het vorige lid , wordt toegepast, 
welke hoeveelheid verschillend kan zij n voor 
verschillende soorten en voor verschillende 
tijdvakken. 

7. Het percentage, bedoeld in lid 5 van 
di t artikel, wordt door Onzen Minister vast
gesteld en kan verschill end zijn voor verschil 
lende soorten aardappelen en voor verschil
l ende tijdva kke n. 

9. 1. H et oogsten van landbouwerwten is 
verboden, tenzij met door of va nwege Onzen 
Minister te verleenen vergunning, waa rvan het 
model door dezen wordt vastgesteld. 

2. De vergunning, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, kan ui tslui tend worden verleend 
aan een aange lotene D en is geldig tot een 
door Onzen Minister te bepalen t ijdstip. 

3. Als aangeslotene D kan slechts worden 
erkend degene di e in het jaar 19.33 landbouw
erwten heeft geoogst of a ls oogster van land
bouwerwten door Onzen Minister is toegelat.en . 

4. De vergunning, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel , geld t uitsluitend voor den persoon 
van den aangeslotene D , vermeld in het bewijs 
der vergunning en moet inhouden welk per
centage van de in het jaar 1933 met land
bouwerwten beteelde en in groenen toestand 
geoogst.e oppervl a kte doo r den aangeslotene D 
mag worden geoogst. 

5. Voor dengene, die a ls oogster van la nd
bouwerwten door Onzen Minister wordt toege
laten, wordt door dezen de hoeveelheid l a nd
bouwerwt.en vastgest.eld als basis, waarover 
het percentage, bedoeld in het vorig lid, wordt 
toegepast. 

6. Het percentage, bedoeld in l id 4 van 
dit artikel , wordt door Onzen Minister vast
gesteld. 

10. 1. Als aangeslotene E kan slech ts wor
den erkend degene, die in het jaar 1933 han
delaar in gewassen van den tuinbouw was, of 
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als zoodanig door Onzen Minister is toege
laten. 

2. Als aangeslotene F kan slechts worden 
erkend degene, die in het jaar 1933 bewerker 
of verwerker van gewassen van den tuinbouw 
wa of die als zoodanig door Onzen Minister 
is toe ge l aten. 

3. A ls aangeslotene G kan slechts worden 
erkend degene, die in het jaar 1933 gewassen 
van den tuinbouw veil de of die als veil ing
houder door Onzen Minister is toegelaten. 

11 . Het vervoeren of doen vervoeren, het, 
anders clan voor gebruik ter plaatse, voorhan
den of in voorraad hebben, bewerken of doen 
bewerken, verwerken of doen verwerken, ver
hande len of doen verhandelen van gewassen 
van den tuinbouw, anders dan bewerkt of ver
werkt in gezamenlijke hoeveelheden boven 
een door Onzen iinister te bepalen aanta l 
kilogrammen hetwelk verschillend kan zijn 
voor de vers~hillende soorten van die gewas
sen, voor onderscheidene deelen des jaars en 
voor verschi ll ende deelen des lands, is slechts 
toege taan, voor zoover betreft 

a. het vervoeren of doen vervoeren en het, 
anders dan voo,· gebruik ter plaatse, voorhan
den of in voorraad hebben: 

1°. aan aangeslotenen A en B, uitsluitend 
,·oor van eigen teel t afkomstige gewassen van 
den tuinbouw; 

2°. aan aangeslotenen E , aangeslotenen F 
en aan ge lotenen G; 

b. het, ander dan voor gebruik ter plaatse, 
bewerken of doen bewerken, venverken of doen 
verwerken, aan aangeslotenen F , met dien 
verstande, dat uitsluitend die wijze van be
werking of verwerking is toegestaan, welke 
door den aangeslotene F in 1933 werd to ge
past; 

c. het, anders dan voor gebruik ter plaatse, 
verhandelen of doen verhandelen: 

1 °. aan aangeslotenen A en B , indien zu lks 
geschiedt op de door Onzen Minister te be pa
len wijze van afzet, welke versch1llend ka n 
zijn voor: 

a. verschi llende soorten, variëteiten en ma
ten van d ie gewassen, 

b. ver chillende deelen de lands: 
2°. aan aangeslotenen E , aangeslotenen F 

en aangeslotenen G. 
12. Onverminderd het bepaalde in het vorig 

artikel i het aan aangeslotenen F verboden 
bewerkte of verwerkte gewassen van den tuin
bouw af te leveren of te doen afleveren, in
dien de verpakking van deze gewassen niet 
overeenkomstig door Onzen M inister te ste llen 
regelen voorz ien is van één of meer merken 
of kenteekenen vast te stell en door Onzen 
Minister, welke merken of kenteekenen ver
sch ill end kunnen zij n naar gelang van de 
soort, de herkomst en de kwali te it van die 
gewassen. · 

13. Onverminderd het bepaalde in artikel 
11 is het aan een aangeslotene G verboden 
g-ewassen van den tuinbouw te veilen, indien 
die gewas en niet zijn gesorteerd naar kwal i
teit, verzorgd on verpakt, volgens goed han
del sgebruik. 

Onze Minister is bevoegd nadere regelen te 
stell en ten aanzien van het in het eerste I id 
bepaalde. 

14 . Dit besluit geldt voor het tijdvak, aan-

vangende op 1 Januari 1935 en eindigende op 
1 Januari 1936. 

15. Dit beslu it treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien van zijne 
afkondiging. 

16. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel "Crisis-Tuinbouwbeslui t 1935 I ". 

Onze Minister van Economische Zaken is be
l ast met de u itvoer ing van d it beslu it , hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden gewnden aan den R aad 
van State. 

's-Gravenhage, don 27sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 31 Dece1nber 1934.) 

s. 676 . 

27 Dece,nber 1934. BESLUI T tot toepassing 
van de artikelen 9, 12 en 13 der L and
bouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organisa
tiebesluit 1933 en het Crisis-Monopol ie
besluit 1933 op gedroogde garnalen. 

W ij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Economische Zaken van 26 October 1934, n° . 
22790, Afdeeling L andbouw-Cri is-Aangelegen
heden; 

Gezien de artikelen 9, 12 en 13 der Land
bouw-Crisiswet 1933, het Cr isis-Organisatie
besluit 1933 en het Cri is-Monopoliebe luit 
1933 ; 

Gehoord de Centrale Commissie, inzake de 
Landbouw-Crisiswet 1933 (advies van den 19 
Ootober 1934, n°. 415) ; 

Gehoord den Raad van State (adv ies van 
den 13 ovember 1934, n°. 50); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van E conomische Zaken van den 21 
December 1934, n°. 24852, A fdeel ing Land
bouw-Crisis-Aangelegenheden ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Dit besluit neemt Qver de termino

logie van artikel 1 van het Crisis-Organisatie
besluit 1933 en van artikel 1 van het Crisis
Monopoliebesluit 1933 en verstaat voorts 
onder: 

,,garnalendroger" : een ieder, die a ls geor
gani eerde is aange loten bij een door Onzen 
Minister aan te wijzen crisi -organisatie en 
als zoodanig toegelaten is tot de groep "er
kende garnalendrogers" ; 

,,garnalenv isscher": een ieder, die als ge
organiseerde is aangesloten bij een door Onzen 
M inister aan te wijzen r is is-organ isatie en 
als zoodanig toegelaten i tot de groep "er
kende ga rnalenvissoher ". 

2. H et verwerken en doen verwerken van 
garnalen tot gedroogde garnalen is slechts 
toegestaan aan een ga rnal endroger, voorzoover 
deze vol daan heeft aan de navolgende voor
waarden: 

a. de te drog-en garnalen moeten, beha lve 
in door Onzen Mini ter te bepalen gevall en, 
door hem betrokken zijn uit e igen vangst of 
van garnalenvisschers; 

b. indien de te drogen garnalen van garna
lenv isschers betrokken zijn, moet door hem ten 
genoege van de crisisorganisatie, bedoeld in 
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artikel 1, aangetoond worden, dat de gar
nalen gekocht zij n voor of boven een door 
Onzen Minister vast te stell en minimumprijs, 
welke prijs verschillend kan zijn voor gekookte 
en ongekookte garnalen; 

c. hij moet zich tegenover de crisisorganisa
t ie, bedoeld in artikel 1, verbonden hebben 
iedere hem door de garnalenvisschers, die 
daartoe door of vanwege Onzen Minister zijn 
aangewezen, aangeboden partij natte, zoowel 
gekookte als ongekookte garnalen, af te ne
men, indien voldaan is aan door Onzen Minis
ter te stellen voorwaarden, tenzij met de af
name eener aangeboden partij de capaciteit 
zijner drogerij wordt overschreden of tenzij de 
aangeboden partij volgens het oordeel van 
voornoemde crisisorganisatie niet voldoende is 
om zijn drogerij in werking te stellen of te 
houden. 

3. De betalingsvoorwaarden en de inrich
ting van de door de garnalendrogers te hou
den administratie, alsmede de controle daar
op, worden bij een aan de goedkeuring van 
Onzen Minister onderworpen reglement, vast
gesteld door de crisis-organisatie, bedoeld in 
artikel 1. 

4. 1. De invoer en de uitvoer van gedroog
de garnalen, bewerkt of onbewerkt, verwerkt 
of onverwerkt, is voor de tijdvakken, aanvan
gende met ingang van nader door Ons te be
palen t ijdstippen en eindigende met ingang 
van nader door Ons te bepalen tijdstippen, 
slechts toegestaan aan een door Onzen Minis
ter daartoe a ls monopoliehoudster aan te wij
zen cr isis-organisatie. 

2. De tijdstippen, bedoeld in het vor ig lid , 
kunnen verschillend zij n ten aanzien van den 
invoer en den uitvoer, zoomede ten aanzien 
van de verschill ende landen van invoer en 
uitvoer. 

5. D it besluit geldt voor het tijdvak, aan
vangende met den dag van zij n inwerk ing
treden en e indi gende met ingang van den 
1 Januari 1936. 

6. Dit besluit, hetwelk kan worden aange
haald onder den t itel " Gedroogde Garnalen
besluit 1935 I ", treedt in werking op 1 J a
nuari 1935. 

Onze Minister van Economi che Zaken is be
last met de uitvoer ing van d it beslui t , het-
1Vel k in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg . 31 D ece,nber 1934.) 

s. 677 . 

27 Dece,nbe1· 1934. BESLUIT tot vaststel
ling van de bepalingen betreffende den 
publieken verkoop van visch binnen de 
grenzen van de terreinen van het Staats
visschershavenbedrij f te lhnuiden. 

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

Waterstaat van 25 October 1934, La . S., Di 
rectie van den W aterstaat; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 29 De
cember 1928 (Staatsblad n°. 515) tot aanwij-

zing van den tak van den Rijksdienst, om
vattende de Visschershaven te JJ,nuiden voor 
een beheer als bedoeld in arti kei 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, n° . 259); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 November 1934, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 December 1934, La. 
R. , Directie van den W aterstaat; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 J anuari 1935 vast te 

stell en de volgende bepalingen betreffende 
den publieken verkoop van visch binnen de 
grnnzen van de terreinen van het Staatsvis
schershavenbedrijf te JJ,nuià,en. 

Art. 1. Di t besluit verstaat onder: 
a. Directeur: den Directeur van het Staats

visschershavenbedrij f of zijn plaatsvervanger ; 
b. halchef: den halchef van het Staats

visschershavenbedrijf of zijn plaatsvervanger; 
c. kassier: den kass ier van het Staatsvis

schershavenbedrij f of zijn plaatsvervanger; 
d. afslagpe,·soneel : het afslagpersoneel van 

het Staatsvisschershavenbedrijf; 
e. havenpersoneel: het havenpersoneel van 

het Staatsvisschershavenbedrijf; 
/. eigenaar van de visch: den reeder en 

verder in het a lgemeen hem, die voor e igen 
rekening visch ten verkoop aanbiedt. Hierbij 
wordt onder reeder verstaan de reeder, ree
derij of vennootschap, die al dan niet eigenaar 
zijnde, een schip ter zee doet varen tot het 
uitoefenen van de vissche,;j . Tevens wordt 
onder e igenaar van de visch verstaan hij , di e 
geen factoor zijnde, den eigenaar van de visch 
vertegenwoordigt. 

2. De hall en zijn dagelijks, uitgezonderd 
op Zondagen, op den Nieuwjaarsdag, op den 
tweeden Paaschdag, op den Hemel vaartsdag, 
op den tweeden Pinksterdag en op de beide 
K erstdagen, opengesteld gedurende de tijden , 
door den Directeur te bepalen. De Directeur 
regelt naar gelang van de omstandigheden 
de uren, waarop publ ieke verkoop van visch 
plaats vindt. 

3. De schipper van een vischaanvoerend 
vaartuig is verplicht bij binnenkomst aan het 
havenpersoneel schriftelij ke aangifte te doen 
van soort en hoeveelheid van de te verkoopen 
visch . 

4. 1. De eigenaar van de visch heeft het 
recht zich, na schriftelijke mededeeling aan 
den Directeur, bij den verkoop van visch door 
een factoor te doen vertegenwoordigen. 

2. Als factoor kan alleen optreden hij , die 
door den Directeur als zoodanig is erkend. Om 
als factoor te worden erkend, moeten aan den 
Directeur worden overgelegd: 

a. een bewijs, dat de aanvrager is van Ne
derlandsche nationaliteit ; 

b. een bewijs van goed zedelijk gedrag; 
c. een door den Di recteur goedgekeurde 

persoonlijke of zakelijke zekerheid ten be
drage van f 3000. 

3. Ingeval de Directeur een aanvankelijk 
door hem goedgekeurde zekerheid, a ls in het 
vorig lid onder c bedoeld, niet meer als vol
doende beschouwt, kan hij het stellen van 
nieuwe zekerheid eischen . 

4. De Directeur is bevoegd een erkenden 
factoor, wanneer diens handelingen als zoo
danig daartoe aanleiding geven, a ls factoor 



1934 27 DECEMBER (S. 677) 950 

te schorsen of diens e rkenni ng a ls zoodanig 
in te trekken. 

5. De verkoop van de aangevoerde visch 
geschiedt op verzoek van den e igenaar van de 
visch of van den factoor. 

6. Visch, die naar het oordeel van den hal 
chef in ondeugdelij ken staat verkeert, mag 
niet in de ha ll en worden gebrach t. Wanneer 
in de ha ll en visch in ondeugdelijken staat 
wordt aangetroffen wordt zij niet verkocht, 
maar moet de eigenaar van de visch of de fac
toor deze op eerste aanzegging van den h al
chef onmiddellijk uit de ha llen verwijderen ; 
voldoet de eigenaar van de v isch of de fac
toor hieraan niet, dan wordt de visch door of 
vanwege het Staatsv issch ershavenbedrij f op 
kosten van den nalatige uit de hallen ver
wijde rd. 

7. 1. De bevelen van den h alchef en van 
het a fslagpersoneel ten aanzien van aanvang, 
voortgang of staking van het lossen, alsmede 
ten aanz ien van het sorteeren naar soort, het 
plaatsen en het uitleggen van de visch, moeten 
onmiddellijk worden opgevolgd. 

2. De halchef heeft het recht om, wanneer 
een zoodan ig bevel niet wordt nagekomen, 
het lossen van het betrokken vaartuig te doen 
staken en de reeds gelo te v isch n iet te doen 
verkoopen. 

3. H et in het ee rste en tweede lid bepaalde 
is mede van toepass ing, wanneer visch op 
andere wijze da n per vaartu ig wordt aange
voerd. 

4. De eigenaar van de v isch of de factoor is 
verplicht, zoodra de te verkoopen visch is ge
sortee rd , aan den halchef een schri fte lij ke op
gave van voorge chreven model te verstrek
ken, vermeldende soort en hoeveelhe id van de 
te verkoopen visch. 

8. 1. De te verkoopen visch moet, voor
zoover zij niet in aanmerking komt om te 
worden u itgelegd, zijn gesorteerd in de kisten, 
welke het Staatsv isschershavenbedrijf daartoe 
besch ikbaar stelt. In bijzondere gevall en, ter 
beoordee l ing van den ha lchef, kan hiervan 
worden afgeweken. 

2. H et gew icht aan visch, gesorteerd in een 
vanwege het Staatsvisschershavenbed rijf be
schikbaa,· gestelde ki st, mag niet minder zijn 
dan het gewicht, door den Directeur ten aan
zien van die kist vastgesteld. 

9. De publieke verkoop van v isch geschiedt 
in vo lgorde van binnenkomst van de visch
aanvoerende vaartu igen, te beginnen met h et 
eerst binnengekomen vaartu ig. Bij verkoop 
van leven de visch en in bijzondere gevall en, 
ter beoordeeling van den hal chef, kan van 
deze vo lgorde worden a fgeweken. 

10. De publieke verkoop van visch ge
schiedt bij a fslag. 

11. 1. De Di recteur bepaalt de hoeveelhe id 
van elke vischsoor t, die als eenhe id bij den 
ve rkoop moet dienen. 

2. H et afslagpersoneel ,·egel t het aanta l 
van deze eenheden, bij el ken koop te gunnen. 
Voorzoover de e igenaar van de visch of de fac
toor den wensch daartoe kenbaar maakt, ge
schiedt di e rngeling in overleg met hem. Bij 
gesch ill en besl ist de h alchef. 

12. 1. De eigenaar van de visch of de fac
toor is bevoegd vóór den aanvang van den 
verkoop van de door hem aangeboden visch 

aan den halchef opgave te doen van het be
drag, dat hij a ls inzet voor elke vischsoort 
wenscht. 

2. Ingeval de bij den verkoop geboden 
prijs naar het oordeel van den eigenaar van 
de visch of van den factoor onvoldoende is, 
kan deze den verderen verkoop van zijn visch 
of een deel daarvan doen ophouden en na 
kennisgev ing aan den b a lchef de nog niet ver
koch te v isch uit den verkoop terug nemen. 

13. 1. Ingeval van besnapping wordt de 
koop n iet toegewezen en wordt opnieuw afge
slagen. 

2. Onder besnapping wordt verstaan het 
mijnen door een kooper , voordat de a fslager 
minder dan vijf eenheden heeft afgeroepen, 
of, bij gebruik van het electrisch mijntoestel , 
voordat de wijzer minder dan tien eenheden 
heeft doorloopen. 

14. De kooper is verplicht onmiddell ijk na 
het koopen de door hem gekochte visch van 
zij n naambriefje te voorzien of te doen voor
zien . Onmiddellijk nadat de visch publiek is 
verkocht, moet deze vanwege den kooper va11 
de afslagplaats worden verwijderd. 

15. Indien na verkoop, doch voordat de 
v isch van de afslagplaats is verwijderd, blijkt , 
dat de sorteering van de v i ch naar het oor
deel van den hal chef misle idend is, kan op 
verzoek van den kooper de koop ongedaan 
worden gemaakt. 

16. 1. Als kooper wordt toegelaten : 
a. ieder, die een bedrij f uitoefent en die, 

ter voldoening van de door hem te besteden 
koopsommen, een bedrag in gereed geld , ten 
minste gelijk aan die koopsommen, bij den 
kass ier heeft gestort, welk bedrag ten minste 
f 200 zal moeten bedragen ; 

b. ieder, die een bedrijf uitoefent en te 
wiens behoeve een door den Directeur goedge
keurde bankgarantie ten kantore van het 
Staatsvisschersh avenbedrijf is bedeponeerd. 

2. De Directeur is bevoegd zonder opgave 
van redenen een aangeboden bankgarantie te 
we igeren of een reeds door hem verleende 
goedkeur ing van een ba nkgarantie in te trek
ken. 

3. Bij twij fel omtrent over ch rijding van 
de onder a en b van het ee rste I id van dit ar
t ikel bedoelde bedragen is het afslagpersoneel 
bevoegd te vorderen, dat de kooper het all e 
gewensch te inlichtingen omtrent den stand 
van zijn afsl agrekening ve rstrekt. Ingeval hij 
deze in! ichtingen niet verstrekt, wordt de 
koop niet toegewezen en wordt de kooper dien 
dag verder a ls b ieder geweerd. 

4. Bij geschillen beslist de h alchef. 
17. 1. De betali ng van de koop ommen 

door de in a rtike l 16 , eerste I id onder b be
doelde koopers geschiedt aan den kass ier en 
wel vóór of op den tweeden M aandag na de 
week, waarin de verkoop heeft pl aats geh ad, 
of ind ien deze Maandag is de Nieuwjaarsdag, 
de tweede P aasch dag, de tweede P inksterdag 
of een der beide Kerstdagen, op den daarop 
volgenden werkdag. 

2. De week wordt daarbij geacht in te gaan 
op Zaterdag en te e indigen op den Vrijdag 
daaropvolgend. 

3. Als koopmanskorting is een korting van 
2 pct. op de koopsom toegestaan. 

18. De Di recteur is bevoegd koopers, di e in 
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gebreke zijn gebleven de koopsommen te vol
doen, het recht van bieden en den toegang 
tot de hall en te ontzeggen. 

19. 1. De opbrengst van de verkochte visch 
wordt, met inachtnemmg van het bepaalde in 
de artikelen 20 en 21, door het Staatsvisschers 
havenbedrijf uitbetaald aan den eigenaar van 
de visch of aan den factoor . De eigenaar van 
de visch of de factoor kan den Directeur 
schriftelijk verzoeken de betaling van de op
brengst geheel o.f gedeeltel ijk aan anderen te 
doen plaats hebben. De Directeur is bevoegd 
zonder opgave van redenen inwilliging van 
dit verzoek te weigeren. 

2. Alvorens uit te betalen kan de kassier 
overlegging vorderen van alle gegevens, die 
naar zijn oordeel noodig zijn om de recht
matigheid van de aanspraak op de opbrengst 
te kunnen beoordeelen. De ko ten, aan het 
verschaffen van deze gegevens verbonden, zijn 
voor rekening van dengene, die het ve,·zoek 
tot uitbetali ng heeft gedaan. 

20. 1. De uitbetaling van de opbrengst van 
de verkochte visch geschiedt onder aftrek van 
de bruto-opbrengst van: 

a. 2 pct. als retributie voor het Staats
visschershavenbedrijf ; 

b. 2 pct. als koopmanskorting, bedoeld in 
artikel 17; 

c. 1 pct. ten behoeve van den factoor inge
va l deze werkzaam is geweest; 

d. 1/2 pct. registratie-recht krachtens arti kei 
55 in verband met artikel 81 van de Registra
tiewet 1917, ingeval dit registratierecht ver
schuldigd is. 

2. H et Staatsvisschershavenbedrijf verstrekt 
op verzoek van den eigenaar van de visch of 
van den factoor aan dezen een specif icatie 
van de opbrengst. 

21. Bij ontvangst van de in artikel 19 be
doelde betaling is de eigenaar van de visch 
of de factoor gehouden het Staatsvisschers
havenbedrijf te doen treden in all e rechten, 
rechtsvorder ingen en voorrechten, welke de 
eigenaar van de visch ten laste van den koo
per heeft. 

22 . 1. Van de beslissingen, door den hal
chef en door den kassier krachtens dit besluit 
genomen, staat beroep bij den Directeur open. 

2. Van de beslissingen, door den Directeur 
in eersten aanleg krachtens dit besl~it ff.e
nomen staat binnen twee maanden schr,ftehJk 
beroep' open bij Onzen Minister van Water
staat. 

23. Een afdruk van dit bes] uit wordt op 
een duidelijk zichtbare plaats in een der hal
len opgeh angen. 

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

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De Mini.'Jt er van Waterstaat, Ka 1 f f. 
( Uitg eg. 28 Decernber 1934.) 

s. 678. 

27 Decernber 1934. BESLUIT, betreffende 
den datum van inwerkingtreding en de 
uitvoering van het tweede en derde lid 
van artikel 68 der Middelbaar-ondenvijs
wet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 16 
October 1934, n°. 13110 III , afdeeling Voor
bereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs; 

Gezien de artikelen XXIII en XXIX van 
de wet van 1 Maart 1920, Staatsblad n°. 106, 
tot wijziging en aanvulling van de Middel
baar-onderwijswet; 

Overwegende, dat het wenschelijk is den 
datum van inwerkingtreding zoomede voor
schriften ter uitvoering van het tweede en 
derde lid van artikel 68 der Middelbaar
onderwijswet vast te stellen: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 November 1934, n°. 49); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 December 1934, n°. 
17616, afdeeling Voorbereidend Hooger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. H et tweede en derde lid van arti

kel 68 der Middelbaar-onderwijswet treden in 
werking op 1 J anuari 1936. 

2. Bevoegd tot het a fleggen van de examens 
ter verkrijging van de akten van bekwaam
heid voor middelbaar schoolondenvijs, bedoeld 
in het Koninklijk Besluit van 2 Februari 1864 
(Staatsbla.il n°. 8), voor zooveel het bezit van 
die akten bevoegdheid verleent om ondenvijs 
te geven aan hoogere burgerscholen met vijf
jarigen cursus, zoomede voor de akten van 
bekwaamheid B in de Fransche, Hoogduit
sche en Engelsche taal en letterkunde, zijn, 
behoudens het bepaalde in artikel 3 van dit 
besluit, alleen zij, die in het bezit zijn van 
een of meer der navolgende getuigschriften 
of akten: 

1. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen van de gymnasia, be
doeld in artikel 11, of van het daarmede ge
lijkgesteld examen, bedoeld in artikel 12 der 
Hooger-onderwijswet; 

2. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der hoogere burgerscho
len met vijfjarigen cursus, bedoeld in artikel 
57, onder b, of van het daarmede gelijkge
steld examen, bedoeld in artikel 55, tweede 
lid, der Middelbaar-onderwijswet; 

3. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der hoogere burgerscho
len met vier- en vijfjarigen cursus, die wat het 
leerplan betreft, voldoen aan de eischen 
welke zijn gesteld voor de scholen, onder
scheidenlijk bedoeld onder c en e in artikel I 
van Ons besluit van 13 November 1923 (Staats
blad n°. 518), zooals dit laatstelijk is gewij
zigd; 

4. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der erkende handels
scholen met vijfjarigen cursus; 

5. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der middelbare techni
sche dagscholen; 
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6. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare L and
bouwschool; 

7. het getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd eindexamen der Middelbare Kolo
niale Landbouwschool; 

8. het getuigschrift van met goed gevolg 
a fgelegd eindexamen der middelbare scholen 
voor meisjes, voorzooveel door Onzen voor
noemden Minister daartoe aangewezen; 

9. eenige akte van be1.-.vaamheid tot het 
geven van middelbaar onderwijs; 

10. de akte van be1.-.vaamheid als hoofd
onderwijzer; 

11. de akte van bekwaamheid als onderwij
zer, mits de bezitter tevens heeft verworven 
akten van be1.-.vaamheid voor lager onderwijs, 
hetzij in twee moderne talen, hetzij in een der 
moderne talen en in de wiskunde, hetzij in 
een der moderne talen en in de handelsken
nis· 

12. andere door Onzen voornoemden Minis
ter met bovenstaande akten of getuigschriften 
gelijk te stellen akten of getuigschriften. 

3. Zij, die een of meer der in den aanhef 
van artikel 2 bedoelde akten wenschen te ver
krijgen en niet bevoegd zijn om daarvoor exa
men af te leggen, worden in de gelegenheid 
gesteld door het afleggen van een examen 
zoodanige bevoegdheid te verkrijgen. 

Het in het vorig lid bedoelde examen wordt 
a fgenomen door de commissiën voor de exa
mens, bedoeld onderscheidenlijk in artikel 12 
der Hooger-onderwijswet en in artikel 55, 
tweede lid , der Middelbaar-onderwijswet. 

De regelen, bij het afnemen van het examen 
in acht te nemen, worden door Onzen Minis
ter vastgesteld. 

Onze voornoemde Minister kan candidaten, 
die andere examens met goed gevolg hebben 
afgelegd, van een onderzoek in een of meer 
vakken of deelen van vakken vrijstellen. 

4. Tot 1 J anuari 1939 zijn van de eischen, 
in de vorige artikelen bedoeld, vrijgesteld zij , 
die in het bezit zijn van een door Onzen voor
noemden Minister afgegeven bewijs, waaruit 
blijkt, dat zij bij de inwerkingtreding van dit 
beslu it de studie voor dat examen op regel
matige wijze en onder voldoende leiding- reeds 
hadden aangevangen. Zoodanig bewiJs kan 
slechts worden afgegeven, indien het daartoe 
strekkend verzoek vóór 5 Januari 1936 bij 
Onzen voornoemd(;ln Minister is ingekomen. 

5. H et in artikel 3 bedoelde examen wordt 
afgenomen volgens het programma, aan dit 
beslui t gehecht. 

Programma. 

A. De Nederlandsche taal en letter
kunde. 

DEl candidaat moet bewijzen, dat hij zich in 
de N ederlandsche taal zoowel schriftelijk als 
mondeling juist en vaardig kan uitdrukken, 
dat hij die zuiver kan spellen, dat hij goed 
kan lezen en het gelezene verstaat. Boven
dien moet de candidaat bij het mondeling 
examen de bewijzen geven, dat hij enkele van 
de voornaamste voortb1·engselen van de letter
kunde uit versch illende perioden met vrucht 
heeft gelezen, dat hij die in verband weet te 
brengen met- den tijd, waarin zij ontstonden, 

en dat hij bekend is met eenige der voornaam
ste figuren uit onze letterkunde. 

B ., C. en D. De Fransche, de Engel
sche en de Hoogduitsche taal. 

H et examen is ui tslui tend schriftelijk en be
staat in het vertalen van een stuk eenvoudig 
proza uit de vreemde taal in goed Neder
landsch. 

E. De geschiedenis. 
H et examen omvat de algemeene en vader

landsche geschieden is, te beginnen bij de 
Fransche revolutie en voortgezet tot op onzen 
tijd. Bij de vaderlandsche geschiedenis zull en 
o. a. blijken moeten worden gegeven van ken
nis van de wording, de taak en de beteekenis 
van de verschillende staatsorganen. 

F. De aardrijkskunde. 
H et examen in de aardrijkskunde bepaalt 

zich tot de hoofdzaken uit de economische 
aardrijkskunde van ederland en N ederlandsch 
Oost- en West-Indië, en betreft dus de be
staansmiddelen, vooral in verband met kli 
maat, bodem, ligging en de trap van ontwik
keling der bevolking. 

Voor de natuurkundige aardrijkskunde 
wordt gevraagd de kennis van die verschijn
selen uit de atmosfeer en de hydrosfeer, die 
van invloed zijn op het klimaat. 

G. De wiskunde. 
H et examen omvat de stelkunde tot en met 

de tweede-machtsvergelijkingen, de planime
trie en de stereometrie. 

H . De natuurkunde. 
H et examen omvat: in hoofdtrekken het 

evenwicht en de beweging van vloeistoffen en 
gassen, en de warmte; voorts de eenvoudigste 
verschijnselen van het magnetisme, de elec
triciteit, het geluid en het licht. 

I. De scheikunde. 
De candidaat moet bewijzen eenige kennis 

te bezitten van de voornaamste scheikundige 
verschijnselen (verbindings-, waaronder vooral 
de verbrandingsverschij nselen, ontledings- en 
substitutie-verschijnselen), van de voornaam
ste oxyden, zuren, basen en zouten, van de 
voornaamste organische stoffen (koolwaterstof
fen, alcoholen, zuren, vetten, su ikers of kool
hydraten en eiwitstoffen) . 

J. De plant- en dierkunde. 
De candidaat moet toonen eenige door 

eigen aanschouwing verkregen kennis te heb
ben 'van enkele natuurlijke plantenfamiliën 
en van enkele klassen of orden van dieren. 

Bij het schriftelijk werk volgt de candidaat 
de schrijfwijze volgens De Vries en Te Winkel , 
met de navolgende afwijkingen: 

1. De e wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De ee blij ft echter 
aan het eind van een woord, alsmede in af
leidingen en samenstellingen van woorden op 
-ee; 

2. De o wordt aan het eind van open let
tergrepen niet verdubbeld. De oo blij ft echter 
vóór ch in de woorden: goochelen, goochem, 
loochenen, alsmede in hun afleidingen en 
samenstellingen; 
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3. Sch wordt alleen daar geschreven, waar 
de ch gesproken wordt. Echter behoudt het 
achtervoegsel -isch de thans gangbare spel-
1 ing; 

4. De verbuigingsuitgangen e en en van 
het lidwoord een, van geen en van de bijvoeg
lijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden 
mijn, uw, zijn, hun, haar worden weggelaten, 
behalve in staande uitdrukkingen als Hare 
Hoogheid, te zijnen huize, waar deze uitgan
gen in de beschaa fde gesproken taal worden 
gehoord; 

5. De naamvalsuit!\'ang -n bij lidwoorden, 
voornaamwoorden biJvoeglij ke naamwoorden 
of daarmede geliJkstaande verbui gbare woor
den, wordt behalve in staande uitdrukkingen, 
als onder 4 bedoeld, slechts gebruikt in het 
enkelvoud bij de namen van mannelijke per
sonen en bij de namen van dieren, die uit
sluitend een mannelij k individu aanduiden; 

6. Bij de voornaamwoordelijke aanduiding 
van zelfstandigheden en bij het gebruik van 
genitiefvormen als der, dezer, des richt men 
zich naar het beschaafde spraakgebruik. 

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

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 

s. 679. 

WILHELMINA. 
De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Mar c h a nt. 
( Uitgeg. 11 J anuari 1935.) 

27 December 1934. BESLUIT tot vernieti
ging van het besluit van den raad der 
gemeente Laag-Nieuwkoop van 4 October 
1934, strekkende tot benoeming van den 
rijwielhandelaar C. van der B ilt tot ge
meente-ontvanger. 

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

Binnenlandsche Zaken van 24 November 1934, 
n°. 27351, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

Overwegende, dat de raad der gemeente 
Laag-Nieuwkoop bij besluit van 4 October 
1934 den r ijwielhandelaar C. van der Bilt tot 
gemeente-ontvanger heeft benoemd ; 

Overwegende, dat is komen vast te staan, 
dat de benoemde onvoldoende bekend is met 
de administratie der gemeentefinanciën en 
redelijkerwijs ook niet in staat kan worden 
geacht de aan het ambt van gemeente-ontvan
ger verbonden werkzaamheden te eeniger tijd 
naar behooren te vervullen; 

dat een minde1· ordelijk financieel beheer 
kan leiden tot géldelijke schade voor de ge
meente; 

dat in het bijzonder onder de huidige tijds
omstand igheden het algemeen belang mee
brengt, dat al hetgeen aa_nleiding kan geven 
tot benadeeling van den fm anc1eelen toestand 
der gemeente, indien mogelijk, moet worden 
vermeden; 

dat de raad der gemeente Laag-Nieuw koop, 
door het benoemen van den rijwielhandelaar 
Ç. van der Bilt rot gemeente-ontvanger, niet 
voldoende rekening heeft gehouden met de 

eischen, te stell en aan een ri cht ig beheer van 
de gemeentegelden, en zijn desbetreffend be
sluit uit dien hoofde geacht moet worden te 
zijn in strij c! met het algemeen belang; 

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

11 December 1934, n°. 24 ); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 18 December 1934, n°. 
29725, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van den R aad der 

gemeente Laag-Nieuwkoop te vernietigen we
gens strijd met het algemeen belang. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
bel ast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden gepluatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den R aad van State. 

's-Gravenhage, den 27sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De M-inister van B innenlandsche Zaken, 
J. A. d e W i I d e. 

(Ui tgeg. 11 JamJUari 1935.) 

s. 680 . 

27 Decemb,er 1934. WET rot wijziging vat: 
de Postspaarbank:wet. 

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

dat het wenschelijk is gebleken, mede in ver
band met de uitvoering van de wet van 29 
December 1933 (Staatsblad n°. 780) , de Post
spaarbankwet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

In de Postspaarbankwet worden de volgen
de wijzigingen aangebracht: 

I. In artikel 2, lid 6, wordt in plaats van: 
,,den Minister van Waterstaat" gelezen: On
zen Minister met de uitvoering van deze wet 
belast. 

II. Artikel 4, lid 2, wordt gelezen als volgt: 
De instructie van den directeur wordt door 
Ons, den raad gehoord , vastgesteld. 

III. Artikel 5, lid 1, wordt gelezen als 
vol gt: Inleg in en terugbetaling uit de Rijks
postspaarbank kan op den voet en de wijze 
bij algemeenen maatregel van bestuur te be
palen, geschieden op de kantoren der poste
rijen, die daartoe door den betrokken Minister 
worden aangewezen. 

In . artikel 5, lid 2, wordt in plaats van : 
,,Alle inlagen en terugbetalingen worden" 
gelezen: I edere inleg en terugbetaling wordt. 

In artikel 5, lid 4, wordt in plaats van: 
,, inl age" gelezen: inleg. 

In artikel 5, lid 5, wordt in pl aats van: 
"eene inlage" gelezen : een inleg en in plaats 
van: ,, de inl age" : de inleg. 

In artikel 5, lid 6, wordt in plaats van: 
" inl agen en terugbetalingen" gelezen: in te 
leggen en terug te betalen · gelden. 

IV. Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
Behoudens wanneer het betreft een geval als 
bedoeld in artikel 1638s van het Burgerlijk 
Wetboek, is een inleg van minder dan 25 
cents niet roegelaten. I edere inleg en terug
betaling moet geschieden tot een in geheele 
centen afgerond bedrag. 
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V . In artikel 8, lid 1, wordt in plaats van: 
,,aanvrage" gelezen: aanvraag. 

In artikel 8, lid 4, wordt in plaats van: 
,, inlage" gelezen: inleg. 

VI. Van artikel 9, lid 2, wordt de tweede 
zin gelezen als volgt: Ten name van één in
legger kan op één of meer Staatsschuldboek
jes ten hoogste een saldo van zes duizend 
gulden worden ingeschreven. 

In arti kel 9, lid 5, wordt in plaats van: 
., 3/16 pct." gelezen : een door Ons, bij alge
meenen maatregel van bestuur vast te stellen 
percentage. 

VII. In artikel 10, lid 1, worden de woor
den: ,,den inlegger of aan dengene, die tot 
de opvrage daarvan door dezen is gemachtigd, 
of" vervangen door: den inlegger, zijn ge
machtigde of dengene,. 

In artikel 10, lid 2 en 3, wordt in plaats 
van: .,inlagen doen" gelezen: inleggen. 

In artikel 10, lid 5, wordt in plaats van de 
woorden: ,,wet van 30 September 1893 (Staats. 
blad n°. 140}" gelezen: F aillissementswet. 

Art. 10, lid 6, wordt gelezen als volgt: Gel
den, ingelegd om te dienen tot zekerheid van 
voogdijbeheer , worden verbonden door in
schrijving van de rechterlijke uitspraak waar
bij het verband wordt bevolen of toegestaan , 
in de daartoe bestemde bescheiden der Rijks
po tspaarbank. 

Art. 10, lid 10, wordt gelezen als volgt: 
Ingeval van verhaal op gelden, ingevolge het 
zesde lid van dit a rtikel verbonden wordt ten
zij in de machtiging van den inl~gger of in 
de rechterlijke uitspraak 'len lager bedrag is 
genoemd, het totaal van de verbonden gelden 
u itbetaald. 

VIII. N a artikel 10 wordt een nieuw ar
t ikel lObis ingevoegd, luidende als volgt: 

Art. 10 bis. N a het overlijden van een in
legger wordt het tegoed uitbetaald aan de
genen, die daartoe naar het oordeel van den 
directeur gerechtigd zijn. De directeur is be
voegd daarvoor de overlegging te vorderen 
van een verkl aring van erfrecht, a f te geven 
door den kantonrechter; hij kan ook genoe
gen nemen met een verklaring van erfrecht 
a fgegeven door een notaris. 

IX. Artikel 11, lid 2, wordt gelezen als 
volgt: Door Ons wordt bij algemeenen maat-
1·egel van bestuur bepaald in welke gevallen 
en onder welke voorwaarden een dupl icaat
boekje kan worden afgegeven of een spaar
bankboekj e kan worden vervangen door een 
nieuw boekje. 

Artikel 11, lid 3, vervalt. 
X. In artikel 12, lid 1 , wordt in plaats 

van : ,,teruggave hunner inlagen" gelezen : 
terugbetaling der te hunnen name ingelegde 
gelden. 

X I. In artikel 13, lid 1, wordt in plaats 
van: .,hunne inlagen" gelezen: de te hunnen 
name ingelegde gelden. 

Artikel 13, lid 3, wordt na de punt-komma 
gelezen als volgt: mocht binnen twee maan
den na de afkondiging van een beslu it tot 
1·entevedaging een beslui t . in werking treden 
als bedoeld bij artikel 16, tweede lid , dan 
vervalt hierdoor van rechtswege het besluit tot 
renteverlaging. 

Artikel 13, lid 5, wordt gelezen als volgt: 
Voor de renteberekening wordt een maand in 

twee tijdvakken verdeeld, aanvangende ach
tereenvolgens op den eersten en op den zes
tienden dag der maand. Van bedragen, inge
legd of terugbetaald in den loop van een tijd
vak, wordt over dat tijdvak geen rente ver
goed. Worden in hetzelfde tijdvak eerst gel
den ingelegd en vervolgens gelden terugbe
taald, dan wordt voor de renteberekening aan
genomen, dat in de eerste plaats de in dat 
t ijdvak ingelegde gelden zijn terugbetaald . 

XII. Artikel 14 verval t. 
X III. Artikel 15, lid 1 , wordt vóór de 

punt-komma gelezen als vol gt: Over hetgeen 
op een Staatsschuldboekje is ingeschreven, 
wordt door de Rijkspostspaarbank als rente 
uitgekeerd een bedrag gelijk aan de zuivere 
rente-opbrengst van een inschrijving Groot
boek der 3 pct. N ationale Schuld van gelijk 
nominaal bedrag. 

XIV. Artikel 16, lid 1, wordt gelezen als 
volgt: Aan elke wettig gedane aanvraag om 
terugbetaling van op een spaarbankboekje 
verschuldigde gelden, wordt ui terlijk binnen 
14 dagen, te rekenen van den dag, waarop de 
aanvraag is inged iend, gevolg gegeven. 

In artikel 16, lid 2. wordt in pl aats van: 
.,Onze Ministers van Waterstaat en van Fi
nanciën" gelezen: Onzen Minister met de uit
voering van deze wet belast en van Onzen 
Minister van Financiën. 

In arti kel 16, lid 3, wordt in plaats van: 
.,aanvrage" gelezen : aanvraag. 

XV. De artikelen 19 en 20 worden vervan
gen door 3 nieuwe artikelen , luidende als 
volgt : 

Art. 19. Voordeel ige saldi van de jaarlijk
sche winstrekening komen ten gunste, nadee-
1 ige saldi in mindering van een reservefonds. 
Indien de winstrekening van eenig jaar een 
nadeel ig saldo laat en dit het reservefonds 
overtreft , wordt het verschil geboekt ten laste 
van den Staat; het aldus geboekte verschil 
wordt in de eerste plaats uit de voordeeli ge 
saldi van volgende jaren gedelgd. 

Art. 20. 1. Ten dienste van de Rijkspost
spaarbank kunnen vaste goederen worden 
aangekocht. 

2. Bij liquidatie van de R ijkspostspaarbank 
als rechtspersoon gaan all e goederen, rechten 
en verplichtingen van rechtswege over op den 
Staat. 

Art. 20bis. 1. Aan de Rijkspostspaarbank 
vervalt het tegoed van een spaarbankboekje, 
indien daarop in dertig jaren geen inleg is 
geschied, geen verzoek tot terugbetaling bij 
de Rijkspostspaarbank is ingekomen en het 
boekje evenm in gedurende dien tijd ter bij
schrijving van rente is ontvangen. 

2. Bestaat naast het spaarbankboekje een 
Staatsschuldboekje dan verval len het tegoed 
van het spaarbankboekj e en de inschrijving op 
het Staatsschuldboekje aan de Rijkspostspaar
bank, indien de voorwaarden van het voor
gaand lid zijn vervuld en bovendien geduren
de dertig jaar geen aanvraag voor in- of af
schrijving betreffende het Staatsschuldboekje 
bij de Rijkspostspaarbank is inge.komen. 

XVI. Artikel 21 wordt gelezen als volgt : 
All e kosten van de Rijkspostspaarbank worden 
gebracht ten l aste van de Rijksbegrooting en 
de vergoeding dier kosten wordt onder de 
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middelen tot dekking der Rijksuitgaven op
genomen. 

XVII. In artikel 22, lid 2, wordt in plaats 
van: .,den Minister van Waterstaat" gelezen: 
Onzen Minister met de uitvoering van deze 
wet belast. 

XVIII. In artikel 23, lid 2, wordt in plaats 
van: .,van Waterstaat" gelezen: met de uit
voering van deze wet belast. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten JJe

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
J. A. de W i Id e. 

s. 681. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 8 Januari 1935.) 

27 Deoember 1934. \VET tot w1iz1grng van 
de begrooting van het Staatsmuntbedrijf 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 682. 

27 Decembe,· 1934. WET tot wijziging van 
het tweede hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 683. 

27 December 1934. WET tot w1Jz1grng der 
wet van 9 December 1933 (Staatsblad n°. 
672), tot aanwijzing van de middelen tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

s. 684. 

27 Decembe,· 1934. WET tot aanvulling van 
de wet van 25 December 1878, Staatsblad 
n°. 222, houdende regeling der voorwaar
den tot verkrijg ing der bevoegdheid van 
arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en 
apothekersbediende, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 28 Juli 1933, Staatsblad 
n°. 405. 

Bijl . Hand. '2de Kamer 1934/1935 n°. 174, 
1- 6. 

Hand. idem 1934/1935, blz. 871-872. 
Hwnd. 1ste Kamer 1984/1985, blz. 96. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de mogelijkheid te 
openen om hun, die aan de geneeskundige 
hoogeschool te Batavia het artsdiploma heb
ben verworven, de bevoegdheid te verleenen 
hier te lande de geneeskunst uit te oefenen 
in haar vollen omvang; 

Zoo is het, dat Wij, den Raa d van State, enz. 
Art. 1. Aan artikel 1 van de wet van 25 

December 1878, Staatsblad n°. 222, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 28 Juli 1933, Staats
blad n°. 405, wordt toegevoegd een nieuw 
tweede lid, luidende als volgt: 

Hij , die aan de geneeskundige hoogeschool 
te Batavia het artsdiploma heeft verworven, 
verkrij gt de in het eerste lid bedoelde hoeda
nigheid van arts, nadat zijn artsdiploma door 
een der faculteiten der geneeskunde overeen
komstig door Onzen Minister, met de uitvoe
ring van deze wet belast, te stell en regelen is 
geviseerd en hij den eed, genoemd in artikel 

21, in handen van den voorzitter der faculteit 
heeft afgelegd. 

2. In artikel 3 van de wet van 25 Decem
ber 1878, Staatsblad n°. 222, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 28 Juli 1933, Staats
blad n°. 405, wordt tusschen de woorden "de 
hoedanigheid van arts" en "heeft verkregen" 
ingevoegd: op de wijze, a ls in het eerste lid 
van artikel 1 is bedoeld,. 

3. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip . 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

oember 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschappen, 

Marchant. 
De Ministe,r van Sociale Zaken, 

J. R. SI o tem ake r d e B ruïne. 
(Tlitgeg. 8 Januari 1935.) 

s. 685. 

27 Decemboer 1934. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuider
zeefonds voor het dienstjaar 1933. 

s. 686. 

27 December 1934. WET tot regeling van 
den invoer van steenkolen, cokes en steen
koolbriketten. 

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

dat door Ons bij besluit van 27 Juli 1934, 0
• 

1, (N ede,·landsche Staatscourant van 27 Juli 
1934, 0

• 143), ingevolge artikel 2 der "Cri
sisinvoerwet" 1931 (Staatsblad N°. 535). ge
wijzigd bij de wet van 17 November 1933 
(Staatsblad N°. 596), de invoer van steen
kolen, cokes en steenkoolbriketten, aan een 
tijdehjke beperking is onderworpen en dat 
artikel 3 van genoemde wet voorschrijft, dat 
in zoodanig geval een voorstel van wet tot 
voorz iening van het in dat besluit geregeld 
verbod van invoer zal worden gedaan : 

Zoo is h et, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoe1·", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. .,Onze Minister", de Minister van Eco
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 5½ maand 
aanvangende 15 Juli 1934 en eindigende 31 
December 1934, of zooveel eerder als door Ons 
op voordracht van Onzen Minister zal worden 
bepaald, is de invoer uit ieder land verboden 
van steenkolen, cokes en steenkoolbriketten, 
voor zoover deze meer bedraagt dan 60 ten 
honderd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 5½ maand in 1933, uit dat land is inge
voerd. 

2. Onze Minister is bevoegd om boven de 
ingevolge het vorig lid bepaalde contingenten 
bijzondere contingenten vast te stellen voor 
den invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar ge
noemde artikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
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daarbij wordt overgelegd een!l daartoe door of 
vanwege Onzen Minister at~egeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van On
zen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid be
doeld, wordt verstrekt, alsmede betreffende 
de vaststelling van bedragen, welke ter be
strijd ing van kosten, aan de uitvoering van 
dat besluit verbonden, aan belanghebbenden 
worden in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
wor.den verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de N ederlandsche Staatscouran,t be
kend gemaakt. 

4. l. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid, is verboden. 

5. l. Hij, die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2, 3 en 4, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van ten hoogste 6 maanden of 
geldboete van ten hoogste f 10,000, terwijl de 
goederen, waarmede of ten aanzien waarvan 
de overtreding plaats ha,d, kunnen worden 
verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die een ig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strij d met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten , strafbaar gesteld bij deze 
wet, wo1,den als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zij n, beha! ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren der Rijks- en Gemeente
politie, zoornede de ambtenaren der invoer
rechten en accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepali ngen , voorkomende in de wetten be
treffende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de arti
kelen 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Sta,atsblad N° . 535) , gewijzigd bij de wet 
van 17 November 1933 (Staatsblad 0

• 596), 
van overeenkomstige toepassing. 

9 . Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhag;e, den 27sten De

cember 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitg eg. 25 J anuari 1935.} 

s. 687. 
27 D ecember 1934. WET, houdende bepa-

1 ingen tot bestrijding van den Colorado
kever. 

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

dat volgens artikel 3 der Plantenziektenwet 
de algemeene maatregel van bestuur van f> 
October 1934 (Staatsblad N °. 532}, houdende 
bepalingen tot bestrijding van den Colorado
K cver, behoort te worden vervangen door eene 
regeling bij de wet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van S.tate, enz. 
Art. l. Indien zich op een perceel de Colo

rado-kever (Leptinotarsa decemlineata Say} 
bevindt, is de gebruiker van het perceel ver
pl icht hiervan onverwijl d kennis te geven aan 
den burgemeester van de gemeente, waarin het 
perceel is gelegen. 

2. De burgemeester, die eene kennisgeving 
ontvangt als bedoeld in artikel 1, of die op 
een perceel in zijne gemeente de aanwezighe id 
van den Colorado-kever vaststelt of vermoedt, 
geeft daarvan onverwijld kennis aan het 
Hoofd van den Plantenziektenkundigen Dienst. 

3. H et Hoofd van den Plantenziektenkun
di gen Dienst deelt den burgemeester mede 
welke maatregelen, tot bestrijding van den 
Colorado-kever, op -de in de artikelen 1 en 2 
bedoel de perceelen, a lsmede op perceelen, 
waarop door hem de aanwezigheid van den 
Colorado-kever is vastgesteld of wordt ve r
moed, moeten worden getroffen. 

4. De in het vorige artikel bedoelde maat
regelen kunnen bestaan in: 

a. het vangen en onschadelijk maken van 
de kevers zoomede van de eieren en larven 
van ·deze,' 

b . het bespuiten of bestuiven van de op 
het perceel geteelde gewassen met een of meer 
insectendoodende middelen, 

c. het ontsmetten van den grond, 
d. de vernietiging van het gewas of een 

gedeelte daarvan, 
e. andere middelen, welke door wetenschap 

of practijk als doeltreffend zijn aangewezen. 
5. l. De burgemeester beveelt schriftelijk 

den gebru iker van een perceel , waarop de aan
wezigheid van den Colorado-kever is vastge
steld of wordt vermoed, die maatregel en te 
nemen, welke overeenkomstig art. 3 moeten 
worden getroffen. 

2. In elk bevelschrift wordt een termijn ge
steld, waarbinnen de in het eerste lid bedoel
de maatregelen moeten zijn ten uitvoer ge
legd. 

3. Indien de gebruiker van een perceel na
latig bl ijft de in het eerste lid bedoelde maat
regelen ten uitvoer te leggen, doet de burge
meester deze ten uitvoer leggen op kosten van 
den gebruiker van het perceel. 

6. 1. Door Onzen met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister kan de verbouw 
van aardappelen op perceelen, waarop de aan
wezigheid van den Colorado-kever is vastge
steld of wordt vermoed, worden verboden of 
den gebruiker van het perceel een beperkte 
verbouw van aardappelen worden voorgeschre
ven. 

2. Indien door Onzen, met de zaken van 
den Landbouw belasten Minister een beperkte 
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verbouw van aardappel en wordt voorgeschre
ven, worden daarbij de plaats of de plaatsen, 
waar en het tijdstip, waarop de aardappelen 
geplant moeten worden, zoomede het aantal te 
planten aardappelen, vastgesteld . 

7. Het is een ieder verboden levende Colo
rado-kevers of eieren of levende larven daar
van in zijn bezit te hebben of te vervoeren. 

8. 1. Het is verboden loof van aardappel
pi anten te vervoeren of te doen vervoeren van 
een perceel, waa rop de aanwezigheid van den 
Colorado-kever is vastgesteld of wordt ver
moed. 

2. H et vervoeren of doen vervoeren van 
aardappelen en andere gewassen, afkomstig 
van een perceel, waarop de aanwezigheid van 
den Colorado-kever is vastgesteld of wordt 
vermoed, is slechts toegestaan met schrifte-
1 ijke m achtiging van den burgemeester der ge
meente, waarin het perceel is gelegen, ge
hoord het Hoofd van den Pl antenziektenkun
digen Dienst. 

9. Aan eigenaren van een gewas, dat inge
volge het bepaalde in artikel 4 vemietigd is, 
en aan gebruikers van perceelen, waarop de 
teelt van aardappelen is verboden of beperkt 
is voorgeschreven, of waarvoor de uitvoering 
van de in artikel 4 bedoelde bestrijdingsmaat
regelen is getroffen, ka n uit 's Rijks kas· een 
schadevergoeding worden verleend volgens de 
door Onzen, met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister te stellen regelen. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 27sten De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De M iniste,· van Econo,nische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 

(Uitgeg. 5 Febritari 1935.) 

s. 688. 

27 December 1934. WET tot verdere tijde
lijke a fwijking van het bepaalde in arti
kel 9, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
en in artikel VIII, tweede lid , der Wet 

' van 13 Juli 1923 (Staatsblad N °. 353) 
tot wijziging der Ouderdomswet 1919. 

Bijl . Hand. 2de Kam er 1934/1935, n°. 160, 
1-6. 

Hf},nd. idem 1934/1935, blz. 715 ; 
Hand. 1ste Kam er 1934/1935, blz. 96. 
Wij WILHELMINA, enz ... . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is voor het jaar 1935 af 
te wijken van het bepaalde in artikel 9, eer
ste lid , der Ouderdomswet 1919, zooals die 
wet laatstelijk gewijzigd is bij de Wet van 29 
December 1932 (Staatsblad N °. 681) en van 
het bepaalde in artikel VIII, tweede lid, der 
wet van 13 Juli 1923 (Staatsblad N°. 353) 
tot wijziging der Ouderdomswet 1919, ten 
einde voor het jaar 1935 de lasten voor den 
Staat uit de vrijwillige ouderdomsverzekering 
voortvloeiende, te verminderen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 9, eerste lid, der Ouderdomswet 1919 
worden de diensten door de posterijen aan 
de Rijksverzekeringsbank te bewijzen, voor het 
jaar 1935 door het Ouderdomsfonds A. be
kostigd. 

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 
VIII, tweede lid , der Wet van 13 Jul i 1923 
(Staatsblad .N° . 353) tot wijziging der Ouder
domswet 1919, komen de administratiekosten, 
voortvloeiende uit verzekeringen krachtens de 
Ouderdomswet 1919 tot stand gekomen, vóór 
de inwerkingtreding van bovengenoemde wij
zigingswet van 13 Juli 1923 (Staatsblad N°. 
353) , ingeval krachtens een bepal ing der 
Ouderdomswet 1919, gelijk die wet luidde vóór 
het inwerkingtreden van bovengenoemde wij
zigingswet, de uit die verzekeringen voort
vloeiende administratiekosten ten laste van 
het Rijk kwamen, voor het jaar 1935 ten laste 
van het Ouderdomsfonds A. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 J anuari 1935. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 27sten De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J . R. SI o tem a k e r d e B r u ï n e. 

( Uitgeg. 15 Januari 1935 .) 

s. 689. 

28 Decem ber 1934 . WET tot vaststelling van 
het ee1·ste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1935. 

Ti tel A. Gewone di enst . 
Ti tel B. K a pitaald_ienst . 

Geheele dienst . 

s. 690. 

f 1,550,000 
Nihil . 

f 1,550,0 00 

28 Decemb er 1934. WET tot vaststelling van 
het zevende hoofdstuk A der Rijksbegroo
ting voor het dienstjaar 1935. 

Ti tel A
1

• Gewone dienst . 
Ti tel B. K apitaaldienst . 

Geheele di enst . 

s. 691. 

f 146,712,887 
780,000 

f 147,492,887 

28 Decem ber 1934. WET tot vaststelling van 
het twaalfde hoofdstuk der Rijksbegroo
ting voor het dienstj aar 1935 . 

Titel A. Gewone dienst . 
Ti tel B. K apitaaldienst . 

Geheele dienst . 

S. 692. _ 

30,000 
Nihil. 

30,000 

28 Deoernb&r 1934. WET tot aanwijzing van 
de middelen tot dekking van de uitgaven, 
begrepen in de Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1935. 

s. 693 . 

28 December 1934. WET tot wijziging en 
verhooging van de begroot ing van inkom
sten en uitgaven van het Leen ingfonds 
1914 voor het dienstjaar 1933. 
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28 Decem be,· 1934. WET tot wijziging en 
verhooging van het zevende hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 695. 

28 Decem ber 1934. WET tot vaststelling van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk P en
sioenfonds voor het dienstjaar 1935. 

Titel A . Gewone dienst . 
Titel B. Kapitaaldi enst . 

Geheele dienst . 

s. 696 . 

f 269,528,362 
Nihil. 

f 269,528,362 

28 December 1934. WET tot w1Jz1gmg van 
de begrooting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlij k P en
sioenfonds voor het dienstjaar 1933. 

s. 697 . 

28 December 1934. WET tot wijziging en 
verhooging van het vijfde hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 698. 

28 Decem ber 1934. WET tot wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 699. 

28 Decem ber 1934. WET tot W1Jz1g rng van 
artikel I der wet van den 30sten Juli 1926, 
Staatsblad N °. 247, tot uitvoering van 
artikel 4, eerste lid, der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de mid
delen voor de dekking van de uit te kee
ren renten, bedoeld bij de artikelen 28 en 
37 der Ouderdomswet 1919; wijziging van 
artikel 17 van de wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, 
Staatsblad 1933, 0

• 598; nadere regeling 
van de verhouding tusschen het Ouder
domsfonds A en het Invaliditeitsfonds voor 
zooveel betreft de terugbetaling van door 
het Invalidi teitsfonds aan het Ouderdoms
fonds A verstrekte voorschotten. 

Bijl. Handel . fde Kamer 1934/1935, n• . 
169. 1- 6. 

H andel . idem 1934/1935, blz. 1041. 
Handel. 1ste Kamer 1934/1935, blz. 99. 

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

dat het wenschelijk is om in verband met den 
toestand van 's Lands Financiën door ver
lenging van den duur-van de Rijksbijdrage tot 
dekking van de krachtens artikel 24 der Ouder
domswet 1919 uit te keeren renten en uitkee
ringen bij overlijden en tot dekking van de uit 
te keeren renten, bedoeld bij de artikelen 28 
en 37 der Ouderdomswet 1919 verlichting te 

verkrijgen van het jaarlijksch bedrag dier 
R ij ksbijdrage en om eenige nadere regelen te 
geven betreffende de terugbetaling door het 
Ouderdomsfonds A van voorschotten, welke 
aan dat Fonds door het Invalidi teitsfonds zijn 
verstrekt· 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. I. In het eerste I id van arti kei I der 

wet van den 30sten Juli 1926, Staatsblad N °. 
247, tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, 
der Ouderdomswet 1919 en nadere vaststel-
1 ing van de middelen voor de dekki ng van de 
uit te keeren renten, bedoeld bij de artikelen 
28 en 37 der Ouderdomswet 1919, zooals die 
wet gewijzigd is bij de wet van 29 December 
1932, Staa.tsblad N°. 681, worden de woorden: 
"en van een en dertig mill ioen zes honderd 
duizend gulden over elk der 30 vo lgende ja
ren" vervangen door de woorden: ,.en van 
zeven en twintig millioen zes honderd en t ien 
duizend gulden over elk der 40 volgende 
jaren". 

Art. IL In het tweede lid van artikel 17 
van de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Staatsblad 1933, N °. 598 
wordt het cijfer "5" vervangen door het cijfer 
,,4". 

Art. III. De schuld, welke blijkens de we
tenschappelijke Balans van de Vrijwill ige 
Ouderdomsverzekering op 31 December 1929 
het Ouderdomsfonds A had aan het Invalidi 
te itsfonds wegens de door dat fonds aan het 
Ouderdomsfonds A voorgeschoten gelden, wordt 
verhoogd met drie en dertig mi llioen vijf 
honderd duizend gulden, over welk bedrag het 
Ouderdomsfonds A tot aan de a flossing een 
rente van vier ten honderd per jaar verschul
digd zal zijn. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1935. 

Lasten en bevel en, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten De

cember 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Sociale Zaken, 
J. R. S I o tem a k e r d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 18 J anuari 1935.) 

s. 700. 

28 December 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der gemeente 
Ameide van 28 Augustus 1934, strekkende 
t.ot wijziging van de instructie voor den 
secretar is dier gemeente. 

GescM1·st tot 1 M ei 1935. 

s. 701. 

28 Dec-embe.r 1934. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van ui tgaven van het Staatsbedrij f der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie voor 
het dienstjaa r 1933, welke worden toege
voegcl aan de daarnevens aangegeven kre
dieten voor het dienstjaar 1934. 
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s. 702. 

28 December 1934. BESLUIT tot bekendma
king van den gewijzigden tekst van het 
Koninklijk besluit van 29 September 1909 
(Staatsblad n°. 326}, houdende bepalingen 
omtrent vrijdom van zoutaccijns. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen M inister van 

Financiën van 13 December 1934, n°. 37, Ac
cijnzen; 

Gelet op artikel 2 van Ons besluit van 3 
ovember 1934 (Staatsblad n°. 564); 
H ebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
Eenig artikel. 

De tekst van Ons gewijzigd besluit van 29 
September 1909 (Staatsblad n°. 326), zooals 
dit luidt na de wijzigingen, laatste lijk daarin 
aangebracht bij Ons besluit van 3 November 
1934 (Staatsblad n°. 564}, wordt algemeen 
bekend gemaakt door bijvoeging van den ge
wijzigden tekst bij dit besluit. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van d it besluit, dat, met den 
daarin bedoelden tekst, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten December 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Financiën, 0 u d. 
(Uitgeg. 11 Januari 1935.} 

TEKST van het K oninklijk besluit van den 
29sten Septembe,· 1909 ( Staatsblad n°. 
926 ), gewijzigd bij besluit van den 19den 
Septe,nber 1915 (Staatsb lad n°. 994) en 
bij besluit van den 9den November 1994 
(Staatsblad n°. 564), houdende bepalingen 
01ntrent het krediet voor den accijns op 
zout, beste,nd voor v1-ijdo,ng enietenden, 
orntrent den vrijdo1n van den accijns op 
zout, benoodigd voor de zeevisscherij en 
o,ntrent clen v1·ijdmn van den accijns op 
zout, benoodigd voor vischzouterijen aan 
den wal. 

HOOFDSTUK I . 

B epalingen o,ntrent krediet voo,· den accijns 
van het ruwe zout, beste,nd voor 

vrijdomgenietenden. 

Art. 1. H et zout, bestemd voor vrijdomge
nietenden, kan worden opgeslagen in vrijdom
bergplaatsen. 

Deze vrijdombergplaatsen worden, tegen be
wijs, aangegeven bij den ontvanger der ae
cijnzen over de gemeente, waarin zij gelegen 
zijn, onder vermelding van kadastrale sectie 
en nommer. 

Door Onzen Minister van Financiën kan wor
den toegestaan, dat voor de toepassing van 
dit besluit twee of meer bergplaatsen, in de
zelfde gemeente gelegen en in gebruik bij 
denzelfden h andelaar, a ls eene vrijdomberg
plaats worden beschouwd. 1 

2. Het zout, bestemd voor de zeevisscherij 
en voor vischzouterijen aan den wal kan wor-

1 Artikel 1 gewijzigd bij art. 1 sub I van 
het Koninklijk besluit van 3 November 1934 
( Staatsblad n°. 564). 

den opgeslagen in vischzoutbergpl aatsen. 
De tweede a li nea van het vorig artikel is op 

deze vischwutbergplaatsen van toepassing. 1 
3. Het zout in de vrijdombergplaatsen en 

in de vischzoutbergplaatsen opgeslagen, moet 
ten genoegen van den inspecteur der accijnzen 
afgezonderd gehouden worden van ande re goe
deren. H et geraffineerde zout moet ten ge
noegen van den inspecteur afgezonderd worden 
gehouden van ander zout. 

H et zout in de vischzoutbergplaatsen moet 
worden geborgen in tonnen of in geheel ge
vulde zakken. 2 

4. Voor den accijns van het zout, opgesla
gen in vrijdombergplaatsen en vischzoutberg
plaatsen, wordt, tegen borgstell ing, doorloo
pend krediet genoten. 

5. Ruw zout kan in de vrijdombergplaatsen 
en in de vischzoutbergplaatsen worden inge
slagen: 

a. rechtstreeks van het buitenland; 
b. u it entrepots; 
c. uit zoutziederijen; 
d. van handelaars, hebbende genot van af

loopend krediet als bedoeld bij artikel 62 der 
wet van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 
227); 

e. uit andere vrijdombergplaatsen; 
/. uit vischschepen die zout mede terug

brengen. 
Geraffineerd zout kan in die bergplaatsen 

worden ingeslagen op den voet van de letters 
c, e en /, a lsmede van handelaars in geraff i
neerd zout, die genot hebben van afloopend 
krediet op den voet van artikel 65 van de 
onder letter d genoemde wet. 

Ten aanzien van de aflevering van geraffi
neerd zout door zoutzieders en handelaars, 
geldt hetgeen bij het eerste I id en de eer te 
twee zinnen van het tweede lid van artikel 59 
van de in het vorig lid bedoelde wet bepaald 
is omtrent den uitslag van geraff ineerd zout 
met bestemming tot uitvoer naar het buiten
land. 

Met uitzondering van de inslagen uit visch
schepen, die zout mede terugbrengen, moeten 
de inslagen in de vrijdombergplaatsen gesch ie
den in hoeveelheden van ten minste 2500 ki lo
gram; in de vischzoutbergplaatsen in hoevee l
heden van ten minste 100 ki logram. 

De inslagen moeten geschieden in tegen
woordigheid van ambtenaren, die het docu
ment, waarmede de inslag geschiedt, a fteeke
nen , zoo noodig na opneming van de hoeveel
heid. 

De ontvanger der accijnzen kan toestaan, 
dat de inslag geschiedt buiten tegenwoordig
heid van ambtenaren, in welk geval door den 
ontbieder op het document eene verklaring 
moet worden gesteld, dat hij voor de daarin 
vermelde hoeveelheid op zijn kredietrekening 
wenscht te worden gedebiteerd. 3 

1 Artikel 2 gewijzigd bij art. 1 sub I van 
het Koninklijk besluit van 3 November 1934 
(Staatsblad n°. 564). 

2 Artikel 3 gewijzigd bij art. 1 s.ub II van 
het Koninklijk besluit van 3 November 1934 
(Staatsblad n°. 564). 

3 Artikel 5 gewijzigd bij art. 1 sub III van 
het Koninklijk besluit van 3 November 1934 
(Staatsblad n°. 564}. 



1934 28 D ECEMBER (S. 702) 960 

6. U itslag van ruw zout uit de vrijdom
bergplaatsen kan geschieden met bestemming 
tot: 

a. opslag in zoutziederijen; 
b. opslag door handelaren, hebbende genot 

van afloopend krediet als bedoeld bij artikel 
~2 der 'wet van 27 September 1892 (Staatsblad 
n°. 227) ; 

c. opslag in andere vrijdombergplaatsen; 
d . opslag in vischzoutbergplaatsen; 
e. inslag door vrijdomgenietenden; 
/. betaling van den accijns. 
Uitslag van geraffineerd zout kan geschie

den op den voet van de letters c, d en e. 
Uitslag van ruw zout uit de vischzoutberg-

plaatsen kan geschieden met bestemming tot: 
a. inslag in vischschepen; 
b. inslag in vischzouterijen aan den wal; 
c. betaling van den accijns. 
Uitslag van geraffineerd zout kan geschie

den op den voet van de letters a en b. 
De uitslag moet geschieden met document, 

vast te stell en door Onzen Minister van Fi
nanciën. 

De ontvanger is bevoegd bij den uitslag veri
fractie door de ambtenaren voor te schrijven. 1 

7. Door den ontvanger der accijnzen wordt 
voor iedere vrijdombergplaats en voor iedere 
vischzoutbergplaats eene reken ing gehouden. 

Onverminderd het bepaalde bij artikel 9 
wordt deze rekening gedebiteerd voor de hoe
veelheden zout, die zijn ingeslagen, en gecre
diteerd voor de hoeveelheden, die zijn uitge
s lagen. 

De crediteering geschiedt dadelijk na den 
uitslag. Komt het document binnen den daar in 
geste lden tijd niet of niet geheel gezuiverd 
terug, dan wordt de accijns van de geheele 
partij of van het ontbrekende gedeelte dade
l ijk ingevorderd. 

8. De ambtenaren zijn bevoegd, mits voor
-zien van eene schriftelijke machtiging van den 
ontvanger of inspecteur, om de hoeveelheid 
zout, aanwezig in de vrijdombergplaats of in 
de vischzoutbergplaats op te nemen. 

De gebruiker van de vrijdombergplaats of 
van de vischzoutbergpl aats is verplicht voor 
alle opnemingen van de hoeveelheid zout de 
noodige werklieden, werktuigen, zakken en 
weegtoestell en met gewichten ko teloos te ver
strekken. 

Blij ft h ij in gebreke, dan wordt daa,·in op 
zijne kosten voorzien. 

Zout, opgesl agen in strijd met het bepaalde 
bij artike l 3, wordt niet in de opneming be
grepen. 

9. Wordt er meer zout gevonden, dan er 
volgens de rekening aanwezig moet zijn, dan 
wordt de reken ing voor het meerdere gedebi
teerd. 

Wordt er minder zout gevonden dan er vol
gens de rekening aanwezig moet zijn , dan 
wordt de rekening gecred iteerd voor het on
derwicht, nadat de accijns daarvan betaald is, 
behoudens eene korting van 10 percent op het 
zout, sinds de laatste peiling ingeslagen uit 

1 Artikel 6 gewijzigd bij art. 1 sub IV van 
het Koninkl ijk besluit van 3 November 1934 
(Staatsblad n°. 564). 

vischschepen, die zout mede terugbrengen. 1 
10. a afloop van iedere peil ing wordt de 

rekening afgesloten. 
De gebruiker van de vrijdombergplaats of 

van de vischzoutbergplaats wordt uitgenoodigd 
de afsluiting mede te bekrachtigen. 

Meldt hij zich niet binnen acht dagen na 
het ontvangen der uitnoodiging aan, dan sluit 
de ontvanger de rekening eenzijd ig af . 

Abuizen in eene afgesloten rekening kunnen 
alleen met machtiging van Onzen Minister 
van Financiën worden hersteld. 

ll . In geval van verplaatsing, staking of 
overgang van het bedrijf, kan de inspecteur 
der accijnzen toestaan, dat het nog in de visch
zoutbergplaats aanwezige zout wordt overge
bracht naar eene andere vischzoutbergplaats 
of wordt overge chreven op reken ing van den 
nieuwen verkrijger. 

Bij overgang van het bedrij f kan de inspec
teur eveneens toestaan, dat het in de vrijdom
bergplaats aanwezige zout op rekening van 
den nieuwen verkrijger wordt overgeschreven. 

HOOFDSTUK II. 

Vrijdom van den aciijns voo,· zout, benoodigd 
voor de zeevisscherij. 

12. Er wordt vrijdom verleend van den 
accijns voor het zout, benoodigd voor de zee
visscherij. 

Onder zeevisscherij wordt verstaan: het van
gen en bewaren van visch, garnalen, mosse
len of andere schelpdieren in zee en in de 
zeegaten. 

De vrijdom wordt ook verleend voor het be
waren van v ischku it, vischaas en vischwant. 2 

13. De vaartuigen, waarin men op den voet 
van dit besluit zout met vrijdom van den ac
cijns wenscht voorhanden te hebben, moeten 
door de eigenaars of gebruikers, tegen bewijs, 
worden aangegeven bij den ontvanger der ac
cijnzen, onder wiens kantoor de gewone lig
plaats behoort, met vermelding van soort, 
letter en nommer. 

Voor vreemde vaartuigen, die geregeld hier 
te lande binnenkomen, moet deze aangifte 
door den gezagvoerder worden gedaan bij den 
ontvanger, onder wiens kantoor de eer te maal 
zout met vrijdom in het vaartuig zal worden 
ingenomen. 

Voor vreemde vaartu igen , die slechts bij uit
zondering hier te lande zout innemen, kan de 
vrijdom worden genoten door insl ag van het 
zout met door Onzen Mini ter van Financiën 
vast te steil en documenten, af te geven onder 
zekerheid voo,r den accijns tot aan den ambte
lijk geconstateerden uitvoer . 

14. Het benoodigde ruwe zout kan worden 
betrokken: 

a. uit entrepots; 
b . uit wutziederijen; 

1 Artikel 9 gewijzigd bij artikel 1 sub V 
van het K on inklijk besluit van 3 November 
1934 (Staatsblad n° . 564) . 

2 Artikel 12 gewijzigd bij artikel 1 van het 
Koninklijk besluit van 13 September 1915 
(Staatsblad n° . 394) en bij artikel 1 sub VI 
van het Koninklijk be lu it van 3 November 
1934 (Staatsblad n°. 564). 
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c. van handelaars, hebbende genot van af
loopend krediet als bedoeld bij artikel 62 der 
wet van 27 September 1892 (Staatsblad n°. 
227); 

d. uit vrij dombergplaatsen als bedoeld .bij 
artikel 1 van dit besluit; 

e. uit vischzoutbergplaatsen als bedoeld bij 
artikel 2 van dit besluit. 

Het benoodigde geraff ineerde zout kan wor
den betrokken op den voet van de letters b, 
d en e, alsmede van handelaars in geraffineerd 
zout, die genot hebben van afloopend krediet 
op den voet van artikel 65 van de onder let
ter c genoemde wet. 

Met uitzondering van .den inslag van ruw 
zout uit entrepot, hebben alle inslagen plaats 
bij hoeveelheden van ten minste 50 kilogram. 1 

15 . De uitslag van het zout uit het pand 
van aflevering en de opslag aan boord ge
schieden met document, vast te stellen door 
Onzen Minister van Financiën en door den 
afleveraar schriftelijk aan te vragen bij den 
ontvanger, op wiens kantoor zijne rekening 
wordt gehouden. 

De ontvanger vermeldt in het document den 
termijn, binnen welken de inslag moet plaats 
hebben en dien binnen welken het document 
ten kantore van afgifte moet zijn teruggeko
men. 

16 . Het zout moet aan boord worden ge
bracht in geheel gevulde zakken of tonnen. 

De inslag aan boord heeft plaats onder toe
zicht van ambtenaren. 

De ingeslagen hoeveelheid wordt door de 
ambtenaren in een zoutregister ingeschreven. 

Dit zoutregister wordt door de vrijdomge
nietenden zei ve verstrekt en op iedere blad
zijde gewaarmerkt door den ontvanger, bij 
wien de aangifte, voorgeschreven bij artikel 
13. is gedaan. 

Het model van dit register wordt vastgesteld 
en de wijze waarop het door de vrijdomgenie
tenden moet worden bijgehouden, wordt ge
regeld door Onzen Minister van Financiën. 

H et register moet steeds aan boord aanwe
zig zijn en den ambtenaren op hunne eerste 
aanvrage worden vertoond. . 

Het -register wordt in de maand J anuari 
volgende op het jaar, waarvoor het werd aan
gelegd, bij den hiervoren bedoelden ontvanger 
ingeleverd. 

17. De schippers zijn verplicht den voor
raad zout op verlangen der ambtenaren aan 
dek te doen brengen. 

Blijkt de voorraad kleiner dan die, welke 
het register aanwijst, dan wordt van het on
derwicht, voor wover dat grooter is dan 10 
percent van den . voorraad, de accijns ingevor
derd. 

18. De schippers moeten zoowel bij den. in
s lag va.n zout aan boord a l s b ij d e opneming 
van den aanwezigen voorraad, desvereischt, 
de noodige werklieden, werktuigen, zakken 
en weegtoestell en met gewichten ko teloos ver
strekken. 

Bij gebreke wordt daarin op hunne kosten 
voorzien. 

l Artikel 14 gewijzigd bij art. 1 sub VII 
van het Koninklijk besluit van 3 November 
1934 (Staatsblad n°. 564). 

L. & S . 1934. 

19 . Het niet op de visch verbruikte zout 
mag alleen van boord worden gebracht met 
een door Onzen Minister van Financiën vast 
te stellen document en met bestemming tot 
wederinslag in een vrijdombergplaats of een 
vischzoutbergplaats. 

20. Aan ansjoviszouters, die hun bedrijf aan 
den wal uitoefenen op den voet van hoofdstuk 
III van dit besluit, wordt vergund om van 
het door hen met vrijdom van den accijns in
geslagen zout telken reize mede te geven: 

a. aan elk vischschip, dat voor hen ter 
ansjovisvangst uitgaat, ten hoogste 250 kilo
gram, en, indien het schip grooter is dan 13 
ton, bovendien nog eene hoeveelheid van 15 
kilogram per ton meerderen inhoud; een en 
ander te zamen tot een max imum van 750 
kilogram; 

b. aan elk vrachtvaartuig, dat voor hen de 
vangst ophaalt, ten hoogste 500 kilogram, en, 
indien het schip grooter is dan 20 ton, boven
dien nog eene hoeveelheid van 50 ki logram 
per ton meerderen inhoud ; een en ander te 
zamen tot een maximum van 1000 kilogram. 

Aan garnalenzouters, die hun bedrijf aan 
den wal uitoefenen op den voet van hoofdstuk 
III van dit besl uit, wordt vergund om van 
het door hen met vrijdom van den accijns in
geslagen zout telken reize mede te geven aan 
elk vischschip, dat voor hen ter garnalen
vangst uitgaat, ten hoogste 300 ki logram. 

Deze vergunningen worden verleend onder 
de volgende bepalingen: 

1. de hoeveelheid , die telkens wordt mede
gegeven moet dadelijk bij den uitslag door den 
zouter worden ingeschreven in het register, be
doeld bij artikel 28 van dit besluit. 

2. het zout moet rechtstreeks aan boord 
worden overgebracht onder geleide van een 
door den zouter onderteekend bewijs, vermel
dende plaats, dag en uur van uitslag, de uit
gesl agen hoeveelheid en het vaartuig, waar
voor het zout bestemd is; dit bewij s moet bij 
het zout bewaard blijven, ten einde op aan
vraag der ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen te worden vertoond. 

3. het zout zal medegegeven en tot aan het 
verbruik aan boord bewaard moeten worden 
in zakken van 50 kilogram. 

Eén zak mag eene geringere hoeveelheid 
inhouden, ingeval de geheele mede te geven 
partij geen veelvoud van 50 u itmaakt. 

Deze hoeveelheid moet het eerst worden ver
bruikt. 

Het zout behoeft niet te worden verpekeld. 
4. dadelijk bij het aan den wal komen van 

het vischschip of van het vrachtschip moet 
door den bestuurder van het schip op het 
bovenbedoelde bewijs van den zouter, bij on
derteekende verkl ar ing, worden vermeld, hoe
veel zout nog aan boord aanwezig is . Deze 
hoeveelheid strekt in minder ing van de hoe
veelheid zout, die voor de volgende rnis kan 
worden medegegeven. 

Voor het ste1l en der verklaring mag ge
bru ik worden gemaakt van potlood, waar
mede onuitwischbaar schrift wordt verkregen . 

5. het gewicht van elke partij reeds voor
loopig gezouten ansjovis of garnalen, die door 
een vis cher of door een vrachtvaarder aan 
den zouter wordt afgeleverd, moet dadelijk bij 
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den inslag in de zouterij door den zouter wor
den ingeschreven in het bovengenoemde regis
ter, met uitdrukkelijke vermelding, dat de 
visch of de garnalen voorloopig aan boord ge
zouten zijn. 

6. H et zout, dat bij de terugkomst van de 
laatste reis in het seizoen nog aan boord is, 
moet onverwijld weder in de zouterij worden 
teruggebracht, met het bewijs, waarop de over
gebl even hoeveelheid bij het aan den wal ko
men door den bestuurder van het schip ver
meld is. 

De zouter moet die hoeveelheid met vermel
ding van dag en uur van inslag, in het meer
genoemde register inschrijven en het bewijs 
aan het register hechten. 

7. de visschers en vrachtvaarders mogen 
geen zout aan elkander of aan anderen over
doen. 

De zoutbergplaatsen van vereenigingen van 
visschers met rechtspersoonlij kheid die een 
vischafslag hebben en die op den voet van di t 
artikel zout aan vischschepen verlangen af te 
leveren, worden voor de toepassing van di t 
besluit met a nsjoviszouterijen en garnalen
zouterij en ge lijk gesteld. 1 

21. Bij vermoeden van misbruik kan door 
Onzen Minister van Financi ën de hoeveelheid 
zout, die per reis of per jaar met vrij dom van 
den accijns in een vaartuig kan worden inge
slagen tot een maximum worden beperkt en 
kunnen door hem voorschriften worden ge
geven met betrekking tot den inslag van zout 
aan boord van die vaartuigen. 

HOOFDSTUK III. 

Vrijdom van den accijns voor zout, benoodigd 
voor vischzouterijen aan den wal . 

22. Er wordt vrijdom verl eend van den ac
cijns voor het zout, benoodigd voor vischzoute-
rijen aan den wal. . 

Onder vischzouterijen worden verstaan in
richtingen, waarin zeevisch, garnalen, mosse
len of andere schelpdieren worden gezouten. 

De vrijdom wordt ook verleend voor het her
zouten, bijpekelen, verpakken en omkrozen 
van zf'evisch en het zouten en herzouten van 
vischaas. 

Het aanwenden van het zout tot andere dan 
de in di t artikel genoemde doeleinden is ver
boden . 2 

23. Zij die van den vrijdom willen gen ieten 
moeten, tegen bewijs, eene schriftelijke aan
gifte inl everen bij den ontvanger der accijn
zen over de gemeente waarin de zouterij ge
legen is, met duidelij ke opgave voor iedere 
zouterij: 

a. van de lokalen, waarin het zout zal wor
den opgeslagen; 

b. van de lokalen of terreinen, die voor het 
zouten van de v isch zullen worden gebruikt; 

1 Artikel 20 gewijzigd bij art. 2 van het 
Koninklijk besluit van 13 September 1915 
(Staatsb lad n°. 394). 

2 Artikel 22 gewijzigd bij art. 3 van het 
Koni nkl ijk besluit van 13 Septembe,· 1915 
(Staatsblad n°. 394) en bij artikel 1 sub VIII 
van het K oninklijk besluit van 3 November 
1934 (S taatsblad n°. 564). 

een en ander met vermeldi ng van kadastrale 
sect ie en nommer. 

De lokalen en terre inen a ls ééne zouterij 
aangegeven, moeten onder! ing gemeenschap 
hebben. 

De ontvanger geeft het bewijs der gedane 
aangifte eerst af na zich overtu igd te hebben, 
dat de inrichtingen voldoen aan het bepaalde 
bij arti kel 31 of dat ontheff ing van het daar
bij bepaalde is verleend. 

Onze Minister van Financiën kan toestaan, 
dat het zout wordt gebez igd ter verpakking 
van visch buiten de lokalen van de zouterij . 

24 . Het benoodigde ruwe zout kan worden 
betrokken : 

a. uit entrepots; 
b. uit zoutziederij en; 
c. van handelaars, hebbende genot van ai

loopend krediet a ls bedoeld bij artike l 62 
der wet van 27 September 1892 (Staats blad 
n°. 227); 

d. uit vrijdombergplaatsen a ls bedoeld bij 
artikel 1 van dit besluit; 

e. uit vischzoutbergplaatsen a ls bedoeld bij 
arti kei 2 van dit bes! uit. 

Het benoodigde geraffineerde zout ka n wor
den betrokken op den voet van de letters b, 
d en e, alsmede van handelaars in geraffi 
neerd wut, die genot hebben van a floopend 
krediet op den voet van artikel 65 van de 
onder letter c genoemde wet. 

Met uitzondering van den inslag van ruw 
zout uit entrepot, hebben alle inslagen plaats 
bij hoeveelheden van ten minste 50 kilogram. 1 

2-,5. De uitsl ag van het zout uit het pand 
van aflever ing en de inslag in de zouterij ge
schieden met document, vast te stell en door 
Onzen Minister van Financiën en door den 
afleveraar bij schriftelijke aangifte aan te 
vragen bij den ontvanger, op wiens kantoor 
zijn rekening wordt gehouden. 

De ontvanger vermeldt in het docum ent den 
termijn, binnen welken de inslag moet plaats 
hebben en dien binnen welken het document 
ten kantore van afgifte moet zij n terugge
komen. 

26 . De Ïnslag van het zout in de zouterij 
geschiedt onder toezicht van ambtenaren, die 
de bevonden hoeveelhei d aanteekenen op het 
document en in het bij artikel 28 bedoelde 
register. 

De ambtenaren zijn bevoegd het zout, dat 
wordt ingeslagen, te wegen, a lsmede om daar
van monsters te nemen . 

27. H et zout moet worden opgeslagen in 
een der Jokalen, aangegeven volgens artike l 
20, lit. a. Het gernffineerd zout moet ten ge-
110egen van den inspecteur der accij nzen af
gezonderd worden gehouden van a nder zout. 

H et moet worden geborgen in gemetselde of 
houten bakken, in tonnen of in gave zakken. 

Op de bakken en de tonnen moet het woord 
"zout" gesteld zijn in olieverf met duidelijke 
letters, ieder ter lengte van ten minste één 
decimeter. 

Door Onzen Minister .;,an Financiën kan, 
zoo noodig, worden bepaald, dat het aldus op-

1 Artikel 24 gewijzigd bij art. 1 sub IX van 
het Koninklijk besluit van 3 November 1934 
(Staatsblad n° . 564). 
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geslagen zout met bloedpekel of met eene 
andere voor het gebru ik, waarvoor het be
stemd is, niet nadeeli ge stof warde vermengd. 1 

28. H et zoutregister wordt door de vr ijdom
genietenden zei ve verstrekt en op iedere blad
zijde gewa armerkt door den ontvanger der ac
cijnzen, te wiens kantore de aa ngifte bedoeld 
bij a r tikel 23 is gedaan. 

H et model van di t register wordt vastge
steld en de wijze waarop het moet wor den bij
gehouden, wordt geregeld door Onzen Minis
te r van Financiën. 

H et register moet steeds in de zouterij aan
wezig zijn en op de eerste aanvrage aan de 
ambtenaren worden vertoond. 

In de m aand J anuari volgende op het jaar, 
waarvoor het werd aangelegd, moet d it re
g ister worden ingeleverd bij den ontvanger der 
accijnzen. 

29. H et zout, dat iederen dag voor de zou
ting noodig is, moet geheel a fgescheiden van 
den ve rderen voorraad worden neergezet in de 
onmiddellijke nabijhe id van de visch, die daar
mede zal worden gezouten . 

De hoeveelheid zout, die na a floop van 
ied ere zouting of na sta king der werkzaamhe
den anders dan wegens de gewone scha fttijden 
overblijft, moet weder bij den voor raad wor
den gevoegd. 

H et nemen van zout van den voorraad en 
het weder daarbij voegen moet op zoodanige 
wijze geschieden , dat bij den voorraad nooit 
meer da n één ton of één za k is, di e slechts 
gedeeltelijk gevuld is. 

De bepalingen van de eerste dri e alinea's 
van dit artikel zij n niet van toepass ing op 
zouterijen, waarin per jaar niet meer da n 1000 
kilog ram zout met vrijdom van den accijns 
wordt ingeslagen. 

30 . De ambtenaren zijn bevoegd om' het 
voorhanden zout en de voorhanden visch op te 
nemen en om monste rs van het zout te nemen. 

De zouter is ve rplicht voor deze opnemingen, 
a lsmede voor die, bedoeld bij a rt ikel 26 , de 
noodige werklieden, werktuigen, zakken en 
weegtoestellen met gewichten kosteloos te ver
strekken. 

Ook moeten door hem de verei schte fl esschen 
of bussen voor het nemen van monsters wor
den verschaft. 

Blijft hij in gebreke, dan wordt daarin op 
zijne kosten voorzien. 

W a nneer de aanwezig bevonden hoeveelheid 
zout kle iner is dan de voorraad volgens het 
register moet zijn, dan wordt van het onder
wicht de accijns ingevorderd. 

31. In de zouterij , waarin zout met vrijdom 
va n den accijns wordt ingeslagen, of in een 
pa nd, da t daarmede gemeenschap heeft, mag 
noch door den vrijdomgenietende, noch door 
een a nde r, een h a nde l o f ne rin g in zout w o r
den gedreven. 
De zouterij mag n iet li ggen binnen een af
stand van 200 mete r van eene zoutz iederij of 
va n een pand, waarin de vrijdomgenietende 
een handel of ner ing in zout ui toefen t. 

Onze Minister van Financiën ka n ontheffing 
van deze verbodsbepalingen verl eenen. 

1 Artikel 27 gewijzigd bij artikel 1 sub X 
van het Koni nklijk besluit van 3 N ovember 
1934 (Staatsblad n°. 564 ). 

32. In geval van verplaa tsing, sta king of 
overgang van het bedrijf, ka n de inspecteur 
der accij nzen toestaan, dat het zout uit de 
zouterij wordt overgebracht naar eene a ndere 
zoute rij of wordt overge chreven in het regis
ter va n den nieuwen verkrij ger. 

33. Bij vermoeden van misbrui k kan door 
Onzen Minister van Financiën de hoeveelheid 
zout, die per jaa r met vrijdom van den accijns 
in de zou terij ka n worden ingeslagen, tot een 
max imum worden beperkt en kunnen door 
h em bij zondere voorsch r iften worden gegeven 
met betrekking tot den inslag van zout in de 
zouterij. 

HOOFDSTU K IV. 

Alge1neene bepal ingen . 

34. Bij gebleken misbruik of poging daar
toe of bij het niet na komen van de voorschrif
ten van di t beslui t, kan door Ons, den R aad 
van State gehoord, aan den gebruiker van de 
vrijdombergpl aa ts en van de vischzoutberg
pl aats, bedoeld in hoofdstuk I , va n de visch
schepen, bedoeld in hoofdstuk II, en van de 
v ischzouterij en, bedoeld jn hoofdstuk III, voor 
een bepaalden of onbepaalden tijd de bevoegd
hei d ontnomen worden om zout met genot van 
doorloopend krediet of met vrijdom van den 
accij ns in te slaan. 

De accijns van den voorraad, die volgens de 
re kening in de vrijdombergpl aats of de visch
zoutbergplaats aanwezi g is, zal binnen een 
door Onzen Minister van Financiën te bepa len 
termij n worden ingevorderd, voor zoover de 
rekening niet op a ndern wij ze is aangezuiverd. 

35. De gebruikers van bergpl aatsen, waarin 
ruw zou t met a fl oopend krediet voo r den ac
cijns is opgeslagen, die wenschen dat zout te 
beschouwen al s met doorloopend krediet voor 
den accijns te zijn opges lagen, moeten bij den 
ontvanger der accijnzen aang ifte doen van de 
hoeveelheid zout bij de inwerkingkomi ng van 
di t besluit in de bergpl aats aanwezig. 

De ontvanger is bevoegd de aanwezige hoe
veelheid door am btenaren te doen opnemen. 

De hoeveelheid, die geacht wordt aanwezig 
te zijn, word t al eerste post op de rekening 
van doorloopend krediet geboekt. 

36. Bij de inwerki ngtreding van d it besluit 
vervall en de Koninklijke besluiten van 10 Juni 
1825 (Staatsblad n°. 53); 21 November 1851, 
n° . 26 ; 11 December 1857 (Staatsblad n°. 
1 24 ) ; 18 F ebniari 1859, n°. 74 ; 16 Septem
ber 1860 (Staatsblad n°. 57) ; 5 J uni 1861 , 
n°. 73; 6 November 1861, n°. 72 ; 7 Februari 
1862, n°. 53; 24 April 1872, n°. 5 ; 17 April 
1875 , n°. 4 ; 20 Maart 1879, n°. 12; ·29 Mei 
1880 (Staats blad n°. 102) ; 27 Apr il 1890 
(Staats blad n°. 76) en Ons beslui t va n 2ï 
A pril 1904 (Staatsblad n°. 84 ). 

Behoor t bij K oninklijk beslui t van 28 De
cember 1934 (Staatsblad n°. 702). 

Mij bekend, 
De M inister van F inanciën, 0 u d. 
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28 Decembe,· 1934. WET, houdende voorzie
ningen betreffende de wijze van f inancie
ren van de uitgaven voor de pensioenen 
der Europeesche en Inl andsche burgerlijke 
en mili taire landsdienaren in Nederlandsch
l ndië en voo r de ui tkeeringen aan wedu
wen en weezen dier landsdienaren. 

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

<lat het wenschelijk is in de Indische pens ioen
fondsen mede op te nemen de landsdienaren, 
d ie vóór 1 J anua r i 1917 in dienst zij n getre
den, zoomede a ll en, aan wie reeds pensioen 
ten laste van de Indische geldmiddelen is toe
gekend, en voorts om tijdelij k wijzig ing te 
brengen in de wijze, waarop de uitgaven voor 
de pens ioenen der Europeesche en Inl andsche 
burger lij ke en mi lita ire landsdienaren in N e
derlandsch-l ndië en voor de u itkeeringen aan 
weduwen en weezen dier landsdiena ren wor
d en gefinancierd. 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art . 1. In het eerste lid van artikel 1 van 

de wet van 25 J ul i 1918 (Nederlanilsch Staats
blad n°. 480, I ndisch Staatsblad n°. 846) , hou
dende oprichting van pensioenfondsen voor 
Europeesch e en Inlandsche burgerlijke en mi
li taire landsdiena ren in N ederlandsch-l ndië, 
zooals da t a rtikel is gewijzigd bij de wet van 
31 Mei 1929 (Neiterlandsch S taatsblad n°. 
296, Indisch Staatsblad n°. 323) , verva ll en de 
woorden: ,,wier ind ienst tre ding moet worden 
,.gerekend te zijn geschied met ingang van 
,,den l sten J a nua r i 1917 of later"; 

2. De gewezen landsdienaren, alsmede de 
niet in 's L ands dienst geweest zijnde perso
nen, aan wie bij het in werki ng treden van 
deze wet reeds pensioen ten I aste va n de 
Indische geldmiddel en is toegekend, worden 
opgenomen als deelgenoot in het e igen-pen
sioenfonds van den I andaard of groep, waartoe 
zij bij hun pensionneering behoorden. 

3. Gedu rende de jaren 1935 tot en met 1942· 
zull en niet worden u itgekeer d: 

a. de in artikel 1, l id 2 onder b en in a r 
t ikel 3, l id 1, der wet van 25 Juli 1918 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 480, I ndisch 
Staatsblad n°. 846) bedoelde bijdragen van 
deelgenooten en ·jaarlijksche bijdragen ten 
laste van de Indische geldmiddelen aan de bij 
d ie wet opger ichte pensioenfondsen voor E uro
peesche en I nlandsche burge rlij ke en mi l ita ire 
1 a ndsdienaren in N ederlandsch-l ndië; 

b. de jaarlij ksche subsidies ten laste van de 
geldm iddelen van Neiterlandsch-l ndië, bij a r
tikel 1 der wet van 7 Decern be ,· 1894 (Neder
Zandsch Staatsblad 1894 n°. 205, I ndisch 
Staatsblad 1895 n°. 31 ) en bij a rt i kei 1 der 
wet va n 2 J ul i 1923 (N ede1·landsch Staatsblad 
n° . 318, I ndisch Staatsblad n°. 398) toegekend 
aan het Weduwen- en Weezenfonds der Euro
peesche Officieren va n het Neder] andsch
Indische leger ; 

c. de jaarlijksche subs idies, bij lid 1 va n 
a rtikel 1 der wet van 22 Maart 1924 (Neder
.landsch Staatsblad n°. 149, I ndisch S taats blad 
n°. 184 ) toegekend aan het Weduwen- en Wee
zenfonds van Europeesche Mili tairen beneden 
den rang van Officier bij de Kol oniale troe
pen, voor zoover die subsid ies ingevolge l id 2 

van dat artikel, zooals da t artikell id moet wor
den gelezen krachtens artikel 1 der wet van 
24 December 1931 (Nederlandsch Staatsblad 
1931 n° . 551, Indisch Staatsblad 1932 n°. 84) , 
komen ten laste van de geldmiddelen van 
N ederlandsch-l ndië. 

4. Gedurende het in a rtikel 3 genoemd tijd
vak wordt aan elk van de aldaar mede ge
noemde pensioen- en Weduwen- en Weezen
fond en, a lsmede aan het W eduwen- en Wee
zenfonds voor Europeesche burger lij ke lands
dienaren, jaar voor jaar ten laste van de 
N ederla ndsch-Indische geldmiddelen uitge
keerd dan wel door elk fonds aan die geld
m iddelen toegevoegd het nadeelig, respect ieve
lijk voordeelig , verschil tusschen de over het 
betrokken jaar door het fonds gedane u itgaven 
aan pensioenen, weezenondersta nden en an
dere uitkeer ingen, zoomede beheerskosten en 
de daar tegenover staande inkomsten u it rente 
van belegde gelden, bijdragen van deelgenoo
ten en toevalli ge baten. 

5. Deze wet treed t in werking met ingang 
va n 1 J anuari 1935 . 

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

cember 1934. 

s. 704. 

WILHELM! ' A . 
D e M inister van Staat, 
M inister van K ol oniën, 

H . Co lij n. 

(Uitgeg. 29 D ecember 1934.) 

28 D ecember 1934. WET , houdende goed
keuring van het bes luit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-I ndië tot. 
'wijzig ing en aanvu ll ing van A fdeeling I 
van de begrooting va n N ederlandsch-I ndië 
voor het dienst jaar 1934. 

s. 705 . 

28 D ecem ber 1934. WET, houdende goed
keur ing van drie besluiten van den Gou
verneur-Generaal van N ede,·Landsch-l ndië 
tot wijziging en aanvulli ng van Afdeeling 
III van de begrooting van N ederlandsch
l ndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 706. 

28 D ecem ber 1934. WET, houdende goed
keuring van dr ie beslui ten van den Gou
verneur-Generaal van N ederlandsch-l ndië 
tot wijzig ing en aanvulling van Afdeeling 
IIIA van de begroot ing van N ederlandsch
l ndië voor h et d ienstjaar 1934. 

s. 707. 

28 D ecern ber 1934. WET, houdende goed
keuring van het besluit va n den· Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijzig ing en aanvulling van A fdeel ing IV 
va n de begroot ing van N ederlandsch-I ndië 
voor het dienstjaar 1934. 
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s. 708. 

28 Decembe,· 1934. WET, houdende goed
keuring van vier besluiten van den Gou
verneur-Generaal van N ede,·landsch-Zndië 
tot wijziging en aanvulling van Afdeel ing 
VI van de begrooting van Nederlandsch
Zndië voor het dienstjaar 1934. 

s. 709. 

28 Decernbe,· 1934. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-lndië tot 
vaststelling van Afdeeling VIE ('s Lands 
Caoutchoucbedrijf) van de begrooting vau 
N ederlandsch-l ndië voor het dienstjaar 
1934. 

s. 710. 

28 Decernbe,· 1934. WET, houdende goed
keuring van het besluit van den Gouver
neur-Generaal van N ederlandsch-l ndië tot 
wijziging en aanvulling van Afdeeling IX 
van de begrooting van Nederlandsch-lndiè 
voor het dienstjaar 1934. 

s. 711. 

28 December 1934. WET tot nadere wijzi g ing 
van de Indische Comptabi lite itswet. 

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

dat het noodzakelijk is de Indische Comptabi
l iteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1925 n°. 
328; I ndisch Staatsblad n°. 448), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 29 December 1932 
(N ederlandsch Staatsblad n°. 666; Indisch 
Staatsblad 1933 n°. 8), nader te wijzigen: 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Comptabiliteitswet (Ne

de,'la.ndsch Staatsblad 1925 n°. 328; Indisch 
Staatsblad n°. 448) wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

§ 1. In artikel 11 wordt het woord " Ja
nuari'' vervangen door ,,Juli''. 

§ 2. Artikel 60 wordt gelezen als volgt: 
.,Met afwijking van de a1·tikelen 1954 en 

,,1967 van het Burgerlijk Wetboek voor Ne
,,derlandsch-Indië verjaren de rechtsvorderin
"gen ter zake van geldschulden ten laste van 
" N ed.erlandsch-lndië, ongeacht den landaard 
" der schul deischers, door verloop van vijf 
,, jaren na den 31sten December van het jaar, 
,,waarin de schuld opvorderbaar is geworden, 
"tenzij zij rneds ingevolge de bepalingen van 
"het Burgerlijk ·wetboek aan eene kortere 
,,verjaring onderworpen zij n. 

,,Behalve door de oorzaken in het Burger
" lijk ,vetboek genoemd, wordt de in het vorig 
,,lid bedoelde verjaring gestuit door de in
"diening van eene declaratie bij de betrokken 
,,administratie. 

"Ten bewijze hiervan wordt, op verlangen 
,,van den schuldeischer, door de bij regee
,,ringsverordening daartoe aan te wijzen auto
,,riteiten eene gedagteekende ontvangsterken
,,ning afgegeven . 

,,De verjaring loopt roede tegen minder
" jarigen en degenen, die onder curateele 
"staan, onverminderd hun verhaal op hunne 
,, voogden of curators." 

§ 3. Artikel 61 wordt vervangen door het 
volgend artikel: 

"Het bepaalde in het vorig artikel is niet 
"van toepassing op vorderingen wegens rente 
,,en aflossing van geldleeningen." 

§ 4. De artikelen 62, 63 en 64 vervallen. 
2. Het voorschrift in artikel 11 , zooals dat 

komt te luiden ingevolge artikel 1, § 1, dezei· 
wet, wordt voor het eerst toegepast voor den 
dienst 1934. 

3. De artikelen 60 en 61 , zooals deze komen 
te luiden ingevolge artikel 1, § 2 en § 3, dezer 
wet, ' gelden mede voor vorderingen, welke be
staan op den dag voorafgaande aan dien van 
de inwerkingtredin~ dezer wet, met dien ver
stande, dat de veriaring niet eerder voltooid 
is, dan na afloop van twee jaren na dien dag. 

4. Deze wet treedt wat betreft het bepaalde 
in artikel 1, § 1, en . artikel 2 in werking op 
den dag, volgende op dien der afkondiging en 
voor het overige op een door Ons te bepalen 
tijdstip. 

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

cember 1934. 

s. 712. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Co 1 ij n . 
( Uitgeg. 29 Decem be,r 1934.) 

28 December 1934. WET tot nadere wijziging 
en aanvulling van Afdeel ing III der be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. (Wijziging inko,nstenbe
lasting en invoering loonbelasting.) 

s. 713 . 

28 December 1934. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde Hoofdstuk 
der Rijksbegrooting voor h et dienstjaar 
1933. 

s. 714. 

28 D ecernbe,· 1934. WET, houdende voorzie
ning in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1935. 

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

dat de wijze behoort geregeld te worden, 
waarop, in afwijking van artikel 23 der In
di sche Comptabiliteitswet 1925 (Staatsblad n°. 
328), voor het dienstjaar 1935 zal moeten 
worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor den Indischen dienst hier te l ande; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. l. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van kre
dieten aan Onzen Miuister van Koloniën ge
durende het jaar 1935 het bedrag der volgens 
artikel 26 van de Indische Comptabiliteitswet 
1925 (Staatsblad n°. 328) in 's Rijks schatkist 
gestorte gelden te boven te gaan met een som 
van ten hoogste f 200,000,000. Onze Minister 
van Financiën zal in dat voorschot aan de 
Indische kas mogen voorzien door uitgifte of 
beleening van bewijzen van vlottende schuld , 
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met inachtneming van de daaromtrent be
sta ande en nog vast te stell en wettelijke bepa
lingen. 

2. Deze wet treed t in werking met ingang 
van 1 J anua ri 1935. 

Lasten \)n bevelen, enz. ; 
Gegeven te ' s-Gravenh age, den 28sten De

cember 1934. 

s. 715. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

H . Co I ij n. 
De Minis ter van Financiën, 0 i:1 d. 

( Uitgeg. 8 J anua,·i 1935. ) 

29 Dece11i b,er 1934. BESL IT tot 1·egel ing 
van de uitbetaling in Nede ,·land van de 
pensioenen en gagementen ten Jaste van 
de Eigen-P ensioenfondsen voor de Indische 
la ndsdienaren. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelij ke voordracht van 

Onzen Minister van Staat, Minister van Ko
loniën dd. 29 November 1934, Afdeeling K a
binet, n°. 5, en van Onze M inisters van Bin
nenl andsche Za ken dd. 29 N ovember 1934, n°. 
1828 I , Afdeeling P ensioenen en Wachtgelden, 
en van Buitenlandsche Za ken dd . 29 N ovem
ber 1934, Afdeeling Jurid ische Za ken, n°. 
39259; 

Gelet op Ons besluit van 14 December 1925 
(Staatsblad n°. 470), houdende vaststelling 
va n een a lgemeenen maatrege l van bestuur 
tot regeling van de uitbetaling in N ederl a nd 
van pensioenen, gagementen, onderstanden, 
toelagen van broeders der Or de van den e
derlandschen Leeuw en verhoogde sol dij en van 
r idders der Militaire Will emsorde ten la te 
der geldmiddelen van N ederl andsch-Indi ë, Su
riname en Curaçao, zooals d it besluit is aan
gevuld en gewijzigd, laatstelijk bij dat va n 6 
Mei 1932 (Staatsblad n° . 195); 

Den Raad va n Sta te gehoord (advies va n 
11 December 1934, n°. 35); 

Gezien het nade r rapport van Onze voor
noemde Ministers, dd. 21 Decem ber 1934, Af
deeling Kabinet, n°. 10, 22 D ecember 1934, 
n°. 1828 III P. en W. en 27 December 1934, 
Afdeeling Juridische Zaken, n° . 42371 ; 

Overwegende, dat het noodi g is om ter ver
zekering van de juiste uitbeta ling in Neder
land van de pensioenen en gagementen ten 
laste van de Eigen-P ens ioenfo ndsen voor de 
Indische landsdienaren een regeling te t re f
fen, zooveel mogelijk overeenstemmende met 
die, welke voor de uitbetaling in Nede,·land 
van de pensioenen, gagementen, onderstanden, 
enz. ten laste va n de geldmiddelen in Neder
landsch-lndië, Surina,we en Curaçao werd 
vastgesteld bij Ons besluit van 14 December 
1925 (Staatsblad N °. 470), zooals dit besluit 
luidt na wijzig ing en aanvulli ng, laatstelijk 
bij dat van 6 Mei 1932 (Staatsb lad N °. 195); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. De Directeur va n de P ensioen

fondsen voor de Koloniale Landsdienaren en 
Locale Ambtenaren doet zoo spoedi g mogelijk 
na den l sten J anuari 1935 aan het bestuur 
van elke Gemeente, waarin personen wonen, 
die in het genot zijn van ten laste van de 

Ei gen-P ensioenfondsen voor de Indische Lands
diena ren komende pensioenen of gagementen, 
opgaven toekom en van de naIT\en dier perso
nen, zooveei mogelijk met vermelding van 
hunne nadere adressen en wei afzonderlijk 
voor degenen, wier evenbedoelde inkomsten 
maandelijks en voor h en, voor wie deze in
komsten dri em aandelij ks worden betaalbaar 
gesteld. 

Deze aanvangsopgaven blijven te hunner ge
bruikmaking bij de Gemeentebesturen berus
ten. 

2. Voormelde Directeur doet bij elke eer
ste toekenning van inkomsten, a ls in dit be
sluit bedoeld , daarvan mededeeling aa n het 
bestuur der Gemeente, binnen welke de recht
hebbende volgens d iens opgaaf za l gevestigd 
zijn , zooveel mogelijk met ve rmelding van het 
nader adres. E en gelijke mededeel ing wordt 
verstrekt wanneer de rechthebbende zijn do
micilie naar een a ndere Gemeente verplaatst. 

3. Vóór den 6den van elke m aand doen de 
Gemeentebesturen aan voormelden Directeur 
opgaaf van de namen der personen, a ls be
doeld in artikel 1 van dit besluit, wier over
lijden te hunner kennis is gekomen, met ver
melding van den datum van overlijden, als
mede van de personen, die hun domicilie ver
pl aatsen hetzij naar een ande re Gemeente dan 
wel naar het bui tenla nd , met vermelding van 
hun adres. 

2. 1. Aan het bestuu r va n elke Gemeente, 
waarin personen wonen, die in het genot zijn 
va n de in ar t ikel 1 van dit besluit bedoelde 
dr ie-maandelijks betaalbaar te stellen inkom
sten, worden den 20en van de maand vooraf
gaande aan de betalingsmaand door voormel
den Di recteur de noodi ge sta ten toegezonden, 
behelzende de nam en va n de rechthebbenden, 
zoomede verdere gegevens, die voor de uitbe
t aling van belang zijn. 

2. De Gemeentebesturen onderzoeken a an 
de hand van de bevolkingsregisters, of de in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde recht
hebbenden op den eersten dag van de op de 
in dat lid bedoelde staten a an te geven m aand 
in leven waren, onderteekenen een op die 
staten te stell en verklaring, waarin de uitslag 
van het gehouden onderzoek is vervat en zen
den de staten, in daartoe dienend geval voor
zien van de mededeelingen, welke voor de 
betaling der gelden van belang kunnen zijn, 
ui terl ijk den 5en der betal ingsmaand terug. 

3. I edere rechthebbende is verplicht te zor
gen, dat z ijn a d res steeds b ij voorme lde n Di 
recteu r bekend is. 

3. 1. De rechthebbende, die bui ten het 
Rijk in Europa woonachti g is, zendt - onver
schilli g of hij al dan niet bij den P osrohèque
en Girodienst is aangesloten - in het begin 
der maand, waar in de gelden worden uitbe
taal d, aan voorrnelden Di recteur een bewijs 
van in leven zijn, waarin plaa ts en jaar en 
datum van geboorte zijn vermeld. Dat bewijs 
wordt opgemaakt hetzij door een ter plaatse 
bevoegde autori teit, hetzij door een Neder
landsch en diplomatieken of consul a iren amb
tenaar. I s zoodani g bewijs in eersten aan leg 
a fgegeven door een ter pl aatse bevoegde auto
ri teit, dan moet de handteekening van die 
autor iteit worden gelegaliseerd, voor zooveel 
betreft inkomsten , waarvan h et jaarlijks be 
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drag eene som van f 300 niet te boven gaat, 
door eene hoogere autoriteit in het land van 
afgifte, en in alle andere gevallen door een 

ederlandschen diplomat ieken of consulairen 
ambtenaar. I s een bewijs als vorenbedoeld in 
eerste instantie afgegeven door een Neder
landschen diplomatieken of consulairen ambte
naar, dan moet diens hand teekening, onafhan
kelij k van het jaarlijksch bedrag der inkom
sten van den rechthebbende, steeds worden ge
legaliseerd door of namens den Secretaris
Generaal van het Departement va n Bui ten
landsche Zaken. H et bedoeld bewijs wordt 
daartoe gezonden aan gemeld Departement, 
onder bijvoeging van f 0.50 voor de kosten, 
behoudens het bepaalde in het volgende lid 
en met verzoek het nà legalisatie te willen 
zenden aan voormelden Directeur. 

De legalisatie door het Depa rtement van 
Buiten] andsche Za ken gesch iedt kosteloos voor 
zooveel het bewijs van in leven zijn betreft 
inkomsten, waarvan het jaarlijksch bedrag 
eene som van f 300 niet te boven gaat. 

2. De rechthebbende, die in het bui tenland 
woont en die n iet bij den Postchèque- en 
Girodienst is aangesloten , wijst voor zoover hij 
het hem toekomende bedrag niet per post
chèque op een postkantoor hier te lande wil 
innen, een hier te lande woonachti g persoon 
of hier te lande gevestigde bank of instelling 
a,in, met vermelding van het volledige adres 
van die(n) persoon, bank of instelling, aan 
wie(n) de chèque kan worden gezonden, ten
einde het daarop vermelde bedrag voor hem 
te . innen, dan wel voor zoover die persoon, 
bank of instelling bij den P ostchèque- en 
Girodienst is aangesloten, op wi ens (wier) re
kening het hem toekomende bedrag kan wor
den bijgeschreven. 

4. Dit besluit treedt in werking op den 
l sten J anuari 1935. 
Onze Ministers van Koloni ën, van Binnen

landsche Zaken en van Buitenlandsche Zaken 
zijn , ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
StaatsblaiL zal worden gepl aatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

' -Gravenhage, den 29sten December 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat , 
Minister van K oloniën, 

H . CO 1 ij n. 
De :Minis ter van B innenlan,l,sche Zaken, 

J . A. d e W i I d e. 
De Ministe,• van Buitenlandsche Zaken, 

d e Graeff. 
(Uit geg . 29 Decernb e1· 1934.) 

s. 716. 

29 Decem,ber 1934. WET, houdende bekrach
tiging van een door den Gouverneur-Gene
raal van N ederlandsch-lndië op 31 Mei 
1934 vastgestelde ordonnantie (Indisch 
StaatsblaiL 1934, n°. 341) , tot aanvulling 
van de Indische Tariefwet in verband met 
de rubberrestrictie. 

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

dat de bekrachtiging wenschelijk is van een 

met toepassing van artikel 93, eerste lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie, strekkende tot aanvul I ing van de In
dische Tariefwet en tot buitenwerkingstelling 
van artikel 16 der Indische Comptabiliteitswet 
ten aanz ien van de in die aanvulling bedoelde 
bijzondere uitvoerrechten van bevolkingsrub
ber· 

Z~o is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De met toepassing van artikel 93, eerste lid, 
der Indische Staatsregeling vastge telde or
donnanti e van 31 Me i 1934 (Indisch Staatsblad 
n°. 341), strekkende tot aanvulling van de 
artikelen 5 en 9 van de Indische Tariefwet 
(Nede,·lan,l,sch StaatsblaiL 1924, n° . 421; In
disch StaatsblaiL 1924, n°. 487), de gelegenheid 
gevende om bij regeeringsverordening tijdelijk 
bijzondere uitvoerrechten van bevolkingsrubber 
te heffen, zoomede strekkende tot bui tenwe1·
kingstell ing van artikel 16 der Indische Comp
tabilite itswet (Nede,·landsch Staatsblad 1925, 
n°. 328; Indisch StaatsblaiL 1925 , n°. 448) ten 
aanz ien van de invoer ing, verhooging, verla
g ing of a fschaffing van bedoelde bijzondere 
uitvoerrechten, wordt bekrachtigd. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 

s. 717. 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 8 Januari 1935.) 

29 Dece,nb e-r 1934. WET, houdende mach
tiging tot het slu iten van overeenkomsten 
al s bedoeld in artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de te So erabaja gevestigde 
N . V . ,,Vereenigde Jodiumfabrieken" voor 
de opsporing en ontginni ng van jodium 
enz. in twee terreinen, gelegen in de pro
vincie Oost-Java. 

Wij WILHELMir A, enz. . .. doen te weten : 
A lzoo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der I ndische Mijnwet overeenkom
sten te sluiten voor de opsporing en ontgin
ning van jodium en de verbindingen daarvan 
in twee terreinen, gelegen in de provincie 
Oost-Java (residentiën Malang en Soerabaja); 

Zoo is het, dat W ij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van N e

de,·landsch- l ndië, als vertegenwoordigende de 
rechtspersoon N ederlandsch-l ndië, wordt ge
machtigd om, overeenkomstig de voorwaarden, 
vervat in de aan deze wet gehechte ontwerpen 
A en B , met de te S oerabaja gevestigde naarn
looze vennootschap " Vereenigde Jodiumfabrie
ken" ove reenkomsten te sluiten voor de op
sporing en ontginning van jodium en de ver
bindingen daarvan in twee terreinen , gelegen 
in de provincie Oost-J ava (residentiën M alang 
en S oerabaja) , welke terreinen begrensd zijn 
al s aangegeven is in artikel 1 van de boven
gemelde, aan deze wet gehechte ontwerpen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
ging. 
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Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 
WILHELM! A. 

De Minister van Staa,t,, 
Minister van K oloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 11 Januari 1935.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST A. 

Tu schen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Gouverneur-Generaal (in deze overeenkomst 
aangedu.id a ls "het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van 29 December 
1934 (Ned. Stbl. n°. 717) en de te Soerabaja 
gevestigde aamlooze Vennootschap " Ver
een igde Jodiumfabrieken", ten deze vertegen
woordigd door hare Directie (in deze overeen
komst aangeduid als "de Maatschappij") is 
overeengekomen als volgt: 

Art . 1. 1. H et Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaa,·dt bij deze - voor den t ijd van dertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onderteekening dezer overeenkomst, 
met uitsluiting van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van jodiu.m en de ver
bindingen daarvan, in een op de bij deze over
eenkomst behoorende kaart als Bangilterrein 
aangeduid terre in, gelegen in de residentie 
Malang van de provincie Oot-Java, en be
grensd a ls volgt: 

ten Noorden : de g rens tusschen de residen
tiën Soerabaja en Malang ; 

ten Noo1·doosten: de grens van het bij het 
Gouvernementsbesluit van 14 September 1915 
n°. 34, ten 3e, letter a, om redenen van al
gemeen belang voor mijnbouwkundige opspo
ringen gesloten gebied ; 

ten Oosten: de astronomische meridiaan over 
den tr iangulatiepilaar T . 123; 

ten Zuiden (achte reenvolgens van Oost naar 
West): 

1. de astronomische parallel op 5000 meter 
ten Zuiden van den triangulatiepilaar T. 123 ; 

2. de astronomische meridiaan over den 
triangulatiepilaar T. 109; 

3. de astronomische parallel op 10 000 me
ter ten Zuiden van den triangulatiepilaar T . 
109 ; 

ten W esten (achtereenvolgens van Zuid naar 
Noord): 

1. de astronomische meridiaan op 9000 me
ter ten Westen van den triangulatiepilaar T. 
109; 

2. de astronomische parallel over den trian
gulatiepil aar T. 109; 

3. de astronomische meridiaan op 7000 me
ter ten Westen van den triangulatiepilaar S . 
769 . 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 34 780 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aan
zien van het in artikel 1 omschreven terrein , 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 

tegendeel blijkt, tegenover het Gouvernement 
dezelfde rechten en verplichtingen hebben, a ls 
ware zij houdster eener op den dag van tot
standkoming dezer overeenkomst verleende 
conce sie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij gedurende de ee rste vij f ja
ren van de overeenkomst in stede van het in 
het tweede lid van artikel 35, sub a der In
dische Mijnwet bedoelde vast recht, jaarl ijks 
bij vooruitbetali ng hebben te voldoen een vast 
recht, evenredig aan de oppervlakte van het 
terrein, ten bedrage van f 0.021/2 per hectare 
en na afloop van genoemden termijn van 
f 0.05 per hectare. 

3. Binnen den tijd van twee jaren na de 
totstandkoming dezer overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen van het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw moeten indie
nen eene plattegrondteekening als vereischt in 
artikel 30 sub 1 ten 2e dan wel artikel 30 
sub 2 der Mijnordonnantie 1930. 

4. Binnen den tijd van twee jaren na de in
diening der plattegrondteekening zal de Maat
schappij het terrein moeten afbakenen door 
plaatsing van goed gefundeerde steenen of 
ijzeren merkteekens op de hoekpunten en op 
de punten, bedoeld in artikel 30 sub 1 ten 2e 
der Mijnordonnantie 1930. Op deze merktee
kens moet op ten minste 11/2 meter boven den 
beganen grond het opschrift "5a V .J .F." zijn 
aangebracht. Op daartoe door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw gedane aan
zegging moeten binnen den tijd, op de wijze 
en op de plaatsen voor elk geval aangegeven, 
ter nadere aanduiding van de g renzen van he~ 
terrein ook op andere punten merkteekens 
worden aangebracht. 

5. Indien de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tijd ig worden aangebracht of niet 
in behoorlijken staat onderhouden, ter beoor
deeli ng van het Hoofd van geweste lijk be
stuur, is dit bevoegd op kosten en risico van 
de Maatschappij de merkteekens te doen plaat
sen of onderhouden. 

Art. 3. De Maatschappij betaalt aan het 
Gouvernement aan cijns 4 pct. van de waarde 
van het in de eindproducten aanwezige jodiu.m, 
welke waarde wordt berekend naar het reken
kundig gem iddelde van de noteeringen te 
Londen van deze stof in het afgeloopen jaar. 
Indien deze noteeringen stijgen tengevolge van 
een heffing van invoerrecht op het product, 
wordt dat invoerrecht bij de bereke ning van de 
belastbare ·waarde in mindering gebracht va11 
evengenoemde noteeringen. 

Bovendien betaalt de Maatschappij aan het 
Gouvernement voor de met jodiumhoudend 
water onvermijdelijk medegewonnen aardolie 
en gassen, welke alle te harer beschikking blij 
ven, een bedrag van tien gulden per ton vau 
duizend kilogram olie en een, naar de ca lor i
sche waarde daarvan, overeenkomend bedrag 
voor de gassen. 

Art. 4. 1. De hoeveelheid van de krach
tens artikel 3 belastbare jodiu.m, ol ie en gas
sen wordt door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw vastgesteld aan de hand van de 
ingevolge artikel 6 door de Maatschappij in te 
dienen productiestaten. 

2. Ter zake van het krachtens arti kel 3 
verschuldigde wordt der Maatschappij over 
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ieder afgeloopen kalenderjaar een aan lagbil
jet uitgereiH. 

Art. 5. 1. Van het tijdstip af, dat delf
stoffen worden gewonnen, moeten productie
registers overeenkomstig . door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw in overleg met 
de Maatsch appij vast te stell en modellen regel
matig aangehouden en bewaard worden op de 
mede in overleg met genoemd diensthoofd aan
gewezen plaatsen. 

2. In deze productieregisters moeten -
tenzij genoemd diensthoofd toegestaan heeft, 
dat de boekingen anders ·geschieden - ten
minste enmaal 's weeks volledig en naar 
waarheid volgens maat of gewicht geboekt 
worden de hoeveelheid delfstoffen en de pro
ducten, die gedurende het tijdvak, waarop de 
boeking betrekking heeft, daaruit zijn ver
kregen. 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
delf toffen of producten zij n verkregen, moe
ten de betrekkelijke kolommen der registers 
worden ingevuld met "nihil". 

4. Van het in lid 1 genoemde tijdstip af 
moeten volgens door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw vast te stell en modellen de 
navolgende opgaven worden verstrekt: 

a. maandelijks de uit eiken put verkregen 
brutoproductie, zoomede de voor eigen gebruik 
aangewende en ten verkoop dan wel voor be
reiding en verwerking afgevoerde hoeveel
heden; 

b. maandelijks de in de verwerkingsinrich
t ingen verwerkte hoeveelheden en de hoeveel
he id der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gemiddelde sterkte van het 
per dag te werk gestelde personeel, over het 
afgeloopen kalenderjaar. 

5. De in het vorig lid bedoelde opgaven 
moeten verzonden worden, voorzoover betreft 
die sub a en b genoemd, uiterlijk veertien da
gen na afloop van de maand, en die sub c 
genoemd, ui terlijk zes weken na afloop van 
het jaar, waarop zij betrekking hebben. 

6. De Maatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het Hoofd van den Dienst van den 
M ij nbouw mededeeling te doen van de plaats, 
waar een boring zal worden aangezet en van 
het tijdstip, waarop zulks zal geschieden, zoo
mede van het aanboren van water, olie of gas 
en de daarbij aangetroffen hoeveelheden. 

Art. 6. 1. Aan het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw moeten na ommekomst van 
elk half kalenderjaar volledig en naar waar
heid ingevulde en onderteekende productiesta
ten volgens het door genoemd diensthoofd in 
overleg met de Maatschappij vast te stellen 
model in duplo worden ingediend betreffende 
cle resulta ten der opsporing en ontginning in 
het afgeloopen tijdvak. Deze productiestaten, 
waarin volledig en naar waarheid de geduren
de het afgeloopen halve kal en der jaar volgens 
de productie registers verkregen del [stoffen en 
producten naar maat of gewicht worden op
gegeven, moeten vóór 1 Maart en vóór 1 Sep
tember van elk jaar aan meergenoemd Dienst
hoofd ingediend zijn. 

2. Is in eenig jaar geen productie verkre
gen, dan kan met indiening eener ondertee
kende desbetreffende verklaring worden vol
staan. Indien één of meer kolommen van de 

staten niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten worden ver
meld. 

Art. 7. 1. W anneer bij het bedrij f van de 
g!lwonnen delfstoffen en/of de daaruit verkre
gen producten analysen worden gemaakt, moe
ten de resultaten dier analysen volled ig en 
naar waarheid worden aangeteekend in regis
ters. 

2. De aanteekeningen moeten naar tijdsorde 
telkens binnen één week na het maken van 
elke analyse in die registers ingeschreven en 
onderteekend worden door de personen, die de 
analysen hebben verricht. 

Art. 8. Het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw, zal, behoudens beroep op den Gou
vernenr-Generaal , binnen vi01· maanden na 
uitreiking van het in artikel 4 bedoeld aan
slagbi ljet in te stellen, het luachtens artikel 3 
verschuldigd bedrag bij raming, zoo noodig 
na een p laatselijk terzake ingesteld onderzoek, 
vaststellen, wanneer: 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraaid;; 

2° . productiestaten niet tijdig zijn inge
diend; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter verbetering of aanvull ing terug
gezonden exemplaren van de productiestaten 
niet weder ingediend of daaromtrent gevraag
de inlichtingen niet verstrekt worden, binnen 
den door genoemd diensthoofd voor elk bij
zonder geval te bepalen termijn; 

4°. een door het Hoofd van den Di enst van 
den Mijnbouw ter zake bevolen onderzoek 
wordt belet. 

Bij plaatselijk terzake ingesteld onderzoek 
komen de dadelijk na vaststelling invorderbare 
kosten ten laste van de Maatschappij . 

Art. 9. De door of vanwege de Maatschap
pij met de plaatselijke leiding der werkzaam
heden op het terrein belaste persoon moet wor
den voorzien van een schriftelijke aanstelling, 
welke telkens desgevraagd aan de bestuurs- en 
de met het toezicht belaste ambtenaren moet 
worden getoond. 

Art. 10. ·w anneer ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond· gelegen binnen het geb ied 
van 's L ands bosscben, welke onder ge regeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten, 
dat ooor het Hoofd van gewe tel ijk bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvereischt en zonder de uitoefe
ning van het bedrijf te belemmeren, bijzon
dere voorzieningen worden getroffen omtrent 
den aanleg of de verbetering van de in die 
bosschen vallende en ten behoeve van de op
sporing of ontginning benoodigde niet-perma
nente wegen , de openstelling van die wegen 
voor het publiek verkeer, de instandlating der 
in die wegen aangebrachte werken, nadat niet 
langer over den grond behoeft te worden be
schikt, zoomede omtrent de plaatsing op den 
grond van voor het bedrijf onmisbare tijdel ijke 
gebouwen en inrichtingen. De voor de oprich
ti ng van die tijdelijke gebouwen noodige grond 
zal niet in gebruik mogen worden genomen 
zonder vooraf door of vanwege de Maatschap
pij omheind te zijn en zal gedurende het ge
bruik omheind gehouden moeten worden, een 
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en ander ten genoegen van het betrokken 
Hoofd van pl aatselijk bestuur. 

Art. 11. 1. D e betalingen van de krach
tens de artikelen 2 en 3 vers huldi gde be
dragen zullen geschieden door storting in 
' s L a nds kas te Soerabaja. · 

2. Onverminderd h et recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkom t te vorderen , zal de M aat
schappij , bij niet-voldoening van het verschul
digde binnen drie maanden na uitreiking van 
het in artikel 4 bedoelde aanslagb iljet eene 
boete verbeuren van één ten honderd van he t 
door h aar verschuldigde voor elke maand 
achterstand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een voll e m aand worden gerekend. 

Art. 1 2. vVa nneer het Gouvernement rechts
kundigen bijstand moet inroepen voor het 
innen v an eene uit deze overeenkomst voort
vloeiende vordering op de Maatschappij en in 
het geding de winnende partij is, zull en de 
practizijnskosten door de Maatschappij worden 
gedragen, ook voor zoover deze kosten niet 
r eeds uit kracht van de rechterlijke uitspraak 
op de M aatsch appij kunnen worden verhaald. 
Ook voor het geval de vordering buiten p roces 
mocht kunnen worden geïnd, zu ll en de daar
voor verschuldigde practizij nskosten ten l aste 
van de Maatschappij komen. 

Art. 13. 1. D e M aatschappij is bevoegd 
gedeelten van het terrein vóór den a floop van 
den in artikel 1 bepaalden termijn, wederom 
ter beschikking van het Gouvernement te 
stell en, mits afstand doende van a ll e rechten 
terzake van di e gedeelten voor haar u it deze 
overeenkomst voortvloeiende en onder over
legging van a ll e verkregen gegevens betref
fende het prijs te geven gedeelte. 

2. H et voornemen daartoe zal moeten blij 
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftel ijke ver
klaring van de M aatschappij , bevattende de 
gren omschrijving van het te behouden en van 
het prijs te geven gedeelte, een opgave van 
hare zich binnen het prijs te geven gedeelte 
bevi nde nde we rken en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens, als noodig zij n om den 
omvang e n de gevolgen der prijsgeving te kun
nen beoordeel en . 

3. H et Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeelte zoodanige wijziging te vorderen, a ls 
de Gouverneur-Generaal in het belang van 
een doelmatige begrenzing o f van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenz ing 
a lsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van a l hetgeen 
verder terzake r egeling mocht behoeven tus
schen pa rtijen overeenstemming zal zij n ver
kregen, zal een en ander worden vastgesteld 
b ij su ppl eto ire ove reenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodan ige over
eenkomst zal het vast recht, versch uldigd in
gevolge het tweede lid van a r t ikel 2 van dit 
contract , over het prijs te geven terreinge
deelte slech ts verschuldigd zij n tot het e ind 
van het contractjaar, waarin voor da t gedeelte 
een verklar ing, als in het tweede lid van dit 
artikel bedoeld , voldoende aan de gestelde 
vereischten, bij het H oofd van den Dienst van 
den Mijnbouw zal zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppl etoire 
overeenkomst niet tot stand is gekome n, wordt 
de M aatsch appij van hare verplichting tot be
tali ng van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen. in verband met de prij s
geving naderhand mocht blij ken te veel te zijn 
betaald , wordt bij de eerstvolgende storting 
of stortingen met de faatscha ppij zonder 
rentevergoeding verrekend. 

Art. 14. 1. D e M aatscha ppij verb indt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
arti kei 1 het recht is verl eend, zelf ter hand 
te nemen en die opsporing en ontginning met 
zoodanigen spoed, op zoodanige schaa l en met 
zoodanige hulpmiddelen voort te zetten, al s 
redelij kerwijze kan worden gevorderd in ver
band met den algemeenen handelstoestand en 
in het bijzonder met den stand de r markt van 
jodium e n geheel afgescheiden van het m eer
dere of mindere voordeel eventueel voor de 
M aatschappij uit de ontginning van a ndere 
terreinen voortvloeiende. 

2. D e Maatschappij verbindt zich mede, om 
de opsporing en ontginning op zoodani ge wijze 
te doen plaats hebben dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen verlor~n gaat dan 1·edel ijker
wijze bij een tech nisch goed gevoerd bedr ijf 
a ls onvermijdelijk moet worden beschouwd. 

3. De M aatschappij verklaart bij voorbaat 
zich te zullen onderwerpen aan alle aanwijzin
gen en voorschriften welke haar door of 
namens het H oofd v~n den Dienst van den 
Mijnbouw in het belang van de bestaande of 
toekomstige aardol -,wi nn ing worden gegeven; 
daartegenover verbindt het Gouvernement zich 
om in eventueele a f te slui ten contracten voor 
de winning van a ndere delfstoffen dan j~dium 
op terreinen welke geheel of gedeeltehJk sa
m envallen r:iet het in artikel 1 omschr ven 
terrein aan de medecontractanten de verplich
t ing op te leggen om zich te onderwerpen aan 
alle aanwijzingen en voorschriften, welke hun 
door of namens het H oofd van den Dienst van 
den M ij nbouw in het bel a ng van de bestaande 
of toekomstige jodiumwinning worden gegeven. 

Art. 15 . 1. D e M aatscha ppij verbindt zich 
ten minste drie v ierden van het aantal , zoowel 
van de leidende a ls van de ondergeschikte, 
ieder afzonderl ijk genomen bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bez igde arbe idskrach ten uit Neder! a ndsche on
derdanen te doen bestaan en deze niet in 
m indere betrekkingen of op ongunstiger voo r
waarden dan vreemdelingen te werk te stell en . 

2. Van deze bepaling kan in bijzondere ge
vallen met goedkeur ing van het Gouvernement 
worden afgeweken. 

A rt. 16. 1. D e Maatschappij verbindt zich 
om alle inlichtingen te verstrekken, welke door 
het H oofd va n den Di enst van den Mij nbouw 
noodig worden geacht voor het beoordeelen 
of de voorschriften van de Indi che Mijnwet, 
van de " Mijnordonnanti e 1930", van andere 
a lgemeene verordeningen dan wel van de be
palingen van deze overeenkomst zijn nage
leefd. 

2. Bovendien is zij verplich t van elke ve r
andering in het bestuu r - commissarisse n 
daaronder begrepen - of van den vertegen
woord iger, binnen één m aand, nadat de ve r
a ndering heeft plaats gehad , kennis te geven 
aan het Hoofd van den Dienst van den Mij n-
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bouw; in de kennisgeving moet verder worden 
opgegeven: 

a. de nationaliteit van den nieuwen bestuur
der of commissaris; 

b. of hij ingezetene is van Nederl andsch
Indië; 

c. waar hij woonachtig is; 
d. indien een nieuwe bestuurder in N eder

la ndsch-Indië gevestigd is, of hij bevoegd is 
verblijf te houden binnen de provincie Oost
J ava. 

Art. 17. De rechten en verplichtingen uit 
deze overeenkom t voortvloeiende mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden o".er
gedragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verleenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zijn die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 18. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
opsporing en ontginning te staken indien en 
zoodra zij ten genoegen van den Gouverneur
Generaal heeft aangetoond, dat uit de voort
zetting van het bedrijf door haar geen voor
deel ka n worden behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement als de 1aatschappij het recht om de 
overeenkomst door een enkele aanzegging bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartij te be
teekenen, dadelijk te doen e indigen in welk 
geval de overeenkomst een einde neemt op den 
datum waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behouden het bepaalde in lid 4 van 
dit a r t ikel zal de 1aatschappij van dit recht 
a lleen mogen gebruik maken, wanneer zij aan 
al hare uit deze overeenkomst voor haar voort
vloeiende verplichtingen volledig heeft vol
daan voor zoover zttlks reeds dadelijk moge
lijk is en tevens voor het overige voor de be
hoorlijke nakoming daarvan en voor de beta
ling der jaarlijksche uitkeeringen, voor zoover 
deze nog niet mochten vaststaa n, ten genoegen 
van den Gouverneur-Generaal tot een door 
dezen vast te stellen bedrag zekerheid heeft 
gesteld welke blijft standhouden, totdat par
tijen volledig hebben afgerekend, zulks ter 
uitsluitende beoordeeling van den Gouverneur
Generaal. 

4. W anneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzigd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter uitsluitende beoor
deeling van den Gouverneur-Generaal, heeft 
l aatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn vollen omvang binnen een 
door hem te bepalen termijn te vorderen, in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
,·echt op beëindiging der overeenkomst ver
liest. Bijaldien de Maatschappij in gebreke 
blijft aan deze vordering gevolg te geven, zal 
h et Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit artikel omschreven 
kunnen beëindi gen, onverminderd het recht 
van het Gouvernement om instede van het 
contract te beëindigen, daarva n ontbinding 
met schadevergoeding te vorderen. 

5. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
b lijft de Maatschappij verplicht al hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

6. Van het vast recht betaald over het con
tractjaar, waar in het contract wordt beëindigd 
of ontbonden, zoomede van den krachtens ar
tikel 3 aan het Gouvernement verschuldigde 
cijns, kan geen geheele of gedeeltelijke terug
vorder ing plaats hebben. 

Art. 19. H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoordeel ing van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste l ià 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt a ll een dan gevorderd, wanneer de Maat
schappij , na door het Gouvernement bij deur
waardersexploit van het feit dat en de redenen 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde 
vereischten, te zijn verwittigd, in gebreke blijft 
aan die vereischten te voldoen binnen een 
door het Gouvernement bij dat exploit voor 
elk geval in het bijzonder naar rede] ij kheid 
te stell en termijn; 

2° . indien de Maatschappij in strijd han
delt met een of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van eene door haar in ver
band met de door haar ondernomen opspo
ringen of ontginningen na te leven algemeene 
verordening, zullende de Maatschappij , bijal
dien zij nalatig is in de nakoming van eenige 
krachtens deze overeenkomst of bedQelde al
gemeene verordening op haar rustende ver
pl ïchting om te geven of te doen, eerst en 
vooraf moeten worden ingebreke gesteld bij 
een deurwaardersexploit, waarbij zij wordt ge
sommeerd binnen een voor elk geval in het 
bijzonder te stellen redelijken termijn, die ver
pi ichting a lsnog na te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vernement de wijze, waarop het bedrij f van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
gevoerd, tengevolge heeft benadeeling van de 
nationale bel angen of belemmering van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in Nederlandsch-Indië. 

Art. 20. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden par
t ijen zich om alle geschillen, welke naar aan
lei ding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaalde 
zullen oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da
gen, nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een geschi l aan arbitrage 
te onderwerpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege pi aats , dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouver
nement. één door de Maatschappij en één, op 
verzoek van de meest gereede partij , door het 
Hooggerechtshof van Nederlandsch-Ind ië. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 
te zij n gesommeerd, aan deze laatste bij ge
rechtelijk beteekende a kte kennis gegeven, wie 
voo1· haar als scheidsman zal optreden, of heb
ben een of meer der benoemde scheidsmannen. 
om welke reden ook, den hun gegeven last 
niet binnen veertien dagen na hunne benoe-



1934 29 D EC E M B E R (S . 717-718) 972' 

ming aangenomen, dan worden al de scheids
mannen op verzoek van de meest gereede 
part ij door het Hooggerechtshof van Neder
landsch-Ind ië benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde 
partij , doch de scheidsmannen zijn bevoegd 
om die kosten te verdeelen indien beide par
t ij en over en weder op eenige punten in het 
ongelij k mochten worden gesteld. 

Art. 21. Alle op deze overeenkomst vallen
de kosten zij n ten laste van de M aatschappij . 

Art. 22. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeen komst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, a lgemeen en onveranderlijk woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewe telijk 
Bestuur te Soerabaja. 

. 0 ~TWERP-OVEREENKOMST B. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
I ndië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Gouverneu r-Generaal (in deze overeenkomst 
aangeduid als " het Gouvernement"), krach
tens machtig ing bij de wet van 29 December 
1934 (Ned. tbl. n°. 717) en de te Soerabaja 
gevestigde aam looze V ennootschap "Ver
eenigde Jodiumfabrieken" , ten deze vertegen
woordi gd door hare Directie (in deze overeen
komst aangeduid a ls ,;de Maatschappij"), is 
overeengekomen als volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de 'M aatschappij - en de Maatscha ppij aan
vaa rdt bij deze - voor den tijd van dertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met den 
dag van onder teekening dezer overeenkomst, 
met u itslu it ing van anderen, het recht tot op
sporing en ontginning van jodium en de ver
bind ingen daarvan, in een op de bij deze over
eenkomst behoorenèle kaart als Karang-Kesam
ben,-terrein aangeduid terrein, gelegen in de 
residentie Soerabaja van de provincie Oost
J ava en begrensd a ls vol gt: 

ten Noorden : de weg loopende van Watoe
pasang over de kampongs Balekambang, 
Wedorokoelon, Wedorowetan, Tambakwatoe, 
Boenoet en K l ikit naar kampong Randegan
wetan ; 

ten Oosten: de weg van kampong R andegan
wetan over de kampongs P etiken, Tenaroe 
naar kampong Tjankir vanaf eer tgenoem de 
plaats tot waar deze weg de in de Zuidgrens 
genoemde parallel snijdt; 

ten Zuiden: de parall el getrokken over het 
triangulatiepunt T. 180, vanaf bovenomschre
ven Oostgrens naar de nader te noemen West-
grens; · 

ten W esten : de weg van Krija n over Pasi
ran, Lemahpoetih , N gandong naar kampong 
Watoepasang, van waar evengenoemde paral
lel de Westgrens snijdt tot aan laatstgenoemde 
kampong. 

2. De oppervlakte van dit terrein' wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 2310 hectaren, 'behoudens eventueele 
verminder ing op grond van artikel 13 dezer 
overeenkomst. 

Art. 2. 1. De Maatschappij zal ten aanzien 
van het in artikel 1 omschreven terrein, voor 
zoover uit deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de
zei fde rechten en verplichtingen hebben, als 
ware zij houdster eener op den dag van tot
standkom ing dezer overeenkomst verl eende 
conce ie op den voet der Indische M ijnwet. 

2. M et afwij king van het vorenstaande zal 
de Maat chappij in stede van het in het 
tweede lid van artikel 35, sub a der Indische 
Mijnwet bedoel de vast recht, jaarl ij ks bij voor
uitbetaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervl akte van het terrein, 
van f 0. 05 per hectare. 

3. Binnen den tijd van twee jaren na de 
totstandkoming dezer overeenkomst za l de 
Maatschappij ten genoegen van het Hoofd van 
den Di enst van den Mijnbouw moeten indienen 
eene plattegrondteekening a ls vere ischt in ar
tikel 30 sub 1 ten 2e dan wel artikel 30 sub 2 
der Mijnordonnantie 1930 . 

4. Binnen den tijd van twee jaren na de in
diening der p lattegrondteekening zal de Maat
schappij het terrein moeten afbakenen door 
pl aatsing van goed gefundeerde steenen of 
ijzeren merkteekens op de hoekpunten en op 
de punten, bedoeld in artikel 30 sub 1 ten 2e 
der Mijnordonna ntie 1930. Op deze merktee
kens moet op ten minste 1½ meter boven den 
beganen grond het opschi·ift "5a V.J.F." zijn 
aangebracht. Op daartoe door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw gedane aanzeg
ging moeten binnen den tijd , op de wijze en 
op de plaatsen voor elk geval aangegeven, ter 
nadere aanduid ing van de grenzen van het 
terrein, ook op andere punten merkteekens 
worden aangebracht. 

5. Indien de in het vor ig lid bedoelde 
me rkteekens niet tijdig worden aangebracht 
of niet in behoorlijken staat onderhouden, ter 
beoordeel ing van het Hoofd van gewestelijk 
bestuur, is dit bevoegd op kosten en ris ico van 
de M aatschappij de merkteekens te doen plaat
sen of onderhouden. 

Art ikelen 3 tJm 22. 
Zijn gel ij kluidend aan de artikelen 3 t/m 22 

van ontwerp-overeenkom t A . 

s. 718 . 

29 Decem ber 1934. WET, houdende machti
ging tot het slui ten van een overeenkomst 
als bedoeld in artikel 5a der Ind ische M ij n
wet met de te S emarang gevestigde N. V . 
" Jodiumonderneming Watoedakon" voor 
de opsporing en ontginning va n jodium 
enz. in een te rre in, gelegen in de provin
cie Oost-J (J/1Ja. 

Wij WILHELM! A , enz. . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om op den voet van 
artikel 5a der Indische Mijnwet een overeen
komst te slu iten voor de opsporing en ontgin
ning van jodium en de verbindingen daarvan 
in een terrein, gelegen in de re ident ies So e
rabaja en B odjonego,·o van de provincie Oost-
J a·va · · 

Zo~ is het, dat' Wij, dén R aad van State, -enz. 
Art. 1. De Gouverneur-Generaal van · N e

de,·landsch-l ndië, als vertegenwoord igende de 
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rechtspersoon N edcrlandsch-l ndië, wordt ge
machtigd om, overeenkomstig de voorwaar
den, vervat in het aan deze wet gehecht ont
werp, met de te Se1narang gevestigde naam
looze vennootschap ,,Jodiumonderneming Wa
i:oedakon" een overeenkomst te sluiten voor de 
opsporing en ontginning van jodium en de 
verbindingen daarvan in een terre in, gelegen 
in de residenties Soe,·abaja en B odjonegoro 
-van de provincie Oost-Java, welk terrein be
grensd is als aangegeven in artikel 1 van het 
bovengemeld, aan deze wet gehecht, ontwerp. 

2. Deze wet treedt in werkin·g met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co 1 ij n. 
(Uitgeg. 11 Januari 1935.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon Nederlandsch
Indië, ten deze vertegenwoordigd door den 
Gouverneur-Generaal (in deze overeenkomst 
aangeduid als "het Gouvernement"), krach
tens machtiging bij de wet van 29 December 
1934 (Ned. Stbl. n°. 718) en de te Semarang 
gevestigde aamlooze Vennootschap " J odium
-onderneming W atoedakon", ten deze vertegen
woordigd door hare directie {in deze overeen
komst aangeduid als "de Maatschappij") is 
overeengekomen als volgt: 

Art. 1. 1. Het Gouvernement verleent 
krachtens artikel 5a der Indische Mijnwet aan 
de Maatschappij - en de Maatschappij aan
vaardt bij deze - voor den t ijd van dertig 
achtereenvolgende jaren, aanvangende met 
den dag van onderteekening dezer overeen
komst, met uitsluiting van anderen , het recht 
tot opsporing en ontginning van jodium en 
<le verbindingen daarvan, in een op de bij 
deze overeenkomst behoorende kaart aange
<luid, in de residenties Soerabaja en Bodjone
goro van de provincie Oost-Java gelegen ter
rnin, begrensd als volgt: 

ten Noorden (achtereenvolgens van West 
11aar Oost) : 

1. de rechteroever der K ali Lamong; 
2. de astronomische meridiaan over den 

triangul atiep ilaar T. 250; 
3. de astronomische parallel over den 

ijzeren paal A, genoemd in de grensomschrij
ving van het terrein der bij het Gouverne
mentsbesluit van 23 Februari 1922 n°. 34 ver
leende mijnconcessie "Goejangan", welke paal 
is geplaatst in de dessa Randegankoelon nabij 
den viersprong, gevormd door den weg van 
Balongtoendjoeng over Randegankoelon naar 
Sidoteko en den weg van Sidobetjik over Ran
degankoelon naar Sidohardjo; 

ten Oosten (achtereenvolgens van oord 
naar Zuid): 

1. de astronomische meridiaan op 3200 me
ter ten Oosten van den triangulatiepilaar T . 
250· 

2.' de astronomische parallel op 1600 meter 

ten Zuiden van dén triangulatiepilaar T. 250; 
3. de astronomische meridiaan op 2000 me

ter ten "\,Vesten van genoemden ijzeren paal A; 
4. de astronomische parallel op 2600 meter 

ten Noorden van den triangulatiepilaar 'l'. 18; 
5. de astronomische meridiaan op 3600 me

ter ten Oosten van den triangulatiepi laar 
T. 18; 

6. de astronomische parallel op 1000 meter 
ten Zuiden van den triangulatiepilaar T. 18; 

7. de Oost- en Zuidgren van het district 
Modjokasri; 

8. de astronomische meridiaan over het 
huis op 2 Februari 1925 bewoond door he: 
desahoofd van Poeloredjo; 

ten Zuiden (achtereenvolgens van Oost naar 
West): 

1. de astronomische parallel over het huis 
op 2 Februari 1925 bewoond door het desa
hoofd van B alongsono; 

2. de astronomische meridiaan over het 
huis op 2 Februari 1925 bewoond door het 
desahoofd van Tjarangredjo; 

3. De astronomische parallel over het huis 
op 18 Maart 1924 bewoond door het desa
hoofd van T rawasan; 

ten Westen (achtereenvolgens van Zuid naar 
Noord): 

1. de astronomische meridiaan over het huis 
op 18 Maart 1924 bewoond door het desahoofd 
van Bandjardowo; 

2. de Zuidgrens van het district Ploso; 
3. de astronomische meridiaan op 525 meter 

ten Oosten van den triangulatiepilaar T. 498; 
4. de astronomische parallel over den trian

gulatiepilaar T. 10; 
5. de astronomische meridiaan over den 

triangulatiepilaar T . 14; 
6. de rechte lijn, verbindende den triangu

latiepilaar T. 14 en het snijpunt van den 
rechteroever der Kali Lamong met den weg 
van Kambangan naar Tingan. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van dit contract geacht te 
bedragen 53 684 hectaren, behoudens even
tueele vermindering op grond van artikel 13 
dezer overeenkomst. 

Art. 2. De Maatschappij zal ten aanzien 
van het in artikel 1 omschreven terrein, voor 
zoover uit deze overeenkomst niet het tegen
deel blijkt, tegenover het Gouvernement de
zelfde rechten en verplichtingen hebben, als 
ware zij houdster eener op den dag van tot
standkom ing dezer overeenkomst ver leende 
concessie op den voet der Indische Mijnwet. 

2. Met afwijking van het vorenstaande zal 
de Maatschappij in stede van het in het tweede 
lid van artikel 35, sub a, der Indische Mij n
wet bedoelde vast recht, j aarl ijks bij vooruit
betaling hebben te voldoen een vast recht, 
evenredig aan de oppervlakte van het terre in, 
ten bedrage van f 0. 05 per hectare, met dien 
verstande, dat over een oppervlakte van 
1-5 640 hectaren van het noordelijk ~edeel te 
van het terrein gedurende de eerste viJf jaren 
der overeenkomst, instede van f 0.05 een vast 
recht van f 0.025 per hectare verschuldigd zal 
zijn. 

3. Binnen den tijd van twee jaren na de 
totstandkoming van deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen van het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw moeten indienen 
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eene plattegrondteekening, à ls vere ischt in ar
tikel 30 sub 1 ten 2e dan wel artikel 30 sub 2 
der Mijnordonna ntie 1930. 

4. Binnen den tijd va n twee jaren na de in
diening der plattegrondteekening zal de M aat. 
schappij het terrein moeten afbakenen door 
plaatsing van goed gefundeerde steenen of 
ij zeren merkteekens op de hoekpunten en op 
de punten, bedoeld in artikel 30 sub 1 ten 2e 
de r Mijnordonnantie 1930. Op deze merktee
kens moet op ten minste l1h mete,· boven den 
beganen grond het opschrift "5a Wa" zijn 
aangebracht. Op daartoe door het Hoofd va n 
den D ienst van den Mijnbouw gedane aanzeg
g ing moeten binnen den t ijd, op de wijze en 
op de pl aatsen, voor elk geval aangegeven, 
ter nadere aanduidi ng van de grenzen van het 
terre in ook op andere punten merkteekens 
worden aangebracht. 

5. Indi en de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tijdig worden aangebrach t of niet 
in behoor lijken staat onderhouden, ter beoor
deeling van het H oofd van gewestelijk · be
stuur, is dit bevoegd op kosten en risico van 
de Maatschappij de merkteekens te doen pl aat
sen of onderhouden. 

Art . 3. De Maatsch appij betaalt aan het 
Gouvernement aan cijns 4 pct. van de waarde 
van het in de e indproducten aanwezige jodium, 
welke waarde wordt berekend naar het reken
kundi g gem iddelde van de noteeringen te 
Londen van deze stof in he t a fge loopen jaa r. 
Indien deze notee ringen stij gen tengevolge van 
een heffing van invoerrecht op het product, 
wordt dat invoerrecht bij de berekening van de 
belastbare waarde in mindering gebracht van 
evengenoemde notee ringen. 

Bovendien betaal t de M aatschappij aan het 
Gouvernement voor de met jodiumhoudend 
water onvermijdelijk medegewonnen aardol ie 
en gassen, welke a ll e te harer beschikking blij 
ven, een bedrag van t ien gulden per ton van 
duizend kilogram olie en een, naar de calori
sche waarde daa rva n, overeenkomend bedrag 
voor de gassen. 

Art. 4. 1. De hoeveelheid van de krach
tens artikel 3 belastbare jodium, olie en gas
sen wordt door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw vastgestel d aan de h and van de 
ingevolge artikel 6 door de Maatschappij in te 
di enen productiestaten. 

2. Ter zake van het krachtens arti kel 3 
verschuld igde wordt der Maatschappij over 
ieder afgeloopen kal enderjaar een aanslagbi l
jet uitgere ikt. 

Art. 5. 1. Van het tijdstip af, dat delf
stoffen worden gewonnen, moeten productie
registers overeenkomstig door het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw in overleg met 
de Maatschappij vast te stell en modellen regel
mati g aangehouden en bewaard worden op de 
mede in overleg met genoemd d iensthoofd aan
gewezen pi aatsen. 

2. In deze productieregisters moeten -
tenzij genoemd diensthoofd toegestaan heeft, 
dat de boekingen anders geschieden - ten
minste eenmaal ' s weeks volledig en naar 
waarheid volgens maat of gew icht geboekt 
worden de hoeveelhe id delfstoffen en de pro
ducten, die gedurende het tijdvak, waarop de 
boeking betrekking heeft, daaruit zij n ver
kregen. 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
de lfstoffen of producten zij n verkregen, moe
ten de betrekkelijke kolommen der registers 
worden ingevuld met ,,nihil". 

4. Van het in lid 1 genoemde tijdstip af 
moeten volgens door het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw vast te stell en modellen de 
navolgende opgaven worden verstrekt: 

a. maandelij ks de ui t eiken put verkregen 
brutoproductie, zoomede de voor e igen gebruik 
aangewende en ten verkoop dan wel voor be
reiding en verwerking afgevoerde hoeveel 
heden; 

b. maandelij ks de in de verwerkingsinrich
t ingen verwerkte hoeveelheden en de hoeveel
he id der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijk de gegevens onder a en b be
doeld , benevens de gem iddelde sterkte van het 
per dag te werk gestelde personeel, ove r het 
afgeloopen kalenderjaar. 

5. De in het vor ig lid bedoelde opgaven 
moeten verzonden worden, voorzoover betreft 
di e sub a en b genoemd, uiterlij k veertien da
gen na afloop van de maand, en die sub c 
genoemd, uiterlijk zes weken na af loop van 
het jaar, waarop zij betrekking hebben. 

6. De M aatschappij is bovendien verplicht 
telkens aan het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw me?edeeling te doen van de pl aats, 
waar een bonng zal worden aangezet en van 
het tijdstip, waarop zulks zal gesch ieden, zoo
mede van het aanboren van water , olie of gas 
en de daarbij aangetroffen hoeveel heden. 

Art. 6. 1. A an het Hoofd van den Dienst 
van den l\liij nbouw moeten na ommekomst van 
elk half kalenderjaar volledig en naa r waar
he id ingevulde en onderteekende productiesta
ten volgens het door genoemd diensthoofd in 
overl eg met de M aatschappij vast te stell en 
model in duplo worden ingediend betreffende 
de resultaten der opsporing en ontginning in 
het a fgeloopen tijdvak. Deze productiestaten, 
waar in volledig en naar waa rhe id de geduren
de het afgeloopen halve ka lenderjaa r volgens 
de productieregisters verkregen delfstoffen en 
producten naar maat of gewicht worden op
gegeven, moeten vóór 1 Maa rt en vóór 1 Sep
tember van elk jaar aan meergenoemd Dienst
hoofd ingediend zijn . 

2. Is in eenig jaar geen product ie verkre
gen, dan kan met indiening eener ondertee
kende desbetreffende ver ki aring worden vol
staan. Indien één of meer kolommen van de 
staten niet ingevuld kunnen worden, moeten 
de redenen daarvan in de staten worden ver
meld. 

Art. 7. 1. Wanneer bij het bedrij f van de 
gewonnen delfstoffen en/of de daaruit verkre
gen producten analysen worden gemaakt, moe
ten de resultaten dier analysen volled ig en 
naa r waarhe id worden aangeteekend in regis
ters. 

2. De aanteekeningen moeten naar t ijdsorde 
te lken binnen één week na het maken van 
elke analyse in di e reg isters ingeschreven en 
onderteekend worden door de personen, di e de 
analysen hebben verr icht. 

Art. 8. H et Hoofd van den D ienst van den 
Mijnbouw, zal , behoudens beroep op den Gou
verneur-Generaal , binnen vier maanden na 
ui trei king van het in artikel 4 bedoeld aan
slagb iljet in te stellen, het krachtens artikel 3 
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verschuldigd bedrag bij raming, zoo noodig 
na een plaatselijk terzake ingesteld onderzoek, 
vaststel ]en, wanneer: 

1 °. productieregisters niet zijn aangehou
den, dan wel door schuld of nalatigheid zijn 
verloren geraakt; 

2°. productiestaten niet tijdig zijn inge
diend; 

3°. door het Hoofd van den Dienst van den 
Mijnbouw ter verbetering of aanvulling terug
gezonden exemplaren va n de productiestaten 
niet weder ingediend of daaromtrent gevraag
de inlichtingen niet verstrekt worden, binnen 
den door genoemd diensthoofd voor e lk bij
zonder geval te bepalen termijn ; 

4°. een door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw ter zake bevolen onderzoek 
wordt belet. 

Bij pi aatsel ijk terzake ingesteld onderzoek 
komen de dadel ij k na vaststelling invorderbare 
kosten ten laste van de Maatschappij. 

Art. 9. De door of vanwege de M aatschap
pij met de plaatselijke le iding der werkzaam
heden op het terrein belaste persoon moet wor
den voorz ien van een sch r iÎtelijke aanstelling, 
we lke telkens desgevraagd aan de best uurs- en 
de met het toezicht belaste ambtenaren moet 
worden getoond. 

Art. 10. W a nnee1· ten behoeve van de op
sporing of de ontginning moet worden be
schikt over grond gelegen binnen het gebied 
van 's L ands bosschen, welke onder geregeld 
beheer staan, moet de Maatschappij toelaten, 
dat door het H oofd van gewestelijk bestuur, 
in overleg met haar en behoudens de rechten 
van derden, desvere ischt en zonder de uitoefe
n ing van het bedrijf te belemmeren, bijzon
dere voorzieningen worden getroffen omtrent 
den aanleg of de verbetering van de in die 
bosschen vallende en ten behoeve van de op
sporing of ontginning benoodigde niet-perm a
nente wegen, de openstell ing van die wegen 
voor het publiek verkeer, de instandlating der 
in die wegen aangebrachte werken, nadat met 
langer over den grond behoeft te worden be
schikt, zoomede omtrent de plaatsing op den 
grond van voor het bedrijf onmisbare tijde] ij ke 
gebouwen en inrichtingen. De voor de oprich
ting van die t ijdelijke gebouwen noodige grond 
zal niet in gebruik mogen worden genomen 
zonder vooraf door of vanwege de Maatschap
pij omheind te zijn en zal gedu1·ende het ge
bruik omheind gehouden moeten worden, een 
en ander ten genoegen van het betrokken 
H oofd van p laatselijk bestuur. 

Art. 11 . 1. De betalingen van de krach
tens de artikelen 2 en 3 versch uldigde be
dragen zu llen geschieden door storting in 
's L ands kas te Semi'trang. 

2. Onverminderd het recht van het Gou
vernement om wegens wanbetaling ontbinding 
dezer overeenkomst te vorderen, zal de Maat
schappij, bij niet-voldoening van het verschul 
di gde binnen drie maanden na uitre iki ng van 
het in artikel 4 bedoelde aanslagbiljet eene 
boete verbeuren van één ten honderd van het 
door haar verschuldigde voor e lke maand 
achterstand, zullende een gedeelte eener maand 
voor een vo ll e maand worden ge rekend. 

Art. 12. W a nneer het Gouvernement rechts
kund igen bijstand moet inroepen voor het 
innen van eene ui t deze overeenkomst voort-

vloe iende vordering op de M aatschapp ij en in 
het geding de winnende partij is, zull en de 
practizijnskosten door de M aatschappij worden 
gedragen, ook voor zoover deze kosten niet 
reeds uit kracht van de rechterlijke ui tspraak 
op de faatschapp ij kunnen worden verhaald. 
Ook voor het geva l de vordering buiten proces 
mocht kunnen worden geïnd, zu llen de daar
voor verschuldi gde practizijnskosten ten laste 
van de Maatschappij komen. 

Art. 13. 1. De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van het terre in vóór den afloop van 
den in artikel 1 bepaalden termijn, wederom 
ter beschikking van het Gouvernement te 
stellen, m its afstand doende van alle rechten 
terzake van die gedeelten voor haar ui t deze 
overeenkomst voortvloeiende en onder over
legging van alle verkregen gegevens betref
fende het prijs te geven gedeel te. 

2. H et voornemen daartoe zal moeten blij
ken ui t een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
kl ar ing van de Maatschappij , bevattende de 
g rensomschrij ving van het te behouden en van 
het prijs te geven gedeelte, een opgave van 
ha re zich binnen het prijs te geven gedeelte 
bevindende werken en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens, als noodig zijn om den 
omvang en de gevolgen der prijsgeving te kun
nen beoordeelen. 

3. H et Gouvernement is bevoegd in de 
voorgestelde begrenzing van het te behouden 
gedeel te zoodanige wijziging te vorderen, a ls 
de Gouverneur-Generaal in het belang van 
een doelmatige begrenzing of van een behoor
lijke ontginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanz ien van de begrenzing 
a lsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeel te van het terrein en van a l hetgeen 
verder terzake regeling mocht behoeven tus
sch en partijen overeenstemm ing zal zijn ver
kregen, zal een en ander worden vastgesteld 
bij suppleto ire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldi gd in
gevolge het tweede lid van artikel 2 van dit 
contract, over het prijs te geven terreinge
deelte slechts verschul digd zijn tot het eind 
van het contractjaar, waarin voor dat gedeelte 
een verklaring, al in het tweede lid van dit 
artikel bedoeld, voldoende aan de gestelde 
vere ischten, bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw za l zijn ingekomen. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppl etoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van hare verplichting tot be
taling van het bedongen vast recht niet ont
heven, doch hetgeen in verband met de prijs
gev ing naderhand mocht bl ij ken te veel te zijn 
betaald , wordt bij de eerstvolgende storting 
of stortingen met de Maatschappij zonder 
renteve rgoeding verrekend. 

Art. 14. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
artikel 1 het recht is verleend, zelf ter hand 
te nemen en die opsporing · en ontginning met 
zoodan igen spoed, op zoodanige schaal en met 
zoodanige hulpmi ddelen voort te zetten, a ls 
redelijkerwijze ka n worden gevorderd in ver
band met den algemeenen handelstoestand en 
in het bijzonder met den stand der markt van 
jodium en geheel a fgescheiden van het meer-
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dere of mindere voordeel eventueel voor de 
Maatsch appij uit de ontginning van andere 
terreinen voortvloe iende. 

2. De M aatschappij verbindt zich mede , om 
de opsporing en ontginning op zoodanige wijze 
te doen plaats hebben, dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen verloren gaat dan redel ijker
wijze bij een techn isch goed gevoerd bedrijf 
als onvermijdelij k moet worden beschouwd. 

3. De Maatschappij verklaart bij voorbaat 
zich te zullen onderwerpen aan all e aanwijzin
gen en voorschriften, welke haar door of 
namens het H oofd van den Dienst van den 
Mijnbouw in het belang van de bestaande of 
toekomstige aardoliewinning worden gegeven ; 
daartegenover verbindt het Gouvernement zich 
om in eventueele af te sluiten contracten voor 
de winning van andere delfstoffen dan jodium 
op terreinen, welke geheel of gedeeltelijk sa
m envallen met het in artikel 1 omschreven 
terrein, aan de medecontractanten de verpl ich
ti ng op te leggen om zich te onderwerpen aan 
a lle aanwijzingen en voorschriften, welke hun 
door of namens het H oofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in het belang van de bestaande 
of toekomstige jodiumwinning worden gegeven. 

Art. 15. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste dr ie v ierden van het aantal, zoowel 
van de le idende als van de ondergeschikte , 
ieder afzonderl ijk genomen bij de directe of 
indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezi gde arbe idskrachten uit N ederlandsche on
derdanen te doen bestaan en deze niet in 
mindere betrekkingen of op ongunstiger voor
waarden dan vreemdelingen te werk te stell en . 

2. V a n deze bepaling kan in bijzondere ge
vall en met goedkeuring van het Gouvernement 
worden a fgeweken. 

Art. 16. 1. De Maatsch appij verbindt zich 
om alle ·inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
noodig worden geacht voor het beoordeelen 
of de voorschriften van de Indische Mij nwet, 
van de " M ijnordonnantie 1930", van andere 
a lgemeene verordeningen dan wel van de be
palingen van deze overeenkomst zijn nage
leefd. 

2. Bovendien is zij verplicht van elke ver
andering in het bestuur - commissari ssen 
daa ronder begrepen - of van den vertegen
woordiger , binnen één maand, nadat de ver
andering heeft plaats gehad , kennis te g-even 
aan het Hoofd van den Di enst van den Mijn
bouw; in de kennisgeving moet verder worden 
opgegeven: 

a. de nationali te it van den nieuwen bestuur
der of commissari s; 

b . of hij ingezetene is van N ederlandsch
Indië ; 

c. waar hij woonachtig is; 
d. indien een nieuwe bestuurder in N eder

landsch-Indië gevest igd is, of hij bevoegd is 
verblijf te houden binnen de provincie Oost
Java. 

A rt. 17. De rechten en verplichtingen ui t 
deze overeenkomst' voortvloe iende mogen noch 
in h un geheel , noch gedeeltelijk worden over
ged ragen dan met voorafgaande toestemming 
van het Gouvernement, dat aan het verl eenen 
daarvan bijzondere voorwaarden zal mogen 
verbinden en ook bevoegd zal zij n die toestem
ming zonder opgaaf van redenen te we igeren . 

A rt. 18. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
opsporing en ontginning te staken indien en 
zoodra zij ten genoegen van den Gouverneur
Generaal heeft aangetoond, dat ui t de voort
zetting van het bedrijf door h aar geen voor
deel kan worden behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Gouver
nement a ls de Maatschappij het rech t om de 
overeenkomst door een enkele aanzegging bij 
deurwaardersexploit aan de wederpartij te be
teekenen , dadelijk te doen e indigen in welk 
geval de overeenkomst een e inde neemt op den · 
datum, waarop het exploit is uitgebracht. 

3. B ehoudens het bepaalde in lid 4 van 
dit a rtikel zal de Maatschappij van dit rech t 
alleen mogen gebruik maken, wanneer zij aan 
a l h are uit deze overeenkomst voor haar voort
vloe iende verplicht ingen volled ig heeft vol
daan, voor zoover zulks reeds dadelijk moge
lijk is en tevens voor het overige voor de be
hoorlijke nakoming daarvan en voor de beta
ling der jaarl ijksche uitkeeringen, voor zoover 
deze nog niet mochten vaststaan, ten genoegen 
van den Gouverneur-Generaal tot een door 
dezen vast te stell en bedrag zekerheid heeft 
gesteld welke blijft standhouden , totdat par
t ijen volledig hebben afgerekend, zulks ter 
uitsluitende beoordeeling van den Gouverneur
Generaal. 

4. Wanneer van het recht om de overeen
komst te beëindigen nog geen gebruik is ge
maakt en inmiddels de omstandigheden zich 
dermate hebben gewijzi gd, dat uit eene voort
zetting van het bedrijf voordeel kan worden 
behaald, een en ander ter u itslui tende beoor
deel ing van den Gouverneur-Generaal , heeft 
l aatstgenoemde het recht de voortzetting van 
het bedrijf in zijn voll en omvang binnen een 
door h el'\1- te bepalen termijn te vorderen , in 
welk geval de Maatschappij haar verkregen 
recht op beëindig ing der overeenkomst ver-
1 iest. Bijald ien de M aatschappij in gebreke 
blijft aan deze vordering gevolg te geven, za l 
het Gouvernement de overeenkomst op de 
wijze bij lid 2 van dit a r t ikel omschreven 
kunnen beëindi gen, onverminderd het recht 
van het Gouvernement om instede van het 
contract te beëindigen, daarvan ontbinding 
met schadevergoeding te vorderen . 

5. Totdat de overeenkomst een e inde neemt, 
blij ft de Maatschappij verplicht al hetgeen 
tot haar bedrijf behoort in behoorlijken staat 
te onderhouden. 

6. Van he t vast recht betaald over het con
tractjaar, waarin het contract wordt beëindigd 
of ontbonde n. zoomede van den krachtens a r
tikel 3 aan het Gouvernement verschuldigde 
cijns, kan geen geheele of gedeeltelijke terug
vorder ing pl aats hebben': 

Art. 19 . H et Gouvernement heeft het recht 
ontbinding- dezer overeenkomst te vorderen: 

1 °. indien de M aatschappij , uitslui tend ter 
beoordeel ing van den Gouverneur-Generaal , 
ophoudt te voldoen aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indische Mijnwet gestelde 
vere ischten . Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt alleen dan gevorde1·d, wanneer de Maat
schappij , na door het Gouvernement bij deur
waardersexploi t van het feit dat en de redenen 
waarom zij niet meer voldoet aan gemelde 
vereischten, te zijn verwitti gd , in gebreke blijft 
aan die vereischten te vol doen binnen een 
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door het Gouvernement bij dat exploit voor 
elk geval in het bijzonder naar redelijkheid 
te stellen termijn; . 

2° . indien de Maatschappij in strijd han
delt met een of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van eene door haa r in ver
band met de door haar ondernomen opspo
ringen of ontginningen na te leven al~em~ene 
verordening, zullende de Maatschapp1J , b1Jal
dien zij nalatig is in de nakoming van eenige 
krachtens deze overeenkomst of bedoelde a l
gemeene verordening op haar r ustende ver
plichting om te geven of te doen, eerst en 
voor-af moeten worden ingebreke gesteld bij 
een deurwaardersexploit, waarbij zij wordt ge
sommeerd binnen een voor elk geval in het 
bijzonder te stellen redelijken termijn, die ver
pl ichting alsnog na te komen; 

3°. indien naar het oordeel van het Gou
vemement de wijze, waarop het bedrijf van de 
opsporing en ontginning en de verkoop van 
de producten door de Maatschappij worden 
gevoerd, tengevolge heeft benade~liug ,an de 
nationale belangen of belemmermg van een 
gezonde en natuurlijke ontwikkeling van han
del en nijverheid in Nederlandsch-Indië. 

Art. 20. 1. Voor zoover uit deze overeen
komst niet het tegendeel blijkt, verbinden par
tijen zich om alle ge chillen, welke naar aan
le iding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwerpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede m annen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaalde 
zu] len oordeelen. 

2. Indien partij en niet binnen veertien da
gen nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een geschil aan arbitrage 
te onderwerpen, omtrent de keuze der scheids
mannen tot overeenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouver
nement, één door de M aatschappij en één, op 
verzoek van de meest gereede partij, door het 
Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië. 

3. Wordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere partij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste b1J ge
rechtelijk beteekende akte kennis gegeven, wie 
voor haar a ls scheidsman zal optreden, of heb
ben een of meer der benoemde scheidsm annen, 
om welke reden ook, den . hun gegeven last 
niet binnen veertien dagen na hunne benoe
ming aangenomen, dan worden al de scheids
mannen op verzoek van de meest gereede 
partij door het Hooggérechtshof van Neder
landsch-Indi ë benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden 
gedragen door de in het ongelijk gestelde 
partij , doch de scheidsmannen. zijn !'>evoegd 
om die kosten te verdeelen rnd ,en beide par
tijen over en weder op eenige punten in het 
ongelijk mochten worden gesteld. 

Art. 21. Met betrekking tot de Landsgron
den, ten aanz ien waarvan bij de besluiten van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië van 23 October 1917, nos. 3 tot en met 8 
voor den tijd van dertig jaren vergunningen 
tot de winning van jodium zijn verleend en 
welke vergunningen nadien aan de Maatsch ap
pij zijn overgedragen, zal deze overeenkomst 
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eerst na afloop van den duur dier vergun
ningen van kracht worden. 

Art. 22. Alle op deze overeenkomst val
lende kosten zijn ten laste van de Maatschappij . 

Art. 23. Partijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, alsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlij k woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewestelijk 
Bestuur te Soerabaja. 

s. 719. 

29 Decembe,· 1934. WET, houdende machti
g ing tot het slui ten van overeenkomsten 
a ls bedoeld in artikel 5a der Indische 
Mijnwet met de te Batavia gevestigde 
N. V . Mijnbouw Maatschappij "Zuid
Bantam" , voor de opsporing en ontginning 
van goud, zilver, koper, zink, lood, man
gaan ijzer en zwavel in terreinen, gelegen 
in d~ residentie Bantam (provincie W est
Java ). 

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

dat het wenschelijk is om op den voet van ar
t ikel 5a der Indische Mijnwet een overeen
komst te sluiten voor de opsporing en ont
ginning van goud, zilver, koper, zink, lood, 
mangaan, ijzer en zwavel in een terrein, ge
legen in de residentie Banta,n van de provin
cie W est-Java, zoomede om machtiging te ve1·
leenen tot het te gelegener tijd afsluiten van 
zoodanige overeenkomsten voor nog meerdere 
in die residentie gelegen terreinen; 

Zoo is het, dat ,vij, den Raad van State, enz. 
A1·t. 1. De Gouverneur-Generaal van N e

derlandsch- l ndië, als vertegenwoordigende de 
rechtspersoon N ederlandsch-l nd;ië, wordt ge
machtigd om: 

1 °. overeenkomstig de voorwaarden, vervat 
in het aan deze wet gehecht ontwerp, met de 
te Batavia gevestigde naamlooze vennootschap 
Mijnbouw M aatschappij " Zuid-Bantam" een 
overeenkomst te sluiten voor de opspor ing en 
ontginning van goud, zilver, koper, zink, lood, 
mangaan, ijzer en zwavel in een terrein, ~
legen in de residentie B ant:am van de prnvm
cie W est-Java, welk terrem begrensd 1s a la 
aangegeven is in artikel 1 van het bovenge
meld aan deze wet gehecht ontwerp; 

2° .' om op denzelfden voet te gelegener tijd 
ten aanzien van een of meer verdere gedeelten 
van het bij besluit van den Gouverneur-Gene
raal van 2 Januari 1928 n°. 28 voor de op
sporing en ontginning van Gouvernemen!5-
wege met betrekking tot goud, zilver, koper, 
zink lood mangaan ijzer en zwavel gc
rese1~veerd geb ied ove1!eenkomsten voor de op
sporing en ontginning dezer delfstoffen met 
de voornoemde M aatschappij af te sluiten. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De-

cember 1934. WILHELMINA. 
De M inister van Staat, 
Minister van K oloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitveg . 11 Januari 1935.) 
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ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen de rechtspersoon ederlandsch-
Indië, in deze overeenkomst nader aangeduid 
a ls het Land, te dezen vertegenwoordigd door 
den Gouverneur-Generaal, krachtens machti
ging bij de wet van 29 December 1934 (Ned. 
Stbl. n°. 719) en de te Batavia gevestigde 
N.V. Mijnbouw Maatschappij " Zuid-Bantam" , 
in deze overeenkomst aangedu id als "de Maat
schappij" , is overeengekomen als volgt: 

Art. 1. 1. Het Land verleent krachtens ar
tikel 5a der Indische Mijnwet aan de Maat
schappij - en de faatschappij aanvaardt bij 
deze - voor den tijd van 40 achtereenvolgen
de jaren, aanvangende met den dag van on
derteekening dezer overeenkomst, met uitsl ui
ting van anderen, het recht tot op poring en 
ontginning van goud, zilver, koper, zink, loo~1 
mangaan, ijzer en zwavel in een op de b1J 
deze overeenkom t behoorende kaart als " Zu,d
Bantam" aangeduid terrein, gelegen in het 
district Tjil angkahan, regentschap Lebak, re
sidentie Bantam, provincie West-Java, be
grensd als volgt: 

ten Noordwesten (achtereenvolgens van Zuid
west naar Noordoost) : 

1. de rechte lijn, getrokken vanu it de uit
monding der Tjiloe ang in de Tjikaret over 
de samenvloeiing der Tjibatoe met de Tjika
roetoek; 

2. de rechte lijn, getrokken vanuit genoem
de uitmonding naar den triangulatiepilaar 
T. 126; 

3. vanu it genoemden triangulatiepi laar de 
lijn in de richting astronomisch oord 70° 30' 
Oo t ter lengte van 3200 meter, tot punt A; 

ten Zuidoosten (achtereenvolgens van Zuid
west naar Noordoost) : 

1. de rechte lijn, getrokken vanuit de uit
monding der Tjibeureum in de Tjiherang naar 
de uitmonding der 'fjipongpoghi lir in de Tji 
dikit-gede; 

2. de rechte lijn getrokken vanuit laatst
genoemde uitmondi~g naar de uitmonding der 
Tjikoneng in de Tjidiki t-gede; . . 

3. vanuit laatstgenoemde mtmonding de 
lijn in de richting astronomisch oord 70° 30' 
Oost ter lengte van 3900 meter, tot punt B; 

ten Noordoosten: de rechte lijn, verb indende 
genoemde punten A en B; . 

ten Zuidwesten: (achtereenvolgens van Zu1<l
oo t naar oordwest) : 

1. de rechte lijn , getrokken vanuit de uit
monding der Tjibeureum in de Tjiherang nanr 
de uitmonding der Tjiërang in de Tjikaret; 

2. vanuit laatstgenoemde uitmonding de 
lijn in de ri chting astronomisch Noord 340° 
Oot. 

2. De oppervlakte van dit terrein wordt 
voor de toepassing van deze overeenkomst ge
acht te bedragen 1893 ha ., behoudens vermin
dering op grond van artikel 11 van deze over
eenkomst. 

Art. 2. 1. Do Maatschappij zal ten aan
zien van het in artikel 1 omschreven terrein, 
voor zoover uit deze overeenkomst niet het 
tegendeel bi ijkt, tegenover het Land dezelfde 
rechten en verplichtingen hebben, a ls ware zij 
houdster eener op den dag van totstandkoming 
dezer overeenkomst verleende concessie op den 
voet der Indische Mijnwet. 

2. Binnen den tijd van twee jaren na de tot
standkoming van deze overeenkomst zal de 
Maatschappij ten genoegen van het Hoofd van 
den Dienst van den fijnbouw moeten indienen 
een plattegrond-teekening, a ls vereischt in a r
tikel 30 der "Mijnordonnantie 1930". 

3. Binnen den tijd van één jaar 11a a floop 
van den in het vorig lid genoemden termijn 
van 2 jaren zal de Maatschappij het terrein 
moeten afbakenen door plaatsing van goed 
gefundeerde steenen of ijzeren merkteekens op 
de hoekpunten en op de punten, bedoeld in 
artikel 30 sub 1 ten tweede der "Mijnordon
nantie 1930". Op deze merkteekens moet op 
ten minste l1h meter boven den beganen grond 
het opschrift "5a Z-B" zijn aangebracht. Op 
daartoe door het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw gedane aanzegging moeten bin
nen den tijd, op de wijze en op de plaatsen 
voor elk geval aangegeven, ter nadere aan
duiding van de grenzen van het terrein merk
teekens ook op andere punten worden aan
gebracht. 

4. Indien de in het vorig lid bedoelde merk
teekens niet tijdig worden aangebracht of n iet 
in behoorlijken staat worden onderhouden, ter 
beoordeeling van het Hoofd van den Dienst 
van den Mijnbouw, is dit Hoofd bevoegd op 
ko ten en ri ico van de Maatschappij de merk
teekens te doen plaatsen of onderhouden. 

Art. 3. 1. In afwijking in zooverre van het 
bepaalde bij artikel 2 betaalt de Maatschappij, 
in plaats van den in artikel 35 der Indische 
Mijnwet genoemden cijns, aan het Land jaar
lijks 25 % van de winst. 

2. Bovendien betaalt de Maatschappij jaar
lijks aan het Land een gedeelte van het be
drijfsoverschot in evenredigheid van het door 
het Gouvernement aan exploratie bestede be
drag van f 250,000 en het doo,· de Maatschap
pij uitgegeven maatschappelijk kapitaal, en 
zulks totdat eerstgenoemd bedrag daarmede 
zal zijn terugbetaald. 

Art. 4. 1. De winst, bedoeld in lid 1 van 
artikel 3, wordt va tgesteld met inachtnem ing 
van de volgende voorwaarden: 

a. onder winst wordt verstaan het credit
saldo van de winst- en verliesrekening der 
Maatschappij over eenig jaar. De Directeur 1 
kan ten behoeve van de bereke ning van het 
win;taandeel van het Land, herziening van 
dat saldo vorderen, indien hem een post, op
genomen hetzij onder de I asten, hetzij onder de 
baten, niet of niet tot het geboekte bedrag 
aanvaardbaar voorkomt; 

b. de Maatschappij is vrij in de bepaling, 
welke uitgaven of welk gedeelte van de uit
gaven direct ten laste van de resultateu
rekening dan wel a ls actief op de balans zul
len worden geboekt ; 

c. de Maatschappij is vrij in de vaststelling 
van het bedrag, dat jaarlijks ten la te van de 
resultatenrekening zal worden afgeschreven 
op de uitgaven, welke als actief op de balans 
zijn gebracht, voor zoover die uitgaven in 
vorige jaren nog niet zijn afgeschreven; 

d. indien onder de lasten van de Maatschap-

! Waar in deze overeenkomst gesproken 
wordt van Directeur, wordt daarmede bedoeld 
de Directeur van het Departement, waaronder 
de Dienst van den Mijnbouw ressorteert. 
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pij voorkomen kosten voor gemeenschappelijke 
directie, leiding, administratie, magazijnen 
e. d., welke de Maatschappij als haar aandeel 
in die gemeenschappelijke a lgemeene kosten 
aan anderen vergoedt, zullen deze kosten, zoo 
de Directeur zulks verlangt, hem gespecif i
ceerd moeten worden toegelicht en zal de 
grondslag, waarop de berekening van het aan
deel geschiedt, moeten steunen op een bil
lijke verdeeling en door de Maatschappij in 
overleg met den Directeur worden vastgesteld. 
De Directeur kan vorderen, dat ten behoeve 
van de berekening van het winstaandeel van 
het Land het totaal der gemeenschappel ijke 
kosten voor directie, le iding, administratie 
e. d. wordt verminderd, indien hij meent, dat 
de toepassing van den in overleg vastgestel
den grondslag tot een onjuiste belasting van 
de Maatschappij voert. 

Indien geen overeenstemming terzake tus
schen partijen kan worden verkregen, zal het 
geschil aan het oordeel van de in artikel 18 
bedoelde scheidsmannen worden onderworpen. 

2. Onder bedrijfsoverschot, bedoeld in I id 2 
van artikel 3, wordt verstaan de opbrengst 
van de gewonnen producten, venninderd met 
de directe exploi tatie-uitgaven, welke zu llen 
worden vastgesteld met inachtneming van het 
bepaalde in lid 1 sub b van dit artikel. De 
Directeur kan t(:ln behoeve van de berekening 
van het aandeel in het bedrijfsoverschot voor 
het Land hiervan herziening vorderen, indien 
hem een post, opgenomen hetzij onder de las
ten, hetzij onder de baten, niet of niet tot het 
in rekening gebrachte bedrag aanvaardbaar 
voorkomt. 

Indi en geen overeenstemming terzake tus
schen partijen kan worden verkregen, zal het 
geschi l aan het oordeel van de in artikel 18 
bedoelde scheidsmannen worden onderworpen . 

Art. 5. 1. De Maatschappij verbindt zich. 
in Nederlandsch-Indië van haar bedrijf op en 
met betrekking tot het terrein te zull en voeren 
een zelfstand ige boekhouding, voldoende aan 
de eischen van goed koopmansgebruik. 

2. Deze boekhouding wordt jaa rlijks per 31 
December afgesloten met opmaking daaruit 
van een balans en winst- en ver] iesrekening. 

3. De Maatschappij is verplicht jaarlijks 
vóór 1 Juli aan den Directeur in te dienen 
een afschrift van de in het vorig lid bedoelde 
balans en winst- en verliesrekening over het 
voorafgegane boekjaar, zoo noodig vergezeld 
van een specificatie van de kosten, als bedoeld 
in artikel 4 lid 1 sub d, indien dit door den 
Directe ur wordt verlangd. 

4. Indien de Maatschappij ten genoegen 
van den Directeur aannemelijk maakt, door 
omstandigheden onafhankelijk van haar wil 
niet in staat te zijn, vóór 1 J ui i de in het 
voorgaande I id bedoel de bescheiden te ver
strekken, dient zij vóór dien datum een voor
loopige balans en winst-en-verliesrekening in. 

5. Indien de in het derde of vierde lid be
doelde bescheiden op 1 Juli nog niet bij den 
Directeur zijn ingediend, stelt de Maatschappij 
gemeld Departementshoofd in staat om deze 
op kosten van de Maatschappij op te maken; 
in den a ldus opgemaakten vorm zullen zij 
voor de Maatschappij bindend zijn. 

6. Aan den Directeur en de door dezen aan 
te wijzen ambtenaren moet op hun verlangen 

te allen tijde inzage worden gegeven van 
voormelde boekhouding en de daarbij behoo
rende gegevens, benevens van de administra
tie, waaruit deze zijn afgeleid. Deze lands
dienaren zijn verplicht tot geheimhouding van 
de hun aldus verstrekte gegevens en mogen 
daarvan geen verder gebru ik maken dan voor 
de vaststelling van hetgeen aan het Land toe
komt. De verplichting tot geheimhouding laat 
onverkort de verplichting van genoemde amb
tenaren om van de hun bij het onderzoek be
kend geworden strafbare feiten aangifte te 
doen bij de ambtenaren van Justitie. 

Art. 6. 1. Na ontvangst van de in artikel 
5 1 id 3 of I id 4 bedoelde bescheiden, onder
scheidenlijk na opmaking daarvan overeen
komstig het vijfde lid van dat artikel , xendt 
de Directeur aan de Maatschappij hetûj een 
definitieve, hetzij , indien zulks door omstan
di gheden geboden is, een voorloopige afreke
ning betreffende hetgeen de Maatschappij in
gevolge artikel 3 j 0

• art. 4 aan het f,and ver
schuld igd is. 

2. Heeft de opgestelde afrekening een voq·
loopig karakter gedragen, dan wordt zij zoo 
spoedig mogelijk gevolgd door een definitieve 
afrekening. 

Art. 7. 1. De Maatschappij verbindt zich 
om van het tijdstip af, dat delfstoffen worden 
gewonnen, productieregisters overeenkomstig 
door het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw vastgeste lde modellen regelmatig aan te 
houden en te bewaren op de in overleg met 
genoemd Diensthoofd aangewezen plaatsen. 

2. In deze productieregisters zal de Maat
schappij - tenzij genoemd diensthoofd toege
staan heeft, dat de boekingen anders geschie
den - eenmaal 's weeks volledig volgens maat , 
gewicht of getal boeken: 

a. hoeveel producten gedurende het tijdvak, 
waarop de boeking betrekking heeft, zijn ver
kregen; 

b. hoeveel van de sub a genoemde produc
ten dadelij k verhandelbaar waren in den zin 
van artikel 165 der "Mijnordonnantie 1930" ; 

c. hoeveel producten over igens gedurende 
het tijdvak, waarop de boeking betrekking 
heeft, verhandelbaar zijn geworden in den zin 
van het onder b genoemd artikel. 

3. Indien gedurende eenig tijdvak geen 
producten als bedoeld sub a, b of c van het 
vorig lid zijn verkregen of verhandelbaar ge
worden, moeten de betrekkelijke kolommen 
der registers worden ingevuld met "nihil". 

4. De Maatschappij verbindt zich om van 
het in lid 1 genoemde t ijdstip af, volgens 
door het Hoofd van den Dienst van den Mijn
bouw vast te stellen modellen, de navolgende 
opgaven te verstrekken : 

a. maandelijks de verkregen bruto-produc
tie, zoomede de voor eigen gebruik aange
wende en de ten verkoop dan wel voor be
re iding en bewerking afgevoerde hoeveelhe
den· 

b.' maandelijks, indien de Maatschappij 
tevens bereidster en verwerkster is van het 
ruwe product, de in de verwerkingsinrichtin
gen verwerkte hoeveelheden en de hoeveelheid 
der daaruit verkregen producten; 

c. jaarlijks, de gegevens onder a en b be
doeld, benevens de gem iddelde sterkte van het 
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per dag te,verk gestelde per oneel over het 
afgeloopen kalenderjaar. 

Deze opgaven moeten gezonden worden, voor 
zoover betreft die sub a en b genoemd, uiter
lijk 14 dagen na afloop van de maand, en die, 
sub c genoemd, uiterlijk ze weken na afloop 
van het jaar, waarop zij betrekkin~ hebben. 

Art. 8. 1. Wanneer bij het bednjf ana lysen 
van de gewonnen delfstoffen en/of de daa1·uit 
verkregen producten worden gemaakt, zal de 
Maatschappij de resultaten dier analysen vol
ledig en naar waarheid doen aanteekenen in 
registers. 

2. Die aanteekeningen moeten naar t ijds
orde telkens binnen 1 week na het maken van 
<!lke analyse in die register ingeschreven en 
onderteekend worden door de personen, die 
voor de juistheid der analysen verantwoorde
lijk zijn. 

Art. 9. 1. De betaling van het krachtens 
artikel 2 lid 1 verschuldigd bedrag aan vast 
recht zal ge chieden door storting in ' Lands 
kas te Batavia. 

2. De betaling van het in artikel 3 be
doe lde aandeel van het Land in de winst en 
in het bedrijfsoverschot - tot het bedrag, aan
gegeven in de afrekening, vermeld in artikel 
6 lid 1 - geschiedt eveneens door storting 
van het verschuldigde bedrag in 's Lands kas 
te Batavia en wel uiterlijk vóór den laatsten 
dag der maand, volgende op die1 waarin dit 
aandeel, hetzij voorloopig, hetzij definitief, 
zal zijn vastge teld. 

3. Indien de betaling heeft plaats gevon
den volgens de voorloopige afrekening, wordt 
het blijkens de defini tieve afrekening even
tueel door de Maatschappij te veel betaal de 
aán tonds terugbetaald. Het mogelijk te m in 
betaalde moet binnen één maand na de dag
teekening van de definitieve afrekening wor
den aangezuiverd. 

4. Onverminderd het recht van het Land 
om wegens wanbetaling ontbinding van deze 
overeenkomst te vorderen, zal de Maat chap
pij bij niet voldoening van het aandeel van 
het Land in de winst en in het bedrijfsover
chot binnen den daartoe vastge telden ter

mijn, een boete verbeuren van één ten hon-
derd van het door haar verschuldigde voor 
elke maand achterstand, zullende een gedeelte 
der maand voor een volle maand worden be
rekend. 

Art. 10. Wanneer het Land rechtskundigen 
bijstand moet inroepen voor het innen van 
eene uit deze overeenkomst voortvloeiende 
vorder ing op de faatschappij en in het ge
diti~ de winnende partij is, zullen de practi
zijnskosten door de faatsch appij worden ge
dragen, ook voor zoover dez~. koste_n niet reeds 
uit kracht van de rechterhJke t11tspraak op 
de Maatschappij kunnen worden verhaald. 
Ook voor het geval de vordering buiten proces 
mocht kunnen worden geïnd, zullen de daar
voor verschuldigde practizijnskosten ten laste 
van de Maatschappij komen. 

Art. ll . l. De Maatschappij is bevoegd 
gedeelten van het in de eerste alinea van ar
tikel· 1 bedoeld terrein, vbor den afloop van 
den a l daar bepaalden termijn, wederom te1· 
beschikking van het Land te tellen, mits af
·stand doende van al Ie rechten, ter zake van 
,d[e gedeelten voor haar uit deze overeenkomst 

voortvloeiende, onder overlegging van alle 
verkregen gegeven betreffende het prijs te 
geven gedeelte. 

2. Het voornemen daartoe zal moeten blij
ken uit een bij het Hoofd van den Dienst van 
den Mijnbouw in te dienen schriftelijke ver
klaring van de Maatschappij, bevattende de 
grensomschrijving van het te behouden en van 
het prijs te geven gedeelte, eene opgave van 
de zich binnen het prijs te geven gedeelte be
vindende werken en bezittingen, en verder 
zoodanige gegevens, als redelijkerwijze ver
langd kunnen worden ter beoordeeling van 
den omvang en de gevolgen der prijsgeving. 

3. Het Land is bevoegd in de voorgestelde 
begrenzing van het te behouden gedeelte zoo
danige wijzigingen te vorderen, als de Gouver
neur-Generaal in het belang van een doel
matige begrenzing of van en behoorlijke ont
ginning noodig zal oordeelen. 

4. Nadat ten aanzien van de begrenzing 
a lsmede van het oppervlak van het te behou
den gedeelte van het terrein en van al het
geen verder terzake regeling mocht behoeven 
tusschen partijen overeenstemm ing zal zijn ver
kregen, zal een en ander worden va tgesteld 
bij uppletoire overeenkomst. 

5. Bij totstandkoming van zoodanige over
eenkomst zal het vast recht, verschuldigd in
gevolge de Indische Mijnwet, over het prijs 
te geven terreingedeelte slechts yerschuld ill"d 
zijn tot het eind van het oontractiaar, waarrn 
voor dat gedeelte een verklaring, a ls in het 
tweede lid van dit artikel bedoeld, voldoende 
aan de gestelde vereischten, bij het Hoofd van 
den Dienst van den Mijnbouw zal zij n ingeko
men. 

6. Zoolang de vorenbedoelde suppletoire 
overeenkomst niet tot stand is gekomen, wordt 
de Maatschappij van haar verplichtingen tot 
betaling van het bedongen vast recht niet O!;t
heven, doch hetgeen in verband met de pnJs
geving naderhand mocht ~lijken te veel te zijn 
betaald, wordt bij de eerstvolgende storting 
met de Maatschappij zonder rentevergoeding 
verrekend. 

Art. 12. 1. De Maatschappij verbindt zich 
de opsporing en ontginning, waartoe haar bij 
arti kei 1 het recht is verleend, zelf ter hand 
te nemen en die opsporing en ontginning met 
zoodanigen spoed, op· zoodanige schaal en met 
zooclanige hulpmiddelen voort te zetten, als 
redelijkerwijze kan worden gevorderd mede in 
verband met den a lgemeenen economischen 
toestand. · 

De Maatschappij verb indt zich mede om de 
op poring en ontginning op zoodanige wijze te 
doen plaats hebben; • dat daarbij niet meer 
aan delfstoffen verloren gaat dan redelij ker
wijze bij een technisch goed gevoerd bedrijf 
al onvermij delijk moet worden beschouwd. 

2. Met de werkzaamheden moet binnen den 
tijd van één jaar na de totstandkoming van 
deze overeenkomst een aanvang zijn gemaakt. 

3. De beslissing of tijdi g met de werk
zaamheden een aanvang is gemaakt en deze 
met voortvarendheid worden voortgezet, be
rust bij den Gouverneut·-Generaal. 

Art. 13. 1. De Maatschappij verbindt zich 
ten minste drie vierden van het aantal , zoo
wel van de leidende a ls van de ondergeschikte, 
ieder afzonderlijk genomen, bij de directe of 



981 29 DECEMBER (S. 719) 1934 

indirecte uitvoering der werkzaamheden ge
bezigde arbeidskrachten uit ederlandsche on
derdanen te doen bestaan. 

2. Van deze bepaling kan wat het aantal 
betreft in bijzondere gevall en, met goedkeu
ring van den Gouverne\ll'-Generaal, worden 
afgeweken. 

Art. 14. De Maatschappij verbindt zich om 
a ll e inlichtingen te verstrekken, welke door 
het Hoofd van den Dienst van den Mijnbouw 
noodig worden geacht voor . het beoordeel en 
of de voorschriften van de Indische Mijnwet, 
van de ":rvlijno(donnantie 1930", van andere 
algemeene vernrdeningen dan wel v1_1_n de be
palingen van deze overeenkomst ztjn nage
leefd. 

Art. 15 . De rechten en verplichtingen, uit 
deze overeenkomst voortvloeiende, mogen noch 
in hun geheel, noch gedeeltelijk worden over
gedragen dan m t voorafgaande toestemming 
van het Land dat aan het verleenen daarvan 
bijzondere vo~rwaarden zal mogen verbinden 
en ook bevoegd zal zijn die toestemming zon
der opgaaf van redenen te weigeren. 

Art. 16. 1. De Maatschappij is bevoegd de 
werkzaamheden te staken, indi en en zoodra 
zij van oordeel is, dat uit de voortzetting van 
het bedrijf do01· haar geen voordeel kan wor
den behaald. 

2. In dat geval hebben zoowel het Land als 
de Maatschappij het recht om de overeen
komst door een enkele aanzegging, bij deur
waardersexploit aan de wederpartij te betee
kenen dadelijk te doen eindigen, in welk ge
val d~ overeenkomst een einde neemt op den 
datum waarop het exploit is uitgebracht. 

3. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel, zal de M_aatschappij van 
dit recht alleen mogen gebruik maken, wan
neer zij aan al hare verplichtingen volledig 
heeft voldaan en tevens voor de behoor] ijke 
nakoming daarvan en voor de betaling der 
jaarlijksche uitkeer ingen, voor zoover deze nog 
niet mochten va tstaan, ten genoegen van den 
Gouverneur-Generaal tot een door dezen vast 
te stell en bedrag zekerheid heeft !f_esteld , wel ½e 
blijft standhouden, totdat partijen vo ll ed ig 
hebben a fgerekend, zulks ter uitsluitende be
oordeeling van den Gouverneur-Generaal. 

4. Totdat de overeenkomst een einde neemt, 
blijft de Maatschappij verplicht al hetgeen tot 
haa r b drijf behoort in behoorlijken staat te 
onderhouden. 

5. H et vast recht over het contractjaar, 
waarin de overeenkomst wordt beëindigd o{ 
ontbonden en de jaarlijksche uitkeeringen, in 
artikel 3 genoemd, blijven door de Maatschap
pij aan het Land verschuldifd en daarvan 
kan geen geheele of gedeel tehj ke terugvorde
ring plaats hebben. 

Art. 17. Het Land kan ontbinding dezer 
overeen komst vorderen : 

1 °. indien de Maatschappij, uitsluitend ter 
beoorde ling van den Gouverneur-Generaal, 
ophoudt te voldo n aan de in het eerste lid 
van artikel 4 der Indi che Mijnwet gestelde 
vereischten. Ontbinding uit dezen hoofde 
wordt all een dan gevorderd, wa nneer de Maat
schappij , na door het Land bij deurwaarders
exploit van het feit dat, en de redenen waar
om zij niet meer voldoet aan gemelde ver-

eischten te zijn verwittigd, in gebreke blij fi 
aan die vereischten te voldoen binnen een 
door het Land bij dat exploit voor el k geval 
in het bijzonder naar redelijkheid te stellen 
termijn ; 

2°. indien de Maatschappij in strijd han
delt met een of meer der bepalingen van deze 
overeenkomst of van een door haar in ver
band met de door haar ondernomen ontgin
ningen na te leven algemeene verordening, 
zullendé de Maatschappij bijaldien zij nalatig 
is in de nakoming van eenige krachtens deze 
overeenkomst of bedoelde algemeene verorde
ning op haar rustende verplichting om te 
geven of te doen, eerst en vooraf moeten wor
den in gebreke gesteld bij een deurwaarders
exploit, waarbij 'zij wordt ge ommeerd binnen 
een voor elk geval in het bijzonder te stellen 
redel ijken termijn die verplichting a lsnog na 
te komen. 

Art. 18 . 1. Voor zoover bij deze overeen
komst niet anders is bepaald, verbinden par
tijen zich om alle geschill en, welke naar aan
leiding van deze overeenkomst of in verband 
daarmede mochten ontstaan, te onderwe'rpen 
aan de uitspraak van drie scheidsmannen, die 
als goede mannen naar billijkheid met inacht
neming van het in deze overeenkomst bepaal
de zull en oordeelen. 

2. Indien partijen niet binnen veertien da
gen nadat een harer aan de wederpartij heeft 
te kennen gegeven een gesch il aan arb itrage 
te onderwerpen omtrent de keuze der scheids
mannen tot o~ereenstemming zijn gekomen, 
heeft de aanwijzing in dier voege plaats, dat 
één hunner benoemd wordt door het Gouver
nement één door de Maatschappij en één, op 
verzoek van de meest gereede partij, door het 
H ooggerechtshof van Nederland ch-Indië. 

3. "-'ordt door een der partijen niet binnen 
dertig dagen, na daartoe door de andere pa1'tij 
te zijn gesommeerd, aan deze laatste b1J ge
rechtelijk beteekencle akte kennis gegeven, wie 
voor haar als scheidsman zal optreden, of 
hebben een of meer der benoemde scheidsman
nen om welke reden ook, den hun gegeven 
last' niet binnen 14 dagen na hunne benoeming 
aangenomen, dan worden al de cheidsrr_i_annen 
op verzoek van de meest gereede partij door 
het Hooggerechtshof van Nederlandsch-Indië 
benoemd. 

4. De kosten van elke arbitrage worden ge
dragen door de in het ongelijk ge telde partij, 
doch de scheidsmannen zijn bevoegd om die 
kosten te verdeelen indien beide partijen ovel' 
en weder op een ige punten in het ongelijk 
mochten worden gesteld. 

Art. 19 . Alle op deze overeenkomst vallen
de ko ten zijn ten laste van de Maatschappij. 

Art. 20. Part ijen kiezen voor de uitvoering 
van deze overeenkomst en van al wat daarop 
betrekking heeft, a lsmede voor de gevolgen 
van ontbinding en beëindiging dezer overeen
komst, algemeen en onveranderlijk. woonplaats 
ten kantore van het Hoofd van Gewe telijk 
Bestuur te Batavia. 
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29 Der,ember 1934. WET, houdende wijziging 
de r art, kelen 7 en 11 van de Indische 
Staatsregel ing. 

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

dat het noodzakelijk is artikel 7 en in ver
band daarmede ook artikel 11 der Indische 
Staatsregeling te wijzigen, teneinde de moge
lijkhe id te openen tijdelijk het getal leden van 
den Raad van Nederlandsch-lndië niet op zes 
te handhaven ; 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De wet op de Staatsinrichting van 

Nederlandsch-lndië, waarvan de tekst is be
kend gemaakt bij On besluit van 13 Juli 1925 
(Nederlandsch Staatsblad n°. 327; Indisch 
Staatshlad ~0

• 447), zooals zij is gewijzigd 
laatstehJk b1J de wet van 24 April 1929 (Ne
der7.andsch Staatsblad n°. 195 ; I ndisch Staats
blad n°. 221) wordt nader gewijzigd als volgt: 

§ 1. Het eerste I id van art. 7 wordt ge
lezen: 

,,Er is een Raad van N ederlandsch-I ndië, 
bestaande uit eenen Vice-President en ten 
minste vier en ten hoogste zes leden." 

§ 2. Aan art. 11 worden twee leden toege
voegd, welke luiden als volgt: 

L id 4. Wanneer de Gouverneur-Generaal, 
den Raad gehoord, van oordeel is, dat de 
opengevallen plaats voorshand onvervuld be
hoort te worden gelaten, doet hij aan den Mi
nister van Koloniën een daartoe strekkend 
voorstel. 

Lid 5. Zoodra naar het oordeel van den Gou
verneur-Generaal, den Raad gehoord, de om
standigheden op grond waarvan een besliss ing 
is genomen a ls in het voorafgaande lid be
doeld, hebben opgehouden te be taan, doet hij 
eene aanbeveling als bedoeld in het eerste lid 
van dit art ikel tot het vervullen van de open
staande pi aats. 

2. Deze wet treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

L asten en bevelen, enz.; 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 

s. 721. 

WILHELMINA. 
De Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H . Co I ij n. 
(Uitgeg. 8 Januari 1935 .) 

29 December 1934. WET, houdende nadere 
regeling van de tijdelijke korting op In
dische pensioenen, vastgeste ld bij de wet 
van 29 December 1933 (Staatsblad N° . 
763). ten aanzien van pensioenen en on
derstanden, gebaseerd op herziene regel in
gen. 

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

dat er in het a lgemeen geen aanleiding be
staat om op pensioenen en onderstanden, bij 
welker berekening is uitgegaan van grond
sl agen, gebaseerd op de herziene Indische be
zoldigingen. de bij de wet van 29 D ecember 
1933 (Nederlandsch Staatsblad 0

• 763, In-

disch Staatsblad 0
• 562) vastgestelde tijde

lij ke korting toe te passen; 
Zoo i het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Behoudens het bepaalde bij artikel. 

2 van deze wet en tenzij bij de overgangsbe
palingen, welke bij herziening van de desbe
treffende regeli ngen zij □ vastgeste ld, anders 
is voorgeschreven, v indt de bij de wet van 29 
December 1933 (Nederlandsch Staatsblad N° . 
763, 'Indisch Staatsblad 0

• 562) vastgeste lde 
tijdelijke korting op rechtstreeks of indirect 
ten laste van de Indische openbare geldmid
delen komende pensioenen, onderstanden en 
gagementen geen toepassing ten aanzien van 
pensioenen en onderstanden, welke zijn inge
gaan op of na den datum van inwerkingtre
ding van de evenbedoelde herz iening. 

2. Wanneer de in artikel 1 bedoelde, van 
de korting ingevolge de wet van 29 December 
1933 (N ederlandsch Staatsblad n°. 763, In
disch Staatsblad N°. 562) vrij gestelde, pen
sioenen en onderstanden hooger zijn dan de 
bedragen, welke met toepassing van evenbe
doelde wet zouden zijn toegekend, indien de 
herzien ing van de sa la ris- en pensioenrege
li ngen niet had plaats gehad - zulks ter be
oordeeling van den Gouverneur-Generaal, als 
het pensioen of de onderstand in ederlandsch
Indi ë wordt verleend, in andere gevall en ter 
beoordeeling van den Minister van Koloniën 
- worden zij tijdelijk teniggebracht tot de 
laatstbedoelde bedragen. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer a fkond ig ing en 
werkt terug tot 1 October 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 

s. 722 . 

WILHELMINA. 
D e Minister van Staat, 
Minister van Koloniën, 

H. Colijn. 
(Uitgeg. 8 J anuari 1935.) 

29 Decernber 1934. BESLU IT tot intrekking 
van de Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad 
n°. 374) en tot wijziging van het Crisis
Varkensbesluit 1933. 

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

Economische Zaken van 30 October 1934, n° . 
22789, Afdeeling Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden · 

Gel~t op de artikelen 1, onder 5° . a, en 9, 
lid 1 onder c, en l id 3 der L a ndbouw-Cri sis
wet 1933, op artikel 1 van de wet van den 
27sten Juli 1934 (Staatsblad n°. 469) , tot wij
ziging van de Landbouw-Crisiswet 1933 en in
trekking van de Tarwewet 1931, de Crisis
Zuivelwet 1932 (Staatsblad n°. 290) en de 
Crisis-V arkenswet 1932 (Staatsblad n°. 374) 
op de Crisis-Varkenswet 1932 (Staatsblad no'. 
374) en op het Cr isis-Varkensbesluit 1933 ; 

Gehoord e Centrale Commissie, bedoeld in 
artikel 27 van de Landbouw-Crisiswet 1933 
{advies van 19 October 1934, n° . 413); 

Gehoord den Raad van State {advies van 
20 November 1934, n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor-
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noemden Minister van 27 December 1934, n° . 
23830, Afdeeling L a ndbouw-C risis-Aa ngelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen vanaf 1 J anuari 1935: 
A. te bepalen, dat de Crisis-Varkenswet 

1932 (Staatsblad n°. 374) wordt ingetrokken 
met ingang van den dag, waarop dit besluit 
in werking treedt. 

B. Het Crisis-Varkensbesluit 1933 te wij 
zigen a ls vol gt: 

I. H et int itulé wordt gelezen a ls volgt: 
,,Besluit van den 24sten October 1933, tot toe
passing van de artikelen 9, 12, lid 1 en 3, en 
13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933, het Crisis-Mo
nopoliebesluit 1933 en het Crisis-Heff ingsbe
sluit 1933 op varkens en varkensvleesch"; 

II. In den aanhef wordt in plaats van: 
"van den 8", ,,van den 16", ,,van den 26" en 
"van den 18" onderscheidenlijk gelezen: ,,van 
8" , ,,van 16" , ,,van 26" en "van 18" en wordt 
in plaats van: ,,Gezien de artike len 9, 12, 13 
en 14, van de L andbouw-Crisiswet 1933 en 
artikel 6 van de Crisis-Varkenswet 1932 
(Staatsblad n°. 374)" gelezen: ,,Gelet op de 
artikelen 1, onder 5°. a, 9, 12, lid 1 en 3, en 
13 der L andbouw-Crisiswet 1933, op het 
Crisis-Organisatiebeslui t 1933, het Crisis-Mo
nopoliebesl uit 1933 en het Crisis-Heffingsbe
sluit 1933 ;" ; 

III. H et navolgende verval t : ,,A, in te 
trekken, met uitzondering van a rti kel 1, onder 
2°. en 3° ., h et Crisis-Varkensbeslui t 1932, be
h alve ten aanzien van begane strafbare fei 
ten· B " · 

IV. In' artikel 1 wordt vóór " Di t" het cij
fe r 1 en achte r "Crisis-H effin gsbesluit 1933" 
een punt geplaatst en verval t het daarnavol
gende; 

V. Aan artikel 1 wordt toegevoegd een 
nieuw lid , luidende: 

,, 2. In dit besluit wordt onder " varkens
vleesch" mede begrepen: ,,Vleeschwaren en 
vet van varkens."; 

VI. De a r t ikelen 2 en 3 vervall en ; artikel 
4 wordt artikel 2 ; 

VII. Artikel 5 wordt vervangen door de 
navolgende artikelen : 

,,Art. 3. H et in voorraad hebben of ver
ha ndelen van varkens is, met inachtneming 
van het bepaalde in de artikelen 4, 5 en 6, 
slechts toegestaan aan: 

a. de door Onzen Minister aan te wijzen 
Crisis-Organisaties; 

b. degenen, di e zijn georganiseerd bij een 
de r door Onzen Minister aan te wijzen Cri sis
Organisati es, te goeder naam en faam be kend 
staan en hetzij gewoon zijn één of meer var
kens in voorraad te hebben met het doel deze 
te mesten of daarmede te fokken, hetzij hie rtoe 
door Onzen Minister zijn toegelaten; 

c. degenen, die als varkenshandelaar zijn 
georganiseerd bij de doo r Onzen M iniste r aan 
te wijzen Cri sis-Organisatie. 

Art. 4. H et in voorraad hebben van var
kens is aan ieder · der onder b van het vorig 
a rtikel bedoelde georganiseerden slechts toege
staan tot het aantal, hem door het Bestuur de r 
Crisis-Organisatie, waarbij hij ingevolge het 
bepaalde onder genoemde b is georganiseerd, 
toegewezen overeenkomst ig de door Onzen Mi-

nister te stell en regelen te r za ke van de aan
tall en door die georganiseerden te houden 
varkens boven 20 K .G., welke in totaal een 
door dien Minister voor het werkgebied van 
elk der onder genoemde b bedoelde Crisis
Organisati es te bepa len aantal niet mogen 
overschrijden. 

Art. 5. 1. Bij de Crisis-Organisatie, be
doeld onder c van a rt ikel 3, mogen slechts 
worden georganiseerd als "varkenshandel aar" 
degenen, die te goeder naam en faam bekend 
staan en hetzij den handel in varkens a ls be
roep of bedrijf uitoè [enden in het jaar 1934, 
hetzij hiertoe door Onzen Minister zijn toege
la ten . 

2. H et in voorraa d hebben van varkens is 
aan ieder dor in het vori g lid bedoelde ge
organiseerden slechts toegestaan gedurende 
een door Onzen Minister te bepa len tijdsduur 
per varken . 

3. Onverminderd het bepaa lde in a rtikel 4 
en h et vorig lid van dit a rtikel is met ingang 
van een door Ons te bepalen tijdstip, het in 
voorraad hebben van varkens aan ieder der 
in het vorig artike l bedoelde georganiseerden 
slechts toegestaa n, indien dat in voorraad heb
ben gedekt is door een merkbewijs, te ver
strekken door een der Crisis-Organisaties, be
doeld in artikel 7, en hetwelk onder meer in
houd t de vermelding van het nummer, waar
mede het varken is gemerkt. H et model van 
dat merkbewijs wordt door Onzen Minister 
vastgesteld. 

VIII. In artikel 6 wordt: 
a. in plaats van: ,,Onverminderd het be

paa lde bij het vor ig artikel, is het" ge lezen : 
,,H et" ; 

b. tusschen " h andelingen," en "slech ts" in
gevoegd: ,, is" ; 

c. onder 1 °. in plaats van "een" , ,,oor
merk" , ,,hetwelk", ,,kan" en " is" onderschei
den lijk gelezen: ,,een of meer" , ,,oonnerken", 
,,welke", ,, kunnen" en "zijn" ; 

d . onder 2°. in pl aats van : ,,het vorig ar
t ikel bedoelde geo rganiseerden" gelezen: ,,ar
t ikel 3 bedoelde Crisis-Organisaties of georga
niseerden" ; 

IX. In artikel 7 wordt in pl aats van: 
,, , welke bij de statuten of bij aan de goed
keuring van Onzen Minister onderworpen 
reglement moeten bepalen:" gelezen: ,,met 
dien verstande," en wordt onder 1 °. en 2°. 
!,e1kens tussohen ,,~,ormerken" en "worden" 
mgevoegd: ,,mogen ; 

X . In a rtikel 8, onder A, vervalt: ,, , de 
Nederl a ndsche V arkenscentrale gehoord,"; 

XI. In artikel 10 wordt in pl aats van: 
"n iet worden vervoerd dan na volgens door 
Onzen Minister te stellen regelen te zijn" ge
lezen : ,,slechts worden verkocht, afgeleverd , 
vervoerd of in voorraad gehouden, nadat zij 
zijn"; 

XII. In artikel 12 word t in pl aats van " in 
artikel 4" telkens ge lezen: ,,onder c van ar
tikel 3" · 

XIII. ' De arti kelen 15 en 16 vervall en; 
XIV. Na artikel 14 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 15, luidende : ,,Di t besluit geldt 
voor het tijdvak, aanvangende met ingang 
van den dag van het in werking treden van 
di t beslui t en eindigende met ingang van 1 
J a nuari 1936."; 
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XV. De artikelen 17 en 18 worden onder
scheidenl ij k 16 en 17. 

C. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
dien van zij n afkondiging. 

Onze M inister van Economische Zaken is 
belast met de u itvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en in afsch rift zaJ worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1934. 
w,ILHELMINA. 

De Minister van Econo11iische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
(Uitgeg. 12 Januari 1935. ) 

s. 723. 

29 Dece1nb.er 1934. BESLUIT tot w1Jz1grng 
van het Crisis-Vervoerbesluit 1933. 

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

Econom ische Zaken van 6 December 1934, n°. 
23452 I, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangele
genheden; 

Gezien artikel 9 van de Landbouw-Crisiswet 
1933; 

Gehoord de Centrale Commissie bedoeld 
in artikel 27 van de Landbouw-Cri iswet 1933 
(advies van 23 ovember 1934, n°. 423); 

Gehoord den Raad van State (advies van 
18 December 1934, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onzen -voor
noemden Minister van 27 December 1934, n°. 
24856, Afdeel ing Landbouw-Crisis-Aangelegen
heden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. l. In de artikelen 2 en 5 van het 

Crisis-Vervoerbeslu it 1933 worden de woorden 
"lsten J a nuari 1935" gewijzigd in "lsten 
Apri l 1935". 

2. Di t beslu it treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van zij n afkon
diging. 

Onze M inister van Economische Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 29sten December 1934. 
WILHELM! A. 

D e Minister van Economische Zaken, 
S t e e n b e r g h e. 
( Uitgeg. 31 D ece·mb er 1934.) 

s. 724. 

29 Dece,nber 1934. WET tot wijziging van de 
Ziektewet. 

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

dat het wenschelijk is in de Ziektewet ter weg
nem ing van en ter voorziening in bij de uit
voer ing der verzekering gebleken onduidel ij k
heden en leemten, een aantal wijzigingen en 
aanvull ingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat "Vij, den Raad van State. enz. 
A rt. I. I n artikel 1 der Z iektewet worden 

de volgende wijzigingen aangebracht : 
Het eerste onderdeel van den eersten volzin 

van het eerste lid, onder c, wordt gelezen a ls 
volgt: 

,,wiens overeengekomen vast loon in ge ld, 
verdiend in loondienst van een of meer onder
nemingen, meer bedraagt dan 3000 gulden 
per jaar;". 

Het in het eerste lid onder d bepaalde wordt 
als volgt gelezen: 

"die deel u itmaakt van de bemanni ng van 
een schip, dat de zee bevaart en bui ten het 
gezicht der Nederlandsche kust pleegt te gaan, 
of ingevolge de wet van 14 Juni 1930, Staats
blad n° . 240, schepeling is en krachtens ar
ti kei 415 dier wet aan praak heeft op uitkee
ring, indien hij ziek is;" 

De komma-punt achter het bepaalde onder e 
van het eerste lid, wordt vervangen door een 
punt. 

H et in het eerste lid onder / bepaalde ver
valt. 

Het tweede lid vervalt. 
Art. II. Artikel 2 der Z iektewet wordt ge

wijzigd als volgt: 
In het eerste lid worden de woorden : ,,di e 

van arbeiders in het in de onderneming ui t
geoefende bedrij f wordt verlangd" vervangen 
door de woorden: ,,d ie verband houdt met° het 
in de onderneming uitgeoefende bedrij f". I n 
den tweeden volzin van het tweede l id worden 
tusschen de woorden: ,,wordt" en "geacht" 
ingevoegd de woorden: ,, , voorzoover niet 
blijkt van een andere verdeeling,". 

Art. III. Tusschen de artikelen 2 en 3 der 
Zieb.-tewet worden ingevoegd twee nieuwe ar
tikelen, luidende: 

,,Art. 2a. Degene, die krachtens overeen
komst met een derde tegen genot van zeker 
loon of provisie regelmatig zijn bemiddel ing 
verleent tot het tot stand komen van overeen
komsten tusschen daartoe door hem te bezoe
ken personen en d ien derde, wordt voor de 
toepass ing van deze wet geacht d ien arbe id 
te verrichten in loond ienst van d ien derde, 
m its hij de vorenbedoelde bem iddeling uitslui 
tend voor de ondernem ing van dien derde ver
leent en mits het verleenen d ier bemiddeling 
niet een voor hem bij komstige werkzaamheid is. 

Art. 2b. l. Degenen in bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen bedrijven, 
die in den regel voor een werkgever of voor 
ten hoogste twee werkgevers buiten de werk
plaats van den werkgever persoonlijk arbeid 
verrichten, d ie verband houdt met het in de 
onde1:1_eming uitgeoefen_de bedrijf, _!)n die zich 
daarb1J in den regel met laten b1Jstaan door 
meer da n twee andere personen, worden voor 
de toepassing van deze wet geacht d ien ar
beid te verrichten in dienst van d ien werk
gever, onderscheidenl ij k van die werkgevers. 

2. Ook degenen, die den vorenbedoelden 
bijstand verleenen, worden geacht hun arbeid 
te verrichten in dienst van den in het eerste 
lid bedoelden werkgever, onderscheidenlijk de 
in het eerste lid bedoelde werkgevers. 

3. H etgeen voor de verrichting van den in 
de beide voorgaande leden bedoelden arbeid 
wordt genoten, wordt als loon beschouwd. Het
geen voor den gezamenlij k verrich ten arbeid 
wordt genoten, wordt, voorzoover niet blij kt 
van een andere verdeeli ng, geacht door ieder 
dergenen d ie den arbeid hebben verricht, voor 
een gelij k deel te zijn genoten.". 
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Art. IV. Artikel 4 der Zie,ktewet wordt ge
wijzigd a ls volgt: 

Het derde lid van dat artikel wordt gelezen 
a ls volgt: 

"3. Onder dagloon verstaat deze wet het 
loon, dat in de dert ien kal ender- of loonweken, 
voorafgaande aan de ongeschiktheid tot wer
ken, of in het geval, voorzien in artikel 39, 
vierde lid , voorafgaande aan den eersten dag, 
waarover ziekengeld op grond van die wette
lijke bepaling zal worden uitgekeerd, gemid
deld per dag is verdiend door gelijksoortige 
arbeiders in hetzelfde of in een gelijksoortig 
bedrijf, in dezelfde of naburige gemeenten.". 

A an dat artikel worden drie nieuwe leden 
toegevoegd, 1 uidende : 

,,4. Ten aanzien van verzekerden, die ge
woonlijk en naar den aard van hun beroep 
!echts een gedeel te van den norma len arbeids

dag of een gedeelte van een kalenderweek in 
eenzelfde onderneming werkzaam zijn, worden 
a ls gelijksoortig uitsluitend die arbe iders be
schouwd, met wie zulks eveneens het geval is. 
Bij de berekening van het dagloon van deze 
verzekerden geldt een week voor zes dagen. 

5. Bij algemeenen maatregel van · bestuur 
kan voor bepaalde groepen van verzekerden 
worden afgeweken van het in het derde lid 
bepaalde. 

6. De Raad van A rbe id kan bij een door 
Onzen Minister, het bestuur der Rijksverze• 
keringsbank gehoord, goedgekeurd besluit ten 
aanzien van een bepaalde groep van bij zijn 
ziekenkas verzekerde arbe iders a fwijken van 
het bepaalde in het derde en het vierde lid 
en in den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in het vijfde lid. Gelijke bevoegdheid 
tot afwijking komt toe aan de erkende bedrijfs
vereeniging ten aanzien van alle of van een 
of meer bepaalde groepen van bij haa r ver
zekerde arbeiders; die a,fwijking behoeft de 
goedkeuring van Onzen Minister, het College 
van Toezicht, bedoeld in artikel 119, ge
hoord ." . 

Art. V. Artikel 5 der Ziektewet wordt ge
wijzigd a ls volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
"1. Onder werkgever wordt verstaan ieder 

natuurlijk of rechtspersoon, die een of meer 
arbeiders bij een ondernem ing in dienst heeft." . 

Art. VI. Artikel 10 der Ziektewet vervalt. 
Art. VII. Art ikel 11 der Ziektewet wordt 

gelezen als volgt: 
"1. De werkgever is verplicht de opgaven 

te doen die ter verzekering van een behoorlijke 
uitvoering van deze wet bij a lgemeenen maat
regel van bestuur zijn bepaald. 

2. Bovendien zijn de werkgever en degene, 
die werkgever is geweest, alsmede de in zijn 
dienst zijnde of geweest zijnde personen ver
plicht aan het bestuur der Rijksverzekerings
bank en aan den Raad van Arbeid - daar
onder beg1·epen de voorzitter van den Raad 
en de aan den Raad ondergeschikte en schrif
telijk door den Raad daartoe gemachtigde 
ambtenaren - de verlangde inlichtingen, ook 
schriftelijk, binnen den door het ·bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, onderscheidenlijk den 
Raad van Arbeid, gestelden termijn te geven 
omtrent zaken en feiten de naleving van deze 
.wet betreffende. 

3. Gelijke verplichting, als in het voor-

gaande lid om chreven, bestaat wanneer eeu 
ihlichting wordt gevraagd door het bestuur 
eener erkende bedrijfsvereeniging of door een 
daa rtoe schriftelij k door zoodanig bestuur ge
machtigden ambtenaar ten aanzien van bij 
deze bedrijfsvereeniging aangesloten of aange
sloten geweest zijnde werkgevers en van de bij 
hen in dien t zijnde of geweest zijnde personen. 

4. De werkgever kan zijn bezwaren tegen 
het geven van een inlichting, ingevolge de 
beide voorgaande leden gevraagd door ande
ren dan het bestuur der Rijksverzekerings
bank, binnen tweemaal 24 uren nadat zij ge
vraagd is, inbrengen bij den voorzitter van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank. Deze be
slist of de inlichting al dan niet moet worden 
gegeven, in het eerste geval binnen welken 
termijn, en deelt zijn besl iss ing onvenvijld 
mede aan dengene die de inlichting vraagt en 
aan dengene van wien de inlichting gevraagd 
is.". 

Art. VIII. Artikel 12 der Ziektewet word t 
gelezen a ls volgt: 

,,1. De Raad van Arbeid, erkende bedrijfs
vereenig ing, afdeelingskas of plaatsel-ijke kas, 
is verpl icht aanteekening te houden van de 
behandeling van zaken. 

2. I edere besliss ing wordt dengene, die 
daarvan ingevolge deze wet in be roep kan 
kómen, door dengene, die de beslissing nam, 
desverlangd op schrift, en met redenen om
kleed, gegeven. Deze kennisgeving vermeldt 
de dagteekening van de bes! issing, naam en 
adres van het college, waarbij beroep kan wor
den ingesteld, en den termijn van beroep.". 

Art. IX. Artikel 13 der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt: 

In het eerste lid van dat artikel wordt tus
schen den eersten en den tweeden volzin een 
nieuwe volzin gevoegd luidende: ,,Bij de aan
wijzing kan uitzondering worden gemaakt voor 
de nakom ing van verplichtingen van gelde
lijken aard.". 

In het vierde lid worden de woorden: ,,der. 
Verzekeringsraad" vervangen door de woor
den: ,,het bestuur der Rijksverzekerings
bank".". 

Art. X. In artikel 14 der Z iektewet worden 
de woorden: ,,of van vergoeding ingevolge 
artikel 38" vervangen door de woorden : ,,of 
van interest ingevolge a rtikel 31" . 

Art. XI. Na artikel 15 der Ziektewet wordt 
een nieuw artikel ingevoegd, lui dende: 

"Art. 15a. 1. De werkgever is verplicht 
zorg te dragen dat in zijn onderneming op een 
plaats, die vrij toegankel ij k is voor al zij n 
arbeiders, een kaart wordt en blijft opgehan
gen op zoodanige wijze dat van hetgeen daar
op vermeld staat gemakkelijk kan worden ken
nis genomen en aangevende naam en adres 
van het ui tvoer ingsorgaan waarbij hij is aan
gesloten, alsmedè, indien door den werkgeve.
premie va n het loon wordt afgehouden, het 
percentage daarvan. Op deze kaart wordt mede 
melding gemaakt van de verplichting tot ziek
melding, bedoeld bij artikel 45a. 

2. H et model van de in het eerste lid be
doelde kaart wordt vastgesteld door Onzen 
M inister.". 

Art. XII. Tusschen de artikelen 18 en 19 
der Ziektewet wordt een nieuw artikel inge
voegd, luidende: 
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"Art . l8a. l. De vrijstelling, bedoeld in 
artikel 16, ondersche idenlijk in artikel 18, 
wordt door den Raad van Arbeid ingetrokken: 

a. op verzoek van hem, wi en de vrijstelling 
is verleend; 

b. indien naar het oordeel van den Raad 
van Arbeid de gemoedsbezwaren, op grond 
waarvan de vrijstelling is verleend, niet langer 
kunnen worden geacht te bestaan. 

2. De in het eerste lid bedoelde vrijstellin
gen kunnen worden ingetrokken: 

a. indi en op den werkgever, onderscheiden
lijk den arbeider, krach tens deze wet of krach
tens tot uitvoering van deze wet genomen be
s lui ten rustende verplichtingen niet door hem 
worden nageleefd; 

b. ingeval een aan den werkgever of aan 
den arbeider verleende vrij stelling ingevolge 
de Invalidi te itswet, wordt ingetrokken . 

3. De intrekk ing op grond van een de r 
vorige leden gesch iedt met bevel om bi nnen 
drie dagen het bewijs van vrijstel] ing terug te 
geven. De R aad van Arbe id kan daarbij be
palen, dat een verzoek om vrijstelli ng gedaan 
b innen twee jaar na de dagteekening der in
trekking, enkel op dien grond niet-ontvanke
lijk za l worden verklaard. 

4. Indien de vrijstelling wordt ingetrok
ken, kan geen aanspraak op ziekengeld wor
den ontleend aan ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte, wanneer die ongesch ikthe id is 
ontstaan binnen vier weken na den dag der 
in t rekking.". 

Art. XIII. A an artikel 19 der Ziektewet 
wordt een tweede lid toegevoegd, luidende : 

"2. Ingeval de verzekerde zijn aandeel in 
de premie niet heeft betaald, is de Raad van 
Arbeid bevoegd de ui tkeering van ziekengeld 
te weigeren, dan wel op het ziekengeld in te 
houden het bedrag van de nog verschuld igde 
premie.". 

Vóór het eerste I id van het arti kei wordt 
het cijfe r " l" geplaatst. 

Art. XIV. Artikel 20 der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt : 

In den aanhef van het tweede lid van dat 
artikel worden tusschen de woorden: ,,bestaat" 
en "geen" ingevoegd de woorden: ,, behoudens 
h et bepaalde bij artikel 43". 

Aan het derde lid van dat artikel worden de 
volgende volzinnen toegevoegd: ,,Een vrouw, 
wier huwelijk door het overlijden van haar 
echtgenoot ontbonden is, wordt gedurende een 
tijdvak van driehonderd dagen volgende op 
die ontbinding met een gehuwde vrouw ge
lijkgesteld. Onder "gehuwde vrouw", en onder 
"v rouw" wordt voor de toepassing van dit 
artikel verstaa n een niet van tafel en bed ge
scheiden vrouw.". 

Art. XV. H et derde lid van ar t ikel 21 der 
Ziektewet vervalt. 

Art. XVI. N a a rtikel 21 der Ziektewet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

" Art. 2la. l. Behoudens het bepaalde in 
het tweede lid van dit artikel , zijn eveneens 
verzekerd zij di e in dienst zijn van een pu
bliekrechtelijk lichaam en die, indien zij in 
di enst van een onderneming waren, op grond 
van artikel 1 a ls arbeiders zouden worden 
beschouwd . 

2. De in het eerste lid bedoelde personen 
zijn niet verzekerd: 

1 °. indien zij zijn ambtenaar in den zin 
van artikel 1 der Ambtena renwet 1929 ; 

2°. indien te hunnen aanzien een regeling 
bij ziekte is getroffen die door Ons is vastge
steld of goedgekeurd. 

De in dit lid geregelde uitzondering op de 
verzekering heeft uitsluitend betrekking op de 
di enstverhoud ing ter zake waarvan de betrok
kene ambtenaar is in den zin van het onder 
1 °. bepaalde, of waaraan de regel ing bij ziekte, 
a ls bedoeld onder 2°., is verbonden.". 

Art. XVII. Artikel 22 der Z iektewet wordt 
gelezen a ls vo lgt: 

,,1 . In de gevallen bij algemeenen maat
regel van bestuur genoemd, zijn eveneens ver
zekerd in loondienst zij nde personen die niet 
in dienst zijn van een onderneming en die, 
indien zij wel in di enst van een onderneming 
wa ren, op grond van artikel 1 a ls a rbe iders 
zouden worden beschouwd. 

2. De aanwijzing krachtens het voorgaande 
li d kan zich niet uitstrekken tot personen uit
slu itend of in hoofdzaak belast met het ve r
richten in de h uishouding van private per
sonen van huiselijke of persoonlijke diensten. 

3. Als werkgever wordt in de gevall en 
waarvan dit artikel spreekt, degene beschouwd 
in wiens dienst de werkzaamheden worden 
verricht; geldt het een rech tspersoon clan 
wordt als werkgever beschouwd degene die 
met de leid ing van de werkzaamheden belast 
is.". 

Art. XVIII. a artikel 22 der Ziektewet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

,,A rt. 22a. In de gevallen, waarva n de a r 
tikelen 21a en 22 spreken, worden voor de 
toepas ing van de artikelen 2, 5, 15a, 29, 61 , 
62, 115, 121 , 132 en 133 de werkzaamheden 
geach t te worden verricht in een onderne
ming.". 

Art. XIX. Artikel 23 der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen : 

" 1. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
kunnen voor de verzekeri ng van per onen, die 
voor ten hoogste eenige dagen door denzelfden 
werkgever in dienst worden genomen voor 
werkzaamheden waarvoor personen in den re
gel slechts voor eenige dagen in dienst geno
men worden, voorschriften worden vastgesteld 
omtrent de bepaling van het dag loon, de wijze 
van premiebetaling en de ziekengeldui tkee
r ing, waarbij kan worden afgeweken van het 
daaromtrent in deze wet bepaalde. 

2. De per onen, bedoeld in het voorgaand 
lid, en hun werkgevers zij n ve rpli ch t de voor
schr iften na te leven welke bij den in dat lid 
bedoelden a lgemeenen maatregel van bestuur 
worden gegeven ten behoeve van de ri chtige 
uitvoering van de verzeker ing dier personen." . 

Art. XX. Aan artikel 24 der Ziektewet 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, 1 uidende: 
,,Voor de toepass ing van dit a rtike l wordt de
gene, die in dienst van een hier te lande ge
vestigde ondernemi ng zijn werkel ijk verbl ijf 
heeft aan boord van een vaartu ig, geacht zijn 
woonplaats hier te lande te hebben, ook ge
durende het zich ophouden van dat vaartu ig 
in het buitenland." . 

Art. XXI. Artike l 25 der Ziektewet wordt 
gelezen a ls volgt: 

"1. Gedurende den tijd waarover anders 
dan krach tens artikel 52 ziekengeld wordt uit-
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gekeerd of waarover een t ijdelijke ui tkeer ing 
krachtens een der Ongevall enwetten wordt uit
gekeerd, duurt de verzekering voort onafha n
kelijk van de voortdur ing der dienstbetrekking. 

2. H et in het vor ig lid bepaa lde geldt even
eens voor den tijd , gedurende welken de ver
zekerde wegens ziekte ongeschikt is tot werken 
en waarover in verband met het bepaaJde in 
het tweede I id van artikel 39 geen zieken
gel d wordt ui tgekeerd. 

3. De verzekering duurt voort over den 
t ijd gedu rende welken de verzekerde tijdens 
zijn dienstbetrekking den overeengekomen ar
beid tijdelijk niet heeft kunnen venich ten 
tengevol ge van weers invloeden, gebrek aan 
materia len en dergelijke omstandi gheden." . 

Art. XXII. Art ikel 26 der Ziektewet wordt 
a ls vol gt gelezen: 

" 1. Op zijn ve rzoek wordt door den R aad 
van Arbeid, onderscheidenlijk het bestuur der 
e rkende bedr ijfsvereenig ing, va n de verzeke
ring vrij gesteld : 

a. die bij den aanva ng der ve rzekering on
geschikt tot werken of zwanger is; 

b . die den leeftijd va n 70 jaar heeft bereikt. 
2. De in het vori g lid bedoelde vr ij stelling 

wordt aan dengene die bij den aanvang der 
verzekering ongeschikt tot werken is, voor niet 
langer dan dr ie maanden, en aan degene, die 
bij den aanvang der verzekering zwanger is, 
voor niet langer dan voor den duu r der zwan
gersch ap gegeven. 

3. Degene die lijdt aan een sleepende ziekte, 
welke, zij het met tusschenpoozen, ongeschikt
heid tot werken tengevol ge heeft, of die dermate 
geestelijk of lichamelij k gebrekkig is, dat de 
normale kans op he t verkrijgen van arbeid 
voor hem gering is, ka n aan den R aad van 
Anbe id, onderscheidenlijk het bestuur der er
kende bedrij fsvereeniging, verzoeken van de 
ve rzekering te worden vrijgesteld voorzooveel 
ongeschiktheid tot het verri chten van zijn a r
beid u it vorenbedoelde sleepende ziekte of gees
telijk of 1 ichamel ijk gebrek voortvloe iende be
treft. H et besluit waarbij bedoelde vrijstelling 
wordt verleend, behoeft de goedkeuring van 
het bestuu r der Rij ksverzekeringsbank. Al het
geen verder het verl eenen der vrij stelling be
t reft word t bij algemeenen maatregel van be
stuur geregeld. 

4. De R aad van Arbeid , onderscheidenlijk 
het bestuur der erkende bedrijfsvereeni g ing, 
reikt ingeval de vrij stel I ing van krac~.t ge
worden is, aan den aanvrager een bew1Js tu t 
ve rmeldende zijn naam , voornamen, geboorte
datum en -pl aats, alsmede de sleepende ziekte 
of het lichamelijk of geestelijke gebrek. H et 
model van d it bewijs wordt door Onzen Mi nis-
ter vastgesteld. . .. 

5. De R aad van Arbeid, ondersche,denhik 
het bestuu r der erkende bedrijfsvereeniging, kan 
de krach tens het derde lid verl eende vrij stel
! ing te allen t ijde intrekken, wanneer is ge
bl eken dat de redenen waarom vr ijstelli ng 
werd verleend, niet of niet la nger aanwezig 
geacht kunnen worden. V an deze intrekking 
wordt onverwijld mededeeling gedaan aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank." . 

Art. XXIII. A rtikel 27 der Ziektewet wordt 
gelezen als volgt : 

1. D e verzekerde die aansp raak m aakt op 
zi; kengeld of door wien in verband met het 

bepaa lde in a rt ikel 43 zoodanige aanspraak 
eventueel zal kunnen worden gemaakt is, al 
naa r gela ng in zijn verzekering voorzien is op 
een der in h et eerste I id , onder letters a en b 
va n ar t ikel 28 bedoelde wijzen, verplicht zich 
te onderwer pen aan een geneeskundig onder
zoek door een door den R aad va n Arbeid, 
onderscheidenlijk het bestuur der e rkende be
dr ijfsvereeni g ing, aangewezen geneeskundige, 
zich op last van dien geneesku ndi ge tot het 
ondergaan van zooda nig onderzoek te laten 
opnemen in de hem aangewezen inrich t ing, en 
in het a lgemeen de voor chriften van dien 
geneeskundige, welke strekken om een genees
kundig onderzoek mogelijk te maken, op te 
volgen. Gelijke verpli chting be taat zoo dik
wijl s een geneeskundi g onderzoek noodi g wordt 
geoordeeld gedurende de ongeschiktheid tot 
werken op g rond waarvan ziekengeld wordt 
gevraagd. 

2. De Raad van Arbeid, onderscheidenlijk 
het bestuur van de erkende bedrijfsvereeru
ging, is bevoegd met het oog op de toepassing 
van het bepaalde in artikel 50, eerste lid , 
onder a en b een geneeskundi g onderzoek te 
gelasten bij den aanva ng der verzekering. 

3. De verzekerde, bedoeld in het eerste lid, 
die bezwaar heeft tegen opneming in de hem 
aangewezen inrichting, kan zijn bezw aren in
brengen bij den voorzitter van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank. Deze beslist zoo spoe
dig mogelijk. 

4. De aan het geneeskundig onderzoek ver
bonden kosten komen ten laste van de be
trokken ziekenkas of ~drijfsvereeni ging. Door 
Onzen _'fi nister kunnen dienaangaande regelen 
worden gesteld. " . 

Art. XXIV. H et tweede lid van a rt ikel 28 
der Ziektewet wordt gelezen al s vol gt : 

" 2. Voorzoover een arbeider in den zin 
dezer wet in dienst is van een werkgever , die 
het ri sico van de verzekering der in zijn dienst 
zijnde arbeiders niet door een erkende bedrijfs
vereenig ing laat dragen, is hij verzekerd bij de 
ziekenkas van den R aad van A rbeid , bij wien 
de in a rtikel 29 bedoelde aang ifte moet ge
schieden .". 

Art . XXV. H et opschrift van H oofd stuk II 
van de Tweede Afdeeling der Ziektewet wordt 
gelezen : ,,V an de aang ifte, van de opgave 
van het loon en de vaststelling van de premiè 
voor de verzekerden bij de ziekenkassen der 
R aden van Arbeid.". 

Art. XXVI. De artikel en 29- 38 der Ziek
tewet worden door de volgende artikelen ver
vangen: 

" Art. 29. 1. De werkgever en degene, die 
werkgever geweest is, is verplicht ten aanzien 
van a lle in zijn dienst zijnde of geweest zijnde 
personen, voorzoover deze perso nen bij de z ie
kenkas van den R aad van Arbeid zijn verze
kerd, aangi fte te doen omtrent de bij a lge
meenen maatregel van bestuur vast te stellen · 
punten . De aangifte heeft betrekki ng op het 
door Onzen Minister aangegeven t ijdvak, dat 
voor verschillende groepen van werkgevers 
versch ill end kan worden vastgesteld en moet 
geschieden bi nnen een door Onzen Minister te 
stell en te rmijn, aanvangende na a fl oop va n 
het tijdvak, waa rover de aang ifte moet ge
schieden. 

2. De in het vorig lid bedoelde aangifte 
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geschiedt bij den Raad van Arbeid binnen 
wiens gebied de zetel van de onderneming 
van den werkgever is gevestigd. 

3. In de gevallen waarop artikel 22 van 
toepass ing is, geschiedt de aangifte bij den 
Raad van Arbeid binnen wiens gebied de 
werkgever woont. 

4. Is de onderneming niet hier te lande ge
vestigd, dan geschiedt de aangifte door den
gene die krachtens het bepaalde in artikel 5, 
tweede li d, onder c, als werkgever wordt be
schouwd bij den Raad van Arbeid binnen wiens 
gebied het bedrijf in den regel wordt uitge
oefend en ingeval het bedrijf in den regel bin
nen het gebied van meer dan een Raad van 
Arbeid wordt uitgeoefend, bij den Raad van 
Arbeid te Amsterdam. 

Art. 30. De Raad van Arbeid stel t na af
loop van den in artikel 29, eerste lid, bedoel
den termijn de premie vast door den werkge
ver verschuldigd over het in het eerste lid van 
artikel 29 bedoelde tijdvak. De Raad van Ar
beid deelt het aldus vastgestelde bedrag schrif
telijk aan den werkgever mede, vergezeld van 
de berekening waarop het steunt en met mede
deeling van den termijn waarb innen het vast
gestelde bedrag moet worden betaald. 

Art. 31. Indien tengevolge van onjuiste of 
verzuimde aangifte geen ver chuldigde premie 
is va tgesteld of de verschuldigde premie op 
een te laag bedrag is vastgesteld, ste lt de 
Raad van Arbeid het a lsnog verschuldigde 
vast vermeerderd met interest tegen vijf pl'O
cent 's jaars, van den dag af dat het ver
schuldigde betaald had moeten zijn.". 

Art. XXVII. Artikel 39 der Ziektewet 
wordt gelezen a ls volgt: 

,,l. H et ziekengeld bedraagt 80 honderd
sten van het dagloon van den verzekerde. Voor 
de vaststelling van het ziekengeld komt het 
dagloon hetwelk meer dan acht gulden be
draagt voor dat meerdere niet in aanmerking. 

2. H et wordt uitgekeerd over iederen dag, 
uitgezonderd Zondagen, dat de ongeschiktheid 
tot werken duurt, te beginnen met den derden 
dag na dien waarop zij aanving, gedurende ten 
hoogste zes en tw intig weken. Als dag waarop 
de ongeschiktheid tot werken is aangevangen, 
geldt de eerste dag waarop wegens ziekte niet 
is gewerkt of het werk tijdens den werktijd is 
gestaakt. De R aad van Arbeid kan bij een 
door Onzen Minister, het bestuur der Rijks
verzekeringsbank gehoord, goedgekeurd besl uit 
ten aanz ien van de bij zijn ziekenkas verzeker
de arbeiders of ten aanzien van een bepaal de 
groep dier verzekerde arbeiders afwijken van 
de berekening van de dagên, bedoeld in dit 
lid , waarover g en ziekengeld wordt u itge
keerd. Gelij ke bevoegdheid tot afwijking komt 
toe aan de erkende bedrijfsvereeniging ten 
aanzien van a lle of van een of meer bepaalde 
groepen van bij haar verzekerde arbeiders; 
die afwijking behoeft de goedkeuring van On
zen Minister, het Coll ege van Toezicht, be
doeld in artikel 119, gehoord. 

3. Behoudens het bepaalde in artikel 42, 
eerste lid, geeft elk geval van ongeschiktheid 
tot werken wegens ziekte al dan niet voortge
komen uit dezelfde ziekte-001-zaak als waaruit 
een vroeger ziektegeval is voortgekomen, ter
zake waarvan uitkeering van ziekengeld is 
gesch ied, aanspraak ·op uitkeering van zie-

kengeld gedurende ten hoogste zes en twintig 
weken. Een geval van herhaalde ongeschikt
heid tot werken wegens ziekte, voortgekomen 
uit dezelfde ziekte-oorzaak a ls · waaruit een 
vroeger ziektegeval is voortgekomen, ter zake 
waarvan uitkeering van ziekengeld is ~-e
schied, wordt echter beschouwd als te z1Jn 
een voortzetting van het vroegere ziektegeval 
en daarmede één geheel uit te -maken, indien 
de herhaalde ongeschiktheid tot werken in
treedt binnen vier weken na beëindiging der 
uitkeering van ziekengeld ter zake van het 
vroeger ziektegeval wegens herstel. 

4. Bij zwangerschap van een gehuwde ver
zekerde word t afgescheiden van de vraag of 
ongeschiktheid tot werken bestaat, indien zij 
overlegt een verklaring van een geneeskun
dige of van een vroedvrouw inhoudende dat 
haar zwangerschap is gevorderd tot de in de 
verklaring aangegeven week en dat derhalve 
haar bevalling waarschijnlijk is binnen een 
tijdsverloop van veertig weken, verminderd 
met het geta l der in de verklar ing aangegeven 
weken, ziekengeld uitgekeerd ter hoogte van 
het dagloon van de verzekerde te rekenen van 
den eersten dag der laatste zes weken van 
bovenbedoeld tijdsverloop. 

5. Bij bevalling van een gehuwde verzeker
de wordt ziekengeld uitgekeerd ter hoogte van 
h et dagloon van de verzekerde zoolang de on
geschiktheid tot werken uit die oorzaak duurt, 
en gedurende ten hoogste zes en twintig we
ken doch in elk geval gedurende ten minste 
zes we ken na den dag der bevall ing . 

6. H et bepaalde in artikel 41 blijft ten aan
zien van de ongeschiktheid, bedoeld in de twee 
voorgaande leden, buiten toepass ing. 

7. Aan de gehuwde verzekerde wordt vol 
gens bij a lgemeenen maatregel van bestuur te 
stell en regelen en voorwaarden in geval van 
bevalling verloskundige hulp verleend voor 
rekening van dengene te wiens laste h et zie
kengeld komt. Een vrouw, wier huwelijk door 
het overlijden van haar echtgenoot is ontbon
den wordt gedurende een tijdvak van drie
honderd dagen, volgende op die ontbinding, 
met een gehuwde vrouw ge lij kgeste ld. Onder 
"gehuwde vrouw" en onder "vrouw" wordt 
voor de toepassing van dit artikel verstaan 
een niet van tafel en bed gesche iden vrouw.". 

Art. XXVIII. In het eerste lid van artikel 
40 der Ziektewet worden de woorden: ,,twaalf 
maanden", vervangen door de woorden: ., twee 
en vijftig weken". 

Art. XXIX. In artikel 41 der Ziektewet 
worden de woorden: ,,het bestuur van den 
Raad van Arbeid" vervangen door de woor
den: ,,den Raad van Arbeid", worden de 
woorden: ,,de helft bedragen van hetgeen het 
overeenkomstig de vorige artikelen van dit 
hoofd tuk wu bedragen" vervangen door df 
woorden: ,,gesteld worden op het bedrag 
waarmede zijn dagloon het door hem ont
vangen deel van zij n loon overtreft"; en wordt 
aan dat artikel de volgende zin toegevoegd: 
"Weigert de verzekerde bedoelden arbe id te 
verrichten, dan kan het ziekengeld voor den 
duur van het desbetreffend tijdvak op de helft 
gesteld worden van hetgeen het overeenkom
stig de vorige artikel en van dit hoofdstuk zou 
bedragen.". 

Art. XXX. In het eerste lid van artikel 42 
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der Ziektewet worden de woorden: • ,,180 da
gen" vervangen door de woorden: ,,156 uit
keeringsdagen", de woorden: ,,90 dagen" 
voorkomende in den eersten en dei;den vo lzin 
door " 78 ui tkeeri ngsdagen" en het cijfer : 
,,90", voo1·komende aan het slot van den der
den volzin door het cij fer: ,,78". 

Art. XXXI. Artikel 43 der Ziektewet·wordt 
vervangen door de volgende artikelen: 

"Art. 43. 1. De verzekerde, aan wien in 
een van de gevall en, bedoeld in artikel 20, 
lid 2, door dengene, die ingevolge de wette
lijke verzekering tegen geldelijke gevolgen 
van ongevallen tot toekenning van geldelijke 
sch adeloosstelling verplicht is, ~ededeeling is 
gedaan of volgens bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stell en regelen geacht wordt 
te zijn gedaan, dat hem geen of geen verdere 
chadeloosstell ing toekomt, heeft, ind ien hij 

wegens ziekte· onge ch ikt was tot het verrich-
ten van zijn arbeid, recht op ziekengeld over
eenkomstig regelen, bij a lgemeenen maatregel 
van bestuur te stel len. 

2. Indien na de toekenn ing van ziekengeld 
in een geval , a ls in het vor ig lid bedoeld, 
blijkt, dat recht op geldel ijke schadeloosste l
ling krachtens de wettelijke verzekering tegen 
geldelijke gevolgen van ongevall en bestaat, 
wordt het genoten ziekengeld geacht te zijn 
genoten als geldelijke schadeloosstelling krach
tens de ongevall enverzekering. Hij , die het 
ziekengeld uitkeerde, heeft in bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur te noemen gevall en en 
naar de daarbij te stellen regelen recht óp 
teruggaaf van het wettelijk ziekengeld. 

3. I s in de in de vorige a linea bedoelde 
gevall en door het drgaan der ziékteverzeke
ring premie betaald ingevolge artikel 193 der 
Inval idi teitswet, dan wordt het bedrag der 
betaalde premie door · het Invalid iteitsfonds 
aan genoemd orgaan terugbetaald . 

Art. 43a. l. Indien na de toekenn ing van 
ziekengeld blijkt, dat recht op geldelijke scha
deloosstelling krachtens de wettelijke verzeke
ring tegen geldelijke gevolgen van ongevallen 
bestaat, terwijl artikel 43 niet van toepass ing 
is, wordt het uitgekeerde ziekengeld over de 
t ijdvakken en tot de bedragen, bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen, door den
gene, die tot toekenn ing van de genoemde 
scha deloosstelling verplicht is, aan hem , die 
het ziekengeld ui tkeèrde, teruggegeven . H et 
uitgekeerde ziekengeld wordt geacht door den 
verzekerde te zijn genoten als geldelijke sèh a
deloosstell ing krachtens de wettelijke verzeké
ring tegen geldelijke gevol gen van ongevallen. 

2. Ingeval blijkt, dat ten onrechte gelde
lijke sch adeloosstelling krachtens de wettelijke 
verzekering tegen geldelijke gevolgen van on
ge.vàllen we1'd verleend aan ·een· verzekerde, 
die wegens ziekte ongeschikt was tot het ver
richten van zij n arbeid , wordt de uitgekee1·de 
scha deloosstelli ng over de tijdvakken en tot 
de bedragen, bij al gemeen en maatregel van 
bestuur te bepalen, door dengene, die het 
risico der ziekteverzekering droeg op het tijd
stip van aanvang der ziekte, aan hem, die de 
schadeloosstelling uitkeerde, teruggege\'On. De 
u itgekeerde geldelijke sch adeloosstelling wordt 
geacht door den verzekerde te zijn genoten a ls 
ziekengeld . 
. . Art. 43b. V errekening van administratie- en 

controlekosten vindt in de ·gevallen, bedoeld in 
de beide vorige artikelen, niet plaats evenmin 
als van kosten van geneeskundige behande
ling. 

Art. 43c. 1. W anneer door een verzekerde 
ter zake van ongesch iktheid tot werk en uit 
dezelfde oorzaak over hetzelfde tijdvak zoowel 
uitkeering krachtens de Ziektewet als krach
tens de wettelijke verzekeri ng tegen geldelijke 
gevolgen van ongevall en is genoten, kan de 
ten onrech te genoten uitkeering door het be
voegde orgaan van den verzekerde worden te
ruggevorderd of krachtens een beslissing, 
waarvan mededeeling wordt gedaan aan den 
verzekerde, worden verrekend met hem toe
komende uitkeering, een en ander in afwijking 
van het bepaalde bij a rt ikel 55, lid 2, en ar
tikel 56 der Ziektewet, a rt ikel 72, lid 4, ar
t ikel 75, lid 2, en artikel 82, lid 3, der Onge
vallenwet 1921 en artikel 72, 1 id 2, en artikel 
91, lid 3, der L and- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

2. H eeft de verzekerde bezwaar tegen de 
in het vorig lid bedoelde beslissing, dan is 
hij bevoegd binnen een maand na de dagtee
.kening van de mededeel ing daarvan in beroep 
te komen bij den Centralen R aad van Beroep. 

3. Hij , di e een beroep instelt na den hier
voor bepaalden termijn wordt niet op grond 
daarvan niet-ontvankelijk verklaard, indi en hij 
ten genoegen van den rechter in beroep aan
toont, dat hij het bexoep heeft ingesteld binnen 
een maand na den dag, waarop hij van die be-

. sli ss ing, waartegen beroep wordt ingesteld, 
redelijkerwij s h eeft kunnen kenn is dragen . 

4. H et instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzi en van de oor
spronkelijke beslissing.". 

Art. XXXII. Artikel 44 der Ziektewet 
wordt gelezen a ls volgt: 

,,1. De verzekerde die gedurende de on
geschiktheid to·t werken wegens ziekte 

a. loon ontvangt of 
b. terzake van een a ndere verzeker ing dan 

. krachtens deze of een andere wet recht heeft 
op een ige geldelijke vergoeding of uitkeer ing 
bij ziekte of 

c. terzake van een wettelijke ongevall en
verzekering recht heeft op een tijdelijke uit
keering of voorloopige rent.e wegens alge
heel'e of gedeeltelijke inva:I idi te it, 

-is verplicht hiervan vóór de uitkeering van 
ziekengeld op door Onzen Minister bepaalde 
wijze mededeeling te doen. Onder loon wordt 

' voor de personen, vall ende onder de bepaling 
van artikel 23 of artike l 52, begrepen een 
uitkeering van of vanwege een ig rechtspersoon 
ontvangen wegens het derven van loon. 

2. Onverminderd het bepaalde in de beide 
volgende leden ontvangt de verzekerde, voor
zoover hij loon ontvangt of zoodanige vergoe
dingen, ui tkeeringen of renten geniet, aan 
ziekengeld niet meer dan het bedrag waar
mede zij n dagloon waarnaar het ziekengeld 
wordt berekend overtreft het gezamenlijk be
drag van het door hem ontvangen loon, 'di e 
vergoedingen, uitkeeringen of rente . 

- 3. Dengene die krachtens een wettelijke on
gevallenverzeker ing een tijdelijke uitkeering of 
voorloopîge rente wegens a lgeheele invalidi
teit geniet, komt wegens ziekte gedurende d ien 
tijd geen ziekengeld toe. 
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4. Voor de toepassing van het bepaalde in 
het eerste I id, onder b, en het tweede I id, ko
men vergoedingen van kosten van ziekenhu is
behandeli ng niet in aanmerking.". 

Art. XXXIII. In het eerste lid van artikel 
45 der Ziektewet vervallen de woorden: 
,, , het bestuur", tweemaal in dat I id voorko
mende. In het tweede lid van dat artikel 
wordt achter de woorden " verzekerd is" een 
punt geplaatst en vervallen de achter die 
woorden vo lgende woorden. 

Art . XXXIV. Na artikel 45 der Ziektewet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

"Art. 45a. De verzekerde is in geval van 
ongeschiktheid tot het verrichten van zijn ar
beid ver pi icht te zorgen dat daarvan zoo 
spoedig mogelijk, in elk geval binnen 24 uur 
of binnen een zoodanigen korteren termij n a ls 
door het orgaan met de uitvoering belast in 
zijn reglement is bepaald, na het intreden der 
onge chikthe id mededeeling (,,ziekmelding") 
wordt gedaan aan vorenbedoeld orgaan dan 
wel, indien dat orgaan den werkgever heeft 
verplicht tot het aangeven van ziektegevall en, 
aan den werkgever.". 

A,·t . XXXV. Artikel 47 der Ziektewet 
word t gelezen als volgt: 

" 1. Over de dagen waarop een verzekerde 
anders dan krachtens eenige door hem geslo
ten overeenkomst is opgenomen in een inrich
ting voor zieken of in een gesticht, of waarop 
de werkgever, bij wien hij inwoont, zonder de 
kosten te verhalen, ingevolge artike l 1638ij 
Burgerlijk Wetboek voor zijn verpleging en 
geneeskundige behandeling zorg draagt, wordt 
hem , indien h ij naar het oordeel van het or
gaan dat het r isico der verzekering draagt, 
geen kostwinner is, een derde van het zieken
geld uitgekeerd, waarop hij anders recht zou 
hebben gehad. A a n dengene voor wiens reke
ning hij is opgenomen, of aan den werkgever, 
d ie, zonder de kosten te verhalen, voor zijn 
verpleging en geneeskundige behandel ing zorg 
draagt, worden de kosten hiervan te rekenen 
van den dag af, volgende op dien, waarop het 
verzoek tot di e vergoeding is ontvangen, tot 
een bedrag van twee-derden van het zieken
geld vergoed . Indien de gevraagde vergoeding 
minder dan twee-derden van het ziekengeld 
bedraagt, of indien geen vergoeding wordt 
gevraagd, wordt het niet aan derden te beta
len ziekengeld aan den verzekerde uitgekeerd. 

2. A a n een verzekerde, die verkeert in een 
der gevallen in dit a rtikel bedoeld, wordt over 
den t ijd, gedurende welken hij is opgenomen, 
n iet meer ziekengeld ui tgekeerd dan zijn in 
geld vastgesteld loon bedraagt.". 

Art. XXXVI. N a artikel 49 der Ziektewet 
wordt een nieuw art ikel ingevoegd, luidende: 

"Art. 49a. 1. Den verzekerde, aan wien 
een v rijstelli ng is verleend a ls bedoeld in het 
derde lid van artikel 26, komt geen zieken
geld toe bij ongeschiktheid tot het verrich
ten van zijn arbe id wegens z iekte uit de in dat 
li d bedoelde sleepende ziekte of geestel ijk of 
lichamelijk gebrek voortvloeiende. 

2. Eveneens komt den verzekerde, aan wien 
een vrij stelli ng is verleend a ls bedoeld in ar
tikel 18, geen ziekengeld toe.". 

Art. XXXVII. Artikel 50 de,· Ziektewet 
wordt als volgt gewijzigd: 

In den aanhef van het eerste lid worden de 

woorden: ,,Het bestuur van den Raad van 
Arbeid" vervangen door de woorden: ,,De 
Raad van Arbeid" en worden tusschen de 
woorden "de uitkeering van ziekengeld" en 
"geheel of ten deele te weigeren" ingevoegd 
de woorden: ,,en eventueel het verleenen van 
verloskundige hulp" . 

H et eerste lid, onder c, wordt a ls volgt 
gelezen: ,,indien de ongeschiktheid tot werken 
wegens ziekte in verband staat met eenige als 
misdrij f strafbaar gestelde gedraging van den 
verzekerde, of indien hij een bekend onzedelij k 
gedrag leidt, indien de ziekte is veroorzaakt 
door zijn onzedelijkheid;". 

Het onder/ van dat lid bepaalde wordt als 
volgt gelezen: ,, indien de verzekerde zonder 
deugdelijken grond nalaat gevolg te geven 
aan een verzoek, ingevolge deze wet gedaan 
door den Raad van Arbeid of den voorzitter 
van dien Raad, om te verschijnen of inlich
tingen te verstrekken, of indien het genee kun
dig onderzoek door een door den Raad van 
Arbeid aangewezen geneeskundige, door toe
doen van den verzekerde niet kan plaats heb
ben·,, 

H~t ·onder g van dat lid bepaalde wordt als 
volgt gelezen: ,,indien de verzekerde het voor
schrift, gegeven in artike l 45a, n iet opgevolgd 
heeft of indien hij zich niet houdt aan de 
contrólevoor chriften, welke door den Raad 
van Arbeid zijn vastgesteld. In het eerstge
noemde geval mag ziekengeld geweigerd wo,·
den over de dagen, voorafgaande aan den der
den dag na dien van de ontvangst der ziek
melding.". 

Na het onder g bepaalde wordt toegevoegd: 
"h. indien de verzekerde den leeftijd van 

70 jaar heeft bereikt en niet kan worden aan
getoond, dat hij gedurende het laatste half
jaar, aan de ongeschiktheid tot werken voor
a fgaande, op ten minste zestig dagen arbei d in 
dienstbetrekking heeft verrich t.". 

In het tweede lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,het bestuur van den" vervangen 
door het woord: ,,de". 

De punt aan het slot van het derde I id van 
dat artikel wordt vervangen door een komma 
en toegevoegd worden de woorden: ,,waarbij 
aan de controlevoorschriften, vastgesteld door 
het bestuur der bedrij fsvereeniging, gelij ke 
kracht wordt toegekend a ls aan de contróle
voorschriften , genoemd in het eerste l id, onder 
g.". 

Art. XXXVIII. In het eerste I id van arti
kel 51 der Ziektewet worden tusschen de woor
den: ,,werkzaam is" e n ,, , een verzoek doet" 
ingevoegd de woorden: ,,of laatstelijk geweest 
is" en vervallen de woorden : ,,het bestuur 
van''. 

Art. XXXIX. Artikel 52 der Z iektewet 
wordt als volgt gewijzigd : 

H et eerste en het tweede I id worden ver
vangen door de volgende leden: 

"1. Degene die 
a. hetzij gedurende twee maanden onafge

broken op alle werkdagen verplicht verzekerd 
is geweest of 

b. hetzij in den loop van de twee maanden, 
voorafgaande aan het einde zijner verplich te 
verzeker ing, op ten minste zestien dagen ar
beid in loondienst heeft verr icht, 

heeft, indien hij in het onder a bedoelde ge-
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va l b innen een m aand na het e inde van di e 
twee m aanden en in het onder b bedoelde ge
va l b innen acht d agen na het e inde va n zij n 
verpl ich te verzeke ring ongeschikt tot werken 
wordt terwij l hij werkl oos is, tegeno ver de zie
kenkas va n den R aad van Arbe id, ondersche i
d enl ij k de erkende bedrij fsve reeniging, waarbij 
zij n laatste werkgever was aanges loten , aan
spraak op ziekengeld a lsof hij verze ker d was 
gebleven. 

2. Voor de toepass ing va n he t in het vo r ig 
l id onder a be paa lde wo rdt de d aa r genoemde 
termij n va n twee maa nden geach t niet te zij n 
onderbroken , ind ien de a rbe ider gedurende 
niet meer da n zes werkdagen niet ve rplicht 
verzekerd is geweest. 

3. V oor de vaststell ing van het bed rag van 
het ziekenge ld wordt de ongesch ikthe id tot 
werken geach t te zij n ingetreden in de ka len
de rweek waar in de verplichte verze kering is 
geëind igd . 

4. Voor de toepass ing va n het ee rste l id 
gelden ach tereenvolgende verzekeringen bij 
ve rschi ll ende uitvoeringsorgane n, als bedoeld 
in a rtikel 28, a ls één verzekering. 

5. D e in he t eerste lid bedoelde aanspraa k 
kom t niet toe aan dengene, die zich bwtens
l a nds bevindt, of zich ter vervu ll ing van zijn 
mili ta ire di enstpli cht in we rkel ij ken die nst 
bevindt. 

6. De in het eerste lid bedoelde aanspraak 
komt m ede toe, voor zoover het betreft de toe
passing van het vierde en het vijfde lid van 
artikel 39, aan de gehuwde vmuw, wie r be
vall ing waarschij nlij k is, onderscheiden lij k wier 
bevall ing p laa ts v indt b innen een t ij dsverl oop 
van ti en weken na het e inde va n haar ver
p l ichte verzekering. Ond01· gehuwde vrouw 
wordt voor de toepass ing van dit l id verstaan 
de vrouw, di e bij he t e inde va n haar ver
plich te verzekering gehuwd was." . 

H et cij fer " 3" , voor het derde li d ge plaatst , 
wordt ver vangen door het cij fe r " 7". 

A r t . XL. In het tweede li d van artikel 53 
der Ziek tewet worden de woorden: .,de n V e r
zeke ri ngs raad" vervangen door de woorden: 
.,het bestuur der Rij ksverzekeringsbank" . 

Art. XLI. Na art ikel 53 de r Z iektewet 
wordt een ni euw artikel ingevoegd, l u idende : 

,,Art. 53a. Over de dagen waa rop een ver
zeke rde, di e kostwinner is, a nders da n krach
tens eenige door hem gesloten ove reenkomst is 
opgenomen in een inricht ing voor zieken of 
in een gesticht, of waa rop de we rkgeve r , bij 
wien hij inwoont, zonder de koste n te verha
len, ingevolge artikel 1638ij Burgerl ij k Wet
boek voor zij n verpleging zorg d raagt, is het 
orgaan, hetwelk het ri sico zij ner verzeker ing 
draagt , bevoegd het ziekengeld geheel of ten 
deele uit t e beta len aan de personen, wier 
kostwinner hij is.". 

Art . XLII. In het eerste I id va n artikel 55 
der Z iektewet worden de woorden: .,Artikel 
37, tweede l id , der R adenwet" vervangen door 
de woorde n: .,Art ikel 37, tweede l id, der wet 
op de Rij ksverze keringsba nk en de Raden van 
Arbeid, S taatsblad 1933, n °. 598," en verval
len de woorden : .,van het bestuur" . 

Art. XLIII. H et be paalde in het vierde lid 
van a rtikel 58 van de Ziektewet verva lt en 
wordt ve rvangen door de volgende bepa ling: 

" 4. B ehoudens hetgeen in de voorgaande 

l eden i bepaald ten a anzien va n de aanspr,,
ke lij khe id van den werkge ver van den ve rzEc 
kerde, is degene, di e gehouden is tot ve rgoe
d ing van de schade door den ve rze ke rde t e n
gevolge va n ongeschikthe id tot werken a ls be
doeld in artikel 20 geleden, voo r het bedrag 
de r schadevergoed ing krachtens deze wet ui t
betaald aan pra kelij k jegens dengene te wiens 
laste da t bedrag kom t. B ij de vastste ll ing van 
de schadevergoedi ng welke de ve rze ke rde van 
d en in den vor igen volzin bedoe lden persoon 
vo rdert, wordt door den rechte r re kening ge
houden met hetgeen door hem krachtens deze 
wet wordt genoten ." . 

Art. XLIV. H et tweede lid van a 1-tikel 59 
der Ziektewet wordt a ls volg t geleze n: 

,. 2. D e R aad van Arbeid m aakt de vast
gestelde premiën openbaar." . 

Art. XLV. A rtikel 60 der Z iektewet wordt 
gewijzig d a ls vo lgt : 

H et tweede I id wo1·dt a ls volg t gelezen : 
., 2. Evenwel worden hoogere premiën vast

ge teld voor ve rze ke rden we rkzaam in bedrij
ve n, onderdeelen van bedrij ve n, t a kken va n 
publ ieken d ienst of onderdeelen daa rvan, waa r
van ui t statistische gegevens gebleken is, dat 
zij meer dan normaal gevaar voor zie kte op
leve ren. H etze lfde geldt voor ve rzekerde n, 
ve rpli cht ve rzekerd ingevol ge a r t ike l 22, di e 
we r kzaa mh eden verrich ten waarvan uit sta t is
tische gegevens is gebleken dat zij m eer d a n 
normaa l gevaa r voor zie kte opleve ren.". 

A a n het a rt ikel wordt een de rde l id toege
voegd , lu idende : 

" 3. Mede kunnen hoogere prem iën worden 
vastgesteld voor dege nen, die bij wij ze va n 
werkversch a ffing zij n te we rk gesteld of voor 
groe pen va n h en.". 

Art. XLVI. Artikel 61 de r Z ie ktewe t wordt 
a ls volgt gelezen : 

,,Voor verzekerden werkzaam in een onder
nemi ng waari n bedrijven worden ui tgeoefend, 
al s bedoeld in h et tweede l id van art ikel 60, 
wordt a mbtsha lve of op verzoek va n den werk
gever door den Ra ad va n Arbe id va n die ver
hooging geheel of gedeeltelijk vrijstelling ver
leend, wa nneer wordt aangetoond da t die on
de rneming tengevolge van haar in r ich t ing of 
door de wijze, waarop de werkzaamheden in 
d ie ondernemi ng worde n ve rricht, minder ge
vaar voo r ziekte opleve rt da n a ndere soortge
lij ke ondernemingen." . 

Art . XLVII. A rtikel 62 der Ziektewet 
wo rdt a ls vol gt gelezen: 

.,Voor ve rze ke rde n werkzaam in een onder
nem ing wel ke t engevolge va n h aar in r ich ting 
of van de wijze, waarop de werkzaamheden in 
die onderneming worden verri cht, bijzondere 
gevaren voor de gezondhe id opleve rt, wordt 
door den Raad van Arbeid de p remie ver
hoogd, doch m et ni et mee r dan de he lft. D e 
verhooging is geheel door den werkgever ve r
schu ldigd." . 

Art . XLVIII. H et eerste lid van a rtikel 63 
de r Zie ktewet wo rdt ge leze n a ls vol gt : .,1. In
di en de vastgestelde premiën, beschouwd ove r 
een tijdva k van twee opeenvolge nde boekjaren , 
onvoldoende zijn geble ken ter bestrijding va n 
de ten l aste van de zie kenkas kome nde u itga
ve n, daa ronde r begrepen de ve rpli ch te a fzon
de ring a ls rese rve en a ls terugbeta li ng wege ns 
ontvangen voorschotten, zal het bestuur de r 
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R ij ksverze keringsbank, tenzij het bedrag der 
reserve ook nadat het te kort over deze twee 
jaren is aangevuld, alsnog hooger is dan het 
maximum, aangegeven in artikel 72, een even
redige verhoog ing der premiën of een even
redige verlaging der uitkeeringen, voor zoover 
deze het bij artikel 39 bepaalde te boven 
gaan, of beide, aan Ons voordragen.". 

In het tweede Jid van art ikel 63 der Ziekte
wet worden de woorden: ,, den Verzekerings
raad" vervangen door de woorden: ,,het be
stuur der Rijksverzekeringsbank". 

Art. XLIX. Aan artikel 64 der Ziektewet 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende: 

" Voor de premieberekening worden dagen 
waarop niet gearbeid i maar waarover de a r
beider van zijn werkgever loon heeft ontvan
gen, al arbeid dagen beschouwd.". 

Art. L. Artikel 65 der Ziektewet wordt a ls 
volgt gewijzigd: 

In bet tweede I id vervallen de woorden: 
,, , of ingevolge artikel 116". 

In h et vierde lid worden de woorden: ,,ter 
plaatse" vervangen door de woorden : ,,op de 
wijze". 

In het vijfde lid wordt de tweede volzin als 
volgt gelezen: 

" Voor zooverre de verschuldigde premie na 
de Joonuitbetal ing met terugwerkende kracht 
wordt verhoogd, mag de afhouding gesch ieden 
bij de onmiddellijk op de openbaarmaking der 
verhooging volgende loonuitbetaling .". 

Art. LI. Artikel 66 der Ziektewet verval t. 
Art. LIL Artikel 68 der Ziektewet vervalt. 
Art. LIII. Artikel 69 der Ziektewet wordt 

als volgt gewijzigd: 
Het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
.,2. Deze termijnen kunnen voor versch il 

lende bedrij ven verschillend worden vast!je
steld.". 

Het derde en het vierde lid vervallen. 
Art. LIV. In het tweede lid van a rtike l 70 

der Ziektewet wordt het woord: ,,Radenwet" 
vervangen door de woorden: ,,Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
beid, Staatsblad 1933, n°. 598". 

Art. LV. Artikel 71 der Ziektewet vervalt. 
Art. LVI. In het tweede lid van artikel 72 

de r Ziektewet worden de woorden: ,,den Ver
zekeringsraad" vervangen door de woorden: 
,,het bestuur der Rijksverzekeringsbank". 

Art. LVII. In artikel 73 der Ziektewet 
·worden de woorden : ,,den Verzekeringsraad" 
vervangen door de woorden: ,,het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank" , en de woorden: ,,D e 
Verzekeringsraad" door de woorden, ,,Het be
stuur der Rijksverzekeringsbank". 

Art. LVIII. Artikel 75 der Ziektewet wordt 
als volgt gelezen: 

" De voorzitter van den Raad van Arbeid is 
bevoegd bij dwangbevel, r medebrengende het 
recht om de goederen des schul denaars zonde r 
vonn is aan te tasten, de te betalen premiën 
en den ingevolge het bepaalde bij artikel 31 
verschuldi gden interest in te vorderen." . 

Art. LIX. In artikel 77 der Ziektewet wordt 
het onder 3° . bepaalde gelezen als volgt: · 
"3°. op de te betalen premiën, bedoeld bij 
artikel 75 .". 

Art. LX. Hoofdstuk VI van de Tweede Af
deel ing der Z iektewet wordt als volgt ge
lezen: 

,,HOOFDSTUK VI. 

Van de v,·ijwillige verzekering bij de zieken
kassen van de R aden van Arbeid en bij de 

erkende bed,-ijfsvereenigingen. 

Art. 78. 1. De R aden van Arbeid en de 
bedrijfsvereenigingen zijn overeenkomstig het 
bij of krachten dit hoofdstuk bepaalde ver
plicht de personen, van wi r verplichte ver
zekering zij laatstelijk het risico droegen, na 
beëindiging van hun verplichte verzekering op 
hun verwek toe te laten tot het sluiten van 
een vrijwillige verzekering. Deze verplichting 
bestaat evenwel alleen wanneer deze per onen 
a ls zelfstandige een bedrijf of een beroep uit
oefenen of zullen gaan uitoefenen, of wanneer 
ten aanzien van deze personen op grond van 
gebleken omstandigheden redelij kerwijze val t 
·aan te nemen, dat het hun bedoel ing is om bij 
geboden gelegenheid opnieuw in loondienst te 
treden. 

2. De Raden van Arbeid en de erkende be
drijfsvereenigingen zijn echter bevoegd de in 
het vorig lid bedoelde personen, die den leef
tijd van 65 jaar bere ikt hebben, van de in het 
eerste lid bedoelde verzekering uit te sluiten. 

3. De R aden van Arbeid en de erkende 
bedrijfsvereenigingen zijn bevoegd ook andere 
personen tot de VTijwillige verzekering toe te 
laten. 

Art. 79. 1. Bij de ziekenkas van den Raad 
van Arbeid, waarbinnen zijn woonplaats ge
legen is, mag zich verzekeren hij , die, terwijl 
h ij zijn woonplaats hier te lande h ad, in het 
buitenland tegen geldelijke gevolgen van ziekte 
verplicht verzekerd was. Teneinde zich op 
grond van deze bepaling te mogen verzekeren, 
is ech ter vereischt: 

a. dat degeen , d ie zich wenscht te verze
keren, zijn werkelijk verblijf heeft in eder
land; 

b. dat de verzekering in het buitenland 
heeft opgehouden, omdat de verzekerde niet 
l anger werkzaamheden in het buitenl and ver
r ichtte ; 

c. dat degeen , die zich wenscht te verzeke
ren, overlegt een verklaring van de instelling, 
waa rbij hij in het bu itenland verzekerd was, 
waaruit blijkt naar welk loon hij verzekerd 
was en wanneer en waarom zijn verzekering 
eindigde. 

2. Aan de verzekering wordt ten grond lag 
gelegd het loon, waarnaar de in h et voor
gaand lid bedoelde persoon blijkens de ver
kl aring van de buitenlandsche instelling ver
zekerd was, tenzij de betrokkene verzoekt naar 
een lager loon te worden verzekerd. De be
palingen van a r t ikel 78, eerste 1 id ; tweeden 
volzin, en tweede lid , zijn van toepassing. 

Art. 80. 1. Degene, wiens verplichte ver
zekering is geëindigd en die zich vrijwillig wi l 
verzekeren, moet zich daartoe bij den bevoeg
den- Raad van Arbeid of de erkende bedrijfs
vereen ig ing aanmelden binnen een maand na 
het e inde der dienstbetrekking. 

2. H eeft de persoon, die zich vrijwillig 
wenscht te verzekeren, na het einde der dienst.. 
betrekk ing ziekengeld genoten krachtens de 
verpl ichte verzekering, dan is de termijn van 
aanmelding voor de vrijwillige verzeker ing, 
bedoeld in het eerste lid, acht dagen na zijn 
herstel. 
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3. Degene, die zich krachtens het bepaalde 
bij het voorgaand artikel vrijwillig mag ver
zekeren, moet zich daartoe aanmelden binnen 
acht dagen na het einde der verzekering in 
het buitenland. 

4. De vrijwillige verzekering neemt een 
aanvang op het oogenblik, dat de eerste pre
mie is betaald, hetwelk uiterlijk moet geschie
den binnen acht dagen na den I aatsten dag, 
waarop aanmelding tot de verzekering had 
kunnen geschieden . 

Art. 81 . l. De R aden van Arbeid en de 
erkende bedrijfsvereenig ingen stellen ten aan
zien van de vrijwillige verzekering regelen 
vast omtrent het uit te keeren ziekengeld, het 
dagloon, waarnaar het ziekengeld en de ver
schul digde premie worden berekend, en het 
percentage van het dagloon, dat aan premie 
verschuldigd is. Deze regelen behoeven de 
goedkeuring van Onzen Minister. 

2. De in het eerste lid bedoelde regelen 
kunnen onderscheiden al naar gelang het be
trnft: 

a. personen, wier verplichte verzekering 
naar redelijkerwijze valt aan te nemen slechts 
tijdelijk is geëindigd; 

b. personen, die na het einde hunner ver
pi ichte verzekering een bedrijf of een beroep 
zijn of zullen gaan uitoefenen ; 

c. personen, bedoeld in het derde lid van 
artikel 78. 

3. Voor personen als bedoeld in het vorig 
l id, onder a, mag het uit te keeren ziekengeld 
niet worden gesteld op een lager bedrag dan 
de helft van het dagloon en mag het percen
tage van het dagloon, aangevende de verschul
digde premie, niet hooger worden gesteld dan 
het percentage van het loon, dat voor die per
sonen als premie verschuldigd zou zijn, indien 
zij verpl icht verzekerd waren. In bijzondere 
gevallen kan evenwel Onze Minister toestaan, 
dat de premie op een hooger bedrag wordt 
gestel d. 

4. Voor personen, bedoeld in het tweede 
lid, letter b, mag het percentage van het dag
loon, aangevende de verschuldigde premie, 
niet hooger worden gesteld dan een en een 
half maal het percentage van het loon, dat 
-voor die personen als premie verschuldigd zou 
zijn, ind ien zij verplicht verzekerd waren. 

Art. 82. De premie wordt betaald door of 
namens den vrijwillig verzekerde. 

Art. 83. l. De vrijwillig verzekerde heeft 
Techt op uitkeering, indien hij wegens ziekte 
ongeschikt is tot het verrichten van hem pas
senden arbe id. Behoudens het bepaalde in het 
tweede lid bl ijft het bepaalde in artikel 20, 
derde l id , buiten toepassing. 

2. Een vrouw, die bij het einde van haar 
verplichte verzekering gehuwd en zwanger 
was, heeft ter zake van die zwangerschap en 
de daarop volgende bevalling aanspraak op 
de uitkeering en de behandeling, voorzien bij 
artikel 39, lid 4, 5 en 7. 

Art. 84 . De R aden van Arbeid en de er
kende bedrijfsvereenigingen zijn bevoegd te 
bepalen, dat aan vrijwillig verzekerden geen 
ziekengeld wordt uitgekeerd: 

a. bij sleepende ziekte; 
b. zoolang zij anders dan tot herstel van 

:gezondheid buitenlands verblijven, en 
r . behoudens het bepaalde in het tweede 
L. & S. 1934. 

lid van artikel 83, indien de ziekte kennel ij k 
reeds bestond op het tijdstip, waarop de ver
zekerde zich voor de vrijwillige verzekering 
aanmeldde. 

Art. 85 . De artikelen 8, 12, 27, 45, 45a, 
48, 49, 50, eerste lid, onder c, tot en met g, 
en tweede en derde lid, 53, 53a, 54, 56, 57, 
58 en 136 dezer wet vinden, voorzoover daar
van niet in dit hoofdstuk is afgeweken, over
eenkomstige toepassing. 

Art. 86. l. De vrijwillige verzekering ein
digt van rechtswege zoodra de verzekerde ver
pi icht verzekerd wordt, alsmede bij niet be
taling der premie over drie achtereenvolgende 
betalingstermijnen. 

2. De Raden van Arbeid bepalen onder 
goedkeuring van Onzen Minister de gevall en, 
waarin de verzekering, behalve in die in het 
eerste lid genoemd, eindigt. 

3. De erkende bedrijfsvereenigingen regelen 
in haar statuten of reglementen de gevallen, 
waarin de verzekering, behalve in die in het 
eerste lid genoemd, eindigt. 

Art. 87. Al hetgeen verder de vrijwillige 
verzekering betreft, wordt door de Raden vau 
Arbeid, onder goedkeuring van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, onderscheidenlijk door 
de erkende bedrijfsvereenigingen, onder goed
keuring van Onzen M inister, geregeld.". 

Art. LXI. In het eerste lid onder 2°. 
van artikel 91 der Ziektewet worden de woor
den: ,,derde, vierde, vij fde en zesde lid" ver
vangen door de woorden: ,,vierde, vij fde, 
zesde en zevende I id" en vervallen in het on
der 3°. bepaal de de woorden: ,, , en dat zich 
daarbij mogen verzekeren degenen, wier ver
plichte verzekering is geëindigd". 

H et tweede lid van dat artikel wordt als 
volgt gelezen: 

,,2. Een naar het oordeel van Onzen M i
nister algemeen erkende organisatie van pu
bl iekrechtel ijke I ichamen wordt voor de toe
pa sing van het eerste lid gel ijkgesteld met 
een naar het oordeel van Onzen Minister al
gemeen erkende centrale organisatie van werk
gevers.". 

Art. LXII. Aan artikel 93 der Ziektewet 
wordt een nieuw lid toegevoegd, 1 ui den de: 

"3. De statuten moeten tenminste éénmaal 
per boekjaar den leden de gelegenheid geven 
om met inachtneming van een opzeggingster
mijn van ten hoogste drie maanden uit de 
bedrijfsvereeniging te treden.". 

Art. LXIII. Artikel 94 der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt: 

Het eerste lid wordt gelezen als volgt: 
" De statuten der bedrijfsvereeniging kunnen 

bepalen dat onverminderd het bepaalcie in ar
tikel 91, eerste l id, onder 3°. , het bestuur der 
B edrijfsvereenigin g bevoegd is om voo1· de ver
zekering van de arbeiders of van een of meer, 
naar de pl aats van den door oe betrokkenen 
verrichten ar,beid onderscheiden, groepen van 
arbe iders in dienst van een bepaal de onder
neming een afdeelingskas te v01men. Indien 
in verschi llende ondernemingen één bedrij f 
wordt of . bedrijven worden uitgeoefend voor 
risico van éénzel fcle vermogen kan het bestuur 
der bedrijfsvereeniging die ondernemingen 
voor de toepassing van het bepaalde in den 
vorigen volzin gezamenlijk beschouwen a ls één 
onderneming.". 

63 
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I n het tweede lid ven-allen onder a de 
woorden: ,,de werkgever van" en onder b 
het woord: ,, vasten". 

In het derde lid worden de woorden: ,,De 
bedrij fsvereen iging" vervangen door de woor
den: ,,Het bestuur der bedrijfsvereeniging". 

Art. LXIV. Na artikel 94 der Ziektewet 
worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, lui 
dende: 

Doel van de afdeelingskas. 

Art. 94a. 1. De afdeelingskas heeft ten 
doel om met inachtneming van d ienaangaande 
in de statuten of het reglement der bedrijfs
vereeniging gestelde regelen de onderneming 
gezamenlijk met de in haren dienst zijnde en 
bij de a fdeelingskas verzekerde arbeiders zelf 
het risico te doen dragen der bij deze wet 
geregelde verzekering van die arbe iders. 

2. De afdeelingskas bezit geen rechtsper
soonlijkheid; zij maakt een onderdeel uit van 
de bedrijfsvereeniging. 

Reglement der afdeelingskas. 

A,·t. 94b. Voor de afdeelingskas word t door 
het bestuur der afdeelingskas onder goed keu
ring van het bestuur der bedrijf vereeniging 
een reglement vastgesteld, hetwelk niet in 
strijd mag zijn met deze wet en met de sta. 
tuten en reglementen der bedrijfsvereeniging." . 

Art. LXV. Artikel 95 der Ziektewet wordt 
gewijzi gd a ls volgt: 

H et tweede lid wordt vervangen door de vol
gende leden: 

" 2. H et bestuur der a fdeelingskas wordt 
voor ten minste de helft gekozen uit en door 
de arbeiders die bij de afdeelingskas verzekerd 
en meerderjarig zijn, met dien verstande dat: 

a. in het reglement der afdeelingska aan 
arbe iders die nog geen jaar onafgebroken in 
dienst der onderneming werkzaam zijn het 
recht om een vertegenwoordiger te kiezen kan 
worden onthouden ; 

b. in het reglement der afdeelingskas aan 
a rbeiders die nog geen twee jaren onafgebro
ken in di enst der onderneming werkzaam zijn 
het recht om tot vertegenwoordiger te worden 
gekozen kan worden onthouden_ 

3. In het reglement, bedoeld in artikel 94b, 
worden voorschriften gegeven omtrent het 
stellen van candidaten voor de verk iez ing van 
leden van het bestuur der afdeelingskas. De 
betrokken vereeniging of vereenigingen van 
arbeiders, hebben in elk geval het recht om 
voor alle te bezette n arbeidersplaatsen ca.nd i
daten te stell en. In het reglement bedoeld in 
arti kei 94b worden voorschriften gegeven om
trent het t ijdig in de gelegenheid stellen van 
de vorenbedoelde arbeidersvereeniging of -ver
eenigingen om van vorenbedoeld recht ge
bruik te maken, alsmede omtrent het t ijdi g 
vóór de stemming bekend maken aan de kies
gerechtigde arbe iders van de namen der ge
stel de candidaten." . 

H et cij fer: ,,3" voor het derde lid geplaatst 
wordt vervangen door het cij fer: ,,4". 

Art. LXVI. Artikel 96 der Ziektewet wordt 
gewijzigd als volgt: 

In het eerste I id onder b worden de woor
den: ,,gedurende de" vervangen door de 
woorden: ,,op het a l dan niet bestaan van". 

In het tweede lid worden de woorden : ,,De 

bedrijfsvereeniging" vervangen door de woor
den: ,,Het bestuur der bedrijfsvereeni g ing" , 
de woorden: ,,aan haar" door de woorden: 
" daarvan aan de bedrijfsvereenig ing" en de 
woorden: ,,het a lgemeen reservefonds" door 
de woorden: ,,de reserve, bedoeld in artikel 
114". 

Art. LXVII. Artikel 97 der Z iektewet 
wordt gelezen a ls volgt: 

Opheffing van de afdeel ingskas. 

"1. Het bestuur der bedrijfsvereeniging i 
bevoegd een eenmaal gevormde a fdeelingskas 
op te heffen: 

a. op een daartoe strekkend verzoek van 
den betrokken werkgever of van de meerder
h eid van de arbeiders, bedoeld in artikel 94, 
tweede lid, onder b; 

b. ingeval het bestuur der afdeelingskas do 
opdracht, bedoeld in artikel 96, eerste l id , 
niet tijdig of niet naar behooren uitvoert . 

2. De opheffing van de afdee lingskas ge
sch iedt bij een met redenen omkleed beslu it. 
Van dit besluit staat geen beroep open. 

3. Voorzoover en voorzoolang het bestuur 
der a fdeel ingskas de opdracht, bedoeld in ar
tikel 96, eerste lid , n iet tijdig of niet naar 
behooren uitvoert, en h et bestuur der bedrij fs 
vereeniging niet tot opheffing van de a fdee
lingskas besluit, behoort de uitvoering van die 
opdracht tot de taak van het bestuur der be
dl"Îj fsvereeniging. 

4. In de statuten of het reglement der be
dl"Îj fsvereen iging worden regelen gegeven om 
trent de verrekening na opheffing van de af
deelingskas van eenig batig slot van de re
kening tusschen bedr ijfsvereeni g ing en afdee
l ingskas met de betrokken onderneming en de 
ten tijde van de opheff ing in dienst van die 
onderneming zijnde a rbeiders.". 

A1·t. LXVIII. H et eerste lid van artikel 98 
der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 

" 1 . Alle geschillen tusschen het bestuur 
eener afdeel ingskas en een verzekerde worden 
beslist en wel : 

a. die, welke behooren tot de geschill en in
zake de aanspraken van den verzekerde op 
ziekengelduitkeering of de in artikel 39, ze
vende lid, bedoelde behandeling door het be
stuur der bedrijfsvereeniging, behoudens be
roep als omschreven in artikel 106; 

b. die, welke niet behooren tot de hier
boven onder a genoemde gesch ill en, door het 
bestuur der bedrijfsvereenig ing bij u itsluiting 
e n in hoogste insta.ntie.". 

Art. LXVIIIa. In artikel 105 der Ziekte
wet worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

H et tweede lid wordt gelezen als volgt: 
,,2. De in het vorig lid bedoelde kenni s

geving moet door den werkgever respectieve
lijk het bestuur der bedrijfsvereeni g ing worden 
ingezonden binnen 2 maanden, nadat de op
volging is ingegaan." . 

H et cijfer "2" voor het bestaande tweede lid 
geplaatst, wordt vervangen door het cij fer .,3" . 

Art. LXIX. Artikel 106 der Ziektewet 
wordt g-elezen a ls volgt: 

,,1. Ieder, die van meeni ng is, dat zij n aa n
spraken op ziekengeld of op de in artikel 39 . 
zevende lid, bedoelde behandeli ng n iet of 
slechts ten deele door het bestuur dier be-
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drijfsvereenig ing zijn erkend, heeft het recht 
overeenkomsti g het bij of krach tens dit artikel 
bepaalde in beroep te komen. 

2. Indi en degene voor wi ens rekening de 
verzekerde die naar het oordeel van de be
drijfsvereeni g ing welke het ris ico de r verzeke
ring draagt geen ko twinner is, opgenomen is 
in een inrichting voor zieken of in een ge
sticht, of de in artike l 47, eerste lid, bedoelde 
werkgever vermeent dat zijn aanspraken als 
omschreven in artikel 47, eerste lid, niet of 
slechts ten deele door het bestuur der bedrijfs
vereeniging zijn erkend , heeft hij het recht 
overeenkomstig het bij of krachtens dit artikel 
bepaalde in beroep te komen. De verzekerde 
is van rechtswege partij in het twistgeding. 

3. Over de bes! iss ingen van het bestuur der 
bedrijfsvereeni g ing waartegen ingevol ge het 
bepaalàe in de vorige leden van dit a rtikel 
beroep openstaat, wordt bij uitslu iting geoor
deeld door een sche idsgerecht. 

4. Het sche idsgerecht wordt door de be
drijfsve reeni gi ng inge teld met di en verstande, 
dat, zool a ng de bedrijfsvereeniging lid is van 
een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeni
g ing en zij aan die vereenig ing heeft opge
dragen om in ha re behoefte aan instelling van 
een sche idsgerech t te voorzien, het door die 
vereeniging ingestelde scheids~erecht wordt 
beschouwd als het door de bednjfsvereeniging 
ingestelde scheidsgerecht. 

5. Al hetgeen betreft het instell en van be
roep bij , de behandeling daarva n door en de 
samenstelling van dat sche idsgerecht wordt 
geregeld in een reglement, dat, evenals latere 
wijzig ing daa rvan, aan de goedkeuring van 
Onzen Minister is onderworpen. In het geval, 
voorzien aan het slot van het vorige lid , is 
dit reglement het reglement, vastgestel cl door 
de a ldaar bedoelde vereeniging. In het regle
ment moet de termijn van beroep op tenminste 
veertien dagen zijn bepaald. 

6. Van een uitspraak van het in het vori ge 
lid bedoeld scheidsgerecht staat hooger beroep 
open op den Centralen R aad van Beroep voor 
de partij, di e bij die uitspraak geheel of ge
deeltelijk in het ongelijk is gesteld, behoudens 
voorzoover bij die ui ts praa k is beslist omtrent 
het al dan niet bestaan of voort bestaan van 
de ongeschikthe id tot werken. 

7. De bepalingen van de Beroepswet en 
van de ter uitvoering van die wet genomen 
beslui ten zijn, met inachtneming van de wij
zigi ngen, welke de aard van het onderwerp 
vordert, van toepassing ten aanzien van het 
hooger beroep.". 

Art. LXX. • In artikel 108 der Ziektewet 
wordt de punt, geplaatst aan het slot van het 
eerste lid , vervangen door een kommapunt. 
Aan dat I id worden toegevoegd de woorden: 

,,à. wanneer naar het oordeel van het Col
lege van Toezicht, bedoeld in a rtikel 119, de 
gebrekkige wijze waarop de bedrijfsve reeni 
g ing haar a dministratie voert het gevaar doet 
voorzi en dat met betrekking tot de bedrij fs
vereeniging zich een der gevall en, geregeld 
onder letter c, zal verwezenlijken.". 

Art. LXXI. Artikel 111 der Ziektewet 
wordt als volgt gelezen: · 

,,1. Verplichtingen ter zake van onge chikt
heid tot werken, ontstaan v66r den dag van 
int rekking der erkenning of van het vervallen 

der erkenning der bedrijfsvereenjging, zoo
mede verplichtingen, voortv loe iende uit ar
t ikel 52, welke op de bedrijfsvereeniging zou
den hebben gerust, indien hare erkenning wet 
was ingetrokken of vervall en, gaa n van rech ts
wege over op den Raa d van Arbeid , tenzij het 
College van Toezicht, a ls bedoeld in a rtikel 
119, goedkeurt, dat de in liquidatie zijnde be
drijfsvereeniging zelve de nog te haren laste 
zijnde verplichtingen a fwikkel t. Het College 
van Toezicht kan van de in liquidatie zijnde 
bedrijfsvereeniging waarborgen vragen voor 
de nakoming van deze verplichtingen en aan 
haar voorwaarden stellen omtrent de wijze, 
waarop de liquidatie zal geschieden. 

2. De uitgaven, welke een gevolg zijn van 
de toepass ing van het eerste lid, worden door 
het Rijk aan den R aad van Arbeid ve rgoed. 

3. Indi en door de bedrijfsvereeniging zeker
heid is gesteld , wordt u it die zekerheid door 
het Rijk a llereerst de vergoed ing betaald , in 
het vorige li d bedoeld en worden vervol gens 
door het Rijk de overige vorderingen van de 
Raden van Arbeid op de bedrijfsvereeniging 
voldaan.". 

Art. LXXII. Artikel 114 der Ziektewet wordt 
gelezen a ls volgt: 

,,Art. 114. 1. De erkende bedrijfsvereeni 
ging is verplicht een re erve te vormen . Deze 
reserve wordt gestort in een afzonder) ijk te 
administreeren fonds. Al s reserve moet jaar
lijks a fgezonderd worden ten minste vijf pe r
cent van het gezamenlijk bedrag, dat over het 
afgeloopen boekj aar in rekening is gebracht 
aan uitkeeringen aan arbeiders, in d ienst van 
werkgevers, aangesloten bij de bedrijfsvereeni
ging, en aan kosten va n beheer , .totda t ten 
minste de helft van het bedrag bereikt is, dat 
over de laatstverloopen dri e boekj a ren jaar
lijks gem iddeld is uitgegeven aan uitkeeringen 
en kosten van beheer. Door Onzen Minister 
worden voorschriften gegeven omtrent de be
legging van de middelen van het reservefonds. 

2. De bedrijfsvereerug ing is bevoegd, ge
hoord het Coll ege van Toezicht, om indien 
in verband met een buitengewone omstandig
he id van algemeenen aard de door de leden 
a ls voorschot op den definiti even omslag op
gebrachte middelen der bedrijfsvereeniging 
ontoereikend zijn of dre igen te worden voor 
de uitbetaling der verschillende ziekengelden, 
tijdelijk voor de verkrij g ing der noodige kas
middelen te beschikken over het geheel of een 
gedeelte van het reservefonds. 

3. Indien het Coll ege van Toezich t heeft 
verkl aard, dat er een buitengewone omstan
di ghe id van algemeenen aard is, welke laat 
voorz ien, dat de lasten der ziekengeldui tkee
r ingen niet onbelangrijk hooger zull en worden 
dan deze lasten in vorige jaren gemidde ld 
hebben bedragen, is de bedrijfsvereeniging be
voegd om, in geval de I asten der verzekering 
over het boekjaar niet kunnen worden gedekt 
door het pe rcentage van het loon, dat gemid
deld over de twee l aatste boekj aren, waarin 
zich geen buitengewone omstandigheden heb
ben voorgedaan, door de bedrijfsve reeniging 
is geheven, de reserve geheel of gedeeltelijk 
te bez igen voor de dekking der lasten. 

4. Indi en het Coll ege van Toezicht op ver
zoek van de bed rij fsvereeniging heeft ver
klaard, dat er een b1;1i tengewone omstandig-
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heid is als in het vorige lid bedoeld, welke 
uitsluitend de bedrijfsvereeniging betreft of 
een harer afdeelingskassen, is de bedrijfsver
eeniging bevoegd de reserve geheel of gedeel
tel ijk te bezigen voor de dekking van de 
lasten. 

5. De bedrijfsvereeniging is bevoegd uit de 
reserve, bedoeld in het eerste lid, uitkeeringen 
te doen ten behoeve van verzekerden, d ie een 
abnormaal hoog risico opleveren. 

6. Indien de bedrijfsvereeniging gebruik 
maakt van de in het derde, vierde of vijfde 
1 id bedoelde bevoegdheid, geeft zij daarvan 
zoo spoedig mogelijk kennis aan het College 
van Toezicht. Na ontvangst van zoodanige 
kennisgeving stelt het College van Toezicht 
vast binnen welken termijn het krachtens het 
derde en vierde lid aan het reservefonds ont
trokkene daaraan weder moet worden toege
voegd, met dien verstande, dat de wettelijke 
bijdrage aan het re ervefonds over een boek
jaar ten hoogste tot het dubbele van die bij
drage kan worden verhoogd. 

7. De bedrijfsvereeniging is bevoegd in 
haar statuten regelen op te nemen betreffende 
terugbetali ng aan een onderneming van een 
gedeelte der reserve, bedoeld in het eerste lid , 
indien de onderneming het lidmaatschap van 
de bedrijfsvereeniging beëindigt." . 

Art. LXXIII. De eerste twee leden van ar
tikel 115 der Ziektewet worden gelezen a ls 
volgt: 

1. H et risico van de verzekering der ar
b~i'ders in di enst van een werkgever, die lid is 
van een erkende bedrijfsvereeniging, wordt 
door de bedrijfsvereeniging gedragen te reke
nen van den eersten dag der kalendermaand 
volgende .op die, waa rin de bedrijfsvereenig ing 
aan den Raad van Arbeid, binnen wiens ge
b ied de onderneming van dien werkgever ge
vestigd is, mededeeling heeft gedaan van de 
toetreding van den werkgever onder opgave 
van naam en woonplaats. 

2. H et in het vorig lid bedoelde risico 
wordt door de erkende bedrijfsvereeniging ge
dragen tot den eersten_ dag der ~~lenderrn_aand 
volgende op die, waarm de bednifsvereenigmg 
aan den R aad van Arbeid, binnen wiens ge
bied de onderneming van den werkgever geves
tigd is, mededeeling heeft gedaan van het 
e inde van de aansluiting van den werkgever.". 

Art. LXXIV. N a artikel 115 der Ziekte
wet wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui 
dende : 

,,Art. 115a. 1. Bij overgang van r isico blij
ven ziekengelduitkeeringen terzake van onge
schiktheid tot werken, ontstaan vóór den dag 
van overgang, voor reken ing van het orgaan 
hetwelk het ri sico droeg op den dag waarop <le 
.ongeschiktheid tot werken is ontstaan. 

2. H etzelfde geldt ten aanzien van zieken
gelduitkeeringen ter zake van ongeschiktheid 
tot werken, ontstaan na den dag van over

gang, ingeval die ziekengeldui tkeeringen krach
tens het bepaalde bij artikel 52 voor rekening 
van het orgaan, hetwelk de werkgever ver
laat, zouden zijn gekomen, indien vore?,be
doelde overgang niet had plaats gevonden. . 

A1·t. LXXV. Artikel 116 der Ziektewet 
wordt gewijzigd als vo lgt: de woorden : ,,de 
b elft van" vervallen; in plaats van: ,,voor 
hem" wordt gelezen: ,,door hem" ; voor dat 

artikel wordt het cijfer: ,,1" geplaatst en toe
gevoegd worden twee nieuwe leden, luidende : 

"2. De werkgever mag van het loon van 
den verzekerde afhouden het door dezen ver
schuldigde deel der prem ie over den tijd waar
over dat loon betaald wordt. In bijzondere ge
vallen is evenwel Onze Minister bevoegd den 
werkgever toe te staan op het Joon van den 
arbeider een grooter aandeel in de premie 
in te houden dan ingevolge het ee rste lid van 
dit artikel geoorloofd is. Bij de vorenbedoelde 
vergunning wordt het aandeel in de premie 
dat op het loon van den arbeide r m ag worden 
ingehouden, aangegeven. 

3. Indien de premie bij vooruitbetaling 
wordt gevorderd mag bij de definitieve vast
stelling van de kosten niets van een even
tueel door den werkgever bij te betalen bedrag 
of bijbetaald bedrag op den arbeider worden 
verhaald.". 

Art. LXXVI. Artikel 117 der Ziektewet 
wordt a ls volgt gewijzigd : 

Aan het vierde lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende: ,,Van de beëindiging 
eener regeling, als bedoeld in het eerste I id, 
wordt kennis gegeven aan het College van 
Toezicht, bedoeld in artikel 119.". 

Het vijfde lid wordt als volgt gelezen: 
"5. Op een regeling, als bedoeld in het 

vierde lid, zijn van toepassing de bepal ingen 
van het tweede, derde, vierde en vijfde lid 
van artikel 41 der Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, Staatsblad 
1933, n°. 598.". 

Art. LXXVII. Voor artikel 118 der Ziekte
wet wordt het cij fer: ,,1" geplaatst. Aan dat 
artikel wordt een nieuw lid toegevoegd, lui
dende: 

,,2. De Raad van Arbeid geeft met inacht
neming van de ter zake door Onzen Minister 
gegeven voor chriften aan de erkende bedrijfs
vereeniging op verzoek kosteloos de gelegen
heid om inzage en afschrift te nemen van de 
loonlijsten of andere stukken ter vervanging 
van loonlijsten, welke de werkgever aangeslo
ten bij de erkende bedrijfsvereeniging krach
tens een ige bepal ing eener wettelijke ongeval
lenverzekering verplicht is aan te houden.". 

Art. LXXVIII. Artikel 119 der Ziektewet 
word t als volgt gewijzigd : 

H et tweede lid vervalt. Het cijfer "3", voor 
het derde lid geplaatst, wordt vervangen door 
het cij fer "2". 

Art. LXXIX. a artikel 119 der Ziektewet 
wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende : 

"Art. 119a. Het bestuur van de erkende 
bedrijfsvereeniging, het bestuur van een afdee
lingskas , alsmede een na tuurlijk persoon en 
het bestuur van een rechtspersoon, belast met 
administratie ingevolge artikel 100, , lid 1, 
onder c, zijn verplicht aan het College, be
doeld in artikel 119, desverlangd schriftelij k, 
de inl ichtingen te verschaffen welke het ten 
behoeve van de uitoefening van het hem op
gedragen toezicht behoeft, voorts dat College 
gelegenheid te geven tot het instellen van een 
onderzoek, dat het ten behoeve van dat toe
zicht noodig acht en zoo dikwijls het Coll ege 
het vordert het inzage te geven in de boek1m 
en bescheiden de uitvoering der verzekering 
betreffende.". 

Art. LXXX. H et eerste lid van artikel 121 
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der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 
"1. De Raad van Arbeid is bevoegd een 

plaat5elijke kas op te richten voor alle onder
nemingen, niet aangesloten bij een erkende be
drijfsvereeniging, waarvan de zetel is geves
tigd in een bepaald deel van zijn gebied. Ver
zekerden, in dienst dier ondernemingen werk
zaam, ontvangen alsdan hun ziekengeld door 
tusschenkomst van de plaats()lij ke kas. De Raad 
van Arbeid geeft onder goedkeuring van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank voorschrif
ten omtrent het bestuur van de plaatselijke 
kas en bepaalt eveneens onder goedkeuring 
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
welke werkzaamheden en bevoegdheden overi
gens aan het bestuur der plaatselijke kas wor
den opgedragen.". 

Het tweede lid van artikel 121 der Ziekte
wet vervalt. De cijfers "3" en "4" voor het 
derde en vierde I id van artikel 121 der Ziek
te,~,et geplaatst, worden door de cij fers " 2" en 
,,3 vervangen. 

Art. LXXXI. Het eerste lid van artikel 
122 der Ziektewet wordt gelezen als volgt: 

"1. Door den Raad van Arbeid kunnen op 
voorstel van het bestuur van de plaatselijke 
kas ten aanzien van het ziekengeld, toe te 
kennen aan verzekerden, bedoeld in het vorig 
artikel , met inachtneming van artikel 40, gun
stiger bepalingen vastgesteld worden dan gel
den ten aanzien van de overige bij zijn zieken
kas verzekerden.". 

In het tweede lid van artikel 122 der Ziekte
wet worden de woorden: ,,den Verzekerings
raad" vervangen door de woorden: ,,het be
stuur der Rijksverzekeringsbank" en de woor
den: ,,De Verzekeringsraad" door de woor
den: ,,Het bestuur der Rijksverzekeringsbank". 
In het derde lid van dat artikel worden de 
woorden: ,,den Verzekeringsraad" daarin 
tweemaal voorkomende, vervangen door de 
woorden: ,,het bestuur der Rijksverzekerings
bank" . 

Art. LXXXII. In het tweede lid van ar
t ikel 123 der Ziektewet worden na den eer
sten volzin ingevoegd de woorden: ,,Daarbij 
is het bepaalde in den tweeden volzin van 
arti kei 64 van toepassing." en worden de 
woorden: ,,den Verzekeringsraad" vervangen 
door de woorden: ,,het bestuur der Rij ksver
zekeringsbank" . 

Art. LXXXIII. In het eerste I id van arti
kel 124 der Ziektewet vervallen de woorden: 
" door Ons vast te stellen" en worden na den 
eersten volzin ingevoegd de woorden: ,,Daarbij 
is het bepaalde in den tweeden volzin van ar
t ike l 64 van toepass ing.". 

Art. LXXXIV. Artikel 1 25 der Ziektewet 
wordt gewijzigd als volgt: 

Letter a van het eerste lid wordt gelezen 
als volgt: 

,,a. van de vaststel] ing der prem1en inge
volge de artikelen 30 en 31 en van de weige
ring om ingevolge artikel 61 geheele of ge
deeltelijke vrijstelling van de verhoogde pre
mie te verleenen, voor den werkgever;". 

Letter b wordt gelezen als volgt: ,,van de 
bepaling van het ziekengeld, van de weige
ring om ziekengeld uit te keeren, van de be
slissing betreffende de in artikel 39, zevende 
lid, bedoelde behandeling en van de beslissing 
betreffende staking of vennindering der uit-

keering, voor den verzekerde en zijn w'erk
gever, alsmede voor dengene voor wiens reke
ning de verzekerde, die naar het oordeel van 
den Raad van Arbeid geen kostwinner is, is 
opgenomen in een inrichting voor zieken of in 
een gesticht· in geval van beroep van laatst
bedoel den p~rsoon is de verzekerde partij van 
rechtswege in het twistgeding." . 

Het bepaalde in het eerste lid onder c 
vervalt. 

Aan dat artikel wordt een nieuw 1 id toege
voegd, luidende: 

"3. Is naar aanleiding van het bepaalde in 
het eerste lid onder b door den werkgever of 
door dengene, voor w iens rekening de verze
kerde is opgenomen in een inrichting voor 
zieken of in een gesticht, beroep ingesteld, 
dan is bovendien degene, op wiens aanspra: 
ken de beslissing van den Raad van Arbeid 
betrekking heeft, van rechtswege partij in het 
twistgeding.". 

Art. LXXXV. Artikel 127 der Ziektewet 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het eerste I id wordt in plaats van "ar
tikel 125, lid 1 , a, b en c" gelezen: ,,artikel 
125, lid 1, a en b". 

In het derde lid worden de woorden: .,lid 
1, a, b en c," vervangen door de woorden: 
,, lid 1, a en b," 

Het vijfde lid wordt gelezen als volgt: 
"5 . Van een uitspraak van een raad van 

beroep staat beroep open op den centralen 
raad van beroep voor de partij , die bij die 
uitspraak geheel of gedeeltelijk in het !?nge
lijk is gesteld, behoudens voor zoover b1J die 
ui tspraak is bes! ist omtrent het al dan met 
bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid 
tot werken.". 

Art. LXXXVI. Artikel 128 der Ziektewet 
wordt gewijzigd als volgt: 

In het tweede I id worden de woorden: ., 7, 
31, lid 1, 35, li d 3," vervangen door de woor
den: ,, 7, 15a, 29". 

Art. LXXXVII. Na artikel 1 28 der Ziekte
wet wordt een nieuw artikel ingevoegd, lui 
dende: 

" A rt. 128a. Met hechtenis van ten hoogste 
een maand of geldboete van ten hoogste f 100 
wordt gestraft hij, die zich ziek meldt met 
het oogmerk om wederrechtelijk ziekengeld te 
ontvangen: .. 

a. over een tijdvak waarover door hem vnJ
stelling van de verzekering is verkregen; 

b. verzwijgende, dat door hem een aanvraag 
om vrijstelling van de verzekering w~rd _inge
diend , terwijl op die aanvraag nog met 1s be
slist.". 

Art. LXXXVIII. Artikel 130 der Ziekte-
wet ve1·valt. 

Art. LXXXIX. In artikel 131 der Ziekte
'".~t wordt ~et cij fer: ,,31" vervangen cloor het 
c1Jfer: ,,29 . 

Art. XC. Na artikel 131 der Ziektewet 
worden ingevoegd twee nieuwe artikelen, lui 
dende: 

Art. 131a. 1. Met gevangenisstraf van ten 
h~~gste twee jaren wordt gestraft hij, die zich 
ziek meldt bij meer dan één uitvoeringsorgaan, 
als bedoeld in artikel 28 , daaronder begrepen 
een plaatselijke kas, als bedoeld in artikel 121 , 
en een afdeelingskas, als bedoeld in artikel 
94, met het oogmerk om meer ziekengeld te 
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verkrijgen dan hem in totaal krachtens de be
palingen dezer wet toekomt. 

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren wordt gestra ft hij , d ie zich ter zake 
van deze] fde ziekte wendt zoowe] tot een of 
meer u itvoeringsorganen, als bedoeld in a r 
t ikel 28, daaronder begrepen een plaatselij ke 
kas, a ls bedoeld in artikel 121, en een a fdee
l ingskas, als bedoeld in artikel 94, als tot een 
orgaan, belast met de uitvoering eener ver
pl ichte ongevall enverzekering, met het oog
merk om meer geldelij ke uitkeering te verkrij
gen, dan hem in totaal krachtens de bepal in
gen dezer wet en der betreffende Ongevall en
wet toekomt. 

Art. 131b. Ingeval het strafbaar feit is ge
pleegd door een rechtspersoon, is strafbaar het 
hoofd of de bestuurder van d ien rechtsper
soon; ingeval het strafbaar feit is gep leegd 
door een publ iekrechtelijk l ichaam, is straf
baar de persoon, die de onmiddellijke leiding 
heeft van den betrokken dienst.". 

Art. XCI. In het eerste l id van artikel 132 
der Ziektewet worden de woorden: ,,de voor
zitters van den Verzekeringsraad en van de 
R aden van Arbeid" vervangen door de woor
den : ,,de leden van het bestuur der R ijksver
zekeringsbank en de voorzitters van de Raden 
van Arbeid" en vervallen de woorden : ,, , de 
bezoldigde leden van den Verzekeringsraad, 
commissarissen en voorzitters van commiss iën, 
indien deze commissarissen of commiss iën het 
bestuur of den voorzitter van den Raad van 
Arbeid in eenig onderdeel van hun taak ver
vangen,". De woorden: ,,die in de vergade
r ing van het bestuur in handen van den voor
zitter de belofte hebben afgelegd, bedoeld bij 
artikel 82 van de Radenwet. Het 3de, 4de en 
5de lid van dat artikel zijn van toepassing." 
worden vervangen door de woorden: ,,d ie in 
de vergaderi ng van den Raad van Arbe id in 
handen van den voorzitter de belofte hebben 
afgelegd, bedoeld bij artikel 71 van de wet 
op de Rij ksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, Staatsblad 1933, n°. 598. Het derde 
lid van dat artikel is van toepassing.". 

De woorden: ,,arti kel 31, lid 1", voorkomen
de in het tweede lid van dat artikel , worden 
vervangen door de woorden: ,,artikel 29, lid 
1" 

' Art. XCII. In artikel 134 der Z iektewet 
wordt na het cij fer: ,,128," ingevoegd : ,,128a," . 

Art. XCIII. Artikel 135 der Ziektewet 
wordt ge lezen als volgt: . 

"De bij deze wet strafbaar gestelde feiten 
worden beschouwd als misdrijven, uitgezonderd 
d ie bedoeld bij artikel 128, 128a en 129, wel ke 
a ls overtred ingen worden beschouwd." . 

Art. XCIV. In Hoofdstuk II, Overgangs
en slotbepal ingen, wordt voor artikel 136 der 
Ziektewet ingevoegd een nieuw artikel, lui
dende : 

" A,·t. 135a. Bij algemeenen maatregel van 
bestuur kunnen voorsch r iften gegeven worden 
in geval van geschil tusschen verschillende 
uitvoer ingsorganen over de vraag wie tot h~t 
doen van u itkeering van ziekengeld of tot de 
in artikel 39, zevende lid, bedoelde u itkeering 
gehouden is. D aarbij kan verpl ichte arb itrage 
voorgesch reven worden." . 

Art. XCV . A rtikel 136 der Ziektewet wordt 
gelezen a ls volgt: 

,,1. Toegekend ziekengeld dat niet is in
gevorderd binnen drie maanden na den eersten 
dag der betaalbaarstell ing, wordt niet meer 
u itbetaald. 

2. Premiën welke langer dan twee jaren 
verschuldigd zijn, worden niet meer vastge
steld. 

3. Premiën welke niet zijn ingevorderd bin
nen vij f jaren na de vaststell ing worden niet 
meer ingevorderd . 

4. De rechtsvordering tot terugbetali ng van 
onverschuldigd betaalde prem ie verjaart door 
verloop van twee jaar na de beta li ng. 

5. De rechtsvordering wegens zieken geld 
verjaart door verloop van dr ie maanden." . 

Art. XCVI. In het eerste I id van artikel 
137 der Ziektewet worden de woorden: ,,De 
Verzekeringsraad" vervangen door de woor
den: ,,Het bestuur der Rijksverzekeringsbank" . 

Art. XCVII. Artikel 138 der Ziektewet ver
valt. 

Art. XCVIII. Artikel 139 der Z iektewet 
wordt als volgt gewijzigd: 

In het eerste ]iel wordt in plaats van "ar
t ikel 31, eerste li d; 40, eerste lid ; 66, eerste 
l id; 78, eerste li d, onder 1 °.; 83, tweede l id ; 
86 en 89, tweede li d," gelezen : ,,artikel 40, 
eerste lid ,". 

Art. XCIX. Artikel 141 der Ziektewet 
wordt gelezen als volgt: 

,,Bij algemeenen maatregel van bestuur kun
nen voor bepaalde groepen van personen bij 
zondere bepalingen worden gemaakt ten aan
zien van de verzekering, de premieheff ing en 
de ziekengelduitkeering. In die bedrijven, 
waarvoor een bedrij fsraad, bedoel d bij de Be
drij fsradenwet, is ingesteld, kunnen Onzen Mi
n ister daaromtrent voorstellen door den be
drijf raad worden gedaan.". 

Art. C. Deze wet treedt in werk ing op een 
nader door Ons te bepalen t ijdstip. 

A rt. Cl. Op Onzen last wordt de Ziektewet 
met de daarin door of tengevolge van vroegere 
wetten en deze wet gebrachte wijzig ingen en 
plaats gehad hebbende aanvu ll ingen, in een 
cloorloopencl genummerde reeks van hoofd
stuk ken en artikelen, met cloorloopende ]ette
r ing van ondercleelen van arti kelen en met 
nummering van de leden der artikelen, samen
gevat en met wijziging dienovereenkomstig 
van de aanhaling daarin van artikelen of ge
deelten van artikelen, in het Staatsblad ge
plaatst. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De-

cember 1934. WILH ELMINA. 
De Minis~er van Sociale Zaken, 

J. R . S I o t em a k e r cl e B r u ï ne. 
(Uitgeg . 18 J anuari 1935.) 

s. 725. 

29 December 1934. WET tot verleng ing van 
den geld igheidsduur van t ijdelijke bepa
lingen betreffende de vaccinatie, vervat 
in de wet van den llclen F ebruari 1928 
(Staatb lad n°. 29) zooals zij zij n gewijzigd 
bij de wetten van 29 December 1928 
(Staatsb lad n° . 523 ), van 30 December 
1929 (Staatsblad n°. 589), van 31 Decem
ber 1930 (Staatsblad n° . 518) en van 29 
December 1932 (Staatsblad n°. 65 9). 
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Bijl. Hand. 2de Kamer 1933/1984, n°. 52'1, 
1-S; 1934/1935, n°. 140, 1-2. 

Hand. idem 1934/1935, blz. 550-552. 
B ijl. Hand. 1ste Kamier 1934/1985, n°. 140, 

blz. 1-2. 
Hand. idem 1934/1935, blz. 118-117. 

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

dat de omstandigheden het noodzakelijk ma'. 
ken, dat de tijdelijke bepalingen, betreffende 
de vaccinatie, die vervat zijn in de wet van 
den Uden Februari 1928 (Staatsblad N°. 29}, 
zooals die zijn gewijzigd bij de wetten van 29 
December 1928 (Staatsblad N°. 523), van 30 
December 1929 (Staatsblad N°. 589), van 31 
December 1930 (Staatsblad N°. 618) en van 
29 December 1932 (Staatsblad N° . 659} ook 
na 1 J anuari 1935 blijven gelden; ' 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 3 van de wet van den 

Uden Februari 1928 (Staatsblad N °. 29} zoo
als zij is gewijzigd bij de wetten van 29 De
cember 1928 (Staatsblad N°. 623}, van 30 
December 1929 (Staatsblad N°. 589}, van 31 
December 1930 (Staatsblad N °. 518} en van 
29 December 1932 (Staatsblad N°. 659} wordt 
in plaats van "1935", voorkomende onder 1 
van de "Tijdelijke Bepalingen" gelezen: 
1937. ' 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van 
haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 
WILHELMINA. 

D e Minister van SociaJ,e Zaken, 
J. R. SI o tem a k er d e B r u ï n e. 

(Uitgeg. 11 Januari 1935.) 

s. 726. 

29 December 1934. WET tot wijziging en 
verhooging van het tiende hoofdstuk A 
der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 727. 

29 December 1934. WET tot w1Jz1gmg van 
de wet van 4 Augustus 1933 (Staatsblad 
n°. 414), tot beperking van uitgaven, 
welke voor de openbare kassen voort
vloeien uit de uitvoering der Lager-onder
wijswet 1920. 

B ijl. Hand. 2de Kamer 1983/1934, n°. 512, 
1- ; 1934/1935, n°. 125, 1- 6. 

Hand. idem 1934/1935, blz . 1161/1196- 1198. 
Bijl . Hand. 1ste Kamer 1934/1935 n°. 125, 

blz. 1-4. 
Hand. idem 1984/1935, blz. 113. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen, 

dat het wenschelijk is den termijn, gedurende 
welken de wet van 4 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 414} van kracht is, te verlengen, en 
de artikelen 7 en 10 dier wet te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. In den aanhef van artikel 1 van de 

wet van 4 Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414) 

wordt in plaats van: ,,Gerekend van 1 Juli 
1_933 tot, behoudens nadere wettelijke rege
lmg, 1 Januari 1935" gelezen: Gerekend van 
1 J uli 1933 tot 1 Januari 1937. 

Art. II. Het eerste en tweede Jid van ar
tikel 7 der wet van 4 Augustus 1933 (Staats
blad n°. 414} vervallen. 

Het derde en vierde lid van dit artikel wor
den eerste en tweede lid en aldus gelezen: 
.! · Onze met de uitvoering der Lager-onder

w1Jswet 1920 belaste Minister is bevoegd, in
dien een of meer openbare lagere scholen in 
een gemeente in bijzondere omstandigheden 
verkeeren, te bepalen, dat deze school of scho
len bij de vaststelling van het bedrag der ver
goed ing, bedoeld in het eerste lid van artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920 buiten aan
merking zullen worden gelaten'. Di t besluit 
moet zijn genomen vóór 1 Maart van het 
dienstjaar en met redenen zijn omkleed. H et 
wordt onverwijld medegedeeld aan het bestuur 
der gemeente en aan de belanghebbende 
schoolbesturen. Tegen het besluit kunnen de 
gemeenteraad en elk schoolbestuur, dat belang 
heeft bij de vernietiging of verbetering van 
het beslui t, bij Ons in beroep komen. Dit be
ro~_P moet worden ingesteld binnen dertig 
vr1Je dag~n, te rekenen van den dag, waarop 
het besluit den belanghebbende toegezonden is. 

2. Indien in een gemeente een of meer bij
zondere lagere scholen zijn gevestigd, welke in 
bijzondere omstandigheden verkeeren, als in 
het vorig lid bedoeld, of indien anderszins 
h_et gemiddeld bedrag van de kosten per leer
lmg, bedoeld in het tweede lid van artikel 
101 der Lager-onderwijswet 1920 voor haar 
redelijke behoeften onvoldoende ~oet worden 
geacht, kan het schoolbestuur tot Onzen Mi
nister, met de uitvoering der L ager-onderwijs
wet 1920 belast, het verzoek richten, om voor 
die school of scholen de vergoeding ingevolge 
artikel 101 op een hooger bedrag per leer
ling vast te stell en. De tweede, derde en 
vierde volzin van het eerste lid zijn ten deze 
van toepassing. 

Art. III. In artikel 10 der wet van 4 
Augustus 1933 (Staatsblad n°. 414} vervallen 
de woorden: ,.Van de afwijzing van een ver
zoek, als bedoeld in het derde en vierde lid 
van artikel 7, alsmede" en wordt van het 
daarop volgend woord: ,.van" de beginletter 
door een hoofdletter vervangen. 
. Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
mgang van den dag, volgende op dien van 
hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 29sten De

cember 1934. 

s. 728 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Marchant. 
(Uitgeg. 31 December 1934.) 

29 Dece1nb.e1· 1934. WET tot w11 z1gmg van 
het zesde hoofdstuk (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen} der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
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s. 729. 

29-31 DECEMBER (S. 729-736) 

s. 734. 
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29 Decemb,er 1934. WET tot w11z1grng van 
het tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

s. 730. 

29 December 1934. WET tot w1Jz1grng en 
verhooging van de begrooting van uitga
ven van het Wegenfonds voor het dienst
jaar 1933. 

s. 731. 

29 December 1934. WET tot w1Jz1gmg en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

s. 732. 

29 D ecember 1934. WET tot w11z1gmg en 
verhoo$:ing van het zevend,e hoofdstuk B 
der R1jksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. 

s. 733. 

29 December 1934. WET tot wijziging van 
het vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. 

29 December ·1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad der ge
meente H outhem van 19 Januari 1934, 
waarbij op verwek van het Roomsch K a
tholiek Kerkbestuur van het Rectoraat van 
den H. Joseph te Broekhem medewerking 
wordt verleend voor de stichting van een 
bijzondere lagere school aldaar en de in 
verband daarmede noodige gelden beschik
baar worden gesteld. 

Geschorst tot 1 Juli 1935. 

s. 735. 

31 Deoeniber 1934. BESLUIT tot overbren
ging van crisisuitgaven van de Hoofdstuk
ken V, X en XA der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933 naar de begrooting 
van het Leeningfonds 1914 voor het dienst
jaar 1933. 

s. 736 . 

31 December 1934. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van den raad van Doe
tinchem van 30 November 1934, waarbiJ 
een bouwvergunning is verleend aan E . J 
L ettink aldaar. 

Geschorst tot 1 Jul i 1935. 
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NAGEKOMEN STAATSBLADEN 

s. 9. 

Vervallen. 

s. 10. 

Vervall en. 

s. 68. 
VERBETERING. 

Op bladzijde 203, 21sten regel van boven: 
staat : op 38.50 m boven 
lees : op 28.50 m boven 

Op bladzijde 203, 25sten regel van boven: 
staat: op 18.34 m boven 
lees : op 16.34 m boven 

's-Gravenhage, den 7den Augustus 1934. 
De Minister van Just itie, Va n S c h a i k. 

s. 77. 

Vervallen. 

s. 88. 

Vervall en. 

s. 165. 

20 Ap,ril 1934. WET tot regel ing van den m
voer van boter. 

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

dat door Ons bij besluit van 29 December 1933, 
N °. 10, (Nederlandsche Staatscourant van 29 
en 30 December 1933, N°. 253), ingevolge ar
t ikel 2 der "Crisisinvoerwet" 1931 (Staatsblad 
N °. 535) gewijzigd bij de wet van 17 ovem
ber 1933 (Staatsblad N °. 596) de invoer van 
boter wederom aan een tijdelijke beperking is 
onderworpen en dat artikel 3 van genoemde 
wet voorschrijft, dat in zoodanig geval een 
voorstel van wet tot voorziening van het in dat 
besluit geregeld verbod van invoer zal worden 
gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,,invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2. ,,Onze Minister", de M inister van Eco
nomische Zaken . 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 maan
den, aanvangende 1 J anuari 1934 en e indigen
de 31 December 1934 of woveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 

verboden van boter, voor zoover deze meer 
bedraagt dan 100 ten honderd van de hoeveel 
heid boter, welke gem iddeld per 12 maanden 
gedurende de jaren 1928, 1929 en 1930 uit dat 
land is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vorig lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Minister, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verleend. 

3. 1. Gedurende het in het vorig artikel 
genoemde tijdvak zal de invoer der aldaar 
genoemde artikelen niet zij n toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister- afgegeven vergun
ning. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig lid. be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
va tstell ing van bedragen, welke ter best1·ij
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
bes.luit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebrach t. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stellen ten aanzien van de in dat beslui t ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwijkingen toe te 
staan. 

4. Een besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscaurant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepassing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vor ig lid , is verboden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaal de in de arti kelen 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanzien waarvan de overtred ing 
plaats ha d, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af

. levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat h et is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
wo1·den als misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van feiten, strafbaai
gesteld bij deze wet, zij n, behalve de bij o[ 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belas t 
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alle ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
ti e, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vall ende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn niet van toepas ing de straf
bepalingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoerrechten en accijnzen. 

8. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
len 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933 (Staatsblad O

• 596) van 
overeenkomstige toepassing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi-
g ing. · 

L asten en bevel en, enz. ; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 20sten 

A pri l 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Econo1nische Z aken, a. ·i., 

H. Co lij n. 
( Uitgeg. 31 Dece-inber 1934. ) 

s. 166. 

20 April 1934. WET tot regeling van den in
voer van ongesmolten dierlijk vet. 

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

dat door Ons bij beslui t van 29 December 
1933, 0

• 9, (Nederlandscke Staatscourant van 
29 December 1933, N °. 253), ingevolge artikel 
2 der "Cris isinvoenvet" 1931 (Staatsblad N °. 
535), gewijzigd bij de wet van 17 November 
1933 (Staatsblad N °. 596), de invoer van on
gesmol ten dierlijk vet wederom aan een tij
delijke beperking is onderworpen en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, dat in 
zoodanig geval een voorstel van wet tot voor
zien ing van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij , den R aad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na voora f
gaanden opslag in en t repot; 

2. ,,Onze Minister" , de Minister van E co
nomische Zaken. 

2. 1. Gedurende het tijdvak van 12 m aan
den, aanvangende 1 Januari 1934 en e indi gen
de 31 December 1934 of woveel eerder als 
door Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van ongesmolten dierlijk vet, voor
zoover deze meer bedraagt dan 100 ten hon
derd van de hoeveelheid, welke gemiddeld 
per 12 maanden gedurende de jaren 1929, 
1930 en 1931 van die goederen ui t dat la nd 
is ingevoerd. 

2. Boven de ingevolge het vori g lid vast
gestelde hoeveelheden kunnen door of vanwege 
Onzen Mini ter, op grond van bijzondere om
standigheden, bijzondere vergunningen tot in
voer dier goederen worden verl eend. 

3. 1. Gedurende het in het vor ig artikel 
genoemde t ijdvak zal de invoer der a ldaar 
genoemde a rtikelen niet zijn toegestaan, tenzij 
daarbij wordt overgelegd eene daartoe door of 
vanwege Onzen Minister afgegeven vergun
ning. 
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2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gesteld betreffende de 
voorwaarden, krachtens welke, en de wijze, 
waarop eene vergunning, in het vorig li d be
doeld, wordt verstrekt, a lsmede betreffende de 
vaststelling van bedragen, welke ter bestrij 
ding van kosten, aan de uitvoering van dat 
besluit verbonden, aan belanghebbenden wor
den in rekening gebracht. 

3. In een besluit, als in het vorig lid be
doeld, kan aan Onzen Minister bevoegdheid 
worden verleend, nadere voorschriften vast te 
stell en ten aanz ien van de in da t besluit ge
stelde regelingen, alsmede op grond van bij 
zondere omstandigheden daarvan en van het 
bepaalde in het eerste lid, afwij k ingen toe te 
staan. 

4. E en besluit, als in dit artikel bedoeld, 
wordt in de Nederlandsche Staatscourant be
kend gemaakt. 

4. 1. Voor de toepass ing dezer wet stelt 
Onze Minister bepalingen vast betreffende het 
leveren van bewijs van herkomst van ten in
voer aangegeven goederen. 

2. Invoer, in strijd met het bepaalde krach
tens het vorig lid , is ve1·boden. 

5. 1. Hij , die opzettelijk goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in de a rtikel en 2, 
3 en 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste 6 maanden of geldboete van ten 
hoogste f 10,000, terwijl de goederen, waar
mede of ten aanz ien waarvan de overtred ing 
plaats had, kunnen worden verbeurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
di e eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, a f
levert of ten verkoop of ter aflevering in voor
raa.d heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod krachtens het 
bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4. 

3. De fe iten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden a ls misdrijven beschouwd. 

6. Met het opsporen van f iten, strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, behalve de bij of 
krachtens artikel 141 van het W etboek van 
Strafvordering aangewezen pe rsonen, belast 
a ll e ambtenaren der Rijks- en Gemeentepoli
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrech ten 
en accijnzen. 

7. Op feiten, vallende in eene strafbepaling 
dezer wet, zijn n iet van toepass ing de straf
bepal ingen, voorkomende in de wetten betref
fende de invoer rechten en accij nzen. 

8. Met betrekking tot de in en krach tens 
deze wet gegeven voorschr iften zijn de arti ke
len 5, 6 en 7 der "Crisis invoerwet" 1931 
(Staatsblad N °. 535) , gewijzi gd bij de wet van 
overeenkomstige toepass ing. 

9. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op dien der afkondi
g ing. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten P aleize het Loo, den 20sten 

April 1934. 
WILHELMINA. 

De M inister van Staat, 
M inister van Economische Zaken, a. i., 

H. Col ij n. 
( Uitgeg. 31 Decen,ber 1934.) 
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s. 293. 

31 Mei 1934. WET tot regeling van den in
voer van vleesch en van levende schapen 
en slachtpaarden. 

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

dat door Ons bij besluit van 12 Juli 1933 N°. 
28 (Nederlandsche Staatscourant van 14 Juli 
1933, N°. 136) ingevolge artikel 2 der "Crisis
invoerwet" 1931 (Staatsblad 0

• 535) de tij
del ij ke beperking van den invoer van versch, 
gekoeld en bevroren rund- en kalfsvleesch is 
voortgezet, alsmede, dat tevens bij voornoemd 
besluit de invoer van verschillende andere 
soorten vleesch, alsmede van levende schapen 
en slachtpaarden is beperkt, welke beperkin
gen bij Ons besluit van 19 J anuari 1934, N°. 
13 (N ederlandsche Staatscourant van 22 Ja
nuari 1934, N °. 15) op grond van art. 2 van 
bovengenoemde wet, zooals deze is gewijzigd 
bij de wet van 17 November 1933, Staatsblad 
N°. 596 opnieuw zijn vastgesteld en dat ar
tikel 3 van genoemde wet voorschrij ft, dat 
ingeval van toepassing van artikel 2 van ge
noemde wet een voorstel van wet tot voor
ziening van het in dat besluit geregeld verbod 
van invoer zal worden gedaan; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet is te verstaan onder: 
1 °. ,, invoer", invoer in het vrije verkeer 

rechtstreeks uit het buitenland of na vooraf
gaanden opslag in entrepot; 

2°. ,,Onze M inister", de Minister van Eco
nomische Zaken ; 

3° . ,,vleesch" : a. versch gekoeld, bevroren, 
gezouten, gerookt en/of gedroogd rund- en 
kalfsvleesch en/of op andere wijze bewerkt, of 
geconserveerd; b. versch, gekoeld, bevroren, 
gezouten, gerookt en/of gedroogd en/of op 
andere wijze bewerkt of geconserveerd scha
-pen- en paardenvleesch. 

2. 1. Gedurende een tijdvak van 6 maan
den, aanvangende 16 Juli 1933 en eindigende 
16 Januari 1934 of zooveel eerder a ls door 
Ons op voordracht van Onzen Minister zal 
worden bepaald, is de invoer uit ieder land 
verboden van: 

a. vlee ch (met uitzondering van versch, 
gekoeld en bevroren rund- en kal fsvleesch), 
levende schapen en slachtpaarden, voor zoo
ver deze meer bedraagt dan 100 ten honderd 
van de hoeveelheid, welke van d ie art ikelen 
gemiddeld gedurende de tijdvakken van 16 
Jul i 1931 tot 16 Januari 1932 en van 16 Juli 
1932 tot 16 J an]Jari 1933 uit dat land is inge
voerd; 

b. versch, gekoeld en bevroren rund- en 
kalfsvleesch, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 60 ten honderd van hetgeen gemiddeld 
per 6 maanden in de jaren 1929, 1930 en 1931 
uit dat land is ingevoerd. 

2. Gedurende een tijdvak van 12 maanden, 
aanvangende 16 Januari 1934 en eind igende 
met 15 Januari 1935, is de invoer uit ieder 
"land verboden van: 

a. vleesch (met uitzonderii;ig van versch, 
gekoeld en bevroren rund- en kalfsvleesch), 
levende schapen en slachtpaarden, voor zoover 
deze meer bedraagt dan 20 ten honderd van 
de hoeveelheid, welke van die artikelen ge
middeld per 12 maanden in de jaren 1931 en 
1.932 uit dat land is ingevoerd; 

1934 

b. versch, gekoeld en bevroren rund- en 
kalfsv leesch, voor zoover deze meer bedraagt 
dan 20 ten honderd van de hoeveelheid, welke 
van die artikelen gemiddeld per 12 m aanden 
in de jaren 1929, 1930 en 1931 uit dat land 
is ingevoerd. 

3. Onze M inister is bevoegd om boven de 
contingenten, vastgesteld in het vorig lid, bij 
zondere contingenten vast te stellen voor den 
invoer uit nader door hem aan te wijzen 
landen. 

3. 1. Met ingang van den dag, waarop deze 
wet in werking treedt, zal de invoer der in 
het vorig artikel bedoelde goederen slechts 
zijn toegestaan aan eene door Onzen M inister 
aan te wijzen Centrale. 

2. Door Ons worden op voordracht van 
Onzen Minister regelen gestel d betreffende 
de wijze, waarop de ingevolge het vorig l id 
aangewezen centrale bij den invoer van de in 
artikel 1 genoemde goederen zal te werk gaan. 

3. In een besluit, als in het vorig 1 id be
doeld, kan aan Onzen Minister de bevoegd
heid worden verleend, nadere voorsch ri ften 
vast te stellen ten aanzien van de in dat be
sluit gestelde regelingen, alsmede om op grond 
van bijzondere omstandigheden daarvan a f
wijkingen toe te staan. 

4. Een besluit, als in het tweede l id be
doeld, wordt in de N ederlanà,.sche Staatscou
rant bekend gemaakt. 

4. 1. H ij die opzettelij k goederen invoert 
in strijd met het bepaalde in en krachtens de 
artikelen 2 en 3, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste 6 maanden of geld
boete van ten hoogste f 10,000, terwijl de goe
deren, waarmede of ten aanzien waarvan de 
overtreding plaats had, kunnen worden ver
beurd verklaard. 

2. Met dezelfde straffen wordt gestraft hij , 
die eenig goed verkoopt, te koop aanbiedt, af
levert of ten verkoop of ter a fl evering in voor
raad heeft, waarvan hij weet, dat het is inge
voerd in strijd met een verbod in en krach
tens het bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

3. De feiten, strafbaar gesteld bij deze wet, 
worden als misdrijven beschouwd. 

5. Met het opsporen van feiten , strafbaar 
gesteld bij deze wet, zijn, beha] ve de bij of 
krachtens artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering aangewezen personen, belast 
alle ambtenaren van Rijks- en Gemeentepol i
tie, zoomede de ambtenaren der invoerrechten 
en accijnzen. 

6. Op feiten, vallende in eene strafbepa
ling dezer wet, zijn niet van toepassing de 
strafbepal ingen, voorkomende in de wetten 
betreffende de invoerrechten en accijnzen. 

7. Met betrekking tot de in en krachtens 
deze wet gegeven voorschriften zijn de artike
l e n 5, 6 en 7 der "Crisisinvoerwet" 1 931 
(Staatsblad N°. 535} gewijzigd bij de wet van 
17 November 1933, Staatsblad N° . 596 van 
overeenkomstige toepass ing. 

8. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag, volgende op d ien der afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 31sten 

Mei 1934. WILHELMI A. 
De Ministe,· van Staat, 

Minister van Economische Z aken, a. i., 
H . Co lij n. 

(Uitgeg. 15 J anuari 1935.) 
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s. 333. 
23 Juni 1934. BESLUIT, houdende bepalin

gen omtrent vervoer van suiker op ge
deel ten van het grondgebied gelegen in de 
provinciën Noorcl,.B rabant en Z eeland. 

W ij W I LHELM! A, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 31 Mei 1934, n° . 157, Invoer
r ech ten en A ccijnzen; 

Gez ien artikel 87 § 3 der Suikerwet 1924 
(Sta!],tsblad n° . 425), alsmede Onze beslu iten 
van 30 J uli 1927 (Staatsblad n°. 283), 2 Juli 
1928 (Staatsblad n°. 241), 22 Apri l 1933 
(Staatsblad n°. 225) en 23 Februari 1934 
(Staatsblad n°. 74) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
12 J un i 1934, n°. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1934, n °. 183, 
Invoerrechten en Accij nzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepa
len : 

Art. 1. Op het in de provincie Z eeland 
li ggende gedeelte van het terrein van toezicht, 
omschreven in artikel 162 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), 
voor zoover dit ligt bu iten het in die provin
cie liggende gedeelte van het terrein van toe
zicht omschreven in artikel 177 van die wet, 
a lsmede op het gebied behoorende tot de ge
meente H ulst en op het gedeelte van het 
g rondgebied l iggende in de provincie Noorcl,. 
B rabant buiten het in die provincie liggende 
gedeelte van het terrein van toooicht omschre
ven · in artikel 162 van bovengenoemde A lge
meene W et, met uitzondering van het gedeelte 
van het grondgebied liggende ten noorden 
van de B ergsche Maas, mag su iker, kandij 
daaronder begrepen, behoudens het in artikel 
2 hierna bepaalde, niet dan gedekt door een 
geleibiljet of ander geldig document worden 
vervoerd in eene hoeveelheid grooter dan 250 
gram. 

2. H et vori g artikel is niet van toepassing 
op suiker, welke wordt vervoerd in een ver
pakking, d ie voldoet aan door Onzen M inister 
van F inanciën gegeven voorschriften. 

Ten aanzien van aldus verpakte suiker blijft 
onverkort van toepassing Ons besluit van 22 
April 1933 (Staatsblad n°. 225), gewijzigd bij 
dat van 23 Februari 1934 (Staatsblad n°. 74). 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
p i aatst. 

Onze M inister van Financiën is belast met 
de u itvoering van dit besluit, dat in het taats
blad za l worden geplaatst en waarvan af
schri ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 23sten Juni 1934 . 

s. 339 . 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d. 

(Uitgeg. 21 M ei 1935.) 

2 Juli 1934. WET, houdende w1Jz1gmg van 
artikel 13, le lid, en artikel 24, le lid , 
van de Bankwet 1919 (Staatsblad n°. 553 
van 1918), laatstelij k gewijz igd· bij de wet 
van 27 Mei 1932 (Staatsblad n°. 221 ). 
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Wij WILHELMINA, enz. . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben,. 

dat het gewenscht is artikel 13, l e lid , en 
artikel 24, le lid, van de Bankwet 1919• 
(Staatsblad 0

• 553 van 1918), laatstel ij k ge
wijzigd hij de wet van 27 Mei 1932 (Staatsblaá 
n°. 221) te wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het le lid van art. 13 van de· 

Bankwet 1919 (Staatsblad N°. 553 van 1918), 
laatstel ij k gewijzigd hij de wet van 27 M e i 
1932 (Staatsblad n°. 221), vervallen de woor
den: ,,een vij fde deel van". 

2. In het le lid van art. 24 van voormelde· 
wet worden de woorden "tenminste twee d i-
recteuren" vervangen door "tenminste één. 
d irecteur". 

3. Deze wet wordt geacht in werking te zijn: 
getreden met ingang van 1 April 1934. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den J uli 

1934. 

s. 347. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, 0 u d .. 

(Uitgeg. 13 J uli 1934.} 

2 Jul i 1934. WET tot opheffing van de on
derscheiding tusschen handelsdaden en 
niet-handelsdaden en koop] ieden en niet
kooplieden. 

Bijl. Handel. :ede Kamer 193f/1933 , n°. f53, 
1-3; 1933, n°. 51, 1933/1934, n° . 1f, 1- 6. 

H andel. :ede Kamer 1983/1984, bl z. 181J1-
18f4. 

B ijl . Handel. l ste Kamer 1933/1934, n°. 1:e, 
blz. 1-3. 

H andel. l ste Ka1ner 1933/1934, blz. 581-590. 

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

dat h et wenschelijk is de bestaande onderschei
d ing tusschen handelsdaden en n iet-handels
daden en tusschen kooplieden en n iet-koopl ie
den op te heffen en, in aanslu it ing aan de 
daartoe noodige wetswijzigingen, enkele an
dere veranderingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. I. H et Burgerlij k W etboek ondergaat 

de vol geode wijzigingen: 
1. In artikel 165 worden de woorden: ,,of 

eene openbare koopvrouw" vervangen doo,·: 
,,of al oefent zij zei fstandig een beroep uit". 

2. Het eerste lid van artikel 168 word 
gelezen: , ,Een vrouw, die ze l fstandig , met de 
u itdrukkelij ke of stilzwijgende toestemming 
van haren man, een beroep u itoefent, kan zich 
te dier zake zonder zijnen bijstand verbinden." 

H et derde lid van dit artikel vervalt. 
3. In het tweede lid van artikel 187 ver

vallen de woorden : ,, , ten ware zij zich als. 
openbare koopvrouw mogt hebben verbonden"_ 

In het derde lid van artikel 187 worden de 
woorden: ,,te voldoen, zoowel de schulden die 
zij als openbare koopvrouw heeft aangegaan, 
als degene d ie zij vóór haar huwel ijk heeft 
gemaakt" gelezen: ,,aan hen te voldoen de 
schulden, van h are zijde in de gemeensch ap 
gevallen" en vervallen de woorden: ,. , in 
het eene of andere geva l,". 

4. In het eerste l id van artikel 668 worden 
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,de woorden: ,,die n iet aan toonder luiden,", 
vervangen door: ,,op naam". 

Het derde lid van artikel 668 wordt gelezen: 
"De levering van schuldvorderingen aan 

toonder ge chiedt door de overgave, die van 
:schuldvorderingen aan order door de overgave 
en het endossement van het papier." 

5. De artikelen 669 en 670 vervallen. 
6. In artikel 1191 worden geschrapt de 

woorden: ,, , en de goederen zich nog be
vinden in dcnzelfden staat waarin zij zijn ge
leverd gewörden". 

Aan dit artikel wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : ,,De artikelen 231, 233, 
234, 236 en 237 van het W etboek van Koop
handel vinden overeenkomstige toepassing." 

7. N a artikel 1192 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel , luidende: ,,Art ikel 1192a. Het 
regt van den verkooper vervalt, indien de 
goederen, na zich in het bezit van den oor
spronkelijken kooper of van iemand van 
zijnentwege te hebben bevonden, door eenen 
derde te goeder trouw zijn gekocht en aan 
denzelven afgeleverd. 

Ingeval echter de koopprijs nog niet door 
dien derde betaald is, kan de oorspronkelijke 
verkooper de gelden tot aan het beloop zijner 
rekening voor zich vorderen, mits de vorde
ring geschiede binnen den tijd van dertig da
gen na de oorspronkelijke aflevering." 

8. Artikel 1207 vervalt. 
9. In artikel 1286, eerste lid, worden de 

woorden: ,,behoudens de bijzondere regelen 
op den koophandel en op borgtogten betrekke
lijk", vervangen door: ,,behoudens bijzondei-e 
wettelijke voorsch1·iften". 

10. H et tweede lid van artikel 1355 ver
valt. 

11. In het opschrift van den negenden 
titel van het derde boek vervall en de woor
d en c "of vennootschap". 

12. Artikel 1866 vervalt. 
13. H et derde lid van artikel 1915 wordt 

gelezen: 
,,De bepal ingen van dit artikel zijn niet toe

passelijk op aandeelen in eene obligatielee
uing, mitsgaders op schuldverbintenissen door 
den schuldenaar in de uitoefening van zijn be
drijf aangegaan." 

14. De artikelen 1934 en 1935 vervallen. 
15 . H et eerste lid van artikel 1939 wordt 

gelezen: 
"In de gevallen, waarin de wet schriftel ijk 

bewijs vordert, wordt niettem in, wanneer er 
een' begin van bewijs door geschrifte aanwezig 
is, het bewijs door getuigen toe~elaten, tenzij 
ieder ander dan schriftelijk bewijs uitgesloten 
is.'' 

In het tweede I id van artikel 1939 wordt : 
,,aldus" gelezen: ,,begin van bewijs door ge
schrifte". 

16. Artikel 1940 vervalt. 
17. Artikel 2008 wordt gelezen: 
,,De regtsvorderi ngen: 
van timmerlieden, metselaars en andere 

werkbazen tot betaling hunner leveranciëp en 
loonen; 

van winkeliers tot betal ing der geleverde 
goederen, 

voor zoover deze regtsvorderingen betrekke
lijk zijn tot werkzaamheden en lever ingen, 
die niet voor het beroep van den schuldenaar 
hebben plaats gehad, 
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verjaren door verloop van vijf jaren." 
Art. II. Het Wetboek van Koophandel on

dergaat de volgende wijzigingen: 
1. In het eerste lid van artikel 1 worden 

de woorden: ,,zaken van koophandel" vervan
gen door: ,, de in dit Wetboek behandelde on
derwerpen". 

Het tweede lid van dit artikel vervalt. 
2. De eerste titel van het eerste boek . ver

valt. 
3. H et opschrift van den tweeden t ite l des 

eersten hoeks wordt gelezen : ,,Van boekhou
ding." 

4. In het eerste , lid van artikel 6 worden 
de woorden: ,,Elk koopman" vervangen door: 
" I eder, die een bedrijf uitoefent," en wordt 
voor het woord: ,,aanteekening" ingevoegd: 
,,naar de e ischen van zijn bedrijf" . 

5. In artikel 7 worden de woorden: ,,aan 
de aanteekeningen, balan en en afschriften, 
genoemd in het vorig artikel, ten voordeele 
van den koopman die ze heeft gehouden," 
gelezen : ,,ten voordeele van ieder aan diens 
boekhouding" . 

6. In artikel 8 worden de woorden: ,,ge
noemd in artikel 6, derde lid," gelezen: 
,,welke zij ingevolge artikel 6, derde lid, moe
ten houden, maken of bewaren,". 

7. In ,a rtikel 11 worden de woorden: ,,de 
boeken, bescheiden en geschriften, genoemd in 
artikel 6, derde lid, open te leggen," gelezen: 
,,zijn boekhouding over te leggen," . 

8. H et opschrift van den derden titel des 
eersten hoeks wordt gelezen: ,,V an eenige 
soorten van vennootschap." 

9. Het opschrift van de ee rste afdeeling 
van dezen titel wordt gelezen: ,,Algemeene 
bepaling." 

10. Artikel 14 vervalt. 
ll . Artikel 15 wordt gelezen: ,,De in dezen 

titel genoemde vennootschappen worden ge
regeerd door de overeenkomsten van partijen, 
door dit Wetboek en door het Burgerlijk 
Regt." 

12. Artikel 16 wordt gelezen: ,,De vennoot
schap onder eene firma is de maatschap, tot 
de uitoefening van een bedrij f onder eenen 
gemeenschappelijken naam aangegaan." 

13. In het eerste lid van artikel 29 worden 
de woorden: ,, voor alle handelszaken" ver
vangen door: ,,voor alle zaken". 

14. In artikel 36g wordt: ,,h andelszaak" 
gelezen: ,,zaak". 

15. In artikel 37 vervallen de woorden: 
,,en is koopman in den zin van dit wetboek". 

16 . In het eerste lid van artikel 37c en in 
het tweede lid van artikel 37 e wordt: ,,han
delszaak" gelezen: ,,zaak". 

17. De vierde afdeeling van den derden 
t itel des eersten hoeks verva lt. 

18. Het eerste lid van a rtikel 62 wordt 
gelezen: ,,Makelaar is hij, die, als zoodani g 
beëedigd door de arrondissements-regtbank, 
zijn bedrij f maakt van het sluiten van over
eenkomsten, tegen genot van zeker loon of 
provisie, op order en op naam van personen, 
tot wie hij niet in een vaste betrekking staat." 

19. Artikel 76 wordt gelezen: ,,Commis
siona ir is hij , die zijn bedrijf maakt van het. 
sluiten van overeenkomsten op zij n eigen naam 
of firma, en tegen genot van zeker loon of 
provisie, op order en voor rekening van een 
ander." 
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20. a a rtikel 85 wordt ingevoegd, een 
nieuw artikel 85a, 1 uidende : ,,Indien iemand, 
zonder daarvan zijn bedrijf te m a ken , op ei gen 
naam of firma en tegen genot van zeker loon 
of provisie, op order en voor rekening van 
een a nder , eene ove reenkomst si uit, vinden de 
a rtikelen 77, 78, 80 tot en met 85, 240 en 241 
overeen koms ti ge toepass ing. " 

21. H et opschrift van den ach tsten ti tel des 
eersten hoeks wordt gelezen: ,,V an reclame of 
terugvordering in geval van fai llissement. " 

22. In a r t ikel 230 wordt: ,, koopmanschap
pen" vervangen door : ,, roerende goederen" 
en: ,,de koopmansch a ppen" door : ,,d ie goe
deren'' . 

23. H et eerste lid van artikel 231 wordt 
van " dat" a f gelezen: ,,dat de goederen zich 
nog bevinden in denzelfden staat , waar in zij 
zijn geleverd geworden" . 

24. In het eerste lid va n artikel" 232 wordt: 
,,koopmanscha ppen" vervangen door: ,, roe
rende goederen" en : ,,de koopmanschappen" 
door: ,,de goederen". 

In het tweede lid van arti kel 232 wordt: ,,de 
koopmanschappen" vervangen door: ,,de goe
deren". 

25 . In de a r t ikelen 234, 235, 236, eerste lid, 
237, 238, eerste en derde l id, en 239 wordt : 
" koopma nschappen" telkenmale verva ngen 
door: ,,goederen" . 

26. In het eerste lid van artikel 240 wordt: 
,,koopma nschappen" vervangen door: ,, roe
rende goederen". 

27. In a r t ikel 241 wordt : ,, koopmansch ap
pen" vervangen door: ,,goederen" . 

28. De a rtikelen 244 en 245 vervall en. 
29. In he t tweede I id van a r t ikel 258 ver

vallen de woorden : ,, in za ken van koophandel 
toegelaten". • 

30. In artikel 323 worden de woorden: 
"art ikel 14" gelezen: ,, den derden ti tel van 
het eerste boek". 

Art. III. H et Wetboek van Burgerl ijke 
R echtsvordering ondergaat de volgende wijzi 
g ingen: 

1. In arti kei 4 worden onder 2°. de woor
den: ,, instellingen of stichti ngen en zedelijke 
1 ichamen" vervangen door: ,, regtspersonen" . 

2. In artikel 4 wordt 3°. gelezen: ,, Ten 
aanzien van andere regtspersonen aan den 
persoon of de woonplaats van een der bestuur
ders en, na de ontbinding, van een der ver
effenaars, of aan hun zetel of kantoor." 

3. In artikel 4 wordt 4°. gelezen : ,,T en 
aanzien van v e nnoo t.sch a p pen onde r fi rm a e n 
en co1n1nandite aan den persoon of de woon
plaats van een der beheerende vennooten en, 
na de ontbinding, van een der vereffenaars, 
of aan haar kantoo r." 

4. In artikel 4 worden de a anvangswoorden 
van I id 2 onder 7°.: ,,Indien deze p laats niet 
bekend i " gelezen: ,,Indien zij di e binnen het 
koninkrijk niet een woonplaa ts hebben, daar 
ook niet een bekend werkelijk verblijf bezit
ten en hun woonplaats buiten het koninlu-ijk 
onbekend is". 

5. In artikel 5 wordt onder 2°. : ,,eene cor
porat ie, maatschap of handelsvereeniging" 
verva ngen door : ,,een regtspersoon of vennoot
schap''. 

6. H et tweede 1 id van ar t i kei 8 vervalt. 
7. A a n a r t ikel 9 wordt een nieuw tweede 

lid toegevoegd, luidend: 
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" Deze termijn kan op verwek van den 
eischer , zoo noodig onder he t stell en van voor
waarden, verkort worden. Artikel 7, lid 2 en 
3, v indt overeenkomstige toepass ing, met di en 
verstande, dat de voorwaarden, waaronder de 
verg unn ing is verleend, a lt ij d aan het hoofd 
van het exploi t moeten vermeld worden." 

8. A r tikel 10 wordt gelezen: 
,, Indien de gedaagde die binnen he t kon ink

rijk noch een bekende woonpl aats noch een 
bekend werkelijk verblijf bez it, daa r buiten 
een bekende woonplaats heeft, geld t de termij n 
van dagva arding, bij a lgemeenen maatregel 
van bestuu r vastgesteld. 

Het tweede lid van a rtikel 9 vindt hier 
eveneens toepassing." 

9. Art ikel 80 wordt gelezen: ,,De vonnis
sen, bij verstek gewezen, zull en, tenzij de voor
loopige tenuitvoerlegging is bevolen , niet ten 
uitvoer gelegd kunnen worden, dan na ver
loop va n ach t dagen na de beteekening aan de 
par t ij in persoon of te h a rer woonpl aats, op 
de wijze a ls bij de a rtikelen 2 en 4 voor de 
dagvaarding is bepaald. " 

10. In artikel 86 worden de aanvangswoor
den: ,,Geen vonnis bij verstek" gelezen: ,,Geen 
vonn is bij verstek, waarvan de voorloopige ten
uitvoerl egg ing niet is bevolen ,". 

ll. H et op chr ift van den v ierden ti tel des 
ee rsten boeks wordt gelezen: ,,Van regtsple
g ing in wissel- en zeezaken". 

12. De artikelen 298, 300, 301 en 302 ver
vall en. 

13. H et eerste lid van a rt ikel 303 word t 
gelezen: ,,De voorzitter van de arrond isse
ments-regtbank kan aan den houder van een 
wisselbrief of van een orderbiljet, va n non
betaling geprotesteerd , ve rlof verl een en, con
servato ir beslag te leggen op de roerende 
goederen van den trekker, den acceptant en 
de endossanten." 

14 . De a rtikelen 304-311 vervall en. 
15. De artikelen 314, 315 en 316 verva llen . 
16. Artikel 321 word t gelezen: ,,De bepa-

1 ingen van de a rtikelen 312 en 313 zijn mede 
toepasselijk op zaken, welke bij den kanton
regte r moeten worden aangebracht." 

17. Art ikel 586 wordt gelezen: 
,,Lijfsdwang heeft mede pl aats : 
1 °. T egen all e personen, die eenen wissel 

brief of eene chèque hebben geteekend al s 
trekkers, acceptanten of endossanten , of den
zelven door borgtogt, aval genaamd, gewaar
borgd hebben ; 

2° . Tegen persone n , die ter zake van hun 
bedr ij f orderbr iefj es of andere handelspapie
ren hebben geteekend. 

Hij d ie een bed rij f uitoefent, wordt, behou
dens tegenbewijs, geacht zich ter zake van 
zijn bedrijf te hebben verbonden, indien het 
tegendeel niet in het door hem geteekend pa
pie r is uitgedrukt." 

18. In het eerste 1 id van artikel 770a ver
va ll en de cij fe rs: ,, 304, 305 ,". 

Art. IV. H et Wetboek van Strafrecht on
de rgaat de vol gende wij zig ingen: 

1. Na artikel 84 wordt ingevoegd een 
n ieuw artikel 84 bis, luidende : ,,Ar tikel 84bis . 
Onder koopman wordt verstaan iede r, die een 
bedr ijf uitoefent ." 

2. In a rt ikel 439, 2°. wordt: ,,de koopman 
die" vervangen door: ,,hij die". 

Art. V . De H andelsregisterwet 1918, Staats-
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blad 1918, n°. 493, ondergaat de volgende 
wijzigingen: 

1. In het eerste lid van artikel 1 wordt: 
"handelszaken" vervangen door: ,,zaken in 
den zin dezer wet". 

In het derde lid wordt: ,,handelszaak" ver
vangen door: ,,zaak". 

2. Het eerste lid van artikel 2 wordt ge
lezen: ,,1 . Onder zaak verstaat deze wet elke 
onderneming, waarin eenig bedrijf, door wien 
ook, wordt uitgeoefend." 

H et tweede lid wordt gelezen: ,,2. Vennoot
schappen onder firma en en co-m1nandite wor
den, gelijk naamlooze vennootschappen en 
coöperatieve vereenigingen, steeds geacht een 
zaak in den zin dezer wet te drijven." 

Het derde lid wordt tot en met de dubbele 
punt vervangen door: ,,3. Zaken in den zin 
dezer wet zijn niet ondernemingen, toebehoo
rende aan: 

a. pub! iekrechtelijke lichamen;" 
en de letters "a" tot en met "d" worden 

gewij zigd in "b" tot en met " e". 
3. In het eerste lid van artikel 3 vervalt: 

,, koopman,", wordt: ,,handelszaak" vervan
gen door : ,,zaak" en worden de woorden : 
"Behoort de handelszaak aan meer dan één 
koopman" vervangen door: ,,Behoort de zaak 
aan meer dan één per oon". 

In het tweede en het derde lid wordt: 
,,handelszaak" vervangen door: ,,zaak''. 

4. In het eerste lid van artikel 4 wordt: 
,,handelszaak" vervangen door: ,,zaak", en: 
,,het bedrijf" door: ,,zij ". 

5. In het eerste lid van artikel 5 wordt: 
" handelszaak aan een koopman, niet een 
rechtspersoon zijnde" vervangen door: ,,zaak 
aan een natuurlijk persoon". 

Het tweede lid wordt gelezen: ,,2. Behoort 
de zaak aan meer dan één persoon, dan wordt, 
met vermeld ing van het aandeel, waarvoor 
ieder eigenaar is, omtrent hen a llen opge
geven hetgeen is voorgeschreven bij het eerste 
lid onder 1°., 2°. en 3°., en omtrent hen die 
de zaak drijven, hetgeen aldaar is voorge
schreven onder 4°., 5°., 6°. en 7°." 

In het derde en het v ierde lid wordt: ,,de 
koopman" vervangen door: ,,de eigenaar". 

Van het vijfde lid wordt de eerste zin ge
lezen: ,,Behoort de zaak aan een gehuwde 
vrouw, dan worden opgegeven de tijd en de 
wijze, waarop de man zijne toestemming heeft 
verleend, dat zij zelfstandig een bedrijf uit
oefent, en de bepalingen, die hij daarbij mocht 
hebben gemaakt." 

6. In artikel 8, eerste Jid, artikel 9, arti
kel 10, artikel 11 , eerste en tweede li d, ar
tikel 12, artikel 13, eerste en tweede lid, ar
tikel 14, eerste en vierde lid" artikel 15, 
eerste lid, artikel 16, artikel 17, eerste lid, 
artikel 18, eerste, tweede en derde lid, artike l 
19, eerste, derde, vierde, vij fde en zesde lid, 
artikel 20, derde 1 id, wordt: ,,handelszaak" 
vervangen door: ,,zaak". 

7. In artikel 14, tweede lid , wordt: ,,han
delszaak" vervangen door: ,,zaak zelve". 

Art. VI. De Handelsnaamwet, Staatsblad 
1921, n°. 842, ondergaat de volgende wijzi
g ingen: 

1. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: ,,On
der handelsnaam verstaat deze wet den naam 
of de firma, waaronder eene zaak in den zin 
van het ee rste of het tweede lid van artikel 2 
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der Handelsregisterwet 1918 (Staatsblad 1918, 
n°. 493) wordt gedreven." 

2. In artikel 2 wordt : ,,handelszaak" ver
vangen door: ,,zaak". 

3. In artikel 3, eerste lid, wordt: ,,Het is 
den koopman, eigenaar eener handelszaak" 
vervangen door: ,,Het is den eigenaar eener 
zaak", en: ,,de handelszaak" door: ,,de zaak". 

In het tweede lid vervalt: ,,koopman," en 
wordt: ,,handelszaak" gewijzigd in: ,,zaak". 

In het derde I id wordt: ,,handelszaak" ge
lezen: ,,zaak" en: ,,een koopman": ,,iemand". 

4. In artikel 4, lid 1, wordt: ,,de handels
zaak zou toebehooren aan een of meer koop
lieden" vervangen door: ,,de zaak zou toebe
hooren aan een of meer pe1 onen". 

In het tweede lid wordt: ,,de handelszaak 
toebehoort aan koop] ieden" vervangen door: 
,,de zaak toebehoort aan personen" (twee
maal), : ,,een of meer koop! ieden" door: ,,een 
of me~r personen", en: ,,handelszaak" door: 
,,zaak . 

In het derde lid wordt: ,,een koopman" ver
vangen door: ,,één persoon", en: ,,handels
zaak'' door · zaak" 

5. In artik~l 5 ~ordt: ,,handelszaak" ver
vangen door: ,,zaak",: ,,door een anderen 
koopman" door: ,,door een ander",: ,,handels
zaken" (tweemaal) door: ,.zaken". 

6. In artikel 6, 1 id 2, wordt telkens: ,,han
delszaak" vervangen door: ,,zaak" (viermaal). 

Art. VII. De Wet van 28 Mei 1925, Staats
blad n°. 204, houdende nieuwe wettelijke rege
ling van de coöperatieve vereenigingen, onder
gaat de volgende wijzigingen: 

1. Arti kei 2 vervalt. 
2. In artikel 7, lid 2, artikel 19, lid 2, 

artikel 30, lid 3, en artikel 38, lid 1, onder 
c en d, wordt telkens "handelszaak" vervan
gen door: ,,zaak". 

Art. VIII. Artikel 2 der Wet van 22 De
cember 1857, Staatsblad n°. 171 , tot buiten
effectstell ing en vervanging der Fransche wet 
van 3 September 1807 op de interesten, wordt 
gelezen als volgt: ,,De wettelijke interesten 
bedragen v ijf ten honderd in het jaar." 

Art. IX. De Zegelwet 1917 (wet van 22 
Maart 1917, Staatsblad n°. 244) ondergaat de 
volgende wijzigingen: 

1. In artikel 18, lid 2, wordt het woord 
"koop! ieden" vervangen door: ,,hen, die een 
bedrijf ui toefenen,". 

2. In artikel 32 wordt 21 °. gelezen: ,, de 
in de u_itoefening van een bedrijf toegezonden 
brieven, gehouden boeken en opgemaakte ba
lansen". 

3. In artikel 34 wordt onder II, b,: ,,koop
mansgoederen" vervangen door: ,,lichamelijke 
roerende goederen" . 

Art. X. De Wet op de Zamenstelling der 
Regterlijke Magt en het Beleid der Justitie 
van 18 April 1827 (Staatsblad n°. 20) onder
gaat de volgende wijzigingen: 

1. In arti kei 38 worden de woorden: ,,zoo 
in burgerlijke a ls in handelszaken" gelezen : 
,,in burgerlijke zaken". 

2. In het tweede lid van artikel 50 worden 
de woorden: ,,burgerlijke en handelszaken" 
ge lezen : ,,burgerlijke zaken" . 

Art. XI. In het eerste lid van artikel ·14 
der wet van 22 April 1855 (Staatsblad n °. 
32}, tot regeling en beperking der uitoefening 
van het regt van vereeni g ing en vergadering, 
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worden de woorden: ,,de burgerlijke maat
ohap of vennootschap, noch op vennootschap

pen van koophandel" gelezen: ,,maatschappen 
of vennootschappen". 

Art. XII. Goedgekeurd wordt voor het Rijk 
in Europa de intrekking van het voorbehoud, 
bedoeld in artikel 1 van de wet van 23 Juni 
1925 (Sta,atsblad 1925, n°. 253), houdend de 
goedkeuring van het Protocol van 24 Septem
ber 1923, betreffende arbitrage-clausules. 

Overgangsbepalingen . 

Art. XIII. De ten tijde van de inwerking
treding dezer wet bestaande maatschappen, 
aangegaan om onder gemeenschappel ijken 
naam een bedrijf uit te oefenen, voorzoover zij 
niet zijn vennootschappen van koophandel in 
den zin der op dat oogenblik geldende artike
len 16-35 van het Wetboek van Koophandel, 
blijven nog gedurende een jaar na die inwer
kingtreding onderworpen aan de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek omtrent de maat
schap. 

Na verloop van een jaar na de inwerking
treding dezer wet worden de in het eerste lid 
bedoelde maatschappen beschouwd als ven
nootschappen, in den zin der artikelen 16-35 
van het Wetboek van Koophandel, gelijk die 
bij deze wet gewijzigd zijn, tenzij zij vóór of 
met het einde van dat jaar ontbonden worden. 

Iedere vennoot van een maatschap, a ls in 
het eerste lid bedoeld, is bevoegd de maat
chap met inachtneming van een termijn van 

ten minste vier maanden tegen het einde van 
het in het tweede lid bedoelde jaar op te zeg
gen. 

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
,omtrent de maatschap blijven bij uits luiting 
toepasselijk op de handelingen, die de ven
nooten eener maatschap als in het ee rste lid 
bedoeld verrichten, voordat een jaar na de in
werkingtreding dezer wet verstreken is. 

Indien een maatschap als in het eerste lid 
bedoeld ontbonden wordt vóór of met het 
-einde van het jaar, dat op de inwerkingtre
ding dezer wet volgt, blijven de bepal ingen 
van het Burgerlijk Wetboek omtrent de maat
schap bij uitsluiting toepasselijk op alle ter 
vereffening van de maatschap verrichte han
delingen. 

Art. XIV. De rechtsgedingen, in welke 
tegen een vóór de inwerkingtreding dezer wet 
gelegen dag gedagvaard is, worden afgedaan 
overeenkomstig de ten dienenden dage gelden
de regel en van rechtsvordering. 

Op de levering van het bewijs, de toelating 
van lijfsdwang en de bepaling van de mora
toire in teresten vinden in deze gedingen de 
voorschriften dezer wet toepassing. 

De geldigheid der dagvaard ing en de be
voegdheid des rechters worden beoordeeld naar 
de ten dage der dagvaarding geldende voor
schriften. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 2den J uli 

1934. 
WILHELM! A. 

D e M inister van Buitenlandsche Zaken, 
de Graeff. 

D e Minister van Justitie, Van Scha ik. 
D e M inister van F inanciën, 0 u d. 

( Uitgeg. 12 D ecember 1934.) 
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s. 515. 
17 September 1934. BESLUIT, houdende 

bouwverbod in den zin der Luchtvaartwet 
ten aanzien van perceelen, gelegen om en 
aangrenzend aan het luchtvaartterrein de 
Kooy. 

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

Defensie van 27 April 1934, Ie Afdeeling, 
122· 

G~let op artikel 5, eerste lid, en op § 5 der 
Wet van 30 Juli 1926 (Sta,atsblad n°. 249) 
tot regeling van de I uchtvaart; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ten 
aanzien van een aantal perceelen, gelegen om 
het luchtvaartterrein de Kooy, een bouwverbod 
uit te vaardigen, als bedoeld in artikel 22 der 
Luchtvaartwet; 

Gezien het proces-verbaal van de zitting der 
Commissie, bedoeld in artikel 27 der Lucht
vaartwet, zoomede het ingediend schriftelijk 
bezwaar van eenen opposant en de meening 
der Commissie te dier zake, als bedoeld in ar
tikel 30, eerste lid, der Luchtvaartwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 29sten Mei 1934, N°. 62) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minis
ter van Defensie van 12 September 1934, Ie 
Afdeeling N°. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Ten behoeve van den Staat der Nederlan
den (Departement van Defensie) is het ver
boden: 

a. op perceelen of gedeelten van perceelen, 
welke hieronder zijn vermeld, en welke op de 
bij dit besluit gevoegde kaart zijn aangeduid 1 
a ls gelegen in eene zóne, zich uitstrekkende 
van de buitengrenzen van het luchtvaartter
rein de Kooy, gelijkgesteld met een aangewe
zen luchtvaartterrein bij gemeenschappelijke 
beschikking van Onze M inisters van Water
staat en van Defensie van 
26 J anuar i 1929, La. I, Afdeeling Waterstaat A 

29 Januari 1929, I e Afdeeling, N°. 124 
tot op een af tand van 200 m van die grenzen 
- na te noemen zóne I -, te bouwen of bouw
werken te hebben, houtgewas te planten of te 
hebben, dan wel zulks te doen of te hebben 
tot een grootere hoogte dan tot het aantal 
achter elk perceel afzonderlijk aangegeven 
meters; 

b. op perceelen of gedeel ten van perceelen, 
welke hie ronder zijn vermeld, en welke op de 
bij dit besluit gevoegde kaart zijn aangeduid 
a ls gelegen in eene zóoe, zich uitstrekkende 
tusschen de afstanden van 200 m-400 m van 
de buitengrenzen van het luchtvaartterrein 
de Kooy voornoemd - na te noemen zóne 
II -, bouwwerken te hebben van een grootere 
hoogte dan 20 m, dan wel van een grootere 
hoogte dan het aantal achter elk perceel a f
zonderlijk aangegeven meters. 

De in zóne I liggende perceelen en perceels
gedeelten worden overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 31 der Luchtvaartwet als volgt om
schreven : 

1 Deze kaart is niet opgenomen. (Red.) 
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Plaatselijke 
benaming. 

Koegras 

Koegras 

K a;aal 
------, 
Koegras 
Kanaal 

Kortevliet 
Koegras 

K oegras 

K oegras 

Koegras 

Koegras 

Korte vliet 

Nieuwediep 

N.H. Kanaal 

-~ 
0 

"' (/1 

..; ., 
s 
s 
" z 

Soort van 
eigendom. 

Grootte, voor 
zooveel bin nen 

de strook 
0-400 m 

liggend 

H.A.1 A. 1 o.A. 

N aam en 
woon plaats van 

den eigenaar. 

1934 

C 1 !i~i 1 :;t I i I II 1 

70 Polder "Het Koe, 
gras" Veststraat47, 
Den Helder 

~I mi 1-,-: -~h-:1:_~_1 ___ 1 1 1 u I i8 M. W. Jimmink, 

1 

Den Helder 

" 
K oegras 

C 23 0 
6597 

6599 
8019 

C 2381 

8020 

C 2404 
3674 

3675 

C 3676 
3677 
3684 

5250 
5251 
5635 
5638 
5891 
8617 
8618 
8629 

C 2407 

2408 
4556 

4557 

C 6645 

C 8605 
8606 
8607 
8608 
8609 
8610 

weiland 
huis en wei-
land 

weiland 
erf 

huis, 
weiland en 
nollen 

huis, 
schuur, 
weiland en 
nollen 

weiland 
weiland 

kanaaldij k 

weila nd 
kanaaldij k 
kanaaldij k 

weilan d 
kanaaldijk 
weiland 
weiland 
N.H. Kan. 
weg 
kanaaldijk 
N .H. K an. 

bouw- en 
weiland 

bouwland 
huis en 

weiland 
thans 

bouwland 

weiland 

polder 

" 
" 
" 
" 
" 

huis, stal, erf 1 

4 
3 

5 

12 

6 

2 

1 
1 
1 
4 
4 

12 

1 
11 

6 

5 
4 
5 
5 
5 
5 

34 10 
91 20 

24 80 

Grietje Thijssen, 1 
Tomatenstraat 114, 
's-Gravenhage 

15 10 

24 65 G. W. evenhuysen, 
K ortevliet 7, 
Den Helder, K oegras 

15 

117 36 20 

12 20 

Staat (Waterstaat} 

" " 
Bouwverbod treft 

slechts hooger bou-
wen dan 9 m. 

" " 
id. 9 m. voor zoover 
ten Z. van grens-
scheiding met per-
ceel 3674 : ten N. 
daarvan vol ver bod . 

12 25 Staat (Waterstaat} 
17 15 
77 60 " " Bouwverbod treft 

" " slechts hooger bou-
wen dan 9 m. voor 
zoover in de strook 
van 0-200 m. 

74 48 " " 64 
" " 25 30 

06 " " als perceel 3684. 
" " 49 80 " " 51 84 " " 31 31 " " 80 34 " " 

98 12 N.V. Bloem bollen-
cultu ur en Export 
Mij.Guldenmonden 
Zn., H eerenweg 92, 
Lisse. 

28 50 idem 
72 20 idem 

36 50 idem 

reestweg 5 1, Anna-
Paulo wna, Breezand 

1

581 50 1 A. Zeeman, v. Fo- 1 

--:--------:-- - ------
11 
90 

0 
24 
26 
15 

10 
37 

10 

De Staat (Domeinen) 

- - - --- ------ --------------
83 50 J . Bla nkman, Rijks- 1 

weg 16, Den H elder 
Koegras 

Strekt slechts tot het 
verbieden van een 

houw van hoog er 
dan 9 m. 

L . & S. 1934. 64 
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K oegras C 

1 

5873 huis met 3 76 J . C. Maters (opz. v. Het bouwverbod op 
schuur en la nderij en), Rijks- dit perceel strekt 

1 

erf weg 23. Den H elder slechts tot het tegen 
gaa n van een bouw 
liooger da n 9 m. 

--

1 

K oegras C 6600 weila nd 3 32 50 I. v. d. Veer en cons., 
Den H eider, P . v.d. 
Veer, 

" " 
6602 huis en 4 00 40 J. v. Loo, Soerabaja, Op de Westelijke h elft 

schuren, M. K aan, H arlingen, van perceel 6602 drukt 
broeikas, J . Thijsen, Wie- het volle hou wver-
bou wlan d ringen. bod, op de 0 . helft, 

groot 2 H.A. en 
20 c.A., slech ts een 
verbod te bouwen 
boven 9 m. 

- - - -

1 

K oegras C 6641 2 huizen, 3 47 60 P . G. de Beurs Gzn, 
hokken, Dog~rsvaart 22, 

1 

weiland Den eider Koegras 

" " 
6642 weiland 3 31 60 P . G. de Beurs Gzn, 

1 

Doggersvaart 22, 
Den Helder Koegras 

-- ----

1 

K oegras C 7081 h uis, erf, 1 5 65 D. Kort, H et bouwver bod op 
schuur Zuidstraat 12, d eze 3 perceelen 

Den Helder 7081, 7160 en 7161 
Straatweg 

" 
7160 huis 55 J . l3os, Weststraat strekt slechts tot het 

1 

43, Den Helder verbieden van een 

" " l n 61 fabriek, erf 18 05 bouw hooger da n 9 m. 

De in Zóne II li ggende perceelen en per ceelsgedeelten worden overeenkomstig dat be
paalde in art. 31 der L uchtvaartwet als volgt omschreven : 

Grootte, voor 
,.; zooveel binnen 

.,; "' de strook Naam en P laatselijke ~ a Soort van 0-400 m woonplaats van bena ming. g E eigendom. liggend rn " den eigenaar. z 
\H .A.1 \ c.A. A. 

K oegras C 2406 1 17 1 Polder "Het K oe-weg 
fras" , Weststraat 

7, Den Helder. 

" " 
3050 weg 1 36 35 ,. 

" " 
3072 weg 12 50 

" 
" " 3681 water 28 

" 
" " 3827 1 

water 1 34 36 
" 

" " 
7621 water 70 

" 
1 2376 

----
K oegras C weila nd 3 92 40 M. W. J immink, 

Den Helder, 

2377 weiland 3 
Koegras 

K a ~'aal " 
87 60 

" 
" 

6601 weiland 3 15 20 .. 
" " 

6656 buis, schuur, 1 94 70 
" wei- en 

bo uwland 
,. 

" 
6657 weiland 1 77 20 

" 

1 

1 1 

1 

--

1 
10 1 

1 

Koegras C 2380 weila nd 4 34 Grietje Th ij ssen, 

1 1 

Tomatenstraat 114, 
's-Gravenhage 

- - - -
K oegras C 2381 huis, weiland 12 24 65 G. W. Sevenhuysen, 

en nollen K or tevliet 7, D en 

8020 huis, schuur, 6 15 
H elder, K oegras 

" " weiland en 
nollen 

--
Koegras C 2387 bouwland 82 40 A. Noot, C 5, 

2389 weiland 6 50 
Barsingerhorn 

" " " 
" " 

2390 nollen 35 10 
" 

" " 
2391 bouwland 37 60 

" 
" " 

2392 bou wland 1 12 60 
" 

" " 
2393 weila nd 20 08 

" 
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Koegras 

Koegras 

Koegras 

1934 

C 3684 kanaaldijk 77 60 Staat (Waterstaat) Bouwverbod trdt 
slechts hooger bou
wen dan 9 m. voor 
zoover in de strook 
van 0-200 m. 

C 

5250 
5251 
5638 
5891 
8617 
8618 
8619 
8620 
8629 

2407 

2414 
2415 
2416 

2417 
4556 

C 3057 

3058 
5930 
6645 

weiland 
kanaaldijk 
weiland 
N.H. Kan. 
weg 
kanaaldijk 
weg 
weg 
N.H. Kan. 

2 
l 
1 
1 
4 

4 

74 
64 
06 
49 
51 
31 
35 
43 
80 

48 

80 
84 
31 

50 
34 

als perceel 3684. 

,------ :- - - - - - ,----- - - --,------ ---
bouw- en 

weiland 
weiland 
weiland 
thans bouw-

land 
weiland 
huis en wei
land 

12 

2 

11 

98 

23 
92 
15 

16 
72 

12 

20 
40 
95 

87 
20 

N . V. Bloembollen
cult uur en export
Mij. Guldenmonden 
Zn., Heerenweg 92, 
Lisse 

idem 
idem 

,- ----- :------,--------- - - - ------
schuur, erf 

bouwland 
weiland 
weiland 

2 
2 
6 

35 

26 
12 
58 

70 A. Zeeman, van 
Foreestweg 51, 
Anna-Paulowna 
Breezand. 

40 idem 
40 idem 
50 idem 

---- -- -----1-------:--- ------1-------- - - ;------- ---
Nieuwediep 

School vaart 

Koegras 

Koegras 

Kortevliet 

c 8604 polder 2 72 10 De Staat (Domeinen) 
8605 5 11 

C 

8606 4 90 10 
8607 5 0 37 
8608 5 24 
8609 5 26 
8610 5 15 
8611 3 22 
8612 4 

10 

73 
!- -----:------;-------- - .- - --- - ---

8053 

8054 

8056 
8057 

huis en 
bouwland 

buis en 
bouwland 

huis en erf 
huis en erf 

7 

5 

10 
JO 

02 

60 

75 
45 

J. Blankman, 
Rijksweg 16, 
Den Helder, 
K oegras. 

idem 

idem 
idem 

C 5926 weiland 
weiland 

1

- - 1851501 J. Gouwenberg, 
5927 80 20 H endrikhoeve, 

Den Helder 
Koegras. 

C 1 5953 ,- a-ar_d_e_n_b_aa_n_l_2_ 1691281_D_e_S_t_a_a_t _____ , __ _ _____ _ 

(Ned. Spoorw.) 

bollelanden Den Helder 
Koegras. 

1 

?. :m 1 ~ul~izen 1~-1---:- 11 ~~ 1 pi!"ted:u?t2°2t Pzn. 

-K-o-rt-e-vl-ie_t __ lc 65631 ~:~~ren, 1 2 1 98 1101_p_i_fo_~_i e-y:_ü_:t-32 ___ :-- ------
bou wland Den Helder 

Koegras. 

Doggers vaart 

Koegras 

C 8097 huis, 
weiland 

8183 weg 

45 

22 

95 

05 

E. v. cl. Neut 
Alphen a /d Rijn 

G. Maaskant 
Den Helder. 
Wed. Jacob v. d . 
Veer, Rijksweg 22 

--- ·------ ·------ - --------:---------
C 6641 2 huizen 

hokken 
weiland 

3 47 60 P. G. de Beurs Gzn. 
Doggersvaart 22 
Den Helder 
Koegras. 
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1 
Koegras C 

1 

7373 ·huis 4 
smederij 
erf 

Friesche buurt 
" 

8181 erf 1 

1 

--
School vaart C 7374 huis, werk- 2 

plaats, erf 

-- - -

1 Kortevliet C 749 school, on- 24 
derwij zers-
woning, erf 

-- --
Kortevliet C 7619 huis en 14 

bouwland 
School vaart 

" 
8058 bouwland 12 

-- - -
Koegras C 7624 water 7 

-- - -
School vaart C 8051 huis en 10 

bouwland 

-- --
School vaart C 8052 huis en 7 

bouwland 

" " 
8055 huis en erf 12 

-- - -
Doggers vaart C 8099 huis en erf 2 

--
Friesche buurt C 8182 huis, schuur, 61 

bouw- en 
weiland 

- -
Kortevliet C 8350 huis en erf 3 

- -
Kortevliet C 8527 huis en erf 8 

--
1 161 Kortevliet C 8528 huis, 

werkpl., 
1 

schuur, erf 
-- ,-61 Kortevliet 5 C 8530 huis, 

werkpl., erf 
--

Doggers vaart C 8531 huis, schuur, 
bouwlanden 

2 49 

1 

1 
1 

Onze Minister van Defensie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden a a n den Raad 
van State. 

's-Grnvenhage, den 17den September 1934. 
WILHELM! A. 

De .Minister van Defensie, L. . D ec kers. 
( Uitg eg. 7 December 1934.) 

s. 546 . 
Vervall en . 

s. 600. 
Verva llen. 

1012 

95 

1 

C. v. Bodegraven 
Kortevliet 46 
Den Helder 

28 Koegras. 

70 D. de Graaf Jzn. 
Kortevliet 50, 
Den Helder, 
Koegras. 

85 Protestantsche 
Vereeniging tot 
stichting en instand-
houding van een 
school met den bij-
bel te Koegras. 

20 D. v. Scheien, 
Kortevliet 40, 

90 Den Helder, 
Koegras. 

85 A. Guldemond, 
L. v. Meerdervoort 
393, 's-Gra.venhage. 

KJ. Hollander, Korte-
vliet 2, Den Helder, 
Koegras. 

98 N.V. Sluis en Groot, 
Zaadteelt en zaad-
handel, Westeide 62, 
Enkhuizen. 

05 C. J . de Wilde, Dog-
rrsvaart 37, Den . 

eider, Koegras. 

32 M. Stoop. wed. 
Nuyens, en cons., 
Kortevliet 42, Den 
Helder, Koegras. 

15 C. Bakker, Kortevliet 
14, Den Helder, 
Koegras. 

60 KJ. Rezelman, Zijpe, 
Schagen brug. 

40 S. v. cheijen, Korte-
vliet 40, Den Helder, 
Koegras. 

1 

45 G. H. Kuit, Den 
Helder. 

15 . Wa~nmaker en 
cons., oggersvaart 
2v, Den Helder, 
Koegras. P. Wagen-
maker, Anna Pa u-
lowna (gedeeltel-\jk) 
andere ileel aan ; 
C. v. Bodegr<tven. 
en cons. 

S . 669A . 

19 Dece1nb er 1934. BESLUIT tot schorsing 
va n het bes lui t van den raad der gemeente 
H oensb1·oek-van 28 September 1934, waar
bij is vastgesteld een verordening tot wij
ziging van de Al gemeene Politieverorde
ning voor de gemeente H oensbroek. 

Geschorst tot 1 April 1985. 

s. 673. 

Vervall en. 
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3 Januari 1934. ARREST van den H oogen 
R aad. (Verzuim overweg tijdig te sluiten. 
Art. 7, lid 3, A. R. D. (oud), art. 8, lid 3, 
A. R. D. (nieuw). 

De uitdrukking "geplaatst in de onmid
dellijke nabijheid van den overweg" in 
art. 7, lid 1, A. R. D. (oud) beteekent niet 
anders dan dat de star,diplaats van den 1 

beambte is in de onmiddellijke nabijheid 
van den overweg. 

,vaar niet was gebleken of aannemelijk 
gemaakt, dat requirant, de gebodsbepaling 
van art. 7 A . R. D. (oud) niet nakomende, 
daarbij zonder schuld was, heeft de Rb. 
hem terecht voor deze overtred ing straf
baar geacht. 

H et op 1 Aug. 1933, dus vóórdat de 
Rb. haar vonnis wees, in werking getreden 
nieuwe A. R. D. hield voor verdachte niet 
de gunstigste bepalingen .in. Immers het 
mede bewezen verklaarde, dat de overweg ' 
nog niet was gesloten toen de trein zich 
reeds op of in de onmiddellijke nabijheid 
van den overweg bevond, valt niet enkel 
onder art. 7 oud, maar ook onder art. 8, 
lid 3, nieuw A. R. D. Ook al zou in dit 
geval de trein nog niet op maar alleen in 
de onmiddellijke nabijheid van den over
weg zijn geweest, dan zou toch het slot 
van laatstgenoemde bepaling overtreden 
zijn. 

J. A. P. , arbe ider bij de N. S. , is requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Rb. te 
Utrecht van 24 Oct. 1933. 

A.-G. Besier concl udeert tot verwerping van 
het beroep : 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is bewezen verklaard, dat verdachte op 
26 Mei 1933 des v.m. omstreeks te 6½ uur te 
Amersfoort als beambte van de Nederl. Spoor
wegen belast zijnde met de bediening en bewa
k ing van de beweegbare afsluitingen van den 
openbaren overweg aan den Soestenveg nabij 
Birkhoven over den spoorweg der Nederl. 
Spoorwegen van Amersfoort naar Amsterdam 
(niet zijnde een door den inspecteur-generaal 
der Spoor- en Tramwegen aangewezen over
weg, waarvoor het minimum van 3 minuten, 
bepaald bij art. 7, 3e l id, A. R. D. niet gold) 
in de onmiddellijke nabijheid van welken over
weg hij was geplaatst, de beweegbare afslui
ti ngen van dien overweg niet ten minste 3 
minuten vóór de komst van een trein uit de 
richting Amersfoort heeft gesloten en gesloten 

gehouden, totdat de trein den overweg was 
voorbij gereden, immers was die overweg nog 
niet door hem ges loten, toen die trein zich 
reeds op of in de onmiddellijke nabijheid van 
dien overweg bevond. 

De Rb. gaf aan dit feit de benaming: ,,als 
beambte, bedoeld in art. 7, lid 1, A. R. D. de 
beweegbare afsluitingen van een openbaren 
overweg niet ten minste drie minuten voor de 
komst van een trein sluiten of gesloten hou
den, totdat de trein den overweg is voorbijge
reden" en veroordeelde te dier zake, met aan
haling der artt. 7 A. R. D., 56 Spoorwegwet, 
en 23 en 91 Sr. , den verdachte tot een geld
boete van f 10 of vervangende hechtenis van 
4 dagen. 

Onder het bewij materiaal, dat tot de bewe
zenverklaring heeft geleid, behoort ook de 
opgave van verdachte ter terechtzitting, onder 
meer inhoudende: ,,dat de dienstrooster uit
wees, dat hij di en 26en Mei 1933 des morgens 
om zes uur aan den overweg in dienst had 
moeten treden; dat hij zich echter verslapen 
had; dat de dienstregeling vermeldde, dat 
dien morgen om omstreeks 61/2 uur de trein 
no. 1808 komende uit de richting Amersfoort 
dien overweg moest passeeren ; dat hij, ver
dachte, eerst geruimen tijd later zijn po t daar 
aan dien overweg heeft ingenomen. De in
houd dezer opgave is derhalve door de Rb. 
als juist aangenomen en staat in dit geding 
vast, hetgeen van belang is voor sommige der 
namens verdachte bij schriftuur aangevoerde 
middelen tot cassatie. 

Deze luiden: 
" 1 °. S . of v. t. van de artt. 338 tot en met 

344 Sv. i. v. m. ,u·tt. 350 en 369 Sv., vermits 
de Rb. niet uit wettige bewijsmiddelen de 
overtuiging kan hebben geput, dat de ver
dachte op dag en uur, in de telastelegging 
bedoeld, was geplaatst in de onmiddellijke na
bijheid van den overweg, daar integendeel ge
bleken is, dat op dien tijd verdachte thuis, 
daar ver vandaan, lag te slapen; 

,,2°. S. of v. t. van de artt. 350 en 352 Sv., 
vermits verdachte de te laste gelegde overtre
ding niet kan worden toegerekend, hebbende 
hij op het tijdstip, in de telastelegging be
doeld, geslapen en moetende toerekenbaarheid 
en schuld worden beoordeeld naar het oogen
bl ik, waarop de strafbare handeling plaats 
had, terwijl de Rb. uit wettige bewijsmiddelen 
zelfs niet de overtuiging kan hebben bekomen, 
dat verdachte niet redelijke maatregelen heeft 
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genomen om te bevorderen, dat hij tijdig zou 
ontwaken; 

"3°. S. of v. t. van art. 1 Sr., vermits de 
Rb. heeft toegepast art. 7 van het Alg. Reg!. 
Dienst, zooals dat luidde, toen de verdachte 
het strafbaar feit beging, terwijl voor ver
dachte gunstiger waren de bepalingen van 
het Alg. Reg!. Dienst, zooals dit luidt sinds 
het K. B. van 15 Mei 1933, S. 277, volgens 
hetwelk voor verdachte geen verplichting meer 
bestond, a ls waarvan de overtreding in de 
dagvaarding aan verdachte is te laste gelegd." 

Het eerste middel is namens verdachte ook 
reeds als verweer in hooger beroep aange
voerd, doch door de Rb. verworpen met het 
betoog, dat met "geplaatst zijn" in de telaste
legging wordt aangegeven, dat aan verdachte 
was opgedragen om op die plaats (in de on
middellijke nabijheid van den overweg) zijn 
dienst te verrichten. Met dit betoog, dat met 
de bewoordingen der telastelegging zeer goed 
- ja zelfs bij uitsluiting - vereenigbaar is, 
ga ik geheel mede en ik acht het middel dus 
ongegrond. 

Met het tweede middel kan ik mij , nog daar
gelaten, dat - ware het juist - niet de aan
gehaalde wetsvoorschriften van formeelrechte
lijken aard zouden zijn geschonden of verkeerd 
toegepast, allerminst vereenigen. 

Geheel onjuist toch acht ik de stelling, dat 
toerekenbaarheid en schuld steeds zouden moe
ten worden beoordeeld naar het oogenblik 
waarop de strafbare handeling plaats had. In
dien een dader opzettelijk of door schuld zelf 
zich in een toestand heeft gebracht, waardoor 
zijn strafbare handeling (verzuim of automa
tisch doen) is ontstaan, geldt voor _de toereken
baarheid van die strafbare handelmg aan den 
dader en voor diens schuld daaraan het tijd
stip, waarop deze zich in bedoelden toestand 
heeft gebracht . Aldus ook van Hamel-van 
Dijck blz. 327. 

Dit' is op het onderhavig geval geheel toe
passelijk. Vast staat, dat verdachte om 6 uur 
des morgens zijn dienst moest aanvangen, 
doch dat hij zich heeft verslapen. Te recht 
mijns inziens met het oog op de groote alge
meene belangen, welke aan een spoorweg
wachter zijn toevertrouwd, is de Rb. , voor 
·welke oók de grief van dit middel reeds a l s 
verweer is te berde gebracht, van oordeel ge
weest, dat de verdachte ( voordat hij zich te 
ruste legde) afdoende maatregelen had moeten 
nemen, dat hij tijdig ontwaakte en dat, nu hij 
dit blijkbaar niet gedaan heeft, het verweer 
moest worden verworpen. 

Het middel spreekt niet van afdoende, doch 
. van redelijke maatregelen, welke de verdachte 

zou hebben genomen. Ik vermoed, dat dit te
rugslaat op verdachtes verweer, zooa ls het in 
het proces-verbaal der terechtzitting in hooger 
beroep eenigszins omstandiger dan in het von
nis is omschreven. Daar lees ik, dat verdach
tes verslapen zijn oorzaak zou hebben gevon
den in het feit, dat hij den geheelen nacht 
bij zijn dochtertje gewaakt had en dat hij 
daardoor 's morgens den wekker niet had ge
hoord. Indien dit a ls vaststaande zou mogen 
worden aangenomen, zou ik meenen, dat de 
maatregel door verdachte genomen, het ge
bruikmaken van een wekker, in dit geval niet 
de maatregel was, welke de redelijkheid 

eischte. Van den spoorwegwachter, die 's mor
gens om 6 uur in dienst moest treden, mocht, 
wanneer hij in de ongelukkige omstandighe
den verkeerde , den geheelen nacht te hebben 
moeten waken (blijkbaar bij eene zieke), wor
den verwacht, dat hij zich niet bij het aan
breken van den dag alsnog te ruste zou leggen, 
ook niet met gebruik van een wekker, doch 
dat hij , met het oog weder op de groote hem 
toevertrouwde algemeene belangen, zich regel
recht naar de hem aangewezen plaats voor de 
uitoefening van zijn dienst zou begeven, des
noods van daar uit trachtende zich te doen 
vervangen . 

Bij het derde middel is minder nauwkeurig 
aangevoerd, dat het A. R. D. sinds het K. B. 
van 15 Mei 1933 anders zou luiden dan op 
het tijdstip, waarop het strafbare feit is be
gaan. Wel is bij dit K. B. het A. R. D. doo r 
een nieuw vervangen, doch dit is krachtens 
art. III van het K . B. eerst op 1 Aug. 1933 
in werking getreden. Intusschen viel laatst
genoemde dag vóór de uitspraak van het be
streden vonnis, zoodat de vraag, welken in
vloed dit op het onderhavig ged ing moet heb
ben, van belang blijft. 

Art. 8 van het nieuwe Reglement houdt in, 
dat de beweegbare afsluitingen niet meer, 
gelijk art. 7 van het oude bepaalde, ten min
ste 3 minuten vóór de komst van een trein 
moeten worden gesloten, doch eerst behoeven 
te worden gesloten, zoodra de veiligheid van 
het verkeer op den spoorweg zulks vordert, 
met dien verstande, dat zij gesloten moeten 
zijn , voordat de trein op den overweg is. 

Deze bepaling is in het a lgemeen gunstiger 
voor een verdachte, in zooverre dat zij het 
vereischte sluiten van den overweg naar een 
later tijdstip verschuift. Deze verdachte kan 
echter hierbij geen baat vinden, daar hem -
vermoedelijk juist met het oog op het nieuwe 
voorschrift - ook was te laste gelegd en be
wezen is verklaard, dat de overweg nog niet 
was gesloten, toen de trein zich reeds op dien 
overweg bevond of in de onmiddellijke nabij
heid daarvan. Reeds toen het laatste het ge
val was nu, vereischte ontegenzeggelijk de 
veiligheid van het verkeer het gesloten zijn 
van de afslui tingen. Ook onder de werking 
van de nieuwe bepaling zou de verdachte dus 
strafbaar zijn geweest, ter zake van het te 
zijnen laste bewezen verklaarde feit. 

V a n een gunstiger bepaling kan derhalve 
niet worden gesproken. De Rb. heeft de oude 
bepaling, onder welke werking het feit was 
gepleegd, nog kunnen toepassen en het mid
del is ongegrond . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. enz. (bewezenverklaring, zie conclusie) ; 
0 . dat het eerste middel van cassatie uitgaat 

van eene verkeerde beteekenis, toegekend aan 
de uitdrukking in de telastelegging: geplaatst 
in de onmiddellijke nabijheid van den over
weg, welke u itdrukking, ontleend aan art. 7, 
le lid , van het Alg. Reg!. Dienst, geene an
dere beteekenis kan hebben dan dat de stand
plaats van den daar bedoelden beambte is in 
de onmiddellijke nabijheid van den overweg, 
zoodat het enkel ter zake doet of hij voor de 
bediening van een overweg op die standplaats 
was aangewezen en niet ook of hij op een 



5 3 JANUAR I 1934 

bepaald oogenblik op die standplaats ter be
diening van den overweg aanwezig is geweest; 

dat het ee1·ste door de Rb. als bewezen kon 
worden aangenomen op grond van de in het 
vonnis opgenomen verklaring van den ver
dachte, dat de plaats, waar hij zijn bediening 

deze de bepaling van art. 7 van het oude 
Alg. Reg!. Dienst mocht toepassen; 

dat dus ook het derde midde l is ongegrond; 
Verwerpt het be roep. 

(W.) 

en bewaking van den overweg moest uitoefe-
nen, was gelegen in de onmiddellijke nabij- 1 3 
heid van dien overweg; 

Januari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onbevoegd uitoefenen van de ge
neeskunst, art. 436 Sr. - Art. 358 , 3e 
lid, Sv.) 

dat het middel dus feitelijken grondslag 
mist; 

0 . wat het tweede middel betreft, dat de 
Rb. op het verweer van verdachte's raadsman, 
dat verdachte in ieder geval bij ontbreken van 
schuld vau alle rechtsvervolging zal moeten 1 
worden ontslagen, heeft overwogen: ,,dat de 
eerste grond is, dat de d ienstdoende chef van 
het station Amersfoort volgens de dienstbe
palingen den trein niet had mogen laten ver
trekken voordat verdachte zich op zijn post 
had gemeld, zoodat - had die chef zijn plicht 
gedaan - de trein niet op of bij den onbe
waakten overweg was gekomen ; maar de Rb. 
dit verweer verwerpt omdat indien de chef 
schuld heeft, dit toch verdachte's schuld niet 
opheft of u itslu it, immers verdachte rekening 
had te houden met de mogelijkheid, dat het 
ontbreken van zijn melding aan dien chef 
zou ontgaan; 

. ,dat de tweede grond is, dat verdachte zou 
hebben geslapen op het tijdstip in de telaste
legging bedoeld; maar de Rb. ook dit ver
weer verwerpt omdat verdachte afdoende maat
regelen had dienen te nemen, dat hij tijdig 
ontwaakte" ; 

dat, waar niet was gebleken of aannemelijk 
gemaakt, dat requirant, de gebodsbepaling 
van art. 7 van het Alg. Reg!. Dienst niet na
komende, daarbij zonder schuld wa , de Rb. 
hem terecht voor deze overtreding sti·afbaar 
heeft geoordeeld; 

dat het middel dus is ongegrond; 
0. dat inderdaad op 1 Aug. 1933 in werking 

is getreden het bij K. B. van 15 Mei 1933, 
S. 277. vastgestelde Alg. Reg!. Dienst, zoo
d at, toen op 24 Oct. 1933 het bestreden von
nis werd gewezen, het daarin toegepaste Alg. 
Reg!. Dienst was komen te vervallen; 

dat derhalve moet worden nagegaan of het 
nieuwe Reglement voor den verdachte de gun
st igste bepalingen inhoudt; dat dit evenwel 
niet het geval is; dat in het vonnis ook is 
bewezen verklaard, zulks overeenkomstig de 
telastelegging, dat de overweg nog niet door 
verdachte was gesloten, toen de trein zich 
reeds op of in de onmiddellijke nabijheid van 
dien overweg bevond; dat het bewezen ver
ki aarde dus valt niet enkel onder art. 7 van 
het oude maar ook onder art. 8, derde lid, 
van het nieuwe Reglement, houdende dit in, 
dat de beweegbare afsluitingen door den met 
de bedien ing belasten beambte gesloten moe
ten worden zoodra de veil igheid van het ver
keer op den spoorweg zulks vordert, met dien 
verstande, dat zij gesloten moeten zijn, voor
dat de trein op den overweg is; 

dat, al aangenomen, dat in dit geval de 
trein zich in de onmiddellijke nabijheid van 
den overweg heeft bevonden maar nog niet op 
dien overweg, ook dan het slot van deze be
paling is overtreden; 

dat uit een en ander volgt, dat de Rb. in 

Het verweer, dat niet bewezen zou zijn, 
dat requirant het in de telastelegging om
schreven beroep als bedrijf zou hebben 
uitgeoefend, eischt geen bepaaldel ijke be
slissing. 

In cassatie kan niet worden opgekomen 
te~en het niet bezigen van bepaalde be
wiJsmiddelen en het toekennen van kracht 
aan andere. 

A.-G. Besier bovendien: Ook een ver
tegenwoordiger of assistent van een ge
neesheer kan gezegd worden het beroep 
van geneeskundige als bedrijf uit te oefe
nen, wanneer hij herhaalde malen zelf
standig geneeskundigen raad of bijstand 
verleent en hiervoor geld aanneemt. 

J. A. v. A. is requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Rb. te Dordrecht van 20 
Oct. 1933, waarbij, met vernietiging van een 
mondel ing vonni van het Ktg. te Oud-Beijer
land van 5 Mei 1933, requirant is veroordeeld 
tot eene geldboete van f 300 enz. 

A.-G. Besier concludeert tot verwerping: 

Bij het best.-eden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is de verdachte veroordeeld ter zake 
van het daarbij bewezen verklaarde feit, dat 
hij, niet toegelaten tot de uitoefening van 
het beroep van geneeskundige, waartoe de wet 
een toelating vordert, buiten noodzaak dat 
beroep als bedrij f heeft uitgeoefend door in de 
maand Sept. 1932 te Maasdam op verschil
lende tijdstippen bij M. L . Barendregt, die 
leed aan een kwaal, den pols te voelen en de 
knieën te betasten, vervolgens mede te dee
len, dat deze persoon last had van klieren, 
en ten slotte onder meer te adviseeren de 
knieën te omwikkelen met doeken nat gemaakt 
in warm water, h ierbij de werkelijke bedoeling 
hebbende aldus een genezenden invloed u it te 
oefenen op de kwaal van voornoemde persoon 
en hebbende hij , verdachte, voor den aldus 
verleenden geneeskundigen bijstand eenig gel d 
aangenomen, zulks terwijl t ijdens het plegen 
van die overtreding nog geen twee jaren waren 
verloopen sinds eene veroordeel ing van ver
dachte door den Ktr. te Oud-Beijerland op 
15 Jul i 1931 gewezen wegens overtred ing van 
art. 436. eerste I id, Sr., gepleegd bij eerste 
herhaling, onherroepel ij k was geworden. De 
Rb. gaf hieraan de benaming: ,,het niet toe
gelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet eene toelating vordert, buiten 
noodzaak dat beroep uitoefenen, terwijl tijdens 
het plegen van die overtreding nog geen twee 
jaar zijn verloopen, sedert eene vroegere ver
oordeel ing van den schul dige wegens eene ge
lijke overtreding gepleegd bij eerste herhal ing 
onherroepelijk is geworden". 
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Bij schriftuur voert verdachte thans twee 
middel en tot cassatie aan. 

Het eerste heeft betrekking op de omstan
digheid (waarop de verdachte ook ter terecht
zitting der Rb. een bernep had gedaan), dat 
het bedrijf in dit geval werd uitgeoefend door 
verdachtes principaal, Dr. Jonkers Both , en 
geenszins door hem, die als in dienstbetrek
king zijnde geenerlei bedrij f uitoefende. Vast 
zou immers staan, ,,dat verdachte in dienst en 
in opdracht van Dr. Jonkers Both gehandeld 
heeft, dat deze laatste het bedrijf uitoefende, 
immers leiding gaf, opdroeg, de geïnde gelden 
in ontvangst nam etc., kortom het bedrijf uit
oefende". Hierdoor zouden zijn geschonden 
,,art. 436 Sr., art. 1 van de Wet van 1865, 
S. -60 en de daarmede samenhangende arti
kelen". 

Als tweede middel van cassatie wordt aan
gevoerd "het feit, dat uit geen enkele over
weging van het bestreden vonnis aannemelijk 
blijkt, waarom requirant hier aangemerkt kan 
worden als uitoefenende een bedrijf, hoewel 
dat verweer uitdrukkelijk is gevoerd. De 
krachtens art. 358 Sv. noodzakelijke bepaal de
l ijke beslissing ontbreekt, ten gevolge waar
van dit artikel en welke daarmede samen
hangen is geschonden". 

Ik bespreek het tweede middel, dat den 
vorm betreft, het eerst. 

Art. 358 Sv. eischt in zijn derde lid, dat 
hier blijkbaar wordt bedoeld, een bepaalde 
beslissing van den rechter op een voorgedra
gen verweer, behalve in de gevallen van be
roep op nietigheid der dagvaarding, onbe
voegdheid van den rechter, niet-ontvankel ijk
heid van het 0. M. of redenen voor schorsing 
der vervolging of beroep op een strafuitslui
tings- of strafverminderingsgrond - van welk 
alles hier geen sprake is - alleen wanneer in 
strijd met het verweer wordt aangenomen, dat 
het bewezen verklaarde een bepaald strafbaar 
feit oplevert. Ook dit laatste doet zich hier 
niet voor, daar bewezen is verklaard, dat 
verdachte het beroep van geneeskundige als 
bedrijf heeft uitgeoefend en verdachte wel 
heeft betwist, dat deze bewezen verklaring 
juist is, doch niet, dat het bewezen verklaarde 
niet zou vallen onder de aan art. 436 Sr. ont
leende benaming. Het middel is dus onge
grond. 

Bij het eerste middel wordt als vaststaande 
voorgesteld wat alleen door verdachte is be
weerd, doch geenszins bewezen is verklaard. 
Veeleer moet worden aangenomen, dat de Rb. 
geen geloof heeft gehecht aan de bewering 
door verdachtes vertegenwoordiger ter terecht
zitting blijkens het daarvan opgemaakt proces
verbaal gedaan, dat deze alleen zou hebben 
gehandeld als vertegenwoordiger van een ge
neesheer, n.l. van dokter Jonkers Both, die te 
Voorburg zou wonen, doch een geneeskundig 
bureau zou hebben aan de Voorstraat te Dor
drecht (in welke stad verdachte zelf woont) , 
en in wiens opdracht hij, verdachte, zou heb
ben gehandeld, ofschoon genoemde dokter hem 
noch bij zijn eerste bezoek aan die patiente, 
noch bij vrijwel alle latere bezoeken heeft 
vergezeld, en voorts dat hij het rnn de fa
mil ie der patiente bij elk bezoek betaalde be
drag aan dezen moest afdragen. 

Doch ook al stonden al deze beweringen 

vast, dan zou niet zijn in te zien , waarom ver
dachte dan niet het beroep van geneeskundige 
als bedrijf zou hebben uitgeoefend. Ook een 
vertegenwoordiger of assistent van een genees
heer kan gezegd worden het bernep van ge
nees\rnndige als bedrijf uit te oefenen, wan
neer hij herh aalde malen zelfstandig genees
kundigen raad of bijstand verleent en hier
voor geld aanneemt. Ook dit middel is dus 
ongegrond. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard, enz. zie 
conclusie; 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
dat het tweede middel , dat blijkbaar het oog 

heeft op het derde lid van het als geschonden 
genoemde wetsartikel, is ongegrond, omdat 
hier geen van de gevallen aanwez ig is , waarin 
volgens het derde lid van art. 358, i.v. m. de 
artt. 425 en 415 Sv. bepaaldelijk eene beslis
sing in het vonnis vereischt wordt, ook niet 
het geval, dat, in strijd met het te dien aan
zien door verdachte uitdrukkelijk voorgedra
gen verweer, aangenomen wordt, dat het be
wezenverklaarde een bepaald strafbaar feit 
oplevert; dat immers dit verweer niet inhield, 
dat hetgeen in het vonnis door de Rb. als 

1 bewezen is aangenomen niet zou opleveren 
het strafbaar feit, hetwelk de Rb. daarin heeft 
gezien, maar dat niet bewezen zoude zijn, dat 
requirant het in de telastelegging omschreven 
beroep als bedrijf zou hebben uitgeoefend; 

dat ook het eerste middel is ongegrnnd; dat 
wel uit de processen-verbaal van de terecht
zitting van Ktg. en Rb. , waar deze zaak in 
behandeling is gekomen, blijkt, dat requirant 
als verweer heeft gevoerd, dat hij enkel als 
a sistent van zijn principaal Dr. Jonkers Both 
is opgetreden en alles wat hij heeft verricht in 
opdracht van dien principaal heeft gedaan, 

n dat Dr. Jonkers Both , in eersten aanleg 
als getuige gehoord, deze beweringen van re
quirant heeft bevestigd, maar de Rb. in haar 
vonnis aan deze verklaringen is voorbijgegaan 
en op grond van de door haar gebezigde be
wijsmiddelen als bewezen heeft aangenomen 
hetgeen aan requirant was te laste gelegd; 
dat tegen deze feitelijke beslissing, omtrent 
het niet bezigen van bepaalde bewijsmiddelen 
en de kracht aan andere toe te kennen, in 
cassatie niet met vrucht kan w01·den opge
komen; 

Verwerpt het bernep. 
(W.) 

3 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 100.) 

Uit het 2e lid volgt dat, indien in eenig 
jaar de ki assedeeler der openbare scholen 
wijziging ondergaat, de besturen van de 
overeenkomstige bijzondere schol en met 
den in dat jaar toegepasten klassedeeler 
nog gedurende twee jaren na het tijdstip, 
waarop die klassedeeler is gewijzigd, reke
ning mogen houden. 

Wij Wilhelmina, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingP.steld door 

de Diaconie der 'ederduitsch-Hervormde ge-
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meente te Nijmegen tegen het besluit van Ge
dep. Staten van Gelderland van 9 Augustus 
1933, n°. 287, tot ongegrondverklaring van haar 
beroep te$en het besluit van den raad der ge
meente Nijmegen van 25 Januari 1933, n°. 10, 
houdende afwijzende beschikking op hare aan
vrage om toekenning van de vergoeding, be
doeld in artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1931, voor de jaarwedde 
van eene boventallige leerkracht, verbonden aan 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs, Sint Stephanusstraat 82, aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 13 
December 1933, n°. 639; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
28 December 1933, n°. 17728, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat de raad der gemeente Nijmegen bij 
besluit van 25 Januari 1933, n°. 10, afwij zend 
heeft beschikt op de aanvrage van het boven
genoemde schoolbestuur om vergoeding uit de 
gemeentekas van eene boventallige leerkracht 
over 1931 voor zijne school aan de Sint Stepha
nusstraat n°. 82 ; 

dat, nadat het schoolbestuur daartegen bij 
Gedep. Staten van Gelderland in beroep was 
gekomen, deze bij besluit van 9 Augustus 1933, 
n°. 287, het beroep ongegrond hebben verklaard, 
daarbij o. a. overwegende, dat over de jaren 
1930 en 1931, zoowel aan de openbare lagere 
scholen der gemeente Nijmegen als aan de bij
zondere lagere school aan de Sint Stephanus
straat n°. 82 van het onderwerpelijke schoolbe
stuur, meer onderwijzers werkzaam waren dan 
het aantal, waarvan de jaarwedden door het 
Rijk worden vergoed ; dat deze omstandigheid 
zich over het jaar 1929 aan de openbare lagere 
scholen der o-emeente Nijmegen wel, doch aan de 
bjjzondere fagere school van het onderwerpe
lijke schoolbestuur niet voordeed, zoodat met 
inachtneming van het bepaalde in art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 het schoolbestuur 
eerst ingaande 1 Januari 1930 rechten kon ont
leenen aan artikel 100 der meergenoemde wet; 
dat, in aanmerking nemende, dat de bijzondere 
lagere school aan de Sint Stephanusstraat n°. 82 
over 1930 gemiddeld - welk aantal de grond
slag is voor de berekening der gemeentelijke 
vergoeding voor het jaar 1931 - werd bezocht 
door 139 leerlingen, toepassing van den gunstig
sten klassedeeler der openbare lagere scholen in 
de gemeente Nijmegen over eenig tijdvak van 
het jaar 1931, zijnde 33 22/35, tot uitkomst 
geeft, dat over 1931 uit de openbare kassen 
mochten worden vergoed de jaarwedden van 
139: 33 22/35 = 4 157/1177 of, met verwaar
J oozing van fracties kleiner dan de helft, van 
4 leerkrachten, welke jaarwedden geheel door 
het Rijk werden vergoed; dat volgens het l e lid 
van artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
derhalve over 1931 geen aanspraak bestaat op 
vergoeding uit de gemeentekas van de jaar
wedde van een boventallige leerkracht.; dat, 
nu het schoolbestuur tengevolge van de om
standigheid, dat in 1929 aan zijne school geen 
overtollige leerkrachten werkzaam waren en 
dus eerst, ingaande 1 Januari 1930 aan artikel 
100 der Lager-Onderwijswet 1920 rechten kan 
ontleenen, alleen nog de vraag te beantwoorden 
blijft of toepassing van den voor 1930 geldenden 
klassedeeler tot uitkomst geeft of ingevolge het 

tweede lid van het meergemelde wetsartikel 
aanspraak op de gemeentelijke vergoeding over 
het jaar 1931 bestaat; dat dit niet het geval 
blijkt te zijn ; dat toch toepassing van den 
gunstigsten klassedeeler over eenig tijdvak van 
1930, zijnde 32 133/148, tot uitkomst geeft, 
dat uit de openbare kassen mochten worden 
vergoed de jaarwedden van 139: 32 133/148 = 4 
1069/4869 of, met verwaarlooziniz van fracties 
kleiner dan de helft, van 4 leerkrachten, welke 
jaarwedden geheel door het Rijk zijn vergoed; 
dat derhalve ook volgens het tweede lid van 
artikel 100 der Lager-Onderwijswet 1920 het 
onderwerpelijke schoolbestuur over 1931 geen 
aanspraak kan maken op de vergoeding uit de 
gemeentekas van de jaarwedde van een boven
tallige leerkracht en de raad van Nijmegen dan 
ook terecht afwijzend op de gedane aanvraag 
heeft beschikt ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inziens Gedep. Staten hunne beslissing op 
onjuiste gronden hebben genomen; dat de 
vraag was of over 1931 aanspraak gemaakt zou 
kunnen worden op vergoeding van een leer
kracht uit de gemeentekas, op grond van het 
tweede lid van art. 100 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat Gedep. Staten deze vraag ontkennend 
beantwoorden, omdat de toepassing van den 
voor 1930 geldenden klassedeeler tot uitkomst 
geeft, dat uit de openbare kassen vier leerkrach
ten vergoed mochten worden, welk aantal ook 
door het Rijk vergoed werd ; dat bij deze 
beantwoording echter niet het tweede, maar het 
eerste lid van artikel 100 wordt toegepast ; dat 
het tweede lid wordt toegepast, wanneer op 
grond van den klassedeeler ( eerste lid) geen 
aanspraak op vergoeding bestaat, zooals in het 
onderhavige geva1; dat de argumentatie van 
Gedep. Staten dus onjuist is en onbeslist is ge
bleven de principieele vraag of, wanneer over 
een jaar op grond van het eerste lid van artikel 
100 vergoeding is toegekend voor eene boven
tallige leerkracht, het volgende jaar ook aan
spraak op vergoeding bestaat ook, wanneer 
toepassing van den klassedeeler het aantal 
leerkrachten geeft, dat door het Rijk vergoed 
wordt en dus het eerste lid van art .. 100 niet 
toegepast kan worden ; 

0. dat art. 100, lid l, der Lager-Onderwijswet 
1920 bepaalt, dat, indien in eene gemeente aan 
eene openbare school meer onderwijzers werk
zaam zijn dan het aanta., wa,1rvan de jaarwed
den door het Rijk aan de gemeente worden 
vergoed, het bestuur eener, naar de onderschei
dingen van art. 3, 2° en 4• lid, overeenkomstige 
bijzondere school in die gemeente aanspraka 
heeft op vergoeding uit de gemeentekas van de 
jaarwedden en wedden van een met betrekking 
tot het aantal leerlingen aan die school even
redig aantal aan die school verbOnden onder,vij
zers boven het aantal, waarvan de jaarwedden 
en wedden door het Rijk aan dat bestuur wor
den vergoed, en als grondslag der berekening 
aangeeft het gemiddelde aantal leerlingen per 
onderwijzer aan de gezamenljjke overeenkom
stige openbare scholen; 

dat lid 2 van art. 100 bepaalt, dat de vergoe
ding wordt uitgekeerd over het tijdvak, gedu
rende hetwelk aan de openbare school meer 
onderwijzers werkzaam zijn dan het aantal, 
waarvan de jaarwedden door het Rijk aan de 
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gemeenten worden vergoed en tot twee jaren · 
daarna; 

dat op grond van lid 1 als grondslag der be
rekening moet worden beschouwd dezoogenaam
de klassedeeler van de overeenkomstige open
bare scholen in het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarover vergoeding wordt gevraagd ; 

dat de woorden "en tot twee jaren daarna" 
blijkens de geschiedenis van de wet zijn opge
nomen om aan de besturen van de bijzondere 
scholen gelegenheid te geven, zich geleidelijk 
aan t e passen aan wijziging van dien k lasse
deeler; 

dat hieruit volgt, dat, indien in eenig jaar de 
klassedeeler der openbare scholen WJjziging 
ondergaat, de besturen van de overeenkomstige 
bijzondere scholen met den in dat jaar toege
pasten klassedeeler nog gedurende twee jaren 
na het tijdstip, waarop die klassedeeler is ge
wijzigd, rekening mogen houden ; 

O. da t het appelleerende schoolbestuur, zoo
als niet betwist wordt, aan het bepaalde bij het 
eerste lid van art. 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 geen recht op vergoeding van eene boven
tallige leerkracht over 1931 kan ontleenen; 

dat evenmin eene berekening met inachtne
ming van den in aanmerking komenden klasse
deeler, zijnde in dat geval dien over 1930, het 
schoolbestuur over 1931 krachtens art. 100, 2• 
lid, der wet aanspraak geeft op vergoeding van 
een boventallige leerkracht, zulks in verband 
met de daling van het leerlingenaantal ; · 

dat mitsdien Gedep. Staten op goede gronden 
de afwijzende beschikking van den gemeente
raad hebben gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep onge~rond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

3 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 5e lid.) 

u niet is gebleken, dat de op een bij 
rondere school irigeven radio-lessen niet 
betreffen onderwijs in een der vakken, om
schreven in art. 2, hebben Ged. Staten 
terecht de kosten van aanschaffing van 
een radio-ontvangtoestel en het ontvangen 
van radio-lessen, als vallend onder art. 
101 5e lid j 0

• art. 55 letter / voor ver
goeding in aanmerking gebracht. 

De kosten, vallende op de aanstelling 
van kweekelingen moeten geacht worden 
te strekken ter verzekering van den goeden 
gang van het onderwijs, als bedoeld in 
art. 55 sub o. Hetzelfde is het geval met 
de kosten wegens gemaakte school reisjes. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Oostdongeradeel, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
6 September 1933, N°. 97, 2e Afdeeling F , 
waarbij met vernietiging in zooverre van het 
beslui t van dien raad van 30 Mei 1933, 0

• 3, 
de aan het bestuur der Hulpvereeniging voor 
Christelijk ationaal Schoolonderwijs te An
jum over de jaren 1928, 1929 en 1930 toe-

komende vergoeding, bedoeld in art. 101, eer
ste lid, der Lager-Onderwijswet 1920, nader is 
vastgesteld op f 7190 ; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 December 1933, N°. 664 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 27 
December 1933. N°. 17518, a fdeel ing Lager 
Onderwijs Financieel; 

0. dat de raad van Oostdongeradeel in zijne 
vergadering van 30 Mei 1933 o. m. de aan de 
Hulpvereeniging voor Christel ijk N ationaal 
Schoolonderwijs te Anjum toekomende vergoe
ding, bedoeld in art. 101 , l e lid, der Lager
Onderwijswet 1920, over het tijdvak 1928 tot 
en met 1930 heeft vastgesteld op f 6715.04, 
daarbij voor de toepassing van het 8ste lid van 
het genoemde wetsartikel buiten rekening 
latende: 

a, . f 231. 36 wegens kosten van aanschaffing 
van een radio-ontvangtoestel en het ontvangen 
van radiolessen; 

b. f 187.50, zijnde een gedeelte van het sa
laris van een kweekelinge met akte; 

c. f 56.10 wegens gemaakte schoolreisjes; 
dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 

naar zijn oordeel de uitgaven voor radio-ont
va ngtoestellen , radiolessen en daarmede ver
band houdende uitgaven de normale e ischen 
van het gewoon lager onderwijs in de ge
meente Oostdongeradeel te boven gaan en 
alzoo niet als uitgaven voor leermiddelen voor 
het gewoon lager onderwijs kunnen worden 
aangemerkt, en in elk geval uit een oogpunt 
van zuinigheid, billijkheid en financieele ge
lijkstelling bezwaarlijk ten laste der gemeente 
kunnen worden genomen ; dat aan salaris of 
toelage van een " kweekeling met akte" slechts 
dan het karakter van bezoldiging eener boven
tallige leerkracht wordt onthouden, als en 
voor zoover het bedrag dezer toelage blijft 
beperkt tot een matig bedrag, hetwelk naar 
zijn oordee l een bedrag van f 350 's jaars -
zijnde ook het bedrag door de assistenten der 
openbare lagere scholen genoten - niet mag 
te boven gaan; dat naar zijn oordeel de kos
ten van zoogenaamde schoolre isjes van de 
leerl ingen, ook al wu " ontspanning" niet het 
eenige doel daarvan zijn geweest, bezwaarlijk 
kunnen worden aangemerkt als dienende "ter 
verzekering" van den goeden gang van het 
onderwijs in scholen van gewoon lager onder
wijs; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit beslui t 
bij Ged. Staten van Friesland in beroep was 
gekomen, dit college bij besluit van 6 Sept. 
1933, N°. 97, 2de Afdeeling F. , met vernieti
g ing voor woveel noodig, van het bestreden 
raadsbesluit de aan den appellant over de 
jaren 1928, 1929 en 1930 toekomende vergoe
ding, bedoeld in art. 101, le lid, der Lager
Onderwijswet 1920, gewijzigd heeft vastgesteld 
op f 6715.04 + f 231.36 + f 187.50 + f 56.10 = f 7190, uit overweging, dat ingevolge art. 
101, l e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 de 
gemeente aan de besturen der in art. 9ï , l e 
1 id, bedoelde scholen vergoedt de kosten van 
instandhouding, met uitzondering van de jaar
wedden en wedden der onderwijzers; dat, vol
gens art. 101, 2e lid, juncto 8e lid, de ver
goeding wordt bepaald op ten hoogste het ge-
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middelde bedrag per leerling van de kosten 
over hetzelfde dienstjaar der overeenkomstige 
openbare scholen in de gemeente; dat, krach
tens art. 101, lid 5, als de in lid 2 bedoelde 
kosten der openbare lagere scholen gelden de 
kosten Yolgens art. 55 onder e tot en met h en 
o, alsmede die van instandhouding; dat, naar 
meermalen door de Kroon is uitgesproken, 
noch uit de bewoordingen van deze bepaling, 
noch uit eenig ander artikel der wet voort
vloeit, dat met de kosten, bedoeld in art. 55 
onder e tot en met h en o en met die van 
instandhouding slechts zijn bedoeld de kosten, 
welke noodzakelijk zijn voor het geven van 
lager onderwijs binnen de grenzen van de 
normale eischen aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, terwijl zulks evenmin 
moet worden afgeleid uit den aard der bepa-
1 ing; dat, volgens de Kroon, moet worden 
aangenomen, dat onder deze kosten vallen ook 
die uitgaven, welke de gemeente doet voor 
haar openbaar lager onderwijs, voor zoover 
dit boven die normale eischen uitgaat, mits 
de uitgaven slechts krachtens haren aard en 
karakter vallen onder één der rubrieken e tot 
en met h en o van art. 55 of onder die van 
instandhouding; dat op soortgelijken grond 
moet worden aangenomen, dat tot de werkelijk 
gemaakte kosten van de bijzondere school be
hooren alle uitgaven, ten behoeve van de 
bijzondere school gedaan, ook voor zoover zij 
uitgaan boven de normale eischen aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, mits de 
uitgaven slechts krachtens haren aard en 
karakter behooren tot één der rubrieken e tot 
en met h en o van art. 55 of onder die van 
instandhouding; dat bij Ons Besluit van 26 
October 1932, N°. 29, is bes! ist, dat de kosten 
van aanleg en onderhoud van een radio-ont
vangtoestel en van eene bijdrage aan de e
clerlandsche Christelijke Radio Vereeniging 
voor het verkrijgen van eene handl eiding voor 
radiolessen, waardoor deze meer vrucht kunnen 
dragen, als kosten, bedoeld in art. 55, sub /, 
der wet voor vergoeding in de termen vallen; 
dat blijkens Onze besluiten van 1 Augustus 
1928, N°. 78, en 21 April 1933, S. 217, als 
kosten, strekkende tot verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs en mitsdien 
behoorende tot de rubriek van art. 55, letter 
o, beschouwd moeten worden die wegens toe
lage aan kweekelingen en van schoolreisjes en 
wel tot de volle deswege uitgegeven bedragen, 
zoodat ook deze bedragen binnen de door art. 
101, 8e lid, gestelde gren moeten worden 
vergoed ; dat op grond van het voorgaande, 
in verband met de omstandigheid, dat de 
overeenkomstig a rt. 101, 2e lid , der wet be
rekende maximumvergoeding over het meer
genoemde driejarige tijdvak bedroeg f 12521.42, 
moet worden aangenomen, dat inderdaad de 
gemeenteraad van Oostdongeradeel de hier
voo1· vermelde, door den appellant gedane 
uitgaven ad onderscheidenlijk f 231.36, f 187.50 
en f 56.10 bij de toepassing van art. 101, 8ste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 ten onrechte 
van de voor vergoeding in aanmerking ko
mende werkelijk gemaakte kosten heeft uitge
zonderd; 

dat van dit besluit de raad van Oostdonge
radeel bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat hij zich bij het toetsen der uitgaven 

aan de wettelijke bepalingen heeft laten leiden 
door de beginselen van financieele gelijkstel
ling, zuinigheid en billijkheid ; dat met deze 
bepalingen en beginselen naar zijne overtui
ging niet in overeenstemming is het vergoeden 
van uitgaven als voorschreven, welke ten be
hoeve van de openbare lagere scholen niet 
kunnen worden gedaan, wegens den slechten 
financieelen toestand der gemeente en welke 
naar zijn oordeel ook niet behooren te worden 
gedaan, wijl zij niet naar aard en karakter 
vallen onder een der rubrieken e tot en met 
h en o van art. 55 der wet of onder die van 
instandhouding; dat toch naar zijne meening: 

a,. de uitgaven wegens het aanschaffen van 
een radio-ontvangtoestel en het ontvangen van 
radiolessen niet geacht kunnen worden uit
gaven wegens leermiddelen voor het lager 
onderwijs te zijn, in den zin van art. 55 letter 
/ der wet; b. aan salaris of toelage van een 
,,kweekeling met akte" slechts dan het karak
ter van bezoldiging eener boventallige leer
kracht {vallende onder art. 55 letter a) wordt 
onthouden, als en voor zoover het bedrag dezer 
toelage blijft beperkt tot een matig bedrag. 
hetwelk naar zijn oordeel een bedrag van f 350 
's jaars - zijnde ook het bedrag door de 
assistenten der openbare 1 agere scholen ge
noten - niet mag te boven gaan; c. de kosten 
van zoogenaamde school reisjes van de leer
lingen, ook al zou "ontspanning" niet het 
eenige doel daarvan zijn geweest, niet kunnen 
worden aangemerkt als noodzakelijk voor den 
goeden gang van het onderwijs in scholen voor 
gewoon lager onderwijs ; dat weliswaar bij 
onderscheidene van Om,e Besluiten ter zake 
uitspraken zijn gedaan, doch dat de raad heeft 
gemeend, zich daarvan los te mogen en te 
moeten maken als zelfstandig, verantwoor
delijk college, terwijl bovendien Onze bedoelde 
Besluiten betrekking hadden op bepaalde ge
vallen; 

0 . dat krachtens art. 101 , 8ste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 om de drie jaren de 
vergoeding, berekend overeenkomstig het vo
rige lid, wordt verminderd tot het bedrag, 
hetwelk noodig is tot goedmaking van de over 
dat tijdvak ten behoeve van de bijzondere 
school werkelijk gemaakte kosten , bedoeld in 
het vijfde lid, na aftrek van de volgens 
de gemeentelijke verordening verschuldigde 
schoolgelden; 

dat de raad van Oostdongeracleel bij de toe
passing van deze wetsbepaling gemeend heeft 
van de vergoeding in de eerste plaats te moe
ten uitzonderen een bedrag van f 231.36, we
gens kosten van aanschaffing van een radio
ontvangtoestel en het ontvangen van radio
lessen, vermits het hier niet zou betreffen uit
gaven wegens leermiddelen voor het lager 
onderwijs, in den zin van art. 55, letter / , der 
wet; 

dat echter, nu geenszi ns is gebleken, dat de 
voormelde radiolessen niet betreffen onderwijs 
in een der vakken, omschreven in art. 2 der 
Lager-Onderwijswet 1920, Geel. Staten naar 
Ons oordeel terecht de hier bedoelde kosten, 
als vallende onder art. 101, 5e lid, in verband 
met art. 55, letter /, der wet, voor vergoeding 
in aanmerking hebben gebracht; 

dat de raad voorts buiten rekening wenscht 
1 te laten het salaris van een kweekelinge met 
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akte, voor zoover dit het bedrag, door de a -
sistenten der openbare lagere scholen genoten, 
te boven gaat; 

dat echter, daargelaten nog dat een kweeke
ling met akte niet zonder meer met een 
assistent, als door den raad bedoeld. gelijk
gesteld kan worden, de kosten , vallende op de 
aanstelling van kweekelingen, geacht moeten 
worden te strekken tot verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, wodat de 
hierbedoelde uitgave, als behoorende tot die 
onder letter o van art. 55, terecht door Ged. 
Staten geheel voor vergoeding in aanmerking 
is genomen; 

dat de raad ten slotte geschrapt wenscht te 
zien een bedrag van f 56.10 wegens gemaakte 
schoolreisje , doch ten onrechte, aangezien 
schoolreizen, ook al wordt daarmede teven 
ontspanning beoogd, van belang zijn voor en 
in nauw verband staan met het onderwijs , zoo
dat de uitgaven daarvoor geacht kunnen wor
den te behooren tot die ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs, bedoeld 
in art. 55, onder o der wet; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

8 Janua1·i 1934. ARREST vau den Hoogen 
Raad . (Mot.- en Rijw.wet art. 22; Sv. 
art. 359.) 

Dat de omschrijving van het telaste
gelegde ontleend is aan art. 22 aanhef en 
sub b Mot.- en Rijw.wet doet niet af aan 
het feit, dat de t.1.1. een feitelijk voldoen
de omschrijving van verd. handeling en 
van den toestand, waarin hij die hande
ling verrichtte, bevat. Het is geen ve,·
e ischte, dat bij de dagvaarding nadere 
omstandigheden worden gesteld , waanut 
zou vo l gen dat verd. inderdaad niet in 
staat was het motorrijtuig naar behooren 
te besturen. 

De Rechtb., als bijzondere redenen, welke 
de straf hebben bepaald, opgevende de 
persoon! ijkheid van den verd. en den aard 
van het gepleegde feit, doelt daarbij ken
lijk op die persoonlijkheid en dien aard 
gelijk deze ter terechtzitting naar voren 
zijn gekomen. Zij was niet verplicht daar
naast op te geven waarom de bijzondere 
i·eden (persoonlijkheid van verd.) haar tot 
toepassing van de opgelegde straf heeft 
geleid. 

Op het beroep van M. M. H. , expediteur, 
requirant van cassatie tegen een vonnis der 
Rechtbank te Tiel van 12 Oct. 1933, waarbij , 
in honger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Tiel van 13 Juni 1933, requirant ter zake van: 
"als bestuurder van een motorrijtuig daarmede 
over een weg r ijden, terwijl hij verkeert onder 
zoodanigen invloed van het gebruik van alco
holhoudenden drank, dat hij niet in staat moet 
worden geacht het motorrijtuig naar behooren 
te besturen", met aanhaling van de artt. 1, 
22, 29, 30, 31, 39 der Motor- en Rijwielwet, 

23 en !l1 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van honderd gulden en vervangende hechtenis 
van twintig dagen, met ontzegging van de 
bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen 
voor den tijd van één jaar. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op de middelen van cassatie , namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

T. Schending van de artt. 261 , 348, 349 
Sv. , doordat de Rechtbank de introductieve 
dagvaarding niet nietig heeft verklaard, hoe
wel deze bij wijze van incriminatie niets an
ders bevat dan een letterlijke weergave ,·an 
het desbetreffende art. 22 sub b der Motor- en 
Rijwielwet, ten onrechte en wel des te meer. 
omdat het onder zoodanigen invloed van alco
holhoudenden drank verkeeren bij een be
stuurder van een motorrijtuig, dat deze niet 
in staat geacht moet worden het rijtuig naar 
behooren te besturen, immers slechts relatief 
strafbaar is gesteld, namelijk afhankel ij k van 
de alcoholische capaciteiten van den persoon 
van den bestuurder, zoodat bij dagvaarding 
dus feiten hadden behooren te zijn gesteld. 
blijk kunnende geven bij den bestuurder, niet 
naar behooren bestuurd te hebben, alsmede 
van het daarbij onde rgaan hebben van den 
bewusten invloed ; 

II. Schending van art. 359 Sv. , doordat de 
Rechtbank heeft nagelaten de bijzondere rede
nen op te geven, welke de straf hebben be
paald, hebbende de Rechtbank ten deze im
mers niets anders overwogen als: ,,dat m 
verband met den persoon van verdachte en 
den ernst van het feit na te noemen straffen 
behooren te worden opgelegd", zulks terwijl 
ook blijkens den inhoud van het vonnis het 
onderzoek ter terechtz itting niets heeft opge
leverd, wat een indruk kon geven ten aanzien 
van verdachtes persoon; 

0. dat aan requirant bij inleidende dag
vaarding is te laste gelegd: 

dat hij op of omstreeks 28 April 1.1. des 
namiddags te Dodewaard als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig heeft gereden over 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg den Waalbandijk, althans op meerdere 
wegen in die gemeente, terwijl hij verkeerde 
onder zoodanigen invloed van het gebruik van 
a lcoholhoudenden drank, dat hij niet in staat 
moest worden geacht het motorrijtuig naar 
behooren te besturen ; 

0. dat de Rechtbank het te laste gelegde 
heeft bewezen verk laard, met dien verstande, 
dat het feit is gepleegd op 28 April 1933 en 
dat verdachte heeft gereden over den Waal
bandijk, en het bewezenverklaarde heeft ge
qualificeerd en te dier zake straf heeft opge
legd, zooals hierboven is vermeld ;_ 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de telastlegging in de bewoordingen: 

a ls bestuurder van een vierwielig motor-
~ijtuig heeft gereden, terwijl hij verkeerde 
onder zoodanigen invloed van het gebruik van 
alcoholhoudenden drank, dat hij niet in staat 
moest worden geacht het motorrijtuig naar 
behooren te besturen", een fe itelijk voldoende 
omschrijving geeft van verdachte's handeling 
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en van den toestand waarin hij die handeling 
verrichtte, om te kunnen gelden als opgave 
van het feit gelijk in art. 261 Sv .. wordt 
voorgeschreven ; 

dat het daarbij niet afdoet, of die omschrij
ving is ontleend aan het desbetreffende art. 
22 aanhef en onder b van de Motor- en Rij
wielwet, terwijl ook niet vereischt is - zooals 
het middel blijkbaar wil - dat bij de dag
vaarding nadere omstandigheden worden ge
steld, waaruit zou volgen, dat verdachte in
derdaad niet in staat was het motorrijtuig 
naar behooren te besturen; 

0 . dat ook het tweede middel faalt: 
dat immers de Rechtbank. als de bijzondere 

1·edenen, welke de straf hebben bepaald, op
gevende de persoonlijkheid van den verdachte 
en den aard van het gepleeg-de feit , daarbij 
kenlijk doelt op die persoonlijkheid en dien 
aard gelijk deze ter terechtzitting naar voren 
zijn gekomen: 

dat de Rechtbank niet verplicht was daar
naast nog op te geven, wat haar op de terecht
zitting omtrent de persoonlijkheid van ver
dachte was gebleken, met andere woorden 
waarom die bijzondere reden haar tot toepas
sing van de opgelegde straf heeft geleid· 

Verwerpt het beroep. ' 

[ Gewezen overeenkomstiq de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt, die bij het 
eerste middel opmerkt, dat de ,·aadsman van 
req. wellicht gedacht heeft aan H. R. 11 April 
1921 (W. 11673, 2, N . J. 1927, 585) gewezen 
onder de we,·king van het vroegere art. 15 
Äf. en R.wet en dat de 1·echtspraak vroeger 
ongetwijfeld scherpe,· omsch,·ijvingen van de 
gepleegde feit en verlangde. Red.] 

(N. J.) 

8 Januwri 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Winkelsluitingswet art. 1.) 

De in art. 1 der Winkelsluitingswet ge
geven omschrijving moet aldus worden 
verstaan, dat de wet onder winkel niet 
slechts overeenkomstig het spraakgebruik 
verstaat de open of besloten ruimten , waar 
of van waaruit voorwerpen of stoffen aan 
het publiek in het klein plegen te worden 
verkocht of afgeleverd, doch daaronder -
op het voetspoor van art. 3 der Arbeids
wet - mede begrijpt de r11imten , waar 
pleegt gewerkt te worden in een barbiers
of kappersonderneming. 

Onder "kappers- of barbierswinkel" , 
d. w. z. winkel van een kapper of barbier, 
vallen dan echter ook niet slechts de on
eigenlijk als winkel aangeduide ruimten , 
waar kappers. en barbierswerkzaamheden 
worden verricht, doch zelfs in de eerste 
plaats en in elk geval evenzeer die ruim
ten, waar de kapper of barbier voorwer
pen of stoffen aan het publiek in het 
klein pleegt te verkoopen of af te leveren. 
J?eze opvatting vindt mede steun in art. 4, 
lid 4, der wet. 

In de qualificatie komt de verhouding, 
dat req . het hoofd was van den winkel, 
niet tot uitdrukking (art. 10 lid 3 Win
kels! ui tingswet). 

Qua! ificatie verbeterd. 

Op het beroep van W. H. , kapper, requirant 
van cassatie ,.,gen een vonnis van de Rechtb. 
te Amsterdam van 10 Oct. 1933, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van den Kantonrechter te Am
sterdam van 4 Februari 1933, houdende ontslag 
van rechtsvervolging, requirant terzake van : 
"te Amsterdam een kappers- of barbierswinkel 
voor het publiek geopend hebben op Dinsdag 
na des namiddags 1 uur", met toepassing van 
de artt. 1, 6, 7, 10 der Winkelsluitingswet 
1930, S. 460, de artt. 8, lid 1, en 12 der Ver
ordening op de Winkelsluiting van Amster
dam en de artt. 23 en 91 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van één gulden en een ver
,·angende hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Verdachte stond terecht voor den Kanton
rechter te Amsterdam ter zake dat hij te 
Amsterdam op Dinsdag 4 October 1932 des 
namiddags omstreeks te 5 uur 25 in een kap
perswinkel, gevestigd in perceel Weesperstraat 
82, zijnde een besloten ruimte, waar of van 
waaruit onder meer scheerapparaten scheer
mesjes, haarborstels, haarkammen, parfume
riën en andere kappersbenoodigdheden in het 
klein aan het publiek plachten te worden 
verkocht, althans afgeleverd, welke ruimte 
door een deur in verbinding stond met een 
eveneens in perceel \Veesperstraat 82 geves
tigden kapperssalon, zijnde een besloten ruimte 
waar placht gewerkt te worden in een bar
biers- of kappersonderneming en van welken 
kapperswinkel en van welke kapperssalon hij 
het hoofd, althans de bestuurder was, aan H. 
Bas, die alstoen als publiek in dien kappers
winkel aanwezig was, door Franciscus Johan
nes Bom zijn verkocht, althans afgeleverd 
eenige scheermesjes. 

Bij mondeling vonnis van 4 Februari 1933 
verklaarde de Kantonrechter verdachte niet 
strafbaar en ontsloeg hem van rechtsvervolging. 
op grond dat de verkoop niet had plaats ge
had in een kapperswinkel. 

In hooger beroep oordeelde de Arr.-Recht
bank te Amsterdam op 10 October 1933 anders 
en veroordeelde verdachte met aanhaling van 
artt. 1, 6, 7, 10 Winkelsluitingswet 1930, S. 
460; artt. 8 1. 1 en 12 Verordening Winkel
sluiting Amsterdam; artt. 23 en lil Sr. tot 
een geldboete van f 1, bij gebreke van beta-
1 ing en verhaal te vervangen <loer 1 dag hech
tenis, na het telastegelegde bewezen verklaar
de gequalificeerd te hebben: ,,te Amsterdam 
een kappers- of barbierswinkel voor het pu
bliek geopend hebben op Dinsdag na des 
namiddags 1 uur". Betreffende de bewezen
verklaring dient uog opgemerkt te worden, 
dat de Rechtbank het woord "kappersbenoo
digdheden" leest a ls "kapbenoodigdheden" 
nu daaronder blijkens de daaraan voorafgaan
de omschrijving der voorhanden artikelen een 
verzamelwoord bedoeld wordt, en dat zij de 
dagvaarding in dien zin u itlegt, dat verdachte 
was het hoofd, al thans de bestuurder van de 
kappers- en barbiersonderneming en dat tot 
die onderneming behooren een kapperswinkel 
en een kapperssalon. Zij achtte voorts het bij 
dagvaarding telastegelegde bewezen met d ien 
verstande, dat bedoelde kapperswinkel was 
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een besloten ruimte, waar onder meer de bij 
dagvaarding vermelde artikelen in het klein 
aan het publiek plachten te worden verkocht, 
en dat verdachte was het hoofd van dien kap
perswinkel en van de bij dagvaarding bedoelde 
kapperssalon. 

Tegen deze uitspraak stelde requirant t ijdig 
beroep in cassatie in, en droeg bij schriftuur 
twee middelen voor, te weten: 

l. S., althans v. t. van art. 8 lid 1, art. 12 
der Verordening op de Winkelsluiting der 
gemeente Amsterdam, art. 1 en 6 der ,vinkel
sluitingswet 1930, juncto art. 349, Sv. 

II. S ., althans v. t. der artt. 358, 359 3e 
lid, 415 en 425 Sv. 

Ter toelichting van het eerste middel merkt 
requirant op: Art. 8 lid 1 der meei·genoemde 
verorden ing verbiedt het voor het publiek 
geopend hebben van een kappers- of barbiers
winkel op Dinsdag na des namiddags 1 uur. 

\Vat een kappers- of barbierswinkel is, zegt 
de Verordening 11iet ; nu verwijst art. 12 voor 
de omschrijving van een "winkel" naar art. 
1 lid 1 der Winkelsluitingswet, alwaar onder 
het begrip " winkel" twee soorten van open 
en besloten ruimten worden gebracht: 

1. waar of van waaruit voorwerpen of stof
fen aan het publiek in het klein plegen te 
worden verkocht of afgeleverd; 

2. waar pleegt gewerkt te worden in een 
barbiers- of kappersonderneming. 

Als de Wet in art. 4 derhalve spreekt van 
een kappers- of barbierswinkel, dan is dat de 
winkel a ls hiervoren onder 2 is omschreven. 

Al had art. 12 der verordening wat duide
lijker geredigeerd kunnen zijn, daar het geen 
definitie van kapperswinkel geeft, hoewel de 
verordening daarover wel spreekt, moet dat 
artikel wel zoo worden opgevat, dat ook voor 
een z.g. kappers- of barbierswinkel de om
schrijving van art. 1 der wet geldt. 

Is men zoover, dan weet men wat een kap
pers- of barbierswinkel is: een open of beslo
ten ruimte, waar pleegt gewerkt te worden in 
een barbiers- of kappersonderneming, en het 
is slechts die ruimte, die des Dinsdagsmiddags 
na 1 uur voor het publiek gesloten moet zijn . 

Uit hetgeen feitelijk is komen vast te staan, 
is slechts te concludeeren, dat requirant ge
opend had een winkel als hiervoren omschre
ven onder sub 1, doch zulks is volgens de ver
ordening niet strafbaar en derhalve had requi
rant van rechtsvervolging dienen te worden 
ontslagen. 

De in deze zaak te beantwoorden vraag, be
treft de kwestie of een vóór een kapperssalon 
gelegen kapperswinkel te Amsterdam valt on
der de daar bij verordening voorgeschreven 
Dinsdagmiddagsluiting. 

Bij de vervol ging is de steller der dagvaar
ding er van uitgegaan, dat de kapperswinkel , 
welke in verbinding staat met het er achter 
gelegen kapperssalon, welk salon slechts 
door den winkel toegankel ijk was, daarmede 
zoo onverbrekelijk is verbonden, dat, nu slui 
ting op Dinsdagmiddag voor het salon is 
voorgeschreven, dit dan evenzeer geldt voor 
den daarvoor gelegen kapperswinkel. 

Art. 1 l. 1 der Winkelsluitingswet 1930, S. 
460 luidde in het ontwerp reeds zooals het 
thans in de wet is opgenomen, en is blijkens 
de Memorie van Toelichting in hoofdzaak 

overgenomen uit art. 3 der Arbeidswet 1919, 
dat in lid 2 onder " winkels" mede verstaat 
ruimten, waar pleegt gewerkt te worden in 
een barbiers- of kappersonderneming, voor 
wover betreft den arbeid, die bestaat in, of 
verband houdt met werkzaamheden in het 
barbiers- of kappersbedrijf. Ik merk daarbij 
op, dat in deze bepaling hetgeen volgt op het 
woord kappersonderneming is ingevoegd in 
de Arbeidswet 1919 bij de Wet van 22 Mei 
1922, S. 364, omdat het in de praktijk her
haaldelijk voorkwam, dat in dezelfde ruimte 
behalve de eigenlijke barbiers- en kappers
werkzaamheden ook andere werkzaamheden 
worden verricht, als het maken van dames
hoeden, kleederen en parfumeriën. Door die 
wetswijziging moet de ruimte, waarin laatst
gemelde werkzaamheden gesch ieden, dus 
beschouwd worden als fabr iek of werkplaats. 
Op het voorloopig verslag der Tweede Kamer 
geuit bezwaar, dat ook barbiers- en kappers
zaken onder de wet wuden worden gebracht, 
antwoordde de Minister (Mem. van Antw. 18 
April 1929 - n°. 76 - blz. 7), dat zulks 
geschied was in overeenstemming met het 
destijds van de Middenstandsraad ontvangen 
advies. Het werktijdenbesluit voor winkels zal, 
naar de definitie van art. 3 der Arbeidswet 
mede voor kappersbedienden gelden. Ook 
daarom moesten barbiers- en kapperszaken in 
de Winkelsluitingswet genoemd worden. 

Art. 4 l. 4 der Winkelsluitingswet spreekt 
over kappers- en barbierswinkels en zegt dat 
deze op de daar genoemde dagen tot 11 uur 
des namiddags voor het publiek geopend mo
gen zijn, doch na 10 uur des namiddags uit
sluitend voor het verrichten van kappe1·s- of 
barbierswerkzaamheden. 

Hoewel over art. 4 en ook over het vierde 
lid bij de totstandkoming der wet veel te doen 
is geweest, is mij niet gebleken u it de geschie
denis, hoe men art. 1 l. 1 naast art. 4 l. 4 der 
wet moet lezen. 

Art. 1 l. 1 brengt ruimten, waar pleegt ge
werkt te worden in eene barbiers- of kappers
onderneming onder het begrip "winkels". Art. 
4 1. 4 spreekt van kappers- en barbierswinkels 
welke tusschen 10 en 11 uur des namiddags 
uitsluitend voor het venichten van kappers
en barbierswerkzaamheden geopend mogen 
zijn, en veronderstelt dus, dat in àie winkels 
ook andere werkzaamheden worden verricht. 
Men mag ziçh dan afvragen, welke ? De toe
voeging van art. 3 l. 2 Arbeidswet is hier n iet 
opgenomen, en die werkzaamheden zijn ver
moedelijk niet bedoeld. Trouwens ook bij de 
behandeling was men niet vast in de termino
log ie en wordt bij herhaling gesproken van 
kappers- en barbiersbedrijf, van kappers- en 
barbierszaak. 

Ik acht di t zeer begrijpel ijk, want in de 
praktijk verkoopt iedere kapper en barbier tal 
van artikelen, welke met zijn gewone werk
zaamheden min of meer in verband staan. 

Al naar mate zij over meer of minder ru imte 
beschikken, bevinden die a rti kelen zich, hetzij 
in een afzonderlijk vertrek, dat cla n in het 
spraakgebruik winkel wordt genoemd, of in 
het scheersalon zelf tot op den rand van de 
scheertafel. 

De stelling van rcquirant in zijn toelichting, 
dat. wanneer de Winkelsluitingswet in art. 4 
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spreekt van een kappers- of barbierswinkel, 
daarmede bedoelt de ruimte waar pleegt ge
werkt te worden in een barbiers- of kappers
onderneming, kan ik, gezien het bovenstaande 
dus niet aanvaarden. Deze stelling toch is in 
strijd met het woord "uitsluitend" in lid 4. 

Ik kan mij dan ook beter aansluiten bij de 
opvatting der Rechtbank, welke redeneert van 
u it art. 6 der Winkelsluitingswet. Krachtens 
de daar gegeven bevoegdheid bepaalt art. 8 
der Winkelsluitingsverordening te Amsterdam 
dat kappers- of barbierswinkels Dinsdagmid
dags na 1 uur gesloten moeten zijn. 

In verband met de geschiedenis van art. 1 
1. 1 der Winkelsluitingswet, dat onder winkel 
elke open of besloten ruimte verstaat waar in 
een barbiers- of kappersonderneming pleegt 
gewerkt te worden, moet dus Dinsdag na 1 
uur elke ruimte gesloten zijn, waarin een kap
perszaak gevestigd is. 

De Rechtbank overweegt dat het onjuist is, 
dat elk der afzonderlijke deel en van de kap
perszaak a ls een zaak is te beschouwen. Zij 
zegt in dat verband, dat verdachte bij zijn 
verweer klaarblijkelijk slechts het oog heeft 
op de plaats, waar personeel werkt en meent, 
dat die ruimte slechts gesloten moet zijn des 
Dinsdags na 1 uur (d.i. hier zijn salon) doch 
voor de vraag welke ruimte gesloten moet 
zijn in verband met art. 1 lid 1 der Winkel
sluitingswet niet besl issend is of aan een zaak 
personeel is verbonden en waar dit werkt, 
doch of er in een bepaalde ruimte door den 
e igenaar zelf alleen "gewerkt" wordt; dat 
er, zoo beschouwd, in verdachte's zaak uiet 
alleen gewerkt wordt in de salon in den vorm 
van knippen en scheren, maar ook in de ver
koopafdeeling in den vorm van het bedienen 
van klanten; 

dat bij eene tegenovergestelde opvatting elke 
kapperszaak zonder personeel buiten de win
kelsluitingswet zou vallen, hetgeen nóch de 
bedoeling is geweest noch u it het woord "ge
werkt" in art. 1 lid 1 dier wet is af te leiden, 
dat zeer wel iemand in eene zaak kan plegen 
te werken in zijn eigen onderneming ; 

dat in eene barbiers- of kappers-onderneming 
gewerkt kan worden in meerdere ruimten 
(zaken} doch voor de vraag of elke ruimte 
(zaak) daarvan des Dinsdags na 1 uur moet 
gesloten wezen, slechts moet worden gelet op 
den aard der zaak in elke dier ruimten afzon
derlijk; zoodat b.v. eene barbiers- of kappers
onderneming, die in de eene ruimte een ba1·
biers- en kapperszaak, in eene andere ruimte 
een uitsluitend parfumeriezaak exploiteert 
wat de laatste zaak betreft, niet aan de bepa
lingen der Winkelsluitingswet is onderworpen. 

Tenslotte zegt de Rechtbank nog, dat ver
dachte er zich niet over kan beklagen, dat des 
Dinsdags na 1 unr de parfumeriezaken te 
Amsterdam geopend zijn, doch zijn verkoop 
van parfumeriën is verboden, omdat hij nu 
eenmaal dé' gemengde vorm voor zijn zaak 
heeft gekozen ( knippen en scheren naast ver
koop van kapartikelen) maar dan ook gebon
den is aan de bepalingen voor dien gemeng
den vorm en niet uitsluitend voor den Dins
dagmiddag zich op het standpunt mag gaan 
stellen van (slechts) parfumeriezaak te zijn. 

Het tweede middel houdt nauw verband met 
het eerste, en berust in wezen op de onder-

scheiding welke de requirant maakt, doch 
door de Rechtbank is verworpen, tusschen de 
plaats waar wordt geschoren en haar geknipt, 
en die waar hij zijn goederen verkoopt. 

Met de Rechtbank zie ik in dat bedrijf één 
zaak. Requirant betoogt, dat het gesloten zijn 
van den winkel niet vordert, dat de betref
fende ruimte door mechanische middelen on
toegankelijk is gemaakt, en dat vol doende is, 
wanneer aan, het publiek duidelijk te kennen 
is gegeven, dat de betreffende ruimte niet 
toegankelijk is. Uit een getu igeverklar ing 
blijkt, dat voor een deur in het schot tusschen 
"winkel" en "scheersalon" een bordje hing 
met het opschrift "gesloten". 

Dit is juist, maar niet van belang, wanneer, 
zooals ik bij het eerste middel aanvoerde, de 
geheele zaak als één wordt beschouwd. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de m iddelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclus ie); 

0. dat aan requirant bij inleidende dagvaar
ding _is telastegelegd (zie conclusie); 

dat dit telastegelegde bij het bestreden von
nis met qualificatie en strafoplegging als 
voormel d , is bewezen verklaard, met dien 
verstande, dat de bij dagvaarding bedoelde 
kapperswinkel was een besloten ruimte, waar 
onder meer de bij dagvaarding vermelde arti
kelen in het klein aan het publiek plachten 
te worden verkocht, en dat verdachte was het 
hoofd van dien kapperswinkel en van den bij 
dagvaarding bedoelden kapperssalon; 

dat de Rech tbank daarbij het door den ge
machtigde van verdachte ook in hooger be
roep gevoerd verweer, dat het fe it niet straf
baar is, heeft verworpen; 

Ten aanz ien van de voorgestelde middelen 
van cassatie : 

dat het eerste middel blijkens de toelichting 
h ierop steunt, dat onder "kappers- en bar
bierswinkels" alleen wuden zijn te verstaan 
de open of besloten ruimten, waar pleegt ge
werkt te worden in een barbiers- of kappers
onderneming, en niet die, waar of van waar
uit voorwerpen of stoffen aan het publiek in 
het klein plegen te worden verkocht; 

dat deze opvatting echter is onju ist; 
dat toch de Verordening op de Winkelslui

t ing van Amsterdam, in art. 8 voorschrijvende, 
dat kappers- en barbierswinkels Dinsdags na 
des namiddags 1 uur gesloten moeten zijn, het 
begrip "kappers- en barbierswinkels" niet 
nader omschrijft, doch slechts in art. 12 voor 
het begrip "winkel" - overeenkomstig de 
door art. 6 der wet aan de bevoegdheid der 
gemeente gestelde grenzen - verwijst naar 
art. 1 der Winkelsluitingswet; 

dat de in dit art. 1 gegeven omschrijving 
aldus moet worden opgevat, dat de wet onder 
winkel niet slechts overeenkomstig het spraak
gebruik verstaat de open of besloten ruimten, 
waar of van waaruit voorwerpen of stoffen 
aan het publiek in het klein plegen te worden 
verkocht of afgeleverd, doch daaronder - op 
het voetspoor van art. 3 der Arbeidswet -
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mede begrij pt de ruimten, waar pleegt ge
werkt te worden in een barbiers- of kapper -
onderneming; 

dat dan echter onder "kappers- of barbiers
winkel'.'. - bij gebreke van nadere omschrij
ving b1J wet of verordening naar de woorden 
op t~ vatten_ als winkel van een kapper of 
barbier - met slechts vallen de oneigenlijk 
als winkels aangeduide ruimten, waar kap
pers- of ba rbierswerkzaamheden worden ver
richt, doch zelfs in de eerste plaats en in elk 
geval evenzeer die ruimten, waar de kapper 
o_~ barbie~: naar de geldende gebruiken van 
ziJn bedriJf voorwerpen of stoffen aan het 
publiek in het klein pleegt te verkoopen of 
af te leveren; 

dat deze opvatting mede steun vindt in art. 
4, vierde lid, der Winkelsluitingswet, hetwelk 
van de veronderstelling uitgaat dat in kap
pers- en barbierswinkels niet uitsluitend ka;:i
pers- en barbierswerkzaamheden worden ver
richt; 

dat derhalve, nu vaststaat, dat in de beslo
ten ru imte, waarvan het geopend hebben aan 
requirant is telastegelegd, door requ irant a ls 
hoofd van een _kappersonderneming, naar de 
geld~nde gebrmken van dat bedrij f, kapbe
noodigdheden aan het publiek in het klein 
plegen te worden verkocht en afgeleverd, die 
ruimte terecht als "kappers- of barbierswin
kel" is aangemerkt en dus het eerste middel 
is ongegrond; 

dat in verband daarmede het tweede middel 
verrnlt, hetwelk immers blijkens de toelich
ti~g erva~ uitgaat, dat aan de onderhavige 
rmmte dáarom het karakter van kapperswin
kel zou zijn toegekend, wijl die ruimte niet 
vol doende afgescheiden zou zijn gehouden van 
den achterl iggenden - en naar requirants 
h iervoren weerlegde meening uitslu itend als 
kapperswinkel te beschouwen - kapperssalon ; 

dat derhalve de voorgestelde middelen niet 
tot cassatie kunnen leiden; 

0. echter ambtshalve: 
dat, hoezeer is bewezen verklaard, dat re

qu irant was het hoofd van den winkel , die in 
strijd met de Verordening geopend was, in de 
qualificatie deze verhouding niet tot uitdruk
king is gebracht; 

dat echter art. 10 van de Winkelsluitings
wet in het derde lid voor de naleving o. a. 
van de ingevolge die wet gegeven voorschrif
ten - en derhalve ook van die der onder
havige gemeentelijke Verordening - aanspra
kelijk stelt het hoofd of den bestuurder van 
den winkel of dengene, die hem geregeld a ls 
zoodanig vervangt, en dat een zoodanige ver
houd ing tot den w inkel een - derhalve in de 
qual ificatie uit te drukken - voorwaarde is 
voor de strafbaarheid; 

dat mitsdien de qualificatie niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het beroepen vonnis, doch alleen 
voor wat betreft de aan het bewezenverklaarde 
gegeven qua! i ficatie; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Bepaalt, dat de qualificatie zal luiden: ,,te 

Amsterdam als hoofd van een kapperswinkel 
dien winkel voor het publiek geopend te heb
ben op Dinsdag na des namiddags 1 uur"; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 
( . J.) 

8 Janua,•i 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 430; Wet Openb. Vervoer
middelen art. 15.) 

De vrijspraak enkel hierop berustend, 
dat de Rechtb. aanneemt, dat onder "auto
bus" alleen kan worden verstaan een mo
torrij tuig, dat aan een autobusdienst, dat 
is aan een duurzaam verkeersbelang is 
dienstbaar gemaakt, en dat van een "auto
busdienst" geen sprake is, indien men wel 
bereid is om dagelijks ritten te onderne
men, doch zulks onder voorbehoud van 
voldoende deelname van het publiek is 
niet een vrijspraak in den zin van ;.rt. 
430 Sv. 

De Rechtb. heeft aan het begrip "ge
regeld" van art. 15, lid 1 , Wet Openb. 
vervoermiddelen een onjuiste beteekenis 
gehecht. 

De bestemming tot geregeld vervoeren 
moet geacht worden aanwezig te zijn, in
dien men zich bereid verklaart om dage
lijks met motorrij tuigen een bepaalden r it 
te ondernemen, ook al ste lt men - gelijk 
het slot van art. 15 1 id 1 Wet Openb. Ver
voermiddelen mogelij k acht - d it vervoer 
afhankelijk van de voldoende deelname 
aan dien rit, daar deze voorwaarde de 
bestemming om geregeld te vervoeren niet 
raakt. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Arnhem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 17 
October 1933, waarbij in hooger beroep, met 
verbetering der gronden is bevestigd een op 
14 Juni 1933 door het Kantongerecht te Arn
hem gewezen vonnis, bij welk vonnis H. N. K. 
en H . L. M ., beiden garagehouder, van het 
hun telastegelegde als niet bewezen, zijn vrij 
gesproken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

Schending van de artt. 12 en 15 der Wet 
Openb. Vervoermiddelen, 348, 351 en 352 Sv. ; 

0. dat aan de gerequireerden bij inleidende 
dagvaarding is te laste gelegd: 

dat zij, verdachten, beiden wonende te Arn
hem, in de maanden Maart, April en Mei 
1933 op verschillende dagen in die maanden, 
in elk geval op alle achtereenvolgende Zon
dagen in de maand Mei, tezamen en in ver
eeniging, a lthans ieder afzonderl ij k, een auto
busdienst voor personen, als bedoeld in art. 
J 2 der Wet Openbare Vervoermiddelen, tus
schen Arnhem en Amsterdam vice-versa, alwo 
mede ook in en door het Arrondissement Arn
hem, in werking hebben gebracht en gehou
den zonder eene vergunning als bedoeld bij 
de artt. 2 en 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen, immers alstoen tezamen en in ver
eeniging, althans ieder afwnderlijk, aldaar 
met een of meer autobussen (zijnde deze auto
bus, of deze autobussen, een motorrijtuig of 
motorrijtuigen, bestemd om geregeld langs 
een bepaalden weg van Arnhem naar Amster
dam en van Amsterdam naar Arnhem de per-
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sonen, die zich daartoe aa11mel delen, te ver
voeren) op genoemde dagen telkens een of 
meer ritten voor personen van Arnhem naar 
Amsterdam en van Amsterdam naar Arnhem 
op geregelde t ijdstippen door diverse chauf
feurs hebben doen maken, een en ander zon
der genoemde vergunning ; 

0. dat de Rechtbank, anders dan de Kan
tonrechter, het te lastegelegde uitsluitend niet 
bewezen acht, omdat niet is komen vast te 
s·taan, dat gerequireerclen autobussen a ls be
doeld in art. 15 lid 1 der Wet Openbare Ver
voermiddelen hebben doen rijden en zoodoen
de een autobusdienst Arnhem-Amsterdam heb
ben ondernomen als bedoeld in art. 12 dier 
wet; 

dat de Rechtbank d it nader aandringt door 
te overwegen : 

dat de motorrijtuigen, voorzoover de gere
quireerden ze gebruikten voor ritten Arnhem
Amsterdam, niet waren dienstbaar gemaakt 
aan een autobusdienst, aan een duurzaam ver
keersbelang, nu slechts vaststaat, dat gerequi
reerden wel bereid waren om dagelijks ritten 
te ondernemen, doch onder voorbehoud van 
voldoende deelname van het publiek, wat ten
gevolge had, dat in de maanden Maart, April, 
Mei 1933 door gerequireerden slechts vrij on
geregeld en wel op 5, 12, 19 , 26, 27 en 31 
Maart ; 1, 2, 3, 9, 12, 14, 15 , 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24, 27 en 30 April ; 1, 3, 4, 7, 14, 16, 
17, 20, 21, 22, 26, 28, 30 en 31 Mei ritten 
Arnhem-Amsterdam en terug zijn gehouden; 

dat immers - zoo gaat de Rechtbank voort 
- hieruit volgt, dat de ritten niet plaats von
den met autobussen opleverend het openbaar 
vervoermiddel van art. 15 lid 1, waarop het 
publiek kan rekenen en waarvan het een ge
regeld rijden kan eischen, doch deze ritten 
slechts het karakter hadden van pleizierritten 
met toerbussen, welke vallen onder de motor
rijtuigen met andere bestemming in het tweede 
1 id van art. 15 omschreven; 

0. dat ter toelichting van het middel is 
aangevoerd: 

· dat het beroep, a l hoewel gericht tegen een 
vrijspraak ontvankel ijk is, omdat de Recht
bank is uitgegaan van eene onjuiste opvat
ting van het begrip "autobus", zood at de vrij
spraak een bedekt ontslag van rechtsvervol
ging is ; dat de Rechtbank immers meent, dat 
a lleen van een autobus kan worden gesproken, 
wanneer deze aan een autobusdienst, aan een 
duurzaam verkeersbelang wordt dienstbaar 
gemaakt, terwijl het spraakgebruik als __ au~
bus aanduidt een bepaald type motorr1Jtu1g, 
onafhankelijk van toestemming of dienst, zoo
dat eenzelfde motorrijtuig niet dan weer wèl 
en dan weer niet autobus kan zijn ; dat de 
Rechtbank in haar vonn is vermeldt "autobus
sen als bedoeld in art. 15 lid 1 der Wet Open
bare Vervoermiddelen", en dit artikel noch 
autobussen noemt, noch naar autobussen ver
wijst ; dat de R echtbank als bewezen aan
neemt, dat door gerequireerden op de in het 
vonnis vermelde data ritten Arnhem-Amster
dam en terug zijn gehouden, wodat door dit 
bewezen te verklaren de Rechtbank in haar 
systeem ook deze motorrijtuigen als autobus
sen had behooren te qualificeeren, zijnde im
mers deze motorrijtuigen aan een duurzaam 
verkeersbelang dienstbaar gemaakt; 

0. dat het ingestelde beroep zich r icht tegen 
een vrijspraak, zoodat allereerst moet worden 
onderzocht of dat beroep ontvankelijk is ; 

0. hieromtrent: 
dat uit de hierboven weergegeven overwe

gingen van het bestreden vonnis blijkt, dat de 
gegeven vrijspraak enkel hierop berust, dat 
de Rechtbank aanneemt, dat onder "autobus" 
alleen kan worden verstaan een motorrij tuig, 
dat aan een autobusdienst, dat is aan een 
duurzaam verkeersbelang is dienstbaar ge
maakt, en dat van een "autobusdienst" geen 
sprake is, indien men wel bereid is om dage
lijks ritten te ondernemen, doch zulks onder 
voorbehoud van voldoende deelname van het 
publiek, immers alsdan het publiek geen ge
regeld rijden kan eischen; 

dat de Rechtbank hoewel, in overeenstem
ming met het in art. 15 lid 1 der Wet Open
bare Vervoermiddelen bepaalde, terecht aan
nemende, dat eerst dan van "autobus" en van 
"autobusdienst" kan worden gesproken, indien 
de bestemming aanwezig is om geregeld langs 
een bepaalden weg de personen, die zich daar
toe aanmelden, te vervoeren, daarbij aan het 
begrip " geregeld" een onjuiste beteekenis 
heeft gehecht; 

dat immers die bestemming tot geregeld 
vervoer aanwezig moet worden geacht, indien 
men zich bereid verklaart om dagelijks met 
motorrijtuigen een bepaalden rit te onder
nemen, ook al stelt men, gelijk het slot van 
art. 15 lid 1 der Wet Openbare Vervoermid
delen mogelijk acht, dit vervoer afhankelijk 
van de voldoende deelname aan dien rit, daar 
deze voorwaarde de bestemming om geregeld 
te vervoeren niet raakt ; 

0. dat de gegeven vrijspraak mitsdien niet 
is een vrijspraak in den zin van art. 430 Sv. 
en het cassatieberoep derhalve ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van het middel en ambts
halve: 

dat u it het hiervornn overwogene blijkt, dat 
de Rechtbank niet op den grondslag der te
lastlegging heeft beraadslaagd en beslist, zoo
dat is geschonden het op straffe van nietig
heid gegeven voorschrift in art. 358 in ver
band met de artt. 350, 425 en 415 Sv., en 
haar vonnis niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

, Arnhem ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep, met inachtneming 
van dit a rrest. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Wijnveldt, die ,net 
betrekking tot de op,ne-rking in req.' s schrif
ti,ur, dat art. 15, lid 1 W et Openb. Ve,rvoer
,niildelen autobussen niet noe,nt noch naar 
autobussen verwijst, aanteekent, dat bij H. R. 
11 M ei 1931 (N. J. 1991, 925, W . 12902, 2) 
werd besl ist, dat een autobus valt onder art. 
15, lid 1 dier wet en niet onder die van art. 
15, lid 2, dat op de z. g. wilde diensten ziet. 
Red.] 

(N. J.) 
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8 Januari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Openbare Vervoermiddelen 
art. 15.) 

De Rechtb. heeft de niet aanwezigheid 
van een vergunning voor het onderhouden 
van een autobusdienst ijmegen-Eindho
ven aangenomen, ondanks het bestaan van 
vergunningen elk voor een deel van het 
traject ( ijmegen--Grave en Grave-Eind
hoven), op de enkele overweging, dat een 
vergunning voor den rechtstreekschen 
dienst voor het geheele traject is geëisch t. 
Zij heeft daarbij voorbijgezien, dat wel is
waar het hebben van afzonderlijke ver
gunningen voor twee, zij het aansluitende, 
trajecten niet noodzakelijk insluit de ver
gunning tevens voor een rechtstreekschen 
dienst over de beide trajecten gezamenl ijk, 
doch dat anderzijds de concrete inhoud en 
strekking van die afzonderlij ke vergunnin
gen een zoodanige kan zijn, dat daarin 
tevens vergunning voor den rechtstreek
schen dienst ligt opgesloten. De R echtb. 
had dit punt nader moeten onderzoeken, 
zulks te eerder, nu in dit geval de afzon
derlijke vergunningen afkomstig zijn van 
twee provinciale besturen, elk geldend van 
het in de betrokken provincie gelegen deel 
van het geheele traject. 

Op het beroep van W. H. v. d. R. hsv. v. 
M. J . C., autobusonderneemster, requirante 
van cassatie tegen een te haren laste gewezen 
vonnis van de R echtbank te Arnhem van 24 
October 1933, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het K anton
gerecht te Nijmegen van 17 Mei 1933, requi
rante ter zake van: ,,het een autobusdienst in 
werking houden zonder de vergunning als be
doeld bij de artt. 2 en 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen", met aanhaling van de artt. 
1, 2, 12, 15 dier wet, 23 en 91 Sr. , is veroor
deeld tot een geldboete van vijftig gulden en 
een vervangende hechtenis van dertig dagen ; 
(Gepleit door Mr. K . H. L. M. H. Schoepp ). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Arnhem vernietigde 
op 24 October 1933 in hooger beroep het op 
deze zaak betrekking hebbende vonn is van 
den Kantonrechter te ijmegen, en veroor
deelde requirante wegens een feit, gequalifi
ceerd: ,,het een autobusdienst in werking 
houden zonder de vergunning als bedoeld bij 
de artt. 2 en 3" met aanhaling van artt. 1, 
2, 12, 15 der Wet Openbare Vervoermiddelen; 
artt. 23 en 91 Sr. , tot een geldboete van I 50, 
b_ij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door 30 dagen hechtenis. Met vrij 
;,praak van het meer of anders telastegelegde, 
achtte de Rechtbank bewezen, dat verdachte 
op de Zaterdagen in de maanden Januari, Fe
bruari en Maart 1933 een autobusd ienst tus
schen Nijmegen en Eindhoven alzoo ook in 
-en door het kanton Nijmegen in werking heeft 
gehouden zonder eene vergunning als bedoeld 
bij de artt. 2 en 3 der Wet Openbare Vervoer
middelen, hebbende toch zij verdachte, zonder 
die vergunning met één autobus -'-- een motor
rij tuig bestemd om geregeld langs een be
paalden weg den weg Nijmegen-Eindhoven 
via Grave, de personen, die zich daartoe aan-

melden, te vervoeren, op genoemde Zaterda
gen telkens een rit van Eindhoven naar Nij
megen en terug op geregelde tijdstippen, doen 
maken; 

Het bewijs in deze zaak berustte hierop dat 
verdachte bij monde van haren gemachtigde 
ter terechtzitting in hooger bernep heeft er
kend, dat zij vanaf Kerstmis 1932 e l ken Za
terdag in J anuari, Februari en Maart 1933 
een extra autobusdienst met een autobus heeft 
laten loopen tusschen Eindhoven en Nijmegen 
heen en terug langs den geregelden weg, waar 
hare andere autobusdiensten Eindhoven-Grave 
en Grave-Nijmegen liepen via Grave, voor 
aanvankelij k f 2 - later f 1 - retour, voor 
wie zich daartoe aanmeldden, welke extra
dienst zij van te vo ren in dagbladen had aan
gekondigd; dat zij op deze route a lleen eene 
vergunning heeft als bedoeld in de artt . 2 en 
3 der Wet Openbare Vervoermiddelen voor 
het traject Eindhoven-Grave en het traject 
Grave-Nijmegen; waarbij dan komt de ver
klaring van een gehoorden getu ige, dat hij 
meermalen, in dienst van verdachte in hare, 
onder de firm a van de Rijdt en Co. te Grave 
gedreven autobusonderneming voor na te noe
men toch ten, a ls chauffeur van autobus tel
kens op een Zaterdag in de maanden Januari, 
Februari en Maart 1933 deze heeft bestuurd 
op ritten van Eindhoven naar Nijmegen en 
terug, eenmaal daags, op geregelde tijden, 
2.30 uur ui t Eindhoven, 4.30 uur uit Nijmegen, 
waarmede dan werden vervoerd personen, die 
zich daartoe aanmeldden en een retourbil jet, 
laatstelijk à f 1 namen. 

Tijdig stelde requirante beroep in cassatie 
in, en haar raadsman droeg a ls middelen voor: 

1. S., althans v. t . van de a rtt. 1, 2, 12 en 
15 der Wet Openbare Vervoermiddelen, van 
de artt. 23 en 91 Sr. en van art. 351 Sv. , 
doordat de Rechtbank a ls bewezen aanneemt 
hetgeen aan verdachte is te laste gelegd, ter
wijl uit dit vonnis blijkt, dat verdachte in het 
bezit was van de vergunning, bedoeld in de 
artt. 2 en 3 der Wet Openbare Vervoermid
delen. 

2. S . door niet toepass ing van art. 352 Sv. 
Het middel betreft hetzelfde verweer, dat 

voor de Rechtbank gevoerd is, en waarvan 
deze in haar vonnis zegt, dat verdachte zich 
niet met goed gevolg kan beroepen op het 
feit, dat haar voor de trajecten Nijmegen
Grave en Grave-Eindhoven verlof is ver
leend tot het in werking brengen van een auto
busdienst, aangezien deze vergunningen het in 
werking brengen van een autobusdienst recht
streeks - zij het langs deze! fde routen - tus
schen Nijmegen en Eindhoven niet wettigen, 
zijnde zelfs uit de verklaring van getuige L am
merts gebleken, dat die rechtstreeksche bus
diensten niet het gewone e indpunt van beide 
diensten aandeden en in Grave veelal niet 
stopten. 

Verdachte is tijdens deze vervolging lang
zamerhand van standpunt veranderd. Bij den 
Kantonrechter heeft zij aangevoerd, dat zij 
zich niet op eenige concessie beriep, en dat 
i. c. alleen sprake was van een vrij touringcar
bedrijf. De Kantoru-echter vereenigde zich 
daannede niet, en nam aan, dat gebleken was , 
dat hij hier te doen had met een autobus
dienst, nu immers de autobusdienst wekelijks op 



17 8 JANUARI 1934 

twee dagen een regelmatige vervoergelegen
heid heeft geboden van reizigers van Nijmegen 
naar Eindhoven en vice versa, zoo zelfs, dat 
retourbiljetten voor den volgenden dag wer
den afgegeven. 

Ter terechtzitting van de Rechtbank had zij 
twee verweermiddelen, n.l. dat hetwelk ik 
zooeven vermeldde, en een beroep op de om
standigheid, dat zij vergunningen had, voor de 
afstanden Nijmegen- Grave en Grave-Eind
hoven. De Rechtbank weerlegde dit laatste 
punt op de hier boven aangegeven wijze. 

In cassatie legde de geachte raadsman den 
nadruk erop, zooals ook uit het middel blijkt, 
dat requirante vergunningen had, welke den 
geheelen afstand Nijmegen-Eindhoven dek
ten , en betoogde hij, dat, wanneer voor die 
route één vergunning noodig zou zijn, inter
provinciale verbindingen niet mogelijk zouden 
zijn, daar Ged. Staten van een provincie al
leen vergunning kunnen geven voor hun eigen 
provincie. 

Het beroep, dat zij ten slotte bij pleidooi 
nog deed op het feit, dat hier niet sprake 
zou zijn van een autobusdienst, maar van een 
touringcar-onderneming gaat m. i. buiten de 
middelen om, tenzij requirante daarmede in 
het bijzonder het oog heeft op de tweede grief. 

In cassatie beriep requirante zich ten be
wijze van de juistheid van het eerste middel 
op een schrijven van Ged. Staten van Gelder
land tot haar gericht naar aanleiding van 
haar aanvrage om vergunning tot het onder
houden van een rechtstreekschen autobusdienst 
Nijmegen-Eindhoven. Dit schrijven - van 21 
Noc. 1933, dus ·- lang na het plegen van het 
feit - luidt: Naar aanleiding van Uw ter
zijde aangehaald schrijven, waaruit blijkt dat 
bij het onderhouden van den rechtstreekschen 
autobusd ienst Nijmegen- Grave-Eindhoven op 
het traject Nijmegen-Grave, voor zoover dit 
op Geldersch grondgebied is gelegen, dezelfde 
baan zal worden gevolgd als bij den bestaan
den dienst Nijmegen-Grave, deelen wij U 
mede, dat voor het onderhouden van bedoelde 
rechtstreeksche ritten, voor zoover dit gewest 
betreft, geen nieuwe vergunning wordt gevor
derd, doch dat daarbij van de bestaande ver
gunning kan worden gebruik gemaakt, met 
vermelding in de dienstregeling van bedoelde 
diensten, die alsdan onze goedkeuring behoe
ven." Verder ontleent requirante gronden 
voor haar stellingen aan een Koninklijk Be
sluit waarbij haar vergunning verleend is. 
Deze beide stukken worden echter niet ge
noemd in het dossier voorzoover de H. R. 
daarvan thans kennis neemt, en argumenten 
zullen daaraan dus niet kunnen worden ont
leend. 

Ik kan niet inzien waarom het verleenen 
van meer dan één vergunning. door de Ged. 
Staten, ieder voor hun provincie bezwaren 
moet medebrengen voor de tot standkorning 
van een verbinding welke zich over verschil
lende provinciën uitstrekt. Het beroep op de 
Kroon krachtens art. 3 der wet kan steeds 
dienen om moeilijkheden daarbij op te lossen. 
Ik lees uit het vonnis dan ook niet dat de 
Rechtbank èèn vergunning eischte voor de 
route Nijmegen- Eindhoven, maar er van uit
gaat, dat requirante voor dien afstand in het 
geheel geen vergunning heeft. 

L. 1934. 

De zaak I igt m. i. dan ook anders. Requi
rante had een vergunning voor den weg Nij
megen- Grave en een voor Grave- Eindhoven. 
Ik vermoed, dat zij zelve wel zal gezorgd heb
ben voor aansluitende diensten. 

Daarna11:st heeft de ervaring haar geleerd, 
dat op die zelfde route een rechtstreeksche 
verbinding levenskracht had. Zij heeft daarom 
buiten de geëxploiteerde lijnen, en dan Zater
dags, wanneer er blijkbaar veel liefhebberij 
voor was een extra autobus rechtstreeks laten 
loopen, zulks geheel buiten de dienstregeling 
van de twee lijnen, welke zij exploiteerde, 
om. Dit blijkt o. a . ook duidelijk uit de ver
klaring van haar chauffeur, dat die recht
streeksche busdiensten niet het gewone eind
punt van beide diensten aandeden en zelfs in 
Grave veelal niet stopten. 

Requirante heeft zelve gevoeld, dat dit 
rijden met de haar verleende vergunningen 
niets te maken had, en zich daarom aanvan
kelijk alleen erop beroepen, dat die ritten 
g'emaakt werden als touringcarbedrijf, hetgeen 
de Rechtbank m. i. terecht heeft verworpen op 
grond van hetgeen feitelijk bleek. 

Ook het schrijven van Ged. Staten van 
Gelderland, dat ik hierboven vermeldde, 
dwingt niet tot een andere uitlegging. Dit 
komt hierop neer, dat het, en terecht, niet 
verlangt, dat voor de rechtstreeksche verbin
ding een nieuwe vergunning wordt aange
vraagd, maar opname van die nieuwe ritten 
in de bestaande dienstregelingen, welke dan 
opnieuw zal moeten worden goedgekeurd. 

Het komt mij dan ook voor, dat het eerste 
middel onjuist is, en het tweede, dat daarmede 
samenhangt, evenmin tot cassatie kan leiden. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie, namens 

de requ irante voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: (Zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis in hooger 
beroep, overeenkomstig de dagvaarding in 
eersten aanleg, ten laste van requirante met 
qualificatie en strafoplegging als voormeld , 
is bewezen verklaard, enz. (Zie Conclusie); 

dat de Rechtbank daarbij naar aanleiding 
van namens requirante gevoerde verweren 
heeft overwogen: 

"dat verdachte zich daartegenover niet met 
goed gevolg kan beroepen op het feit, dat 
haar voor de trajecten Nijmegen- Grave en 
Grave- Eindhoven verlof is verleend tot het 
in werking brengen van een autobusdienst, 
aangezien deze vergunningen het in werking 
brengen van e.!il} autobusdienst rechtstreeks -
zij het langs dezelfde routen - tusschen Nij
megen en Eindhoven niet wettigen, zijnde zelfs 
uit de verklaring van getuige Lammerts ge
bleken, dat die rechtstreeksche busdiensten 
niet het gewone eindpunt van beide diensten 
aandeden en in Grave veelal niet stopten; 

"dat verdachte evenmin met goed gevolg 
kan volhouden, dat het hier slechts zou be
treffen het ondernemen van tochten van een 
autocar voor rondritten, zijnde daarmede het 
op geregelde dagen langs geregelden weg en 
op geregelde tijdstippen rijden in algeheelen 
strijd;" 

2 
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Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel inzooverre is gegrond, 
dat de R echtbank - de niet aanwezigheid van 
een vergunning, ondanks het bestaan van ver
gunningen elk voor een deel van het traject, 
aannemende op de enkele overweging, dat een 
vergunning voor den rechtstreekschen dienst 
voor het geheele traject is vereischt, - heeft 
voorbijgezien, dat weliswaar het hebben van 
afzonderl ijke vergunningen voor twee, zij het 
aansluitende, trajecten niet noodzakelijkerwijs 
insluit de vergunning tevens voor een recht
streekschen dienst over de beide trajecten ge
zamenlijk, doch anderzijds de concrete inhoud 
en strekking van die afzonderlijke vergunnin
gen een zoodanige kan zijn, dat daarin tevens 
de vergunning voor den rechtstreekschen dienst 
ligt opgesloten; 

dat derhalve de Rechtbank dit punt nade1· 
had behooren te onderzoeken, zulks te eerder, 
nu in dit geval de afzonderlijke vergunningen 
afkomstig zijn van twee provinciale besturen, 
elk geldend voor het in de betrokken provincie 
gelegen deel van het geheele traject; 

dat dus het vonnis, wat betreft de bewezen
verklaring op dit punt niet behoorlijk met 
redenen is omkleed, zooals art. 359, in ver
band met de artt. 350, 358, 425 en 415 Sv. op 
straffe van nietigheid voorschrijft; 

dat op dezen grond het vonnis niet in stand 
kan blijven en mitsdien het tweede middel 
buiten behandeling kan worden gelaten ; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende ingevol ge art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Arnhem, om op het bestaande hooger beroep 
te worden berecht en afgedaan. 

(N. J.) 

10 Januari 1934. ARREST van den Hoogeri 
Raad. ( traatbe lasting in de gemeente 
Sittard.) 

Ingevolge de bepalingen van de veror
dening tot heffing eener straatbelasting 
in de gemeente Sittard is voor de heffing 
der straatbelasting in de gemeente Sittard 
wegens rioleering beslissend een bepaalde 
ligging der eigendommen ten opzichte van 
openbare straten of wegen, waaraan door 
de gemeente - gelijk art. 1 bepaalt -
zorg wordt besteed voor rioleering, of, 
anders• gezegd, di e door de gemeente -
gelijk art. 6 het uitdrukt - voorz ien zijn 
van rioleering. 

De R. v. B. heeft met juistheid beslist, 
dat, nu in de Brugstraat geen riool aan
wezig is, hetwelk door de gemeente is aan
gelegd of bekostigd, aan die straat door 
de gemeente geen zorg voor rioleering 
wordt besteed en zij niet door de gemeente 
is voorzien van rio1eering. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cas atie van den 

Burgemeester der gemeente Sittard tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 28 Aug. 
1933 betreffende een aanslag in de Straatbe
lasting der gemeente Sittard over het dienst
jaar 1930 opgelegd aan A. aldaar; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

Adv. -Gen. Berger, strekkende tot ve rwerping 
van het beroep; 

0. dat de verordening tot heffing eener 
straatbelasting in de gemeente Sittard onder 
meer bepaalt: 

Art. 1. Onder den naam van straatbelas
ting wordt eene belasting geheven wegens ge
bouwde eigendommen en daarbij behoorende 
erven, die zelve of wier aanhoorigheden belen
den aan of in de onmiddellijke nabijheid ge
legen zijn van openbare straten of wegen in 
deze gemeente, waaraan door haar zorg wordt 
besteed voor verhard ing en/of rioleering en/of 
verlichting. 

Art. 5. Grondslag voor de berekening van 
deze belasting is de belastbare opbrengst vol
gens de kadastrale leggers. 

Art. 6. De belasting bedraagt jaarlijks, in
dien de eigendommen zijn gelegen aan open
bare wegen, voorzien van : 

e. rioleering ............ 2 pct. van de in art. 
5 bedoel de opbrengst; 

0. dat belanghebbende onder meer, hetwelk 
thans niet meer ter zake doet, bezwaar heeft 
gemaakt, dat in zijn aanslag betreffende zijn 
woning aan de Brugstraat is begrepen een 
zeker bedrag ter zake van riol e!)ring, hoewel 
hij die met groote kosten geheel zelf heeft 
aangelegd van zijn woning af tot aan den 
Bergerweg; 

dat belanghebbende, nadat de gemeenteraad 
van Sittard besloten had den aanslag te hand
haven, in beroep is gekomen bij den Raad 
van Beroep, die bij de bestreden uitspraak de 
beschikking van den gemeenteraad heeft ver
nietigd, voor zooverre voor rioleering 2 pct. 
der belastbare opbrengst berekend is; 

dat de Raad van Beroep ter zake heeft over
wogen: 

"dat gelet op het feit, dat in de Brngstraat 
geen riool aanwez ig is, door de gemeente aan
ge legd of door haar bekostigd, niet kan wor
den aangenomen dat de gemeente aan deze 
straat zorg besteedt voor rioleering, ook al is 
een aansluiting van dit riool gemaakt op het 
bestaande riool aan den Bergerweg, welke aan
si uiting ongeveer 60 M. van het perceel ver
wijderd is" ; 

0. dat de Burgemeester als middel van cas
satie heeft gesteld: 

Verkeerde toepassing van art. 1 der Ver
ordening op de heffing eener Straatbelasting, 
in de gemeente Sittard, i. v. m. de artt. 277b 
en 280 der Gemeentewet, 

en tot toe lichting heeft betoogd: dat de. 
door belanghebbende aangelegde rioleering is 
aangesloten op het gemeen tel ijk riool net en 
bij de heffing der rioolbelasting de bedoeling 
heeft voorgezeten, dat zij , di e van het ge
meentelijk rioolnet gebruik maken, bijdragen 
in de kosten van dat net in zijn geheel, on
verschillig op wat voor punt der gemeente 
dit net gelegen is; 

0. dienaangaande: 
dat, ingevolge de bepal ingen van de voor

melde verordening, voor de heffing der straat
belasting in de gemeente Sittard wegens rio
leering besl issend is een bepaalde ligging 
der eigendommen ten opzichte van openbare 
straten of wegen, waaraan door de gemeente 
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- gelijk art. 1 bepaalt - zorg wordt besteed 
voor rioleering, of anders gezegd, die door de 
gemeente - gelijk art. 6 het u itdrukt - voor
zien zijn van rioleering; 

dat cle Raad van Beroep met juistheid heeft 
bes! ist, dat, nu in de I3rugstraat geen riool 
aanwezig is, hetwelk door de gemeente is aan
gelegd of bekostigd, aan die straat door de 
gemeente geen zorg voor rioleering wordt be
steed en zij niet door de gemeente is voorzien 
van rioleering; 

dat het middel dus ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

15 JanuMi 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Verordening betr. herbergen, enz. 
in de gem. Zwijndrecht i. v. m. de Win
kelsluitingswet. ) 

Uit de bepaling van art. 3, lid 1, aan
hef en onder c, Winkelsluitingswet volgt 
geenszins, dat de wet een onaantastbaar 
reoht geeft om inrichtingen als daar ge
noemd op Zondag geopend te hebben en 
daar gelegenheid te geven spijzen en 
dranken voor gebruik ter plaatse te ver
koopen. 

De strekking van art. 3, 1 id 1, der wet 
is enkel, dat elke regeling door den ]age
ren wetgever van de daarin genoemde 
onderwerpen i. v . 1n. winkelsluiting zal 
zijn verboden. 

Van zoodanig ve rba nd blijkt in de Ver
ordening betr. herbergen, tapperijen e. d. 
inrichtingen in de gem. Zwijndrecht geens
zins; veeleer blijkt uit de verordening in 
haar geheel, dat bescherming van de open

. bare orde en zedelijkhe id beoogd is, waar
mede de gemeenteraad geheel binnen de 
grenzen van art. 168 Gem .wet gebleven is. 

Ook met andere bepalingen der Winkel
s] uitingswet strijdt de verordening niet, 
vermits die wet geenerlei •onaantastbaar 
recht geeft op het geopend hebben van 
winkels, terwijl anderzijds de verordening 
niet kan bewerken, dat winkels open mogen 
zijn op tijden , waarop zij volgens de wet 
gesloten zouden moeten zijn. 

(A.-G. Besier is van oordeel , dat de 
toegepaste bepaling van de verordening 
wèl met winkelslui ting verband houdt en 
dat zij derhalve i. v. m. de beslissingen 
van den H . R. van 13 Febr. 1933, W. 
12575 en van 20 M aart 1933, W. 12599, 
niet verbindend is . Verval gens zou z. i. 
nog onderzocht moeten worden of het be
wezen verklaarde krachtens de artt. 2, 7 
en 10 Winkelsluitingswet strafbaar is.) 

A . M. L., hotelhouder, te Zwij ndrecht (raads
man Mr. A. J. Herzberg, te Amsterdam), is 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rb. te Dordrecht van 20 Oct. 1933, waar
bij, hoewel op andere gronden, is bevestigd 
een vonnis van het Ktg. te Dordrecht van 5 
Juli 1933, bij welk laatste vonnis requirant is 
veroordeeld. 

A.-G. Besier concludeert tot vernietiging en 
verwijzing: 

De artt. 1, 2, 3, lid 2, 4 en 11 der Zwijn
drechtsche Verordening betreffende herbergen, 
tapperijen en dergelijke inrichtingen van 30 
Aug. 1932 luiden: 

"Art. 1, 1 °. Onder inrichting wordt in deze 
verorden ing verstaan de voor het publiek toe
gankelijke lokaliteit of lokaliteiten en open 
aanhoorigheden van het huis, waarin zich die 
lokal ite it of lokaliteiten bevinden, waar sterke 
of andere drank wordt. verkocht, te koop aan
geboden, ten geschenke gegeven, toegediend of 
verstrekt om ter plaatse te worden gebruikt. 

"2° . Onder houder eener inrichting wordt 
ook begrepen degene, die den houder in de 
uitoefening van het bedrijf vervangt. 

,,Art. 2. Het is den houder van een in
richting verboden, deze voor het pub! iek ge
opend te hebben van 's avonds 9½ uur tot 
's morgens 7 uur, met uitzondering van den 
Zondag, waarop hij de inrichting den gehee
len dag ges loten moet hebben en houden. 

,,De Burgemeester is bevoegd in buitenge
wone gevallen voor één of meer inrichtingen 
afwijking van deze uren te bevel en of onder 
daarbij te stell en voorwaarden toe te staan. 

" Art. 3, lid 2. Als bezoekers worden in 
deze verordening niet beschouwd: 

" a. de houder der inrichting, de tot zijn 
gezin behoorende personen en het inwonend 
personeel , voor zoover het niet tot het gezin 
behoort· 

,,b. de buitenshuis wonende bloed- of aan
verwanten van den houder der imichting, in 
de rechte lijn onbepaald en in de zijlijn tot 
den derden graad inges loten; 

"c . zij, die aldaar werkelijk nachtverblijf 
houden en in het nachtregister zijn ingeschre
ven, en 

" d. zij, wier tegenwoord igheid aldaar, naar 
het oordeel van den Burgemeester, door drin
gende omstandigheden vereischt wordt. 

,,Art. 4. Het is den houder eener inrich
t ing verboden daarin of aldaar, gedurende 
den tijd, dat de inrichting niet voor hel; pu
bliek geopend mag zijn, bezoekers te ontvan
gen, toe te laten of te hebben of drank te 
verkoopen, te koop aan te bieden , ten ge
schenke te geven, toe te dienen of te verstrek
ken. 

"Art. 11. Overtreding of niet-nakoming van 
eenige bepaling dezer verordening wordt ge
straft met hechtenis van ten hoogste 6 dagen 
of geldboete van ten hoogste f 25." 

Bij het in deze zaak in eersten aanleg ge
wezen vonnis is bewezen verklaard, dat ver
dachte op Zondag 11 Juli j.l. des voormid
dags omstreeks 11 ¾ uur te Zwijndrecht, hou
der zijnde van voor het publiek toegankelijke 
localiteiten, gelegen in het pand Veerplein 
nummer ... aldaar waarvoor door B. en W. 
van Zwijndrecht vergunning was v e rleend voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
voor gebruik ter plaatse van verkoop,. in een 
dier localiteiten aan een a ldaar aanwezigen 
bezoeker, zijnde een persoon, welke niet viel 
onder de uitzonderingen genoemd in art. 3, 
sub a, b, c, d der Verordening betreffende 
herbergen, tapperijen en dergelijke inrichtin
gen der gemeente Zwijndrecht van 30 Aug. 
1932, heeft verkocht in een glaasje eene hoe
veelheid sterken drank voor een bedrag van 
dertig cent. 
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De Ktr. gaf hieraan de benaming "als hou
der eener inrichting bedoeld in art. 1 der 
Verordening betreffende Herbergen, Tappe
r ijen en dergelij ke Inrichtingen der gemeente 
Zwijndrecht, daarin gedurende den tijd dat 
de inrichting niet voor het publiek geopend 
mag zijn, drank verkoopen" en veroordeelde 
den verdachte te dier zake tot geldboete (van 
50 et.; Red.) en vervangende hech ten is. 

Dit vonnis is op verdachtes hooge r beroep 
bij het thans bestreden vonnis bevestigd, hoe
wel op andere gronden voor zoover betreft 
het door verdachtes raadsman gevoerde ver
weer. 

Dit verweer luidde: 
" dat de hie rboven aangehaalde verordening 

verbindende krach t zoude missen en verdachte 
behoort te worden ontslagen van a lle rechts
vervolg ing, daar: 

" 1 °. verdachte's inrichting is een café en 
restaurant, waar in hoofdzaak spijzen en dran
ken worden verkocht voor gebruik ter plaatse; 

" dat zoodanige inrich tingen vallen onder 
de in art. 1 der Winkelsluitingswet, S. 1930, 
n° . 460 gegeven defini t ie van het begrip 
winkel , terwij l op die inrichtingen de bepa
lingen dier wet in art. 3, sub c, uitdrukkelij k 
niet van toepass ing werden verklaard; 

,,dat hieru it volgt, dat de si uiting dier in
richtingen een onderwerp is geworden van 
rijkswetgeving en mi tsdien aan de gemeenten 
de bevoegdheid is ontnomen voor de sluiting 
van die inricht ingen bepaalde dagen en uren 
voor te schrijven ; 

,,2°. dat, al wa re dit anders, gemelde ver
orden ing toch niet verbindend is, da ar een 
verbod a ls in gemelde verordening in de artt. 
2 en 4 is gegeven onder meer het voor den 
houder onmogelij k maakt om daar in bepaalde 
artikelen, bij voorbeeld ijs, te verkoopen op 
uren , waarop de ·winkelslui tingswet hem 
daartoe de bevoegdheid geeft, en mi tsdien 
verbi~dt, wat door den rij kswetgever is toe
gestaan". 

Omtrent dit verweer overwoog de Rb. : 
"dat dit betoog niet opgaat en be ide 

hierboven sub 1 ° en 2° aangevoerde verweren 
om dezelfde reden moeten worden verworpen ; 

" dat toch de Winkelsluitingswet W!lliswaar 
de bepalingen dier wet in art. 3 deels niet 
van toepassing verkl aart op koffi ehu izen, res
taurants en andere inrichtingen, waarin in 
hoofdzaak spij zen of dranken voor verbruik 
ter plaatse worden verkocht, tot welke inrich
tingen verdachte's café en restaurant moet 
worden gerekend ; 

"dat mitsd ien toegegeven kan worden! dat 
het aan den I ageren wetgever verboden 1s om 
ten aanzien va n di e inrichtingen regelen te 
maken in verband met winkelsluiting; 

" dat dit evenwel onverlet laat het recht van 
den gemeentewetgever om in het belang der 
in a ,·t. 168 der Gemeentewet genoemde waar
den eene op d ie inrichtingen betrekking heb
bende verordening te maken ; 

,,dat de onderhavige verordening, di e blij
kens haren inhoud, behalve bepalingen be
treffende de sl uiting van meergemelde inrich
tingen, bovendien versch illende bepalingen be
vat onder andere betreffende het maken van 
muziek in die inrichtingen en het daar in ge
legenheid geven tot dansen en h azardspel en, 
kennelij k is gemaakt in het belang der open-

bare orde en zedel ijkheid en mitsdien ieder 
verband tusschen den inhoud dier verordening 
en de winkelsluiting ontbreekt en gemelde 
verordening clan ook wel degel ij k verb indend 
is". 

Bij pleidooi is a ls middel tot cassatie aan
gevoerd: 

"S., a lthans v. t. van a rtt. 1, 2, 7, eerste 
Jid en 10, a lthans a rt. 13 der Winke lsluitings
wet 1930, S. 460 en art. 168 van de Gemeen
tewet, door te beslissen, dat de verordening 
betreffende herbergen, tapperij en en derge
lijke inrichti ngen van de gemeente Zwij ndrecht 
van 30 A ug. 1932, a lth ans van de artt. 2, 4 
en 11 (voor zoover a rtt. 2 en 4 betreft) van 
deze verordening verbindende krach t toekom t, 
en het den verdachte ten laste gelegde is straf
baar ." 

Di t middel schijnt mij gegrond voor zoover 
betreft de schend ing van de artt. 1, 2, 3, 7 
en 10 der Winkelsluitingswet en de verkeerde 
toepass ing van art. 168 der Gemeentewet . 

De H. R. toch heeft bij zijn a rrest van 13 
F ebr. 1933 (W. 12575, N. J . 1933, blz. 610 
met noot W . P.) geoordee ld, dat de strek ki ng 
van art. 3 der Winkelsluit ingswet n iet ·slechts 
is de daar in geregelde onderwerpen aan de 
regeling door of k rachtens de Winkelsluitings
wet 1930, S. n°. 460, te onttrekken m aar 
bovendien om elke i-egeling door den !ageren 
wetgever van die onderwerpen in verband met 
winkelslui t ing te verbieden, ook al zou overi 
gens die regeling naar haren aard vallen bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de verorden ingsbevoegdheid van den 
gemeenteraad gesteld. N aar het oordeel van 
den H . R. was dus een gemeenteverordening 
in verband met winkelsluiting over een de r 
onderwerpen in art. 3 bedoeld met d it wets
voorschrift in strijd en derhalve onverbindend. 
Zie ook arrest H. R. 20 Maart 1933 (W. 
12599, N . J. 1933, blz. 1530). 

A an deze arresten wil ik mij gedragen. Nu 
ook een koffiehuis valt onder de def initi e, 
welke art. 1 der Winkelsluitingswet van 
"winkels" geeft en de toegepaste bepaling 
der Zwijndrechtsche verordening ongetwijfeld 
met sluiting van zulke " winkels" in verband 
staat, volgt hieruit, dat die bepaling n iet ver
bindend is. Ik ontveins mij niet, dat dit oor
deel a ll e in gemeenteverordeningen voorko
mende bepalingen omtrent sluitingstij d van 
herbergen en dergelijke inrich t ingen treft . 
Daarentegen blijven a ll e andere voorschriften 
omtrent zoodanige inr ichtingen, a ls de door 
de R b . in de laatste hare r aangehaa ld e over
wegingen genoemd, ook bij d it oordeel ver
bindend. 

Th ans doet zich nog de vraag voor, of het 
bewezen verklaarde krachtens eenig ander wet
telij k voorschrift strafbaar is met name krach
tens de artt. 2, 7 en 10 der Winkelsluitings
wet. 

Deze vraag zal bevestigend moeten worden 
beantwoord, indi en verdachtes inrichting n iet 
valt onder de uitzonder ing van art. 3 onder c 
dezer Wet, dus niet eene is, waar uitslui tend 
of in hoofdzaak spijzen of dranken voor ve r
bruik ter pl aatse worden bereid of verkocht. 

E en onderzoek naar deze vraag heeft nog 
niet plaats gehad en zal dus nu moeten ge
schieden. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bevestigende vonnis wettig en 

overtuigend bewezen is verklaard, enz., zie 
conclusie; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat de in deze toegepaste verordening be

treffende herbergen, tapperijen en dergelijke 
inrichtingen, door den raad der gemeente 
Zwijndrecht op 30 Aug. 1932 vastgesteld , in 
art. 2 bepaalt, dat de houder van eene in
richting (waaronder volgens art. 1 in de ver
ordening wordt verstaan de voor het publiek 
toegankelijke localiteit of localiteiten en open 
aanhoorigheden van het huis, waarin zich die 
localiteit of localiteiten bevinden, waar sterke 
of andere drank wordt verkocht, te koop aan
geboden, ten geschenke gegeven, toegediend 
of verstrekt om ter plaatse te worden ge
bruikt) - de inrichting den geheelen Zondag 
gesloten moet hebben en houden, behoudens 
dan de bevoegdheid van den burgemeester om 
in buitengewone geval len voor een of meer 
inrichtingen afwijking te bevelen of onder 
daarbij te steil en voorwaarden toe te staan; 
dat art. 4 van de verordening inhoudt, dat 
het den houder eener inrichting verboden is 
daarin of aldaar, gedurende den tijd, dat de 
inrichting niet voor het pub! iek geopend mag 
zijn, bezoekers te ontvangen, toe te laten of 
te hebben of drank te verkoopen, te koop aan 
te bieden, ten geschenke te geven, toe te die
nen of te verstrekken, terwijl art. 11 van de 
verordening straf stelt op overtreding of niet
nakoming van eenige bepaling der verorde
ning; 

dat nu het middel, ook blijkens de toelich
ting, de vraag opwerpt, of niet deze bepalin
gen der verordening onverbindend zijn, als in 
strijd met de Winkelsluitingswet, S. 1930, n°. 
460; , 

dat deze vraag, voor wat betreft strijd met 
het in art. 3, eerste lid, aanhef en onder c 
in die wet bepaalde in ontkennenden zin moet 
worden beantwoord ; 

dat wel, zooals in h<'lt vonnis van de Rb. 
feitel ij k wordt uitgemaakt, eene inrichting, 
als die van requirant, valt onder de koffie
huizen, restaurants en andere inrichtingen, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak spij zen of 
dranken voor verbru ik ter plaatse worden 
verkocht en voor die inrichting dus geldt de 
genoemde bepaling van de Winkelsluitings
wet, maar daaruit geenszins volgt, dat, naar 
de wet, een onaantastbaar recht zou bestaan 
om zoodanige inrichting op Zondag geopend 
te hebben en daar gelegenheid te geven, spij 
zen en dranken voor gebruik ter plaatse te 
koopen; 

dat de strekking van de bepalingen van het 
eerste lid van art. 3 der Winkelsluitingswet 
deze is, dat elke regeling door den !ageren 
wetgever, van de daarin genoemde onderwer
pen in verband met winkelsluiting zal zijn 
verboden maar van eenig verband van de on
derhavige verordening van Zwijndrecht met 
winkelsluiting niet blijkt; dat integendeel de 
bepalingen van deze verordening zijn inge
geven door het willen beschermen van de be-
1 angen der openbare orde en zedelijkheid, zoo
als blijkt bij lezing van de verordening in 
haar geheel, waarin ook bepalingen zijn op
genomen omtrent het sluitingsuur op andere 

dagen clan Zondagen, omtrent het muziek ma
ken, dansen, houden van vertooningen, hazard
spelen en weddenschappen in de inrichtingen, 
en de bescherming van deze belangen geheel 
ligt binnen de bevoegdheid, den gemeenteraad 
in art. 168 der Gemeentewet toegekend; 

dat uit het bovenstaande reeds voortvloeit, 
dat de verordening in geen enkel opzicht af
breuk doet aan of strijdt met andere bepalin
gen van de Winkelsluitingswet, zooals bij de 
toelicht ing van het middel met het oog op de 
artt. JJ en 2 der wet is beweerd; dat toch de 
Winkelsluitingswet geenerlei onaantastbaar 
recht geeft op het geopend hebben van win
kels en anderzijds de bepalingen van de ver
ordening niet kunnen bewerken, dat winkels 
open mogen zijn op uren of t ijden , waarop zij 
volgens de wet gesloten zouden moeten zijn ; 
dat een dispensatie van den burgemeester ook 
alleen kan ontheffen van de verbodsbepalin
gen van de verordening maar geenszins ont
heft van de bepalingen - zij het met ten 
deele denzelfden inhoud - der wet; 

,;lat dus ook in zooverre het middel is on
gegrond; 

Verwerpt het bernep. (W.) 

15 Januari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vleeschkeuringswet artt. 40 en 50. ) 

Om het telastegelegde tot een strafbaar 
feit, m. n. een overtreding van art. 40 
der Vleeschkeuringswet, te maken behoeft 
in de t.1.1. het niet-aanwezig zijn van den 
uitzonderingstoestand, in art. 50 dier wet 
bedoeld, niet te worden opgenomen. 

[Aclv.-Gen. Besier bovendien: dat de 
m,;tterie (die der vleeschkeuring) voor wat 
betreft voor uitvoer bestemd vleesch elders 
n.l. in de artt. 70- 75 der Veewet is ge
regeld en is strafbaar gestel cl, doet hier
aan niets af. De afzonderl ijke regeling der 
Veewet is juist de reden waarom art. 50 
v.n. die uitzondering maakt.] 

Een terzijdes teil ing van het venveer ( dat 
het vleesch voor uitvoer bestemd was) als 
in het tweede middel aangegeven is in 
het arrest van het Hof niet te vinden. 

Op het beroep van C. M. K., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
arrest van het Gerechtshof te 's Gravenhage 
van 18 October 1933, waarbij in hooger be
roep, pa verwijzing der zaak naar genoemd 
Gereclitshof bij 's Hoogen Raads arrest van 
8 Mei 1933, requirant, met vernietiging van 
een door het Kantongerecht te Leiden op 23 
November 1932 gedane uitspraak, ter zake 
van: 1,vleesch, dat bedorven is, en vleesch
waren, die bedorven zijn, in voorraad hebben", 
met aanhaling van de artt. 2, 40, 43 der 
Vleeschkeuringswet, 23 Sr., is veroordeeld tot 
eene geldboete van vijftig gulden en vijf en 
twintig dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den _Adv.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden arrest, dat in hooger be
roep is gewezen krachtens verwijzing bij Uw 
arrest van 8 Mei 1933, is de verdachte veroor
deeld ter zake van het daarbij bewezen ver-
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klaarde feit, da t hij te Leiden op 1 0ctober 
1932 des namiddags in een woning aan het 
Lievendaal , waar hij zijn slagers- en vleesch
verkoopersbedrijf uitoefent, heeft in voorraad 
gehad a. in een werkpl aats twee stukken toe
bereid gerookt spek-verduurzaamd vleesch af
komstig ·van een gedood of gestorven varken, 
b. in een pekelbak twee stukken verduur
zaamd spek (buiken van een gedood of ge
storven varken), c. in een ijskast: twee stuk
ken vleesch, a fkomstig van een gesto rven of 
gedood rund, welke stukken niet verduur
zaamd (ook niet door afkoeling) noch toebe
reid waren, terwijl a l dat vleesch en die 
vleeschwaren bedorven of op andere wijze on
deugdelijk waren geworden. 

Thans doet hij bij schriftuur door Mr. L. 
Weijl , blijkens onderhandsche akte, zich be
v indende bij de akte van cassatie, hiertoe 
bepaaldelijk gemachtigd, iwee middelen tot 
cassatie aanvoeren en toe! ichten, en wel a ls 
volgt: 

,,I. S ., a lthans v. t. van de artt. 350, 352, 
358, 359, 423 Sv., artt. 2, 40 , 50 Vleeschkeu
ringswet 1919, door het bewezene strafbaar te 
oordeel en. 

,,Toelichting: 
,,H et bewezen verklaarde houdt geen straf

baar feit in, omdat n iet is ten laste gelegd, 
dat het vleesch in kwestie niet voor uitvoer 
naar het buitenland bestemd was, hetgeen in 
de tenlastelegging had moeten zijn vermeld, 
gez ien dat art. 50 der Vleeschkeuringswet 1919 
niet inhoudt een strafuitslu itende omstandig
heid, zijnde immers de materie voor wat be
treft vleesch dat voor uitvoer is bestemd 
elders wettelijk geregeld en strafbaar gesteld. 

"II. Schending als voornoemd door het 
beroep op het verweer, dat het vleesch niet 
voor uitvoer bestemd was, ter zijde te stellen 
op grond, dat requirant dit verweer niet aan
nemelijk heeft kunnen maken, welke eisch de 
wet niet stelt ." 

Het eerste middel is ook reeds voor het Hof 
als verweer aangevoerd, doch in het bestreden 
arrest met juistheid verworpen door de over
weging: 

,,dat art. 50 (der Vleeschkeuringswet) uit
zonderingen bevat op de algemeene verbods
bepaling van art. 40 dier wet en de steller 
der dagvaarding kon volstaan met het te laste 
leggen van het overtreden dier a lgemeene 
verbodsbepaling." 

Dat de materie (n.l. die der vleeschkeuring) 
voor wat betreft vleesch dat voor uitvoer is 
bestemd, elders t. w. in de artt. 70-75 der 
Veewet wettelijk is geregeld en is strafbaar 
gesteld, (n.l. voor zoover niet van een keu
ringsmerk voorzien vleesch wordt uitgevoerd 
art. 75 der Veewet), doet hieraan niets af. 
Veeleer is deze afzonderlijke regeling bij de 
Veewet juist de reden, waarom art. 50 der 
Vleeschkeuringswet de uitzondering maakt. 

H et tweede middel was op zijn plaats bij 
het vorig cassatieberoep, gericht tegen het 
door den H . R. op a nderen grond vernietigd 
vonnis, door de Arr.-Rechtbank in deze zaak 
gewezen. Thans mist het echter fe itelijken 
grondslag, daar bedoeld verweer door het 
Hof is verworpen op grond, ,,dat van de be
stemming van het vleesch voor uitvoer naar 
het buüenland ten processe n iets is gebleken 

en veeleer het tegendeel mag worden aange
nomen op grond van de verklaring van ge
tuige F olkertsma, die verklaarde, dat te Lei
den uitvoer van vleesch naar het buitenland 
niet anders dan rechtstreeks via het slachthuis 
pleegt te geschieden." 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie 
conclusie) ; 

T en aanzien der voorgestelde cassatiemid
delen: 

0. dat bij het bestreden a rrest, overeen
komstig de inleidende dagvaarding, ten laste 
van requirant is bewezen verklaard - met 
qualificatie en strafopleggi ng als voormeld -
dat hij te Leiden ( zie conclusie) ; 

0. dat dit bewezen verklaarde bij art. 40 
der Vl eeschkeuringswet S. 1919 n °. 524 is 
strafbaar gesteld , zoodat het Hof terecht heeft 
beslist, dat het bewezene strafbaar is en voor
melde overtreding oplevert; dat wel in art. 
50 van genoemde wet is bepaald, dat deze 
wet niet van toepass ing is, onder meer. onder 
nader bij algemeenen maatregel van bestuur 
te bepalen voorwaarden, op vleesch , dat be
stemd is voor uitvoer naar het buitenland, 
doch, gelijk het Hof terecht bes] iste, het niet
aanwezig-zijn van dien uitzonderingstoestand , 
niet in de telastlegg ing behoeft te worden op
genomen om het telastgelegde tot een straf
baar feit , te weten voormelde overtredmg van 
art. 40 der wet, te maken; 

dat het eerste middel derhalve onge
grond is; 

0. dat het tweede middel , waarin vermoede
lijk bedoeld is te stellen, dat het vleesch wèl 
voor ui tvoer bestemd was, feitel ijken grond
slag mist, omdat een ter zijde stelling van 
bedoeld verweer a ls in het middel is aange-
geven, in het arrest niet is te v!nden; . 

dat derhalve ook dit middel met tot cassatie 
kan le iden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

17 J aniUJJri 1934 . ARREST van den H oogen 
R aad. (Art. 299 Gemeentewet.) 

H et is niet geoorloofd, dat eenige aan
geslagenen gezamenlijk bij één bezwaar
schrift tegen hunne aansl agen opkomen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A . 

te B. tegen de uitspraak van den R aad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Zwoll e 
van 11 Mei 1933, betreffende zijn aanslag in 
het vergunningsrecht der gemeente Blokzijl 
over 1932/33; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

P roc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende en twee anderen te 
zamen bij één bezwaarschrift zijn opgekomen 
tegen hunne aanslagen in het vergunnings-
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recht voor den verkoop van sterken drank in 
het klein in de gemeente Blokzijl, met ver
zoek hunne aanslagen te verlagen; 

dat de raad dier gemeente bij beschikking 
van 25 April 1932 het verzoek van belang
hebbende heeft afgewezen, waarna, op het 
beroep van belanghebbende, die beschikking 
bij de bestreden uitspraak is gehandhaafd; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t. van art. 23 der Drankwet, S. 

1931 n°. 476, en van art. 16 der Wet van 
19 Dec. 1914, S. 564; 

0. ambtshalve: 
dat, krachtens art. 24 der Drankwet, S. 

1931 n°. 476 , tegen een aanslag in het ver
gunningsrecht bezwaren kunnen worden in
gebracht overeenkomstig het bepaalde in art. 
299 der Gemeentewet; 

dat de regeling, nedergelegd in laatstge
noemd a rtikel, medebrengt, dat de behande
ling der bezwaren tegen el ken aanslag een 
afzonderlijk geding vormt; 

dat het dus niet geoorloofd is, dat, gel ijk 
ten deze is geschied, eenige aangeslagenen 
gezamenl ijk bij één bezwaarschrift tegen hunne 
aanslagen opkomen; 

dat hieruit volgt, dat de Raad van Beroep 
de beschikking van den gemeenteraad had 
behooren te vernietigen, met niet-ontvankelijk
verklari ng van belanghebbende in zijn be
zwaarschrift; 

dat de bestreden uitspraak dus niet in stand 
kan blijven , terwijl het daartegen gericht mid
del niet behoeft te worden behandeld; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Vernietigt mede de beschikking van den 

raad der gemeente Blokzijl; 
Verklaart belanghebbende niet-ontvankelijk 

in zijn bezwaarschrift bij dat college. 
(vV.) 

19 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 12.) 

Een "bijzonder geval" is aanwezig, waar 
aannemelijk is gemaakt, dat het voortbe
staan van de onderneming, waarin appel
lant als bedrijfsleider werkzaam is, bij 
diens indiensttreden ernstig in gevaar zal 
worden gebracht, en bij stopzetting van de 
onderneming verscheidene personen, die 
thans daarin hun middel van bestaan vin
den , werkloos zullen worden en in de 
tegenwoordige omstandigheden niet ge
makkelijk weder aan het werk zul len 
komen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. D. van der Beek te Enschede, dienstpl ich 
tige der lichting 1929 uit Amsterdam, tegen 
de beslissing van Onzen Min ·ster van Defensie 
van 26 September 1933, VIIe Afd. n°. 340 V, 
waarbij hem vrijstelling van den dienstplicht, 
hetzij wegens persoonlijke omnisbaarheid hetzij 
wegens aanwezigheid van een bijzonder geval 
is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 November 1933, n° . 634; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 

Defensie van 28 December 1933, VIIe Afd. 
n°. 276 V ; 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat een geval als 
bedoeld in art. 15 der Dienstplichtwet zich ten 
aanzien van den appellant niet voordoet, en 
dat de omstandigheid, dat de N. V. Chemische 
Fabriek Dr. K. A. Ockinga door appellant's 
verblijf in werkelijken dienst voor eerste 
oefening moeilijkheden zou ondervinden, geen 
aanleiding kan geven den appellant te be
schouwen als te verkeeren in een bijzonder 
geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijne opkomst in werkelijken dienst sluiting 
van de fabriek ten gevolge zal hebben, aan
gezien het aanstellen van een tijdelijken ver
vanger uitgesloten is, wegens diens kennis
making met de geheimen en recepten van het 
bedrijf, waarvan bijvoorbeeld de laatst ont
slagen directeur-bedrijfsleider gebruik heeft 
gemaakt tot het oprichten van een concurree
rend bedrijf; dat de stopzetting van de fabriek, 
naast den ruïneusen invloed op de financiën 
der familieleden-aandeelhouders, tevens de 
werkloosheid van acht arbeiders, den boek
houder, den tegenwoordigen commercieelen 
directeur en van appellant zelf zal tengevolge 
hebbel), weshalve de appellant verzoekt hem 
alsnog vrijstelling van den dienstplicht wegens 
de aanwezigheid van een bijzonder geval te 
verleenen; 

0. dat aannemelijk is gemàakt, dat het 
voortbestaan van de onderneming, waarin de 
appellant als bedrijfsleider werkzaam is, bij 
diens indiensttreden ernstig in gevaar zal wor
den gebracht; 

0. <;lat bij de stopzetting van deze onder
neming verscheidene personen, die thans daar
in hun middel van bestaan vinden, werkloos 
zullen worden en in de tegenwoordige omstan
digheden niet gemakkel ijk weder aan het werk 
zullen komen; 

0. dat dus een bijzonder geval , als bedoeld 
in art. 12, eerste lid /, der Dîenstplichtwet 
geacht moet worden hier aanwez ig te zijn, 
weshalve de gevraagde vrijstelling behoort te 
worden verleend; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de beschikking van 
Onzen! Minister van Defensie van 26 Septem
ber 1933, VIIe Afd. n°. 340 V, aan L. D. van 
der Beek te Enschede voor een jaar vrijstel
ling van den dienstplicht te verleenen, met de 
bepaling, dat deze vrij steil ing niet zal gelden 
in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

Onze Minister van Defensie is belast enz. 
(A.B.) 

19 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39.) 

De omstandigheid, dat patiënt te A. in 
de laatste maanden vóór zijn opneming in 
een krankzinnigengesticht geen woonadres 
had , doch daar rondzwierf, ontslaat de 
gemeente A. niet van de verplichting, de 
verplegingskosten te betalen, aangezien hij 
tot de opneming in het gesticht in die 
gemeente is blijven vertoeven. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige Johan L. 
van de Leuv; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
20 December 1933, n°. 684: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 Januari 1934, n°. 
11873, afd. Armwezen; 

0. dat J ohan Ludwig van de Leuv, geboren 
28 Mei 1898 te Paramaribo, werkzaam ten 
kantore der Fokkervliegtuigfabriekon, van 16 
Januari tot 5 Februari 1931 in het Wilhel
minagasthuis te Amsterdam werd vei;p leegd; 
dat hij, uit zijne betrekking ontslagen, na zijn 
ontslag uit dit ziekenhuis eerst zijn intrek 
nam bij zijn broeder H. A. van de Leuv te 
Amsterdam en daarna in Hotel-Restaurant de 
Hoop aan de Warmoesstraat aldaar, welk ver
blijf hij evenwel na eonige dagen moest ver
laten, daar hij zijn hotelprijs niet voldeed; 
dat hij daarna overdag op straat zwierf en de 
nachten in de stadsparken doQrbracht, tot hij 
op 25 September 1931 door bemiddeling van 
de politie, die hem in haveloozen toestand op 
een bank aan de Nassaukade aantrof, opnieuw 
in het Wilhelminagasthuis werd opgenomen; 
dat hij op 7 October 1931 krachtens rechter-
1 ijke machtiging op eene voorloopige kosten
garantie der gemeente Amsterdam ter zake 
van krankzinnigheid werd overgebracht naar 
het Provinciaal Ziekenhuis te Medemblik; 

dat over de betaling van de kosten van het 
vervoer van den patiënt naar en zijne verple
ging in deze inrichting geschi l is ontstaan; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland er niet 
in geslaagd zijn dit geschil in der minne bij te 
leggen; 

dat burgemeester en wethouders van Amster
dam van oordeel zijn, dat de bedoelde kosten 
ten laste van het Rijk dienen te komen, aan
gezien de patiënt sinds Juni 1931 geen woon
adres had, zoodat hij huns inziens noch te 
Amsterdam noch e lders in het Rijk domicilie 
had in den zin van het Burgerlijk Wetboek; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken evenwel niet bereid is bevonden de voor
mei de kosten ten laste van zijn departement 
te nemen, daar de patiënt door de omstandig
heid, dat hij in de gemeente Amsterdam bleef 
vertoeven, nog met een band aan de gemeente 
Amsterdam verbonden bleef ; · 

0. dat J. L. van de Leuv, blijkens de stuk
ken, na zijn ontslag uit het Wilhelminagast
huis op 5 Februari 1 931 woonplaats in den 
zin van het Burgerlijk Wetboek had in de 
gemeente Amsterdam; 

dat de band, die hem met deze gemeente 
verhoud, niet is verbroken, aangezien hij tot 
zijne opneming in het ProYinciaal Ziekenhuis 
te Medemblik te Amsterdam is blijven ver
toeven; 

dat h ij onder deze omstandigheden op het 
tijdstip, dat de rechterlijke machtiging om hem 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd, geacht moet worden zijn woon
plaats nog te Amsterdam te hebben gehad ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de gemeente Amsterdam aan te wijzen als de 
woonplaats van den armlastigen krankzinnige 

Joh an L. van de Leuv voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B. ) 

26 J anua,-i 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 26.) 

Een verbod voor leden van den raad om 
steun te genjeten uit de kas der gemeente 
kent de wet niet. In het bijzonder is een 
dergelijk verbod niet af te leiden uit het 
verbod van deelneming aan onderhandsche 
pacht van gemeentegoederen of inkomsten. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Didam, tegen het be
sluit van Geel. Staten van Gelderland van 11 
October 1933, n°. 166, waarbij , met opheffing 
van de door dien raad bij besluit van 14 Sept. 
1933 uitgesproken schorsing van vV. H. Derk
sen als lid van dien raad , is beslist, dat er 
geen termen zijn, W. H. Derksen voornoemd 
van zijn raadslidmaatschap vervallen te ver
klaren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1933, n°. 680; 

Op de voordracht van Onzen Minister Yan 
Binnenlandsche Zaken vau 13 J anuar i 1934, 
n°. 24987, Afd. B.B.; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij bo
venvermeld besluit, met opheffing van de 
door den raad der gemeente Didam bij besluit 
van 14 September 1933 uitgesproken schorsing 
van W. H. Derksen a ls lid van dien raad, 
hebben beslist, dat er geen termen zijn W. H . 
Derksen van zijn lidmaatschap van den raad 
der gemeente Didam vervallen te verklaren, 
daarbij overwegende, dat het raadslid Derk
sen, overeenkomstig art. 28, 2e lid , der ge
meentewet in de gelegenheid gesteld om zich 
ter zake mondeling te verdedigen, verklaarde, 
dat hij werkzaam was aan de gemeentelijke 
werkverschaffing, doch dat, toen het R ij ks
subsidie daarvom werd st-0pgezet, tevens die 
werkverschaffing ophield en dat hij daarop voor 
geldelijken steun van gemeentewege in aan
merking kwam en ook dien steun werkelijk 
heeft genoten; dat de wethouder der gemeente 
Didam, H . A. Loeters, bij gelegenheid van 
het bovenbedoelde mondelinge verhoor, de 
schorsing toe! ichtte met de bewering, dat het 
genieten van steun uit de gemeentekas den 
gemeenteraadsleden zou verboden zijn, omdat 
zij daardoor zouden deelnemen aan inkomsten 
der gemeente; dat deze meening geen steun 
vindt in art. 26 der gemeentewet, dat den 
raadsleden wel verbiedt middellijk of onmid
dellijk deel te nemen aan onderhandsche 
pacht van gemeentegoederen "of inkomsten" , 
doch dat op het onderhavige geval niet van 
toepassing is, aangezien daarbij geen sprake 
is van het deelnemen aan pacht van deze goe
deren of inkomsten; dat derhalve de schorsing 
ten onrechte is geschied; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Didam bij Ons in beroep is gekomen; 

0. dat een lid van den raad eener gemeente 
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ingevolge art. 28 der gemeentewet in zijne 
betrekking kan worden geschorst door den 
raad, en daarna door Ged. Staten van zijn 
lidmaatschap vervallen kan worden verklaard, 
indien hij handelt in strijd met art. 26 dier 
wet; 

dat in het laatstgenoemde artikel evenwel 
niet wordt bepaald, dat de leden van den 
raad eener gemeente geen steun mogen genie
ten uit de kas dier gemeente; 

dat in het bijzonder een dergel ijk verbod 
niet is af te leiden uit de in art. 26 voor
komende bepal ing dat de leden van den raad 
noch middellijk noch onmiddellijk mogen deel
nemen aan onderhandsche pacht van gemeente
goederen of inkomsten, aangezien bij het ge
nieten van steun uit de gemeentekas uiteraard 
geen sprake is van pacht van goederen of in
komsten dier gemeente; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht bij hun 
bestreden besluit met opheffing van de schor
sing hebben bes! ist, dat er geen termen zijn 
om W. H. Derksen van zijn lidmaatschap van 
den raad der gemeente Didam vervallen te 
verklaren; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
ünze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is uelast enz. 
(A. B.) 

26 .Janua1-i 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbeslu it tot het 
rentegevend bel eggen van het reservefonds 
van het gem . electriciteitsbedrijf bij een 
coöperatieve boerenleenbank op grond dat 
door die bank geen onderpand werd ge
geven. Daaraan doet niet af , dat in de 
statuten der bank de onbeperkte aanspra
kelijkheid der leden is vastgelegd, daar 
vooral in de tegenwoordige financieele 
omstandigheden geen vo lstrekte zekerheid 
bestaat, dat de leden in staat zullen blij
ken om aan hun verplichtingen te voldoen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ursem tegen het be
s! uit van Geel. Staten van Noordholland van 
30 Augustus 1933, N°. 96, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het raadsbesluit van 
10 Augustus 1933, voor zoover betreft het 
daarin onder 2e bepaalde tot het rentegevend 
beleggen van het reservefonds van het ge
meentelijk electriciteitsbedrijf bij de Coöpera
tieve Boerenleenbank te Ursem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1933, N°. 681; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 J anuari 1934, 
N°. 24988, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Ursem in zijne 
vergadering van 10 Augustus 1933 heeft be
sloten, het reservefonds van het Electr iciteits
bedrij f der gemeente rentegevend te beleggen 
bij de plaatselijke Boerenleenbank, onder 

voorwaarde, dat de rente, tegen welke de gel
den worden belegd, niet zal mogen dalen be
neden 3 % en de gelden opeischbaar zijn met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van 
8 dagen; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
sinds de oprichting van het Gemeentelijk 
E lectriciteitsbedrijf en de vorming van het 
reservefonds, de gelden van dit fonds rente
gevend zij n belegd geworden bij de p laatselijke 
Boerenleenbank; dat het gewenscht is deze 
belegging verplichtend te stellen voor den 
kassier van het Gemeentelijk Electricite its
bedrij f; 

dat Geel. Staten van Noordholland aan dit 
besluit hunne goedkeuring hebben onthouden, 
u it overweging, dat, nu sedert het in werking 
tred~n der ·wet van 31 J anuari 1931, S. 41 , 
tot wijziging der gemeentewet, de besluiten 
der gemeentebesturen betreffende het uitlee
nen van gelden aan hunne goedkeuring zij n 
onderworpen, bij circulaire van 3 Juni 1931, 
n°. 73, onder de aandacht van de gemeente
besturen in de provincie Noordholland is ge
bracnt, dat hun college het noodig acht, dat 
voortaan bij het ter leen verstrekken aau- of 
het in bewaring geven van gemeentegelden bij 
derden een onderpand ten minste ter waarde 
van het ter leen verstrekte of in bewaring 
gegeven bedrag worde gegeven, tenzij de ter 
leen verstrekte of in bewaring gegeven som 
bl ij ft beneden een bedrag berekend naar f 1 
per inwoner naar boven afgerond in honderd
tallen van guldens, of de belegging plaats 
vindt bij eene officieele Rij ksinste ll ing, dan 
wel bij de Nederlandsche Bank of bij de Bank 
voor Nederlandsche Gemeenten; dat, in ver
band met het vorenstaande, reeds krachtens 
het raadsbesluit van 16 November 1932, goed
gekeurd bij hun besluit van 7 December 1932, 
N° . 

1

53, een bedrag van ten hoogste f 1400 bij 
de Coöperatieve Boerenleenbank te Ursem mag 
worden belegd zonder dat daarvoor onder
pand behoeft te worden gegeven, zoodat voor 
het geheele thans te beleggen bedrag onder
pand moet worden geëischt; dat de raad van 
Ursem, ofschoon uitdrukkelijk uitgenoodigd 
met de vorengenoemde circulaire rekening te 
houden, aan deze uitnoodiging geen gevolg 
heeft gegeven ; _ 

dat dientengevolge in zijn besluit de bepa
l ing ontbreekt, dat voor het geheele te beleg
gen bedrag door de Coöperatieve Boerenleen
bank een onderpand ten minste ter waarde 
daarvan moet worden gegeven; dat hun col
lege een afwij ken van de in de hiervoren ver
melde circulaire gestelde regelen niet verant
wooi-d acht; 

da~ van deze beslissing de raad van Ursem 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat Ged. Staten eischen, dat voor het bel eggen 
van het reservefonds bij d2 Boernnleenbank 
door de directie een onderpand wordt verstrekt 
ten minste ter waarde van het ter leen ver
strekte of in bewaring gegeven bedrag; dat 
de raad van oordeel is, dat het onttrekken van 
gel cl, bij de Boerenleenbank in strijd is met 
het gemeentebelang en bovendien voor de ge
meente geldelijk nadeel me<lebrengt, dnar de 
rente bij de Bank voor Nederlandsche Ge
meenten veel lager is; dat naar het oordeel 
van den raad de soliditeit van de plaatsel ij ke 
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Boerenleenbank, aangesloten bij de Coöpera
tieve Centrale Boerenleenbank te Utrecht, ge
lijk dient te worden gesteld met de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten en derhalve de Boe
renleenbank, aangesloten bij de Centrale, vrij
gesteld dient te worden van het verstrekken 
van onderpand; dat bovendien bij de pi aatse
] ijke Boerenleenbank a lle leden hoofdelijk aan
sprakelijk zijn, waar<loor de soliditeit der aan
gesloten bank een onderpand overbodig maakt 
€11 de gemeentegelden aldaar veilig zijn be
legd; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appellant in zijn beroep, dat het bestreden 
besluit, zooals door Ged. Staten is bericht, .den 
5den September 1933 aan het gemeentebestuur 
van Ursem is toegezonden; 

dat het beroepschrift, gericht aan Ons te 
's-Gravenhage, blijkens den poststempel op 5 
October 1933 des voormiddags te 7 ure uit 
Ursem is verzonden, zoodat moet worden aan
genomen, dat het dienzelfden dag het post
kantoor te 's-Gravenhage zou hebben bereikt, 
indien het door de Postadministratie niet naar 
Het Loo ware doorgezonden, waar het den 
6den October daaraanvolgende is ontvangen; 

dat onder deze omstandigheden het beroep 
geacht kan worden tijdig te zijn ingesteld; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat de 
bovengenoemde door Ged. Staten gestelde 
eisch in het belang van de veiligheid van het 
door de gemeente in deposito gegeven bezit 
noodzakel ijk moet worden geacht ; 

dat hieraan niet afdoet, dat in de statuten 
van de Coöperatieve Boerenleenbank de onbe
perkte aansprakelijkheid der leden is vastge
legd; 

dat in deze bepaling weliswaar eenige waar
borg voor de terugbetaling der in deposito 
gegeven gelden is gelegen, doch dat vooral in 
de tegenwoordige financieele omstandigheden 
geen volstrekte zekerheid bestaat, dat de leden 
in staat zullen blijken om aan hunne verplich
t ingen te voldoen; 

dat onder deze omstandigheden Geel. Staten 
terecht aan het raadsbesluit hunne goedkeu
ring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

26 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 16 j 0

• a rt. 45.) 
Voor de toepassing van art. 16 moet het 

uitbreiden van eene bestaande begraaf
plaats met het aanleggen van een nieuwe 
worden gelijkgesteld. 

Art. 45 heeft niet ten doel om de uit
breiding van bij het in werking treden 
der wet bestaande begraafplaatsen met 
nieuw voor begraafplaats in te richten ter
reinen in strijd met de vastgestelde wet
telijke regeling te veroorloven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Zwijndrecht 
krachtens machtiging van den raad dier ge-

meente tegen het besluit van Ged. Staten van 
Zuid-Holland van 8/12 Augustus 1933, B. N° . 
4527 (4e afdeeling) G.S. N°. 84, waarbij goed
keuring is onthouden aan het besluit van den 
raad der gemeente Zwijndrecht van 22 Febr. 
1933 tot wijziging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven dier gemeente voor het 
dienstjaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
6 December 1933, N°. 660; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 13 Januari 1934, 
N°. 24157, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Zwijndrecht in zijne 
vergadering van 22 Februari 1933 heeft beslo
ten tot wijziging van de begrooting der in
komsten en uitgaven der gemeente voor het 
dienstjaar 1933 in dier voege, dat in afd . 2, 
hoofdstuk VI, onder volgnummer 534a een 
post wordt gebracht, groot f 15,261.50, voor 
kosten van vergrooting van de algemeene be-
graafplaats; , 

dat Ged. Staten aan dit besluit hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat burgemeester en wethouders in hun schrij
ven van 1 Juni 1933, N°. 1862, mededeei'en, 
dat het hier betreft uitbreiding van een be
staande begraafplaats, welke gelegen is binnen 
de grenzen, die voor de bebouwde kom zijn 
vastgesteld en dat het bij te voegen terrein 
ligt op een afstand van ongeveer 50 m van 
eenige bebouwing, mits men daarbij a ls zoo
danig niet aanmerkt het kerkgebouw der Ne
derduitsch H ervormde Gemeente (waarvan het 
evenwel verder verwijderd is dan de bestaande 
begraafplaats) en een paar oude woningen, 
dateerende uit den tijd, waarin nog niet de 
e isch gold, dat uitsluitend aan wegen mocht 
worden gebouwd;, dat krachtens art. 16, lste 
lid, der wet van 10 April 1869 , S. 65 , geene 

• begraafplaats wordt aangelegd dan op den 
afstand van ten minste 50 meters van een 
bebouwde gemeente kom; dat voor de toepas
sing van dit artikel het uitbreiden eener be
staande begraafplaats met het aanleggen van 
een nieuwe begraafplaats gelijk moet worden 
gesteld; dat uit de door burgemeester en wet
houders van Zwijndrecht overgelegde situatie
teekening blijkt, dat verschillende perceelen, 
deel uitmakende van bebouwde kommen, ge
heel of gedeeltelijk vallen binnen den ver
boden kring van 50 m van het voor de 
uitbreiding bestemde terre in; dat mitsdien de 
voorgenomen uitbreiding in strijd is met a r t. 
16, lste lid, der Begraafwet; 

dat van dit besluit de raad van Zwijndrecht 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
da.t uit formeel oogpunt, tegen de wijze van 
behandeling dezer aangelegenheid door Ged. 
Staten het bezwaar moet worden ingebracht, 
dat de beslissing ten aanzien van de vergroo
ting der Algemeene Begraafplaats wordt ge
nomen door niet-goedkeuring van het bes luit 
tot wijziging van de gemeentebegrooting; dat 
deze begrootingswijzi ging immers gevolg is 
van het besluit van den gemeenteraad van 
12 Februari 1933 tot aankoop van den benoo
digden grond en niet omgekeerd, zoodat eene 
logische behandeling zou hebben meegebracht, 
dat het aankoopbesluit (indien daarvoor gron
den aanwezig waren) niet wu zijn goedge-
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keurd en het besluit omtrent de comptabele 
regeling a ls gevolg daarvan gelijk lot zou 
hebben getroffen; dat, wat de aangevoerde 
gronden aangaat, Ged. Staten hun aandacht 
uitsluitend hebben geconcentreerd op de moge
lijkheid eener wets interpretatie, waardoor aan 
de voorgenomen uitbreiding wettelijke bezwa
ren in den weg worden gelegd, doch dat dit 
college den financieelen kant van de nood
zakelijk geworden uitbreiding buiten den kring 
zijner beschouwing heeft gehouden, terwijl 
mocht zijn verwacht, dat - nu de besl issing 
viel bij de goedkeuring van het comptabel 
besluit - juist in het bijzonder d it punt zou 
zijn belicht; dat toch de tegenwoordige Alge
meene Begraafpl aats te klein is, zoodat zeer 
spoedig geen gelegenheid tot begraving meer 
zal bestaan en dus het dil emma moet worden 
gesteld van àf de bestaande begraafplaats uit 
te breiden àf een geheel nieuwe in een ander 
gedeelte der gemeente aan te leggen; dat de 
raad uit financieele overwegingen aan de eer
ste mogelijkheid de voorkeur heeft gegeven; 
dat de kosten der geprojecteerde uitbreiding 
zijn geraamd op plus minus f 16 ,000, terwijl 
de aanleg van een nieuwe begraafplaats vol
gens raming van den gemeentearchitect zal 
moeten kosten plus minus f 100,000; dat dit 
zeer belangrijke kostenverschil, vooral in de 
tegenwoordige tij dsomstandigheden, nu de ge
meentebesturen zoowel proprio motu als door 
aandrang van hoogere bestuursorganen tot de 
meest drastische bezuinigingen moeten over
gaan, een rol moet spelen en dat juist deze 
financieele moeilijkheden, waarin Rijk, Pro
vineiën en Gemeenten verkeeren, e ischen , dat 
getracht wordt eene wetsuitlegging te huldigen, 
die de minst mogelijke kosten als gevolg na 
zich sleept; dat Ged. Staten de goedkeuring 
hebben geweigerd met de primaire overweging, 
,,dat voor de toepassing van dit artikel {art. 
16, le lid, der wet) het uitbre iden eener be
staande begraafplaats met het á:anleggen van 
een nieuwe begraafplaats gelij k moet worden 
gesteld"; dat hiertegen moet worden aange
voerd, dat weliswaar reeds bij Koninklijk Be
sluit van 25 October 1878 deze opvatting is 
gehuldigd, doch dat elke wets interpretatie met 
haar tijd moet meegaan en dat in 1878 om
trent de ratio van een verbod tot aan! eg van 
een begraafplaats b innen 50 m van een be
bouwde kom, geheel andere denkbeelden be
stonden dan thans; dat, voor zooYer bekend, 
de wetenschap voor de volksgezondheid geen 
gevaar meer ducht van de nabijheid eener 
begraafplaats; dat in verschillende, in hoogste 
instantie genomen beslissingen over de toe
pass ing van art. 16 , 2e lid , der wet dit ge
wijzigd hygiënisch inzicht tot uitdrukking is 
gekomen bijvoorbeeld in Ons Besluit van 14 
September 1928, waarbij, met vernietiging van 
het besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, 
aan burgemeester en wethouders van Katwijk 
alsnog vergunning werd verleend tot het 
st,;chten van woningen nabij de begraafplaats; 
d«t deze omzett ing van wetenschappelijke op
vatting zeker ook van invloed moet zijn op de 
uitlegging van het eerste l id van dat artikel; 
dat toch bij de verklaring van eene wetsbepa
ling gevraagd moet worden, hoe de wetgever 
thans tegenover het object van regeling zich 
zou stellen , om daarna te onderzoeken, in 

, hoev~rre de wetsletter het mogelijk maakt, di e 
nieuwe houding tusschen wetgever en het te 
regelen belang, practisch tot gelding te bren
gen; dat de redactie van art. 16, le lid, vo l
strekt niet vordert, dat elke uitbreiding van 
een begraafplaats ge lij k wordt gesteld met het 
aanleggen van een nieuwe, terwijl het systeem 
van de wet {zie bijvoorbeeld art. 45) mee
brengt, onderscheid te maken tusschen een 
noodzakelijk geworden uitbreiding van eene 
bestaande begraafplaats en het aanleggen van 
een nieuwe; dat ten aanzien van de door 
Ged. Staten opgenomen overweging "dat ver
schil\ende perceelen, deel uitmakende van be
bouwde kommen, geheel of gedeel tel ijk vallen 
binnen den verboden kring van 50 m", het 
volgende wordt opgemerkt : dat uit de over
gelegde situatieteekening blijkt, ten eerste, dat 
binnen den kring van 50 m slechts enkele ui t
stekende gedeelten van eenige perceelen komen 
te liggen, zoodat niet behoeft te worden ge
steld, dat de u itbreiding is ontworpen binnen 
een afstand van 50 m van "een bebouwde 
kom" , daar zulks geheel afhankel ijk is van 
de beteekenis, welke men aan d it begrip 
hecht, en ten tweede, dat de door Ged. Staten 
bedoelde perceelen of perceelsgedeelten a lthans 
vallen bu iten den kring van 35 m, welken 
art. 45 van de wet voor "aanwezige begraaf
plaatsen" a ls limiet stelt; dat boven is be
toog<;!, dat op de voorgenomen uitbreiding 
art. 16, le lid, der wet niet van toepassing 
behoeft te worden verklaard en dat mitsdien 
bij eene redelijke interpretatie der wet voor 
bestaande begraafplaatsen slechts rekening 
moet worden gehouden met art. 45, aan welks 
eisch,en de ontworpen uitbreiding volkomen 
vold0et · 

0. te~ aanzien van het formeele bezwaar 
van den appellant, dat, al mogen Ged. Staten 
omtrent de goedkeuring van het raadsbesluit 
van 12 Februari 1933 tot aankoop van den 
voor de ui tbreiding der algemeene begraaf
plaats benoodigden grond nog geen bes! iss ing 
hebben genomen, d it niet in den weg staat 
aan den plicht van dit college, aan de met di t 
raadsbesluit verband houdende wijziging van 
de begrooting hunne goedkeuring te onthou
den, indien de desbetreffende post zou strek
ken tot het doen van eene uitgaaf voor een 
met de wet strijdend doel; 

0. ten aanzien van de hoofdzaa k, dat de 
onderwerpelijke begrootingswijziging beoogt de 
uitbreiding van de bestaande a lgemeene be
graafplaats te Zwijndrecht mogelijk te maken; 

dat echter, naar op grond van de overge
legde stukken moet worden geoordeeld, het 
terrein, voor deze uitbre iding bestemd, gelegen 
is binnen de bebouwde kom; 

dat de voorgenomen uitbreiding mitsdien in 
strijd is met a rt . 16, l ste l id, der wet van 10 
April 1869, S . 65, voorschrijvende, dat geene 
begraafplaats wordt aangelegd dan op een 
afstand van ten m inste 50 m van elke bebouw
de kom eener gemeente; 

dat het hier weliswaar n iet betreft den aan
leg van een geheel nieuwe begraafplaats, doch 
dat Ged. Staten terecht van oordeel zijn, da t 
voo~· de toepassing van art. 16 der voormelde 
wet het ui tbreiden van eene bestaande be
graafplaats met het aanleggen van een nieuwe 
moet worden gelijkgesteld; 
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dat 's raads beroep op art. 45 der wet faalt, 
vermits deze overgangsbepaling geen ande1·e 
strekking heeft dan om de bij het in werking 
treden der wet voor begraafplaats gebezigde 
terreinen, die op een afstand van ten minste 
35 m van een bebouwde kom zijn gelegen en 
overigens aan de vereischten der wet vo ldoen, 
a ls zoodanig in stand te houden, doch geens
zins om de uitbreiding van toen ter tijde be
staande begraafplaatsen met nieu" voor be
graafplaats in te richten terreinen in strijd 
met de vastgestelde wettelijke regeling te ver
oorloven; 

dat Ged. Staten mitsdien terecht aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. (A. B.) 

26 J anua1"i 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Wa

terstaatsbestuur artt. 39 en 41.) 
Daar het bevel van Ged. Staten is ge

geven aan het polderbestuur, is de voor
zitter van dat bestuur niet gerecht igd tot 
het instell en van beroep, terwijl niet is 
gebleken, dat hij het beroep heeft inge
steld ter uitvoering van een wettig door 
het polderbestuur genomen besluit. 

Aangez ien in beroep niet zonder meer 
wordt bestreden, dat de bevolen werken 
noodzakelijk zouden zijn, doch daarbij veel 
eer het standpunt wordt ingenomen, dat 
deze werken zich niet zouden verdragen 
met den onderhoudsplicht, zooals die blij 
kens de geschiedenis van den polder in 
1736 zou zijn aanvaard, betreft het geschi l 
de verplichting tot het ondernemen of doen 
verrichten der werken, waaromtrent inge
volge art. 41 n iet door de Kroon, maar 
door de R echterlijke Macht uitspraak be
hoort te worden gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. K roon, te ter Aar, in zijne hoedanigheid 
van Voorzitter van het Bestuur van den polder 
Vierambacht tegen het besluit van Ged. 
Staten van Zuid-H oll and van 19/26 Juni 1933, 
waarbij aan het Bestuur van dien polder be
volen wordt onverwijld over te gaan tot uit
voering van een ige werken aan den Gen1eene
weg en den H eerenweg; 

Den R aad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Janua ri 1934, N°. 15; 
· Op de voordracht van Onzen M inister van 

Waterstaat van 16 Januari 1934, N°. 421, 
Afdeel i ng W aterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengemeld besluit aan het Bestuur van 
den polder Vier-ambacht te Woubruggen heb
ben bevolen onverwij ld over te gaan tot uit
voer ing van de volgende noodzakelijke werken 
aan hier na te noemen wegen: 

Het weder onder prof iel brengen van de 
wegen door de aanwezige putten, kuil en, slin
ken en gaten met puin van voldoende hard-

heid te vullen, de bestaande verharding los te 
maken en een en ander af te dekken met een 
laag grind van voldoende dikte, vermengd 
met de noodige leem, welke laag voldoende 
stevig zal moeten worden ingewalst of vast
gestampt; 

Het paardenpad, voor zoover aanwezig, op 
te halen en te herstellen en de daaraan gren
zende zijkanten van den weg hiermede in vol
doende aansluiting te brengen, wodanig, dat 
een regelmatig dwarsprofiel met een behoor-
1 ijke tonrondte wordt verkregen; 

De in de lengterichting van de wegen voor
komende hoogteverschillen moeten onder re
gelmatig verloopende fl auwe hellingen in 
elkaar overgaan, terwijl in elk dwarsprofiel 
de zijkanten der verharding ·even hoog moeten 
li ggen; 

De grasbermen, ter weerszijden tegen de 
verhardi ng aansluitende, zullen zijn a f te gra
ven onder zoodanige helling, dat de wegen 
over de volle lengte behoorlijk kunnen afwa
teren; 

met bepaling, dat de werkzaamheden zullen 
moeten zijn afgeloopen vóór 15 Augustus 1933 ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de navolgende wegen, voorkomende op de 
leggers van wegen en voetpaden der gemeen
ten Alphen aan den Rijn (Oudshoorn) en 
Woubruggen en daarop aangeduid met de 
letter A, te weten l e de Gemeeneweg, voor 
zoover gelegen in den polder V ierambacht, 
deel uitmakende van weg N°. 10 van den leg
ger van Alphen aan den Rijn (Oudshoorn), 
ter lengte van 780 m., 2e. de Heerenweg, N°. 
7 van den legger van Alphen aan den Rijn 
(Oudshoorn), ter lengte van 669 m., 3e. de 
H eerenweg, N°. 9 van den legger van Wou
brugge, ter lengte van 3090 m. , tengevolge 
van het nalaten der noodige onderhoudswerken 
n iet in goeden staat verkeeren en gevaar op
leveren voor het verkeer over die wegen ; dat 
op de leggers van wegen en voetpaden van 
de vorengenoemde gemeenten de polder Vier
ambacht vermeld staat a ls belast met het 
onderhoud van de gemelde wegen; dat het 
Bestuur van den polder Vierambacht, hoewel 
bij schrijven van hun college van 29 Maart 
1933, N°. 10/3, aangemaand om de gemelde 
wegen vóór 24 April 1933 in goeden staat van 
onderhoud te brengen, nalatig is gebleven, 
daaraan te vol doen en dat het thans nood
zakelijk is, dat deze wegen onverwijld in goe
den staat van onderhoud worden gebracht; 
dat de verplichting van den polder Vieram
bacht om dit werk uit te voeren, blijkens art. 
LIX van het bedijkings- en droogmakings
reglement, gevoegd bij het bij resolutie van 
Heeren Staten van Hollant en \Vestfrieslant 
van 11 J anuari 1736 aan de vrije en Ambagts
heeren, mitsgaders Schouten en Ambagtsbe
waarders van Esselickerwoude, Der Aar, Outs
hoorn en Rijnsaterwoude verleende octrooi tot 
verven ing, bedij king en droogmaking onder 
gemelde " Vrije- en Ambagtsheerlijkheden", 
voortspruit ui t de inrichting van dezen polder; 

dat van dit beslu it C. Kroon, landbouwer te 
ter A ar, in zijne hoedanigheid van Voorzitter 
van het Bestuur van den polder Vierambacht, 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat z. i. de door Ged. Staten bevolen werken 
Yene uitgaan boven den plicht van normaal 
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onderhoud van de genoemde wegen, die a ls 
grintwegen op de desbetreffende leggers staan 
aangewezen; dat de bevolen werken volgens 
schatting zullen kosten ongeveer f 4000 pet· 
strekkenden Kilometer en bovendien niet af
doende zijn om te bereiken, wat Ged. Staten 
bl ijkbaar beoogen, namelijk het tot stand 
brengen van een weg, geschikt voor verkeer 
voor automobielen; dat hij zich dan ook be
zwaard acht door het feit, dat door het door
gaand verkeer met automobielen de voor den 
polder bestaande verplichting zoodanig ver
zwaard zou worden, dat de ingelanden die niet 
kunnen dragen, terwijl de onderhoudsplicht in 
de 18de eeuw aanvaard is, toen van zoodanig 
zwaar en druk verkeer geen sprake was, ter
wijl de provincie het verkeer thans juist langs 
dezen weg leidt; weshalve de appellant heeft 
verzocht, het bevel van Geel. Staten buiten 
werking te stellen, althans zoodanig te wij
zigen, als dit in verband met den aard en de 
bestemming der wegen noodzakelijk wordt 
geacht ; 

0 . dat ingevolge art. 30, 2de lid, van de 
Waterstaatswet 1900 het bestuur of hij, aan 
wien krachtens art. 38 een bevel is gegeven, 
bij Ons voorziening kan vragen op grond, dat 
de werken niet noodzakelijk zijn; 

dat in het onderhavige geval het bevel is 
gegeven aan het Bestuur van den polder Vier
ambacht te Woubruggen, zoodat slechts dit 
bestuur gerechtigd was daartegen beroep in 
te stell en ; . 

dat de appell ant in zijne hoedanigheid van 
Voorzitter van het polderbestuur niet tot het 
instellen van beroep bevoegd was, terwijl niet 
gebleken is, dat hij dit beroep heeft ingesteld 
ter uitvoering van een wettig door het polder
bestuur genomen besluit; 

dat bovendien hier in beroep niet zonder 
meer wordt bestreden, dat de bevolen werken 
noodzakelijk zouden zijn, doch dat daarbij 
veeleer het standpunt wordt ingenomen, dat 
deze werken zich niet wuden verdragen met 
den onderhoudsplicht, zooals die blijkens de 
geschiedenis van den polder in 1736 zou zijn 
aanvaard; 

dat het geschil derhalve betreft de verplich
ting tot het ondernemen of doen verrichten 
der werken, waaromtrent ingevolge art. 41 
van de Waterstaatswet 1900 niet door Ons, 
maar door de Rechterlijke Macht uitspraak 
behoort te worden gedaan; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

29 Janua,i 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168.) 

Een gemeenteverordening tot bescher
ming van het natuurschoon en het in ver
band daarmede van vergunning afhanke
lijk stellen van het afgraven van terrei
nen, kan ongetwijfeld de huishouding der 
gemeente betreffen en dus volgens art. 
168 der Gemeentewet bevoegdelijk door 
den raad worden vastgesteld, zonder dat 
daarmede de grenzen bij a1·t. 625 B. W. 
gesteld, worden overschreden. 

De Hooge Raad der Nederlanden, 
Op het beroep van Dirk Lustig, geboren te 

Huizen {N.H.) 21 Januari 1887, wonende al
daar, makelaar, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Amster
dam van den 31sten October 1933, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Hil
versum van den 19den Mei 1933, requirant 
ter zake van: ,,te Naarden terreinen afgra
ven", met aanhaling van de artt. 1 en 6 der 
Verordening, houdende regelen ter bescher
ming van natuul'Schoon in verband met het 
afgraven van terreinen en het afgraven naar 
zand, grint en leem in de gemeente Naarden , 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van één gulden en vervangende hechtenis van 
één dag; 

Gehoord het vers! ag van den Raadsheer 
Schepel; 

Gezien de insinuatie namens den Procureur
Generaal aan den requirant beteekend, ter 
kennisgeving van den dag voor de behande
ling dezer zaak bepaald; 

Gelet op het middel van cassat ie, namens 
requirant voorgedragen bij pleidooi: 

S ., althans v. t . van de artt. 351 en 352 
Sv., de artt. 625 en 626 B. W. en de artt. 168 
en 193 van de Gemeentewet, doordat de Recht
bank te Amsterdam verdachte, terzake van 
overtred ing van art. 1 van de verordening, 
houdende regelen ter bescherming van het 
natuurschoon, in verband met afgraven van 
terreinen en het graven in zand, grint en leem 
in de gemeente Naarden, heeft veroordeeld 
tot betaling van een geldboete ten bedrage 
van één gulden, subsidiair tot het ondergaan 
van hechtenis, gedurende één dag; 

Gehoord den Adv.-Gen. Wijnveldt, namens 
den Prnc.-Gen. , in zijne conclus ie, strekkende 
tot verwerping van het beroep; 

0. dat bij het bestreden vonnis de Recht
bank van het aan requirant bij dagvaarding 
telaste ge legde wettig en ov(lrtuigend bewezen 
heeft verklaard, dat hij te Naarden op of om
streeks 26 April 1933 op een terrein gelegen 
ten Noorden van den Driftweg ter verkrijging 
van zand, dat terre in heeft afgegraven, waar
bij echter de Rechtbank de woorden "ter ver
krijging van zand" a ls een overbodige toevoe
ging heeft beschouwd; dat het bewezenver
klaarde is gequalificeerd en te dier zake straf 
is opgelegd als boven is vermei cl; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat de toegepaste verordening tot bescher

ming van het natuurschoon en het in verband 
daarmede van vergunning afhankel ijk stell en 
van het afgraven van terreinen en het graven 
naar zand, grint en leem, ongetwijfeld de huis
houding der gemeente kan betreffen en daar
om volgens art. 168 der Gemeentewet bevoeg
delijk door den raad der gemeente kon worden 
vastgesteld; dat de verordening ook niet 
strijdt met de artt. 625 en 626 B. W., aange
zien zij niet anders inhoudt dan een beperking 
van het recht van de eigenaars van terreinen 
om hun eigendommen te gebruiken; dat dit 
n iet anders wordt, ook indien juist mocht zijn 
wat bij pleidooi en ook reeds ter terechtzitting 
in hooger beroep is aangevoerd, dat op de 
terreinen, die het hier geldt, een gemeente lijk 
bouwverbod rust, zulks reeds op dezen grond, 

l 
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dat immers ook dan den e igenaar niet elk 1 

genot en gebruik van zijn e igendom zou zijn 
ontnomen; , 

dat het middel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

(W. v. G.) 

29 Janua,-i 1934 . ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zuivel wet 1932 art. 8; 
Nieuw-Crisis-Zuivelbesluit II 1932 art. 5.) 

Ten onrechte gaat de Rechtb. er van uit, 
dat, nu art. 8 der Crisis-Zuivelwet kent 
de mogelijkheid van een verbod van of 
een voorwaardelijke toestemming tot het 
vervoeren , verkoopen enz. van ,,andere 
spijsvetten", waarvan de verpakking niet 
voorzien is van een door Onzen Minister 
uitsluitend tot dit doel vastgesteld merk, 
de Kroon niet bevoegd zou zijn t . a. v . 
,,andere spijsvetten", die wèl van een der
gelijk merk voorzien zijn, eenigerlei be
paling m. b. t. het vervoeren, enz. daar
van vast te stell en. 

Weliswaar wordt in art. 8, ter bereiking 
van het voor "andere spij svetten" door de 
wet beoogde doel [,,gecontroleerde verkoop 
met mogelijkheid van prijsbeïnvloeding" 
M . v. T.] slechts een negatieve regeling 
(volstrekt of betrekkelijk verbod van den 
handel in "andere spijsvetten" zonder merk 
op de verpakking) mogelijk gemaakt, doch 
in art. 10 worden verder omtrent de merken 
en derzelver verstrekking positieve voor
schriften gegeven, terwijl voorts in art. 20 
de bevoegdheid wordt voorbehouden om 
bij alg. maatregel van bestuur, zoo noodig, 
met betrekking tot de uitvoering van de 
wet nadere regelingen te stellen. 

In verband met een en ander vindt art. 
5, lid 2 Nieuw-Crisis-Zuivelbesluit II 1932 
voldoenden grondslag in de Crisis-Zuivel-
wet. ' 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van voormelde Rechtbank van 16 
November 1933, houdende in hooger beroep 
ontslag van rechtsvervolging van G. v . d. K ., 
slager, zulks met vernietiging van een mon
deling vonnis van het Kantongerecht te Haar
lem van 21 Juni 1933, waarbij gerequireerde 
terzake van: ,,andere spij svetten, als bedoeld 
in art. 1 sub 4 der Crisis-Zuivelwet 1932, S . 
29 0, voorhanden hebben zonder dat dit vet 
zich bevindt in eenheden a ls in het eerste I id 
van art. 5 van het gewijzigd Crisis-Zuivel
besluit II 1932 bedoeld, welke zijn voorzien 
van het in dat lid bedoelde merk, terwijl niet 
kan worden aangetoond, dat voldaan is aan 
het bepaalde sub a, b, c, d en e van art. 5, 
2de lid van gemeld besluit", met toepass ing 
van de artt. 1, 8, 16 der Crisis-Zuivelwet 1932, 
S . 290, 5 van het Nieuw Crisis-Zuivelbesluit 
II 1932, 23 en 91 Sr., was veroordeeld tot een 
geldboete van veer tig gulden en twintig dagen 
vervangende hechtenis, en verbeurdverklaring 
van het inbeslag genomen vet. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep vernietigde de Arr.-Recht
bank op 16 November 1933 een vonnis van den 

Kantonrechter te Haarlem, waarbij gerequi
reerde met aanhaling van de artt. 1, 8, 16 
Cris is Zuivelwet 1932, S. 290, art. 5 van het 
Nieuwe Crisis Zuivelbesluit II 1932, l.i. gew. 
bij K . B. 23 Februari 1933, S. 59, was ver
oordeeld tot f 40 boete bij gebreke van be
taling en verhaal te vervangen door 20 dagen 
hechtenis, en met verbeurdverklaring van het 
inbeslaggenomen vet. 

B ij inl eidende dagvaarding was aan ver
dachte telastegelegd, dat hij op 6 Mei 1933 
des namiddags omstreeks te 2.45 uur in de 
gemeente Velsen te IJmuiden, in de werk
plaats achter het perceel n°. 102 aan den 
Velserduinweg voorhanden heeft gehad eene 
hoeveelheid gesmolten vet - zijnde een "ander 
spijsvet" als bedoeld in art. 1 sub 4 der 
Crisis Zuivelwet 1930, S. 290 -, hetwelk naar 
het oordeel van den Minister van Economische 
Zaken en Arbeid gebezigd kon worden, om 
boter of margarine te vervangen en geen 
cacaoboter, geen melkvet en ook geen vet van 
mineralen aard of herkomst, terwijl dat vet 
zich niet bevond in eenheden als in het eerste 
lid ~an art. 5 van het gewijzigde Crisis-Zuivel
besluit II, 1932, bedoeld, welke niet voorzien 
waren van het in dat lid bedoelde merk, ter
wijl evenmin was voldaan aan het bepaalde 
sub a, b, c, d. en e van art. 5, 2e lid van het 
gemelde Besluit. 

Evenals de Kantonrechter achtte de Recht.
bank di t feit bewezen, maar anders dan hij, 
oordeelde zij over de strafbaarheid. 

De Rechtbank nl. is van oordeel, dat art. 5 
lid 2 Crisiszuivelbesluit II 1932 bindende 
kracht mist en ontsloeg derhalve, blijkbaar 
omdat dit feit zooals het bewezen was ver
klaard , nergens strafbaar is gesteld, verdachte 
van alle rechtsvervolging te dier zake. 

De redeneering van de Rechtbank is deze, 
dat nu art. 8 Crisiszuivelwet 1932, S . 290 be
paalt, dat bij Algemeenen maatregel van be
stuur kan worden verboden - of niet dan 
voorwaardelijk toegestaan - het vervoeren, 
verkoopen, voorhanden hebben of afleveren 
van andere spijsvetten, waarvan de verpakking 
niet is voorzien van een door den Minister 
uitsluitend tot dit doel vastgesteld merk, de 
Kroon niet bevoegd is dergel ijke bepalingen 
vast te stellen t . a. v. andere spijsvetten, wa.ar
van de verpakking wèl van een dergelijk merk 
voorzien is. 

I. c. is kennelijk overtreding telastegelegd 
van art. 5 1. 2 Cris iszuivelbeslu it II, 1932, 
gew. bij K. B. 23 Februari 1933, S . 59 en dit 
bepaalt onder meer, dat het verboden is andere 
spijsvetten voorhanden te hebben, waarop 
eenige gevallen volgen, waarin dit ve1·bod 
uitzondering lijdt. De Rechtbank acht het nu 
niet geheel duidelijk of de Kroon in dit art. 
5 1. 2 een a lgeheel verbod heeft gegeven van 
het voorhanden hebben van andere spij svetten, 
dan wel slechts een verbod van het voorhan
den hebben van spij svetten , die niet voorhan
den zijn in eenheden a\s in art. 5 1. 1 bedoeld 
en die niet voorzien zijn van het daar bedoelde 
merk. Zoowel in het eene als in het andere 
geval acht zij echter· overschrijding der be
voegdheid door de Kroon aanwez ig. De Kroon 
zou te ver gaan door het voorhanden hebben 
geheel te verb ieden en dit niet te beperken 
tot vet waarvan de verpakking n iet voorzien 



31 29 JANUARI 1934-

is van het voorgeschreven merk. Eveneens 
echter zou de Kroon haar bevoegdheid over
schreden hebben door naast het voorhanden 
hebben zonder bedoeld merk tevens het voor
handen hebben anders dan in bepaalde een
heden te verbieden, zelfs indien als bedoeling 
van het Besluit moet worden aangenomen het 
voorhanden hebben van andere spij svetten 
slechts te verbieden, voor het geval de daar 
bedoelde eenheden niet voorzien zijn van een 
dusdanig merk. 

De Officier van Justitie bij de Rechtbank te 
Haarlem kwam van dit ontslag van · rechts
vervolg ing t ijdi g in cassatie en stelde bij schrif
tuur als middel - kort maar krachtig -
schending van art. 5 1. 2 Crisiszuivelbeslui t 
Il 1932, gew. bij K. B . 23 Febr. 1933, S. 59 , 
door dit niet verbindend te verklaren op 
grond, dat de Kroon de bevoegdheid H aar 
gegeven in art. 8 der Crisiszuivelwet te buiten 
zou zijn gegaan. 

Argumenten waarom requirant het met de 
beslissing niet eens is, geeft hij niet. 

Intusschen ben ik met hem van oordeel, dat 
de Rechtbank ten onrechte art. 5 1. 2 van het 
Crisiszuivelbeslui t II 1932, gewijzigd bij K. B. 
23 Februari 1933, S. 59 niet verbindend heeft 
verklaard, al moet ik toegeven, dat de redactie 
dezer c isiswetgeving aah duidelijkheid veel te 
wenschen overlaat. 

Art. 1 der Crisiszuivelwet 1932, S: 290, on
derscheidt zuivelproducten, margarine en an
dere spijsvetten. Andere spijsvetten zijn dan 
spij svetten , welke, naar het oordeel van den 
M inister, geschikt zijn om boter of margarine 
te vervangen. 

Art. 3 der wet schept de mogelijkheid bij 
a lgemeenen maatregel het vervoeren enz. te 
verbieden, of dat vervoer enz. toe te staan 
onder voorwaarden, van zu ivelproducten welke 
niet op bij di en a lgemeenen maatregel nader 
te bepalen wijze zijn .voorzien van een merk 
door den Minister vastgesteld. 

Voor margarine is in art. 6 der wet een 
andere redactie gevolgd. Ook daarvan kan een 
a lgemeene maatregel van bestuur het vervoe
ren enz. verbieden of dat vervoer enz. toestaan 
onder voorwaarden . De bepaling zegt dan ver
der - blijkbaar opsommend - dat onder die 
voorwaarden kan zijn begrepen o. a. het aan
brengen van een merk, door den Minister 
daartoe vastgesteld. 

Ten slotte bepaalt art. 8 der wet dat bij 
algemeenen maatregel van bestuur het ver
voeren enz. verboden kan worden of ook onder 
voorwaarden worden toegestaan van andere 
spijsvetten, waarvan de verpakking niet voor
zien is van een door Onzen Minister ui tslui 
tend tot di t doel vastgesteld merk. Waarom 
de·ze vérschillenae redacties geval gd zijn, is 
mij · niet duidelijk kunnen worden, want deze 
geeft aanleiding tot verwarring en verkeerde 
conclusies, wanneer men elke bepaling afzon
derlijk leest. 

Zoowel t. a.v. zu ivelproducten, als van mar
gar ine, als van a ndere spijsvetten bepalen de 
verschillende artikelen, dat een algemeene 
maatregel - en dit werd het meergenoemde 
Nieuwe Crisiszuivelbeslui t II 1932, - het ver
voeren enz. kan verbieden of voorwaardelijk 
toestaan. 

Voor zuivelproducten wordt in art. 3 · der 

wet op den algemeenen maatregel vooruitge
loopen door een onderscheid te maken, tus
schen stoffen, welke wel en niet van een merk 
voorzien zijn, want de regelingen omtrent dat 
door den Minister vast te stellen merk, moeten 
in dienzelfden maatregel te v inden zijn . ,,Op
daarbij nader te bepalen wijze" zegt art. 3. 

Het voorschrift in art. 6 betreffende mar
garine is het duidelijkst geformuleerd. Dit 
geeft de algemeene verbodsbepaling en schept 
daarnaast de mogelijkheid voorwaardelijk het 
ve rvoer enz. toe te laten. Vervolgens vermeldt. 
het bij voorbaat enkele dier voorwaarden welke 
gesteld kunnen worden, waaronder een door 
den Minister vast te stellen merk, hetgeen 
blijkbaar evenals art. 3 e ischt, bij den alge
meencn maatregel geregeld moet worden. 

De meeste moeielijkheid geeft echter art. 8-
t. a. der andere spijsvetten met de toevoeging, 
"waarvan de verpakking niet voorzien is van 
een do01· Onzen M inister uitsluitend tot dit 
doel vastgesteld merk". 

Zien wij naast deze bepalingen der wet het 
Nieuwe Crisiszuivelbesluit 1932, zooals dat biï 
K. B. 23 F ebr. 1933, S. 59 gewijzigd is, dan 
blijkt dat, voor zoover thans van belang in 
art. 2 voor boter, in art. 3 en 4 voor marga
rine en in art. 5 voor andere spijsvetten daar
aan uitvoering is gegeven. 

Art. 5 van dit besluit nu bepaalt in lid 1, 
dat het vervoeren, verkoopen of afleveren van: 
andere spijsvetten slechts voorwaardelijk is 
toegestaan, waarbij onder de voorwaarden, 
evenals in a rtt. 3 en 4 t. a . van margarine ver-• 
eischt wordt een merk door den Minister vast
gesteld voor de verpakking. 

Het tweede lid van art. 5 verb iedt het voor
handen hebben van andere spijsvetten tenzij: 
in eenheden in het eerste lid en voorzien van 
een dergelijk merk, of tenzij een reeks van 
andere, nu n iet ter zake dienende voorwaarden 
vervuld zijn. 

U it deze verschillende bepalingen in onder
ling verband gelezen, volgt m. i. dat ook ten 
aanzien van "andere spijsvetten" in art. 8 der 
wet n iet anders bedoeld kan zij n, dan dat de 
Kroon bevoegd is, evenals bij margarine, een 
algemeene verbodsbepaling te treffen voor het 
voorhanden hebben, doch daarvan onder be
paal de voorwaarden ontheffing kan verleenen. 

Echter ook wanneer men a rt. 8 der wet 
enger wil opvatten en aldus lezen wil, dat het 
een onderscheiding maakt tusschen "andere 
spijsvetten, die niet" en "andere spijsvetten 
welke wel van een merk voorzien zijn", waar
bij dan de Kroon alleen bevoegd zou zijn 
regelen te treffen ten aanzien der "andere· 
spijsvetten die niet van een merk voorz ien 
zien", belet de redactie van art. 5 1. 2 van het 
Besluit niet om aan te nemen, dat die bepaling
alleen si aat op die categorie en daarvoor de 
voorwaarden vaststelt. De telastelegging en 
bewezenverklar ing betreft dan ook vet, dat: 
niet van het merk voorzien was. 

Ik heb in den aanvang reeds gezegd, dat ik 
de redactie der verschillende bepal i11gen niet. 
fraai acht, maar meen toch, dat wanneer men 
niet aan de letter blijft hangen, die omschrij
ving niet dwingt tot de slotsom waartoe de 
Rechtbank is gekomen. 

Ik concludeer derhalve dat de H. R. het 
vonnis der R echtbank vóor zoover dit een ont-
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slag van rechtsvervolging inhoudt vernietige, 
en ten principale rechtdoende gerequireerde 
met aanhaling der artikelen, zooals aan hoofde 
dezes vermeld, het feit de benaming gevend 
welke de Kantonrechter formuleerde, veroor
deele overeenkomstig de strafoplegging, met 
de gronden daarvan, zooals de rechter in eer
sten aanleg deed. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

rnqu irant voorgesteld bij schriftuur en lui 
dende: ( zie conclusie) ; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan ge
requireerde is telastegelegd en te zijnen aan
zien zoo in eersten aanleg als in hooger beroep 
is bewezen verklaard, (zie conclusie); moe
t.ende daarbij kennelijk in plaats van "welke 
niet voorzien waren" worden gelezen "welke 
voorzien waren" ; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
het bewezene niet strafbaar heeft geoordeeld , 
zulks uit overweging: 

,, dat uit art. 8 der Crisiszuivelwet 1932, S. 
290, bepalende dat bij algemeenen maatregel 
van bestuur kan worden verboden of niet dan 
voorwaarde] ijk toegestaan het vervoeren, ver
koopen , voorhanden hebben of afleveren van 
andere spijsvetten, waarvan de verpakking 
niet voorzien is van een door den Minister 
uitsluitend tot dit doel vastgesteld merk, volgt, 
dat ten aanzien van andere spijsvetten, waar
van de verpakking wèl van een dergelijk merk 
voorzien is, de Kroon niet bevoegd is derge-
1 ijke bepalingen vast te stellen ; 

,,dat nu art. 5 lid 2 vau het Crisiszuivel
besluit II 1932 , zooals dit is gewijzigd bij K. 
B. van 23 Februari 1933, S. n°. 59, van welk 
arti kel overtreding kennelijk is ten l aste ge
legd, onder meer bepaalt, dat het verboden is 
andere spijsvetten voorhanden te hebben, waar
op eenige gevallen volgen waarin dit verbod 
uitzondering lijdt; 

" dat niet geheel duidelijk is of de Kroon in 
art. 5 lid 2 heeft gegeven een a lgeheel verbod 
van het voorhanden hebben van spijsvetten, 
dan wel slechts een verbod van het voorhanden 
hebben van spijsvetten, die niet voorhanden 
zijn in eenheden als in het eerste lid van ge
meld artikel bedoeld en die niet voorzien zijn 
van het in dat lid bedoelde merk, doch dat 
zoowel in het eene als in het andere geval de 
Kroon hare bevoegdheid is te buiten gegaan; 

" dat immers de Kroon door het voorhanden 
hebben geheel en al te verbieden en dit niet 
te beperken tot vet waarvan de verpakking 
niet voorzien is van het voorgeschreven merk 
te ver zou zijn gegaan; 

,,dat echter, ook indien als kennelijke bedoe
ling van de Kroon moet worden aangenomen, 
door de op het verbod volgende woorden: 
,, tenzij in eenheden a ls in het eerste lid be
doeld, welke voorzien zijn van het in dat lid 
bedoelde merk (waarbij de Rechtbank wil aan
nemen, dat daarmede kennelijk is bedoeld, 
zulks in overeenstemming met art. 8 der Cri 
siszuivelwet, dat de verpakking van dat merk 
moet zijn voorzien)" het voorhanden hebben 
van andere spijsvetten slechts te verb ieden 
voor het geval de daar bedoelde eenheden 

niet voorzien zijn van een dusdanig merk, de 
Kroon niettemin de Haar bij art. 8 der voor
melde wet verleende bevoegdheid heeft over
schreden, door naast het voorhanden hebben 
zonder bedoeld merk tevens het voorhanden 
hebben anders dan in bepaalde eenheden te 
verbieden; 

"dat art. 5 tweede lid van meergenoemd 
Crisiszuivelbesluit derhalve verbindende kracht 
mist·" 

0 . ' ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat, zooals uit de aangehaalde overwegingen 
van het vonnis blijkt, de Rechtbank ervan uit
gaat, dat, nu art. 8 slechts kent de mogelijk
heid van een verbod van of een voorwaarde
lijke toestemming tot het vervoeren, verkoo
pen, voorhanden hebben of afleveren van 
"andere spijsvetten" , waarvan de verpakking 
niet voorzien is van een door Onzen Minister 
uitsluitend tot dit doel vastgesteld merk, de 
Kroon niet bevoegd zou zijn ten aanzien van 
"andere spijsvetten", die wèl van een dergelijk 
merk voorzien zijn, eenigerlei bepaling met 
betrekking tot het vervoeren, verkoopen, voor
handen hebben of afleveren daarvan vast te 
stellen; 

dat aldus echter wordt voorbijgezien, dat ter 
bereiking van het voor "andere spijsvetten" 
door de wet beoogde doel - in de Memorie 
van Toelichting tot het wetsontwerp omsclue
ven als "gecontroleerde verkoop met moge
lijkheid van prijsbeïnvloeding" - weliswaar 
in art. 8 slechts wordt mogelijk gemaakt een 
negatieve regeling - volstrekt of betrekkelijk 
verbod van den handel in "andere spijsvetten" 
zonder merk op de verpakking - doch dan 
verder in art. 10 omtrent de merken en der
zelver verstrekking positieve voorschriften wor
den gegeven en voorts in art. 20 de bevoegd
heid wordt voorbehouden om bij algemeenen 
maatregel van bestuur, zoo noodig, met be
trekking tot de uitvoering van de wet nadere 
regelen te stell en; 

dat in verband met een en ander de bepaliug· 
van art. 5, tweede lid, van het Nieuwe Crisis
zuivelbeslui t II 1932, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 23 Febr. 
1933, S. 59, waarbij voor "andere spijsvetten" 
voor welke ingevolge art. 10 der wet merken 
zijn verstrekt, het voorhanden hebben in be
paalde eenheden wordt voorgeschreven, en 
welke bepaling kennelijk strekt om de controle 
te bevorderen op de naleving van de overeen
komstig de wet met betrekking tot "andere 
spijsvetten" gegeven voorschriften, vol doen den 
grondslag vindt in de Cris iszuivelwet en de 
overtreding daarvan mitsdien door art. 16 der 
voormelde wet onder straf is gesteld ; 

dat dus het bij het bestreden vonnis gegeven 
ontslag van rechtsvervolging niet kan worden 
gehandhaafd; 

dat het ten aanzien van gerequireerde be
wezene strafbaar is en moet worden gequali 
ficeerd, gelijk dat blijkens het hoofd dezes door 
den rechter in eersten aanleg is geschied en 
gerequireerde deswege is strafbaar , zijnde van 
eenigen grond van uitsluiting of vermindering 
van de strafbaarheid niet gebleken; 

dat na te noemen straf in overeenstemming 
is te achten met den ernst van het fe it ; 

Vernietigt het vonnis van de Rechtbank te 
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Haarlem van 16 November 1933, doch alleen 
voorzoover gerequireerde daarbij ter zake van 
het bij het vonnis bewezen verklaarde is ont
slagen van alle rechtsvervolging; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Gezien de artt. 1, 8, 10, 16, 20 der Crisis

zuivelwet 1932, S. 290, art. 5 van het Nieuw 
Crisis-Zuivelbesluit II 1932, art. 23 Sr.; 

Qualificeert het bewezene als voormeld; 
Verklaart gerequireerde deswege strafbaar; 
Veroordeelt hem tot een geldboete van veer-

tig gulden, bij gebreke van betaling of ver
haal te vervangen door een hechtenis van 
twintig dagen, met verbeurdverklaring van 
het inbeslaggenomen vet. 

(N. J.) 

29 Januari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sv. art. 450; Wegenbelastingwet 
art. 17.) 

Ingekomen is een schriftuur, ondertee
kend: de raadsman van req. , B. , terwijl 
in deze schriftuur wordt verklaard, dat 
Mr. B., advocaat te Schagen, door -onder
teekening van deze schriftuur verklaart 
als raadsman tot het indienen daarvan be
paaldelijk door den verd. de V. te zijn 
gemachtigd. 

Op den inhoud van dat stuk kan niet 
worden gelet als zijnde de indiening niet 
geschied overeenkomstig de regels van art. 
450 Sr. ; onder den naam van "raadsman" 
in dit artikel kan enkel worden verstaan 
degene, die den verd. als zoodanig heeft 
bijgestaan voor den rechter tegen wiens 
uitspraak de voorziening is gericht; daar
van blijkt niet uit het p. v. der terecht
zitting; Mr. B. is ook niet bij bijzondere 
volmacht tot het indienen van de schrif
tuur gemachtigd. 

Ambtshalve: De Politierechter heeft uit 
de gebezigde bewijsmiddelen niet het be
wijs kunnen putten, dat req. als houder 
toen aldaar door G. S . met een motor
rijtuig heeft doen rijden, zoodat zijn von
nis als t. a. v. de bewezenverklaring niet 
met redenen omkleed niet in stand kan 
blijven. 

Op het beroep van J. de V. , requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van den 
Politierechter bij de Rechtbank te Alkmaar 
van 6 November 1933, waarbij hij ter zake 
van: ,,als houder van een motorrijtuig, daar
mede op den openbaren weg doen rijden, zon
der dat daarvoor de verschuldigde belasting 
is voldaan", met aanhaling van de artt. 2, 7, 
9, 17 der W egenbelastingwet; 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot een geldboete van vijftien gul
den en vervangende hechtenis van vijf dagen ; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep noch naderhand door of vanwege den 
requirant eenige gronden voor dat beroep zijn 
aangevoerd; dat wel bij den H. R. is ingeko
men een schriftuur, onderteekend: de raads-
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man van requirant, Buiskool, terwijl in deze 
schriftuur wordt verklaard, dat Mr. J. A. E. 
Buiskool, advocaat te Schagen, door onder
teekening van deze schriftuur verklaart als 
raadsman tot het indienen daarvan bepaalde
lijk door den verdachte de Vries te zijn ge
machtigd, maar op den inhoud van dit stuk 
niet kan worden gelet, als zijnde de indiening 
niet geschied in overeenstemming met de daar
voor in art. 450 Sv. gestelde regels; dat toch 
onder "zijn raadsman" in dit artikel enkel 
kan worden verstaan degene, die den . ver
dachte als zoodanig heeft bijgestaan voor den 
rechter tegen wiens uitspraak de voorziening 
is gericht, terwijl uit het proces-verbaal van 
de terechtzitting van den Politierechter, niet 
blijkt, dat Mr. Buiskool als raadsman van 
den verdachte is opgetreden en het er dus voor 
moet worden gehouden, dat zulks niet is ge
schied; dat ook niet blijkt, dat Mr. Buiskool 
bij bijzondere volmacht schriftelijk tot het 
indienen van de schriftuur is gemachtigd; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij dagvaarding aan requirant is telaste 

gelegd, dat op of op omstreeks 14 November 
1932, des namiddags te 2.15 uur te Hoogwoud 
op den openbaren weg, genaamd straatweg 
Aartswoud-Medemblik, verdachte als houder 
door Gerrit Stapel heeft doen rijden met een 
vierwielig motorrijtuig, zonder dat daarvoor 
de op dat oogenblik verschuldigde wegenbe
lasting was voldaan ; 

dat de Politierechter blijkens de van zijn 
vonnis gestelde aanteekening dit telastegelegde 
wettig en overtuigend bewezen heeft verklaard 
op grond van de verklaring van verdachte ter 
terechtzitting en van een ambtseedig proces
verbaal van de ambtenaren der directe belas
tingen Dick en Klokkemeyer; dat deze bewijs
middelen inhouden de verklaring van ver
dachte, dat Gerrit Stapel op 14 November 
1932 in zijn dienst was; dat hij, verdachte, op 
dien dag in Groningen vertoefde, doch hij 
vóór zijn vertrek aan Stapel opdracht had 
gegeven zijn zaak en de werkzaamheden, wat 
betreft de garage, waarin zich ook bevond de 
Ford-automobiel G. 75988, waarvoor geen 
wegenbelasting was · betaald, waar te nemen; 
dat voormeld proces-verbaal inhoudt, dat ver
balisanten op tijd en plaats als thans in de 
telastelegging vermeld, Gerrit Stapel met de 
Ford-automobiel G. 75988 hebben zien rijden 
en deze persoon in gebreke bleef hun een 
belastingkaart te vertoonen, zeggende: ,,ik 
heb geen wegenbelastingkaart", en hun verder 
verklaarde, dat hij in dienst was bij requirant 
en dat hij het motorrijtuig, eigendom van re
quirant, juist had gerepareerd en het nu even 
moest probeeren of het goed was; 

0. dat de politierechter uit deze bewijsmid
delen niet het bewijs heeft kunnen putten, dat 
requirant als houder toen aldaar door Gerrit 
Stapel met een motorrijtuig hee ft doen rijden , 
zoodat zijn vonnis als ten aanzien van de be
wezenverklaring niet met redenen omkleed, 
op grond van strijd met de artt. 350, 358, 359 
in verband met de artt. 367, 528 Sv. niet in 
stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

3 
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Amsterdam ter verdere berechting en a fdoe
ning op de bestaande dagvaarding. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. W ijnveldt, die nog opmerkt, 
dat hoe ruim men het "doen rijden" in art. 17 
der W egenbelastingwet ook opvat, de uitleg 
van den Politierechter toch te ver gaat. H ier 
is niet sprake van willens en wetens to elaten, 
zooals bijv. in H . R. 15 Februa,·i 1932 (N. J. 
1932, 637; W. 12431), maar blijkt alleen, dat 
de knecht met den wagen van zijn patroon
houder gereden hee ft. Red.] 

(N. J .) 

30 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 9e I id.) 

Al komen de lesuren van eene onderwij 
zeres niet voor vergoeding in aanmerking, 
zoo behooren toch, nu het aantal lesuren, 
waarin aan de betrokken school door be
voegde leerkrachten vakonderwijs is ge
geven, nog overtreft het aantal lesuren, 
dat krachtens art. 101 9e lid ten hoogste 
vergoed kan worden, dit maximum-aantal 
lesuren aan het school bestuur te worden 
vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Roomsch-Katholieke Inr ich
ting van Liefdadigheid te Gouda, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuid-H olland 
van 19 Juni 1933, G.S. n° . 263, voor zoover 
daarbij met wijziging van het beslu it van den 
raad der gemeente Gouda van 30 J anuari 
1933, de vergoeding, bedoeld in art. 101, 9e 
lid der Lager-Onderwijswet 1920, over het 
ja;r 1931 ten behoeve van de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs aan de Leth
maetstraat 45, aldaar, nader is vastgesteld op 
f 1057.33; 

Den Ra.ad ·van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 December 1933, n°. 679 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 24 
J anuari 1934, n°. 6735, Afd. L.O.F.; 

0 . dat de raad der gemeente Gouda bij be
sluit van 30 J anuari 1933 o.a. de vergoeding, 
bedoeld in art. 101, 9e lid , der Lager-Onder
wijswet 1920 over het jaar 1931 voor de boven
genoemde school heeft vastgesteld op f 1116 ; 

dat, nadat de hoofdinspecteur van het La
ger Onderwijs in de tweede hoofdinspectie van 
dit raadsbeslu it bij Ged. Staten van Zuid
Holland in beroep was gekomen, deze bij be
sluit van 19 Juni 1933, G.S. n°. 263, met 
wijziging va.n het raadsbesluit o. a. de be
doelde vergoeding nader hebben vastgesteld 
op f 1057.33, daarbij o.a. overwegende, dat bij 
het aangevallen raadsbesluit de vergoeding 
voor de evenbedoelde school is bepaald op 
f 1116 en daaronder was begrepen een bedrag 
va.n f 58.67 voor een leerkracht, welke niet in 
het bezit was van het bewijs, bedoeld in art. 
107, eerste lid, sub c der Lager-Onderwijswet 
1920; dat . de raad gemeend heeft laatstbedoeld 
bedrag te moeten uitkeeren om redenen van 

billijkheid, aangezien het n iet bezitten door 
de betrokken onderwijskracht van het bedoelde 
bewijsstuk in casu als eene onopzettelijke in
formaliteit van hare zijde kon worden aange
merkt, waarvan het betrokken schoolbestuur 
niet de dupe behoefde te worden; dat in het 
adres van beroep hiertegen wordt aangevoerd , 
dat het buiten beschouwing laten van het 
meerbedoelde bedrag in overeenstemming zou 

! zijn met de geldende jurisprudentie; dat de 
bedoelde leerkracht gedurende het tijdvak, dat 
zij in 1931 aan de bedoelde school was ver
bonden, niet in het bezit was van het bewijs, 
bedoeld onder c in gemeld a rt. 107, weshalve 
zij , op grond van de bewoordingen van het 
gemelde wetsartikel, niet bevoegd was tot het 
geven van onderwijs aan de genoemde bijzon
dere school ; dat deze persoon derhalve niet 
kan worden aangemerkt als vakonderwijzeres 
in den zin der wet; dat m itsd ien door het 
betrokken schoolbestuur voor deze persoon 
over het genoemde tijdvak geen vergoeding, 
als in art. 101, 9e lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoeld, kan worden genoten en het 
aangevallen raadsbesluit terzake a lzoo niet 
kan worden gehandhaafd; 

dat van di t beslui t het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat ge
durende 1931 aan de school in totaal 616 
uren vakonderwijs zijn gegeven, waarvan 30 
uren door M . J. van Heijningen, die daartoe 
inderdaad onbevoegd was; dat door de ge
meente Gouda vergoeding werd verleend voo1· 
496 lesuren, zijnde het gemiddelde aantal in 
1931 aan de openbare scholen gegeven; dat 
zijns inziens in de 496 lesuren, die aan de 
school voor vergoeding in aanmerking komen, 
niet de 30 uren zijn inbegrepen, door eene 
onbevoegde leerkracht gegeven ; dat zijns 
inziens de vergoeding ad f 1116 ongewijzigd 
gehandhaafd behoort te blijven; 

0. dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat weliswaar de 
lesuren van Mejuffrouw van Heijningen niet 
voor vergoeding in aanmerking komen, doch 
dat niettemin het aantal lesuren, waarin in 
het jaar 1931 aan deze school door bevoegde 
leerkrachten vakonderwijs is gegeven, nog 
overtreft het aantal lesuren, dat krachtens 
art. 101, 9e lid, ten hoogste vergoed kan 
worden· 

dat d~1s dit maximum-aantal lesuren, zijnde 
496, aan het schoolbestuur behoort te worden 
vergoed; 

dat derhalve het besluit van Geel. Staten ten 
deze niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met wijziging van het bestreden beslui t van 
Ged. Staten het beslu it van den raad der 
gemeente Gouda van 30 J anuari 1933 te hand
haven, voor zoover daarbij de vergoeding, be
doeld in art. 101, 9e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1931 ten behoeve van 
de bijwndere school voor gewoon lager onder-

' wijs aan de Lethmaetstraat n°. 45, is vastge
. steld op f 1116. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 



30--31 ,JANUARI 1934 

30 Januari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. van het bestreden besluit meent te mogen 
(Gemeentewet Art. 248 j 0

• art. 244.) afleiden, dat dit laatste niet de grond der 
Een mededeeling van Ged. Staten aan weigering is ; dat zijns inziens Ged. Staten de 

B . en W ., dat tegen eene wijziging der : goedkeuring op onwettelijken grond hebben 
begrooting bezwaar bestaat, strekt niet tot I geweigerd; dat noch uit het bestreden besluit, 
weigering van goedkeuring aan het raads-

1 
noch uit eenig ander op dit geval betrekking 

beslui t, nu de gemeentebegrooting zelve hebbend stuk bl ijkt, waarom de financieele 
nog niet was goedgekeurd. De Raad is toestand der gemeente de uitgave van f 45.777 
derhalve in zijn beroep tegen deze mede- (ten laste van den Kapitaaldienst) niet zou 
deeling niet ontvankelij k. toelaten; 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Nijmegen tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
13 Juni 1933, N°. 420, tot mededeeling aan 
burgemeester en wethouders van Nijmegen, 
dat tegen wijziging van de begrooting der 
gemeente voor 1933, vervat in het besluit van 
den raad dier gemeente van 8 Maart 1933 be
zwaar hestaat; 

Den Raad van Stat<>, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
1 November 1933, N°. 525 ; 

Op de voordracht van Onzen MiniEter van 
Binnenlandsehe Zaken van 26 J anuari i934, 
N°. 21259, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Ged. Staten, nadat bij hun college 
was ingekomen een beslui t van den raad der 
gemeente Nijmegen van 8 Maart ln33, tot 
wijziging van de begrooting 1933 in verband 
met de voorgenomen verbetering van den 
Groenewoudscheweg, bij hun besluit van 13 
Juni 1933, N°. 420, aan burgemeester en wet
houders van Nijmegen hebben meegedeeld, dat 
tegen de bovenbedoelde wijziging van de he
grooting bezwaar bestaat, ui t OYerweging, dat 
de verbetering van den Groenewoudscheweg 
niet van zóó urgenten aard is, dat deze onder 
de huidige omstandigheden behoort te worden 
uitgevoerd ; 

<lat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
Groenewoudscheweg voor het plaatselijk en 
doorgaand verkeer van groot belang is; dat 
de weg de begrenzing vormt van het gemeen
tel ijke bouwterrein het Galgenveld, hetwelk 
vooral door het in orde maken van den weg 
voor den bouw van een behoorlijk type wonin
gen aantrekkelijk wordt gemaakt; dat de vo?_r
genomen verbetering van den weg wel degeliJk 
urgent is; dat een desbetreffend adres van de 
aan den weg wonende personen met klem doet 
uitkomen, dat de huid ige toestand onhoudbaar 
is; dat uit de overweging van het bestreden 
bes! uit van Ged. Staten valt af te leiden, dat 
zij tegen de uitgave op zich zelf geen bezwaar 
hebben, doch dat zij de wegverbetering thans 
nog niet strikt noodzakelijk achten; dat deze 
overweging de oogenblikkelij ke doelmatigheid 1 

der voorgestelde uitgave betreft, welke betrek
king heeft op de huishouding der gemeenti,, 
waaromtrent het oordeel allereerst aan den 
gemeenteraad staat; dat zijns inziens een oor
deel over de urgentie van de verbetering van 
den Groenewoudscheweg aan Ged. Staten niet 
toekomt, terwijl dit college de doelmatigheid 
in zijn onderzoek naar de toelaatbaarheid van 
deze niet verplichte u itgave a lleen mag be
trekken, wanneer door die uitgave de ge
meente financieel in moeilijkheden wu kunnen 
geraken; dat hij uit de bedoelde overweging 

ü . dat uit de overgelegde stukken en de 
nader op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, ingewonnen inlichtingen blijkt, dat bur
gemeester ,,n wethouders van Nijmegen aan 
Ged. Staten hebben ingezonden een besluit 
van den raad dier gemeente van 8 Maart 1933 
tot wijziging van de begroot ing der inkomsten 
en uitgaven van de gemeente voor het dienst
jaar 1933, waarbij voor aan leg van straten, 
pleinen en plantsoenen een bedrag van f 45,777 
aan de uitgaven wordt toegevoegd en daar
tegenover de inkomsten eene gel ijke verhoo
ging ondergaan; 

dat Ged. Staten bij hun bestreden beschik
king niet de goedkeuring aan dit raadsbeslui t 
hebben onthouden, doch ten aanzien van het 
genoemde raadsbesluit hebben besloten, aan 
burgemeester en wethouders van Nijmegen 
mede te deelen, dat tegen deze wijziging der 
begrooting bezwaar bestaat; 

dat niet kan worden aangenomen, dat deze 
mededeeling van Ged. Staten in wezen strekte 
tot weigering van goedkeuring aan het raads
besluit, vermits de gemeentebegrooting van 
1933 zelve nog niet was goedgekeui·d en in 
verband daarmede Ged. Staten met hun be
streden besluit slechts eene voorloop ige mede
deeling aan het gemeentebestuur ter bevor
dering van een zooveel mogelijk normalen 
gang van zaken in de gemeentehuishouding 
hebben beoogd ; 

dat dus art. 244 der gemeentewet hier geen 
toepassing kan vinden en, nu ook overigens 
geen wetsbepaling aan den raad beroep op 
Ons toekent van een besluit van Ged. Staten 
als het onderhavige, de appellant in zijn be
roep niet kan worden ontvangen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den appellant in zijn beroep niet-ontvanke
lijk te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

31 Januwri 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vergunningsrecht in de gemeente 
Rheden.) 

Bij de wet wordt niet voorgeschreven, 
op welke wijze de veronderstelde huur
waarde moet worden berekend, zoodat de 
Gemeenteraad en de R. v. B. , wanneer zij 
krachtens de bepalingen van art. 24 Drank
wet en art. 299 Gem.wet achtereenvolgens 
geroepen worden in een geschil over die 
huurwaarde te bes! issen, te dien opzichte 
elke methode van berekening mogen vol
gen, welke die huurwaarde tot uitkomst 
heeft, zonder daarbij gehouden te zijn het 
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inzicht van B. en W. nopens de bij die 
berekening toe te passen normen te vol
gen. 

Nu in het onderwerpelijke geval de R. 
v. B. bij zijn berekening van dezelfde fac
toren is uitgegaan als het Gemeentebe
stuur, te weten: de huurwaarde van de 
vergunningslocaliteit op zich zelf be
schouwd, zoomede de vermoedelijk bij den 
verkoop van sterken drank te behalen 
bruto-winst, was hij niet verplicht uit de 
voorhanden gegevens de huui·waarde van 
de local iteit af te leiden naar denzel fden 
maatstaf als B. en W. hadden aangelegd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Rheden tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Arnhem van 13 Sept. 
1933, betreffende den aanslag van A . te B. 
wegens vergunningsrecht in de gemeente Rhe
den over 1933/1934; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat aan belanghebbende ter zake voor
meld een aanslag is opgelegd tot een bedrag 
van f 150, onder mededeeling dat voor de be
rekening daarvan de huurwaarde van zijn lo
caliteit (op zich zelf beschouwd) is geschat op 
f 150 en zijn debiet op f 450; 

0. dat belanghebbende, dezen aanslag te 
hoog oordeelend, daartegen heeft gerecla
meerd en vervolgens in beroep is gekomen 
van de beschikking van den Gemeenteraad, 
waarbij de aanslag werd gehandhaafd; 

0. dat de Raad van Beroep heeft overwo
gen: ,,dat bij de behandeling der zaak is ge
bleken dat de huurwaarde van de lokaliteit, 
waar i; de verkoop van sterken drank in het 
klein plaats vindt, op zich zelf beschouwd 
f 150 per jaar bedraagt; dat, gelet op den 
omzet, gedurende de maanden aan 1 Mei 1933 
voorafgaande, gedurende welke het bedrijf 
door appellant werd uitgeoefend, de met den 
verkoop van sterken drank over het belasting
jaar te behalen bruto-winst op circa f 900 was 
te begrooten; dat de Raad, gelet op deze fei
ten, de som, welke bij wijze van veronderstel
ling jaarlijks te bedingen ware door den 
rechthebbende op de lokaliteit en de vergun
ning voor het in gebruik afstaan van de lo
kaliteit waarin de vergunning wordt uitge
oefend,' gelet op den omvang van het bedrijf, 
waarvoor de vergunning strekt en op het feit, 
dat daar in sterke drank in het klein mag 
worden verkocht, op f 350 bepaalt, 

op welken grond de Raad den aanslag, naar 
een huunvaarde van f 350, tot een bedrng van 
f 87.50 heeft vastgesteld ; 

0. dat de navolgende middelen van cassatie 
zij n voorgastel d : 

1 °. S. of v. t. van art. 2 der " Verordening 
op de heffing van het vergunningsrecht voor 
den verkoop van sterken drank in het klein 
anders dan krachtens hotelvergunning in de 
gemeente Rheden", doordat de Raad van Be
roep door den aanslag te verminderen zelf
standig de wet en de krachtens die wet vast
gestelde verordening is gaan uitvoeren en 

zei fstandig normen is gaan vaststellen iets 
wat niet tot zijn taak behoort ; 

2°. S. of v. t. van art. 23 der Drankwet 
(S. n°. 476 van 1931), doordat de Raad van 
Beroep in zijn bovengenoemde uitspraak een 
aanslag in het vergunningsrecht heeft vermin
derd , terwijl over de verschillende gegevens 
waarnaar deze aanslag is tot stand gekomen 
geen verschil tusschen de partijen bestond; 

3°. subsidiair: S. of v. t . van art. 16 der 
wet van 19 Dec. 1914, S. n°. 564, daar de 
uitspraak van den Raad van Beroep niet met 
redenen omkleed is; 

terwijl ter toelichting wordt aangevoerd: 
dat, ofschoon tusschen partijen geen geschil 

bestond omtrent de huurwaarde op zich zelf 
van de localiteit waarin het vergunningsbe
drijf wordt uitgeoefend, noch omtrent de winst, 
die belanghebbende in zijn bedrijf met den 
verkoop van sterken drank maakt, de Raad 
van Beroep een ander verband tusschen de 
huurwaarde (in den zin der verordening) en 
den omvang van het bedrijf beeft gelegd, dan 
B. en W . hebben gedaan, hetgeen den Raad 
niet vrijstond ; dat , hoewel art. 23 der D rank
wet 1931, S. 476 den grondslag voor de bere
kening van het vergunningsrncht voll edig aan
geeft, het gemeentebestuur bij de regel ing van 
de onderscheiden aanslagen een zekere ge
dragslijn behoort te volgen, welke in de ge
meente Rheden hierin bestaat, dat voor de 
berekening van het vergunningsreht omstreeks 
de helft· van de geschatte winst verhoogd met 
de geschatte huurwaarde als grondslag wordt 
aangenomen, van welke gedragslijn de Raad 
van Beroep niet mag af wij ken; dat uit de 
uitspraak in geen enkel opzicht blijkt of aan
nemelijk is gemaakt, dat de door den Raad 
van Beroep aangenomen norm juist is, waar
door de uitspraak niet voldoende met redenen 
is omkleed; 

0. dienaangaande: 
dat art. 1 der Verordening op de heffing 

van het vergunningsrecht voor den verkoop 
van sterken drank in het klein anders dan 
krachtens hotelvergunning in de gemeente 
Rheden bepaalt dat ten behoeve dier ge
meente wordt g~heven een vergunningsrecht 
voor den verkoop van sterken drank in het 
klein krachtens een volledige vergunning, een 
tapvergunning, een slijtvergunning of een 
societeitsvergunning naar het bij dit artikel 
omschreven tarief; 

dat het eerste lid van art. 2 dier verorde
ning bepaalt: ,,als grondslag voor de bereke
ning van het vergunningsrecht bedoeld in art. 
1 dezer verordening wordt aangenomen de 
jaarlijks door B. en W. na ingewonnen schrif
telijk advies van een door hen te benoemen 
deskundige te schatten huurwaarde, welke de 
localiteit, in verband met den omvang van 
het bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, 
kan geacht worden te bezitten", door welken 
tekst dit artikel , behoudens eenige aanvullen
de bepalingen, met art. 23, lid 1, der Drank
wet 1931, S. 476 overeenstemt; 

dat bij de wet niet wordt voorgeschreven. 
op welke wijze de veronderstelde huurwaarde 
moet worden berekend, zoodat de Gemeente
raad en de Raad van Beroep, wanneer zij 
krachtens de bepalingen van art. 24 der 
Drankwet en art. 299 der Gemeentewet ach-



37 31 JAN UA RI 1934 

tereenvolgens geroepen worden in een geschi l 
over die huurwaarde te bes! issen, te dien op
zichte elke methode van berekening mogen 
volgen, welke d ie huurwaarde tot u itkomst 
heeft, zonder daarbij gehouden te zijn het in
zicht van B. en W. nopens de bij die bereke
ning toe te passen normen te volgen ; 

dat mitsdien, nu in het onderwerpelijk ge
val de Raad van Beroep bij zijn berekening 
van dezelfde factoren is u itgegaan a ls het 
Gemeentebestuur, te weten: de huurwaarde 
van de vergunningslocal iteit op zich zelf be
schouwd , zoomede de vermoedelijk bij den 
verkoop van sterken drank te behalen bruto
winst, hij niet verplicht was u it de voorhanden 
gegevens de huurwaarde van de local iteit af 
te leiden naar denzelfden maatstaf als B. en 
W. hadden aangelegd; 

dat de beide eerste middelen dus falen; 
dat ook het derde middel niet kan slagen, 

omdat de Raad van Beroep door de gegevens 
te noemen, waarop zijn waardeering berust, 
terwijl door de gemeente bij vertoogsch ,·i ft op 
geen andere feiten een beroep is gedaan , zijn 
bes! issing vol doende met redenen heeft om 
kleed· 

Ve,:werpt het beroep. (W.) 

31 Janua1'i 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigening in het belang der 
Vol kshuisvesting. - Artt. 92, 92a O.W.) 

Art. 92 O.W. verbiedt met de bestem
ming van plantsoen in een uitbreidings
plan rekening te houden bij de bepaling 
van de we1'1.·elijke waa,·cle van het ont
eigende, het bevat zoodanig voorschrift 
niet ten aanzien van bedrijfsschade. (De 
gelegenheid om als bouwexploitant winst 
te behalen was aan de onteigenden reeds 
ontnomen door de op het uitbre idingsplan 
aan den grond gegeven bestemming als 
pi antsoen.) 

Art. 92a O.W. onderscheidt niet tusschen 
kosten , welke door de bouwexploitanten 
en die, welke door de gemeenschap be
hooren te worden gedragen, doch heeft 
geheel algemeen het oog op all e kosten , 
welke degeen, die grond als bouwterrein 
in exploitatie wenscht te brengen, krach
tens in de gemeente geldende regelen ver
schuldigd is. 

De in art. 2a der Verordening der ge
meente H illegersberg van bouwexploitan
ten geëischte bijdrage van f 2.50 per M 2. 
netto-bouwgrond voor het in bouwexploita
ti e brengen van gronden valt onder art. 
92a. 

A. J. K leiwe g , weduwe van II. de Zwaan, 
te 's-Gravenhage, ·c. s., eischeres, adv. :Mr. A. 
E. J . Nysingh, 

tegen : 
den Burg. der gemeente Hi ll egersberg, ver
weerder, adv. Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw, 

en 
de Burg. der gemeente Hillegersberg, eischer, 
enz., 

tegen: 
A. J. Kleiweg, weduwe van H. de Zwaan, 
c. s. , verweerders, enz. 

Adv.-Gen. Berger nam de volgende con
clus ie: 

De beide, onderscheidenlij k onder rolnum
mers 256 en 257 bij Uwen Hoogen Raad aan
gebrachte cassatieged ingen zij n gericht tegen 
één en hetze] fde vonnis van de R b. te Rotter
dam, Vierde Kamer, van 7 Dec. 1933, gedeel
telijk opgenomen in het W. v . h. R. n°. 12694, 
waarbij ten behoeve van de gemeente H ille
gersberg de onteigening in het belang van de 
volkshuisvesting werd uitgesproken van een 
aantal aan partij K leiweg c. s. in e igendom 
toebeh~orende, perceelen. Deze perceelen zijn 
- voor zoover in cassatie van belang - door 
de Rb. bij de bepaling der aan de eigenaren 
toe te kennen schadevergoeding, gewaardeerd 
a ls bouwterrein, overeenkomstig de daarvoor 
door deskundigen gevolgde methode van waar
deering en met toepassing van de bepal ing 
van art. 92 der Onte igeningswet, ten gevolge 
waarvan geene rekening is gehouden met de, 
aan de perceelen volgens het u itbre idingsplan 
der gemeente Hillegersberg gegeven, bestem
m ing tot plantsoen . De deskund igen heb
ben ter zake in hun rapport een bouwplan 
opgemaakt en eene exploitatie-rekening opge
steld, waarbij zij eerst de lasten en daarna de 
baten hebben becijferd . Met een en ander 
heeft de Rb. zich vereenigd, bepaaldelijk ook 
met een onder de lasten in rekening gebrachte 
bijdrage van f 2.50 per M2. netto-bouwgrond, 
welke de gemeente ingevolge art. 24 harer 
Vero,·dening, houdende algemeene bepal ingen 
voo,· het in bouwexploitatie brengen van 
gronden door particul ieren ( Gemeente bi ad n°. 
53). van bouwexplo itanten vordert en door 
den Raad op genoemd bedrag is vastgesteld. 
Het daartegen door partij K le iweg c. s. ge
maakte bezwaar, waarop bij het thans door 
deze partij als eischeres in de eerste zaak 
(rolnummer 256) voorgedragen cassatiemiddel 
wordt teruggekomen, werd door de Rb. onge
grond geoordeel cl in verb~!'d _met de overwe
gingen , wel ke herhaald z1Jn in het bedoelde 
middel stell ende: 

,,S. of v. t. van de artt. 152 der Grondwet, 
92 92a 39 en 40 van de Onteigeningswet 
i. ~- m. 'ae artt. 1, 2, 37, 38, 41, 77 , 78, 79, 
88 91 en 96 d ier wet en artt. 48 Rv., 

doordat de Rb., 
vastste11ende welke waarde aan het ont

eigende is toe te kennen als bouwterrein of 
als toekomstig bouwterrein op grond van de 
z.g. explo itatierekening, 

onder de lasten opneemt een bijdrage van 
f 2.50 per M2. netto-bouwgrond, welke de 
Gemeente ex art. 24 van de in het vonnis 
genoemde verorden ing van bouwexploitanten 
vordert en door den Gemeenteraad op een 
bedrag van f 2.50 per M2. is vastgesteld, 

niettegenstaande het door nu-eischers als ge
daagden tegen dezen post aangevoerde be
zwaar 

dat 'aldus lasten, die op de gemeenschap be
hooren te drukken, a ls betreffende verbete
ringen , welke ten a lgemeenen nutte strekken, 
in strijd met de bedoeli ng der wet en de __ te 
H ill egersberg 1·egelmatig gevolgde practtJk, 
op eigenaren van bepaalde terreinen worden 
afgewenteld, 

zulks op grond van de navolgende overwe
gingen , 
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"dat laatstgemeld artikel, volgens hetwelk 
bouwexploitanten voor de daarin opgenomen 
kosten een bijdrage van de van gemeente
wege te maken kosten voor stadsuitbreiding 
hebben te betalen, bevat een regeling op dit 
punt, die valt onder art. 92a der Onteigenings
wet, waartegenover de bedoeling der wet geen 
voldoende gewicht in de schaal kan leggen, 
terwijl zich art. 92 der Onteigeningswet tegen 
het vorderen van een bedrag voor kosten van 
parkaanleg of andere werken, vallende buiten 
het onteigende, niet verzet; 

,,dat, nu de deskundigen verklaren, dat be
doelde kosten ad f 2.50 per M 2 . van eiken 
bouwexploitant worden gevorderd, gelijk 
eischer nog door bescheiden heeft gestaafd, 
een beroep van gedaagden op een met de ver
ordening strijdige practijk, zonder ter staving 
daarvan gestelde feiten moet worden gepas
seerd; dat ten slotte genoemd bedrag van 
f 2.50 practisch niet te splitsen i en slechts 
is bedoeld als bijdragen in de kosten, welke 
uit de exploi tatie der onteigende ter1·einen 
voor de gemeente direct voortvloeien, en mo
gelijk zelfs hooger kunnen zijn dan het bedrag, 
dat door genoemde bijdragen wordt gevormd", 

ten onrechte, 
omdat de Wet bij onteigening in het belang 

rnn de volkshuisvesting niet toelaat dat bij 
de bepaling der schadeloosstelling wordt reke
ning gehouden met kosten, welke een ge
meente van bouwexploitanten vordert, voor 
zoover die betreffen lasten, die op de ge
meenschap behooren te drukken als betreffen
de verbeteringen, welke ten algemeenen nutte, 
strekken, met name ook niet voor wat betreft 
kosten van parkaanleg of andere werken. val
lende buiten het onteigende, en dan ook art. 
24 van de bedoelde vernrdening, voor zoover 
de daarop gegronde bijdrage van f 2.50 per 
J\12. dergelijke lasten betreft, niet valt onder 
de in art. 92a der Onteigeningswet bedoelde 
kosten en de daar bedoelde in de gemeente 
geldende regelen en plaatselijke voorschriften, 

waaraan niet afdoet, dat het vorderen van 
een dergelij ke bijdrage in de gemeente van 
el ken bouwexploitant geschiedt, 

noch dat het bedrag van f 2.50 practisch 
niet te splitsen zou zijn en slechts zou zijn be
doeld als bijdrage in de kosten, welke uit de 
exploitatie der onteigende terreinen voor de 
gemeente direct voortvloe ien, en mogelijk ze i fs 
hooger kunnen zij n dan het bedrag, dat door 
genoemde bijdragen wordt gevormd." 

Voor zoover dit middel mede betrekking 
heeft op het onteigende, gewaardeerd als toe
komstig bouwterrein, mist het feitelijken 
grondslag, omdat voor dit terrein, zijnde de 
perceelen, bezwaard met den last van wind
vang ten behoeve van den Prinsenmolen, geene 
waa rdee ri ng op den gronds] ag der door des
kundigen opgemaakte exploitatie-rekening 
heeft p i aats gevonden, doch te dien aanz ien 
eene geheel andere methode op het voetspoor 
der deskundigen door de Rb. is gevolgd. Wat 
het middel voor het overige betreft, zoo valt 
het omtrent de beteekenis van art. 92a der 
Onteigeningswet inderdaad niet gemakkelij k, 
uit de parlementaire gesch iedenis van de tot
standkoming dier bepaling een volkomen dui
delijk beeld te verkrijgen van hetgeen de Wet
gever zich met die bepaling heeft voor oogen 

gesteld. Ik verkeer intusschen in de gelukkige 
omstandigheid, dat de H. R. in dezen het, 
naar ik meen, verlossende woord heeft gespro
ken in zijne arresten van 28 Juni 1933, W. 
12626 (m. o. J. N.), N. J. 1933, 1612 (m. o. 
E. M. M.) en van 25 Juli 1933, W . 12657, 
N. J. 1933, 1734. Art. 92a, zoo leert Uw Raad 
hier, is naast art. 92 in de wet opgenomen 
met de uitgesproken bedoeling om buiten twij
fel te stellen, dat - gelijk reeds bij de toe
lichting van art. 92 was betoogd - het in dit 
artike l bepaalde niet wegneemt, dat bij de be
rekening van de waarde van te onteigenen 
bouwgrond rekening dient te worden gehou
den met afstand van grond voor en kosten 
van aanleg van straten enz. Het artike l geeft 
dan ook niet een uitputtende regel ing van de 
kosten, waarmede bij de schatting van de 
waarde van den grond als bouwterrein moet 
worden rekening gehouden, maar herhaalt ten 
aanzien van die schatting slechts uitdrukkelijk 
het algemeene beginsel van art. 40, voor zoo
ver betreft afstand van grond voor verkeers
wegen en kosten van bouwrijp maken van den 
grond. A1·t. 92a moet derhalve - behoudens 
na te noemen uitzondering - worden uitge
legd in verband met het begin el van art. 40, 
volgens hetwelk met de omstandigheden, die 
voor de waardebepaling van den grond van 
belang zijn, moet worden rekening gehouden. 

1 Dit beginsel brengt mede - zoo gaat Uw 
Raad voort - dat de "in de gemeente gel
dende regelen" moet worden opgevat als te 
bedoelen het geheel van de voorschriften, ge
bruiken en omstandigheden, waaraan in den 
regel degene, die in de gemeente grond als 
bouwterrein in exploitatie wenscht te brengen, 
zich heeft en zich pleegt te onderwerpen, 
m. a. w. de regelmatig te dien aanz ien ge
volgde praktijk, welke mede kan betreffen de 
voorwaarden, waaronder de gemeente gewoon 
is van den exploitant grond voor openbare 
wegen over te nemen. Slechts ééne enkele uit
zonder ing behelst art. 92a op dit algemeene 
beginsel van art. 40 en in zoo verre brengt het 
den onteigende in eene gunstiger positie dan 
den exploitant van bouwgrond, dat ten aan
zien van den eerstgenoemde niet in aanmer
king mogen worden genomen regelen, welke 
afstand van grond voor andere doeleinden dan 
voor openbare verkeerswegen, betreffen. Dit 
laa tste leidt Uw Raad, behalve uit de bewoor
dingen van het artikel, af uit het door de 2e 
Kamer der Staten-Generaal aangenomen 
amendement-Knottenbelt, waardoor de oor
spronkelijke, in het door de Regeering voorge
stelde a1·t. 92a voorkomende, woorden "open
baar verkeer" werden vervangen door "open
bare verkeerswegen", zulks ten e inde te ver
hinderen, dat ook eventueele regelen betref
fende afstand van grond voor andere doeleinden 
de schadevergoeding zouden drukken. 

Met de hier weergegeven leer van Uwen 
Hoogen Raad kan ik mij, ook na kennisneming 
van de parlementaire stukken, met te meer 
overtuiging vereen igen, omdat de lezing dier 
stukken mij in zeer sterke mate den indruk 
verschaft, dat art. 92a vooral h ierom iu de 
wet is opgenomen, om het misverstand te voor. 
komen, als zoude het voorschrift van art. 92, 
hetwelk verbiedt bij onteigen ing in het belang 
der volkshuisvesting bij de bepaling van de 



39 31 JANUARI 1934 

werkelijke waarde, bedoeld in art. 40 , van het 
onteigende rekening te houden met de be
stemming tot eenig doeleinde van openbaar 
nut van het onteigende als gevolg van een 
uitbreidingsplan enz. ook uitsluiten rekening 
te houden met regelen, als in art. 92a be
doeld, op welk mogelijk misverstand immers 
reeds in de Memorie van Toelichting (Zitting 
l929- 1930 - 297, n°. 3) betreffende het 
wetsontwerp tot .vijziging der Woningwet, blz. 
9 ad art. 92, in de voorlaatste alinea, werd 
gezinspeeld, terwijl het genoemde amende
ment-Knottenbel t kennelijk bedoelde er tegen 
te waken, dat niet door exorbitante eischen 
van grondafstand, a ls ten behoeve van parken, 
plantsoenen en dgl., langs een omweg aan 
onteigenden dezelfde of nagenoeg dezelfde on
billijk geachte behandeling zoude ten deel 
vallen, welke voorheen uit het rekening hou
den met de in een uitbreidingsplan daarop 
gerichte bestemming voortvloeide. 

Beschouw ik nu het voorgedragen middel in 
het licht van de boven weergegeven uitleg
ging van art. 92a der Onteigeningswet, dan 
schijnt zijn kans van slagen mij niet groot en 
zoude ik voor mij het althans ongegrond wil 
len oordeelen. 

Vaststaat immers ten dezen en wordt bij het 
middel dan ook niet betwist, dat het vorderen 
van eene bijdrage, als bedoeld, in de gemeente 
Hillegersberg van eiken bouwexploitant wordt 
gevorderd. Vaststaat hiermede dus tevens, dat 
de werkelijke waarde van de hier als bouw
terrein gewaardeerde gronden gedrukt wordt 
door dezen last, waarmede elke bouwexploitant 
uitteraard rekening zal houden. De eenige 
vraag, welke derhalve in verband met het 
feit, dat deze gronden in het belang der volks
huisvesting worden onteigend, nog te beant
woorden valt is deze, of in de artt. 92 en 92a 
der Onteigeningswet, bij wijze van uit,zonde
ring op art. 40, een verbod zoude kunnen wor
den gelezen, om met dezen last bij de waarde
bepaling dier gronden rekening te houden. 
Met eenige bestemming van het onte igende, 
als in art. 92 bedoeld, heeft de gevorderde 
bijd rage zonder twijfel niets hoegenaamd te 
maken. Evenmin met afstand van grond, an
ders dan bedoeld in art. 92a. Het middel be
weert ook niet het tegendeel, maar meent, 
blijkbaar op grond van eene, aan art. 92a 
ontleende, bedoeling of strekking dei· wet te 
kunnen stellen, dat de wet niet toelaat. dat bij 
de bepaling der schadeloosstelling rekening 
wordt gehouden met kosten, bijdragen in geld 
derhalve, welke eene gemeente van bouwex
ploitanten vordert, voor zoover die betreffen 
lasten, die op de gemeenschap behooren te 
drukken als betreffende verbeteringen, welke 
ten algemeenen nutte strekken, met name ook 
niet voor wat betreft kosten van parkaanleg 
of andere werken, vallende buiten het ont
eigende. Eischers doelen hier kennelijk in het 
bijzonder op de bepaling v1p1 art. 24 der toe
gepaste verordening, volgens welke (sub b) de 
hierbedoelde bijdrage mede wordt geheven 
wegens "de kosten van parkaanleg in de ge
meente, daaronder begrepen die van den on
dergrond, berekend naar een oppervlakte van 
1 H.A. park op 10 H.A. te exploiteeren gron
den". Hierop doelt blijkbaar eveneens de be
wering, dat aan de in het middel ontwikkelde 

stelling n iet afdoet, dat het bedrag van f 2.50 
- hetwelk blijkens voormeld artikel der Ver
ordening mede voor andere, onder a, c en d 
vermelde doeleinden wordt geheven, - prak
tisch niet te splitsen zou.de zijn. Wat hiervan 
overigens zij, het wil mij in elk geval voor
komen, dat de gevorderde bijdrage, welke 
naar het m. i. juiste oordeel der Rb. slechts 
is bedoeld a ls bijdrage in de kosten, welke uit 
de exploitatie der onte igende terreinen voor 
de gemeente direct voortvloeien, immers als 
bijdrage voor de van gemeentewege te maken 
kosten voor stadsuitbreiding, waardoor eige
naren van daaraan grenzende gronden meer 
onmiddellijk worden bevoordeeld en waaron
der, naar moderne beg1·ippen, parken, plant
soenen en dergelijke zijn te voorzien, niet 
zonder meer kan worden aangemerkt als een 
last, die op de gemeenschap behoort te druk
ken, gelijk het middel stelt. Doch ook al ware 
het anders, dan nog zoude het mij willen 
voorkomen , dat de Wet, bepaaldelijk de artt. 
92 en 92a - a ls boven betoogd - geenszins 
in het algemeen verb ieden, met dusdanige 
lasten bij de waardebepaling van in het be
lang dei· volkshuisvesting onteigende gronden 
rekening te houden, terwijl het mij met de Rb. 
toeschijnt, dat eene mogelijke, doch m. i. ook 
door Uwen Raad, blijkens zijne hierboven 
weergegeven leer in de geschiedenis niet terug
gevonden, bedoeling van den wetgever geen 
gewicht in de schaal kan leggen. 

Ik moge thans overgaan tot behandeling der 
zaak n°. 257, waarin door den Burgemeester 
van Hillegersberg als eischer tot cassat.ie tegen 
hetzelfde vonnis een middel is te berde ge
bracht bij afzonderlijke dagvaarding, gesteld 
op ongezegeld papier. De tegen de hieruit 
blijkende opvatting der Zegelwet 1917 door 
den geëerden pleiter voor de wederpartij ge
opperde bedenking werd m. i. terecht weer
legd, met een beroep op art. 23, onder 8° van 
genoemde Wet, aangezien het hierbedoelde 
exploit van den deurwaarder geene betrekking 
heeft op het privaatrecht (vg. H. R. 3 April 
1930, W. 12141, N. J. 1930, 1429), vermits 
het strekt ter aanwending van een rechtsmid
del in een onteigeningsgeding, gevoerd op 
grond van de daartoe strekkende pub! iekrech
tel ij ke wet. 

Het te dezer zake voorgestelde middel luidt 
als volgt: 

S., althans v. t . van de artt. 152 der Grond
wet, 48 Rv., 2, 37, 40, 77 , 88, 92 en 92a der 
Onteigeningswet. 

doordien de Rb. , het bouwplan en de daar
aan verbonden exploitatierekening der des
kundigen in hun rapport vervat met de gron
den waarop dit berust overnemend en tot het 
hare makend, met inachtneming der kosten 
voor bemidc:leling van een makelaar ad f 3060 
en re kening houdende met renteverlies, komt 
tot een waarde van de terreinen buiten den 
windvang van f 65,020 - welk getal volgens 
de Rb. nog met f 20 is te verhoogen als af
braakwaarde der opstallen op perceel 46 en 
dan ook in de door de Rb. toegelegde schade
loosstelling dit bedrag van f 65,020 vermeer
derd met f 20 begrepen is 

zulks hoewel de deskundigen en op hun voet
spoor de Rb. de pl'ijs van den bouwgrond uit-
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makende de baten van de door de Rb. overge
nomen exploitatierekening niet hebben ver
minderd met een winstmarge, waardoor de des
kundigen de volgende door de Rb. overge
nomen gronden aanvoeren: 

,,Het is aannemelijk te achten, dat gedaag
den zelven de exploitatie van hunne gronden 
ter hand zouden hebben genomen. indien zij 
daartoe in de gelegenheid zouden zijn geweest. 
Deze bewering gronden deskundigen op het 
feit, dat destijds ook door Dr. H. de Zwaan 
een bouwplan ter goedkeuring werd ingezon
den. Gedaagden zijn dus blijkbaar van zins 
den bouwgrond in grootere of kleinere stuk
ken aan bouwers te verkoopen, indien deze 
onteigening niet had plaats gevonden. 

"In verband hiermede behoeft de prijs van 
den bouwgrond niet met een winstmarge te 
worden verminderd, omdat hier dus sprake 
is van een kleinhandelprijs en niet van een 
groothandelsprijs", 

zijnde door deskundigen en op hun voet
spoor door de1Rb. uit het oog verloren : 

A. dat, wanneer, gelijk in casu is geschied , 
voor de berekening van de waarde van niet
bouwrijpe gronden ten tijde der onte igening, 
berekend wordt wat die gronden na bouwrijp 
gemaakt te zijn netto zull en opbrengen , op de 
berekende opbrengst een winstmarge moet 
worden in mindering gebracht ter vergoeding 
van r isico en exploitatiewinst, ' 

B. dat de omstandigheid, dat het aanneme
lijk is te achten , dat gedaagden zelven de 
exploitatie van hunne gronden ter hand zou
den hebben genomen, indien zij daartoe in de 
gelegenheid zouden zijn geweest en dat ge
daagden bl ij kbaar van zins zijn den bouw
grond (welke uitdrukking deskundigen ge
bruiken in den zin van het terrein, nadat dit 
door de daartoe vereischte werken bouwrij p 
gemaakt zal zijn) in grootere of kleinere stuk
ken aan bouwers te verkoopen, indien deze 
onteigening niet had plaats gevonden, zonder 
eenig belang is voor de vraag, welke db waar
de der terreinen is, om welke waarde het hier 
uitsluitend gaat en uitsluitend mag gaan, ook 
omdat fe itelij k vaststaat, de betrokken percee
len, in een goedgekeurd uitbreidingsplan der 
gemeente Hillegersberg zijn opgenomen en 
daarbij bestemd tot plantsoen, met welke laat
ste omstandigheid alleen bij de bepaling der 
waarde geen rekening is te houden, 

G. dat de met "dus" uit de onder B ver
melde omstandigheden getrokken conclusie, 
dat hier sprake is van een kleinhandelsprijs 
en niet van een groothandelsprijs, uit welke 
laatste stelling weer (blijkens "omdat") wordt 
a fgele id, dat de prijs van den bouwgrond niet 
met een winstmarge behoeft te worden ver
minderd, faalt omdat de beantwoording van 
de vraag, of ter berekening van de waarde 
eèn kl einhandelsprijs dan wel een groothan
delsprijs moet worden aangenomen, uitsluitend 
hiervan afhangt, of gegadigden bij verkoop 
in het groot dan wel in het klein meer zu ll en 
bieden, en niet het minste verband kan hou
den met de persoonlijke gez indheden en om
standigheden der eigenaren, wordende overi
gens door deskundigen niet vergeleken de ver
koop in het klein eenerzijds en in het groot 
anderzijds van hetzelfde terrein in denzelfden 
staat en op hetzelfde tijdstip, maar de ver-

koop in het groot in den staat, waarin de per
ceelen thans verkeeren, vergeleken met den 
verkoop in het klein , nadat de perceelen door 
de tegenwoordige eigenaren tot bouwgrond 
zijn gemaakt, komende deskundigen tot de 
conclusie, dat de laatste wijze van handelen 
voor de onteigenden voordeeliger is, dus 
m . a. w. de terreinen in den toestand, waarin 
zij thans verkeeren, om persoonlijke redenen 
voor hen meer waard zijn dan voor eventueel 
gegad igden, met welke persoonlijke omstan
dighed.en ten onrechte bij de bepaling der 
waarde voor de onteigening is rekening ge
houden. 

Het middel is een novum, gel ijk eischer 
zelf toegeeft, aangezien uit het bestreden von
nis niet blijkt, dat de, thans beweerdelijk door 
deskundigen gemaakte, fout voor de Rb. te 
berde is gebracht. Eischer meent echter, dat 
hier sprake is van een in cassatie toelaatbaar 
novum en ik zoude hem daarin willen volgen , 
omdat het mij voorkomt, dat het inderdaad ten 
dezen uitsluitend te doen is om hanteering 
van eenen rechtsgrond, de bepaling van de 
werkelijke waarde van het onteigende , volgens 
den eisch van art. 40 der Onteigeningswet vast 
te stellen op grond van vaststaande en niet 
voor het eerst in cassatie aangevoerde feiten, 
terwijl art. 48 Rv. bij het middel a ls ge
schonden of verkeerd toegepast is aangehaald. 
De waardeering van het onteigende, YOOr zoo
ver thans nog aan de orde, is door de Rb. op 
het voetspoor der deskundigen gesch ied op 
grond van het bouwplan en de exploitatie
rnkening, in het rapport dier de kundigen 
vervat, en een en ander verklaart de Rb. in 
rechtsoverweging 43 met de gronden, waarop 
het rust, over te nemen en tot het hare te 
maken. De H. R . kan dus van het rapport 
der deskundigen, voor wat bedoeld bouwplan 
en exploitatierekening betreft, kennis nemen 
en daardoor tevens de in het middel herhaalde 
gronden leeren kennen, waarop de deskundi 
gen en met dezen de Rb. geen bedrag voor 
winstmarge hebben a fgetrokken. Deskundigen, 
die krachtens de bepaling van art. 92 de hier
bedoelde perceelen, niettegenstaande hunne 
aanwijzing tot plantsoen ingevolge het uit
breidingsplan der gemeente Hillegersberg, als 
bouwterrein hadden te waardeeren, hebben 
dan volgens hunne door de Rb. overgenomen 
methode berekend de contante waarde van de 
baten, welke die ten-einen, volgens het aan
genomen bouwplan tot bouwrijpen grond ge-
maakt, zouden kunnen opbrengen en daarvan 
afgetrokken de contante waarde van de lasten, 
zijnde de uitgaven, benoodigd om het onder
werpelijke terrein in bouwrijpen toestand te 
brengen . H et verschi l tusschen beide bedragen 
vormt volgens de deskundigen en dus ook 
volgens de Rb. de werkelijke waarde ,·an het 
terrein. 

De berekening van de waarde van bouw
terrein langs den hier gevolgden weg eener 
exploitatie-rekening is echter eene berekening 
naar verkoopwaarde, naar hetgeen derhalve 
een gegadigde bouw-exploitant redelijkerwijze 
bereid zal worden gevonden daarvoor te bie
den, terw ij l zoodanige gegadigde bij de be
paling van zijn bod in elk geval geacht zal 
moeten worden, reken ing te houden ·met zijn 
risico en exploitatie-winst {vg. H. R. 1 April 
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1931, W. 12460, N . J. 1931, 1349, m. o. E. 
M. M.). Feitelijke omstandigheden, waaronder 
zulks niet het geval zoude zijn, schijnen rede
lijkerwijze ondenkbaar. Hieruit volgt dan ook 
m. i., dat de omstandigheid , onder B van het 
middel vermeld, waarop deskundigen en op 
hun voetspoor de Rb. zich ten dezen beroepen 
om het niet aftrekken eener winstmarge te 
rechtvaardigen. de daarop gegronde redenee
ring niet kan dragen . aangezien zij inderdaad, 
gelijk het middel terecht betoogt, voor de 
vraag, welke werkelijke waarde aan de hier
bedoel de terreinen valt toe te kennen. van 
geen belang is. Eigenlijk komt de redeneering 
clan ook hierop neer, dat aan de onteigenden 
boven de waarde van het onte igende eene 
\'ergoeding wordt toegekend voor hetgeen zij 
hij eigen exploitatie der terreinen aan winst 
zouden hebben verworven. Hiertoe bestaat 
echter geene aanleiding, vermits het niet de 
onteigening is, welke hun de mogelijkheid 
van exploitatie hunner gronden ontneemt, 
doch de daaraan in het uitbreidingsplan ge
geven bestemming tot plantsoen . Al mag met 
deze bestemming krachtens art. 92 der Ont
eigen ingswet geen rekening worden gehouden 
bij de bepa ling van de werkelijke waarde van 
het onteigende, zoo zal dit daarentegen wel 
dienen te geschieden ten aanzien van bedrijfs
schade, in het derven der exploitatiewinst van 
de terreinen gelegen, nu deze niet door de 
onteigening is veroorzaakt, maar door het 
vastgestelde uitb1·eidingsplan en dus ook bij 
niet-onteigening ware geleden, nog daargela
ten, dat bedrijfswinst aan onteigenden niet 
behoeft te ontgaan, wanneer zij voor de hun 
toegekende waarde van den grond elders ge
lijkwaardi g bouwterrein aankoopen. 

Ook onderdeel C van het middel acht ik 
gegrond, daar de deskundigen, van oordeel, 
dat voor a ftrek eener winstmarge geen grond 
bestaat, wijl de e igenaren, ware hun daartoe 
gelegenheid gelaten , hunne gronden, na ze 
zelf bouwrijp te hebben gemaakt, voor een 
kleinhandelsprijs zouden gaan verkoopen, dus 
blijkbaar deze wijze van handelen voor hen 
voordeel iger ach ten dan het verkoopen van 
den ruwen bouwgrond tegen een groothandels
prijs en hieruit inderdaad zoude volgen , dat 
de terreinen in den toestand, waarin zij thans 
verkeeren , om uitslu itend persoonlijke rede
nen , waarmede bij de bepaling der waarde 
voor de onteigening geen rekening mag wor
den gehouden, voor de onteigenden meer 
waarde zouden hebben dan voor mogelijke ge
gadigden. 

Het schijnt mij derhalve toe, dat ten on
rechte de voor de hier bedoel de perceel en toe
geschatte waarde niet is verminderd met een 
bedrag ter vergoeding van risi co en onderne
merswinst en dat zoodanige vermindering als
nog met een door de Rb. te berekenen bedrag 
zal behooren te geschieden. 

Ik concludeer mitsdien in de eerste zaak: 
tot verwerping van het beroep met veroordee
ling van eischers tot cassatie in de daarop ge
vallen kosten en in de tweede zaak : tot ver
nietiging van het bestreden vonnis en tot ver
wijzing der zaak naar de Rb. te Rotterdam, 
ten einde met inachtneming van het door den 
Hoogen R aad te wijzen arrest verder te wor
den behandeld en beslist, en tot veroordeeling 

van verweerders in de kosten, op dit geding 
in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat de Burgemeester der gemeente Hille

gersberg in zijne voormelde hoedanigheid par
tijen Kl eiweg c. s. heeft gedagvaard voor de 
Rb. te Rotterdam, ten einde in het belang der 
volkshuisvesting w01·de uitgesproken ten name 
en ten behoeve van de gemeente Hillegersberg 
de onteigening van een aantal in de dagvaar
ding omschreven gronden, dijken, rietlanden 
en kaden, zulks in voege als mede nader bij 
dagvaarding is vermeld; 

0 . dat de Rb. bij vonnis van 16 Maart 1933 
deskundigen beeft benoemd, ten e inde omtrent 
de schadeloo stelling advies uit te brengen ; 

0. dat de benoemde deskundigen hun advies 
hebben uitgebracht, waarop de Rb. bij het 
bestreden vonnis de gevraagde onteigening 
heeft uitgesproken en het bedrag der schade
loosstelling heeft bepaald op f 97 ,691.25 met 
de rente ad 5 pct. van den dag der ui tspraak 
van het vonnis a f en den Burgemeester qq. in 
de kosten heeft veroordeeld; 

0. dat de gronden, waarom het hier gaat, 
op het uitbreidingsplan zijn aangewezen tot 
een doeleinde van algemeen nut - plantsoen 
-, waarmede volgens art. 92 der Onteigenings
wet geen rekening wordt gehouden ; _ 

0. dat blijkens het eindvonnis de deskundi 
gen oordeelende dat het hier bouwgrond be
treft een bouwplan hebben opgemaakt en in 
hun 'rapport ui tgewerkt en zij eene_ ex~\oitatie
rekening hebben opgesteld, waann z1J onder 
de Jasten in rekening hebben gebracht eene 
bijdrage van f 2.50 per M2. netto-bouwgrond, 
welke de gemeente HiJJegersberg volgens art. 
24 der Verordening van 30 Oct. 1930, hou
dende algemeene bepalingen voor het · in 
bouwexploitatie brengen van gronden door 
particulieren, van bouwexploitanten vordert en 
door den gemeenteraad op genoemd bedrag 
is vastgesteld; 

dat partijen Kleiweg c. s. tegen dezen post 
bezwaa1· hebben gemaakt, bewerende dat aldus 
Jasten die op de gemeenschap behooren te 
drukk~n als betreffende verbeteringen, welk 
ten algemeenen nutte strekken , il": strijd met 
de bedoeling der wet en de te Hillegersberg 
regelmatig gevolgde praktijk, op eigenaren 
van bepaalde perceel en worden afgewenteld ; 

dat de Rb. dit bezwaar ongegrond heeft ge
ooi·deel d op de volgende overwegingen: enz .. 
zie het ca satiemiddel in de conclusie; 

0. dat de Rb. dan verder heeft overwogen: 
,,dat zij het bouwplan met de daaraan ver

bonden exploitatierekening. in het rapport der 
deskundigen vervat, met de gronden waarop 
het berust overneemt en tot het h are maakt, 
terwijl in het rapport der deskundigen nog 
het volgende voorkomt: ,,H et is aannemelijk 
te achten, dat gedaagden zelven de exploitatie 
van hunne gronden ter hand zouden hebben 
genomen, indien zij daartoe in de gelegenheid 
zouden zijn geweest. Deze bewering gronden 
deskundigen op het fe it, dat destijds ook door 
Dr. H. de Zwaan een bouwplan ter goedkeu
ring werd ingezonden. Gedaagden zijn dus 
blijkbaar van zins den bouwgrond in grootere 
of kleinere stukken aan bouwers te verkoo
pen, indien deze onteigening niet had plaats 
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gevonden. In verband hiermee behoeft de prij s 
van den bouwgrond niet met een winstmarge 
te worden verminderd, omdat hier dus sprake 
is van een kleinhandelsprijs en niet van een 
groothandelsprijs""; 

dat vervolgens de Rb. met betrekking tot 
de gronden, waarom het hier gaat, komt tot 
eene schadeloosstelling van f 65,020, vermeer
de rd met f 20, een en ander in voege als in 
het middel van den Burgemeester va n Hill e
gersberg vermeld: 

0. dat beide partijen van het vonnis der 
Rb. in cassatie zijn gekomen en dat de beide 
zaken ter zitting van den H . R. van 10 J an. 
1934 zijn gevoegd; 

0. dat partijen Kleiweg c.s. als middel rnn 
cassatie hebben gesteld: enz. , zie conclu ie; 

0. dat de Burgemeester van Hillegersberg 
als middel van cassatie heeft gesteld: enz., zie 
conclu ie; 

0. omtrent het middel van partijen Klei
weg c.s. : 

dat in genoemd art. 24 der Gemeenteveror
dening in de van gemeentewege te maken kos
ten voor stadsuitbreiding eene bijdrage van 
f 2.50 per M2 . netto-bouwgrond van bouw
exploitanten ten behoeve der gemeente wordt 
gevorderd, wordende onder kosten van stads
uitbreiding begrepen: de kosten van aan leg 
van inrichtingen tot afvoer enz., de kosten 
van parkaanleg en de kosten, welke de ge. 
meente ten gevolge van den uitleg der ge
meente heeft te maken ter verbetering van 
verbind ingen, ter voorziening in de afwate
ring van poldergebieden en ter voorziening in 
het aanleggen of uitbreiden van ve rkeersmid
delen; 

dat partijen Kleiweg c.s . van oordeel zij n, 
dat, voor zooveel die kosten van stadsuitbrei
ding betreffen verbeteringen ten algemeenen 
nutte, met name kosten van parkaanleg, of 
a ndern buiten het onteigende vallende werken, 
het geld t lasten, die door de gemeenschap be
hoor-en te worden gedragen, met het gevolg, 
dat de deswege van bouwexploitanten gevor
derde bijdrage niet mag meetellen bij de be
pal ing van de waarde van den grond al s bouw
g rnnd - dat partijen Kleiweg c. s. ten deze 
mede ~en beroep doen op de geschiedenis van , 
a rt. 92a der wet; 

dat naast art. 92, art. 92a in de wet is op
genomen met de uitgesproken bedoeling om 
buiten tw ijfe l te stellen, dat - gelijk reeds bij 
de toelichting van art. 92 was betoogd - het 
in dit arti kel bepaalde niet wegneemt, dat bij 
de berekening van de waarde van te ont
e igenen bouwgrond rekening dient te wo,·den 
gehouden met afstand van grond voor en 
kosten van aanl eg van straten, enz.; 

dat da n ook art. 92a niet geeft eene uitput
tende regeling van de kosten, waa rmede bij 
de schatting van de waarde van den grond als 
bouwterre in moet worden rekening gehouden , 
maar ten aanzien van die schatting slechts het 
a lgemeen beginsel van art. 40, voor zoover be
treft a fstand van grond voor verkeerswegen 
en kosten van bouwrijp maken van den grnnd, 
uitdrukkelijk herhaalt ; 

dat het artikel ten deze geenszins onder
scheidt tusschen kosten, welke door de bouw
exploitanten en die, welke door de gemeen
schap behooren te worden gedragen, doch ge-

heel a lgemeen het oog heeft op alle kosten, 
welke degeen, die grond als bouwterre in in ex
ploitatie wenscht te brengen, krachtens in de 
gemeente geldende regelen verschuldigd is; 

dat dus de in art. 24 der Vernrdening ge
e ischte bijd ragen onder art. 92a vallen, nu 
vaststaat, dat metterdaad bedoel de kosten van 
el ken bouwexploitant worden gevorderd; 

dat, wat de geschiedenis aangaat, wel blijkt, 
dat het beginsel van art. 40 in zijne werking 
in zoover beperkt is, dat niet in aanmerking 
mogen worden genomen in de gemeente gel
dende regelen, welke afstand van grond voor 
andere doeleinden dan voor openbare verkeers
wegen betreffen, maar van afstand van grond 
ten deze geen sprake is , daar het hier geldt 
geldelijke bijdragen, die van eiken bouwexploi
tant gevorderd worden ; 

0. dat mitsdien het middel van partijen 
Kleiweg c. s. ongegrond is; 

0. omtrent het cassatieberoep van den Bur
gemeester van Hillegersberg: 

dat de daartegen door den raadsman van 
verweerders bij pleidooi geopperde bedenking, 
dat het exploit van dagvaarding, waarbij het 
cassatieberoep is verval gd, gesteld is op 011ge
zegeld papier, geen doel ka n treffen, omdat 
dit exploit strekte tot aanwending van een 
rechtsmiddel in een geding gevoerd op grond 
van de Onteigeningswet, die een publiekrech
telijk karakter heeft, terwijl art. 23, onder 8°, 
der Zegelwet deurwaardersexploiten aa,:i_ ze
gel recht onderwerpt alleen voor zooYer ZIJ be
trekking hebben op het pnvaatrecht: 

0. dat namens verweerders voorts bij de 
bestrijding van het middel is aangevoerd: 

1°. dat het middel geen feitel ijken grond
slag in het vonnis heeft ; 

2°. dat het bevat een ontoelaatbaar novum; 
0 . dat het eerste verweer a ldus is toege-

1 icht dat de Rb. het verslag de r deskundigen, 
tege,', eene overweging waarvan het midel is 
ger icht, niet in zijn geheel heeft overgenomen, 
doch zich slechts met de slotsom heeft ver
eenigd; 

dat de Rb. heeft overwogen, dat zij het 
bouwplan met de daaraan verbonden exploi 
tatierekening der deskundigen, in hun rapport 
vervat, met de grnnden, waarnp di t berust, 
overneemt en tot het hare maakt; 

dat daaruit blijkt, da t de gronden van het 
rapport en dus ook de overweging der des
kundigen, in het middel opgenomen, behooren 
tot de gronden, waarop het vonnis rust, zoo
dat zij in cassatie kunnen worden onderzocht ; 

0. orntrent het tweede verwee1' : 
dat de R b. op het voetspoor der deskundi

gen de werkelij ke waarde op het oogenblik 
der onteigening van den onte igenden grond, 
die niet voor onm iddellijke bebouwing ge
schikt was , langs den weg eener exploi tatie
reken ing heeft berekend; 

dat op die wijze wordt gevonden de verkoop
waarde, dat is de p1·ijs, dien een gegadigde 
op het oogenblik der onte igening voor den 
ruwen grond zal willen bieden, in aanmerking 
nemende den Yoor den bouwrij p gemaakten 
grond vermoedelijk te bedingen p rij s en de 
kosten, die Yereischt zijn om den grond bouw
rijp te maken ; 

dat de gegadigde daarbij zeker een bedrag 
zal uittrekken als vergoeding voor zijn risico 
en ondernemer·sloon; 
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dat zich daarbij de vraag kan voordoen, of ' 
ook indien, gelij k ten deze fe itelijk vaststaat, 
de onteigende van zins en in staat is zelf de 
gereedmaking van zijn grond ter hand te 
nemen en ten e inde te brengen, met genoem
de factoren: vergoeding voor risico en onder
nemersloon, rekening is te houden, om de 
werkelijke waarde in den zin van art. 40 der 
Onteigeningswet te bepalen; 

dat het antwoord op deze vraag afhankelijk 
is alleen - van ,·echtsgronden, die door den 
rechter steeds moeten worden in het oog ge
houden en aangevuld, ook al zouden partijen 
ze niet ter sprake hebben gebracht; 

dat weliswaar op andere wijze dan door het 
uittrekken eener bepaalde som met de ge
noemde factoren rekening gehouden kan wor
den, maar dat de vraag, of in beginsel die 
factoren eene rol moeten pelen - en tegen 
de ontkennende beantwoording van die be
g inselvraag door de Rb. in overeenstemming 
met de deskundigen, richt zich het middel -
n iets feitelijks bevat, en geen feitelijk onder
zoek vereisch t; 

dat derhalve - nu art. 48 Rv. als geschon
den is aangehaald - de gr ief voor het eerst 
in cassatie ter toets kan komen ; 

0. ten slotte dat het middel gegrond is; 
dat toch - gelij k boven is gezegd - de te 

vergoeden werkelijke waarde is de prijs, dien 
een gegadigde voor het onteigende zal willen 
b ieden; 

dat die waarde niet verandert door de om
standigheid dat de eigenaar zei f van zins en 
in staat is de explo itatie van zijn ruwen grond 
ter hand te nemen en ten e inde te voeren, en 
dientengevolge , gel ijk de deskundigen het uit
drukken, niet dien ruwen grond in het groot, 
maar den bouwrij p gemaakten grond in het 
kl e in zou hebben verkocht; 

Op het hernep van partijen Kleiweg c. s.: 
Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt de e ischer in de kosten op de 

cassatie gevallen {salaris f 400; R ed. ) ; 
Op het beroep van den Burgemeester van 

Hillegersberg: 
Vemietigt het bestrnden vonnis ; 
Verwijst de zaak naar de Rb. te Rotterdam, 

ten e inde, met inachtneming van dit armst 
verder te worden behandeld en afgedaan ; 

Veroordeelt verweerders in de kosten op de 
cassatie gevallen {salaris f 400; R ed.); 

{W.) 

31 Januari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Onteigening in het be lang der 
volkshuisvesting. - Art. 92 O.W.) 

Met de volgens het uitbreidingsplan aan 
het aangrenzend oevergebied van het ter 
onteigening aangewezen water gegeven 
bestemming tot plantsoen moet bij de 
waardeschatting rekening worden gehou
den. 

Art. 92 O.W. is niet toepasselijk omdat 
onder " het onte igende" slech ts het watel' 
van de plas is te verstaan. 

Algemeene waarde van het onteigende 
op 4 cent per M2. gesteld. {Deskundigen 
hadden aan een strook van het onteigende 
tot een diepte van 12 M. langs den oever 
een bijzondere waarde toegekend, omdat 
in het a lgemeen e igenaren van aan het 
water grenzende bebouwde perceelen gaar
ne een stukje water bezitten , om daardoor 
meer vrijheid te verkrijgen.) 

A. J. Kleiweg, weduwe van H. de Zwaan, 
c. s., eischers, adv. Mr. A . E. J. Nysingh, 

tegen: dat die omstand igheid slechts deze beteeke
nis heeft, dat de eigenaar van zins is de toe
komstige vergoeding voor het r isico en den 
arbe id van den ondernemer zei f te verdienen; 

den Burg. der gemeente Hill egersber g , rnr-
1 weerder , adv. Jh r. Mr. A. K . C. de Brauw. 

0. dat, indien de Rb. zich op dit juiste 
standpunt had gesteld , de vraag had kunnen 
rijzen, of de vermelde omstandigheid aan le i
ding gaf tot een onderzoek of de onteigende 
a lsdan op vergoeding van nog andere schade 
dan die betreft de werkelijke waarde van zijn 
goed aanspraak zou kunnen hebben ; 

dat ech ter in het onderhavige geval die 
vraag volgens de vaststaande feiten ontken
nend zou moeten worden beantwoord, daar is 
vastgesteld , dat de onteigende grond in een 
goedgekeurd uitbre idingsplan voor plantsoen 
bestemd is ; 

Adv. -Gen. Berger nam de volgende con
clusie: 

Bij het bestreden vonnis, uitsprekende de 
onteigening in het belang der volkshu i vesting 
van een groot deel van den Bergschen Voor
plas, weigerde de Rb. aan de e ischer in cas
satie eene schadevergoeding boven 4 cent per 
M2. toe te leggen overeenkomstig eene bij
zondere waarde, door deskundigen toegekend 
aa n de strooken water, gelegen tot ecne diepte 
van 12 M. langs en aan de zijde van de R ech
te,· Rottekade. Naar de opvatting de,· deskun
digen immers liggen deze strooken langs bouw
terrein en toekomstig bouwterrein, waartegen
over echter de Rb. hare voormelde beslissing 
deed berusten op den grond, vermeld in het 

dat immet·s de gelegenheid om als bouw
exploitant winst te behalen aan de onteigen
den niet ontnomen wordt door de onteigening, 
doch reeds o ntnomen was door de op het uit• 
breidingsplan aan den grond gegeven bestem-
1ning; 

1 voorgestelde rn iddel van cassatie, luidende: 

dat wel is waar art. 92 ve rbiedt met die be
stemming rekening te houden bij de bepaling 
van de werke lijke waarde van het onte igende, 

1 

doch zoodanig voorschrift niet bevat YOOr den 
hier behandelden schadefactor; 

dat uit het boven overwogene volgt, dat de 
Rb. de artt. 40 en 88 der Onteigeningswet 
heeft geschonden, zoodat het vonnis niet in 
stand kan blijven ; 

,, S. of v. t. van de artt. 152 der Grondwet, 
92 , 92a, 39 en 40 van de Onte igeningswet 
i. v. m. de artt. 1 , 2, 37, 38 , 41, 77, 78 , 79 , 
88, 91 en 96 dier wet, en art. 48 Rv. , 

doordat de Rb. bes! ist , 
dat aan de strooken water, ge legen tot een 

diepte va'fl 12 Meter langs en aan de zijde rnn 
de Rechter Rottekade geen bijzondere waarde 
boven 4 cent per M2 . moet worden toegekend, 
zulks op grond dat die oever valt in het uit
bre idingsplan en daarin is bestemd tot plant-
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soen; dat met die bestemming in deze pro
cedure wel rekening is te houden omdat art. 92 
der Onteigeningswet ten deze niet toepasselijk 
is , daar onder het onteigende slechts het wa
ter van de plas is te verstaan, 

ten onrechte, 
omdat art. 92 der Onteigeningswet aldus 

moet worden verstaan, dat het bij de bepa
ling van de te vergoeden werkelijke waarde 
van gronden, in geval van onteigening in het 
bel ang van de volkshuisvesting, verbiedt reke
ning te houden met den nadeeligen invloed, 
welke op die waarde uitgaat van de bestem
ming van bepaalde gronden tot eenig doel
einde van openbaar nut als gevolg van een 
uitbreidingsplan, ongeacht of die nadeelige 
beïnvloeding gevolg is van dergelijke bestem
ming juist van den onteigenden grond zelf 
dan wel van andere gronden, in een uitbrei
clingsplan begrepen, althans wanneer die an
dere gronden van denzelfden eigenaar zij n en 
tot eenzelfde onteigende complex behooren." 

Bij de toelichting van dit middel werd er
kend, dat de beslissing der Rb. in overeen
stemming is met den letterlijken tekst van 
art. 92 der Onteigeningswet. Getracht werd 
evenwel te betoogen, dat niettemin anders 
zoude moeten worden beslist, omdat bedoeling 
en strekking van genoemd artikel eene andere 
zijn. de billijkheid zulks eischt en de letter
lijke tekst van het artikel door den R echter 
toch niet zal kunnen worden gehandhaafd. 
Hetgeen tot staving van dit betoog door den 
geëerden pleiter voor eischers werd aange
voerd, heeft mij van de juistheid daarvan en 
van het ·voorgedragen middel niet mogen 
overtuigen. U it al hetgeen ter voorbereiding 
van de totstandkoming van den thans gelden
den tekst van art. 92 der Onteigeningswet, 
zoowel in de schriftelijke stukken , als bij de 
mondelinge beraadslaging in de Staten-Gene
raal, is te berde gebracht, is het mij n iet, ge
lukt, eenige andere bedoeling of strekking af 
te leiden, dan het wegnemen van den nadee
l igen invloed, dien een te onte igenen perceel 
door zijne bestemming tot eenig doeleinde van 
openbaar nut, onder meer a ls gevolg Yan een 
uitbreidingsplan, zoude kunnen ondervinden 
met het oog op deszelfs waardeschatting, bij
voorbeeld, doordien een stuk grond, hetwelk 
ingevolge de uitbreiding eener gemeente reeds 
bouwgrondwaarde heeft verkregen, wordt be
grepen in een uitbreidingsplan, waarbij die 
grond bestemd wordt deel uit te maken van 
een ontworpen park of plantsoen. Dit bracht 
vóór de totstandkoming van het tegenwoordige 
art. 92 der Onteigeningswet mede, dat die 
grond bij de vaststelling van de te vergoeden 
werkelijke waarde niet werd aangemerkt als 
bouwgrond, doch slechts in aanmerking hvam 
als weiland, cultuurgrond enz. Vrij a lgemeen 
werd zulks onbillijk geacht tegenover den 
e igenaar, die onteigend zoude worden, en 
dezen te vrijwaren tegen die onbillijke behan
deling is, voor zoover ik zie, de eenige bedoe-
1 ing en strekking geweest van de bij de Wet 
van 9 Juli 1931, S. 266 tot stand gekomen 
wijziging van art. 92 der Onteigeningswet. 
Deze bedoeling is, naar het mij voorkomt, ook 
volkomen tot uitdrukking gebracht door de 
tweemaal herhaalde woorden " van het ont
e igende". Hier wordt immers, zooals de ge-

eerde pleiter voor den verweerder m. i. te
recht opmerkte, indien men die woorden in de 
letterlijke beteekenis opvat, inderdaad duide
lijk aangegeven, dat de i'nvloed, die van de 
aanwijzing tot een doeleinde voor openbaar 
nut uitgaat, moeilijk anders dan nadeelig kan 
zijn. Indien men daarentegen aan de woorden 
"het onteigende" de in het middel bedoelde 
uitbreidende beteekenis toekent, zoodat daar
onder ook niet in de onteigening vallende 
gronden zouden kunnen worden begrepen, dan 
zoude het artikel ook verbieden rekening te 
houden met eenen mogelijk gunstigen invloed, 
dien de bestemming van aangrenzende terrei
nen tot park of eenig ander doeleinde van 
openbaar nut op de waarde van de te onteige
nen terreinen zoude uitoefenen. Men denke 
b.v. aan een te onteigenen perceel bouwgrond, 
onmiddellijk grenzende aan een niet in de 
onteigening begrepen complex, in het uitbrei
dingsplan bestemd tot park. Dat het bereiken 
,·an dergel ijk gevolg mede zoude zijn beoogd, 
blijkt uit de geschiedenis der bepaling niet. 
Veeleer het tegendeel, waarvoor ik in het bij
zonder moge verwijzen naar de volgende uit
latingen in het Verslag der Comm issie van 
Voorberei ding (Zitting 1930/1931 - 44 - no. 
1) : § 8 V. , blz. 11, le alinea: ,,Deze leden 
achtten het grievend , dat, wanneer aan __ de 
eigenaren, wier gronden op ongunstige w11ze 
door het uitb1·eidingspl an worden getroffen. 
tegemoet wordt gekomen, aan de eigenaren, 
die door het uitbreidingsplan in bijzondere 
mate bevoordeeld worden de volle waarde, 
zonder eenigen aftrek , blijft toegekend. Of
schoon hun bezwaar daardoor niet zou zijn 
opgeheYen. zou het toch in ieder geval bil
lijker geweest zijn te bepalen, dat bij de 
waardebepaling het uitbreidingsplan en de 
voorgevelrooilijn geheel buiten aanmerking 
blijven, zoowel wat de daardoor veroorzaakte 
stijging als daling van de waarde der gron
den betreft" ; ibid. blz. 11, 2e alinea: ,,An
dere leden konden zich met de strekking van 
de voorgestelde wijziging zeer goed vereeni-
gen ...... De te di en aanzien voorgestelde re-
geling achtten zij in hoofdzaak aannemelij k. 
omdat daardoor de terecht gewraakte onrecht
matige behandeling van in dezelfde omstan
digheden verkeerende grondeigenaren, als ge
volg van de totstandkoming van het uitbrei
dingsplan, wordt opgeheven. Thans wordt de 
een toevallig bevoordeeld en de ander toeval-
1 ig te kort gedaan. Dat laatstgenoemde billij
ker wordt behandeld, brengt niet noodwendig 
mede, dat aan eerstgenoemde het hem toeko
mende voordeel moet worden afgenomen. H et 
is niet dezelfde eigenaar, die aan den eenen 
kant voordeel geniet, aan den anderen kan t 
nadeel ondervindt, doch het zijn verschillen
den, die zich in eene verschillende positie be
vinden; aan de onbillijke verschillen, tusschen 
hen bestaande, wordt thans voor zoover mo
gelijk een einde gemaakt"; 

en verder § 8 A. (Antwoord van den Mi
nister) blz. 14: ,,Tegenover den wensch van 
verschillende leden , dat bij de waardebepaling 
het uitbreidingspl an en de voorgevelrooilijnen 
geheel buiten aanmerking zullen blijven, zoo
wel wat de daardoor veroorzaakte stijging als 
daling van de waarde der gronden betreft, 
wordt het volgende opgemerkt. Wanneer een 
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gemeente groe it, stijgt de aangrnnzende grond 1 

,·an zelf in waal'de van bijv. weiland tot bouw
terr<:lin. De bestemming tot bouwterl'ein wol'dt 
in het algemeen bepaald dooi· de omstandig
heden buiten toedoen van de ovel'heid. Haar 
taak is alleen te regelen en daarvoor is con
crete bestemming noodig. Het aangeven van 
die concrete bestemming bij bijv. een uitbl'ei
dingsplan schept niet de waat'de als bouwter
rein; het kan die waarde ten hoogste door de 
belijning eenigermate doen stijgen. Maal' stij
ging van waarde als bouwgl'ond heeft ook 
zonder uitbreidingsplan plaats naarmate de 
gronden dichter bij de bebouwing komen te 
liggen en daardoor voor exploitatie als bouw
terre in meet· aan de beurt komen. Het is niet 
omedelijk, dat de eigenaar de natuurlijke 
waardestijging vergoed krijgt. Onthouding van 
vergoeding der waardestijging, ook die het 
uitbreidingsplan wellicht veroorzaakt, zou 
hoogstwaarschijnlijk met art. 152 van de 
Grondwet niet te rijmen zijn". 

H et wil mij dan ook voorkomen, dat de Rb .. 
door zich in dezen aan den letterlijken tekst 
van art. 92 te houden, juist heeft geoordeeld 
en terecht heeft gemeend , bij de waardeschat
ting van de in dezen bedoelde strooken water, 
d.w.z. gedee lten van den gedeeltelijk te. ont
eigenen pla , wel rekening te moeten houden 
met de, aan he t aangrenzende oevergebied vol
gens het uitbreidingsplan gegeven, bestemming 
tot plantsoen, vermits in dit geding onder "het 
onteigende" niets anders kan worden verstaan 
dan het water va11 den plas, waarmede ken
nel ijk niets anders wordt bedoeld dan het wa
ter met den daaronder ge legen grond. 

Ter aanbeveling van het middel wel'd nog 
gepleit dat de rechter den tekst toch niet 
naar d~ letter kan blijven nemen , omdat dit 
ten gevolge zoude kunnen hebben , dat een 
bepaald perceel , behoorende tot een voor park 
aangewezen complex, eene hoogere bouwgrond
waarde zoude ontleenen aan de omstandigheid, 
dat zoodanig perceel, het uitbreidingsplan weg
gedacht enkel te zijnen aanzien en daarmede 
wel rekening houdende ten aanzien der aan
grenzende terreinen, zoude moeten worden be
schouwd als bouwterrein te midden van een 
park. Of zulks inderdaad de consequentie zou
de moeten zijn van de door de Rb. gevolgde 
lezing van art. 92 O.W., meen ik hier in het 
midden te kunnen laten. Alleen zoude ik er 
terloops op willen wijzen, dat het toch iets 
anders is, of men al, bij wegdenken van het 
u itbreidingsplan ten aanz ien van een daarin 
begrepen perceel , deszelfs waarde a ls bouwgrond 

zoude behooren vast te stellen met inachtneming 
van de omstandigheid, dat aangrenzende per
ceelen, die niet mede onteigend worden 
door het uitbreidingsplan beheerscht blijven, 
iets anders daarentegen, of de omstandigheid, 
dat de onderwerping van een aangrenzend 
perceel aan de door een uitbreidingsplan daar
aan gegeven bestemming invloed uitoefent op 
de waarde van een daarnaast gelegen ont
e igend perceel, ertoe zal moeten leiden om 
de waardebepaling van het laatstgenoemde te 
doen plaats hebben, evenalsof de bestemming, 
door het uitbreidingsplan aan eerstgenoemd 
perceel toegedacht, niet bestond. Met de Rb. 
wil het mij voorkomen, dat de tekst van art. 
92 der Onteigeningswet tot dit laatste geene 

aan leiding geeft en , zooals ik rneds opmerkte, 
heeft de lezing der parlementaire stukken mij 
niet tot de overtuiging gebracht, dat zulks in 
de bedoeling van den wetgever zoude hebben 
gelegen. 

Of de stelling van het middel wellicht zoude 
opgaan in het daarbij subsidiair ter sprake 
gebrnchte geval "dat de andere gronden van 
denzelfden eigenaar zijn en tot eenzelfde ont. 
eigende complex behooren", zal, naar het mij 
voorkomt, in cassatie niet kunnen worden 
onderzocht, omdat aan het middel, a lsdus ge
formuleerd, feitelijke grondslag ontbreekt, wijl 
noch uit het bestreden vonnis, noch uit het 
interlocutoir, waarnaar, voor wat de fe iten 
betrnft, daarin wordt verwezen, blijkt, , dat 
de "andere gronden", namelijk de hie rbedoel
de oeverstrook van de Rechter-Rottekade, aan 
denzel fden e igenaar toebehooren, als het ont. 
eigende gedeelte van den Voorplas of dat die 
gronden met den plas tot eenzelfde onte igende 
complex zouden behooren. 

Het voorgestelde middel mitsdien ongegrond 
achtende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van de e ischers 
in de kosten op de behandeding van het ge
ding in cassat ie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het bestreden vonn is ten name 

en ten behoeve van de gemeente Hillegers· 
bel'g is uitgesproken de onteigening in het 
belang der volkshuisvesting van een aantal 
a ldaar gelegen perceelen water, rietland en 
weiland, uitmakende een groot deel van den 
Bergschen Voorplas met daarbij behoorende 
ei landjes; 

dat de Rb., na in het a lgemeen de waarde 
van het onteigende water op 4 cent per M2. 
te hebben bepaald, omtrent de waardeering 
van bijzondere stukjes van den plas heeft 
overwogen: 

"dat deskundigen er terecht op wijzen, dat 
in het algemeen e igenaren van aan den plas 
grenzende bebouwde perceelen gaarne een 
stukje water bezitten om daat'door meer vrij 
heid te verkrijgen, met welke omstandigheid 
zoowel eischer als gedaagden rekening hebben 
gehouden; 

" dat ten aanzien van de strook, g renzende 
aan de perecelen langs den Straatweg, tus
schen partijen in overleg met deskundigen is 
komen vast te staan, dat deswege aan een 
oppervlakte van 693 M2. een waarde van f 2 
per M2. is toe te kennen, makende een totaal 
bedrag van f 1386, welk bedrag de Rb. over
neemt; 

"dat voorts deskundigen nog een bijzondere 
waarde toekennen aan de strooken water, ge. 
legen tot een diepte van 12 M. langs en aan 
de zijde van de Rechter-Rottekade, maar zulks 
ten onrechte; dat toch die oever valt in het 
uitbreidingsplan en daarin is bestemd tot 
plantsoen; dat met d ie bestemming in deze 
pl'ocedure wel rekening is te houden, omdat 
art. 92 der Onteigeningswet ten deze niet toe
passelijk is, daar onder het onteigende slechts 
het water van de plas is te verstaan; 

"dat dus de Rb. aan deze strook langs de 
Rechter-Rottekade meent geen bijzondere waar
de te moeten toekennen en daarvoo,· de boven-
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vermelde algemeene waarde bepaalt op 4 cent 
per M 2 "· 

0. da·t de e ischers als middel van cassatie 
hebben voorgedragen: enz., zie conclusie· 

Oa dienaangaande: ' 
dat art. 92 der Onteigeningswet voorschrijft, 

dat bij de bepaling van de werkelijke waarde, 
bedoeld in art. 40, van het onteigende geen 
rekening wordt gehouden met de bestemming 
tot een ig doeleinde van openbaar nut van het 
onteigende onder meer als gevolg van een , 
uitbreidingsplan; 

dat, indien het onteigende bestemd is tot 
eenig doeleinde van openbaar nut a ls gevolg 
van een uitbreidingsplan, gemeenlijk naburige 
gronden op dezelfde wijze tot gelijk doeleinde 
zullen zijn bestemd; 

dat bij de monde! inge toe] ichting namens 1 

eischers terecht is betoogd, dat een redelijke 
uitleg van art. 92 verlangt, dat alsdan bij de 
bepaling van de waarde van het onteigende 
niet alleen geen rekening wordt gehouden ' 
met die bestemming van het onteigende, doch 

als gevolg daarvan evenmin met diezelfde be-
stemm ing van de naburige gronden, wijl zon
der het wegdenken ook van die bestemming 
het doel, dat art. 92 beoogt, in den regel niet 
bereikt zou worden ; 

dat echter de primair in het middel ver
vatte stelling verlangt, dat ook indien -
gelijk hier - het onteigende zei( niet is be
stemd tot eenig doeleinde van openbaar nut 
als gevolg van een uitbreidingsplan. geen re
kening zou mogen worden gehouden met den 
invloed, welke op zijn waarde uitgaat van de 
omstandigheid dat andere gronden wel aan 
een zoodanige bestemming onderhevig zijn; 

dat deze stelling niet all een geen steun 
vindt in den tekst van art. 92, doch zij ook 
strijdig is met de op dit punt niet onduidelijke 
gesch iedenis van de totstandkoming van de 
wet van 9 Juli 1931 , S. 266, waaraan dit ar
tikel zijn tegenwoordigen vorm ontleent; 

dat toch blijkens de schriftel ijke gedachten
wisseling tusschen de R egeering en de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal verscheidene le
den het billijker oordeelden, indien bij de 
waardebepaling het uitbreidingsplan en de 
voorgevelrooilijn geheel buiten aanmerking 1 

zouden worden gelaten, doch de Regeering 
een dergelijke wijziging van het Ontwerp als 
niet gewenscht heeft bestreden; 

dat dus de primaire stelling van het mid
del in haar algemeenheid niet opgaat; 

dat subsidiair in het middel is aangevoerd, 
dat de steil ing in ieder geval zou opgaan, 
wanneer de andere gronden van denzelfden 
eigenaar zijn en tot eenzelfde onteigend com
plex behooren; 

1 F ebruari 1934. UITSPRAAK van den Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58, le lid.) 

Ontslag van een conducteur der R.E.T.M. 
wegens vermindering van de werkzaam
heden, waarvoor hij was aangesteld en 
nieuwe organisatie van den tak van dienst. 

Nu ingevolge de "afvloeiingsregeling" 
van de gemeente Rotterdam (Gemeente
blad Rotterdam 1932, n°. 32) i. c. de af
vloeiing had moeten gesch ieden naar een 
bepaald, vooraf vastgesteld en aan de 
betrokkenen kenbaar gemaakt plan, doch 
di t laatste - het vooraf kenbaar maken 
aan de betmkkenen - niet is geschied, is 
het ontslagbesluit rechtens in strijd met 
een toepasselijk algemeen verbindend voor
scbri ft en behoort het te worden vernie
tigd. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraa k gegeven in zake: 

J. D. , wonende te Rotterdam, klager, voor 
wien ter openbare terechtzitting a ls gemach
tigde is opgetreden: Mr. H . B. J. W aslander , 
advocaat en pmcureur, wonende te Utrecht, 

tegen: 
het College van Burgemeester en \Vethouders 
van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door zijn Voorzitter, voor wien ter openbare 
terechtzitting a ls gemachtigde is opgetreden: 
H. C. J. Driessen, chef van den administra
tieven dienst bij de Rotterdarnsche Electrische 
Tram, wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Directeur van de Rotterdamsche 

Electrische 'l'ram d.d. 17 Juli 1933 ter kennis 
heeft gebracht van J. D., geboren 4 Augustus 
1896, conducteur, zulks krachtens desbetref
fend besluit van Burgemeester en ~·ethouders 
van Rotterdam: a. dat hem met ingang van 
19 September 1933 wegens vermindering van 
de werkzaamheden, waarvoor hij is aange
steld, en nieuwe organisatie van den tak van 
dienst, waartoe hij behoort, eervol ontslag uit 
den dienst der gemeente wordt verleend: b. 
dat Burgemeester en Wethouders, met toepas
sing van de regeling, opgenomen in Gemeente
blad N°. 15 van 1932, hebben besloten, hem 
met ingang van den dattun van ontslag een 
wachtgeld op den voet van de Wachtgeldrege
ling van de Bmgerlijke R ij ksambtenaren toe 
te kennen; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het personeel 
der Rotterdamsche Electrische Tram bij uit
spraak van 19 September 1933 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - heeft ui tge
sproken, dat het bestreden ontslag terecht is 
verleend; 

dat deze stelling niet kan worden onderzocht, 
omdat haar feitelijke grondslag ontbreekt, im
mers noch uit het vonnis, noch uit het des
kundigenrapport blijkt, dat de gestelde bij
zonderheid zich hier zou voordoen ten opzichte 
van den onteigenden plas en den in het von
nis behandelden, in het uitbreidingsplan tot 
plantsoen bestemden oever; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep; enz. (W.) 

0. dat J. D. van die uitspraak tijd ig is ge
komen in beroep en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft geconclu
deerd, dat deze Raad die uitspraak moge ver
nietigen, het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Rotterdam, om hem ontslag 
te verleenen, moge nietig verklaren en ver
staan, dat hij in den dienst moet worden ge
handhaafd; 
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I n rechte: 
0. dat het eervol ontslag aan klager is ge

geven, en in verband daarmede toekenning 
van wachtgeld aan hem heeft plaats gehad 
wegens vermindering van de werkzaamheden, 
waarvoor hij, die was conducteur bij de Rot
terdamsche Electrische Tram, was aangesteld 
en nieuwe organisatie van den tak van dienst; 

0. dat zoodanig ontslag alleen kan worden 
gegeven met inachtneming van het bepaalde 
in de " Regeling betreffende de volgorde en 
afvloeiing ingeval van overbodig worden van 
personeel, dat op den voet van de bepalingen 
bij het Ambtenarenreglement of het Regle
ment Personeel R.E.T. in vasten dienst of op 
proef is aangesteld" , welke regeling - hierna 
te noemen "Aflvloeiings-regeling" - is vast
gesteld bij besluit van Burgemeester en V\7et
houders van Rotterdam van 26 April 1932 
(Gemeenteblad van Rotterdam 1932, n°. 32); 

0. dat blijkens de gedingstukken en de ter 
terechtzitting van dezen Raad door den ge
machtigde van verweerder afgelegde verkla
ring het ontslag in casu is gegeven in afwij
king van het bepaalde in art. 1, eerste lid, 
van de " Afvloeiings-regeling" ; 

0. nu dat het tweede lid van gemeld art. 1 
luidt als volgt: ,,Wanneer het dienstbelang 
zulks vordert, kan bij de verleening van ont
slag van de raugorde, bedoeld in het vorige 
lid, worden afgeweken, met dien verstande, 
dat, indien de omvang van de voorgenomen 
afvloeiing daartoe aanleid ing geeft, deze ge
schiedt naar een bepaald, vooraf vastgesteld 
en aan de betrokkenen kenbaar gemaakt 
plan".; 

0 . dat de gemachtigde van verweerder, op 
een desbetreffende vraag van den Voorzitter 
van dezen Raad, ter terechtzitting van den 
Raad heeft medegedeeld, dat de voorgenomen 
a fvloeiing van het daarvoor in aanmerking 
gebrachte personeel, waartoe klager behoorde, 
in verband met de ten deze bedoelde reorga
nisatie betrof ± 350 personen op een totaal 
van 2600 à 2700 personen; 

0. dat - aangenomen, dat het dienstbelang 
vorderde bij de verleening van het ontslag van 
de rangorde, bedoeld in art. 1, eerste I i cl, der 
" Afvloeiïngs-regeling" af te wijken - zeker 
moet worden aangenomen, dat de omvang van 
vorenbedoelde voorgenomen afvloeiing aan
leiding gaf die afvloeiing te doen geschieden 
naar een bepaald, vooraf vastgesteld, plan, 
hetwelk ook blijkbaar het oordeel was van 
Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 
die, immers, naar vaststaat, een zoodanig plan 
hebben vastgesteld; 

0 . dat blijkens de duidelijke, redelijkerwijs 
niet voor tweeërlei uitlegging vatbare, be
woordingen van bovenbedoeld tweede lid van 
art. 1 der "Afvloeiïngs-regeling", dat plan 
ook vooraf aan betrokkenen moest worden be
kend gemaakt, doch zulks, blijkens de geding
stukken en de ter terechtzitting namens par
tijen afgelegde verklaringen, in casu niet is 
geschied; 

0. dat derhalve, nu het ontslag aan klager 
is gegeven, terwijl daarbij niet is in acht ge
nomen een der voorschriften, te dien aanzien 
uitdrukkelijk door Burgemeester en Wethou
ders gegeven, reeds daarom het ten deze door 
Burgemeester en Wethouders ten opzichte van 

klager genomen besluit, als zijnde dit rechtens 
in strijd met het toepasselijk, algemeen ver
bindend voorschrift, behoort te worden ver
nietigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt bovenbedoeld besluit van Burge

meester en Wethouders van Rotterdam, waar
van d.d. 17 Juli 1933 aan klager is kennis 
gegeven. 

(A.B.) 

3 F ebruari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet Art. 4 j 0

• art. 3.) 
De appelleerende gemeente- en polder

bestu ren kunnen aan art. 4 recht van be
roep ontleenen tegen bes! uiten van Geel. 
Staten, voorzoover daarbij ingevolge deze 
wet vergunning is verleend tot het leggen 
van electrische kabels, wat betreft de 
wegen binnen de bebouwde kommen, doch 
er is geen wetsbepaling, krach tens welke 
appell anten bij de Kroon voorziening zou
den kunnen vragen tegen die besluiten, 
voorzoover daarbij op grond van het Pro
vinciaal Wegenreglement vergunning is 
verleend wat betreft de wegen buiten de 
bebouwde kommen. 

Terecht hebben Ged. Staten op grond 
van deze wet de vergunningen zelve ver
leend, nu aan de door de gemeenten ver
leende vergunningen voorwaarden waren 
verbonden, waarvan de vervulling a fhing 
van een derde. 

Het bezwaar van appellanten , dat aan 
den hoofdingenieur-directeur van den 
Prov. Waterstaat in nagenoeg alle belang
rijke gevall en de beslissing wordt opge
dragen, kan niet gelden, daar dit stelsel 
welh aast onvermijdelijk moet worden ge
acht voor een goede uitvoering der voor
genomen werkzaamheden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de colleges van burgemeester en wethouders 
van Wormerveer, Westzaan, Wormer en Koog 
aan de Zaan en door het bestuur van den 
polder Westzaan, krachtens de Belemmerin
genwet Verordeningen, tegen de beschikkingen 
van Ged. Staten van Noord-Holland, waarbij 
aan die provincie vergunningen zijn verleend 
tot den aanleg van electriciteitswerken in de 
genoemde gemeenten en polder; 

Gelet op Ons besluit van 12 Juli 1933, N°. 
35, waarbij Wij Onze beslissing op deze beroe
pen hebben verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 J anuari 1934, N°. 32; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 31 Januari 1934, La. B. , Afd . 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Geel. Staten van Noord-Holland bij 
hunne beschikkingen van 15 Maart 1933, num
mers 10, 12, 13, 14 en 202, besloten aan de 
provincie Noord-Holland vergunning te ver
leenen tot het leggen of plaatsen, hebben en 
onderhouden en zoo noodig weder verwijderen 
van hoog- en laagspanningskabels, boven
grondsche netten en huisaansluitingen, met 
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alles wat verder tot eene volledige stroom voor
ziening noodig is in wegen in de gemeenten 
Wormerveer, ,vestzaan, Wormer en Koog aan 
.de Zaan en in den polder Westzaan, onder een 
aantal aan deze beschikkingen gehechte voor
waarden; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen 
ten aanzien van de gemeenten Wormerveer en 
Wormer en den polder \Vestzaan ,- dat in de 
door de besturen daarvan verleende vergun-

ningen de navolgende voorwaarden voorkomen: 
"1. dat het Provinciaal Electriciteitsbedrijf 

van Noord-Holland de beschikking verkrijgt 
over het laagspanningsnet met aansluitingen 
en verder toebehooren, toebehoorende aan de 
Naamlooze Vennootschap Electrische Stroom
verkoopmaatschappij " Zaan land", gevestigd te 
Wormerveer, een en ander voor zoover binnen 
de gemeente of polder liggende;" 

,,2. dat a lle door het Provinciaal Electrici
teitsbedrijf van Noord-Holland geprojecteerde 
en aan te brengen kabels en aansluitingen 
ondergronds zullen worden gelegd, en op geen 
andere plaatsen en in geen andere sleuven, 
dan die van het hierboven onder 1 genoemde 
net, voor zoover dit net ondergronds is aan
gebracht;" 

,,een en ander 11a verwijdering van de onder
grondsche kabels en aansluitingen van het 
onder 1 genoemde net der aamlooze Ven
nootschap Electrische Stroomverkoopmaat
schappij " Zaanland";" 

dat hun college in zijne hoedanigheid van 
beheerder van het Provinciaal Electriciteits
bedrijf aan de genoemde besturen heeft ver
zocht bovenstaande voorwaarden te schrappen, 
als zijnde andere voorwaarden dan die,.. welke 
op grond van de gevraagde vergunning in het 
belang der gemeenten en polder moeten wor
den gesteld en tevens voor de goede orde heeft 
gevraagd de vergunning vóór een bepaalden 
datum te stellen ten name van de provincie 
Noord-Holland (tak van dienst het P.E.N.); 
dat, daar op de vastgestelde data de vergun
ningen niet waren verleend, hun college, a ls 
daartoe in de Belemmeringenwet Verordenin
gen aangewezen orgaan, termijnen heeft ge
steld, waarbinnen de bedoelde besturen zouden 
moeten be lissen; dat deze besturen, voor zoo
ver de wegen binnen de bebouwde kommen 
betreft, in gebreke zijn gebleven te bes! issen 
binnen de gestelde termijnen en er mitsdien 
termen aanwezig zijn om op grond van de 
Belemmeringenwet Verordeningen de vergun
ning zelf te verleenen; 

dat beide gemeentebesturen en het polder
bestuur ter voldoening aan het bepaalde in 
art. 3 der bovenaangehaal de wet zijn gehoord 
en in de gelegenheid gesteld van de voorwaa,·
den, welke hun college voornemens was aan 
de vergunningen te verbinden, kennis te ne
men en daaromtrent hunne opmerkingen te 
maken, van welke gelegenheid zij gebruik 
hebben gemaakt, terwijl de genoemde besturen 
bovendien door eene commiss ie uit Ged. Staten 
mondeling zijn gehoord; dat de geopperde be
zwaren tweeledig zijn: 1 °. dat voor het leggen 
van een nieuw kabelnet geen plaats is in de 
wegen, 2°. dat het toezicht op de uitvoering 
der vergunning in handen is gelegd van het 
provinciaal bestuur of zijne organen; dat, 
wat het eerste punt betreft, voor kabels, als 

, in de aanvraag om vergunning bedoeld, slechts 
weinig ruimte benoodigd is, zoodat daarvoor 
zelfs in de meest dicht bezette wegen plaat; 
is te vinden en in elk geval het leggen van 
het bedoelde kabelnet niet op zoo groote moei
lijkheden stuit, dat de vergunning niet zou 
kunnen worden verleend; dat, wat het tweede 
punt betreft, het voor de hand I igt, dat nu de 
vergunning door het provinciaal bestuur moet 
worden verleend, het toezicht ook bij dat be
stuur of zijne organen moet verblijven en 
trouwens in art. 19 der voorwaarden overleg 
met het gemeentebestuur wordt voorgeschre
ven ; 

dat Ged. Staten voorts, wat betreft de ge
meenten Westzaan en Koog aan de Zaan 
hebben ovenvogen, dat, daar in de door de 
besturen dezer gemeenten verleende vergun
ningen een tweetal voorwaarden voorkwam, 
gelijk! uidend aan die, welke voorkwamen in 
de door de gemeenten Wormerveer en Wormer 
en den polder \Vestzaan verleende vergunnin
gen, hun college in zijne hoedanigheid van 
beheerder van het Provinciaal Electriciteits
bedrijf bjj brieven van 18 Januari 1933, N°. 4 
en 5, aan de colleges van burgemeester en 
wethouders heeft verzocht, bovenstaande voor
waarden te schrappen, als zijnde andere voor
waarden dan die, welke op grond van de ge
vraagde vergunning in het belang der ge
meenten moeten worden gesteld en tevens voor 
de goede orde heeft gevraagd de vergunning 
vóór 31 Januari te stellen ten name der pro
vincie Noord-Holland (tak van dienst het 
P.E.N.); dat, daar op dien datum geen ver
gunning was verleend, hun college, als daar
toe in de Belemmeringenwet Verordeningen 
aangewezen orgaan, bij brieven van 1 Februari 
1933, 0

• 112 en 115, 14 Februari daaraan
volgend heeft gesteld als den termijn, waar
binnen door het gemeentebestuur zou moeten 
worden beslist; dat, voor zoover de wegen 
binnen de bebouwde kom betreft, de gemeente
besturen aan hunne ten name van de provincie 
Noord-Holland verleende vergunningen onder 
meer de beide boven gewraakte voorwaarden 
hebben verbonden; dat deze voorwaarden, 
welker vervulling slechts mogelijk is, indien 
de Maatschappij Zaanland (waarbij de ge
meenten financieel betrokken zijn) hare mede
werking verleent, naar door de betrokken 
gemeentebesturen is medegedeeld, zijn opge
legd, omdat de wegen voor een nieuw kabelnet 
geen plaats meer bieden; dat voor kabels, als 
in de aanvrage om vergunning bedoeld, slechts 
weinig ruimte benoodigd is, zoodat daarvoor 
zelfs in de meest dicht bezette wegen plaats 
is te vinden en in elk geval het leggen van 
het bedoelde kabelnet in de gemeenten niet 
op zóó groote moeilijkheden stuit, dat deze 
voorwaarden ter bescherming van het weg
belang (op grond waarvan de gevraagde ver
gunning wordt vereischt) moeten worden ge
steld; dat bovendien eene vergunning, waar
aan voorwaarden zijn verbonden, welker ver
vulling onmogelijk is zonder de medewerking 
van een derde, reeds op zich zelf niet geacht 
kan worden eene vergunni ng te zijn, als be
doeld in art. 2 der Belemmeringenwet Veror
deningen en dit te minder, wanneer het belang 
va11 dien derde medebrengt, dat hij die mede
werking niet verleent; dat in de gegeven om-
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standigheden termen aanwezig zijn om op 
grond van de Belemmeringenwet Verordenin
gen de vergunning zelf te verleenen; dat ter 
voldoening aan het bepaalde in art. 3 der 
bovenaangehaald!ël wet de hierbedoelde ge
meentebesturen zijn gehoord en in de ge legen
heid zijn gesteld van de voorwaarden, welke 
hun college voornemens is aan de vergunning 
te verbinden, kenn is te nemen en daaromtrent 
hunne opmerkingen te maken, van welke ge
legenheid de colleges van burgemeester en 
wethouders gebruik hebben gemaakt, terwij l 
de gemeentebesturen op 1 Iaart daaraanvol
gend door eene commissie uit Ged. Staten 
bovendien mondeling zijn gehoord; dat de 
geopperde bezwaren tweeledig zijn: 1. dat de 
voorwaarden geen andere zijn dan die, welke 
op grond van de gevraagde vergunning in het 
belang van de gemeenten moesten worden 
gesteld en mitsdien voor toepassing der Be
lemmeringenwet Verordeningen geen aanlei
ding bestaat; 2. dat het toezicht op de uitvoe
ring der vergunning in handen is gelegd van 
het provinciaal bestuur of zijne organen; dat 
het bezwaar sub 1 door het bovenstaande vol
doende is weerlegd, terwijl , wat het sub 2 
genoemde bezwaar betreft, het voor de hand 
ligt, dat nu de vergunning door het provin
ciaal bestuur moet worden verleend, het toe
zicht ook bij dat bestuur of zijne organen 
moet verblijven en trouwens in art. 19 der 
voorwaarden overleg met het gemeentebestuur 
wordt voorgeschreven; 

dat van de voormelde besluiten van Ged. 
Staten burgemeester en wethouders der ge
meenten Wormerveer, Westzaan, Wormer en 
Koog aan de Zaan, alsmede het -bestuur van 
den polder Westzaan bij Ons in beroep zijn 
gekomen, ieder voor zich in hoofdzaak aan
voerende, dat zij in beginsel geen bezwaar 
hadden tegen hét verleenen van de voormelde 
vergunning en d ie vergunning dan ook aan 
het P.E.N. hebben verleend, doch daarin in 
het belang, onderscheidenl ij k van de gemeente 
en den polder, eenige voorwaarden hebben 
verbonden; dat, onder meer, dat belang vor
dert, dat geen bovengrondsche kabels, doch 
slechts een ondergrondsch net wordt aangelegd, 
alsmede dat, daar reeds verschi llende bu izen 
en kabels, waaronder het net der "Zaanland", 
zich in hunne wegen bevinden, dat aantal niet 
verder worde uitgebreid, m. a . w. dat het 
P.E.N. de beschikking over het net der "Zaan
land" verkrijge en in de plaatsen, alwaar zich 
dat net bevindt, zijne eigen kabels aanbrenge 
of wel de kabels van de "Zaanland" gebruike; 
dat het P.E.N. die voorwaarden niet heeft 
aanvaard, bewerende, dat zij niet in het belang 
der gemeenten en het polderbestuur w uden 
zijn en bovendien dat geen voorwaarden wu
den mogen worden gesteld, welker vervulling 
onmogelijk zonder medewerking van een derde 
kan geschieden, te minder, daar het belang 
van dien derde medebrengt, dat hij die mede
werk ing uiet verleent; dat zij, appellanten, op 
deze beweringen het volgende antwoorden: 
dat zij b i ij ven bij hun standpunt, dat het 
belang, onderscheidenlijk van gemeente en 
polder, vordert, dat geen nieuwe kabels wor
den aangelegd; dat het P.E.N., hetwelk b lij k
baar wèl rechten wi lde verkrijgen, doch daar-
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tegenover geen verplichtingen wilde aanvaar
den, met de door de appellanten gestelde voor
waarden geen genoegen heeft genomen, doch 
zich heeft gewend tot Ged. Staten van Noord
Holl and, ten einde van dat coll ege overeen
komstig art. 3 der Belemmeringenwet Veror
deni ngen van 23 Mei 1899, S. 129, de ge
wcnschte vergunning te verkrijgen; dat Ged. 
Staten van Noord-Holland, na vervull ing van 
de wettelijke formal iteiten de voormelde ver
gunning bij hunne bovenvermelde besl iss ing 
van 15 Maart 1933 aan het P.E.N., d. i. aan 
zich zelven, hebben verleend; dat zij, appel
lanten, tegen die beslissing ernstige bezwaren 
kunnen doen gelden; dat in de eerste plaats 
niet waar is - zooals het P.E.N. beweert -
dat zij in gebreke zouden zijn gebleven, de 
vergunning te verleenen; dat de door hen 
gestelde voorwaarden geenszins in strijd zijn 
met de bepalingen der Belemmer ingenwet 
Verordeningen; dat dan ook Ged. Staten n iet 
bevoegd waren, de vergunning te verleenen, 
dat voorts, wat de vergunning zei ve betreft, 
de bovenvermelde door hen, appellanten, ge
stelde voorwaarden niet aan die vergunning 
zij n verbonden; dat zij meenen te d ien aan
zien naar het hiervóór opgemerkte te kunnen 
verwijzen, hetwelk door hen als bezwaar tegen 
de verleende vergunning wordt gehandhaafd; 
dat zij bovendien zeer ernstig bezwaar hebben 
tegen het bij de vergunning gevolgde stelsel, 
krachtens hetwelk aan den Hoofdingenieur
Directeur van den Provincialen Waterstaat 
van oord-Holland in nagenoeg alle belang
rij ke gevallen de beslissing wordt opgedragen; 
dat Ged. Staten in hun desbetreffend besluit 
op deze bezwaren niet anders weten te ant
woorden, dan dat het voor de hand ligt, dat, 
nu de vergunning door het provinciaal bestuur 
moet worden verleend, het toezicht ook bij dat 
bestuur of zijne organen moet verblijven, en 
in art. 19 der voo rwaarden overleg met het 
gemeentebestuur wordt voorgeschreven; dat, 
zooals u it het boven uiteengezette blij kt, het 
bedoelde overleg we inig of niets beteekent, 
daar volgens hetzelfde art. 19 de Hoofdinge
nieur-Directeur van den Provincialen Water
staat zal hebben te bes lissen; dat voort het 
te eenenmale onjuist is, dat de provincie, de 
vergunning verleenende, zich het toezicht 
(lees: ,,de beslissing") in alle aangelegenheden 
moet voorbehouden, te minder, waar de pro
vincie die besl iss ing aan zich zelve (P.E.N.) 
verleent; dat integendeel het noodzakel ij k is 
in eene vergunning als de onderhavige de 
beslissing in de bovenvermelde aangelegen
heden aan een andere autoriteit of aan scheids
rechters op te dragen; 

0. ten aanz ien van de ontvankelij kheid der 
appe llanten in hunne beroepen, dat Ged. Sta
ten , voor zoover de b innen de bebouwde kom
men ge legen wegen betreft, de vergunniugen 
hebben ver leend krach tens de Belemmeringen
wet Verordeningen, en voor zoover de buiten 
de bebouwde kommen gelegen wegen betreft, 
krachtens het Provinciaal Wegenreglement; 

dat de appellanten aan art. 4 van de Belem
meringenwet Verordeningen recht van beroep 
kunnen ontleenen tegen de besluiten van Ged. 
Staten, voor zoover daarbij ingevolge die wet 
vergunning is verleend wat betreft de wegen 

4 
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binnen de bebouwde kommen, doch dat geen 
wetsbepaling is aan te wijzen, krachtens welke 
de appellanten bij Ons voorziening zouden 
kunnen vragen tegen de bedoelde besluiten, 
voor zoover daarbij op grond van het Provin
ciaal Wegenreglement vergunning is verleend 
wat betreft de wegen buiten de bebouwde 
kommen; 

dat mitsdien de appellanten niet in hunne 
beroeper: tegen de besluiten van Ged. Staten 
kunnen worden ontvangen, voor zoover daarbij 
vergunning is verleend wat betreft de wegen 
buiten de bebouwde kommen, doch dat ten 
opzichte van het verleenen van de vergunnin
gen met betrekking tot de wegen binnen de 
bebouwde kommen op de hoofdzaak zal be
hooren te worden beslist; 

0. daaromtrent, dat Ged. Staten in hunne 
beschikkingen ten aanzien van de gemeenten 
vVormerveer en Wormer en den polder vVest
zaan terecht hebben overwogen, dat de bestu
ren daarvan in gebreke zijn gebleven te beslis
sen, en er mitsdien termen aanwezig waren 
om op grond van de Belemmeringenwet Ver
ordeningen de vergunningen zelf te verleenen, 
nu de besturen van deze beide gemeenten en 
van den polder, na eerst de vergunningen te 
hebben verleend aan het Provinciaal Electri
citeitsbedrijf, binnen den door Ged. Staten 
gestelden termijn niet voldaan hebben aan het 
door dezen gedane verzoek om de vergunning 
te stellen ten name van de provincie Noord
Holland; 

dat immers, daar de provincie zelve de con
cessionarisse is, de vergunningen ook aan haar 
behooren te worden verleend, en niet aan het 
Provinciaa l Electriciteitsbedrijf, daar dit be
drijf slechts een tak van dienst dezer provincie 
1s zonder zelfstandig bestaan ; 

0. dat Ged. Staten ten aanzien van de door 
de gemeenten Koog aan de Zaan en Westzaan 
verleende vergunningen terecht hebben over
wogen, dat er termen aanwezig waren om op 
grond van de Belemmeringenwet Verordenin
gen de vergunningen zelf te verleenen, nu aan 
de door deze gemeenten verleende vergunnin
gen een tweetal voorwaarden was verbonden, 
waarvan de vervulling afhing van een derde, 
met name de Naamlooze Vennootschap Elec
trische Stroomverkoopmaatschappij " Za'ln
land" · 

dat ~lle appellanten voorts in hunne beroep
schriften ernstig bezwaar ma.ken tegen het in 
de door Ged. Staten verleende vergunningen 
gevolgde stelsel, krachtens hetwelk aan den 
Hoofdingenieur-Directeur van den Provin
cialen Waterstaat van Noord-Holland in nage
noeg alle belangrijke gevallen de beslissing 
wordt opgedragen , doch dat dit stelsel blijkens 
de ontvangen ambtsberichten welhaast onver
mijdelijk moet worden geacht voor eene goede 
uitvoering der voorgenomen werkzaamheden; 

dat Ged. Staten ook overigens geacht moeten 
worden de vergunningen terecht . en op de 
juiste wijze te hebben verleend; 
Gezien de Belemmeringenwet Verordeningen: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. de appellanten niet-ontvankelijk te ver

klaren in hunne beroepen tegen de besluiten 
van Geel. Staten, voor zoover daarbij krach
tens het Provinciaal Wegenreglement vergun
ningen zijn verleend wat betreft de wegen 

buiten de bebouwde kommen gelegen; 
II. deze beroepen voor het overige onge

grond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

5 F ebruari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Cr isis-Zuivel wet artt. 6 en 20; 
Nieuw , Crisis-Zuivelbesluit II 1932 art. 
2ter; Sv. art. 354.) 

De al zeer weinig duidelijke bewoor
dingen van art. 2ter zijn aldus op te vat
ten, dat het artikel twee voorschriften be
vat en wel a. een verbod tot het vervoeren 
enz. van margarine, welke zetmeel of 
sesamolie -bevat, en b. een voorschrift om 
de verpakking van margarine in eenheden 
van 1/2 of ¼ K.G. · voorzien te hebben van 
een merk van het door den Minister vast
gestelde model. 

H et in de eerste plaats gegeven verbod 
kan steunen op art. 6 Crisis-Zuivelwet, 
daar de in dat artikel verleende bevoegd
heid om bij alg. maatregel van bestuur te 
verbieden het vervoeren enz. van marga
rine kan geacht worden mede te omvatten 
de bevoegdheid om het vervoeren enz. te 
verbieden van margarine, welke bepaalde 
bestanddeelen bevat, weshalve kan worden 
daargelaten of h et voorschrift, opgevat als 
een positieve bepaling met betrekking tot 
de samenstell ing, die een voorwaarde 
vormt voor het vervoeren enz. van mar
garine, nu het geen betrekking heeft op 
het botergehalte met art. 6 der wet on
vereenigbaar zou zijn en ook niet op art_ 
20 zou kunnen steunen. 

Het bewezen verklaarde levert twee 
overtredingen op. H. R. p ast art. 354 Sv. 
toe zich beperkend tot een last tot on
bruikbaarmaki-ng als voldoende ter voor
koming van het voortduren der verboden 
handeling. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de R echt
bank te Haarl em, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de voormelde R echtbank van 
30 November 1933, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Haar lem van den 
21 Augustus 1933, J. F. d. V. is ontslagen 
van a ll e rechtsvervolging; (voor gereq. ge
pleit door Mr. H. 0. Drilsma). 

Conclusie van den Adv. -Gen . Besier. 

Bij het in deze zaak in hooger beroep ge
wezen en thans bestreden vonms is bewezen 
verklaard: 

dat de verdachte op 8 Juni 1933 des namid
dags omstreeks 2 uur in de gemeente Velsen 
in een perceel gelegen aan de Bik- en Arnold
kade te IJmuiden voorhanden heeft gehad 
een hoeveelheid van ongeveer 1215 K.G. mar
garine, zijnde eene op boter gelijkende waar, 
welke dienen kon om boter te vervangen en 
welke vetbestanddeelen bevatte, die niet van 
melk afkomstig waren, welke margarine zet
meel bevatte, terwijl die margarine verpakt 
was in eenheden van 1/2 K.G. en de verpak
king van elke dier eenheden niet was voorzien 



51 5 FEBRUARI 1934 

van een merk, waarvan het model door den 
met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister was vastgesteld. 

De Rechtbank achtte dit feit echter niet 
strafbaar en ontsloeg den verdachte te dier 
zake van alle rechtsvervolging op de over
wegingen: 

"dat art. 6 der Crisiszuivelwet 1932 aan de 
Kroon de bevoegdheid verleent het voorhanden 
hebben van margarine te verbieden of niet 
dan voorwaardelijk toe te staan, terwijl dit 
artikel verder een aantal voorwaarden opsomt, 
waaronder dit voorhanden hebben kan worden 
toegestaan; 

" dat uit de terminologie van dat artikel 
,,Onder de voorwaarden kan zijn begrepen" 
enz. }Yeliswaar blijkt, dat deze daar niet limi
tatief worden opgesomd, zoodat de Kroon ook 
andere dan de hier genoemde voorwaarden 
mag stellen, waaronder het voorhanden hebben 
van margarine is toegestaan, doch tot die an
dere voorwaarden niet kan behooren de eisch, 
dat margarine geen zetmeel mag bevatten, 
daar dit is een voorwaarde omtrent de samen
stelling van margarine en blijkens het slot van 
gemeld a rtikel 6" (bedoeld is het slot van lid 
1 van art. 6 onder a) ,,omtrent de samenstel
ling slecht;; eischen kunnen worden gesteld 
wat betreft het botergehalte; 

" dat de Kroon niettemin in art. 2ter van 
het Nieuw Crisiszuivelbesluit II 1932, dat 
steunt op gemeld art. 6 der Crisiszuivelwet 
1932 S. 290 het voorhanden hebben van mar
garine, wel ke zetmeel bevat, verbiedend en 
zoodoende voor de samenstelling voorwaarden 
vast.stellend, welke met het botergehalte niets 
uitstaande hebben, de Haar bij de wet gegeven 
bevoegdheid heeft overschreden , zoodat be
doeld art. 2ter verbindende kracht mist en 
overtreding daarvan niet oplevert een straf
baar fe it ; " 

Hieraan voegt de Rechtbank nog toe, dat 
het bewezene ook niet bij een andere wet of 
wettelijke verordening is strafbaar gesteld . 

Bij schriftuur voert de Officier van Justitie 
als middel tot cassatie aan: 

" Schending van art. 2te,· van het Nieuw 
Crisis-Zuive lbesluit II 1932 zooals dat na der
hand is gewijzigd, door dit geheele artikel 
onverbindend te verklaren, hoewel de R echt
bank ha d kunnen volstaan met op de door 
haar aangevoerde gronden alleen het voor
schrift betreffende het zetmeel en de sesam
olie onverbindend te verklaren, terwijl het 
voorschrift betreffende de verpakking intact 
had kunnen worden gelaten en door dit arti
kel te beschouwen als te zijn gebaseerd op het 
art. 6 der Crisiszuivelwet 1932 S . 290, terwijl 
het art. 2te,· immers is gebaseerd op het art. 
20 der Wet blijkens het bepaalde bij Kon. 
Besluit van 23 Februari 1933 S. 59 tot wijzi
ging van het Nieuw Crisis Zuivelbesluit II 
1932, aangezien het art. 2te,· eene nadere 
regeling bevat als in art. 20 dier Wet be
doeld". 

In dit middel kunnen twee grieven worden 
onderscheiden. 

De eerste grief meen ik aldus te moeten 
verstaan, dat de R echtbank van haar stand
punt niet het geheele art. 2ter onvei·bi ndend 
had behoeven te verklaren, doch alleen voor 
zooverre het zou insluiten een algemeen verbod 

om margarine te vervoeren enz., welke zet
meel of sesamolie bevat, doch niet voor zoover 
het alleen een voorschrift bevat voor zetmeel 
of sesamolie bevattende ma rgarine, welke ver
pakt is in eenheden van ½ of 1/4. K.G., het 
voorschrift n.l. dat de verpakking dan moet 
zijn voorzien van het vastgestelde merk. De 
steller der grief vat in de eerste veronderstel
ling het voegwoord en als disjunctief op, doch 
in de tweede, welke hij b lijkbaar aanhangt,. 
al s conjunctief. 

Ik ben van oordeel dat dit laatste inderdaad 
de juiste lezing van art. 2ter is. Anders zou 
allicht het woord margarine zijn herhaald. 
H et artikel geeft dus een voorschrift voor het 
vervoeren enz. van zetmeel of sesamolie bevat
tende margarine in bepaalde hoeveelheden 
verpakt, evenals art. 3 een voorschrift geeft 
voor het vervoeren enz. van margarine A , art. 
4 voor het vervoeren enz. van margarine B,i 
art. 5 voor het vervoeren enz. van andere 
spijsvetten dan margarine, enz. enz. het ge
heele Crisis-Zuivelbesluit II door. Ik merk 
nog, voor zooveel noodig, op, dat, daar zet
meel of sesamolie bevattende ma rgar ine mar
garine blijft - en wel m argarine A of B, al 
naar mate zij al of niet met bote r is gemengd 
(gewijzigd art. 1 van het Nieuw C,·isis-Zuivel 
besluit) - het voorschrift van a rt. 2te,· staat 
tot de voorschriften van de artt. 4 en 5 als 
het bijzondere tot de algemeene. 

Indien dan voor art. 2ter de conjunctieve 
opvatting geldt, is het duidelijk , dat aan het 
betoog der Rechtbank de grondslag ontvalt en 
het artikel wel degelijk verbindend is. 

De tweede grief, zoekt - natuurlijk voor het 
geval , dat art. 2te,· disjunctief moet worden 
gelezen, en derhalve , althans naar het oordeel 
der Rechtbank, niet op art. 6 der Crisis-Zui
velwet zou kunnen steunen - een g rondslag 
voor het artikel in art. 20 der \Vet. 

Ik vrees, dat de H. R . hierin den steller van 
het middel niet zal bijvall en. Immers art. 20 
der Crisis-Zuivelwet is geheel gelijkluidend 
met art. 23 der Crisis-Varkenswet en hierom
trent heeft de H. R. bij zijn arrest van 26 
Juni 1933 (W. 12628, N . J. 1933, blz. 1322, 
doch in beide uitgaven alleen met een korte 
vermelding van den hoofdinhoud, waarbij art. 
23 niet genoemd wordt) beslist, dat krachtens 
dit artikel door de Kroon a ll een regelen mo
gen worden gegeven tot uitvoering der Wet 
en dus niet een verbod tot slachten, als art. 7 
van het Crisis-Varkensbesluit inhoudt, hoe
danig verbod elders in de Crisis-Varkenswet 
geen grondslag vindt. Naar analogie van deze 
beslissing kan dus art. 2ter van het Crisis
Zuivelbesluit ook in art. 20 der Crisis-Zuivel
wet niet een grondslag vinden, dien het overi, 
gens in deze wet wu missen. 

Ik zou hier mijn betoog kunnen beë indigen 
en op grond van de juistheid der eerste grief 
kunnen concludeer-en tot vernietiging van het 
bestreden vonnis en tot veroordeel i ng van den 
verdachte, ware het niet, dat ik van oordeel 
ben, dat zelfs bij de disjunctieve opvatting 
van art.· 2ter nog wel het een en ander tegen 
het betoog der Rechtbank is in te brengen, 
wat ik voor het geval, dat ook de H. R. de 
disjunctieve opvatting zou huldigen, aan zijn 
oordeel wi l onderwerpen. Het zijn twee bezwa
ren, die ik voor dit geval nog tegen het be-
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toog der Rechtbank zou willen aanvoeren. 
Vooreerst bevat a·rt. 2ter niet, als b.v. art. 

2quater en andere artikelen van het Nieuw 
Crisis-Zuivelbesluit II 1932, een slechts voor
waardelijk toestaan van zekere handelingen 
doch een rechtstreeksch verbod daarvan. Als 
zoodanig steunt het onmiddellijk op art. 6, 
eerste lid, aanhef der Wet, waar in de eerste 
plaats gesproken wordt van het "verbieden", 
terwijl de "voorwaarden", welke onder a wor
den genoemd slechts te pas kunnen komen bij 
"voorwaardelijk toestaan". Wanneer nu de 
Kroon gemachtigd wordt om bij algemeenen 
maatregel van bestuur het vervoeren enz. van 
margarine geheel te verbieden, kan Zij uit den 
aard der zaak het verbod ook beperken tot 
bijzondere gevallen, b.v. tot het geval, dat de 
margarine zetmeel of sesamolie bevat. 

In de tweede plaats, indien dit onjuist is en 
dus moet worden aangenomen, dat de bijzon
dere gevallen, waartoe een verbod krachtens 
art. 6, eerste lid, kan worden beperkt, geen 
andere kunnen zijn dan die waarin de voor
waarden, waarop. de Kroon het in het 
algemeen verbodene toch nog kan toestaan, 
aanwezig zijn, dan zou ik tegen het betoog 
der Rechtbank nog wi ll en opmerken, dat -
gelijk zij zelf toegeeft - de opsomming der 
voorwaarden onder a in het eerste lid in het 
algemeen niet ui tputtend is. Zij bevat voor
waarden, waaraan de wetgever bij het opstel
len van art. 6 in de eerste plaats heeft ge
dacht. En nu schijnt er mij geen voldoende 
reden te bestaan om te veronderstellen, dat 
de wetgever aan het slot zijner opsomming 
plotseling van systeem zou zijn veranderd, 
waar het een voorwaarde gold , die de samen
stelling der waar betrof. Dit kan slechts wor
den betoogd met het z.g.n. argumentum a 
contrario, dat steeds een bijzonder zwak argu
ment is en hier zou leiden tot het zonderlinge 
gevolg, dat de opsomming onder a van art. 6, 
lid 1, gedeeltelijk een slechts aanwijzend ka
rakter heeft, gedeeltelijk uitputtend is. 

Ook bij de disjunctieve opvatting van art. 
2ter van het Nieuw Crisis-Zuivelbesluit II 
1932 vindt dus dat voorschrift wel degelijk 
een grondslag in art. 6, eerste lid der Wet. 
Het is derhalve in alle gevallen verbindend 
en het bewezen verklaarde is krachtens dit 
artikel en de artt. 6 en 16 der Crisis-Zuivel
wet 1932, S. 290, 23 en 91 Sr. strafbaar. 

De verdachte is ter zake van het bewezen 
verklaarde strafbaar, daar van strafuitslui
tingsgronden te zijnen opzichte niet is geble
ken. Na te noemen straf schijnt mij met het 
oog op den ernst van het feit op haar plaats, 
terwijl van de inbeslaggenomen 1215 K.G. 
margarine, als het voorwerp zijnde van het 
strafbare feit, krachtens art. 354 Sv. de ver
nietiging zal kunnen worden bevolen. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch a lleen voorzoover 
daarbij het bewezen verklaarde niet strafbaar 
is verklaard en de verdachte te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen, dat aan het 
bewezen verklaarde zal worden gegeven de 
benaming: ,,margarine voorh anden hebben, 
welke zetmeel bevat en welke is verpakt in 
eenheden van ½ K .G., en op die verpakkingen 
niet is voorzien van het merk vastgesteld door 
den met de zaken van den Landbouw belasten 

Minister", dat de verdachte te dier zake zal 
worden veroordeeld tot betaling van eene 
geldboete van f 1500, bij gebreke van betaling 
en van verhaal te vervangen door hechtenis 
van 100 dagen, en dat de vernietiging zal 
worden bevolen van de in beslag genomen 
1215 K.G. margarine. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schri ftuur en lui
dende: ( zie conclusie) ; 

Gehoord den raadsman van gereq. in zijn 
bestrijding van het beroep; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten aanzien 
van gerequireerde overeenkomstig de dagvaar
ding is bewezen verklaard, dat hij op 8 Juni 
1933 des namiddags omstreeks te 2 uur, in de 
gemeente Velsen in een perceel gelegen aan 
de Bik- en Arnoldkade te IJmuiden voorhan
den heeft gehad een hoeveelheid van ongeveer 
1215 kilogram margarine, zijnde eene op boter 
gelijkende waar, welke dienen kon om boter te 
vervangen en welke vetbestanddeelen bevatte, 
die niet van melk afkomstig waren, welke 
margarine zetmeel bevatte , terwijl die mar
garine verpakt was in eenheden van 1/2 K.G. 
en de verpakking van elk dier eenheden niet 
was voorzien van een merk waarvan het model 
door den met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister was vastgesteld; 

dat de Rechtbank dit bewezenverklaarde 
echter niet strafbaar heeft geoordeeld, zulks 
op de na volgende overwegingen: 

dat art. 6 der Crisiszuivelwet 1932 aan de 
Kroon de bevoegdheid verleent enz. (zie con
clusie); 

Ten aanz ien van het voorgestelde middel 
van cassatie en ambtshalve : 

dat de H. R. de al zeer weinig duidelijke 
bewoordingen van het bij Koninklijk Beslui t 
van 23 Februari 1933 S. 59 in het Nieuw 
Crisis-Zuivelbeslui t II 1932 ingevoegde art. 
2ter aldus opvat - een opvatting, overeen
steJl1mende met die, welke blijkt uit de be-
3chikking van 2 Maart 1933 N°. 268 (te vin
Jen in de Staatscourant 1933 N°. 45) van den 
Minister, die het Koninklijk Besluit heeft 
gecontrasigneerd - , dat het artikel bevat 
twee voorschriften en wel a. een verbod tot 
het vervoeren enz. van margarine, welke zet
meel of sesamol ie bevat, en b . een voorschrift 
om de verpakking van margarine in eenheden 
van 'h of 1/4. K.G. voorzien te hebben van een 
merk van het door den Minister vastgestelde 
model; 

dat derhalve terecht in het middel is ge
steld, dat het bewezenverklaarde in elk geva l 
oplevert een overtreding van art. 2tc,·, voor 
wat betreft het daarbij in de tweede plaats 
gegeven voorschrift; 

dat echter ook het ontslag van rechtsver
volging met betrekking tot het in art. 2te,· in 
de eerste plaats gegeven verbod niet kan wor
den gehandhaafd; 

dat toch de in art. 6 der Crisis-Zuivelwet 
verleende bevoegdheid om bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur te verbieden het ver
voeren, voorhanden hebben of afleveren van 
margari ne kan geacht worden mede te omvat-
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ten de bevoegdheid om het vervoeren, voor
handen hebben of afleveren te verbieden van 
margarine, welke bepaalde bestanddeel en be
Yat; dat dus kan worden daargelaten, of, in
dien - zooals de Rechtbank blijkbaar aan
neemt - het voorschrift ware op te vatten als 
een positieve bepaling met betrekking tot de 
samenstelling, die een voorwaa,·de vormt voor 
het toestaan van het vervoeren enz. van mar
garine, zulk een voorschrift, nu het geen be
trekking heeft op het botergehalte met art. 6 
r!er wet onvereenigbaar zou zijn en ook niet 
op art. 20 der wet wu kunnen steunen; 

dat op grond van het vorenstaande het von
nis der rechtbank, voorrooveel het bewezen
verklaarde niet strafbaar i geoordeeld en ter 
zake gerequireerde van alle rechtsvervolging 
is ontslagen, niet in stand kan blijven; 

dat het bewezenverklaarde is strafbaar en 
oplevert: 

a. het voorhanden hebben van margarine, 
welke zetmeel bevat ; 
. b. het voorhanden hebben van margarine 
m verpakte eenheden van ½ K.G., terwijl de 
verpakking van elk dier eenheden niet is voor
zien van een merk naar het door den met de 
Zaken van den Landbouw belasten Minister 
vastgesteld model; 

dat gerequireerde deswege is strafbaar, zijn
de van eenigen strafuitsluitingsgrond niet ge
bleken; 

dat de na te noemen straffen in overeenstem
ming zijn met den ernst van de gepleegde 
feiten ; 

dat, nu het verkeer hier te lande van mar
garine met bestanddeelen a ls in het voorwerp 
van de onderhavige strafbare feiten voor
komen, volstrekt is verboden, op gronden aan 
het algemeen belang ontleend art. 354 Sv. 
moet worden toegepast, zij het, dat ter voor
koming van het voortduren van deze verboden 
verbinding met een last tot onbruikbaarmak ing 
kan worden volstaan; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al àeen 
voorzoover gerequireercle daarbij is ontslagen 
van alle rechtsvervolging; 

R echtdoencle ingevolge art. 105 R. 0.: 
Gezien de artt. 1, 6, 16 der Crisis-Zuivelwet 

1932, S. 290, de artt. 1 en 2ter van het Nieuw 
Crisis-Zuivelbesluit II 1932, zooals dat thans 
luidt, de artt. 23 en 62 Sr. ; 

Qua] ificeert het bewezen verklaarde a ls 
voormeld; 

Verklaart gerequireerde deswege strafbaar; 
V eroordeelt hem tot twee geldboeten elk 

van tweehonderd vijftig gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal elk te vervangen door 
t ien dagen hechtenis; 

Gelast de onbruikbaarmaking van de 1215 
K.G. margarine, die het voorwerp van de 
strafbare feiten uitmaken. 

(N. J.) 

5 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en R ijw.wet art. 1; Mot. 
en Rijw.Regl. art. 1 ; Mot. - en Rijw.Be
schikking art. 37.) 

De Rechtb. heeft terecht de rijwielpa
den , ge legen langs den Rijksweg Roer

mond-Venlo [welke paden geheel vrijliggen, 
n.l. door een boomemij en ongeplaveiden 

grond van den rijweg van dien Rijksweg 
gescheiden zijn] a ls tot dien weg behoo
rende aangemerkt. Daaronder zijn toch 
taalkundig en in den zin der Mot.- en 
Rijw. wetgeving te verstaan paden, die 
dienen om een scheiding - al dan niet 
gedwongen - tot stand te brengen tus
schen wiel rijders en het andere verkeer, 
dat zich langs den rijweg voortbeweegt. 
Dergelijke paden kunnen met den rijweg 
gemeen liggen, zoodat wie van het rijwiel
pad gebruik maakt zonder een igen hinder 
op den rijweg kan overgaan, maar zulks 
kan ook anders zijn. 

De een ige eisch, dien het tweede lid van 
art. 37 der Mot. - en Rijw.beschikking met 
betrekking tot de plaatsing van de daar 
bedoelde waarschuwingsborden stelt, is 
deze, dat de borden vanaf het gesloten 
weggedeelte duidelijk zichtbaar zijn, aan 
welken eisoh blijkens de bewezenverkla
ring i.c. was voldaan. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Roermond, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Roer
mond van 28 Novemher 1933, waarbij in hoo
ger beroep, met vernietiging van een moncle-
1 ing vonnis van het Kantongerecht te Roer
mond van 20 September 1933, de gerequireerde 
Q. M. v. cl. L ., ter zake van: ,,Het a ls be
stuurder van een rijwiel daarmede een weg, 
voor zoover die ingevolge art. 8 en met inacht
neming van het bepaalde bij art. 10 van het 
Motor- en Rijwielreglement voor het verkeer 
met rijwielen in beide richtingen is gesloten, 
te berijden", met aanhaling van de artt. 11 
sub 1 j 0

• 73 Motor- en Rijwielreglement, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van één gulden en vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is de verdachte veroordeeld ter zake 
van het daarbij geheel overeenkomstig de 
telastelegging bewezen verklaarde feit, dat hij 
op den zesden September 1933 des n.m. circa 
1.30 uur, te ~1aasniel, als bestuurder van een 
rijwiel daarmede heeft gereden over den, onder 
beheer van het Rijk staanden, voor het open
baar verkeer openstaanden rijweg, den Rijks
straatweg Roermond-Venlo ter plaatse waar 
die weg, in het belang van de vrijheid en vei
l ighe icl van het verkeer, ges loten was ver
klaard door den Minister van Waterstaat voor 
het berijden met r ijwielen in beide richtingen 
bij beschikking van 20 Juli 1933, Nederlancl
sche Staatscourant 1933 n°. 140, terwijl die 
geslotenverklaring ter kennis van de wegge
bruikers was gebracht door waarschuwings
borden vanaf dien weg duidel ijk zichtbaar, 
overeenkomstig model II, vervat in bijlage I 
en de aanwijzingen vervat in bijlage IX der 
Motor- en Rijwielbeschikking, aangebracht 
aan die zijden van de geheel vrijliggende, door 
een b-Oomenrij en ongeplaveiden grond van 
voormelden weg gescheiden langs dien weg 
gelegen rijwielpaden, welke (zijden) waren 
afgekeerd ván dien weg. 

Aan dit feit gaf de Rechtbank de benaming: 
" het als bestuurder van een rijwiel daarmede 
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een weg, voor zoover die ingevolge art. 8 en 
met inachtneming van het bepaalde bij art. 
10 van het Motor- en Rijwielreglement voor 
het verkeer met rijwielen in beide richtingen 
is gesloten, te berijden" , na nog overwogen 
te hebben: 

"dat de R echtbank de meening van den heer 
Kantonrechter niet deelt, dat het bewezen ver
klaarde niet strafbaar zoude zijn op grond dat 
de geslotenverklar ing van den weg werd ken
baar gemaakt met niet reglementaire borden 
en verder niet bekend is, welke andere straf
bepaling op verdachte toepasselijk zoude zijn ; 

"dat toch art. 37 lid 2 juncto art. 1 lid 2 
der Motor- en Rijwielbeschikking inhouden 
dat voor aanduiding de r afsluiting van het 
algemeen weggedeelte voor wielrijders met de 
in de dagvaarding genoemde bordjes kl?n wor
den volstaan, indien de rijwielpaden behooren 
tot de wegen, waarvan het voor algemeen 
rijverkeer bestaande gedeel te overeenkomstig 
art. 8 van het Motor- en Rijwielreglement is 
gesloten verklaard voor het berijden met rij
wielen; 

.,dat naar het oordeel der Rechtbank de 
r ijwiel paden op het betreffende weggedeel te 
in feite geacht moeten worden te behooren 
tot den Rijksweg Roermond-Venlo, zulks on
geacht het feit deze paden, zooals de dagvaar
ding ook stelt, van het voor a lgemeen rijver
keer bestemde gedeelte feitelijk gesche iden 
zijn door de boomenrij en een strook onge
pla e iden grond; immers de rijwielpaden lig
gen geheel binnen den strook gronds , welke 
omvat het ééne feitelijke begrip " Rijksweg" 
(een andere opvatting zoude leiden tot het 
bestaan ter plaatse van arie versch illende 
rijkswegen); 

" dat di t oordeel van de Rechtbank steun 
vindt in de bepalingen van het ve rkeersrech t 
zelve met name in de vergelijking van de 
redactie der a rtt. 65 en 68 1 id 2 van het Mo
tor- en Rijwielreglement , waar ken nelijk on
derscheiden wordt tusschen een tot den weg 
behoorend rijwielpad en een met den weg ge
meen liggend rijwiel pad; de bedoeling van 
deze onderscheiding kan geen andere zijn dan 
een aanduiding eenerzijds van rijwielpaden, 
die van den rijweg door boomenrijen en derge-
1 ij ke gesche iden liggen, zonder dat deze schei
d ing zoodan ig is, dat de paden niet meer 
geacht kunnen worden fe itelij k deel ui t te 
maken van den weg, en anderzijds van rijwiel
paden, die met het wegdek van den hoofdweg 
een geheel uitmaken of daaraan aangesloten 
liggen en slechts van den hoofdweg gescheiden 
worden door gekleurde streepen, r ij en natuur
steen of kl inke rs of dergelijke; 

,,dat hieraan niet afdoet, dat de tenlaste
legging uitdrukkelijk stelt, dat de borden aan
gebracht zijn aan d ie zijde van den geheel vrij 
l iggenden door do gemelde boomenrij en onge
p laveiden grond gescheiden langs den weg 
gelegen 1·ijwie l paden, leggende de R echtbank 
de dagvaarding aldus uit, dat de woorden 
"langs den weg gelegen" beteekenen " langs 
den rijweg van den Rijksweg Roermond-Venlo 
gelegen", welke uitleg steunt op de aanhef 
van de tenlastelegging, waar de steller van 
de dagvaarding het begr ip " Rijksweg" nader 
heeft gemeend te moeten aanvullen met het 
begrip "rijweg" . 

De Officier van Justitie voert a ls m iddel tot 
cassatie aan: 

,,S. door v. of door n. t. van de artt. 338, 
348, 350, 351, 352, 358, 359, 422, 423 en 425 
Sv. , van de artt. 1, 2 en 28 Motor- en Rijwiel
wet, van de artt. 1, 8, 10, 11 en 73 Motor- en 
R ijwielreglement en van de artt. 1, 36, 37 
{nieuw) Motor- en R ijwielbeschikking, doordat 
de R echtbank de te laste gelegde feiten be
wezen en strafbaar heeft verklaard en ver
dachte als deswege strafbaar heeft veroordee ld. 

,.I. op grond van de overwegingen: 
"a. dat naa r het oordeel der R echtbank de 

rijwielpaden op het betreffende weggedeel te 
in feite geacht moeten worden te behooren tot 
den Rijksweg R oermond-Venlo ... imme rs l ig
gen geheel binnen de strook gronds, we lke 
omvat het eene feite lij ke begrip " R ij ksweg" 
{een andere opvatting zoude leiden tot het 
bestaan ter plaatse van drie verschillende 
r ijkswegen); 

,,b. dat de woorden (der telastelegging) 
langs den weg gelegen beteekenen " langs den 
rijweg van den Rijksweg Roermond-Venlo ge
legen", zood at de onderhav ige rijwiel paden 
,,behooren tot den weg" in den zin van art. 
37, lid 2 der Motor- en Rijwielbeschikking en 
mitsd ien de bij dagvaard ing genoemde borden 
terecht zijn aangewend ; 

"zulks ten onrechte, vermit 
"le. ,,behooren tot een weg" in den zi n 

van art. 37 lid 2 voornoemd beteekent: ,,be
hooren tot een r ijweg" naar luid van de art .. 
1 van Motor- en Rijwielwet en -reglement. 
terwijl de Rechtbank uitdrukkelijk overweegt, 
dat de onderwerpelijke rijwielpaden nu juist 
niet tot den r ijweg behooren, immers daar 
lang gelegen zijn; 

"2e. onder den Rij ksweg begrij pt, hetgeen 
de Rijkswaterstaat daa rtoe rekent in stede ten 
deze de omschrijving van het Motor- en R ij 
wiel reglement te volgen. Een enkele Rijksweg 
in administratieven zin kan bestaan uit meer
dere afzonderlijke evenwijdig loopende wegen 
in den zin der Motor- en Rijwielwet; ter 
wering van lintbebouwing en ter wille vau 
doorgaand verkeer volgt men tegenwoordig 
bij voorkeur deze moderne methode van we
genbouw; 

" 3e. uit geen bewijsmiddel ka n vol gen, dat 
de betrokken r ijwielpaden mede onder beheer 
van het Rijk staan en liggen bi nnen de strook 
gronds, welke omvat het ééne fe itelijke begrip 

Rijksweg"· 
,, ,,•i e . een' andere opvatting dan door de 
R echt bank gehuldi gd geenszins zoude leiden 
tot het bestaan ter plaatse van drie ve rschil 
lende r ijkswegen, maar wel tot de slotsom, dat 
ter p laatse loopt één rijweg, geflankeerd doo r 
twee r ijwielpaden, die niet tot den rijweg {niet 
te verwarren met rijksweg) behooren. 

,,en II. op grond van een overweging out
leend aan het ver chi] in redactie der a rtt. 65 
en 68 lid 2 Motor- en Rijwielreglement -
welke overweging na het bovenstaande slechts 
ten overvloede worde bestreden - volgens 
welke de R echtbank een onderscheiding niet 
tusschen rijwiel paden die " behooren tot een 
weg" en die: ,,gemeen liggen met een weg", 
welke onderscheiding zou bedoelen te geven 
,,een aanduiding eenerzijcls van rijwielpaden , 
die van den rijweg door heggen, boomenrijen 
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en dergelijke gesche iden liggen, zonder dat 
deze scheiding zoodan ig is, dat de paden niet 
meer geacht kunnen worden feitelijk deel uit 
te maken van den weg en anderzijds van 
rijwielpaden, die met het wegdek van den 
hoofdweg een geheel uitmaken of daaraan 
aangesloten liggen en slechts van den hoofd
weg gescheiden worden door gekleurde stree
pen, rijen natuursteen of klinkers of derge
lijke"; 

"zulks ten onrechte, vermits juist art. 65 
Motor- en Rijwielreglement zich tegen voor
omschreven onderscheiding verzet, immers in 
de eerste plaats "onder behooren tot een weg" 
begrijpt de rijwielpaden, die met een weg 
"gemeen liggen". De artt. 3 en 6 van dit 
reglement kunnen slechts toepassing vinden 
daar waar tusschen rijw iel pad en hoofdver
keersweg wederzijdsch verkeer mogelijk is en 
behoeven dus alleen voor die gevallen door 
art. 65 voornoemd buiten werking gesteld te 
worden. Art. 65 is daarentegen overbodig ten 
aanz ien van rijwielpaden, door de Rechtbank 
omschreven a ls "behoorend tot den weg"; 

"Motor- en Rijwielwet en -reglement mogen 
a l de termen "deel uitmaken van" en "behoo
ren tot" en "gemeen liggen met" door elkan
der en soms vereenigd gebruiken, van een 
bedoeling om bewust te onderscheiden blijkt 
daarbij niet". 

De vraag, waarop dit ged ing betrekking 
heeft is ontstaan doordat op 14 December 1932 
de artt. 1 en 37 der Motor- en Rijwielbeschik
king alsmede hare bijl agen I en II zijn ge
wijzigd. (Zie Staatscourant n°. 250 van 1932 
a lsmede de tweede aanvulling op de uitgave 
der Jl.lotor- en Rijwielwet van Schuurman en 
Jordens, zevende druk). Werd vroeger de ge
slotenverklaring van wegen voor rijw ielen 
steeds aangeduid door waarschuwingsborden 
van verschillende modellen in bijlage V der 
beschikking voor verschillende gevallen vast
gesteld, thans werd voor het geval van ge
slotenverk laring voor rijwielen in beide rich
tingen van het voor het al gemeen rijverkeer 
bestemde gedeelte van een weg bepaald, dat 
hiervoor, indien tot den weg een of meer 
rijwiel paden behoorden, wu dienen het nieuwe 
in art. 1 voorgeschreven en in bijlage I vast
gestelde k,mteeken tot aanduiding van rijwiel
paden, behoorende tot wegen, waarvan het 
gedeelte voor het a lgemeen rijverkeer bestemd, 
gesloten was verklaard voor rijwielverkeer in 
beide richtingen en wel met dien verstande, 
dat dit kenteeke11 dan zou worden aangebracht 
op de wijze in bijl age IX voorgeschreven, 
t. w. aan de zijde van het rijwielpad of van 
de rijwielpaden, ,,welke is afgekeerd van den 
rijweg". Door deze ingewikkelde regel ing 
kreeg dit kenteeken dus een dubbele functie: 
aanduiding van het pad a ls rijwielpad en 
waarschuwing, dat het voor het algemeen 
rijverkeer bestemde gedeelte van den weg niet 
met rijwielen bereden worden mag. 

Voor de toepassing van dit verbod is het dus 
van belang te weten, wanneer een rijwielpad 
tot een weg behoort, en deze vraag is het, die 
in dit geding de betrokkenen verdeeld houdt. 
Mij komt het voor, dat de Rechtbank in het 
thans bestreden vonnis deze vraag voor de 
rijwielpaden langs den Rijksweg Roermond
Venlo met juistheid heeft beslist en dat haar 

desbetreffende overwegingen ten onrechte bij 
het cassatiemiddel worden bestreden. · 

Dit .middel splitst de aangevoerde bezwaren 
in twee deelen, I en II, die ik afzonderlijk zal 
bespreken. 

I. Terecht wordt hier onder 1 ° gesteld, dat 
,,behooren tot een weg" in den zin van Motor
en Rijwielwet en -reglement beteekent behoo
ren tot een rijweg, want andere wegen heeten 
op dit gebied niet wegen doch paden. Ten 
onrechte wordt hier echter gesteld, dat de 
Rechtbank zou hebben uitgemaakt, dat de 
onderhavige rijwielpaden niet tot den r ijweg 
behooren, immers daarlangs gelegen zijn. Het 
behooren tot een (rij)weg moet op dit geb ied 
cum grano sali s worden verstaan. Immers art. 
1 der wet spreekt onder 1 ° als tot den rijweg 
behoorende ook van voetpaden en deze behoo
ren nimmer tot een rijweg en zeker niet tot 
het gedeel te van een rijweg, dat voor het alge
meen rijverkeer bestemd is. B ehooren tot een 
rijweg moet dus worden verstaan als behooren 
bij een rijweg en dit kan •worden gezegd van 
een rijwielpad dat langs den rijweg is gelegen 
en daarvan alleen dpor een rij hoornen en een 
ongeplaveide strook gronds is gescheiden, m. 
a. w . den rijweg voortdurend vlak bij volgt, 
daarmede één complex uitmakende, zonder 
daarvan een deel te zijn. 

Wat onder 2° wordt aangevoerd, is hier
mede eveneens weerlegd, want de Rechtbank 
heeft de omschrijving van het Motor- en Rij
wielreglement wèl gevolgd, althans zooals ik 
die meen te moeten verstaan. 

Onder 3° en 4° worden bezwaren aangevoerd 
tegen de opvatting der Rechtbank, dat de 
r ijw ielpaden behooren tot (bij) den Rijksweg. 
Hiervoor zou vooreerst geen bewijsmiddel zijn 
aangevoerd. Ik kan dit niet toegeven. De 
Rechtbank heeft het bewijs kunnen afleiden 
u it den plaatselijken toestand , zooals die ge
heel overeenkomstig de telastelegging is om
schreven in het a ls bewijsmiddel gebezigde 
proces-verbaal der marechaussee alsmede door 
verdachte in zijn opgave ter terechtzitting, 
waarbij deze blijkens het vonnis ook nog ver
klaarde, dat de scheiding tusschen rijwielpad 
en r ijweg slechts 2½ meter breed is en dat op 
alle pi aatsen de rijweg onmiddellijk van het 
rijwielpad te bereiken is. 

Terecht wijst de Rechtbank er nog op, dat 
een andere opvatting dan de hare zou leiden 
tot het bestaan ter plaatse ·van drie verschi l
lende rijkswegen. Onder 4° wordt dit in het 
cassatiemiddel bestreden. Maar de oplossing 
d ie daarvoor in de plaats gesteld wordt: een 
r ijweg en twee r ijwielpaden, die daartoe niet 
behooren (maar dan toch alle naar hetzelfde 
doel leiden) is al even ongerijmd als de door 
de Rechtbank verworpene. 

II. heeft alleen betrekking op de onder
scheiding, welke de Rechtbank maakt tusschen 
rijwielpaden, die tot een weg behooren (art. 
65 reglement) en rijwielpaden, die met den 
weg gemeen liggen (art. 68 idem). Eigenlijk 
is deze onderscheiding niet meer dan een 
illustratie, welke in het betoog der Rechtbank 
desnoods zou kunnen worden gemist. Ik wu 
aan dit deel van het cassatiemiddel dus kun
nen voorbijgaan, zonder tot een andere slotsom 
te komen dan de Rechtbank. Doch ik acht de 
onderscheiding bovendi-en juist en begrijp 
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eig(lnlijk niet goed, wat in het ca satiemiddel 
daartegen wordt aangevoerd. Onverschillig 
to h of de onderscheiding juist is of niet, be
hoorden ten behoeve van de regeling van het 
verkeer ook voor de rijwielpaden, behoorende 
tot of deel uitmakende van de rijwegen voor
schriften te worden gegeven omtrent het uit
wijken (art. 3) en het zooveel mogelijk rechts 
houden (1trt. 6 van het reglement). 

H et geheele middel ongegrond bev indende 
concludeer ik tot verwerping van het be roep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van ca atie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: (zie con
clusie ) ; 

0. dat hij het bestreden vonn is wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen bij 
oorspronkelijke dagvaarding aan gerequireerde 
is telastegelegd, namelijk (zie conclusie); 

dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd a ls boven is 
vermeld; 

0. dat de Rechtbank omtrent de strafbaar
he id van het feit heeft overwogen, dat zij de 
meening van den Kantonrechter niet deel t 
enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het middel van cas atie: 
dat de nieuwe regeling - beschikking van 

den Minister van W aterstaat van 14 December 
1932 tot wijzi g ing van de Motor- en Rijwiel
beschikking - omtrent de aanduiding van de 
ges lotenverklaring, overeenkomstig art. 8 van 
het Motor- en Rijwielreglement, van het voor 
het algemeen rijverkeer bestemde gedeelte van 
een weg voor het berijden met rijwielen in 
beide richtingen, voor zoover tot di en weg één 
of meer rijwiel paden behooren, dèze is, dat 
waa rschuwingsborden (van blauw vlak met 
wit rijwiel) , duidelijk zichtbaar vanaf het ge
sloten weggedeelte, worden aangebracht aan 
die zijde va n het rijwielpad of van de rijwiel
pader., welke is afgekee1·d van het voor het 
algemeen rijverkeer bestemde weggedeelte; 

dat in het bestreden vonnis i bewezen ver
klaard, dat bedoelde waarschuwingsborden 
waren aangebracht aan de bedoelde zijden, 
duidelijk zi chtbaa r vanaf het voor rijwielver 
kee r afgesloten gedeelte van den Rijksweg 
R oermond-V en lo, langs de rijwielpaden, ge
legen langs dien weg, welke paden geheel 
vrijliggen, immers door een boomenrij en onge
plaveiden g rond van den rijweg van genoem
den Rijksweg gescheiden zijn ; 

dat nu in het bestreden vonnis deze rijwiel
paden terecht a ls tot dien weg behoorende zijn 
aangemerkt ; 

dat toch taalkundig en in den zin van de 
Motor- en Rijwielwetgeving - wet, regl ement 
en beschikking - daaronder zijn te verstaan 
de rijwielpaden, welke langs de rijwegen zich 
uitstrekken en daardoor liggen ten dienste van 
het rijwiel verkeer, dat, zonder die paden, van 
den rijweg gebruik zoude maken ; paden du . 
die dienen om een scheiding - a l dan niet 
gedwongen - tot stand te doen komen tus
schen wiel r ijders en het andere verkeer, dat 
zich langs den rijweg voortbeweegt; 

dat dergelijke paden met den rijweg gemeen 
kunnen liggen, zoodat wie van het rijwielpad 

gebruik maakt, zonder eenigen hinder op den 
rijweg kan overgaan ; een geval, waa rvoor is 
geschreven het voorschrift van het tweede lid 
van art. 68 van het Motor- en Rijwielregle
ment, maa r zulks ook anders kan zijn; 

dat de eenige eisch, di en het tweede I id van 
art. 37 van de Motor- en Rijwielbeschikking 
met betrekking tot de plaats ing van de daar 
bedoelde waarschuwingsborden stelt, deze is, 
dat de borden vana f het gesloten weggedeelte 
duidelijk zichtbaar zijn, maa r aan dezen e isch 
blijkens de bewezenverklaring hier is voldaan; 

da t dus het middel is ongegrond ; 
V erwerpt het beroep. ( . J. ) 

5 PelJruari 1934. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 a rt. 85.) 

Aangenomen moet worden, dat het be
drag waarop Geel. Staten de waa rde van 
het ~rre in hebben bepaald, niet te laag is 
te achten. D aaraan doet, wijl het hier 
immers betreft de vaststel I i ng van de wer
kelijke waa rde van het terre in , niet af, 
dat de kostprij hooger i , terwij I bij de 
vaststelli ng van die waarde evenmin reke
ning kan worden gehouden met eene over
eenkomst met het gemeentebestuur , vo lgens 
welke de kosten van straataanleg niet af
zonderlijk a ls post zouden worden opge
nomen in de ko ten rnming, doch met die 
kosten rekening zou worden gehouden bij 
de taxatie van de waarde van den grond . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

r het bestuur der R .K . P arochiale Jongens
scholen onder R.K. Paroch iaa l Kerkbestuur 
te L eiden , tegen het beslui t van Ged. Staten 
van Zuid-Holland van 1 Augu tus 1933, G.S. 
n°. 219/1, waarbij met vernietiging van de 
be lissing van de commissie van deskundigen , 
bedoeld in art. 85, l e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 van 10 Mei 1933, de waarde van 
het aan den appell ant in eigendom toebehoo
rend en voor schoolbouw bestemd terrein, aan 
de Potgieterl aan te Leiden, is vastgesteld op 
f 10,136.25 ; 

Den R aad van State, Afdeeling voo r de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
17 Januari 1934, n °. 24; 

Op de voordrach t van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Weten chappen van 
1 F ebruari 1934, n °. 7086, Afd. L.0.F. ; 

O. dat de commiss ie van deskundigen, belast 
met de waardebepaling ingevolge art. 84 der 
Lager-Onderwijswet 1920 van den grond. (ka
dastraal bekend gemeente L eiden, ectie 0 
nummers 906 gedeeltelijk, 910 gedeelte lijk, 911 
gedeeltelijk en 1179 gedeeltelijk), groot 1230 
m2 aan de Potg iete rlaan te Leiden, bestemd 
v~r den bouw van eene school voor bijzonder 
gewoon lager onderwijs, ui tgaande van het 
bestuur van de R .K. Parochial e Jongensscho
len onder R.K. Parochiaal Kerkbestuur aldaar 
bij a kte van schatt ing van 10 Mei 1933 dien 
g rond heeft getaxeerd op f 15,500 of f 12.60 
per m2 ; 

dat, nadat burgemeeste r en wethouders van 
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Leiden aan deze schatting bij Geel. Staten van 
Zuid-Holland in beroep waren gekomen, deze 
bij hun besluit van 1 Aug. 1933, G.S. n°. 
219/1, met vern ieti ging van het besluit van 
de commissie \lan schatters van 10 Mei 1933, 
de waarde van het onderhavige terrein hebben 
bepaald op (f 9510 + f 10,762.50) 2 = 
f 10,136.25; 

dat Geel. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat in het adres van beroep wordt 
aangevoerd, dat burgemeester en wethouders 
met den vanwege de gemeente aangewezen 
schatter in de schattingscommiss ie van meening 
zijn, dat het bedoel de terrein te hoog in waar
de is .geschat; dat zulks blijkt bij vergelijking 
met hetgeen den laatsten tijd voor soortgelijke 
terreinen in de omgeving is betaald; dat een 
door hun coll ege aangewezen deskundige de 
waarde van het in het geding zijnd terrein 
bepaalt op f 9510 en de andere deskundige als 
juiste waarde aanneemt een bedrag van f 8.75 
per m2 , dat is in totaal f 10,762.50; dat, ge
zien de ligging en de grootte van het onder
werpelijke terrein en de verkoopswaarde van 
andere, soortge lijke terre inen, de waarde van 
dit terrein in redelijkheid is te bepalen op het 
gemiddelde van de beide genoemde schattings
opgaven; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
kostprijs van het terre in aanmerkelijk hooger 
is dan de door Geel. Staten vastgestelde waar
de en niemand in staat zou zijn geweest den 
g rond tegen geringeren prijs van de verschil
lende eigenaars te koopen ; dat bovendien met 
de gemeente was overeengekomen, dat de 
kosten voor straataanleg niet afzonderlijk als 
post zouden worden opgenomen in de kosten
raming, doch dat met die kosten rekening 
gehouden zou worden bij de taxatie van de 
waarde van den grond; dat door het school
bestuur 697 m2 grond aan de gemeente zijn 
overgedragen onder bijbetaling van f 5100 
voor straataanleg; dat de onjuistheid vau het 
door Geel. Staten vastgestelde bedrag duidelijk 
daaruit bi ijkt, dat zei fs de door de gemeente 
aangewezen deskundige bij de eerste taxatie 
de waarde vaststelde op f 12,300, zijnde f 10 
per m2; dat het schoolbestuur bij handhaving 
van het bedrag van Geel . Staten belangrijke 
schade wu l ij den; 

0 . dat op grond van een nader ingesteld 
deskundig onderzoek moet worden aangeno
men, dat het bedrag, waarop Geel. Staten de 
waarde van het terrein hebben bepaald, niet 
te laag is te achten; 

dat daaraan, wijl het hie r immers betreft 
de vaststelling van de werkelijke waarde van 
het terrein , niet afdoet, dat de kostprijs hooger 
is, terwijl bij de vaststel! ing van die waarde 
evenmin met eene overeenkomst met het ge
meentebestuur, a ls in het beroepschrift ver
meld , rekening kan worden gehouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\ Vetenschappen is belast enz. 
(A.B. ) 

5 Februa,·i 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Tarwewet 1931 art. 2; Tarwe
beslu it 1931 art. 4; Gewijzigde Tarwe
be chikking 1931 art. 4.) 

In de telastlegging is van tarwemeel 
slechts sprake waar van requirante, mole
naarster van beroep, wordt gezegd, dat zij 
in een bepaald tijdvak "tarwemeel be
reidde". Door de toevoeging "handel drij
vende ondet· de firma weduwe A . K." is 
vol doende tot uitdrukking gebracht, dat 
het niet ging om bereiding van tarwemeel 
-.-001· eigen geb,--,,ik (Art. 2, 1 id 2, Tarwe
wet). 

Indien in eenig tijdvak in de uitoefening 
van eenig bedrijf tarwemeel is bereid, 
volgt daaruit noodzakelijkerwijs, dat in dat 
t ijdvak tarwemeel voorhanden is geweest. 
Daarom sluit ook de in art. 4 Tarwebesluit 

. aan den Minister gegeven bevoegdheid om 
het houden van registers voor te schrij ven 
o. m. aan hen, die tarwemeel voorhanden 
heb ben, in zich de bevoegdheid om zoo
danig voorschrift te geven aan hen , die 
tarwemeel bei·eiden. 

U it hetgeen in art. 4, laatste lid, Gewij 
zigde Tarwebeschikking 1931 en in Model 
I is en mocht worden bepaald v loe it voort, 
dat i. c. het bijhouden van . het register 
moest geschieden van dag tot dag. 

H et is met geenerlei wettelijke bepaling 
in strijd, dat model I van het register in 
noot a aangeeft, dat voor de betreffende 
rubriek onder "i nheemsche tarwe" slechts 
wordt verstaan d ie tarwe, welke is gele
verd door bemiddeli ng van de door den 
Minister toegelaten tarwe-organisaties. 

( A .-G. Besier bo vendien: De bewoor
dingen van art. 4 Tarwebesluiî 1931 gaan 
verder dan art. 2, lid 2, Tarwewet toelaat. 
Eerstgenoemd artikel is dan ook niet ver
bindend voor zoover betreft voor eigen 
gebru ik van den vervoerder enz. bestemd 
tarwemeel.) 

A. S. v. V., weduwe van A . K., molenaar
ster te Leerdam (raadsman Mr. E. J. E. G. 
Vonkenberg, te Gorinchem), is .requirante van 
cassatie tegen een vonnis van de Rb. te Tiel 
van 9 Nov. 1933, waarbij, met vernietiging 
van een door het Ktg. te Vianen gewezen 
vonnis van 27 Juli 1933, requirante is veroor
deeld tot een geldboete van f 1000_ enz. 

Adv.-Gen. Besier concl. tot ve rwerping van 
het beroep: 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is bewezen verklaard, dat de verdachte, 
handel drijvende onder de firma weduwe A. 
K. , van 20 Sept. 1932 tot 18 April 1933 te 
Leerdam, terwijl zij tarwemeel bereidde, niet 
heeft bijgehouden het door den met de zaken 
van den Landbouw belasten M inister voorge-

. sch reven register volgens model 11° . 1, bedoeld 
in art. 4 der gewijzigde Tarwebeschikking 
1931, van dag tot dag en volgens den inhoud 
en overeenkomstig dat model, zijnde in de 
ko lom: ,,Aantal K ilogrammen ontvangen 
tarwe" en daarvan in de afdceling: ,,Inheem
sche tarwe" vermeld als aantal Kilogrammen 
ontvangen inheèmsche tarwe in totaal 5500 en 
hebbende zij , verdachte, in genoemd tijdsbestek 
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jn totaal aan inheemsche tarwe, zijnde tarwe, 
welke is geleverd door bemiddeling van door 
·voornoemden Minister toegelaten organisaties, 
ontvangen 4000 Kilogrammen". 

De Rb. gaf hieraan de benaming: ,,tarwe
meel voorhanden hebbende, niet de door den 
met de zaken van den Landbouw belasten 
Minister voorgeschreven registers betrnffende 
aankoop, verkoop en verwerking bijhouden" 
en veroordeelde te dier zake de verdachte tot 
geldboete en vervangende hechtenis, na nog 
in de overweg ingen 7-14, waarop ik, voo1· 
zooveel nog van belang, zal terugkomen ver
schil lende door den raadsman opgeworpen ver
weren te hebben weerlegd . 

Bij pleidooi is een middel tot cassatie, in 7 
onderdeel en verdeeld, voorgedragen, 1 ui den de: 

" S., althans v. t. van de artt. 2 en 5 der 
Tarwewet 1931 ; art. 4 Tarwebesl uit 1931 , en 
de artt. 1 en 4 Gewijzigde Tarwebeschikking 
J 931: 

" l. door te beslissen dat de bepaling van 
a rt. 2 der Tarwewet 1931 moet worden opge
vat als een fait d'excuse , zu lks terwijl gemeld 
t,veede lid ui tdrukkel ijk verwijst naar het 
voorgaande lid , dat niet van toepassing ver
klarend, zoodat dit tweede lid alleen dan als 
aangevend een fait d'excuse wu kunnen wor
den opgevat, indi en het eerste lid de wette
lijke omschrijving van een strafbaar feit in
hield; gevende de geheele Tarwewet 1931 
zoodanige voorschriften niet, waar deze slechts 
de mogelijkheid opent om krachtens die wet 
voorschriften te geven, op welker overtreding 
in art. 5 der wet straf wordt gesteld. 

H et tweede I id is evenals het eerste niet ge
richt tegen den delinquent doch bevat slech ts 
een bepaling voor den wetgever, waarbij voor 
diens bevoegdheid de grenzen worden geste ld. 

,, IL door te bes! issen dat het bewezen ver
klaarde feit strafbaar gesteld wu zijn bij de 
artt. 2 en 5 der Tarwewet 1931 j O • art. 4 
Tanvebesluit 1931, zulks terwijl bedoelde wets
a rtikelen regelen geven voor den inhoud van 
een krachtens die wet uit te vaardigen a. m. 
v. b. en voor de strafbaarheid van de overtre
dingen der voorschriften van zoodanig K . B. 
met inachtneming van de bepalingen der wet 
opgesteld: en art. 2 der Tarwewet 1931 slech ts 
mogelijk maakt een a. m. v. b. betreffende de 
onder a en b aldaar vermelde onderwerpen, 
met dien verstande dat dit K. B . geen rege-
1 ing mag geven betreffende tarwemeel o f tar
webloem bestemd voor eigen gebruik. 

" H et Tarwebesluit 1931, getoetst aan a rt. 2 
der Tarwewet 1931 , vet'zuimt ten eenenma le 
zich tot meel en bloem niet voor eigen gebruik 
te beperken, en is alzoo niet verbindend. Een 
overtreding van art. 4 van het Tarwebesluit 
1931 is dus niet een in art. 5 der Tarwewet 
1931 bedoelde overtreding van een krachtens 
de Tarwewet 1931 vastgesteld voorschrift. 

,, III. door te beslissen, dat de omstandig
heid, dat tarwemeel of tarwebloem niet is be
stemd voor eigen gebruik, niet vormt een 
e lement van het strafbaar feit, omschreven in 
art. 4 van het Tarwebesl uit 1931 , wijl ( daa r
gelaten de onder I besproken beteekenis van 
art. 2, lid 2, der Tarwewet 1931 en het ont
breken van de beperking, in het Tarwebesluit 
1931 , onder II bedoeld) de Rb. niet had mo
gen aannemen, dat art. 2, 1 id 2, der Tarwewet 

1931 geacht moet worden ten aanzien van 
overtredingen van art. 4 'l'arwebesluit 1931 
een fait d'excuse in te houden. Slechts door 
een constructie, als zou in het Tarwebesluit 
1931 deze beperking sous-entendu zijn in de 
omschrijving van het delict, kan men staande 
houden dat die beperking, waarmede het Tar
webesl uit 1931 staat of valt, metterdaad daar
in voorko1nt ; n1. a. w. men zou overal waar 
in het Tarwebesluit 1931 het woord tarwemeel 
of tarwebloem voorkomt dienen te lezen: 
" tarwemeel of tarwebloem niet voor e igen 
gebruik bestemd". In de dagvaarding had da n 
ook dit "niet voor eigen gebruik bestemd" al s 
element van het strafbare feit moeten zijn op
genomen. Nu dit niet is geschied, is hetgeen 
wordt ten laste gelegd, niet strafbaar. 

" IV. door te beslissen dat "bereiden" als 
bedoeld in art. 4, lid 2, van de Gewijzigde 
T arwebeschikking 1931 vanzelf medebrengt 
,,voorhanden hebben" bedoeld in art. 2, lid 2, 
der T arwewet 1931 en daarom als voorhanden 
hebben kan worden gequalificeerd; zijnde om 
bereiden als voorhanden hebben te qualifi 
ceeren noodzakelijk: niet dat "bereiden" het 
"voorhanden hebben" a ls oorsprong heeft, veel 
minder, dat uit het "bereiden" ,,voorhanden 
hebben" ontstaat, gelijk de Rb. aanneemt, 
doch dat het begrip bereiden hetzij met voor
handen hebben identiek is of het insluit. 

,,H et een noch het ander is het geval. 
" De Rb. stel t twee mogelijkheden: a. door 

bereiding van grondstoffen ontstaat tarwemeel , 
b. door bereiding van tarwemeel ontstaat een 
ander artikel. Geheel ten onrechte noemt hier 
de Rb. het geval onder b. Hierop heeft toch 
lid 3 en niet lid 2 der Gewijzigde T arwebe
schikking 1931 betrekking en voor dat geval 
beoogt zij niet voor te schrijven register model 
n°. I maar register model n°. II. · 

,,In het geval onder a kan men nu wel be
weren, dat voorhanden zijn de g rondstoffen 
welke bereid worden tot tarwemeel. Doch om 
te wettigen de kwalificatie: ,,voorhanden zijn 
van tarwemeel" had de dagvaarding dienen 
in te houden, dat het bereidingsproces ten 
aanzien van een deel der grondstoffen was 
afgeloopen en het resultaat daarvan nog aan
wezig was. Het voorhanden hebben is dus door 
de aanduiding, dat tarwemeel werd bereid , 
niet gesteld en mitsdien is een strafbaar fe it 
niet ten laste gelegd. 

"V. door te bes! isscn dat de Gewijzigde 
Tarwebeschikking 1931 het register naar mo
del n° . I voorschrijft voor het voorhanden heb
ben van tarwemeel, wordende onder referte 
aan het onder IV omschrevene opgemerkt, dat 
voorhanden zijn van tarwemeel kan worden 
toegegeven in de gevall en bedoeld in art. 4, 
lid 3, 4 en 5 der Gewijzigde Tarwebeschikking 
1931, in welke gevallen echter andere registers 
dan register model n ° . I voorgeschreven wor
den, doch dat, nu de beteekenis van art. 4, 
lid 2, der Gewijzigde Tarwebeschikking berei
den tot tarwemeel is, in dezen niet van voor
handen hebben sprake kan zijn. 

" VI. doordat de Rb. om tot de beslissing 
te kom en, dat verdachte een ingevolge a rt. 2 
<ler Tarwewet 1931 voorgeschreven register 
niet heeft bijgehouden, heeft overwogen dat 
art. 4 der Gewijzigde Tarwebeschikking 1931 
voorschrijft bijhouden "van dag tot dag", het-
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geen in dezen niet is gesch ied, betreffende im
mers ook vol gens het oordeel der Rb. de kwes
tie of de boeken "van dag tot dag" moeten 
worden bijgehouden, de vraag wat onder " bij 
houden" moet worden verstaan, welke niet bij 
Ministerieele beschikking kan worden beant
woord, wijl de a . m. v. b. toch de bepalingen 
omtrent bijhouden moet geven en de Minister 
slechts registers kan voorschrij ven. 

,,Wel zegt de Rb., dat op zich zelf het be
grip bijhouden reeds " van dag tot dag in
houdt", maar deze op zich zelf reeds niet te 
aanvaarden ste lling wude moeten leiden tot 
de uitspraak dat de Tarwebeschikking in 
strijd is met de Wet, nu deze aan het volgens 
de Rb. in Wet en K. B. gestelde voorschrift, 
toevoegt: ,, voor zoo ver in de model Jen niet 
uitdrukkelijk anders is aangegeven" . 

,,VII. door te beslissen dat onder inheem
sche tarwe, gelijk bedoeld in de Tarwewet 1931 
(naar blijkt uit artt. 1, 1 ° j 0

• 1, 3° der Ge
wijzigde Tarwebeschikking 1931) slechts zou 
zijn te verstaan tarwe geleverd door middel 
van de sub 3° van gemeld artikel der Gewij
zigde Tarwebeschikking vermelde instantiën 
en dus alle andere Hollandsche ta rwe in dit 
verband als buitenlandsche tarwe wu moeten 
worden aangemerkt, waarbij , u itgaande van 
de definitie van tarwemeel A, door den Mi
niste r in aanslui ting aan de wet en de a . m . 
v. b. gegeven, de Rb. hetgeen art. 1, onder 3° 
als eisch voor ten behoeve van tarwemeel A 
te bez igen inheemsche tarwe stelt, als eene 
defin itie van alle inheemsche tarwe beschouwt, 
en waarbij zij niet in acht neemt dat art. 1, 
sub 3° integendeel slechts bedoelt een eisch te 
stellen aan die inheemsche tarwe welke in art. 
1, onder 1 ° is bedoeld. 

"Integendeel blijkt juist uit het vermelden 
van dien laatsten eisch, dat de Gewijzigde 
Tarwebeschikking nevens inheemsche tarwe, 
wel ke door bedoelde instanties is geleverd, ook 
inheemsche tarwe kent, welke een andere af
komst heeft, hoedanige tarwe dan ook metter
daad bestaat." 

Ik merk op, dat in onderdeel IV een paar 
tikfouten schij nen te zijn geslopen. Waar in 
1 id 1 daarvan wordt gesproken van art. 2, lid 
2, der Tarwewet 1931 is blijkbaar lid 1 be
doeld en waar in het tweede Jid van d it onder
deel sprake is van lid 3 en lid 2 der Gewij 
zigde Tarwebeschikking 1931 zijn de leden 3 
en 2 van art. 4 dezer beschikking bedoeld . 

Ik zal de bespreking dezer onderdeelen ter 
wille van den logischen gang van mijn betoog 
aanvangen bij de onderdeelen IV en V, welke 
ik te zamen behandel. 

Deze onderdeelen hebben betrekking op over
weging 12 van het vonnis, luidende: 

.,0. vervolgens ten aanzien van des raads
mans betoog, dat te1-w ijl art. 4 T arwebes lui t 
1931 , gel ijk art. 2, sub b, Tarwewet 1931, voor
schrijft regi sters voor hem die tarwemeel of 
-bloem vervoert, voorhanden heeft of aflevert, · 
bij dagvaarding is gesteld, dat verdachte tar
wemeel bereidde, derhalve een geval waarin 
volgens de wet geen registers behoefden te 
worden bij gehouden; de begrippen "voorhan
den hebben" en "bereiden" zouden n iet iden
tiek zijn; dat echter naar het oordeel der Rb. 
het "bereiden" van tarwemeel "het voorhan
den hebben" vanzelf medebrnngt, aangezien 

toch door de bere iding het tarwemeel ontstaat , 
en dit dan toch a ltijd voorhanden is; terwijl 
anderzijds hij die tarwemeel verwerkt tot an
dere producten aanvangt met het tarwemeel 
a ls grondstof voorhanden te hebben". 

Vaststaat, dat verdachte mol enaarster is en 
dan ook, gelijk zij blijkens het bestreden von
nis zei ve erkende, gedurende het geheele tijds
verloop, in de bewezenverklaring genoemd, 
tarwe tot tarwemeel heeft vermaald. De over
weging der Rb., dat dit a lzoo bereiden va11 
tarwemeel het voorhanden hebben van tarwe
meel van zelf medebrengt (wat iets anders is 
dan met voorhanden hebben identiek zijn) is 
ontegenzeggelijk juist evenals wat de Rb. 
hieraan nog - zij het ten overvloede - bij 
wij ze van tegenstelling toevoegt omtrent het 
verwerken van tarwemeel. Terwijl nu was te 
laste gelegd en bewezen verklaard het berei
den van tarwemeel, mocht de qualificatie bij 
het vonnis luiden "voorhanden hebben" daar
van enz. omdat het bereiden van tarwemeel 
niet denkbaar is zonder het hierop volgend 
voorhanden hebben daarvan. 

Waar nu de verdachte dus doorloopend ge
durende het in de bewezenverklaring bedoelde 
tijdsbestek tarwemeel heeft bereid èn voorhan
den gehad heeft, was zij ook gedurende dit 
geheele tijdsbestek verplicht register model _I , 
in de Tarwebeschikking bedoeld , bij te houden. 

Deze onderdeelen zij,i. derhalve ongegrond. 
Ook de onderdeelen I - III zijn vatbaar om 

gezamenl ij k te worden besproken. Zij hebben 
a ll e drie betrekking op overweging 14 van het 
vonnis, 1 ui den de: 

"dat de raadsman heeft betoogd, dat mede 
in de dagvaarding gesteld had moeten zij n, dat 
het tarwemeel niet bestemd was voor e igen 
gebruik (Tarwewet 1931, art. 2, 2e lid); dat 
de Rb. echter met den Ktr. van oordeel is, 
dat deze bepaling moet worden opgevat a ls 
een fait d'excuse, dat niet in eene telasteleg
g ing thuis behoort". 

Met onderdeel I kan ik in zooverre mede
gaan, dat ook naar mijne meening het tweede 
lid van art. 2 der Tarwewet niet in de eerste 
p laats is een fait d'excuse, een door den ver
dachte te zijner verdediging aan te voeren 
rechtvaardigingsgrond, doch veeleer een be
perking van de aan de Kroon in het eerste lid 
gegeven bevoegdheden. Het tweede lid bepaalt 
alleen, dat het eerste niet van toepass ing is op 
tarwemeel of -bloem, dat voor e igen gebruik 
van den vervoerder enz. bestemd is. Wie dus 
tarwemeel, dat uitsluitend hiervoor bestemd 
is, vervoert enz. behoeft uit dien hoofde geen 
i-egister te houden en voor zoover hij uit an
deren hoofde een register, als in lid 1 bedoeld , 
moet houden, behoeft hij omtrent zulk meel 
daar in geen aanteekening te houden. De be
woordingen van art. 4 van het Tarwebesluit 
1931 gaan dus in hare a lgemeenheid verder 
dan art. 2 der Tarwewet toelaat. Ik acht ze 
dan ook voor het geval van voor e igen ge
bruik van den vervoerder enz. bestemd tarwe
meel niet verbindend en in zooverre kan deze 
bestemming dus worden tot een rechtvaardi
gingsgrond voor dezen. 

Intusschen doet dit alles in dit geding niet 
af. Gelijk ik reeds betoogde, hebben wij hier 
te doen met een molenaarster, die, omdat zij 
tarwemeel bere idde en dus voorhanden had, 
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een register van model I moest houden. Im
mers is het ondenkbaar en is ook niet door 
haar beweerd, dat al het meel. dat zij alzoo 
bereidde voor eigen gebruik bestemd was. Re
gister I bevat nu ook een kolom, waarin de 
ontvangen tarwe moet worden aangeteekend 
en juist het in verzuim zijn met deze aantee
kening is haar in deze zaak te laste gelegd. 
Met deze overtreding heeft de vraag, of 1 id 2 
van art. 2 der Tarwewet een rechtvaardig ings
grond voor den verdachte bevat, clan wel een 
bestanddeel van het strafbare feit is, niets te 
maken; het gaat immers nog niet om tarwe
meel doch nog slechts om de grondstof, de 
tarwe. 

Al kan ik mij dus niet geheel met de bestre
den overweging der Rb. vereenigen toch zullen 
deze onderdeelen van het middel niet tot cas
satie kunnen leiden. 

Onderdeel VI is gericht tegen overweging 9, 
luidende: 

"dat de raadsman secundo heeft betoogd, dat 
het geïncrimineerde regi ster wèl wu zijn bij 
gehouden, zelfs zoodanig, dat dit meer ver
mei dde dan er op behoorde te staan, doch dat 
de Rb. van oordeel is, dat onder "bijhouden" 
moet worden verstaan "richtig" en overeen
komstig den werkel ijken toestand bijhouden, 
en bovendien "van dag tot dag" gelijk uit
drukkelijk in art. 4 der "Gewijzigde 'l'a rwe
beschikking 1931" is voorgeschreven en der
halve het register ook niet méér mag vermel
den dan inderdaad ontvangen is ; dat immers 
de registers moeten dienen ter nauwkeurige 
controle van alle tot tarwemeel of -bloem ver
werkte tarwe, ten einde ontduiking der bepa
lingen van de Tanvewet 1931 tegen te gaan, 
en de uitvoering van die wet staat of valt met 
het al of niet juist bijhouden der registers". 

Met deze overweging kan ik mij in hoofd
zaak vereen igen. Een register is niet "bij" 
wanneer na af loop van een boekingstermijn 
het gedurende dien termijn voorgevallene, dat 
daarin moet worden opgenomen, niet is ge
boekt of iets anders is geboekt dan met de 
werkelijkheid ove,·eenstemt. Zulk een boekings
termijn is voor de registers der Tarwebeschik
king bijna steeds één dag. Vandaar dat de Rb. 
spreekt van bijhouden "van dag tot dag"; 
slechts in ééri geval bedraagt die termijn een 
week zooals dan ook in overeenstemming met 
den i'aatsten zin van art. 4 der Tarwebeschik
king in een der modellen (III laat te kolom) 
is aangegeven, maar dit geval doet zich in 
deze zaak niet voor en kon dus door de Rb. 
verwaarloosd worden. 

Onderdeel VII e indelijk heeft betrekking op 
overweging 10 , luidende : 

dat de raadsman in dit verband mede heeft 
be'toogd, dat de verdachte in het gestelde tijds
verloop meer clan 4000 K.G. Hollandsche 
tarwe heeft ontvangen en zulks overeenkom
stig den werkelijken toestand in het register 
heeft vermeld, doch dat verweer niet op kan 
gáan, aangezien onder inheemsche tarwe, .!l"e
lijk bedoeld in de Tarwewet 1931 (naar bhJkt 
uit a rt. 1, 1 ° j 0

• 3° der Gewijzigde Tarwe
beschikking 1931) slechts is te verstaan: tarwe 
ge leverd door middel van de sub 3° vermelde 
instanties en alle andere Hollandsche tarwe m 
dit verband als buitenlandsche tarwe moet 
worden aangemerkt". 

Wat in onderdeel VII van het middel tegen 
deze overweging wordt aangevoerd, is op zich 
zei f juist. Doch daarbij wordt over het hoofd 
gezien, dat de Minister, die de modellen voor 
de registers voorschreef, dezelfde autoriteit is, 
van welke ook de Gewijzigde Tarwebeschik
king afkomstig is en dat deze du volkomen 
gerechtigd was in de modellen een andere 
woordenkeus te volgen dan in de beschikking, 
gelij k hij - blijkbaar ter vereenvoudiging van 
de voorstelling - deed door in voetnoten bij 
model I te bepalen, dat dáárin onder inheem
sche tarwe slechts die tarwe wordt verstaan, 
welke is geleverd door bemiddeling der door 
hem toegelaten organisaties en onder bui ten-
1 andsche tarwe alle tarwe, waarbij dit niet het 
geval is. Hiermede gaf hij tegelijkert ijd een 
kortere omschrijving van het door hem onder 
3° bij art. 1 der Gewijzigde Tarwebeschikking 
bepaalde en krachtens zijn hem bij Tarwe
besl uit 1931 verleende bevoegdheid een mor
schrift bij de invulling der eerste vier kolom
men van register model I in acht te nemen. 

Ook dit laatste onderdeel is derhalve onge
grnnd. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeen

komstig het bij dagvaarding in de eerste 
plaats te lastegelegcle ...... is bewezen ver-
kl aard, dat enz. , zie conclusie; 

dat de Rb. daa rbij , naar aanleiding Yan 
door den raadsman van requirante gevoerde 
verweren heeft overwogen: 

,, dat de raadsman secundo heeft betoogd", 
enz. zie de conclusie bij de bespreking van de 
onderdeelen VI en VII van het middel ; 

,,dat voorts uit de verklaringen van den ge
tuige Verschoor afdoende blijkt, dat aan ver
dachte in casu niet meer dan 4000 K.G. in
heemsche tarwe is geleverd ; 

"0. vervolgens" enz., zie de conclus ie hij de 
bespreking van de onderdeelen IV en V van 
het middel: 

"dat op denzelfden grond het betoog van 
den raadsman moet worden verworpen , dat de 
Gewijzigde Tarwebeschi kking geen registers 
voorschrift voor hem die tarwemeel voorhan
den heeft; 

,,dat ten slotte de raadsman heeft betoogd" 
enz., zie de conclusie bij de bespreking van de 
onderdeelen I-III van het middel; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat het eerste en het de,·de oncle,·deel zich 
rich ten tegen de weerlegging door de Rb. van 
een ook in die instantie gevoerd verweer, dat 
in de telastelegging, voor zooveel daarin sprake 
is van tarwemeel, tot uitdmkking had moeten 
zijn gebracht, dat dit tarwemeel niet bestemd 
was voor eigen gebruik; 

dat aan dit verweer echter de feitelijke 
grondslag ontbreekt; dat immers in de telast
legging, voor zooveel bewezen verklaard, 
slechts in zooverre van tarwemeel sprake ,s, 
a ls daarbij van requirante, molenaarster van 
beroe p, is gezegd, dat zij in een bepaald tijd 
vak tarwemeel bereidde"; dat nu echter mt 
de t~evoeging "handel drijvende onder de 
fi rma weduwe A. K." volgt, dat het bij die 
bereiding niet ging over tarwemeel voor eigen 
gebruik; dat dus de juistheid van de weer-
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legging door de Rb. van dit feitelijken grond
slag ontberend verweer geen verdere bespre
king behoeft; 

dat op het bovenoverwogene omtrent den 
inhoud van de bewezenverklaring mede moet 
afstuiten het tweede onderdeel, omdat - wat 
er zij van de vraag, of art. 4 van het Tarwe
besluit moet geacht worden mede betrekking 
te hebben op tarwemeel voor e igen gebruik, 
clan wel stilzwijgend te dezen aanzien de door 
art. 2, lid 2, der Tarwewet vereischte uitzon
dering te bevatten - in het onderhavige geval 
van tarwemeel voor eigen gebruik geen 
sprake is; 

dat het in het vierde onderdeel ontwikkelde 
bezwaar, dat op de bewezenverklaring, dat 
requirante tarwemeel bereidde, is aangeno
men, dat zij tarwemeel voorhanden had, is 
onjuist; 

dat immers, indien, gelijk te dezen, in eenig 
tijdvak in de uitoefening van eenig bedrijf 
tarwemeel is bereid, daaruit noodzakelijker
wijs volgt, dat in dat t ijdvak tarwemeel voor
handen is geweest; 

dat op denzel !den grond niet opgaat het 
vijfde onderdeel; dat toch de door art. 4 van 
het Tarwebesluit ingevolge de Tarwewet aan 
den Minister gegeven bevoegdheid om het hou
den van registers voor te sch rijven aan hen, 
die tarwemeel voorhanden hebben, insluit de 
bevoegdheid een zoodanig voorschrift te geven 
ten aanzien van hen, die tarwemeel bereiden, 
nu deze, tarwemeel bereidende, daardoor nood
zakelijkerwijs ook tarwemeel voorhanden 
hebben; 

dat bij het zesde onderdeel wordt bestreden 
de beslissing der Rb., dat - uiteraard in het 
onderhavige geval - het bijhouden van het 
register moest geschieden van dag tot dag; 
dat echter deze bes] issing - reeds op grond 
van hetgeen in het laatste lid van art. 4 der 
gewijzi gde Tanvebeschikking 1931 en in model 
n°. 1 is bepaald en, als nadere aanwijzing van 
hetgeen het register op een zeker tijdstip be
hoort te bevatten, mocht worden bepaald -
is juist; 

dat ook het zevende onderdeel faalt; 
dat toch voor het onderhavige geval slechts 

van belang is de vraag, wat bij de door het 
register vereischte en volgens de telastlegging 
verzuimde invulling met betrekking tot "in
heemsche tarwe" onder dit laatste is te ver
staan; 

dat nu het model n°. I van het register in 
noot a zelf aangeeft, dat voor de betreffende 
rubriek onder inheemsche tarwe slechts wordt 
,·erstaan die tarwe, welke is geleverd door 
bemiddeling der door den Minister toegelaten 
tarweorganisaties; 

dat de vaststelling aldus van hetgeen het 
l'eg ister behoort te bevatten , met geener le i 
wette] ijke bepaling in strijd is; 

dat derhalve het middel in geen zijner on
derdeelen tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

7 Februa,·i 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 

ijmegen.) 
De verordening schrijft voor verschillen

de categorieën van gebouwde eigendom
men aanslag naar verschil lende tarieven 
voor. 

Met deze, door de verordening zelve ge
maa kte onderscheiding kan worden reke
ning gehouden ten aanzi en van één be
lastbaar gebouwd eigendom, waarvan twee 
gedeelten in verschillende categorieën val
len, door twee aanslagen op te leggen . 

Geen bepaling der vero,·àemng verzet 
zich tegen deze wijze van handelen. 

Er bestaat geen bezwaar a ls maatstaf 
voor de bepaling der huurwaarde te ne
men de huurprijzen welke betaald worden 
door derden , die niet belastingplichtig zijn . 

Uit de uitspraak is niet af te leiden, 
met welke perceelen te Nijmegen de R. v. 
B. belanghebbende's eigendom heeft ver
geleken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A . 

wonende te B. tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Arnhem van 22 Sept. 1933 (no. 9490) be
treffende zijnen aanslag in de Straatbelasting, 
geheven door de gemeente Nijmegen, over 
1932, volgnummer 616; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclus ie van den 

Adv.-Gen. Berger, namens den P.-G., strek
kende tot vernietiging der bestreden uitspraak 
en verwijzing van het ged ing naar den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 
Arnhem, ter verdere behandeling en beslis
sing van de zaak in voltallige vergadering 
met inachtneming van het arrest van den 
H.R. ; 

0. dat in de gemeente Nijmegen eene be
lasting onder den naam van straatbelasting 
wordt geheven krachtens eene verordening die 
ten aanzien van hetgeen thans van belang is, 
de navolgende bepalingen bevat: 

Art. 1. In deze gemeente wordt eene belas
ting onder den naam van straatbelasting ge
heven wegens : 

a. gebouwde e igendommen en daarbij be
hoorende erven die aan openbare straten of 
aan met eene kunstverharding voorziene open
bare wegen in de gemeente belenden, of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen zijn, 
mits aan die wegen zorg wordt besteed voor 
verharding, verlichting en riol eer ing enz. 

Art. 2. Het belastingjaar begint met 1 Jan. 
en eindigt met 31 Dec. 

Art. 3. Onder gebouwde e igendommen wor
den verstaan alle binnen de gemeente ge
legen gebouwen, voor welk doel ook bestemd, 
met de gronden waarop zij staan en de 
bijgebouwen, erven en gronden, die er toe be
hooren. Uitzondering enz. 

Art. 4. Belastingplichting zijn zij die krach
tens recht van bezit of eenig ander zakelijk 
recht op 1 Jan. van h et belastingjaar het ge
not hebben van gebouwde (en ongebouwde) 
e igendommen, bedoeld in art. 1, enz. 

Art. 6. De belasting wordt berekend: 
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A. Van de gebouwde e igendommen naar 
de huurwaarde. 

Voor onder normale omstandigheden ge
huurde perceelen wordt de huurwaarde ge
steld op het bedrag van den jaarlijkschen 
huurprijs volgens de overeenkomst, die in 
werking is bij het begin van het tijdvak, waar
over de belasting wordt geheven. 

Alinea 6. De huurwaarde van n iet gehuur
de perceelen en van perceelen, waarvan de 
huurprijs niet onder normale omstandigheden 
is bedongen, wordt bepaald door vergelijking 
met onder normale omstandigheden gehuurde 
perceelen van dezelfde of de meest nabijko
mende soort en welke onder deze! fde of meest 
nabijkomende omstandigheden verkeeren enz. 

A. Voor de gebouwde eigendommen met 
hun gebouwde en ongebouwde aanhoorigheden 
als bedoeld in art. 3 le lid met een gezamen-
1 ijke huurwaarde : 

beneden f 100 2 pct.; 
van f 100 tot f 200 3 pct. , enz. 
B. Voor ongehuwde eigendommen enz. 
De onder A bedoelde belasting is slechts 

voor de helft verschuldig_d voor fabr ieken en 
werkplaatsen als bedoeld in art. 4 § 1 e der 
Wet op de Personeele B elasting 1896, enz.; 

0 . dat belanghebbende werd aangeslagen a ls 
genothebber van het gebouwde e igendom, be
kend in den legger onder art. 10180, naar een 
huurwaarde van f 3000-; dat na reclame, op 
grond, dat wegens het gedeelte van het eigen
dom, dat voor werkplaat;; werd gebruikt, in 
verband met het bepaalde in art. 7 sub a 
2e lid der verordening, een afzonderl ijke aan
slag was opgelegd, de aanslag naar een huur
waarde van f 2600 werd gerege ld ; 

dat belanghebbende in het beroepschrift 
hiertegen heeft aangevoerd dat in deze geen 
aanslag kon worden opgelegd, omdat: a . hier 
een aanslag is opgelegd voor een gedeelte van 
een perceel terwijl de verordening geen ge
deelten van een perceel als belasting-object 
kent; b. in casu van eene toepass ing van de 
verordening van art. 6 a 2e en 6e alinea geen 
sprake kan zijn; 

dat in ieder geval de huurwaarde te hoog 
is gesteld ; 

dat de Raad van Beroep overwogen heeft: 
dat ingevol ge het bepaalde in art. 7 sub B, 
2de lid de belasting naar het halve tarief ver
schuldigd is over het gedeelte van het pand 
dat als werkplaats werd gebruikt ; dat deze 
bepaling medebrengt, dat de huurwaarde van 
dit gedeelte en van het overige gedeelte a f
zonderlijk moesten worden bepaald en het 
bedrag der belasting voor ieder gedeelte af
zonderlijk wordt berekend; dat na samenvoe
ging van beide bedragen een aanslag had 
kunnen worden opgelegd, maar het eveneens· 
geoorloofd is voor beide gedeelten afzonder
lijke aanslagen op te leggen; dat voorts geen 
sprake kan zij n van eene toepassing van art. 
6a, le I id , maar wel van de 6e a linea, daar 
er, zooals den Raad uit eigen wetenschap be
kend is, te Nijmegen meerdere perceelen zijn, 
welke op 1 Jan. 1932 waren gehuurd onder 
normale omstandigheden en welke van de 
meest nabijkomende soort waren en onder de 
meest nabijkomende omstandigheden verkeer
den; 

dat de Raad, bij vergelijking met bedoelde 

perceelen, de huurwaarde van het e igendom 
van belanghebbende, na afscheiding er van 
van het als werkplaats gebrnikte gedeelte, op 
f 2000 niet te hoog bepaald acht; 

en op die gronden de beschikking van den 
Gemeenteraad heeft gehandhaafd; 

0 . dat belanghebbende in cassatie 3 grieven 
aanvoert, die hierop neerkomen; 

1 °. dat de Verordening op de heffing eener 
belasting, onder den naam van Straatbelasting, 
in de gemeente Nijmegen, verkeerd is toege
past, door wegens het aan belanghebbende 
toekomende gebouwde e igendom twee aan
slagen op te leggen, een voor het vol belaste 
gedeelte en een voor het gedeelte dat slechts 
ten deele bel ast is; 

dat toch die verorden ing geene gedeelten 
van gebouwde eigendommen a ls belasting
object kent en niet de bevoegdheid geeft om 
voor gedeelten van perceelen afzonderlijke 
aanslagen op te leggen; 

2°. dat volgens de vero rdening belasting
plichtig is de eigenaar van het te belasten 
eigendom ; 

dat de belastingplichtigen geen huurprijs 
voor de eigendommen betalen, en daardoor 
dus geen huurprijs bestaat, zoodat toepassing 
zoomin van het eerste a ls van het derde lid 
van art. 6a die voor de berekening van den 
aanslag naar huurprijs en huurwaarde ver
wijzen, mogelijk is; 

dat het niet aangaat te vergelijken met de 
huurprijzen, welke derden, niet genothebben
den, volgens de kadastrale leggers betalen, 
omdat de verordening deze huurprijzen niet 
kent; 

3°. dat de beslissing niet voldoende met 
redenen omkleed is, omdat de Raad van Be
roep, zeggende, dat hem uit e igen wetenschap 
ten aanzien van de huurwaarde van belang
hebbende.'s eigendom te Nijmegen perceelen 
bekend zijn, die voor vergelijking geschikt 
zijn, en, dat uit verge lijking daarmede voort
vloeit, dat de huurwaarde van belanghebben
de's perceel niet te hoog geschat is, verzuimt 
deze perceel en te noemen; 

0. omtrent de eerste grief: 
dat deze verordeni ng voor verschillende ca

tegorieën van gebouwde e igendommen aanslag 
naar verschillende tarieven voorschrijft; 

dat met deze door de verordening zelve ge
maakte onderscheiding, rekening kan worden 
gehouden ten aanzien van één belastbaar ge
bouwd e igendom, waarvan twee gedeelten in 
verschillende categorieën vallen, door twee 
aanslagen op te leggen; 

dat geene bepaling der verordening zich 
tegen deze wijze van h ande len verzet, zoodat 
de grief ongegrond is; 

0. dat de tweede grief art. 6a der Verorde
n ing verkeerd opvat, omdat, blijkens den 
samenhang, alinea 1 onder den huurprij s ver
staat den prijs, waarvoor deze van de genot
hebbenden, bedoeld in art. 4 zijn gehuurd, in
dien er op 1 J an. een huurovereenkomst be
staat, terwijl alinea 6 het geval regelt, dat 
dit laatste niet het geval is, of de prijs niet 
onder normale omstandigheden is bedongen; 

dat er geen bezwaar bestaat als maatstaf 
voor de bepaling der huurwaarde te nemen 
de huurprijzen welke betaald worden door 
derden, die niet belastingplichtig zijn; 
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0. dat de derde grief gegrond is, daar uit 
de uitspraak niet. is af te leiden, met welke 
percee!en te Nijmegen de Raad van Beroep 
belanghebbendé's eigendom beeft vergeleken; 

dat de Raad, nu belanghebbende had be
toogd dat de huurwaarde te hoog was gesteld 
deze perceelen behoorde te noemen, evenals 
de daarvoor op 1 Jan. van het belastingjaa1· 
geldende huurprijzen; 

dat de uitspraak bij gebreke daarvan wegens 
schending van art. 16 der Wet van 19 Dec. 
1914 (S. 564) niet in stand kan blij ven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar de Raad van Be

roep voor de Directe Belastingen te Arnhem 
ter verdere behandeling en beslissing der zaak 
in voltallige vergadering met inachtneming 
van dit arrest. 

(W.) 

7 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Opcenten op de hoofdsom der Per
soneele Belasting in de gemeente Amster
dam.) 

De oorspronkelijke verordening bevatte 
in art. 2 een tariefschaal, waarbij het 
maximum der opcenten op 100 werd ge
stel cl, terwij I volgens art. 4 op de aan
si agen van hen, die n iet in den zin der 
Wet op de Personeele Belasting 1896 ge
bruiker van een perceel waren, 100. op
centen werden geheven. 

De verordening in haar gewijzigden 
vorm heeft het maximum der opcenten op 
120 bepaald, doch art. 4 ongewijzigd ge
handhaafd. 

Art. 4 in haar gewijzigden vorm is dus 
in strijd met de laatste zinsrtede van art. 
285 Gem.wet. 

De H. R. aanvaardt het stelsel van nie
tigheid der gewijzigde verordening, alleen 
voor zooveel art. 4 betreft, doch met dien 
ver tande, dat de laatste zinsnede van art. 
285 de heffing met betrekking tot de niet
gebruikers rechtstreeks beheerscht en dus 
van hen 120 opcenten te heffen zijn. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Amsterdam, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
J aldaar, van 16 Sept. 1933 betreffende den 
hem voor het jaar 1932 in de gemeente Am
sterdam opgelegden aanslag in de Personeele 
Belasting naar den vijfden gronds lag, op 
welken aanslag 120 opcenten zijn geheven; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. B erger, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat aan belanghebbende wegens het hou
den van een automobiel voor het jaar 1932, 
een aanslag in de personeele belast.ing naar 
den vijfden grondslag is opgelegd in de ge
meente Amsterdam, op welken aanslag 120 
opcenten zijn geheven; 

dat belanghebbende, nadat hij vruchteloos 
tegen zijnen aanslag had gereclameerd, van 
de desbetreffende beschikking van den Inspec
teur in beroep is gekomen; 

dat het recht van de gemeenten om opcen
ten op de hoofdsom der personeele belasting 
te heffen nader is geregeld in art. 285 der 
Gemeentewet, waarin onder meer wordt be
paald, dat, indien het getal der opcenten 
hooger is dan 50, het geoorloofd is het tarief 
der opcenten op zoodanigen voet in te richten , 
dat een geleidelijk stijgend getal opcenten. 
wordt geheven bij toeneming van de belast
bare huurwaarde en dat op de aanslagen van 
hen, die niet in den zin der wet op de Per
soneele Belasting 1896 gebruiker van een per
ceel zijn, alsdan het maximum der opcenten 
geheven wordt; 

dat in de "Verordening op de heffing van 
opcenten op de hoofd om in de personeele be
la ting", vastgesteld in de vergadering van 
den Gemeenteraad van Amsterdam van 24 
Juli 1930 (Gemeenteblad 1930, afd . 3, volgn. 
82) en goedgekeurd bij K. B. van 22 Sept. 
1930 (S. n° . 8), in art. 2 het tarief der op
centen op zoodanigen voet was ingericht, dat 
een geleidelijk stij gend getal opcenten werd 
geheven bij toeneming van de belastbare huur
waa rde tot een maximum van 100, terwijl in 
overeenstemming daarmede in art. 4 bepaald 
was, dat op de aanslagen van hen, die niet 
in den zin der Wet op de Personeele Belas
ting 1896 gebruiker van een perceel waren, 
100 opcenten geheven werden; 

dat bij besluit van den gemeenteraad van 
25 Nov. 1931 (Gemeenteblad 1932, afd. 3, 
volgn. 16), goedgekeurd bij K. B. van 14 
Maart 1932 n°. 10 (S. n°. 10) art. 2 van bo
venbedoelde verordening in dier voege gewij 
zigd is, dat een n ieuwe tariefschaal is vastge
steld waarbij het maximum der opcenten op 
120 is gebracht, terwijl in die verordening 
overigens geen verandering is gebracht; 

dat belanghebbende, die naar tusschen par
tijen onbetwist vaststaat op 15 J an. 1932 hou
der van een motorrijtuig, doch niet gebruiker 
van een perceel in den zin van de Wet op de 
Personeele Belasting 1896 was en wien dien
overeenkomstig een aanslag in de personeele 
belasting was opgelegd, op welken aanslag 
het maximum aanta l opcenten volgens de 
"Verordening op de heffing van opcenten op 
de hoofdsom van de personeele belasting", 
zooals deze bij besluit van 25 Nov. 1931 ge
wijzigd is, dat is 120, geheven is, als grond 
van zijn beroep heeft gesteld, dat het maxi
mum aantal opcenten volgens die verordening, 
zooals zij oorspronkelijk was vastgesteld , dat 
is 100, had moeten worden geheven, omdat 
bovenbedoeld wijzigingsbesluit onverbindend 
zou zijn; 

dat belanghebbende ter toelichting van die 
ste il ing heeft aangevoerd, dat ten ge vol ge van 
die wijziging de verordening in strijd is ge
komen met art. 285 van de Gemeentewot, om
dat, terwijl het maximum aanta l opcenten 
voortaan tot 120 zou loopen, in art. 4 bepaald 
bleef, dat op de aanslagen van hen, die niet 
in den zin der \Vet op de Personeele Belasting 
1896 gebruiker van een perceel zijn 100 opcen
ten geheven worden ; 

dat de Inspecteur hiertegenover heeft ge
steld, dat art. 4 der verordening volkomen 
overbodig was en het blijven bestaan van die 
bepaling geen enkel gevo lg heeft, daar art. 
285 van de Gemeentewet ten aanzien van de 



1934 7 EEBR U A.R I 64 

opcenten, die moeten worden geheven op de 
aanslagen van hen, die niet gebruiker van 
een perceel zijn , een volledige regeling geeft, 
di e met de verordening als het ware een ge
heel uitmaakt, hetgeen door belanghebbende 
wederom is bestreden met het betoog, dat art. 
285 voornoemd niet is een voorschrift, dat 
geacht moet worden in de verordening te zij n 
opgenomen, doch een leidraad, waarnaar de 
gemeente zich bij het vaststellen van haar ver
ordeningen heeft te gedragen en dat, evenals 
u it het hierboven reeds aangevoerde, ook uit 
het feit dat deze leidraad bij het wijzig ings
besluit van 25 'ov. 1931 niet is gevolgd, 
moet worden afgeleid, dat dit onverbindend 
is, en de verordening van 1931 van krach t is 
gebleven; 

dat de Raad van Beroep dan verder omtrent 
een en ander heeft overwogen: 

dat het besluit, waarbij art. 2 der " Verorde
ning op de heffing van opcenten op de hoofd
som van de personeele belasting" , waarin oor
spronkelijk een tariefschaal was vastgesteld , 
loopende naar gelang van de belastbare huur
waarde van 50 tot 100, in dier voege werd ge
wijzigd, dat die tariefschaal voortaan van 60 
tot 120 zou loopen, niets inhoudt, waardoor 
eenige wettelijke bepaling geschonden is, zoo
dat, waar ook overigens de formaliteiten 1100-

dig voor de wijziging van een belastingveror
dening vervuld zijn, de Raad niet kan inzien, 
waarom dit besluit nietig zou zijn , en art. 2, 
zooals dat na de wijziging luid t, verbindende 
kracht zou missen; 

dat belanghebbende wel iswaar terecht heeft 
opgemerkt, dat art. 4 der verordening, ten 
gevolge van de wijz iging van het maximum 
aantal opcenten thans een bepaling inhoudt, 
die in strij d met de wet is, doch het gevolg 
van die omstandigheid niet is, dat aan het 
beslu it, waarbij di e wijziging is aangebracht, 
verbindende kracht zou moeten worden ont
zegd, doch enkel, dat art. 4 ze lf door de ad
ministratie en rechter niet meer mag wordel) 
toegepast ; 

dat ten gevolge hiervan de "Verordeni ng 
op de heffing van opcenten op de hoofdsom 
van de personeele belasting" weliswaar geen 
verbindend voorschrift bevat omtrent heffing 
van opcenten op de aanslagen van hen, die 
niet in den zin der wet op de P ersoneele 
Belasting 1896 gebruiker van een perceel 
zijn, doch di t niet als bezwaar kan worden 
gevoeld, daar uit de tariefschaal van art. 2 
in verband met het bepaalde bij den laatsten 
zin van a rt. 285 der Gemeentewet - dat naa r 
's raads oordeel een voorschrift inhoudt, dat 
degenen die een gemeentelijke verordening op 
de heffing van opcenten op de personeele be
lasting moeten toepassen, onmiddell ijk bindt 
- het bedrag der te heffen opcenten nauw
keurig ka n worden afgeleid ; 

dat op deze gronden de Raad van Beroep 
de beschikking van den Inspecteur heeft be
ve tigd; 

0. dat tegen deze uitspraak a ls midde l van 
cassatie is voorgesteld: 

,,S., a l thans v. t . van art. 285 der Gemeen
tewet in verband met art. 4 der Vero rdening 
op de heff ing van opcenten op de hoofdsom 
in de P ersoneele Belasting, zooals die verorde
ning is vastgesteld in de vergadering van den 

gemeenteraad van Amsterdam van 24 J ui i 
1930 (Gemeenteblad 1930, a fd . 3, volgn. 82) 
en goedgekeurd bij K . B. van 22 Sept. 1930 
(S. n° . 8), in verband met art. 16 der Wet 
van 19 Dec. 1914 (S. n°. 564)"; 

dat tot toelichting van het middel in hoofd
zaak is aangevoerd: 

vooreerst, dat ten deze niet a lleen de gel
digheid der nieuwe verordening van 25 N ov. 
1931 ter toetse komt, maar d ie wijzigingsver
ordening als opgenomen moet worden be
schouwd in de oorspronkelijke verordening 
van 1930 ; 

dat de verordening in haren a ldus gewij
zigden vorm onverbindend is, omdat zij eene 
bepaling bevat, strijdende met de Gemeente
wet; 

dat mitsdien de wijz ig ingsverordening, wel ke 
tot dit feit aanleiding gaf, is onverbindbaar 
en derhalve de oorspronkelijke verordening 
van 1930 alleen en ongewijzigd rechtskrach t 
heeft, waaruit volgt, dat met toepassing van 
art. 4 dier verordening 100 opcenten hadden 
behooren te worden geheven en n iet, gelijk 
is geschied, 120 ; 

dat belanghebbende subsidi a ir nog heeft be
toogd, dat indi en ten gevolge van de door 
den Raad aangenomen geldigheid der wijzi
gingsverordening van 1931 eene nieuwe ver
bindende verordening mocht zijn ontstaan, ook 
dan art. 4 van die in haar geheel geldige 
verordening rechtskracht blijft houden en 
ook. in dezen gedachtengang dus slechts 100 
opcenten mochten worden opgelegd, ,,te meer, 
daar art. 285 der Gemeentewet niet bevat een 
voorsch rift, dat zonder meer geacht moet wor
den een onderdeel uit te maken van elke ge
meenteverordening, maar niets anders is dan 
een richtsnoer, door den wetgever aan den 
gemeente-verordenaar gegeven"; 

0. omtrent een en ander : 
dat de oorspronkelijke vernrdening in art. 

2 eene tariefschaal bevatte, waa rbij het maxi 
mum der opcenten op 100 werd gesteld , ter
wijl volgens art. 4 op de aanslagen van hen, 
die niet in den zin der Wet op de Personeel e 
Belasting 1896 gebrui ker van een perceel 
waren, 100 opcenten werden geheven; .. _ 

dat de verordening in haren gew 1J z1gden 
vorm het maximum der opcenten op 1 20 heeft 
bepaald, doch art. 4 ongewijzigd gehandhaafd 
heeft, krachtens hetwelk aan bedoelde niet. 
gebruikers 100 opcenten worden opgelegd ; 

dat art. 4 der verordening in haren gewij
zigden vorm dus in strijd is met de I aatste 
zinsnede van art. 285 der Gemeentewet, vol
gens hetwel k van de niet-gebruikers het maxi 
mum der opcenten geheven wordt; 

dat de vraag r ijst wat van dezen strijd met 
de wet het gevolg is: 

a. nietighe id der geheele wijzigingsveror
dening, zoodat de oorspronkelijke verordening 
ge ldt, krachtens welke rechtens 100 opcenten 
zijn ; 

b. nietigheid der gewijzigde verordening, 
a ll een voor zoovee l art. 4 betreft, zu lks met 
het gevolg, dat eene regeling ten aanzien der 
niet-gebruikers ontbreekt en dus van hen geene 
opcenten kunnen worden geheven, dan wel: 

c. nietigheid der gewijzigde verordening 
alleen voor zooveel art. 4 betreft, doch met 
dien verstande, dat de laatste zinsnede van 
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art. 285 de heffing met betrekking tot de niet
gebruikers rechtstreeks beheerscht en dus van 
hen 120 opcenten te heffen zijn; 

dat de H . R. het in de derde plaats ge
noemde stelsel aanvaardt; 

dat toch de gebiedende regel der wet, dat 
van de niet-gebruikers het maximum der op
centen wordt geheven, niet bedoelt een richt
snoer te vormen voor de gemeente bij het ma
ken harer verordening, maar het hier een 
regel betreft, die, op het bewuste punt alle 
zeggenschap aan de gemeente ontnemend, on
a fhankelijk van het welnemen van deze laat
ste, naar aard en strekking rechtstreeks voor 
de belastingplichtigen wil gelden en verbin
dend zijn; 

dat in 's Hoogen Raads stelsel art 4 der ge
wijzigde verordening van de gemeente Am
sterdam nietig is, doch de nietigheid dier ver
ordening zich tot dit artikel beperkt, terwijl 
van den belanghebbende het maximum der 
opcenten, bij de gewijzigde verordening ge
steld, dus 120, moet worden geheven; 

0. dat mitsdien de uitspraak van den Raad 
van Beroep met juistheid is gewezen en het 
middel ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

7 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Haarlem.) 

In art. 6 aanhef en sub 3° van de Ver
ordening op de heffing eener Straatbelas
ting in de gemeente Haarlem wordt be
paald, dat van deze belasting zijn vrijge
steld de perceelen, welke uitsluitend ge
bezigd worden voor den openbaren dienst 
van het Rijk en van de provincie. 

Indien de aan het onderhavig terrein 
gegeven bestemming voor den militairen 
dienst noodig maakt, dat het daarop 
groeiende gras geregeld wordt gemaaid, 
moeten de tot dat doel verrichte werk
zaamheden in het algemeen geacht wor
den deel uit te maken van het gebruik 
voor den openbaren dienst, dat van het 
terrein wordt gemaakt. 

De vraag, of dit anders wordt doordat 
het de pachter van het grasgewas is, die 
deze werkzaamheden verricht, moet naar 
de omstandigheden worden beoordeeld, en 
wel in de eerste plaats naar de bepalingen 
van de pachtovereenkomst in verband met 
den aard en den omvang van het gebruik 
voor militaire doeleinden. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Ontvanger der Registratie en Domeinen te 
Haarlem, vertegenwoordigend den Staat der 
Nederlanden tegen de uitspraak van .den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Haarlem van 10 Juli 1933, betreffende den 
aan den Staat opgelegden aanslag in de 
Straatbelasting aldaar, over 1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot vernietiging van 
de bestreden uitspraak en tot verwijzing der 

L. 193•.L 

zaak naar den Raad van Beroep te Amster
dam, ten einde haar, met · inachtneming van 
's Hoogen Raads te geven arrest, te berechten 
en af te doen ; 

0. dat aan belanghebbende een aanslag in 
voormelde belasting is opgelegd onder meer 
wegens een terrein, om vattende de kadastrale 
perceel en gemeente Schoten · Sectie A. nos. 
177, 178, 356, 358 , 360 en 362 ter gezamen
lijke oppervlakte van 3.99 .00 H.A. en met 
een geschatte waarde van f 39 .90, welke waar
de daarna door den Raad der gemeente Haar
lem ambtshalve van f 1 op f 0.35 per M2 . is 
teruggebracht; 

0. dat, nadat belanghebbende had gerecla
meerd en de Gemeenteraad den ambtshalve 
verminderden aanslag had gehandhaafd bij 
beschikking van 11 Mei 1932, belanghebbende 
van die beschikking in beroep is gekomen, 
waarbij hij, wat het onderwerpelijk terrein 
betreft, voor zooveel thans van belang, heeft 
aangevoerd: dat dit vaste goed ingevolge art. 
6, 3° der betreffende verordening van de be
lasting is vrijgesteld daar het uitsluitend voor 
den militairen dienst wordt gebezigd, hetgeen 
hieruit blijkt, dat het terrein als het ware 
bezaaid is met betonnen schuilplaatsen voor 
het opstellen van geschut; dat weliswaar het 
grasgewas verpacht wordt, maar dit niet weg
neemt, dat het terrein aangemerkt moet wor
den uitsluitend te worden gebezigd voor den 
pub] ieken dienst, aangezien het maaien van 
het gras noodig is om het terrein in behoor
lijken toestand te houden, welk onderhoud op 
de voordeel igste manier geschiedt door het 
grasgewas te verpachten; dat de pachters 
enkel het recht hebben het gras weg te halen, 
maar overigens op geenerlei wijze genot van 
de militaire gronden mogen trekken; dat 
bovendien de aanslag voor deze perceelen te 
hoog is; 

0 . dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft vernietigd, onder 
meer met bepaling dat de belasting ten aan
zien van het onderwerpelijk vast goed zal 
worden geregeld naar een verkoopwaarde van 
f 833 per H .A., na ter zake te hebben over
wogen: 

"dat, nu tusschen partijen vaststaat dat van 
deze terreinen, hoewel bestemd voor den mili
ta iren dienst, het grasgewas wordt verpacht, 
niet meer gezegd kan worden, dat dezelve uit
sluitend voor den militairen di enst worden 
gebezigd, en hieraan niet afdoet het van zijde 
van appellant gereleveerde feit, dat die ver
pachting van het grasgewas juist geschiedt 
in het belang van de militaire bestemming 
dier terreinen" ; 

0 . dat tegen deze uitspraak wordt opgeko
men met het navolgende middel van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 269, 275, 277, 278 
en 280 der Gemeentewet en van de artt. 1, la 
en 6 van de Verordening op de heffing eener 
belasting onder den naam van "straatbelas
ting" der gemeente Haarlem, vastgesteld bij 
raadsbesluit van 27 Sept. 1922 n°. 10, goed
gekeurd bij K. B. van 27 April 1923 n°. 48, 
gewijzigd bij raadsbesluit van 12 Nov. 1930 
n°. 27, goedgekeurd bij K. B. van 12 Febr. 
1931 n°. 4, doordat de Raad van Beroep vast
stelt, dat van de bedoelde perceelen niet meer 
kan worden gezegd, dat dezelve uitsluitend 

5 
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voor den militaire,n dienst worden gebezigd; 
ten onrechte, daar het verpachten van het 

grasgewas in dit geval geenszins a ls bezigen 
of mede-bezigen van de terreinen mag worden 
opgevat, omdat het door verpachten erlangen 
van een pachtsom geenszins doel is, doch a l
leen geschiedt om het uitsluitend bezigen voor 
den openbaren dienst mogelijk te maken, daar 
nu eenmaal een met gras bezet terrein niet 
voor oefeningen enz. gebruikt kan worden, 
tenzij van gras ontdaan, zoodat het verpachten 
van het gras in casu niet anders is dan een 
daad van onderhoud om de terreinen aan het 
uitsluitend doel te kunnen laten beantwoor
den; 

0 . dienaangaande en ambtshalve: 
dat in art. 6 aanhef en onder 3° van de 

verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam va n Straatbela ting in de ge
meente Haarl em wordt bepaald, dat van deze 
belasting zijn vrijgesteld de perceelen, welke 
uitsluitend gebez igd worden voor den openba
ren dienst van het Rijk en van de provincie; 

dat indien de aan het onderhavig terre in 
gege;en bestemming voor den mi li tairen 
dienst nood ig maakt, dat het daarop groe ien
de gras geregeld wordt gemaaid, de tot dat 
doel verrichte werkzaamheden in het alge
meen geacht moeten worden deel uit te maken 
van het gebruik voor den openbaren dienst, 
dat van het terrein wordt gemaakt; 

dat de vraag, of dit anders wordt doordat 
het de pachter van het grasgewas is, die deze 
werkzaamheden verricht, naar de omstand ig
heden moet worden beoordeeld, en wel in de 
eerste pi aats naa r de bepalingen van de 
pachtovereenkom t in verband met den aard 
en den omvang van het gebruik voor militaire 
doeleinden; 

dat er voor een bevestigende beantwoording 
der vraag geen reden zal zijn, als het ver
pachten plaats vindt louter als middel om in 
het vereischte onderhoud van de militaire 
werken op voordeel ige wijze te voorzien; 

dat het anders kan zijn zoo de verpachting 
geschiedt onder voorwaarden , welke, hoewel 
zulks ten aanzien van de militaire bestemming 
der gronden niet van belang is, ten doel heb
ben een goeden stand van het grasgewas te 
bevorderen en ook voor de toekomst behoor
lijke inkomsten daaruit te verzekeren, of wel, 
waarbij den pachter een uitgebreider gebruik 
van het land wordt toegestaan dan voor het 
enkel maa ien en oogsten van het gras wordt 
vereischt; 

dat toch bij zoodanige wijze van verpachten 
allicht moet worden aangenomen, dat, naast 
het gebruik van het terrein voor militaire 
doele inden, een gebruik als gras- en hooiland 
komt te staan, dat met den openbaren dienst 
van het Rijk niet te maken heeft en daarom 
toepassing van voormelde bepaling der ver
ordening ui tslu it; 

dat mitsdien de voormelde overweging van 
den Raad van Beroep in haar algemeenheid 
de daarop steunende bes] issing niet kan dra
gen, zoodat de bestreden uitspraak behoort te 
worden vern ietigd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst, in verband met het K. B. van 24 

Juni 1933, S. 335, het geding naar den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen te 

Amsterdam ter verdere behandeli ng en be
sli ssing van de zaak in voltallige vergadering, 
met inachtneming van dit arrest. 

(W.) 

7 F ebrua1'i 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Onteig.wet art. 92a.) 

De grief, hierop steunende, dat het von
nis voor de wijze van berekening der 
schadeloosste lling en de motiveering daar
van naar het verslag der deskundigen 
verwijst. mist feitelijken grondslag. 

De Rechtb. heeft de schadeloosstelling 
bepaald op f 1.23 per M2 op grond, dat 
het terrein gelijbvaardig is aan een te 
Zwolle voor f 2.- per M2 verkocht ter
rein, doch niettemin niet f 2.- per M2 
waard is , omdat zijn waarde wordt ge
drukt door de omstandigheid, dat de ge
meente Kampen een ige ter plaatse gele
gen, van het onteigende weinig verschil 
lende, terreinen in der minne heeft ver
kregen voor gem iddeld f 0.46 per M2 en 
deze, nadat zij bouwrijp zijn gemaakt, voor 
lagen prij s van de hand za l kunnen doen. 

De ste lling, dat art. 92a Onteig.wet voor 
de waardebepaling een bouwexploitatie
rekening e ischt, steunt niet op de woor
den of op de geschiedenis van het artikel, 
hetwelk elke wijze van waardebepaling 
toelaat, mits daarbij tot hun recht komen 
de factoren, waarmede krachtens het ar
t ikel bij het bepalen der waarde rekening 
moet worden gehouden, hetgeen hier het 
geval is. 

De Burg. der gem. Kampen, eischer tot cas
satie van een vonn is der Rb. te Zwoll e van 6 
Dec. 1933, adv. Jhr. Mr. W. M. de Brauw, 

tegen: 
L. H. Bodde Bouman, te H engelo (0.), a ls 
cm·ator over A. Boelde Bouman, verweerder, 
adv. Mr. A. E. J. Nysingh . 

Adv.-Gen. Berger nam de volgende con
clusie : 

Als middel van cassatie is in deze zaak aan
gevoerd : 

"S. of v. t. van de artt. 152 en 162 der 
Grondwet, 20 R. 0., 48 en 59 Rv., 2, 37, 40 , 
77, 88, 92, 92a der Onteigeningswet, 

door bij deze onteigening in het belang der 
Volkshuisvesting de schadeloosstelling voor 
den onder de gemeente Kampen gelegen ont
e igenden grond, welke a ls bouwgrond door de 
Rb. is gewaardeerd, te bepalen op f 1.23 
per M2. , 

daarbij, volgens het vonnis, vo lgende het 
verslag der deskundigen, behalve voor zoover 
de Rb. de schadeloosstelling op f 1.23 in plaats 
van · op het gemiddelde van f 2 en f 0.52 
(f 1.26) fixeert, 

waarbij de Rb., volgens het vonnis het oor
deel der deskundigen overnemend, eerst de 
waarde van het te onte igenen• terrein stelt op 
f 2 per M2., op grond, dat volgens constatee
ring der deskundigen, dit terrein als bouw
terrein geheel gelijbvaardig is met zeker te 
Zwolle voor f 2 per M2. verkocht te1rein, ge-



67 7 FEBRUARI 1934 

legen in de onmiddellijke nabijheid van Zwolle van het verslag der deskundigen of geheel of 
en wel (blijkens het rapport) tusschen de Wip- ten deele daarvan afwijkt. 
strikkerallee en den dijk langs het kanaal Wat nu die wijze van berekening en moti-
Zwoll e-Almelo, veering van de schadeloosstelling door de Rb. 

en vervolgens die door vergelijking vastge- zelve betreft, wil het mij voorkomen, dat on-
stelde waarde van f 2 gedrukt acht door den derdeel II van het middel in zijne bestrijding 
aankoopprijs van alle ter pl aatse gelegen (en daarvan ongegrond is. Volgens den inhoud 
door de gemeente gekochte) terreinen, welke, van het bestreden vonnis hebben de deskundi-
als onweersproken, op f 0.46 gemiddeld per gen de waarde van het te onteigenen terrein, 
M 2. is te stellen, terwijl de onmiddellijk aan als bruto- of ruwen bouwgrond, vastgesteld 
het onteigende terrein grenzende en daarvan op f 2 per M2., zulks door vergelijking met 
weinig verschillende (volgens de deskundigen een voor dien prijs verkocht terrein te Zwolle, 
gelijkwaardige) perceelen door de gemeente hetwelk zij, daarbij rekening houdende met 
zijn gekocht voor gemiddeld f 0.52, a ll e " '.'.1a.rdebepalende factoren en die bij de 

waarna de Rb., volgens het vonnis zich ver- vergehJkmg tegenover elkaar stellende ge-
eenigend met de methode waarop door de des- heel gelijkwaardig achtten aan het te' ont-
kundigen de depreciatie wordt berekend, de e igenen terrein. Of en in hoeverre een ter-
schadeloosstelling fixeert op het gemiddelde rein te Zwolle voor vergelijking met een over-
van f 2 en f 0.46, eenko~stig terrein te Kampen in aanmerking 

welk vonnis: koi:i:it, 1s, meen 1k, eene vraag van zuiver fei-
l. niet naar den e isch der Wet de gronden tehJ ken aard, welke in cassatie niet kan wor-

inhoudt, waarop het rust, omdat het vonnis den onderzocht. Met dit aldus door vergelij-
eene motiveering geeft van de berekening der king gevonden cijfer van f 2 per M2. ver-
schadeloosstelli ng, die niet met de in het ver- kl aa~! ~e Rb. zich te vereenigen, nu eischers 
slag der deskundigen gegeven motiveering bestriJdmg daarvan haar niet overtuigend is 
vereenigbaar is, in elk geval daarvan geheel , voorgekomen. Dat de Rb. het bedoelde cijfer 
althans belangrijk, afwijkt, terwijl het vonnis zonder motiveering zoude hebben overgeno-
toch voor de wijze van berekening en de moti- men, schijnt mij derhalve moeilijk vol te hou-
veering daarvan naar het rapport verwijst, den, terwijl m. i. evenmin met vrucht voor 

Il. ten onrechte, daar de schadeloosstelling Uwen __ Raad kan worden betwist, dat genoem, 
(welke volgens de wet, nu van andere factoren de pr1Js, waarvoor het terrein te Zwolle werd 
niet blifkt gelijk moet zijn aan de werkelijke verkocht, gelijk is aan zijne waarde, nu de 
waarde v~n het onteigende) stelselmatig en Rb. dit kennelijk aanneemt, waar zij over-
zonder meer te fixeeren op het gemiddelde weegt, dat deskundigen de waarde van het 
tusschen een gemiddelden aankoopprij s per te onteigenen goed door vergel ijking met voor-
centiare van de ter plaatse (dat is in Kam• meld te Zwolle gelegen terrein hebben vast-
pen, nabij het onteigende) gelegen terreinen, gesteld op f 2 per M2. en uit niets blijkt, zelfs 
en de waarde vastgesteld door vergelijking niet is beweerd, dat de ve1·koop van het 
met en gelijkstelling aan een te Zwolle voor Zwolsche terrein zoude hebben plaats gevon-
f 2 per centiare verkocht (en aldaar gelegen) den onder eenige omstandigheid, welke op 
terrein en door overneming zonder verde.-e den verkoopprijs eenen zoodanigen invloed 
motiveering van dien koopprij s - aan den zoude hebben uitgeoefend, dat hij niet geacht 
onteigende niet toekent de werkelijke waarde zoude mogen worden met de werkelijke waar-
van hèt onteigende terrein, en zeker niet de de overeen te stemmen. 
waarde bepaalt op de wijze, waarop zulks vol- Voorts schijnt dit onderdeel van het middel 
gens de Onteigeningswet in dit geval had moe- mij ten onrechte er over te klagen, dat de 
ten geschieden, gelijk dan ook de deskundi- Rb. de schadeloosstelling "stelselmati g en 
gen, wier rapport de Rb. zegt te volgen, den zonder meer" fixeert op het gemiddelde tus-
huns inziens meest billijken prijs maar niet de schen een gemiddelden aankoopprijs per een-
werkelijke waarde hebben bepaald". tiare van de ter plaatse gelegen terreinen en 

H et middel zal, dunkt mij, niet tot ca satie de vastgestelde waarde van meergemeld ter-
kunnen leiden. Onderdeel I mist toch, naar rein te Zwolle. Uit de rechtsoverwegingen 11, 
het mij voorkomt, feitelijken grondslag, aan- 12, 13 en 14 van het bestreden vonnis immers 
gezien de H. R. m. i. geen kennis zal kunnen blijkt, dat de Rb. met de deskundigen de 
nemen van het verslag der deskundigen. H et door vergelijking gevonden waarde van het 
bestreden vonnis verwijst er niet naar, ver- te onteigenen terrein ad f 2 per M2. gedrukt 
klaart nergens den inhoud daarvan over te acht, niet, gelijk het middel stelt, door den 
nemen, maar stelt alleen (rechtsoverwegingen aankoopprijs van de ter plaatse gelegen ter-
3 en 10) vast, dat en in hoeverre de Rb. het reinen , maar door het feit, dat de gemeente. 
m haar oordeel met dat van deskundigen eens K ampen, die de aangrenzende, van het te ont-
is. Voor zoover het bestreden vonnis overigens eigenen terrein weinig versch i1l ende, percee-
eene motiveering geeft van het bedrag der !en voor gemiddeld f 0.46 per M2 . verwierf, 
schadeloosste lling aan de hand van het ver- in staat zal zijn, die aangrenzende perceelen, 
slag der deskundigen, is de cassatierechter wanneer ze bouwrijp zijn gemaakt, te verkoo-
aan de opvatting der Rb. van bedoeld verslag pen beneden den prijs, waarmede de deskun-
gebonden (H. R. 28 Nov. 1923, W. 11153, digen bij hunne vergelijking rekening hielden. 
N . J. 1924, 147) en derhalve buiten staat om In aanmerking nemende, dat in het algemeen 
die opvatting naar hare juisthe id te toetsen . de overheid eenerzijds zich niet in die mate 
Uw Raad zal dus ook niet kunnen nagaan, of het maken van winst ten doel stelt, als ander-
de wijze van berekening en de motiveering zijds minder economisch exploi teert, dan een 
van de schadeloosstelling, zooals de Rb. die I particulier, meent nu de Rb. den invloed van 
geeft, al dan niet vereenigbaar is met die , genoemde waardedrukkende omstandigheid 
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zoodanig te moeten schatten, dat zij de waar
de van de te onteigenen terreinen, schoon 
overigens gelijkwaardig aan het Zwolsche, ten 
gevolge van die omstandigheid, welke bij 
1 aatstgemeld terrein geene rol speelt, niet 
hooger kan stellen dan op f 1.23 per M2. 
Laatstgenoemd cijfer vertegenwoordigt dus in 
het stelsel der Rb., rekening houdende met 
alle te dezen in aanmerking komende fac
toren, wel degelijk de werkelijke waarde van 
het onteigende. 

Dat de deskundigen, wier rapport de Rb. 
zegt te volgen, den huns inziens meest billij
ken prijs, maar niet de werkelijke waarde, 
zouden hebbe·n bepaald, mist, gelijk reeds uit 
het voorafgaande volgt, feitelijken grondslag, 
nu daarvan uit het vonnis niet, veeleer het 
tegendeel, blijkt, terwijl overigens, voor zoo
ver deskundigen zich al in voormelden zin 
mochten hebben uitgedrukt, daarmede kenne
lijk bedoeld en door de Rb. begrepen is de 
werkelijke waarde. 

Wat eindelijk betreft de grief, dat de waar
de a ls voorschreven niet zoude zijn bepaald 
op de wijze, waarop zulks volgens de Ont
eigeningswet in dit geval had moeten geschie
den, tot staving waarvan bij pleidooi is aan
gevoerd, dat art. 92a der Onteigeningwet, voor 
het hier aanwezige geval van onteigening in 
het belang der volkshuisvesting, voor de bepa
ling van de waarde van grond als bouwgrond 
als uitgangspunt eene bouwexploitatie-reke
ning zoude vereischen, deze stelling komt mij 
niet houdbaar voor. In het algemeen toch is 
de rechter, binnen de door de wet gestelde 
grenzen, geheel vrij , de schadeloosstelling en 
dus ook de werkelijke waarde van het ont
eigende te bepalen op de wijze, welke hem het 
meest bruikbaar voorkomt, en het kan hem 
derhalve ook niet verboden zijn, een en ander 
vast te stellen door vergelijking van het ont
eigende met de waarde van andere terreinen, 
mits daarbij slechts rekening wordt gehouden 
met alle factoren, waarmede de wet gerekend 
wenscht te zien, dus bij bepaling van bouw
grondwaarde bepaaldelijk ook met de facto
ren, in art. 92a der Onteigeningswet aange
geven. Dat zulks bij de hier gevolgde vergelij
kingsmethode niet mogelijk zoude zijn zal m. i. 
in het algemeen niet kunnen worden volge
houden en, naar de feitelijke, dus in cassatie 
onaantastbare, vaststelling der Rb. (rechts
overweging 8) is het hier inderdaad geschied, 
vermits de deskundigen bij hunne meergemel
de vergelijking immers hebben rekening ge
houden met alle waardebepalende factoren en 
die bij vergelijking tegenover elkander hebben 
gesteld. AI moge de berekening van de waar
de van bouwterrein aan de hand van eene 
bouwexploitatie-rekening de meest gebruike
lijke, zelfs de meest wenschelijke zijn en de 
wetgever ook wellicht daaraan bij de vaststel
ling van art. 92a in de eerste plaats hebben 
gedacht, daaruit mag, dunkt mij, geenszins 
worden afgeleid, dat de wet, in strijd met de 
vrijheid, welke zij vroeger aan den rechter 
placht te laten, dezen zonder uitdrukkelijke 
bepaling te dien aanzien aan eene wijze van 
waarde-vaststelling zoude hebben willen bin
den. 

Het voorgestelde middel mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwerping 

van het beroep, met veroordeeling van den 
eischer qq. in de kosten, op de behandeling 
van het geding in cassatie gevall en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden vonnis en het 

tusschenvonnis van 24 Mei 1933, waarna het 
eerste voor de feiten verwijst, het hier betreft 
de onteigening in het belang der volkshuisves
ting ten name der gemeente Kampen van een 
onder die gemeente gelegen perceel, groot 
1.2510 H.A.; 

dat, nadat bij het tusschenvonnis deskundi
gen waren benoemd om bericht uit te brengen 
omtrent de schadeloosstelling bij het bestreden 
vonnis het bedrag der aan gedaagde (verweer
der in cassatie) te betalen schadeloosstelling is 
bepaald op f 15 ,387.30 ; 

dat de Rb. daarbij heeft vooropgesteld , dat 
de bepaling van de schadeloosstelling op den 
voet van bruto-bouwterrein vaststaat, aange
zien de deskundigen tot de conclusie komen, 
dat exploitatie van het te onteigenen terrein 
als bouwterrein economisch mogelijk is, en de 
Rb. zich in zooverre met het verslag der des
kundigen vereenigt; 

dat de Rb. wijders heeft overwogen: 
.,dat de deskundigen tot hunne bovenver

melde conclusie zijn gekomen door vergelij
king van het te onteigenen terrein, met an
dere, den laatsten tijd verkochte perceelen, 
speciaal een, in de onmiddellijke nabijheid 
van Zwolle gelegen perceel , dat verkocht is 
voor f 2 per Kwadraat-meter, en door daarna 
rekening te houden met het feit, dat de aan 
het te onteigenen terrein grenzende perceelen 
door eischer qq. minnelijk zijn verkregen voor 
een gemiddelden prijs van f 0.52 de M 2. ; 

"dat eischer qq. tegen het vergelijken met 
andere perceelen de bezwaren heeft geopperd, 
hierin gegrond, dat, ter bepaling van de 
waarde als bruto-bouwterrein, de vergelijking 
met andere terreinen een onbruikbare metho
de is, waar voor het bepalen van die waarde 
met tallooze factoren moet worden gerekend, 
die uit den aard der zaak voor ieder terrein 
geheel verschillend zijn; 

.,dat de Rb. die bezwaren niet deelt, daar, 
mits slechts met al die factoren rekening 
wordt gehouden, met dien verstande, dat zij 
bij het vergelijken der terreinen tegen elkaar 
behoorlijk worden afgewogen, naar haar oor
deel een behoorlijke waardebepaling tot stand 
komt, zijnde, bij tegengestelde meening, iedere 
vergelijking - behoudens het practisch niet 
voorkomende geval van geheel identieke ter
reinen - uitgesloten; 

.,dat de deskundigen hebben geconstateerd, 
dat het te onteigenen terrein als bouwterrein 
geheel gelijkwaardig is met voormeld voor f 2 
per M2. te Zwolle verkochte terre in, waarbij 
aangenomen moet worden, dat de deskundi
gen, die door partijen tijdens het onderzoek 
uitvoerig en volledig omtrent hun taak zijn 
ingelicht, rekening houdende met a lle waarde
bepalende factoren, en die bij de vergelijking 
tegenover elkaar stellende, tot de conclusie 
zijn gekomen dat, door elkaar genomen, de 
vergeleken terreinen geheel gelijkwaardig zijn 
te achten; 

"dat de deskundigen, de waarde van het te 
onteigenen terrein op f 2 per M2. stellend, ten 
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slotte tot een schadeloosstelling van f 1.26 per 
M 2. zijn gekomen, door in aanmerking te 
nemen dat de aangrenzende perceelen door 
eischer qq. minnelijk zijn verkregen voor ge
middeld f 0.52 per M2.; 

"dat daaruit volgt, dat naar de meening 
der deskundigen de door vergelijking vastge
stelde waarde van f l! wordt gedrukt door het, 
buiten de vergelijkingsfactoren vallende feit, 
dat e ischer qq., die de aangrenzende van het 
te onteigenen terrein weinig verschillende per
ceel en voor belangrijk minder dan f 2 ver
wierf, in staat zal zijn die aangrenzende per
ceelen - wanneer ze bouwrijp zijn gemaakt -
te verkoopen beneden den prijs, waarmede de 
deskundigen bij hunne vergelijking rekening 
hielden; 

"dat het aannemen dezer depreciatie der 
Rb. juist voorkomt, terwijl de Rb. zich -
in aanmerking nemende, dat in het algemeen 
de overheid eenerzijds niet in die mate het 
maken van winst ten doel stelt als anderszijds 
minder economisch exploiteert dan een parti
culier - ook met de methode waarop die 
depreciatie wordt berekend (het gemiddelde 
van f 2 en f 0.52) vereenigt; 

"dat echter de deskundigen tot het cijfer 
f 0.52 zijn gekomen door het gemiddelde der 
aaukoopprijzen te nemen, slechts van de on
middellijk aan het terrein van gedaagde qq. 
grenzende perceelen, ten onrechte evenwel, 
daar de bedoelde depreciatie wordt veroor
zaakt en bepaald door den aankoopprij s van 
alle ter plaatse gelegen terre inen, welke, als 
onweersproken, op f 0.46 gemiddeld per M2. 
is te stellen ; 

,,dat mitsdien de te betalen schadeloosstel
] ing moet worden gefixeerd op f 1.23 per 
J\12 "· 

0. dat eischer als middel van cassatie heeft 
opgeworpen: enz., zie conclusie; 

0. dat het eerste onderdeel van het middel 
er van uitgaat, dat het vonnis, voor de wijze 
van berekening der schadeloosstelli ng en de 
motiveering daarvan, verwijst naar het ver
slag der deskundigen; 

dat dit nochtans niet het geval is, wijl het 
vonnis niet in het algemeen naar den inhoud 
van dat verslag verwijst of den inhoud daar
van overneemt, doch telkens aangeeft in hoe
verre de Rb. zich met het oordeel der des
kundigen en hunne gronden vereenigt; 

dat evenzeer feitelijken grondslag mist het 
slot van het tweede onderdeel van het middel, 
aangezien het vonnis niet inhoudt, dat de Rb. 
het verslag der deskundigen zegt te volgen, 
voor zooverre deze niet de werkelijke waarde, 
doch den huns inziens meest billijken prijs 
zouden hebben bepaald; 

0. dat het middel in zijn tweede onderdeel 
a l mede ten onrechte stelt a l s zou het vonnis 
de schadeloosstelling stelselmatig en zonder 
meer bepalen op het gemiddelde tusschen een 
gemiddelden aankoopprijs per centiare van te 
Kampen nabij het onteigende gelegen terrei
nen en de waarde, vastgesteld door vergelij
king met en gel ij kstell i ng aan een te Zwolle 
voor f 2 per centiare verkocht en aldaar ge
legen terrein ; 

dat immers het bepalen der schadeloosstel
ling op f 1.23 per M2. hierop berust, dat het 
te onteigenen terrein als bouwterrein geheel 

gelijkwaardig is aan een te Zwoll e voor f 2 
per M 2. verkocht en aldaar gelegen terrein, 
doch niettemin niet f 2 per M2. waard is, om
dat zijn waarde wordt gedrukt door de om
standigheid, dat, de gemeente eenige ter 
plaatse gelegen, van het onteigende weinig 
verschillende terreinen in der minne heeft 
verkregen voor gemiddeld f 0.46 per M2. en 
in staat zal zijn deze, nadat zij bouwrijp zijn 
gemaakt, voor I agen prijs van de hand te 
doen, terwijl de Rb. voorts oordeelt, dat die 
waardedrukkende omstandigheid er toe le idt 
om de werkelijke waarde van het onteigende 
te stell en op het gem iddelde van f 2 en f 0.46 
per M2., doch niet lager, gelet op het feit, 
dat in het algemeen de overheid eenerzijds 
niet in die mate winst beoogt a ls een parti
culier, anderszijds minder economisch exploi
teert dan een particulier; 

dat hieruit ook volgt, dat de koopprijs van 
f 2 per M 2 . van het Zwol sche terrein niet 
zonder motiveering is overgenomen , gelijk het 
middel stelt, doch steunt op de gelijkwaardig
heid van het onteigende als bouwterrein met 
dat Zwolsche terrein ; 

dat de ki acht, dat niet is toegekend de 
waarde van het onteigende, bepaald op de 
wijze, waarop zulks volgens de Onteigenings
wet in dit geval had moeten geschieden, blij
kens de toe] ichting bij pleidooi bedoelt, dat bij 
onteigening in het belang der volkshuisvesting 
art. 92a der Onteigeningswet als uitgangspunt 
voor de waardebepaling een bouwexploitatie
rekening eischt; 

dat echter deze stel! ing steun vindt noch in 
de woorden noch in de gesch iedenis der tot
standkom ing van het artikel, hetwelk dan ook 
elke wijze van waardebepaling toelaat, mits 
daarbij tot hun recht komen de factoren, waar
mede krachtens het artikel bij het bepalen 
der waarde rekening moet worden gehouden; 

dat de wijze van waardebepaling, door de 
Rb. toegepast, a lleszins in staat stelt met die 
factoren rekening te houden en de Rb. heeft 
overwogen dit ook te hebben gedaan; 

0. dat het middel dus niet tot cassatie kan 
le iden; 

Verwerpt het beroep; (salaris f 250; Red.). 

(N. J .) 

12 F eb,·uari 1934. ARREST van den H oogen 
Raad. (Sr. art. 426bis; Sv. art. 339.) 

Een in het a lgemeen bestaand gebruik 
met betrekking tot in het openbaar voor
vallende feiten, zij het ook in een bepaalde 
omgeving, mag a ls een feit of omstandig
he id van algemeene bekendheid in den zin 
van art. 339, lid 2, Sv. worden aange
merkt. [Adv.-Gen. Wijnveldt: de Rechtb. 
spreekt niet van algemeene bekendheid, 
maar van e igen wetenschap. Trouwens, 
wanneer beslist wordt dat plaatselijk iets 
a lgemeen bekend is, is die uitspraak een 
feitelijke, in cassatie onaantastbare.] 

Ingevolge art. 6 der Wegenwet, dat 
slechts te dezen van beteekenis kan worden 
geacht, mag de beoordeeling van de vraag, 
of en in hoeverre, in afwijking van art. 14, 
een beperking in het gebruik van een 
openbaren weg is aan te nemen, ook ge-
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schieden naar het gebruik, dat van den 
weg pleegt te worden gemaakt, zoodat de 
Rechtb. beslissende dat - in overeenstem
ming met het in de omgeving bestaande 
algemeen gebruik - van het onderhavige 
openbare voetpad ook door wiel rijders 
placht gebruik gemaakt te worden, diens
volgens mocht aannemen, dat de beperking 
in het gebruik zich niet tot r ijwielen u it
strekt. 

Op grond van de verk laring van den 
getuige K.: dat hij het voetpa d sinds 25 
jaar kent alo een voetpad, waar iedereen 
langs p leegt te gaan en te fietsen, en mede 
steunende op hare wetenschap omtrent het 
in het algemeen voor dergelijke wegen 
geldende gebruik, kon de Rechtb. tot hare 
beslissing komen en dus het gebruik ook 
door wielrijders van het onderhavige voet
pad, a ls grond voor het bewezenverkl aard 
,,wederrechtelijke" van req.'s handel ing, 
uit de gebezigde bewijsmiddelen afle iden. 
f Anders de Adv.-Gen.] 

Op het beroep van K. v. A., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te Winschoten van 24 Nov. 1933, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een von
nis van het K antongerecht te Zuidbroek van 
16 Augustus 1933, requirant terzake van: 
"wederrechtelij k op den openbaren weg een 
ander in zijne vrijheid van beweging belem
meren", met toepassing van de artt. 426bis en 
23 Sr., is veroordeeld tot een geldboete van 
vijf en twintig gulden en ti en dagen vervan
gende hechten is. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wij nveldt. 

I n hooger beroep vernietigde de Arr.-Recht
bank te Winschoten op 24 rovember 1933 
wegens vormgebrek een vonn is van het Kan
tongerecht te Zu idbroek, en veroordeelde re
quirant wegens de overtreding van " weder
rech tel ijk op den openbaren weg een ander in 
zijne vrijhe id van beweging belemmeren", met 
aanhal ing der artt. 426bis, 23 Sr. tot een 
geldboete van f 25 , bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 10 dagen hech
ten is. 

De R echtbank achtte van het telastegelegde 
bewezen, dat verdachte te Kalkwijk , gemeente 
Hoogezand op 14 April 1933 wederrechtelijk 
Frederik Willem Mulder, die per r ijwie l ge
bruik m aakte van het openbare voetpad " het 
Kleinemeerstervoetpad", daarover terugkee
rende van Aaldrik Kraai bij wien hij, Mulder, 
waren had afgeleverd, in zijn vrijheid van 
beweging heeft belemmerd door het stuur van 
Mulder's rijwiel vast te grijpen en den door
gang voor dien Mulder te versperren . 

Na tijdig beroep in cassatie te hebben inge
steld , droeg requirant bij schriftuur een drie
tal middel en voor, n.l.: 

I . S., a l thans v. t . van art. 49 der Wegen
wet (wet van 31 Juli 1930, S. 342) in verband 
met art. 426bis Sr., door het beroep door re
quirant gedaan op het feit dat het Kl e ine
meerstervoetpad slechts als "voetpad" op den 
legger der wegen der gemeente Hoogezand 
voorkomt, ter zijde te stell en met de over
weging dat het der Rechtbank bekend is dat 
het in deze omgeving algemeen gebru ikelijk 

is om niet langs openbare wegen gelegen voet
paden met rijwielen te berijden, en hierin 
a llerminst een ve rzwaring of hinderlijke uit
breiding van het gebru ik van zoodanig voet
pad kan worden gezien. 

II. S., althans v. t. van art. 339 Sv., door
dat de Rechtbank het bewijs voor het gebruik 
om "in deze omgeving "niet langs openbare 
wegen gelegen voetpaden, waa ronder ook het 
Kleinemeerstervoetpad, met r ijwielen te be
rijden", put uit haar eigen wetenschap. 

III. De Rechtbank heeft, zonder dat uit 
het vonnis blijkt op welken grond, aange
nomen dat het bedoelde Kleinemeerste rvoet
pad, behoorende tot di e voetpaden (waarvan 
de Rechtbank) waarvoor de Rechtbank het 
reeds besproken gebruik uit eigen wetenschap 
heeft meenen te kunnen en te mogen a fleiden. 

Het tweede middel zal ik het eerst bespre
ken, daar dit stelt, dat een niet wettig bewijs
middel zou zijn gebruikt. 

De Rechtbank heeft nl. het verweer, dat het 
op aan verdachte toebehoorenden grond ge
legen "Kleinemeerstervoetpad" slechts a ls 
voetpad openbaar is, verworpen, omdat, naar 
haar u it eigen wetenschap bekend was, het in 
deze omgeving algemeen gebruikel ijk is, aan 
niet langs openbare wegen gelegen voetpaden, 
waaronder gemeld voetpad behoort, met r ij 
wielen te berijden. 

Requirant verzet zich hiertegen, omdat i. c. 
niet van eigen waarneming van den rechter 
kan worden gesproken - deze toch moet door 
den rechter persoonlijk ter terechtzitting ge
schieden, en daarvan is hier niet sprake. V an 
"eigen wetenschap" van den rechter wordt in 
de bewijsmiddelen in het Wetboek van Straf
vordering niet gesproken en voorts is hier n iet 
sprake van een feit van a lgemeene bekend
heid, nu er sprake is van een bij zonder gebruik . 

Met deze uiteenzetting kan ik mij niet ver
eenigen. De e igen waarneming van den rech
ter in a rt . 339 Sv. noemt daarmede een bewijs
middel, van datgene wat nadrukkelij k bewijs 
behoeft. De a lgemeene bekendheid genoemd 
in het tweede lid slaat op datgene wat niet 
nadrukkelijk bewijs behoeft, en is slechts een 
onderdeel van 's rechters e igen wetenschap. 
Een vonnis zou niet te wijzen zij n, wanneer de 
rechter niet regelmatig gebruik maakte van 
zijn ei gen wetenschap, ook a l noemt hij deze 
zelfs niet met zoovele woorden. Intusschen 
noemt de wet niet op, wat aan den rechter, 
behalve krachtens algemeene bekendheid , uit 
e igen wetenschap bekend is of geacht moet 
worden te zij n. 

Ik wijs er echter op, dat de R echtbank h ier 
n iet spreekt van "algemeene bekendheid", 
maar van eigen wetenschap, volgens welke 
een bepaalde handeling algemeen gebruikel ij k 
zou zijn , hetgeen gansch iets anders is. 

Daarom kan ik mij met de toel ichting op 
het middel. welke van e igen waarnem ing en 
a lgemeene bekendheid spreekt niet vereenigen. 
Hetgeen de Ilec.htbank aa,nvoert valt noch 
onder het eene, noch onder het andere begr ip. 

Onder de werking van het vorige Wetboek 
van Strafvordering, dat art. 339 1. 2 Sv. niet 
kende, bes! iste de H. R. bij a rrest van 16 Juni 
1913 {W. 9514, N. J. 1913, 1031 ), dat plaatse
lijke toestanden moeten bewezen worden, m. a. 
w. dus niet op grond van a lgemeene bekend-
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heid of ruimer 110g op grond van eigen we
tenschap des rechters a ls bewezen mogen wor
den aangenomen. 

Intusschen ben ik van meening, dat wanneer 
beslist wordt, dat plaatselijk iets algemeen 
bekend is, die uitspraak een fe itelijke is, welke 
in cassatie niet kan worden aangevoch ten, ter
wijl ik evenals Blok-Besier (II blz. 134 1. 1.) 
van oordeel ben, dat de omstandigheid of ver
dachte het feit al dan niet betwist aan de 
algemeene bekendheid daarvan niets behoeft 
af te doen, hetgeen overigens ook niet aan het 
oordeel van den H . R. is onderworpen. 

Ten aanzien van de in dit middel gestelde 
vraag wijs ik er nog op, dat, wat ook zij van 
hetgeen ik hierboven heb aangevoerd, de be
streden overweging der Rechtbank niet be
hoort bij de opsomming der bewijsmiddelen, 
maar in het vonnis a lleen voorkomt als weer
legging van een gevoerd verweer, waarop 
krachtens art. 358 1. 3 Sv. uitdrukkelijk be
slist is. Aan die beslissing behoeven m. i. niet 
de vere ischten te worden gesteld welke voor 
de bewijsmiddelen gelden. 

Het eerste middel slaat hierop, dat de 
Rechtbank, eveneens bij de weerlegging va11 
de gevoerde weren, zegt, dat in het berijden 
van voetpaden met rijwielen allerminst een 
verzwaring of hinderlijke uitbreiding van het 
gebruik van zoodanig voetpad kan worden 
gezien. 

In de bewijsmiddelen komt als verklaring 
van getuige Mulder t. a. van het gebruik van 
het voetpad alleen voor: ,,dat hij genoemd 
voetpad steeds gekend heeft als een pad, waar 
iedereen langs ging", terwijl getuige Kraai 
heeft medegedeeld: ,,dat hij het voetpad sinds 
25 jaar kent als een voetpad, waar steeds 
iedereen langs pleegt te gaan en te fietsen. 
Bovendien heeft verdachte erkend, dat het 
voetpad een openbaar voetpad is. 

Het beroep van requirant op art. 49 der 
Wegenwet acht ik niet bepaaldelijk beslist 
door gemelde overweging van de Rechtbank, 
dat rijden met rijwielen over het voetpad aller
minst het gebruik ervan verzwaart of hinder
lijk uitbreidt. 

Vaststaat dat het voetpad op den in art. 
49 bedoelden legger voorkomt; niet blijkt of 
de legger beperkingen in het gebru ik ver
meldt, dit is niet onderwcht - echter lijkt mij 
de overweging van de Rechtbank zonder na
dere gronden te kennen, onjuist. 

Het derde middel hangt met het eerste 
samen, maar slaat terug op het bewijsmateriaal 
zei ve, en niet op de gevoerde verweren. 

Aangenomen, dat bewezen is door de twee 
getuigen, dat geruimen tijd over het voetpad 
gefietst placht te worden, zoo blijkt daar nog 
niet uit, dat het publiek daartoe een recht 
had, dat requirant die handeling moest dul
den. Hij ontkende zulks , en ik ben nu van 
meening, dat het telastegelegde en bewezen
verklaarde "wederrechtelijke" van requirant's 
handeling niet voldoende met redenen om
kleed is. 

Op grond van het eerste en derde middel in 
verband met artt. 358 en 359 Sv. concludeer 
ik, dat het vonnis worde vernietigd en de zaak 
worde verwezen naar het Gerechtshof te 
Leeuwarden ten einde op het bestaande hoo
ger beroep verder te worden berecht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (Zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis, met qua! i
ficatie en strafoplegging als voormeld, over
eenkomstig de dagvaarding ten laste van re
quirant is bewezen verklaard dat hij te Kalk
wijk, gemeente Hoogezand, op 14 April 1933 
wederrechtelijk Frederik Willem Mulder, die 
per rijwiel gebruik maakte van het openbare 
voetpad "het Kleinemeerstervoetpad", daar
over terugkeerende van Aaldrik Kraai bij 
wien hij, Mulder, waren had afgeleverd, in 
zijn vrijheid van beweging heeft belemmerd 
door het stuur van Mulder's rijwiel vast te 
grijpen en den doorgang voor dien Mulder te 
versperren; 

dat de Rechtbank daarbij de bestrijding na
mens requirant van het telastegelegde "weder
rechtelijke" -uit hoofde, dat het op requirant's 
grond gelegen "Kleinemeerstervoetpad" slechts 
als voetpad openbaar is en het in verband 
met art. 49 der Wegenwet niet voor wielrij
ders openbaar zou zijn. heeft weerlegd op 
grond: 

"dat het verweer naar het oordeel der 
Rechtbank faalt, omdat, naar haar uit eigen 
wetenschap bekend is, het in deze omgeving 
algemeen gebruikelijk is om niet langs open
bare wegen gelegen voetpaden, waaronder -
gelijk ter terechtzitting in appèl bleek - ook 
het Kleinemeerstervoetpad behoort, met rij
wielen te berijden, en hierin allerminst een 
verzwaring of hinderlijke uitbreiding van het 
gebruik van zoodanig voetpad kan worden 
gezien"; 

Ten aanz ien van de voorgestelde middelen 
van cassatie en wel allereerst met betrekking 
tot het tweede middel, hetwelk den vorm be
treft: 

dat dit middel slechts in zooverre feitelijken 
grondslag heeft, dat de Rechtbank, als haar 
uit eigen wetenschap bekend, heeft aangeno
men, dat het in deze omgeving algemeen ge
bruikelijk is om voetpaden, welke niet langs 
openbare wegen gelegen zijn, met rijwielen te 
berijden - daaraan dan toevoegende, dat uit 
de behandeling ter terechtzitting is gebleken, 
dat zulks met het onderhavige voetpad het 
geval is -, terwijl de Rechtbank daarbij die 
eigen wetenschap niet als bewijsmiddel heeft 
gebezigd, doch zich bevoegd heeft gerekend 
op grond van die eigen wetenschap het voren
omschreven feit zonder wettelijk bewijs aan te 
nemen; 

dat dit laatste terecht is geschied, immers 
een in het algemeen bestaand gebruik met 
betrekking tot in het openbaar voorvallende 
feiten, zij het ook in een bepaalde omgeving, 
a ls een feit of omstandigheid van a lgemeene 
bekendheid in den zin van art. 339, tweede 
lid, Sv. mag worden aangemerkt; 

dat dus het tweede middel niet kan slagen; 
dat het eerste middel zich richt tegen de 

hiervoren weergegeven weerlegging van re
quirants beroep op de beperking van het ge
bruik van den onderhavigen openbaren weg 
tot voetgangers ; 

dat requirant zich hierbij heeft gegrond op 
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art. 49 der Wegenwet, doch, nu niet blijkt, 
·dat het hier geldt een legger reeds opgemaakt 
ingevolge de bepalingen van de Wegenwet, 
zoodat is aan te nemen, dat van een voor die 

·wet dagteekenenden legger sprake is, - dit 
art. 49 buiten beschouwing moet blijven en 
a lleen - op grond van art. 55, tweede lid, 
der wet - art. 6 te dezen van beteekenis kan 
worden geacht; 

dat nu ingevolge art. 6 de beoordeeling van 
de vraag, of en in hoeverre, in afwijking van 
art. 14, een beperking in het gebruik van een 
openbaren weg is aan te nemen, ook mag ge
schieden naar het gebruik, dat van den weg 
pleegt gemaakt te worden, zoodat de Recht
bank, beslissende, dat - in overeenstemming 
met het in deze omgeving bestaande a lgemeen 
gebruik - van het onderhavige openbare voet
pad ook door wielrijders placht gebru ik ge
maakt te worden, diensvolgens mocht aan
nemen, dat de beperking in het gebruik van 
dezen openbaren weg zich niet tot rijwielen 
uitstrekt· 

dat du; ook het eerste middel niet opgaat; 
dat ditzelfde geldt van het derde middel, 

waarin als niet voldoende gestaafd wordt be
streden de beslissing van de Rechtbank om
trent het van het onderhavige openbare voet
pad gemaakt gebruik; 

dat dit middel slechts beteekenis heeft voor
wover het den eisch stelt, dat uit de in het 
vonnis voorkomende bewijsmiddelen het ge
bruik ook door wielrijders van het onder
havige voetpad, als grond voor het bewezen
verklaarde "wederrechtelijke" van requirants 
handeling, moet kunnen worden afgeleid; 

dat te dien aanzien in het vonnis wordt aan
getroffen een verklaring van getu ige Kraai , 
dat "hij het voetpad sinds 25 jaar kent als een 
voetpad, waar steeds iedereen langs pleegt te 
gaan en te fietsen"; 

dat op grond hiervan, en mede steunende op 
hare wetenschap omtrent het in het algemeen 
voor dergelijke wegen geldende gebruik, de 
Rechtbank t-0t hare beslissing kon komen, en 
de vraag, of zulks terecht is geschied, in cas
satie niet kan worden onderwcht; 

dat derhalve geen der middelen tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1.2 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Loterijwet 1905, artt. 1, l e lid, 
2, 2° en 6; Sv. art. 422.) 

Op het in de telastelegging onder I om
schreven feitelijk gebeuren, noodzakel ijk 
om aanspraak te kunnen maken op de in 
uitzicht gestelde voordeelen, kan zoowel 
de daarin gebezigde uitdrukking "aan
koop van" als "inschrijving op" z.g. Nij
verheidsinschrij vingen toepasselijk worden 
geacht; aan die benamingen kan naast de 
duidelijke feitelijke omschrij ving geen be
lang worden toegekend, zoodat door het 
bezigen daarvan naast elkaar, de t.l.l. niet 
in zich zelve strijdig is. 

Hetzelfde geldt voor de in de bewezen
verklaring gebez igde benamingen. 

Nu uit het bovenstaande volgt, dat op 

het feitelijk gebeuren zoowel de uitdruk
king "tot aankoop van" als "tot inschrij
ving" toepasselijk moet worden geacht, 
blijkt geenszins uit het bewezenverklaarde 
zelf, dat niet door den aankoop van een 
inschrijving de gelegenheid tot deelneming 
werd opengesteld, terwijl evenmin gegrond 
is het betoog, dat het bewezen verklaarde 
niet zou kunnen opleveren het "aanleg
gen" van eene loterij. 

H et verweer, dat hier geen gelegenheid 
was om mede te dingen naar uitgeloofde 
'[>'rijzen of preniiën in geld en dat hier 
geen winners waren, is ongegrond, welis
waar za l aan ieder, die wordt ingeschre
ven, f 1000 worden terugbetaald, doch die 
uitkeering, welke zoozeer de door de deel
nemers te verrichten stortingen over
schrijdt, heeft i.v. m. de kans, dat de te
rugbetaling reeds binnen korten tijd na de 
inschrijving zal geschieden, daardoor, al
thans ten deele, het karakter van een 
prijs te winnen door hen, die door de 
uitloting der nummers van de inschrij
vingen worden aangewezen. 

Onjuist is de stelling, dat de deelnemers 
aan een loterij zich bewust moeten zijn, 
dat hetgeen waaraan zij deelnemen, als 
loterij in den zin der wet is te qualificee
ren. Het doet overigens niet ter zake of 
in de bewezenverklaring de in art. 1 Lote
rijwet 1905 gebezigde term " deelnemers" 
a l dan niet voorkomt. 

De beslissing van den Kantonr. steunt 
niet op de omstandigheid, dat de in be
taling te geven stukken van uiterst twij
felacht ige waarde waren. 

Aandachtige lezing van de bepalingen, 
waaronder de inschrijving geschiedt, sluit 
elke gedachte aan een werkelijke obli gatie
leening uit; uit die bepalingen treedt 
duidelijk naar voren de kans om spoedig 
aanz ienlijk meer terug te ontvangen dan 
gestort werd. 

De beide op de vernietiging der in be
slaggenomen goederen betrekking hebben
de overwegingen geven in onderling ver
band genoegzaam duidelijk aan van welke 
goederen de vernietiging werd gelast. 

Enkele bevestiging onder eede van pro
cessen-verbaal , op den inhoud waarvan 
werd recht gedaan, kan niet gelden als 
een verklaring bedoeld in lid 2 van art. 
422 Sv., waarvan zoude moeten blijken, 
dat zij in eersten aanleg niet is betwist. 
[Adv.-Gen. Wijnveldt: het niet betwist 
zijn van de verklaring van den get.-verba-
1 isant blijkt voldoende uit de houding van 
verdachten ter terechtzitting.] 

Op het beroep van 1. J. H. Sch. , directeur 
van de N.V. ,,de Lichtstraal", 2. W . B., 
directeur van de N. V. ,,de Lichtstraal" , re
quiranten van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te 's-Gravenhage van 14 Nov. 
1933, houdende bevestiging in hooger beroep 
van een ten hunnen l aste gewezen vonnis van 
het Kantongerecht aldaar van 2 Juni 1933, 
waarbij requiranten ter zake van: ,,het aan
leggen van eene a ndere loterij dan de zoo
danige, tot het aanleggen waarvan de bij de 
Loterijwet 1905 vereischte toestemming is ver-
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!eend" met aanhaling van de artt. 11_ 2, 6, 
6bis en 8 der Loterijwet 1905, 18 Sr., z1Jn ver
oordeeld, ieder tot eene hechteqisstraf van 
één maand; (Gepleit door Mr. S. van Oven). 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

In hooger beroep bevestigde de Rechtbank 
te 's-Gravenhage op 14 November 1933 een 
vonni van den Kantonrechter te 's-Graven
hage van 2 Juni 1933, waarbij requiranten 
waren veroordeeld, met aanhaling der artt. 
1, 2, 6, 6bis en 8 der Loterijwet 1905 en art. 
18 Sr. ieder tot een hechtenis voor den tijd 
van één maand, met vernietigiug van de in
beslaggenomen goederen, met uitzondering van 
die, waarvan de teruggave reeds vroeger was 
gelast, wegens een feit, hetwelk de rechter de 
benaming gaf van: ,,het aanlegen van eene 
andere loterij, dan de zoodanige, tot het aan
leggen waarvan de bij de Loterijwet 1905 
vereischte toestemming is verleend". 

Bewezen verklaard is, dat requiranten, te 
zamen en in vereeniging als eenige directeu
ren der N. V. Bouw- en Administratie Maat
schappij "De Lichtstraal" te 's-Gravenhage, 
waar die vennootschap gevestigd was (Ko
ningin Emma kade 175), in of omstreeks de 
maanden December 1931 tot en met (24) Mei 
1932 een loterij voor het aanleggen en houden 
waarvan geenerlei toestemming was verleend, 
vereischt bij de Loterijwet 1905, hebben aan
gelegd, althans de deelneming daarin hebben 
opengesteld door de volgende handelingen: 

A. door genoemde vennootschap werd de 
gelegenheid opengesteld tot inschrijving op 
z.g. ,,Nij verheids-Inschrijvingen", waarvan de 
uitgifte geschiedde overeenkomstig de in de 
telastelegging opgenomen, in een reglement 
neergelegde bepalingen. 

B. van hunnentwege werd aan iederen koo
per u itgereikt of toegezonden een papier, het
welk zij noemden "mededeeling van inschrij
ving" hetwelk door de wijze van bedrukking 
met ,.,,'oorden en figuren den indruk wekte van 
een stuk van waarde en bedrukt was aan de 
voorzijde zooals in de telastel egging is ver
meld, aan de achterzijde met de hierboven on
der A bedoelde voorwaarden en bepalingen. 

en terwijl de "mededeelingen" betreffende 
gedeeltelijke inschrijvingen eenzelfden inhoud 
hadden, behoudens dat daarop was uitgedrukt, 
dat zij een gedeeltelijke inschrijving betroffen. 

C. voor die vennootschap waren een aantal 
inspecteurs en agenten werkzaam, aan wie zij 
opdrachten gaven tot het bezoeken van per
sonen, verkoopen van inschrijvingen, enz., die 
door hen voor dien arbeid werden beloond, 
en met wie zij geregeld relaties onderhielden. 

D. door hen werd in het algemeen deze 
loterij, met de afbetalingen in termijnen, enz . 
geadm inistreerd, vastgesteld hoeveel ieder 
kooper voor zijn aandeel moest betalen en in 
welke termijnen (zulks in verband met het 
in betaling nemen van andere papieren), 
bureaupersoneel aangesteld, drukwerk besteld, 

door welke handelingen dus verdachten voor 
een ieder de gelegenheid openstellen om door 
aankoop van een "inschrijving" (of gedeelte 
daarvan) en betaling van het daarvoor ge
steld bedrag, mede te dingen naar de door 
die vennootschap uitgeloofde prijzen in geld, 

waarbij de winners werden aangewezen door 
de omstandigheid, waarop de deelnemers geen 
overwegenden invloed konden oefenen, dat 
hun "inschrijving" spoedig bij een trekking, 
als in artikel 5 van het (onder A bedoelde) 
reglement omschreven, als uitgeloot werden 
aangewezen. 

Beide verdachten stelden tijdig beroep in 
cassatie in, en bij pleidooi droeg hun raads
man de volgende middelen voor: 

I. S., althans v. t. van de artt. 398, 350, 
351 , 352, 358, 359, 425 Sv., 1, 2, 6bis, 8 Lo
terijwet 1905, 

a. daar telastgelegd is, dat requiranten de 
gelegenheid hebben opengesteld tot aankoop 
van of inschrijving op zoogenaamde "Nijver
heids-Inschrijvingen, waarvan de uitgifte door 
die vennootschap geschiedde", door welke en 
andere handelingen requiranten de gelegen
heid openstellen om door aankoop van een 
,,inschrijving" ...... en betaling van het daar-
voor gesteld bedrag mede te dingen, welke 
telastelegging in zich zelve strijdi g is, omdat 
óf aankoop van deze inschrijving óf inschrij
v ing moet hebben plaats gevonden. 

b. door bewezen te verklaren dat deel der 
telastelegging, hetwelk in onderdeel a van dit 
middel is omschreven, vermits zu lks uit de 
bewijsmiddelen niet kan blijken, daar aankoop 
van een inschrijving niet plaats vond en de 
Rechtbank zelfs, meegaand met het verweer 
vanwege requiranten gevoerd, bes] iste, dat 
de inschrijvingen geen materieel bestaan had
den. 

c. vermits bes] ist had moeten worden of 
aankoop dan wel inschrijvi ng plaats vond, 
welke begrippen niet gelijk zijn en in verband 
met den aard der rechtsverhoud ing hetzij aan
koop hetzij inschrijving plaats vond. 

d. omdat de bewezenverklaring met zich 
zelf in strijd is, immers requiranten niet door 
aankoop of inschrijving de gelegenheid om te 
winnen door aankoop konden openstellen. 

II. S. a ls voorschreven, 
door het bewezen verklaarde strafbaar te 

oordeelen, hoewel uit het bewezenverklaarde 
zelf blijkt, dat niet door den aankoop van 
een inschrijving de gelegenheid tot deelne
ming werd opengesteld, maar door a ndere 
handelingen en deze handelingen in ieder 
geval niet strijdig mogen zijn. 

III. S. a ls voornoemd, 
door te beslissen, dat hier eene loterij was, 

immers een gelegenheid was om mede te din
gen, naar uitgeloofde prijzen of premiën in 
geld en dat hier winners waren, hoewel de 
deelnemers slechts ontvingen de hun toeko
mende uitkeering, 

en in het bijzonder het desbetreffende ver
weer van requiranten niet kan worden weeF
legd door de omstandigheid, dat een aantal 
periodieke stortingen van k le ine bedragen 
den deelnemer zijn rechten gaven noch ook 
daardoor dat de deelnemer een kans op een 
uitkeering krijgt. 

IV. S. a ls voorschreven, 
door het bewezenverklaarde strafbaar te 

stellen hoewel niet bewezen verklaard is, dat 
de prifzen of premiën in geld werden beschik
baar gesteld ten behoeve van de deelnemers, 
zijnde er in casu zelfs geen deelnemers. 

V. S. gelijk voorschreven, 
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door de beslissing te doen steunen op de 
omstandigheid, dat de in betaling te geven 
stukken van uiterst tw ijfelachtige waarde zoo 
niet geheel van onwaarde waren, waarvan 
uit de bewijsmiddelen niets blijkt. 

VI. S. der zelfde artikelen, 
door aan te nemen, dat hier eene loterij 

was en geene geldleening op langen termijn, 
hoewel de Rechter zelfs overweegt, dat de 
deelnemers aan het laatste en niet aan het 
eerste moesten denken. 

VII. S. der genoemde artikelen en van 
art. 6 Loterijwet, vermits de beslissing van 
het aangevallen vonnis niet met redenen is 
omkleed, omdat zij niet vermeldt, welke de 
in beslag genomen goederen zijn, waarvan de 
vernietiging wordt gelast. 

VIII. S . der bedoelde artikelen, 
door tot het bewijs te doen medewerken de 

bevestiging onder eede van processen-verbaal, 
hoewel de relatant in hooger beroep niet is 
gehoord en niet blijkt, dat diens verklaring 
in eersten aanleg niet is betwist. 

De oorspronkelijke telastelegging bevatte 
behalve hetgeen hierboven als bewezen is ver
meld. nog drie feiten, waarvan Kantonrechter 
en R echtbank hebben vrijgesproken, en de 
midelen I en II welke ik tegel ijk zal bespre
ken hangen samen met hetgeen door den 
Kantonrechter in zijn vonnis bij de weerleg
ging van een verweer van requiranten gezegd 
is met betrekking tot die vrijspraak. 

Aangevoerd was door hun raadsman voor 
het K antongerecht, dat het recht van de in
schrijvers op een uitkeering niet wordt ont
leend aan- of bewezen door een ig aandeel of 
obligatie of certif icaat, doch aan de inschrij
ving vanwege de N.V. ,.De Lichtstraal". Van 
deze in chrijving wordt schriftelijk mededee
ling gedaan aan die inschrijvers, doch uit die 
mededeeling, zoo werd betoogd kunnen de in
schrij vers niet recht op uitkeering tegenover 
de N. V. ontleenen. 

De Kantonrechter verwierp dit verweer, 
daar het z. i. als verdedigingsgrond beteekenis 
mist ten aanz ien van de strafbaarheid van 
hetgeen als bewezen werd verklaard. Immers 
de inschrijving in den namens verdachten aan
gevoerden zin, maakt deel uit van de voor
waarde, waaraan moet worden voldaan. om 
mede te dingen naar prijzen of premiën in 
geld. 

Hierop laat de Kantonrechter nu volgen, 
dat deze verdediging wel opgaat ten aanzien 
van de drie ve1·der telaste gelegde feiten 
(mededeelingen van inschriiving ten verkoop 
in voorraad hebben, inschrijvingen of certif i
caten verkoopen), welke hij niet bewezen acht, 
en waarvan hij vrijspreekt. 

Ik acht het niet mogelijk, dat deze twee 
middel en tot cassatie leiden. 

(Ia) De dagvaarding is niet met zich zelf 
in strijd , want zij zegt, dat requiranten de 
gelegenheid hebben opengesteld "tot aankoop 
van of inschrijving op" en geeft daarmede 
een keuze aan den rechter. Deze deed ook een 
keuze en zegt nadrukkelijk bij de hierboven 
onder A vermelde bewezenverklaring, dat de 
N. V. de gelegenheid openstelt tot inschrij
ving. Daarom acht ik dan ook I b onjuist. De 
begrippen aankoop en inschrijving zijn zeker 
niet gelijk, maar nu daarover bes! ist is, is 

een beschouwing daarover niet van belang 
(Ic) en is ook de bewezenverklaring niet met 
zich zelf in strijd (Id). 

Hierin wordt niet verandering g-ebracht 
doordien de Kantonrechter ten lotte bewezen 
verklaard, dat requiranten door de h ande
lingen onder A-D door aankoop van een in
schrijving en betaling daarvan kunnen mede
dine;en in de gestelde loterij. 

Met de bedoeling duidelijker te doen uit
komen hetgeen bewezen is verklaard, heb ik 
het g-eheel daarvan hierboven opgenomen , zoo
a ls dit blijkt uit het vonnis. Niet blijkt daar
uit. omdat ik den inhoud van de telasteleg
g ing niet geheel overnam. dat het aankoopen 
een vereischte was om deel te nemen. Dit 
blijkt echter wel uit de bepalingen van het 
reglement welke in de telastelegging en het 
vonnis zijn overgenomen, in het bijzonder uit 
de in art. 3 van het reglement bedoelde be
palingen en voorwaarden van de "amortisa
tiabele winstdeelende nijverheidsinschrijvin
gen". 

Het gaat hier all een om het bewezenver
klaarde "aanl eggen". Ten onrechte zegt daar
om m.i. het tweede middel , dat de andere 
handelingen dan het aankoopen strijdig zou
den zijn. H et is mij dan ook niet recht duide
lijk waarom, zooals de geachte raadsman be
toogde die handelingen niet aanleggen op
leveren, maar houden. De grenzen daa rtus
schen zijn niet overschreden, naar mijn oor
deel, nu de bewezenverklaring behalve het 
reglement waardoor volgens requirant het 
aanleggen' der loterij reeds vaststaat, boven
dien nog onder A tot en met D een aantal 
gedragingen vermeld, welke behooren bij de 
organisatie van de loterij en de daaraan ge
geven uitvoering. 

H et reglement en die handelingen moeten 
in onderling verband gelezen worden, en dan 
vormt het geheel een vo ltooid aanl eggen. 

H et derde middel betreft de vraag of hier 
gesproken kan worden van een loterij . D aartoe 
is het noodig het amortisatieplan van de 
Lichtstraal even nader te bekijken. Uitgege
ven zouden worden 26 ser ies , gemerkt A tot 
en met Z. Elke serie bestond op haar beurt 
weer . uit 21.000 inschrijvingen, genummerd 
van 1-21. 000. In totaal was er dus een opzet 
van 545 .000 inschrijvingen, z.g . .,Nijverheids
inschrijvingen". Voor elke inschrijving zou 
men f 1000 terugbetaald krijgen. 

Bij een vlotte plaats ing van deze nijver
hei dsinschrijvingen zouden dus 545 millioen 
gulden terug te betalen zijn . 

Vol gens een ingewikkeld uitlotingsplan, dat 
vermoedelijk voorzichtigheidshalve "terugbe
tal ing" of " intrekking" wordt genoemd zou
den van 1931 tot en met 1955 tel ken Jare 3000 
inschrijvingen worden uitgeloot, wel te ver
staan niet van de uitgegeven inschrijvingen, 
maa r van de mogelijke 545.000 inschrijvingen. 

I n den loop der jaren, en wel e lk I ustrum 
wordt het aantal uit te loten a l of niet uit
gegeven inschrijvingen geleidelijk verhoogd. 
V anaf het jaar 2025 onzer jaartelling is het 
aantal geklommen tot 25 .000 per jaar, met 
een kloek einde in den jare 2030, wanneer 
alle nog in aankoop of in portefeuille zijnde 
nummers ten getale van 372.500 worden uit
geloot. 
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Waal'in lag nu de bekoring op deze uitgifte 
in te schrijven. 

Om in het bezit van een inschrijving te 
komen moest men f 300 ineens storten . Deed 
men dit, dan had men de volstrekte zeker
heid in het jaar 2030 wanneer de bijna drie
kwart overgebleven inschrijvingen zouden 
worden uitgeloot, f 1000 te winnen. 

Intusschen had men reeds vanaf 1931 tot 
ongeveer 1960 een kans van 1 op 181 relkens 
bij een uitloting een kans duizend gulden te 
krijgen . 

H et is mij niet gebleken, wanneer de in
schrijvingsmogelijkheid werd stop gezet, het
geen toch praktisch wel noodig was, daar het 
kort voor het jaar 2030 zeker voor het pu
bliek aantrekkelijk moet zijn een inschrijving 
van f 300 te nemen om binnen korten tijd 
f 1000 terug te krijgen. 

Intusschen kon men volgens het schema op 
gemakkelijke wijze een inschrijving krijgen. 
Men behoefde niet in eens re betalen, men 
kan per jaa r, per halfjaar, per drie maanden , 
zelfs per maand storten om langzamerhand in 
het bezit van een geheele Nijverheidsinschrij
ving l;e komen; 120 maandstortingen à f 3.50 
per storting - een bedrag dat doet denken 
aan " 1120 in de Staatsloterij" waren voldoen
de om het doel te bereiken. 

Om het nog gema kkelijker te maken kan 
men ook nog een gedeel te van een inschrij 
ving koopen, nl. ¼, ½ of ¾. inschrijving. 

Vol gens het derde middel, zou hier geen 
loterij zij n en het geven van gelegenheid mede 
te dingen naar uitge loofde prijzen-premi ën 
is niet bewezen verklaard - e r waren hier 
geen winners, en bestond er geen kans. 

Dit a ll es acht ik onjuist. Wanneer men na 
het nemen van een inschrijving van f 300 
dank zij de uitloting f 1000 krijgt, is men 
winner bij een kans welke zich over een volle 
eeuw uit t rekte. Ik stip hierbij aan, dat de 
houder van een gedeeltelijke inschrijving of 
na gedeelte lijke storting, een kans h ad welke 
evenredig naar zijn praestatie verminderd 
werd . 

De opmerking van den Minisrer van Finan
ciën in de Memorie van Antwoord bij de Wet 
24 Mei 1897, S. 155 . tot nadere regeling van 
het zegelrecht van Effecten, nl. ,,een premie
obligatie is een leening, waarbij elke obligatie 
na uitloting betaalbaa r is met het nominaal 
of een hooger bedrag en waarbij het bedrag 
der uitkeei·ing, voorzoover dit hooge r is dan 
de nominale waarde, a ls premie wordt be
schouwd . Wordt echter elke obligatie na uit
loting met hetzelfde bedrag afgelost, dan is 
er geen prem ieleening. V an het lot moet a f
hangen wat door den houder van een aandeel 
za l wordon genoten, en niet wanneer de a flos
sing za l geschieden", welke de geachte raad -
man naar voren bracht, acht ik niet van toe
pass ing op de Loterijwet 1905, nog daargela
ten de juistheid ervan. 

In het hierboven ontvouwde schema ligt de 
ka ns juist in de omstandigheid dat men tel
kenjare mogelijkheid heeft voor f 300 f 1000 

_ terug te krijgen. Wil men dat er ongelijke 
prijzen zijn, om te kunnen spreken van een 
loterij , welnu die is ook hier. De man die na 
een jaar zijn inschrijving met f 1000 uitgeloot 
ziet, staat e r anders tegenover clan hij , wien 

dit lot een eeuw later ten deel valt, wanneer 
men renl;e op rente berekent komt hij in het 
jaar 2030 met de overige 372.449 inschrijvers 
f 1000 ontvangend, aanzienl ijk te kort. Bij 
deze opmerking mag ik echrer niet verzwij
gen, dat art. 23 van de bepalingen en voor
waarden van de amortisatiabele winstdeelende 
nijverheidsinschrijvingen den gezamen I ijken 
houders van volgestorte inschrijvingen een 
recht geeft onder! ing op een tiende deel van 
de jaarlijksche winst der maatschappij, wan
neer men na volstorting ten minste om een 
dividendbl a d gevraagd heeft. 

H et vierde middel klaagt erover dat de 
woorden der wet niet zijn gebruikt, en daarbij 
wordt het standpunt ingenomen, dat er dan 
ook een spaarge legenheid was, waarbij de 
koopers van stukken niet den wensch hadden 
te spelen. Uit hetgeen ik hierboven op grond 
der fe iten betoogd heb, volgt m. i. duidelijk, 
zooals ook de Kantonrechter blijkbaar heeft 
aangenomen, dat het eenige aantrekkelijke 
om f 300 te storten hierin school , dat men een 
kansje had spoedig f 1000 e~voor terug te 
krijgen. H et niet gebru iken van de woorden 
van de wet kan niet een gegronde grief zijn , 
veeleer zou het tegenovergestelde het geval 
zijn. De vraag is alleen of de telastegelegde 
en bewezen fe iten, de woorden der wet dek
ken. en dat acht ik het geval. 

Uit die fe iten toch volgt a ll een dat men 
door storting een kansje had meer terug re 
krijgen, duurde de uitloting lang, dan had de 
inschrijver, rente berekenend, geen voordeel. 
Van gelegenheid en doel tot sparen blijkt in 
dit schema dan ook niets. 

Hierbij kan ik tevens het zesde middel be
spreken, dat er van uitgaat, dat de K anton
rech ter zou aannemen , dat de deel nemers aan 
een gel dleen ing en niet aan een loterij moes

. een denken. Ik vermoed dat hierbij gedoeld 
wordt op de overweging van den Rechter bij 
het bepalen van de straf, welke met het be
wijs niets te maken heeft, en waarin hij zegt, 
dat hij in den geheel en opzet van de loterij 
en de wijze waa rop het publiek tot deelneming 
daarin wordt aangemoedigd niets anders ziet 
dan een streven om de speelzucht van den 
goedgeloovi gen eenvoud igen man aan te wak
keren, door een samenstel va n regelen, dat 
e rop berekend is den schijn te wekken van 
het geven van eene gelegenheid tot solide 
geldbelegging op langeren termijn met als 
bijkomende aantrekkelijkheid een schoone win
ka ns binnen korten t ijd . 

Ik acht dit juist, maar trek er dan niet de 
slotsom ~1it, welke requiranten in het zesde 
middel stell en. De Kantonrechter zegt - bij 
de strafbepaling - dat hier een ontduiking 
van de Loterijwet wordt beoogd, welke met 
zoo schoone schijn in e l kaar is gezet, dat de 
eenvoudige van geest kan denken beha! ve een 
winkans een so l iele belegging te hebben. Bij 
deze overweging wijst hij all een op het geraf
finee rde van het schema. Dit neemt echter 
niet weg, dat het bewezen verklaarde blijft 
het aanleggen van een verboden loterij. 

H et vijfde middel slaat niet op den inhoud 
der bewijsmiddelen, en op hetgeen de Kan
tonrechrer naar aanleiding daarvan bewezen 
heeft verklaard, maar licht uit de weerleg
g ing van genoemd verweer de woorden " cjat 
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de in betaling te geven stukken als van 
uiterst twijfelachtige waarde zijn te be chou
wen". (niet - ,,waren", zooals het middel 
stelt). 

De beslissing der zaak steunt hierop du 
niet, en bovendien kon m. i. de Rechter u it 
het bewezen verklaarde amortisatieplan af
leiden, dat de stukken van uiterst twijfel
achtige waarde waren. Het blijkt dan ook 
niet, zooals ik hierboven bij de bespreking 
van het plan uiteenzette, en de Rechter be
hoefde dit hier niet nader met redenen te 
omkleeden. 

Bij het vonnis is de vernietiging van voor
werpen gelast, naar ik in den aanvang mijner 
conclusie aangaf. De klacht, vervat in het 
zevende middel, over onvoldoende opgave van 
,-edenen dezer beslis ing brengt, indien juist 
geen schending der wet, in het bijzonder niet 
van art. 354 Sv. mede. Ik wij o.a. op Uw 
arre ten van 19 Maart 1928 (W. 11824; J. 
1928, 788) 21 Febr. 1929 (W. 11964; N. J. 
1929, 1414). 

Ook indien het middel juist ware, nu ge
klaagd is over de omstandigheid, dat de goe
deren niet vermeld worden, welke in beslag 
genomen zijn, en waarvan de vernietiging 
wordt gelast, en waartoe een beroep werd 
gedaan op Uw beslissing van 16 Maart 1925, 
(W. 11376; N. J. 1925, 727) welke echter 
verbeurdverklaring betrof, zal dit m. i. hier 
niet kunnen opgaan, nu de goederen op vol
doende wijze zijn aangegeven door den Rech
ter. Ik vermeldde dit in de eerste zinsnede 
dezer conclusie; nl. alle inbeslaggenomen goe
deren moeten vernietigd worden, met uitzon
dering van krachtens bepaalde beschikking 
reeds teruggegeven voorwerpen. 

Het achtste en laatste middel kan m. i. niet 
tot cassatie lijden. Wel wordt noch in het 
proces-verbaal der terechtzitting, noch in het 
vonnis met zoovele woorden gezegd, dat de' 
verklaring van getuige-verbalisant niet be
twist is, maar het niet-betwisten daarvan 
bl ij kt m. i. voldoende u it de houding van ver
dachten ter terechtzitting zooals deze blijkens 
dat proce -verbaal is gewee t. 

Verdachten hebben ter terechtzitting ver
klaringen afgelegd welke volkomen overeen
stemmen met en slechts aanvullingen bevatten 
van den inhoud van de processen-verbaal van 
verbalisant. 

Voor zoover deze laatste nadat ter terecht
zitting de inhoud was medegedeeld aan ver
dachten, en de verba! isant dien inhoud nog
maals onder eede bevestigd had - als bewijs
middel zijn gebruikt, bevatten zij uitsluitend 
verk laringen van verdachten zelven; aan wie 
verba lisant een verhoor had afgenomen. 

Tegen de juiste weergave door verbalisant 
van die verklaringen, welke uit dat proces
verbaa l in het vonnis zijn overgenomen, of 
tegen den inhoud dier verklaringen hebben 
zij niets ingebracht, maar ook te kennen ge
geven dat zij dienaangaande aan verbalisant 
vrage~ niet te stellen hadden. Daaruit in 
verband met hun daarop volgende gelijklui
dende, aanvullende verklaringen ter terecht
zitting afgelegd, kan worden afgeleid, hetgeen 
dan ook met de waarheid volkomen overeen
stemt, dat zij hun eigen verklaringen bij de 
pol itie afgelegd, niet betwist hebben . Zij kon-

den dus al bewijsmiddelen gebruikt worden. 
Bovendien kan de beëediging van het proces
verbaal ter terechtzitting in dit geval als over
bodig beschouwd worden, daar het een schrif
telijk bescheid was, dat krachtens artt. 339 
sub 5, 344 sub 3 Sv. als bewijsmiddel gebruikt 
kon worden. 

Van oordeel dat geen der middelen tot cas
satie kan leiden, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Fick· 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij ple idooi, lui 
dende: {zie Conclusie); 

0 . dat aan requiranten bij inleidende dag
vaarding is telaste gelegd: dat zij te zamen 
en in vereeniging, - althans ieder voor zich 
- als eenige directeuren der N. V. Bouw- en 
Administratie-maatschappij "De Lichtstraal", 
te 's-Gravenhage, waar die vennootschap ge
vestigd was (Koningin Emmakade 175): 

I. in en omstreeks de maanden November 
1931 tot en met (24) Mei 1932 een loterij , 
voor het aanleggen en houden waarvan geener
lei toestemming wa verleend, verei cht bij 
de Loterijwet 1905, hebben aangelegd, - al
thans de deelneming daarin hebben openge
steld - door de volgende handelingen: 

A. door hen, - al thans door genoemde 
vennootschap - werd de gelegenheid open
ge teld tot aankoop van of inschrijving op 
z.g .. ,Nijverheids-Inschrijvingen" waarvan de 
uitgifte door hen - althans die vennootschap 
- geschiedde overeenkomstig de in de dag
vaarding nader vermelde, door hen vastge
stelde en in een reglement neergelegde be
palingen, terwijl dat reglement verder inh ield 
bepal ingen omtrent de financie ring dezer lo
terij (inschrijvingen), omtrent een commiss ie 
van beheer enz. en terwijl de voorwaarden en 
bepalingen bedoeld in artikel 3 van het regle
ment lu idden: (volgt de inhoud der voormelde 
voorwaarden en bepalingen, een en ander met 
dien verstande, dat een kooper ook kon koo
pen een gedeelte (¼, ½ of ¾) van een in
schrijving. 

B. door hen, of van hunnentwege, werd 
aan iederen kooper uitifere ikt of toegezonden 
een papier, hetwelk ziJ noemden "mededee
ling van inschrijving" hetwelk door de wijze 
van bedrukking met ~oorden en figuren den 
indruk wekte van een stuk van waarde en 
hetw·elk bedrukt wa aan de voorzijde met 
de woorden: 

Naamlooze Vennootschap 
Bouw- en Admin istratie-Maatschappij 

,,De Lichtstraal" 
(Goedgekeurd bij Kon inkl ij k Besluit van 

28 Maart 1925, o. 104). 
te 

's-Gravenhage. 

den Heer 
Aan Mevrouw .......... ............ .............. , ...... .. . 

Mejuffrouw 
wonende te ................... .... ........................... . . 

Hierdoor deelen wij U mede, dat wij U in 
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onze boeken erkennen als houder van: 
Nijverheids-Insch rij ving 
Serie ......... No ........ . . 

waarop wij U garandeeren, overeenkomstig de 
bepalingen en voorwaarden, hierna genoemd, 
de uitkeering van: 

Een Duizend Gulden, 
benevens aandeel in de winst van de Maat
schappij , volgens artikel 23 van de bepalingen 
en voorwaarden, hierna genoemd. 

Zooals door U is verzocht, zal de uitkeering 
t .z.t. plaats vinden aan: ................. ... ....... ..... . 
wonende te .. ......................... ..... ...... ........ .. ... . 

Hoogachtend, 
N. V. Bouw- en Administratie
Maatschappij "De Lichtstraal". 

Den Haag, (Holland), ....... ....... ...... . 

terwijl aan de achterzijde de reeds boven 
opgenomen voorwaarden en bepalingen waren 
gedrukt, 

en terwijl de "mededeelingen", betreffende 
gedeeltelijke inschrijvingen een zalfden in
houd hadden, behoudens dat daarop was uit
gedrukt, dat zij een gedeeltelijke inschrijving 
betroffen, 

C. voor hen - althans voor die vennoot
schap - waren werkzaam een aantal inspec
teurs of agenten en producenten, aan wie zij 
opdracht gaven tot het bezoeken van personen, 
verkoopen van inschrijvingen enz., die door 
hen voor dien arbeid werden beloond, en met 
wie zij geregelde relaties onderhielden, 

D. door hen werd in het algemeen deze 
loterij, met de afbetalingen in termijnen enz. 
geadministreerd, vastgesteld hoeveel iedere 
kooper voor zijn aandeel moest betalen en in 
welke termijnen (zulks in verband met het 
in betaling nemen van andere papieren), 
bureaupersoneel aangesteld , drukwerk besteld, 

door welke handelingen dus verdachten voor 
een ieder de gelegenheid openstelden om door 
aankoop van een "inschrijving" (of gedeelte 
daarvan) en betaling van het daarvoor gesteld 
bedrag, mede te dingen naar de door ver
dachten - althans die vennootschap - uit
geloofde prijzen of premiën in geld, waarbij 
de winners werden aangewezen door de om
standigheid, waarop de deelnemers geen over
wegenden invloed konden oefenen, dat hun 
"inschrijving" spoedig bij een trekking, a1s in 
artikel 5 van het reglement omschreven, als 
uitgeloot werd aangewezen; 

II. op of omstreeks 25 Mei 1932 ten ver
koop of ter uitdeeling in voorraad hebben 
gehad een aantal dier " mededeelingen", zijn
de bewijzen van deelneming (loten) in die 
loterij, althans certificaten, rechtgevende op 
den eigendom (of ~edeeltelijken eigendom) 
van een oorspronkeliJk aandeel in die loterij 
of de daaraan verbonden win kans; 

III. in of omstreeks December 1931 aan 
Marie van der Ham, wonende te Utrecht, heb
ben verkocht, althans doen verkoopen, een 
lot (inschrijving) in bovenomschreven loterij, 
(drie-vierde inschrijving serie B. n°. 513) , -
althans een certificaat voor die inschrijving, 
waarvoor door genoemde M. van der Ham 
een zoogenaamde A.B.C. polis en een bedrag 

in geld (als eerste termijn) in betaling ge
geven werd ; 

IV. in of omstreeks December 1931 aan 
Johannes Marinus Huygens wonende te 
Utrecht, hebben verkocht of doen verkoopen 
een aandeel in bovengenoemde loterij (drie
vierde inschrijving, serie B. n°. 515), - al
thans een certificaat voor die inschrijving -
waarvoor eveneens gedeeltel ijke betaling plaats 
had· 

ü.' dat, met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld, de Kantonrechter in het beves
tigde vonnis ten aanzien der be'wezenverkla
ring heeft overwogen: dat de in vorenstaande 
bewijsmiddelen genoemde feiten en omstan
digheden, die als hier herhaald moeten wor
den beschouwd, opleveren even zoovele reden
gevende feiten en omstandigheden, op grond 
waarvan Wij overtuigd zijn en als bewezen 
aannemen, zonder dat de verklar ing van elk 
der verdachten is gebezigd dan alleen tegen 
hem zelf, dat de verdachten hebben gepleegd 
de hun in de dagvaarding onder I ten laste 
gelegde fe iten, met dien verstande, dat zij 
ha ndelden te zamen en in vereenig ing, dat de 
N. V. Bouw- en Administratie-Maatschappij 
,,De Lichtstraal" eene loterij heeft aangelegd, 
door de gelegenheid open te stell en tot in
schrijving op ijverheids-Inschrijvingen waar
van de uitgifte door die Vennootschap g&
schiedde, overeenkomstig de in de dagvaar
ding opgenomen, in een reglement neergeleg
de bepalingen; dat de uitreiking van het in 
de dagvaarding onder sub B . genoemde pa
pier geschiedde van hunnentwege; dat een 
aantal inspecteurs en agenten werkzaam was 
voor die vennootschap, en dat prijzen in geld 
waren uitgeloofd door die vennootschap; 

0. ten aanzien van het eerste middel: 
dat de telastlegging onder I behelst de uit

voerige opgave van de voorwaarden waaraan 
moest worden voldaan wi lde men aanspraak 
kunnen maken op de in uitzicht gestelde voor
deelen; 

dat uit die opgave blijkt, dat daartoe ver
eischt werd, dat men werd ingeschreven, on
der den naam van "Nijverheids-Inschrijvin
gen", welke inschrijving slechts gesch iedde in
dien men hetzij een bepaald bedrag ineens 
stortte, hetzij zich verbond om in elk geval 
de vereischte betalingen over de eerste twee 
jaren te verrichten; 

dat op dit feitelijk gebeuren, zoowel de in 
de telastlegging gebezigde uitdrukking, ,.aan
koop van" als "inschrijving op" zoogenaamde 

ijverheids-Inschrijvingen toepasselijk kan 
worden geacht en aan die benamingen naast 
de duidelijke feitelijke omschrijving geen be
lang kan worden toegekend, zoodat door het 
bezigen daarvan naast elkaar, de telastleg
ging niet in zich zelve strijdig is; 

dat hetzelfde geldt voor de bewezenverkla
ring, waarbij de onder I telaste gelegde feiten , 
a ls hierboven nader aangegeven, bewezen 
werden geoordeeld, hetgeen, gelijk zoo juist 
werd overwogen, medebracht, dat daarop zoo
wel de eene als de andere benaming kon wor
den toegepast, zoodat de omstandigheid, dat 
in den aanhef van "inschrijving op" en in 
het slot van "aankoop van" sprake is, de 
bewezenverklaring niet met zich zelf in strijd 
doet zijn; 
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0. aangaande het tweede middel: 
dat, nu, zooals uit het omtrent het eerste 

middel overwogene volgt, op het bewezen ver
kl aarde fe itelijk gebeuren zoowel de uitdruk
king "tot aankoop van" als "tot inschrijving 
op" toepasselijk moet worden geacht, geens
zins uit het bewezen verklaarde zelf blijkt , da t 
niet door den aankoop van een inschrijving 
de gelegenheid tot deelnem ing werd openge
steld , terwijl evenmin gegrond is de bij de 
toe! ich t ing geuite bewering, dat het bewezen 
verklaarde niet zoude kunnen opleveren het 
,,aanleggen" van eene loterij, immers daar
onder is te verstaan het inrichten van eene 
loterij , en de gezamenlijke handelingen. welke 
werden bewezen verkl aard en waarvan ni et 
valt in te zien, dat zij strijdi g zouden zijn, 
zulk een inrichten opleveren; 

0. dat ook het derde middel ongegrond is ; 
dat immers, volgens de bij dagvaard ing om

schreven bepalingen, weliswaar aan ieder, die 
wordt inge chreven, f 1000 zal worden terug
betaald, doch die uitkeering, welke zoo zeer 
de door de deelnemers te verrichten stortin
gen overschrijdt, in verband met de kans, dat 
de terugbetaling reeds binnen korten t ijd na 
de inschrijving zal geschieden, daardoor, a l
thans ten deele, het karakter heeft van een 
prijs te wi nnen door hen, die door de uitlo
ting der nummers van de inschrijvingen wor
den aangewezen; 

0. dat blijkens de toelichting de in het 
vierde middel vervatte bewering, dat hier 
geen deelnemers zijn, hierop steunt, dat de 
ingeschrevenen niet bedoelden deel te nemen 
in eene loterij doch in te schrijven op eene 
obligatieleening; dat - daargelaten de fe i
telijke juistheid van de stelling omtrent de 
bedoeling der ingeschrevenen - bij deze be
wering ten onrechte wordt aangenomen, dat 
de deel nemers aan eene loterij zich bewust 
zouden moeten zijn, dat hetgeen waaraan zij 
dee lnemen, als loterij in den zin der wet is 
te qualificeeren ; 

dat het overigens niet ter zake doet, of in de 
bewezenverklaring de in art. 1 der Loterijwet 
1905 gebez igde term "deelnemers" al dan 
niet voorkomt ; 

0. dat het vijfde middel feitelijken grond
slag mist, immers de beslissing niet steunt op 
de omstandigheid, dat de in betaling te geven 
stukken van uiterst twijfelachtige waarde 
waren, daar de K antonrechter deze om tan
di ghei d, bij de weerlegging van een namens 
verdachten gevoerd verweer, s lechts ve1~m e ldt 
a ls een ten overvloede gegeven voorbeeld, dat 
soms zelfs met een mogelijk nog geringere 
storting kon worden volstaan dan de gewoon
lij k geëischte, zeer kleine bedragen in geld; 

0. dat de in het zesde middel vervatte 
grie f, dat ten onrechte werd beslist, dat hier 
eene loterij was en geene geldleening op 
langen termijn , moet worden verworpen, ver
mits aandachtige kennisneming van de be
palingen waaronder de inschrijving geschiedt, 
elke gedachte aan eene werkelijke obli gatie
leening uitsluit en uit di e bepalingen duide
lijk naar voren treedt de kans, om spoedig 
aanzien lijk meer terug te ontvangen dan -werd 
gestort; 

dat met de in het slot van di t middel aan
geduide overweging kennelij k wordt gedoeld 

op hetgeen door den K antonrech ter bij de 
straftoemeting werd overwogen bij de afwij
zing van het namens verdachten gedaan ver
zoek om slechts een geringe straf op te leg
gen, omdat het hier het nemen van eene 
principieele besli ss ing zoude gelden; dat deze 
overweging - inhoudende: dat de Kanton
rechter in den geheelen opzet van deze loterij 
en de wijze waarop het publiek tot deelne
ming daarin wordt aangemoedigd, niet anders 
ziet dan een streven om de speelzuch t van den 
goedgeloovigen, eenvoudigen man aan te wak
keren door een sam enstel van regelen, dat er 
o p berekend is den schijn te wekken van het 
geven van eene gelegenheid tot solide geld
belegging op langen termijn met, a ls bijko
mende aantrekkelijkheid , eene schoone win
kans binnen korten t ijd , doch dat in werke
lijkheid blijk geeft van een hoogst laakbaar 
streven om de bepalingen der Loterijwet 1905 
te ontduiken - echter geenszins uitsloot om 
a ls bewezen aan te nemen, dat hier eene 
loterij was en geene geldl eeni ng op langen 
termijn ; 

0. ten aanzien van h.et zevende middel: 
dat aangaande de vernietiging der inbeslag

genomen goederen werd overwogen: dat Wij 
van oordeel zijn, dat het a lgemeen belang 
vordert, dat de vernietiging van de in beslag 
genomen, tot het begaan van het strafbare 
feit gediend hebbende goederen, worde ge
last, zulks met uitzondering van die goederen, 
waan,an de teruggave bij Onze beschikking 
van 16 Juni 1932 was gelast; 

dat voorts in het vonnis voorkomt de over
wegi ng: dat het ambtseedig proces-verbaal 
van den buitengewoon veldwachter der ge
meente 's-Gravenhage, H. Ass ink, de dato 26 
Mei 1932, inhoudt, dat hij in het perceel 
Koningin Emmakade 175 te 's-Gravenhage, 
waar in was gevestigd de N . V . .,De Licht
straal", onder directie van de beide verdach
ten, op 25 Mei 1932 in beslag heeft genomen 
de in genoemd proces-verbaal vermelde goe
deren; 

dat door deze beide overwegingen in onder-
1 ing verband genoegzaam duide lijk wordt aan
gegeven van welke goederen de vernietiging 
werd gelast, namelij k van all e in bedoeld 
proces-verbaal vermelde goederen voor zoover 
nog niet teruggegeven; 

0. dat ook het achtste middel niet tot cas
satie kan leiden; 

dat blijl;.ens het proces-verbaal van de te
rech tzitting van het K antongerech t de korte 
inhoud van de beide door den buitengewoon 
veldwachter der gemeente 's-Gravenhage H . 
Assink, op 26 Mei en 7 Juni 1932 op ambts
eed opgemaakte processen-verbaal aan ver
dachten is medegedeeld, terwijl voorts het 
vonnis ten aanzien van het eerstgenoemde 
proces-verbaal bevat de reeds onder de be
spreking van het vorige middel opgenomen 
overweging en de zakelijke inhoud van het 
tweede prooes-verbaa] in het vonnis wordt 
vermeld· 

dat op' die vermelding volgt de overweging: 
"dat deze processen-verbaal, respectievelijk van 
26 Mei 1932 en 7 Juni 1932 door den relatant 
ter terechtzitting onder eede zijn bevestigd", 
doch het vonnis niet vermeldt, dat door dien 
relatant eenige verkl ar ing, houdende aanvul-
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ling of wijziging van zijne processen-verbaal 
werd afgelegd; 

dat daaruit volgt, dat werd recht gedaan 
op den inhoud van die processen-verbaal en 
de enkele bevestiging daarvan onder eede niet 
kan gelden als eene verklaring bedoeld in 
het tweede I id van art. 422 Sv. , waarvan zoude 
moeten blijken, dat zij in eersten aanleg niet 
is betwist; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

12 Febrnari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Arbeidswet 1919, art. 76, lid 1.) 

Wil art. 76, lid 1, der Arbeidswet 1919 
toepassing vinden, dan zal het hoofd of 
de bestuurder of het toezichthoudend per
soneel der onderneming ten genoege van 
den / eitelijken rechte,· hebben aan te too
nen, dat zij de daar genoemde handel in: 
gen hebben verricht. 

Tegen het oordeel van dien rechter, dat 
een verdachte in dat aantoonen niet is ge
slaagd, kan, als zijnde een feitel ijke be
slissing, in cassatie niet worden opge
komen. 

(Cfm. concl. A .-G. Wijnveldt, die nog 
verwijst naar H. R. 4 Nov. 1929, W . 
12051.) 

A. M . F. J ., fabrikant, te Rotterdam , is 
requirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rb. te Haarl em van 2 Nov. 1933, waarbij, 
met vernietiging van de vonnissen door het 
Ktg. te H aarlem op 12 Juli 1933 bij verstek 
mondeli ng en op 12 Aug. 1933 na verzet ge
wezen, requirant ter zake van: ,,als hoofd 
van een ondernem ing niet zorgen dat in zijn 
onderneming geen arbeid wordt verricht in 
strijd met het bij de Arbeidswet 1919 bepaal
de", met aanh aling van de artt. 1, 3, 8, 68 1 id 
8, 74 lid 2, 83 der Arbeidswet 1919, 23 en 91 
Sr., is veroordeeld tot betaling van een geld
boete van f 10 enz. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur : 
S., althans v. t . van de artt. 350, 3_52 en 

358 Sv., 68, 74, 75 , 76 en 83 der Arbeidswet 
1919 (Wet van 1 Nov. 1919, S. 624, zooals 
deze wet nader is gewijzigd bij de wetten van 
20 Mei 1922, S. 364, 21 Nov. 1922, S. 515 en 
516, 10 Aug. 1928, S. 322, en 14 Juni 1930, 
S. 261), doordat de Rb. den requirant tot cas
satie schu ldi g heeft verklaard aan overtreding 
van voormeld wetsartikel 74, zulks in den 
winkel aan de Groote Houtstraat n°. ... te 
H aarlem van de onderneming, waarvan re
quirant hoofd is, op grond, dat hij niet aan
getoond heeft aan zijn verpl ichtingen van 
hoofd der ondernem ing te hebben voldaan; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant wettig en overtuigend bewezen 
is verklaard hètgeen aan requirant bij dag
vaarding was te laste gelegd, dat in de ge
meente H aarlem op Zondag 23 April 1933 
des namiddags omstreeks 3½ uur - a lthans 
des namiddags vóór 4 uur - door W. W. ar
beid is verricht in de ondernem ing van de 
firma C. J., welke onderneming beoogde den 

verkoop van banket, koek, suikerwerken, bis
cuits, enz., van welke onderneming hij, ver
dachte was het hoofd, althans de bestuurder; 
welke arbeid werd verricht in den winkel dier 
onderneming, gelegen in perceel no .... aan de 
Groote Houtstraat, welke winkel was eene be
sloten ruimte waar koek en chocolade aan het 
publiek in het klein plachten verkocht te wor
den - welke arbeid bestond in het bedienen 
van een klant - althans in eenige bedrijfs
werkzaamheden in de onderneming, terwijl op 
de voor die arbeidster in de bovengenoemde 
onderneming geldende arbeidslij t stond ver
meld 4 uur des namiddags als uur van aan
vang van den werktijd op gemelden 23sten 
April 1933, terwijl hij, verdachte, niet heeft 
gezorgd dat in die onderneming de gemelde 
arbeid niet werd verricht door genoemde per
soon, zulks met dien verstande, dat des na
middags omstreeks 3½ uur door W. W. arbeid 
is verricht in de onderneming van de firma 
J" waarvan de verdachte was hoofd, welke 
a rbeid bestond in het bedienen van een klant; 

dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. dat, waar de verdachte zich had beroepen 
op a rt. 76 , lid 1, der Arbeidswet 1919, aan
voerende dat hij de noodige bevelen heeft ge
geven, de noodige maatregelen heeft genomen 
en he t redelijkerwijze te vorderen toezicht 
heeft gehouden om de naleving te verzekeren 
van de bepalingen voor welker naleving hij 
verplicht was te zorgen, de Rb. ten aanzien 
van dit beroep heeft overwogen: 

,,dat dit beroep moet worden verworpen; 
"dat toch door de verklaringen der getuigen 

Van den Brom, Uitenbroek en R . wel is ge
bleken, dat verdachte onder V an den Brom 
een hoofdcontroleur en een aantal controleurs 
heeft aangesteld om de naleving dier bepa
lingen te verzekeren, doch tevens uit de ver
klaring van R., dat deze, die a ls controleur 
de filialen te Haarl em en omgeving onder zijn 
toezicht had, voor die taak niet ten volle was 
berekend, daar hij , toen de winkels te Haar
lem ingevolge een krachtens de Winkelslui
tingswet verleende ontheffing op bedoelden 
Zondag den geheelen dag geopencj mochten 
blijven, in de overtuiging verkeerde, dat het 
personeel nu ook dien geheelen Zondag arbeid 
mocht verrichten en dat het niet noodig was 
een igen bijzonderen maatregel te nemen in 
verband met de Arbeidswet, ten gevolge van 
welke dwaling hij dan ook heeft stilgezeten 
en geen enkelen maatregel heeft genomen; 

"dat deze control eur, die van de bepalingen 
der Arbeidswet niet geheel op de hoogte was , 
de nood ige maatregelen niet kon nemen en het 
vereischte toezicht niet kon uitoefenen en ver
dachte, door een niet ten volle voor zijn taak 
berekenden controleur in zijn dien t te hebben, 
de noodige maatregelen niet hee ft genomen 
en het redelijkerwijze te vorderen toezicht niet 
heeft gehouden om voor de filial en te Haar
lem en omgeving de naleving te verzekeren 
van de bepalingen voor welker naleving hij 
verplicht was te zorgen; 

"dat verdachte derhalve niet overeenkomstig 
art. 76, lid 1, der Arbeidswet heeft aange
toond, dat hij aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan; 
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"dat verdachte mitsdien ter zake van het 
bewezen strafbaar is"; 

0 . omtrent het middel van cassatie: 
dat, wil de bepaling van art. 76, le lid, van 

de Arbeidswet 1919 toepassing vinden, het 
hoofd of de bestuurder of het toezichthoudend 
personeel eener onderneming ten genoege van 
den rechter, die over de feiten oordeelt, zal 
hebben aan te toonen, dat zij ter verzekering 
van de naleving van de bepalingen, voor wel
ker naleving zij verplicht waren te zorgen, de 
noodige bevelen hebben gegeven, de noodige 
maatregelen hebben genomen, de noodige mid
delen hebben verschaft en het redelijkerwijze 
te vorderen toezicht hebben gehouden; 

dat, waar nu, blijkens het boven aan het 
bestreden vonnis ontleende, de feitelijke rech
ter van oordeel is geweest, dat de verdachte 
in dit ten zijnen (des rechters) genoege aan
toonen niet is geslaagd, die rechter daarmede 
een feitelijke beslissing heeft gegeven, waar
tegen in cassatie niet met vrucht kan worden 
opgekomen; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Venverpt het beroep. (W.) 

14 Februari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 247.) 

Wanneer een jaarwedderegeling voor
schrijft, dat de verhoogingen om de twee 
jaren worden toegekend, vloeit daaruit 
niet zonder meer voort, dat, ingeval eene 
vervroegde toekenning van verhoogingen 
plaats vindt, na twee jaren wederom eene 
verhooging zou behooren te worden toege
kend, en niet eerst na afloop van den voor 
de reeds genoten verhoogingen noodigen 
diensttijd aanspraak op verdere verhoo
ging zou worden verkregen. Nu niet is 
gebleken, dat de strekking van de ver
vroegde toekenning van vier verhoogingen 
de bedoeling had om nogmaals den func
tionnaris een gunst te verleenen, kan de 
toekenning van deze verhoogingen niet ge
acht worden te hebben ingesloten, dat vóór 
den afloop van den voor die verhoogingen 
vereischten diensttijd aanspraak op nieuwe 
verhoogingen wu kunnen worden verwor
ven. Ten onrechte hebben derhalve Ged. 
Staten de gemeentebegrooting te dezer 
zake met uitgaven belast. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Zierikzee tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zeeland van 7 
September 1933, 0

• 5, le afdeel ing, tot toe
passing van art. 247, l e lid, der Gemeentewet 
ten aanzien van de begrooting dier gemeente 
voor den dienst 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 20 
December 1933, N°. 671; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 10 Februari 1934, 
N °. 4070, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0 . dat Ged. Staten van Zeeland bij hun 
bovengenoemd besluit de begrooting der ·.n-

komsten· en uitgaven van de gemeente Zierik
zee voor den dienst 1933 a ls volgt hebben 
gewijzigd: Afdeeling I, Hoofdstuk I, volgnum
mer 4 "Achterstallige uitgaven van vorige 
dienstjaren" wordt verhoogd met f 4064.17; 
Afdeeling I , Hoofdstuk IV, volgnummer 118 
"Kosten van den Keuringsdienst ingevolge de 
Vleeschkeuringswet" wordt verhoogd met 
f 750; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat bij de door de raden der gemeente Zierik
zee, K erkwerve en oordgouwe vastgestelde 
instructie voor den Keuringsveearts de jaar
wedde van dezen functionaris is vastgesteld op 
een minimum van f 2000 en een maximum van 
f 4000 's jaars, zulks onder bepaling, dat de 
verhoogingen om de twee jaren worden toe
gekend met zoodanig bedrag, dat de maxi
mum-wedde na ten hoogste acht verhoogingen 
bereikt is ; dat P. Kooijman met ingang van 
13 October 1922 tijdelijk en bij bes! uit van 
22 Januari 1923 met ingang van 1 Januari 
1923 voor vast is benoemd tot keuringsveearts 
bij den gemeenschappelijken keuringsdienst van 
opgemelde gemeenten; dat deze aanstellingen 
zijn geschied op een beginsalaris van f 3000 
's jaars, zonder dat daarbij is bepaald, dat, in 
verband met de aanstelling op een hooger be
drag dan de minimum-jaarwedde, een of meer 
periodieke verhoogingen niet zouden worden 
toegekend; dat de belanghebbende mitsdien 
krachtens art. 22 zijner instructie op 13 Octo
ber 1924, 1926, 1928 en 1930 recht op een 
periodieke verhooging van telkens f 250 had; 
da t niettegenstaande dit de jaarwedde van den 
belanghebbende tot 13 October 1D32 is gehand
haafd op f 3000 en van dit tijdstip af is vast
gesteld op f 3250; dat belanghebbende daar
door over de jaren 1924, 1925, 1926, 1927, 
1928, 1929, 1930, 1931 en 1932 onderscheiden
lijk f 54.17, f 250, f 304 .17, f 500, f 554.17, 
f 750, f 804.17, f 1000 en f 945.83 te laag be
zoldigd is- geworden, terwijl op de begrooting 
voor 1933 der gemeente Zierikzee wegens zijn 
jaarwedde f 750 te weinig is uitgetrokken; 
dat krachtens art. 1 der wet van 31 October 
1924, S. 482, de rechtsvorderingen ter zake 
van geldschulden ten laste van de gemeente 
verjaren door verloop van 5 jaren na den 31 
December van het jaar, waarin de schuld 
opvorderbaar is geworden, zoodat de belang
hebbende op het te weinig genotene over de 
jaren 1924 tot en met 1927 geen aanspraak 
meer kan maken; dat zulks wel het geval is 
met hetgeen over de jaren 1928 tot en met 
1933 te weinig is genoten; dat de raad der 
gemeente Zierikzee evenwel , blijkens schrijven 
van burgemeester en wethouders van 26 Juli 
1933, weigert, de hiervoor noodige gelden op 
de begroeting van uitgaven te brengen; dat 
de jaarwedde van den keuringsveearts behoort 
tot de verplichte uitgaven, bedoeld in art. 
240, sub a, der Gemeentewet; dat mitsdien, 
nu de raad weigert, deze gelden op de begroe
ting te brengen, zulks ingevolge artikel 247, 
le lid, der Gemeentewet door hun college zal 
dienen te geschieden; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Zierikzee bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat door de raden der gemeenten 
Kerkwerve en Noordgouwe op voorstel van 
burgemeester en wethouders van Zierikzee 
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werd goedgevonden, om den keuringsveearts 
bij diens in functie treden dadelijk de eerste 
vier verhoogingen toe te kennen; dat aan den 
raad der gemeente Zierikzee echter geen voor
stel werd gedaan om zoodanig besluit, waarbij 
van de instructie wu worden afgeweken, te 
nemen; dat een wijziging van de instructie 
door de drie kringgemeenten, onder goedkeu
ring van Geel. Staten, dan ook nimmer heeft 
plaats gehad; dat de aanstell ing van den 
keuringsveearts dus njet, zooals Ged. Staten 
in hun besluit vermelden, op een begin-salaris 
van f 3000 's jaars is geschied, doch dat men 
zich aan den tekst van de instructie ter zake 
(art. 22} hield en hem dadelijk de eerste vier 
verhoogingen, bij wijze van gunst, toekende; 
dat men toch bezwaarl ijk uit deze redactie 
kan afleiden, dat het nu van zelf sprekend zou 
zijn, om de vij fde verhooging nu ook maar 
dadelijk na twee jaren di enst toe te kennen; 
dat de raad het argument van Ged. Staten, 
dat het ontbreken van de bepaling, dat in 
verband met de aanstelling op een hooger 
bedrag dan de minimum-jaarwedde, een of 
meer periodieke verhoogingen niet zouden 
worden toegekend, h ier een bes! issende rol 
speelt, geheel voor rekening van dat college 
laat; dat de raad echter gelegenheid kreeg 
om bij de begrooting voor 1923 zich uit te 
spreken en toen en volgende jaren telkens een 
bedrag van f 3000 voor den keuringsveearts 
voteerde; dat eerst op de begrooting voor 
1932 de jaarwedde, met ingang van 13 October 
van dat jaar, werd verhoogd tot f 3250 en dat 
de jaarwedde dus, overeenkomstig de instruc
t ie, in 1938 het maximum zal bereiken; dat, 
hadden burgemeester en wethouders en de 
raad de bedoeling gehad, om ook de laatste 
vier verhoogingen eerder toe te kennen, zulks 
dan uit een daartoe strekkend besluit wu 
hebben· moeten blijken; dat uit de brieven 
van de gemeentebesturen en uittreksels uit de 
notu len der vergaderingen van de raden van 
Noordgouwe en Kerkwerve ten duidelijkste 
blijkt, dat het ook van die gemeenten nimmer 
de bedoeling is geweest om reeds in 1924 de 
vijfde verhooging toe te kennen; dat de keu
ringsveearts zei f het gemeentebestuur ook ~!et 
in het onzekere heeft gelaten, hetgeen bhi kt 
uit het feit dat hij met de begrootingen voor 
de jaren 19'23 tot en met 1933, krachtens zijne 
onderteekening van de begrootingen voor den 
keuringsd ienst voor vee en vleesch, instemde, 
benevens uit het feit, dat hij , behalve een 
informatie in 1924, nimmers op de toekenning 
van verhoogingen aanspraak maakte en tot 
het laatste toe in die houding heeft volhard ; 
dat, gelet op de redactie van de toek~!'ninff 
van de eerste vier verhoogingen dadehJk b1J 
de infunctietrecling, op den tekst van de in
structie (art. 22) en op de reeks besluiten van 
den raad zelf, er geen plaats is voor eenigen 
twij fel nopens de wijze, waarop de laatste vier 
verhoogingen moeten worden toegekend en dat 
de gemeente dus niet belast mag wo_~den met 
eene · uitgave, welke bepaald 111 str1Jd zoude 
zijn met eene verordening en eene reeks .1:>e
slui ten van den rnad en ook met de bilhJk
heid daar het nimmer de bedoeling van den 
raad is geweest, om den ~euringsvee~~·ts in 
tweeërlei opzicht te begunstigen, namel!Jk da· 
<lelijk de eerste vier verhoogingen toe te 
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kennen en het tempo der laatste vier verhoo
gingen te versnellen; dat, zoo dit laatste het 
geval was, dit uitdrukkelijk a ls tweede gunst 
bepaald wu moeten ziju; 

0. dat art. 22 der Instructie voor den keu
ringsveearts luidt: ,,De jaarwedde van den 
keuringsveearts wordt bepaald op een mini
mum van f 2000 en een maximum van f 4000. 
De verhoogingen worden om de twee jaren 
toegekend met zoodanig bedrag, dat de maxi
mum-wedde na ten hoogste acht ve,-hoogingen 
bereikt is." ; 

dat de functionaris aanstonds bij den aan
vang van zijne dienstvervulling in liet genot 
is gesteld van de minimum-jaarwedde, ver
meerderd met vie,· verhoogingen ; 

dat nu wel het genoemde a rt ikel voor
schrijft, dat de verhoogingen om de twee jaren 
worden toegekend, doch dat daaru it zonder 
meer niet voortvfoeit, dat, ingeval eene ver
vroegde toekenning van verhoogingen plaats 
vindt, na twee jaren wederom eene verhooging 
zou behooren te worden toegekend en niet 
eerst na afloop van den voor de reeds genoten 
verhoogingen noodigen diensttijd aanspraak 
op verdere verhooging zou worden verkregen; 

dat noch uit de stukken, noch uit het mede
gedeelde in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, is gebleken, dat de 
strekking van de vervroegde toekenning van 
de vier verhoogingen de bedoeling had om 
nogmaals den functionaris een gunst te ver
leenen; 

dat mitsdien de toekenning van deze ver
hoogingen niet geacht kan worden te hebben 
ingesloten, dat vóór den afloop van den voor 
die verhoogingen vereischten diensttijd aan
spraak op nieuwe verhoogingen wu kunnen 
worden verworven ; 

da t derhalve Ged. Staten ten onrechte de 
begrooting der gemeente Zierikzee voor 1933 
te dezer zake met uitgaven hebben belast; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Ged. Staten van Zeeland 
van 7 September 1933, N°. 5, le afdeeling, 
te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

15 Februari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Mot.- en Rijw.reglement art. 36 j 0

• art. 
47.) 

Van een besluit van Geel. Staten, waar
bij een verzoek tot geslotenverklaring van 
een weg wo..-dt afgewezen, stnat geen be
roep op de Kroon open. 

Nu Ged. Staten njet zijn overgegaan tot 
sluiting van den weg voor motorrijtuigen 
met een bepaald maximum-gewicht, kan 
de Kroon tot zoodanige geslotenverklaring 
niet overgaan, daar art. 47 aan Ged. Sta
ten de vrijheid laat niet tot dien maatregel 
over te gaan. 

Waar het hier betreft het instellen van 
beroep tegen de opheffing door Ged. Sta
ten van een geslotenverklaring, is er geen 

6 



1934 15 FEBRUARI 82 

plaats voor beschikking op een verzoek 
om Ged. Staten op te dragen de indeeling 
der prov inciale wegen door het aanbren
gen der voorgeschreven kenteekenen aan 
te duiden. 

W ij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido
Ambacht, het bestuur van den polder Sande
lingen-Ambacht en het bestuur van den polder 
Hendrik-Ido-Ambacht tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holland van 3 Mei 1933, 
N °. 83, tot opheffing van de gesloten-verkla
ring voor motorrijtuigen van een ige wegen in 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en tot af
wijzing van het verzoek van burgemeester en 
wethouders voornoemd om die wegen te sluiten 
voor motorrijtuigen met een bepaald maxi
mumgewicht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
3 Januari 1934, N°. 14 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 Februari 1934, N°. 421, 
Afdeeling Waterstaatsrecht ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
bovenvermeld besluit o.m. hebben besloten: 

I. met intrekking van hun besluit van 25 
Februari 1902, N°. 53 (Provinciaal Bl ad N°. 
40 van 1902) de geslotenverklaring voor het 
verkeer met motorrijtuigen van den Vrouw
geeleweg, den Paulusweg, den Krommeweg, 
de Lage Kade, de Hooge Kade, de Ambacht
sche Steeg en de Schoolsteeg in de gemeente 
H endrik-Ido-Ambacht, op te heffen; 

II. het verwek van burgemeester en wet
houders van Hendrik-Ido-Ambacht voor zoo
veel betreft sluiting van de wegen voor motor
J"Ïjtuigen met een bepaald maximumgewicht 
(voertuig + last) af te wijzen, daarbij in 
hoofdzaak overwegende, dat in verband met 
de vrij groote verhardingsbreedte en kruins
breedte van den Vrouwgeeleweg, den Paulus
weg, den Krommeweg, de Lage Kade, de 
Hooge Kade en de Ambachtsche Steeg en 
vooral in aanmerking nemende de zeer vele 
behoorlijke wisselplaatsen daarlangs, naar de 
meening van hun College geen bezwaar be
hoeft te bestaan die wegen voor het autover
keer open te stell en; dat de Schoolsteeg in de 
gemeente H endri k-Ido-Ambacht - welke weg 
mede bij hun besluit van 25 Februari 1902, 
N°. 53, voor motorrijtuigen gesloten werd 
verklaard - geheel gelegen is in de bebouwde 
kom, weshalve hun College geen bevoegdh eid 
bezit de afsluiting van dien weg langer te 
handhaven, zoodat ook de afsluiting van de 
School steeg zal moeten worden ingetrokken; 
dat, wat betreft het verzoek om sluiting van 
de hiervoren zes eerstgenoemde wegen voor 
motorrijtuigen met een bepaald maximumge
wicht (voertuig+ last) voor deze slui ting geen 
redenen aanwezig moeten worden geacht, aan
gezien de bedoelde wegen, welke bij hun be
sluit van 6 Juli 1931 , N° . 148, zijn ingedeeld in 
de wegklasse II, een goede grindverharding 
hebben en op goeden ondergrond zijn gelegen 
en volkomen geschikt zijn te achten voor het 
verkeer met motorrij tu igen, die krachtens het 
Motor- en Rijwielreglement op wegen van die 
ki asse zijn toe gel aten; 

dat van dit besluit van Ged. Staten in be
roep zijn gekomen: 

1 °. burgemeester en wethouders van Hen
drik-Ido-Ambacht, aanvoerende, dat naar hun 
oordeel de ondergrond van de betrokken, in 
hun gemeente gelegen wegen niet van wo
danigen aard is, dat het verkeer met motor
rijtuigen, in het algemeen toegelaten op de 
2e-kl asse-wegen, daarop zonder gevaar toe
laatbaar is te achten, terwijl deze wegen 
bovendien, gezien de tegenwoordige afmetin
gen van vele motorrijtuigen, voor een onbe
perkt verkeer te· smal zijn, weshalve burge
meester en wethouders verweken alsnog tot 
de sluiting van deze wegen voor motorrijtui
gen met een bepaald maximumgewicht (voer
tuig plus last) over te gaan; 

2°. het bestuur van den polder Sandelingen
Ambacht te Zwijndrecht, belast met het be
heer en onderhoud van de voornoemde Am
bachtsche Steeg vot,r de helft en het bestuur 
van den polder H endrik-Ido-Ambacht, belast 
met het beheer en onderhoud van de voor
noemde wegen met uitzondering van de School
steeg, slechts met die beperking, dat de Am
bachtsche Steeg voor de helft bij den voor
noemden polder in beheer en onderhoud is en 
de andere helft bij den polder Sandelingen
Ambacht, beide in hoofdzaak aanvoerende, 
dat zij het voor betwisting vatbaar achten, 
dat de g rindverharding der betrokken wegen 
een verkeer, als op wegen He klasse is toege
laten, zal kunnen verdragen; dat wellicht 
voor een voldoende grindverharding gewrgd 
kan worden, maar dat dit niet anders zal 
kunnen geschieden dan tegen een zeer aanzien-
1 ijke verhooging van onderhoudskosten en een 
daarmee gelijken tred houdende verhooging 
van polderlasten, wat in dezen voor land- en 
tuinbouw zoo benarden tijd zoo eenigszins 
mogelijk voorkomen moet worden; aat het, 
gezien den toestand in land- en tuinbouw en 
de voornameli!k in de gemeente Hendrik-Ido
Ambacht tot het uiterste opgevoerde Rijks- en 
gemeentelijke belastingen, een levensquaestie 
voor de ingelanden wordt, dat hun lasten niet 
noodeloos hooger worden, terwijl het voor de 
automobilisten niet meer dan een ongerief is, 
indien het verkeer op de onderhavige polder
wegen beperkt wordt tot den vroegercn toe
stand, desnoods tot de door het gemeente
bestuur verzochte gewichtsgrenzen; dat in het 
nadeel van den slechten ondergrond wellicht 
door beschoeiïngen wu zijn te voorzien, maar 
dat niet van een polder gevergd kan worden , 
dat hij ten gerieve van een onbeperkt verkeer 
met motorrijtuigen langs zijne wegen be
schoeiingswerken uitvoert; dat zich bovendien 
in de wegen nog heulen bevinden, waarvan 
met ernst te vreezen valt, dat zij tegen h,,t 
zware autoverkeer niet bestand zullen zijn; 
dat ten slotte, ingeval het bestreden beslu it 
onverhoopt gehandhaafd mocht blijven, zij er 
op ronden willen wijzen, dat Geel. Staten wel 
bij besluit van 6 Juli 1931, N°. 148, tot indee
ling van de provinciale wegen in de versch il
lende wegklassen zijn overgegaan, doch nage
laten hebben de vereischte kenteekenen aan tp 
brengen, zoodat de weggebruikers naar het 
oordeel van hen, appellanten, zich bij even
tueele bekeur ing wegens overtred ing van art. 
42, lid b of c, van het Motor- en Rijwielregie-
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ment terecht zouden kunnen beroepen op on
bekendheid met de wegindeeling en geen ver
oordeel ing zou volgen; dat dus in feite de 
polderwegen voor al Ie verkeer openstaan; 
wesha lve zij verzoeken het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland te willen 
te niet doen, subsidiair in geval hiervoor geen 
termen aanwezig geacht worden, sluiting van 
de in het geding zijnde polderwegen te willen 
bevorderen voor . motorrijtuigen met een be
paald maximumgewicht (voertuig + last), in 
geen geval uitgaande boven de door het ge
meentebestuur verzochte normen, en in het 
uiterste geval, indien ook tot inwilliging hier
van geen aanleiding wordt gevonden, Ged. 
Staten op te dragen met den meesten spoed 
de indeeling der provinciale wegen door het 
aanbrengen van de voorgeschreven kenteeke
nen aan te duiden; 

0. ten aanzien van het door het bestuur van 
den polder Sandelingen-Ambacht ingestelde 
beroep, dat het bestreden bes! uit van Ged. 
Staten op 16 Mei 1933 door plaatsing in het 
Provinciaal Blad ter openbare kennis is ge
bracht, terwijl het beroepschrift eerst op 16 
Juni daaraanvolgend bij Onzen Commissaris 
is ingekomen; 

dat mitsdien de termijn van 30 dagen, bij 
art. 3 der Motor- en Rijwielwet voor het 
instellen van beroep gegund, niet is in acht 
genomen; 

0. ten aanzien vin het door burgemeester en 
wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht inge
stelde beroep, dat dit slechts betreft het bestre
den besluit van Ged. Staten, voor zoover daar
bij het verzoek van burgemeester en wethou
ders tot sluiting der onderwerpelijke wegen 
voor motorrijtuigen met een bepaald maxi
mum-gewicht (voertuig + last) werd afge
wezen-; 

dat echter ingevolge art. 47 in verband met 
art. 36, derde tot en met vijfde I id, van het 
Motor- en Rijwielreglement beroep op Ons 
openstaat van de besluiten van Ged. Staten 
en gemeentebesturen, waarbij een dergelijke 
geslotenverklaring plaats vindt, wordt gewij 
zigd of opgeheven, doch niet van de besluiten 
van genoemde coll eges, waarbij een verzoek 
tot het doen van zoodanige verklaring wordt 
afgewezen; 

dat mitsdien burgemeester en wethouders 
van Hendrik-Ido-Ambacht in hun beroep niet 
kunnen worden ontvangen; 

0. ten aanz ien van het door het bestuur van 
den polder Hendrik-Ido-Ambacht ingestelde 
beroep, dat op grond van de ontvangen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat de 
vrijheid en de veiligheid van het verkeer zich 
niet verzetten tegen de opheffing van de ge
slotenverklar ing der onderwerpelijke wegen; 

dat het bestuur van den polder Hendrik-Ido
Ambacht, voor het geval , dat geen termen 
aanwezig geacht zouden worden de door Ged. 
Staten uitgesproken opheffing der gesloten
verklaring te niet te doen, heeft verzocht de 
in het geding zijnde polderwegen te sluiten 
voor motorrijtuigen met een bepaald maxi
mumgewicht (voertuig + last), in geen geval 
uitgaande boven de door het gemeentebestuur 
verzochte normen, doch dat, nu Ged. Staten 
bij het bestreden besluit daartoe niet zijn over
gegaan, Onze beslissing niet tot een zoodanige 

geslotenverklaring kan leiden, aangezien art. 
47 van het Motor- en Rijwielreglement aan 
Ged. Staten de vrijheid laat niet tot dien 
maatregel over te gaan; 

dat het laatstgenoemde polderbestuur voor 
dat geval nog verzocht heeft Ged. Staten van 
Zuid-Holl and op te dragen met den meesten 
spoed de indeeling der provinciale wegen door 
het aanbrengen van de voorgeschreven ken
teekenen aan te duiden, doch dat er, waar het 
hier het instellen van beroep tegen de ophef
fing door Ged. Staten van een geslotenver
klaring betreft, voor beschikking op een zoo
danig verzoek geen plaats is; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het Mo
tor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. het bestuur van den polder Sandelingen

Arnbacht en burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in hunne 
beroepen niet-ontvankelijk te verklaren; 

2°. het bestuur van den polder Hendrik-Ido
Ambacht niet-ontvankelijk te verklaren in zijn 
bel'Oep, voor zoover dit betreft het verzoek om 
Ged. Staten van Zuid-Holl and op te dragen 
met den meesten spoed de indeeling der pro
vinciale wegen door het aanbrengen van de 
voorgeschreven kenteekenen aan te duiden, en 
voor het overige dit beroep ongegrond te ver
klaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

15 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Aansprakelijkheid van een eige
naar van een motorrijtuig. Art. 25 Motor
en Rijwiel wet.) 

Het enkele feit van de schuld van 
iemand, voor wien de eigenaar van een 
automobiel niet aansprakelijk is, ontheft 
dezen niet van aansprakelijkheid volgens 
het eerste lid van art. 25 der Motor- en 
R ijwiel wet. 

Dit vindt slechts plaats, wanneer de 
schade uitsluitend te wijten is aan de 
schuld van dien persoon en niet mede aan 
den eigenaar of aan iemand voor wiens 
gedragingen deze wel aansprakelijk is. 

In casu zou de eigenaar slechts dan zijn 
bevrijd, wanneer aannemelijk was, dat 
dengeen, aan wien hij het besturen van 
de automobiel heeft opgedragen, geenerlei 
verwijt zou treffen ten aanzien van het 
overdragen van het stuur aan een ander. 

H. J . Kennepohl, te Berkel en Rodenrij s, 
e ischer, adv. Mr. S. van Oven, 

tegen: 
1 °. de Tuinbouw Onderlinge, te Amsterdam, 
adv. Mr. F. J . de Jong, 2°. J . Ol ie, 3° . J. 
Leijs, niet verschenen, verweerders in cassatie_ 

Proc.-Gen. Tak nam de volgende conclusie, 

Zekere van Eekoren werd overreden door 
een motorrijtuig, waarvan thans-eischer eige
naar was, waarvoor hij door de Rb. alhier l)ij 
verstek werd veroordeeld. Tegen dit vonnis 
kwam hij in verzet op dezen grond, dat het 
ongeval zou te wijten zijn aan de schuld van 
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iemand, waarvoor hij niet aansprakelijk is, 
hebbende hij immers het besturen van den 
auto, waarmede de aanrijding plaats vond, op
gedragen aan den eersten verweerder, die op 
zijne beurt het stuur had overgegeven aan J. 
Leijs, met wien requirant niets uitstaande had. 
Daarvan wilde echter de Rb. niet weten blij
kens hare dus luidende overweging: ,,dat de 
Rb. dit niet juist acht"; 

,,dat immers juist het tweede lid van art. 
25 der Motor- en Rijwielwet de aansprakelijk
heid volgens het derde lid van art. 1403 
B. W. van den meester heeft uitgebreid tot 
alle gedragingen van dengeen, door wien de 
eigenaar van het motorrijtuig dit laat rijden 
en daaronder valt het overgeven van het stuur 
van dat rijtuig aan een derde, immers deze 
gedraging van den ondergeschikte geschiedde 
ter uitoefening van de hem opgedragen taak 
het rijden met den auto". ' 

Waar_ nu het verstek-vonnis bevestigd werd, 
heeft e1scher gemeend daartegen het navol
gende ca satiemiddel te moeten doen opwer
pen: 

,,S., althans v. t. van de artt. 1401, 1402, 
1403, 1902, 1903 B. W ., 48, 79 Rv., 25 Motor
en Rijwielwet, door de ingestelde vordering 
toe te wijzen en requirant aansprakelijk te 
achten voor de schade en aan te nemen dat 
niet aannemelijk was gemaakt, dat het onge
val te wijten was aan de schuld van iemand 
voor wien requirant niet aansprakel ijk was uit 
overweging, dat requirant vermeende, dat dit 
laatste het geval was nu immers het ongeval 
plaats had op een oogenblik dat deze werd 
bestuurd door Leijs, aan wien 01 ie, aan wien 
hij, Kennepohl, het besturen had opgedragen, 
het tuur had overgegeven, maar de Rb. dit 
niet juist achtte; 

,,dat immers juist het tweede lid van art. 
25 der Motor- en Rijwielwet de aansprakel ijk
heid volgens het derde lid van art .. 1403 B. W. 
van den meester heeft uitgebreid tot alle ge
dragingen van dengeen, door wien de e ige
naar van het motorrijtuig dit laat rijden en 
daaronder mede valt het overgeven van het 
stuu1· van dat rijtuig aan eenen derde, immers 
deze gedraging van den ondergeschikte ge
schiedde ter uitoefening van de hem opgedra
gen taak, het rijden met den auto; dat der
halve requirant voor de schade aansprakelijk 
was"· 

ten' onrechte, 
omdat de Rb. over het hoofd ziet, dat requi

rant noch volgens art. 25 der Motor- en 
Rijwielwet, noch volgens art. 1403 B. W. aan
sprakelijk is noch kan zijn en art. 25 niet om
vat alle gedragingen in zoo ruimen zin a ls de 
Rb. aanneemt en daaronder niet valt het over
geven van het stuur van dat rijtuig aan een 
derde , ook al zou deze gedraging van den 
ondergeschikte geschieden ter uitoefening van 
de hem opgedragen taak, het rijden met den 
auto, tenvijl echter deze gedragingen nooit 
noch ook in de onderhavige omstandigheden 
kan gezegd worden te geschieden ter uitoefe
ning van de den chauffeur opgedragen taak." 

Of choon ik het vonnis a quo niet overal 
even duidelijk vind, met name niet, waar het 
zegt, dat het overgeven. van het stuur van het 
motorrijtuig door Olie aan Leijs "geschiedde 

. ter uitoefening van de hem opgedragen taak, 

het r ijden van den auto", geloof ik toch, dat 
het dictum der Rb. juist is en dat met behulp 
van art. 48 Rv. aan de hand der gebleken en 
vaststaande feiten eene rechtsconstructie mo
gelijk is, die ca satie uitsluit. 

Daarvoor doe ik in de eerste pi aats een be
roep Dp de geschiedenis, ten einde -de strek
king van art. 25 der Motor- en Rijwielwet 
vast te stellen. Dan valt dadelijk op, dat blij
kens de mondelinge toelichting van het oor
spronkelijk voorschrift, zooals dit door de 
heeren van Sasse van Ysselt en van Rappard 
bij wijze van amendement werd voorgedragen 
dit berust op de "gevaarzetting" (Gefähr
dung). Hieruit volgt dus, dat de eigenaar van 
een auto hierom voor schade wordt aansprake
lijk geacht, omdat hij zijn auto, die als ver
keersobject gevaarlijk is, aan het verkeer doet 
of laat deelnemen. Legt men nu dien maat
staf aan alinea 2 van gezegd art. 25 aan, dan 
wordt de bedoeling daarvan even glashelder 
als de bewoordingen, waarin zij is vervat. In 
de meest ruime terminolog ie stelt zij den 
e igenaar of houder, die zijn motorrijtuig n iet 
zelf bestuurt, voor elke gedraging van den
geen, door wien hij dit rijtuig doet of laat 
rijden, aansprakelijk. Waar nu vaststaat, dat 
eischer eigenaar was van den auto in kwestie, 
dat hij dezen deed besturen door 01 ie, die hij 
met deze taak had belast, dat Olie het stuur 
had overgegeven aan Leijs en dat tijdens diens 
bestuur de overrijding van zekeren van Eeke
ren plaats vond, kon daaruit de aansprakelijk
heid daarvoor van e ischer worden afgeleid , 
wijl het overgeven van het stuur door Olie 
aan Leijs is aan te merken als eene gedraging 
van eerstgenoemde, wien de bestuurstaak door 
Kennepohl was toevertrouwd. 

Hieraan doet niet af, dat in het ee rste I id 
van het voorschrift schuld van iemand, voor 
wien de eigenaar of houder niet aansprakelijk 
is, onder overmacht wordt begrepen. Onder
werpelijk toch doet zich dat geval niet voor 
en kan niet met overmacht worden gewerkt, 
daar Leij s krachtens de gedraging van Olie, 
wien deze het stuur overgaf, de overrijding 
van van Eekeren tot feit maakte en voor die 
gedraging eischer wettelijk aansprakelijk is, 
doordien hij door Olie zijn rijtuig deed of liet 
rijden. 

Ik concludeer dus tot venverping van het 
beroep, met veroordeeling van den eischer in 
de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, zoomede 

uit het vonnis der Rb. van 5 Febr. 1933 bij 
verstek gewezen tusschen de verweerster, de 
Tuinbouw Onderlinge, als eischeres en den 
tegenwoordigen eischer Kennepohl , benevens 
den tweeden en derden verweerder a ls ge
daagden, blijkt: 

dat de Tuinbouw Onderlinge tegen Kenne
pohl, Olie en Leijs een vordering heeft inge
steld ten bedrage van f 216, des dat de één 
betalende de anderen zullen zijn bevrijd, ter
wijl zij daarbij heeft gesteld: 

dat zekere van Eekeren op 16 Juli 1930 op 
den Bovendijk te Overschie is aangereden 
door een auto toebehoorende aan Kennepohl, 
ten gevolge waarvan van Eekeren eenige 
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ribben heeft gebroken en zijn borst en zitvlak 
zijn verwond, zoodat hij geruimen tijd in een 
ziekenhuis moest worden verpleegd; 

dat Olie, die ten tijde der aanrijding in 
dienst was van Kennepohl, opdracht had de 
auto te be turen, doch het stuur ten tijde der 
aanrijding even had overgegeven aan Leijs; 

dat het ongeval is veroorzaakt door on
voorzichtigheid, nalatigheid en/of verkeerde 
manceuvres van Leijs en het mede is veroor
zaakt door de onvoorzichtigheid en/of nalatig
heid van Olie, die het stuur niet had mogen 
overgeven aan Leijs, die niet in het bezit was 
van een rijbewijs en niet bekwaam om een 
auto te besturen; 

dat Kennepohl als eigenaar van de auto 
aansprakelijk is voor de gedragingen van 
Olie, dien hij immers liet rijden; 

dat Kennepohl in allen gevalle aansprake-
1 ijk is voor de schade, welke Leijs heeft ver
oorzaakt in de werkzaamheden waartoe hij, 
Kennepohl, hem heeft gebruikt; 

dat alle gedaagden ook aansprakelijk zijn, 
omdat de schade is veroorzaakt door de auto 
welke zij onder hun opzicht hadden; 

dat de Tuinbouw Onderlinge voorts heeft 
gesteld, dat de werkgever van Van Eekeren 
één harer leden is, dat haar Bestuur ter zake 
van het ongeval ingevolge de Land- en Tuin
bouw-Ongevallenwet schadeloosstellingen heeft 
toegekend en uitbetaald ten bedrage van de 
gevorderde som ad f 216, en dat de drie ge
daagden tot betaling daarvan zijn gehouden; 

dat de Rb. bij haar vonnis van 5 Febr. 1931 
de vordering tegen de drie gedaagden bij ver
stek heeft toegewezen, waarvan Kennepohl in 
verzet is gekomen en in hoofdzaak heeft aan
gevoerd, dat hij niet aansprakelijk is voor 
Leijs, dien hij niet eens kende vóór het on
geval en dien hij geen toestemming had ge
geven om mede te rijden, laat staan om de 
auto te besturen; dat hij zich beroept op over
macht daaronder begrepen schuld van Leijs, 
voor wien hij niet aansprakelijk is, dat hij, 
wel aansprakelijk is voor de gedragingen van 
zijn chauffeur Olie, voor zoover door die ge
dragingen zelve de aanrijding veroorzaakt 
wordt, doch dat Olie niet aangereden heeft en 
het overgeven van het stuur door dezen aan 
Leijs niet is een werkzaamheid, waartoe hij 
Olie heeft gebruikt; 

dat de Rb. bij het bestreden vonnis heeft 
bevestigd haar vroeger vonnis, waartegen 
Kennepohl in verzet was gekomen, na te heb
ben overwogen : 

"dat Kennepohl, die niet ontkent dat hij 
eigenaar is van het motorrijtuig, hetwelk, als 
niet ontkend, van Eekeren heeft overreden 
onder omstandigheden en met gevolg als bij 
oorspronkelijken eisch gesteld, op dezen enke
len grond, nu de dagvaarding binnen de zes 
maanden na het ongeval is uitgebracht, aan
sprakelijk is voor de schade, tenzij hij aan
nemelijk maakt dat het ongeval te wijten is 
aan de schuld van iemand voor wien hij niet 
aansprakelijk is; 

"dat hij vermeent dat dit laatste het geval 
zoude zijn nu immers het ongeval plaats had 
op een oogenbl ik dat deze werd ' bestuurd door 
Leijs, aan wien Olie, aan wien hij, Kennepohl, 
het besturen had opgedragen, het stuur had 
overgegeven; 

,,dat de Rb. dit echter niet juist acht; 
,,dat immers juist het tweede lid van art. 

25 der Motor- en Rijwielwet de aansprakelijk
heid volgens het derde lid van art. 1403 B. W. 
van den meester heeft uitgebreid tot alle ge
dragingen van dengeen, door wien de eige
naar van het motorrijtuig dit laat rijden en 
daaronder mede valt het overgeven van het 
stuur van dat rijtuig aan eenen derde, immers 
deze gedraging van den ondergeschikte ge
schiedde ter uitoefening van de hem opgedra
gen taak, het rijden met den auto";, 

0 . dat in cassatie is gesteld: enz., zie con
clusie; 

0. hieromtrent: 
dat het eerste lid van art. 25 der Motor- en 

Rijwielwet den eischer in cassatie Kennepohl 
als eigenaar van het motorrijtuig aansprake
lijk stelt voor de hierbedoelde schade, tenzij 
aannemelijk is, dat die schade te wijten is aan 
overmacht, daaronder begrepen schuld van 
iemand voor wien hij niet aansprakelijk is; 

dat dit evenwel niet medebrengt, dat het 
enkele feit van de schuld van iemand, in dit 
geval Leijs, voor wien Kennepohl niet aan
sprakelijk is, hem van aansprakelijkheid ont
heft, doch aannemelijk moet zijn dat de schade 
uitsluitend te wijten is aan de schuld van dien 
persoon en niet mede aan den eigenaar, of 
aan iemand voor wiens gedragingen hij wel 
aansprakelijk is; 

dat de Rb. als vaststaande heeft aangeno
men dat Kennepohl het rijtuig door Olie deed 
of liet rijden, dat Olie in de uitoefening van 
zijn taak als bestuurder het stuur overgaf aan 
Leijs en dat de aanrijding geschied is, terwijl 
deze laatste het rijtuig bestuurde; 

dat in verband hiermede Kennepohl slechts 
dan van zijn aansprakelijkheid zoude zijn be
vrijd, indien aannemelijk was, dat Olie ten 
aanzien van zijn gedraging, te weten: het 
overgeven van het stuur geenerlei verwijt treft 
en de Rb. kennelijk heeft aangenomen, dat 
dit niet aannemelijk is gemaakt; 

dat het vonnis dus een juiste bes! issing geeft, 
zoodat het middel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep; enz. 
(W.) 

15 Februari. 1934. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
No. 802, Afd. B.B., aan Heeren Gedepu
teerde Staten der onderscheidene provin
ciën, betreffende Gemeente-comptabiliteit. 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 
zich tot mij gericht met eenige vragen betref
fende de toepassing van de richtlijnen, welke 
ik aangaf in mijn rondschrijven van 11 No
vember 1933, no. 21268, afdeeling B.B. aan 
de Colleges •van Gedeputeerde Staten nopens 
de boeking van de kosten van werkloosheids
voorziening in de begrootingen en rekeningen 
der gemeenten. 

Met het oog op de algemeene strekking de
zer vragen lijkt het mij niet ondienstig deze 
in een rondschrijven aan alle Colleges van Ge
deputeerde Staten te beantwoorden. 

Ik stel op den voorgrond, dat met deze 
richtlijnen niet wordt beoogd de feitelijke ver-
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deel ing van de kosten van werkverschaffing 
tusschen gewonen- en kapitaaldienst aan re
gelen te binden. Het doel is door middel van 
een uniforme boeking van de posten de ge
legenheid te verkrijgen op eenvoudige wijze 
de hoogte van de bedoelde lasten voor de ge
meenten gezamenlijk vast te stellen en daar
nevens voor elke gemeente afzonderl ijk een 
overzichtelijk beeld te verkrijgen van deze 
lasten en hare samenstel! ing. 

Ter verkrijg ing dezer uniformiteit verzocht 
ik Uw College erop toe te zien, dat alle uit
gaven en inkomsten voor werkloosheidsvoor
ziening met uitwndering van den post "Sub
sidie aan werkloozenkassen" op Hoofdstuk IX, 
par. 2 van den gewonen dienst worden ge
boekt. 

Ook wanneer de uitgaven door afzonderlijke 
diensten worden verricht, zullen zij desondanks 
ten laste van genoemde paragraaf moeten 
worden gebracht. 

De vraag is gerezen, of de uitgaven stuk 
voor stuk op deze paragraaf geleden moeten 
worden, dan wel dat volstaan kan worden 
met de totaal-bedragen op elk van de posten 
in genoemd hoofdstuk op te nemen. Deze 
vraag wordt van belang geacht voor de ge
meenten, d ie de genoemde uitgaven admini
streeren via instellingen als maatschappelijk 
hulpbetoon of via ex artikel 252 der gemeente
wet aangewezen takken van dienst. 

W anneer het doel in het oog wordt gehou
den, ontmoet het geen bedenking, dat in de 
genoemde gevall en alleen totaalbedragen u it 
de betrokken rekeningen op hoofdstuk IX, 
par. 2 van den gewonen dienst worden over
geboekt, mits voor elke categorie van uit
gaven, a ls in mijn meergenoemd rondschrijven 
aangegeven, een afzonderl ijk totaal-bedrag 
wordt overgeboekt en voorzoover de kosten 
van werkverschaffing betreft, dit eveneens voor 
elke werkverschaffing op zichzelf plaats heeft. 

Deze regel kan mede onder dezelfde reserves 
gevolgd worden, indien de bedoelde uitgaven 
door een burgerlijk armbestuur met behulp van 
s ubsidie van de gemeente worden verricht, 
m et dien verstande, dat de bedoelde totaal
bedragen op de posten van hoofdstuk IX par. 
"2 alsdan in den vorm van subs idie worden 
geboekt. 

Gevraagd is verder of alle kosten van werk
verschaff ing voldaan moeten worden uit pos
ten , in te stell en op hoofdstuk IX par. 2 van 
den gewonen dienst, met name, of di t ook 
met de kosten van verwerkte materialen be
hoort te geschieden. Inderdaad is zulks met 
het oog op het bijzonder karakter, dat veel a l 
verbonden is aan werken, die bij wijze van 
werkverschaffing worden ondernomen, van be
teekenis, teneinde de volledige kosten van 
deze werken in oogenschouw te kunnen nemen. 

Door middel van een bijdrage van het be
trokken hoofdstuk van den gewoll0n dienst of 
van den kap itaaldienst aan hoofdstuk IX par. 
2 van den gewonen dienst kan het deel der 
kosten, hetwelk elders thuis behoort, ten laste 
van het betrnkken hoofdstuk worden gebracht. 

In de derde plaats is er de aandacht op 
gevestigd, dat in sommige gevallen moeilij k is 
uit te maken of inderdaad van werkverschaf
fing mag worden gesproken. Gedacht is o.a. 
aan werken welke min of meer bij wijze van 

werkverrniming zij n ter hand genomen . 
Naar aanle iding hiervan merk ik op, dat 

in alle gevallen, waarin termen aanwezig zijn 
een gedeelte der kosten van een werk als 
improductieve werkverschaffingsuitgaven te 
beschouwen, de volledige kosten van dat werk 
ten laste van hoofd tuk IX par. 2 van den 
gewonen dienst behooren te worden gebracht. 
In dit verband herinner ik er nog eens aan, 
dat de gegeven richtlijnen geen betrekking 
hebben op de vraag, in welke gevallen en in 
hoeverre werkverschaff ingsuitgaven ten laste 
van den kapitaaldienst kunnen worden ge
bracht. 

Tenslotte is een vraag gesteld, welke be
trekk ing heeft op de rubriceering van de pos
ten , die ingevolge mijn meergenoemd rond
schrijven op hoofdstuk IX par. 2 moeten voor
komen. 

Het beoogde doel wordt het best gediend, 
indien eerst a ll e posten aan steun en werkver
schaff ing - de laat te, gerangschikt naar de 
in mijn schrijven aangegeven onderscheiding 
- waarin het Rijk een bijdrage verleent, het
geen uit de omschrijving van de posten be
hoort te blijken, achtereenvol gens worden ver
meld en daarna deze] fde posten, voor zooveel 
deze noodig zijn om vermel ding te maken van 
de uitgaven, waarin geen Rij ksbijdrage wordt 
verleend. 

Tenslotte kan de onderscheid ing tusschen 
werkverschaffing, door of vanwege het Rijk 
ondernomen, en werkverschaffing door derden 
ondernomen aanleiding tot twijfel geven om
trent de juiste liggi ng van de grens tusschen 
beide. 

Teneinde deze twij fel zooveel doenlijk te 
voorkomen deel ik U nog mede, dat a ll e werk
verschaffingen, waarvoor de Gemeentebesturen 
een opgave van de te betalen bedragen van 
Rijkswege ontvangen, als werkverschaff ing, 
door of vanwege het Rijk ondernomen, kun
nen worden aangemerkt. 

Overeenkomstig de door den M inister gepa
rafeerde minuut. 

(B.) 

16 F ebruwri 1934. ARREST van den H oogen 
Raad. (B. W. artt. 625, 1401.) 

[Gesteld is: onrechtmatige daad der ge
meente jegens den eigenaar van een com
plex bouwrij pen grond door gemis aan 
medewerking van de gemeente aan het in 
expl oitatie brengen dier gronden volgens 
een bestaand stratenplan en door exploita
tie door de gemeente van ha re eigen, aan 
bedoelde gronden g renzende, terreinen met 
afwij king van het bestaande uitbreidings
plan.] 

Noch uit wet of verordening, noch uit 
verweerders e igendomsrecht vloeit voor de 
gemeente de verpl icht ing voort om op ver
langen van den eigenaar hare medewer
king te verleenen om de exploitatie van 
zijn grond als bouwterrein mogelijk te 
maken. 

Zulk een verplichting zou slechts haar 
oorsprong kunnen vinden in den algemee
nen plicht van de Overheid om haar taak 
- hier bestaande in de uitvoering van 
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wettelijke voorschriften betreffende de 
volks~~1is':'e ting - zóó te volbrengen, dat 
daarb1J met noodeloos rechtmatige belan
gen gekrenkt worden. De klacht van ver
weerder komt dan ook neer op een grief 
tegen het Overheidsbeleid, welk beleid als 
zoodanig echter niet staat ter beoordeel ing 
van den burgerlijken rechter, zoodat een 
mogelijke tekortkoming in dat beleid niet 
oplevert een onrechtmatige daad. 

Ook voorzoover de vordering steunt op 
de exploi tatie door de gemeente van aan 
verwe rders grond grenzenden terreinen 
(in afwijking van het bestaande uitbrei
dingsplan) , waardoor het aan verweerder 
feitelijk onmogelijk wordt gemaakt om op 
zijn terrein straten aan te leggen overeen
komstig het nog bestaande plan is de 
vordering door het Hof ten onrechte ont
vankelijk geacht. Ook deze gedraging der 
gemeente levert niet op een inbreuk op 
het eigendomsrecht van verweerder noch 
een andere onrechtmatige daad, die de 
gemeente tegenover hem tot schadevE1r
goeding zou verplichten. 

Anders, wat beide gronden betreft, Proc.
Gen. Tak. 

De Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechten vertegenwoor
digende, wonende te Amsterdam, eischer tot 
cassatie van een door het Gerechtshof te Am
sterdam op 22 December 1932 tusschen par
tijen gewezen arrest, - incidenteel verweerder 
in cassatie - advocaat Mr. B . M. Telders; 

tegen: 
W. F . Egeman, koopman, wonende te Am
sterdam, verweerder in cassatie, - incidenteel 
eischer tot cassatie - advocaat Jhr. Mr. W. 
M . de Brauw. · 

Conclusie van den Proo.-Gen. Tak. 

Verweerder stelde bij inleidende dagvaar
ding, dat hij eigenaar is van een aaneenge-
sloten complex gronden met eene oppervlakte 
van ongeveer 11 Hectaren onder de vroegere 
gemeente Watergraafsmeer en dat hij op ver
schillende wijzen door Burgemeester en Wet
houders van Amsterdam werd gedwarsboomd 
in het in bouwexploitatie brengen dier gron
den. Nu eens liet dit College hem maar be
tijen, dan weer liet het het uitbrengen van 
advies na, alles met dit resultaat, dat grond 
naast den zijnen reeds volledig bouwrijp was, 
in tegenstelling met dien van hem die nog 
maagdelijk is. Dies vorderde hij schadevergoe
ding, daarbij de houding der overheid als on
rechtmatig qualificeerend. De Arr. -Rechtbank 
ter plaatse wees hem zijne vordering toe, daar
in gevolgd door het Gerecht,shof aldaar, dat 
haar vonnis bevestigde, met uitzondering voor
zoover thans eischer daarbij veroordeeld was 
aan verweerder de schade te vergoeden, ge
leden en nog te lijden tengevolge van het 
feit, dat de R aad der genoemde gemeente op 
verweerders verzoekschrift van 15 October 
1925 geen beschikking heeft gegeven en voor
zoover eischer werd veroordeeld in de proces
kosten. 

Tegen 's Hofs arrest zijn nu de navolgende 
cassatiemiddelen aangevoerd, die Uwen Raad 

tevens een beeld geven der nog overgebleven 
handelingen of verzuimen, welke als onrecht
matig zijn benoemd: ,,I. S. en/of v. t. van 
artt. 625, 1401, 1402 B. W., 48 Rv. , 73 der 
Boûwverordening der gemeente Amsterdam, 
vastgesteld door den Raad dier Gemeente den 
9den Juli 1924, 1 en 2 der Algemeene Bepa
lingen voor het in bouwexploitatie brengen 
van gronden door particulieren, vastgesteld 
door den Gemeenteraad van Amsterdam op 12 
November 1924, 
door een onrechtmatige daad in den zin van 
art. 1401 B . W. te oordeelen de weigering 
door B. en W. van Amsterdam d.d. 9 October 
1925 om hunne medewerking te verleenen aan 
een exploitatie van verweerders gronden op 
de basis van het destijds bestaande uitbrei 
dingsplan, en diensvolgens te bekrachtigen het 
vonnis der Rechtbank, waarbij de Gemeente 
deswege tot schadevergoeding was veroordeeld , 

ten onrechte omdat een rechtsplicht tot be
doelde medewerkin~ voor de Gemeente niet 
bestond en in het bijzonder niet volgde uit de 
door het Hof vermelde artikelen 73 van de 
Bouwverordening der Gemeente Amsterdam 
1925, 1 en 2 der door den Raad dier gemeente 
op 12 November 1924 vastgestelde "Alge
meene Bepalingen voor het in bouwexploitatie 
brengen van gronden door particulieren" -
van welke Algemeene Bepalingen het Hof 
bovendien ten onrechte heeft geoordeeld, dat 
zij (behalve in door het Hof nader aange
foide uitzonderingsgevallen) bindende voor
schriften geven - terwijl door die weigering 
evenmin inbreuk op verweerders eigendoms
recht plaats vond, immers aan verweerder niet 
werd belet of bemoeilijkt om van zijn eigen
dom conform de bestaande wetten en veror
deningen, door de daartoe bevoegde machten 
daargesteld, dus in het bijzonder met inacht
neming van art. 73 der voormelde Bouwver
ordening, het vrije genot te hebben en daar
over op de volstrekste wijze te beschikken" . 

"II. S. en/of v. t . der artt. 625, 1401, 1402 
B. W., 48 Rv., 5, 30, 31, 32 Woningwet (oud) , 

door te bes! issen, dat eischeres in cassatie 
inbreuk heeft gemaakt op verweerders eigen
domsrecht en daarmede een onrechtmatige 
daad heeft gepleegd in den zin van art. 1401 
B. W. door eigenmachtig, zonder goedkeuring 
van het hooger gezag af te wijken van het 
bestaande uitbreidingsplan, welke afwijking 
bestond in het op aan de Gemeente in eigen
dom toebehoorende terreinen, grenzende aan 
de gronden van verweerder, straten en pleinen 
aanleggen en bouwvergunningen geven, ten 
gevolge waarvan gebouwen zijn verrezen, door 
welk een en ander verweerder, die gebonden 
bleef aan het bestaande straten- en uitbrei
dingsplan, werd verhinderd op zijn grond 
straten aan te l eggen, 

ten onrechte omdat het verweerder zoo voor 
als na rechtens en feitelijk vrijstond zijn grond 
conform de bestaande wettelijke voorschriften 
in exploitatie te brengen en het aanleggen 
van straten en pleinen door de Gemeente op 
haar eigen terreinen, alsmede het geven van 
bouwvergunning op die terreinen, ten gevolge 
waarvan gebouwen zijn verrezen, ook onder 
de door het Hof aangenomen omstandigheden 
JJiet oplevert een inbreuk op verweerders 
eigendomsrecht of een andere onrechtmatige 
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daad jegens hem, ook al werd aan verweer
der daardoor de facto onmogelijk gemaakt op 
zijn terreinen conform de wettelijk vastgestel
de plannen straten aan te leggen, welke stra
ten dan op het verkavelingsplan der Gemeehte 
niet zouden aansluiten." 

Indien de bestreden beslissing aandachtig 
gelezen wordt, zal het Uw Raad blijken, dat 
daarin wordt uitgegaan van het standpunt, 
dat verweerders grond in 1924 reeds was bouw
terrein en dat daarvoor gold en nog geldt -
zijnde het immers gelegen binnen de grenzen 
,·an de tot 1 Januari 1921 zelfstandige ge
meente Watergraafsmeer - het plaatselijk 
uitbreidingsplan, wijl bij de Wet van 28 De
cember 1920, S. 919, was bepaald, dat de 
oude verordeningen - en dus ook bedoeld 
plan - zouden van kracht blijven totdat ze 
waren vervangen of afgeschaft, wat tot dus
verre is nagelaten. Ook voor dit terrein zou 
een volledig stratenplan zijn vastgesteld, het
geen wijst op eene bestemming daarvan als 
bouwterrein voor dadelijk gebruik gereed, in 
verband waarmede verweerder zich bij schrij
ven van 11 September 1924 wendde tot Bur
gemeester en Wethouders van Amsterdam, 
waaraan Watergraafsmeer inmiddels was toe
gevoegd, ten einde de medewerking van dat 
College, op grond van voormeld uitbreidings
plan, te verkrijgen tot het in bouwexploitatie 
brengen van zijn eigendom. Eerst na zeer ge
ruimen tijd gewerd hem volgens de tweede 
rechtsoverweging van 's Hofs arrest het ant
woord daarop, dat in negatieven zin luidde, 
immers inhield: ,,dat Burgemeester en Wet
houders na overweging van het door geïnti
meerde gedaan verzoek geen termen hebben 
gevonden, om vooralsnog medewerking te 
verleenen tot het in bouwexploitatie brengen 
van de hierbedoelde gronden". Aan die zin
snede wordt door het Hof deze beteekenis ge
hecht: ,,dat, wel is waar, B. en W. hun af
wijzende beschikking hiermede motiveeren, dat 
zij geen termen hadden gevonden om voorals 
nog hun medewerking te verleenen, doch daar. 
mede moet zijn bedoeld - zooals mag worden 
afgeleid uit het standpunt, dat de gemeente 
in deze procedure inneemt - dat er geen 
termen waren om hun medewerking te ver
leenen, zoolang het uitbreidingsplan, waarop 
geïntimeerde's bouwexploitatieplannen waren 
gebaseerd, niet door een ander was vervan
gen'' . 

Aan de hand hiervan constateert nu het 
Hof, dat daardoor vaststaat, dat B. en W . 
van Amsterdam hebben geweigerd hunne me
dewerking te verleenen aan eene exploitatie 
van geïntimeerde's gronden op de basis van 
het destijds bestaande uitbreidingsplan, dus 
het plan, zooals dit gold voor het vroegere 
Watergraafsmeer. Die medewerking kon niet 
worden gemist met het oog op het toen reeds 
topasselijke art. 73 der Amsterdamsche Bouw
verordening, dat het oprichten of het geheel 
vernieuwen van een bouwwerk verbiedt, tenzij 
zulks geschiedt aan een aan de gemeente in 
eigendom toebehoorenden weg, aangelegd ter 
plaatse, volgens de afmetingen en ter hoogte 
door den Gemeenteraad bepaald of goedge
keurd, en voor den openbaren dienst bestemd, 
terwijl naast dit voorschrift ook nog opgeld 
doet art. 1 der Algemeene Bepalingen voor 

het in bouwexploitatie brengen van gronden 
door particulieren, hetwelk verordent, dat het 
in bouwexploitatie brengen van gronden door 
particulieren als regel slechts kan geschieden 
krachtens een regeling, welke door den Ge
meenteraad naar bepaalde grondslagen is vast
gesteld, in verband met een daartoe strekkend 
voorstel van B. en W., gedaan naar aanlei
ding van een door den eigenaar van den grond 
tot dit College gericht verzoek, en welke ver
volgens, voor zooveel noodig, door Hooger 
Gezag is goedgekeurd. 

Uit dit complex van voorschriften, ver
meerderd nog met dat van art. 2 dier Alge
meene Bepalingen, 1 uidende: ,,Bij de rege
ling worden, in overeenstemming met het 
vastgestelde uitbreidingsplan of stratenplan, 
de gronden aangewezen, welke voor aanleg 
van wegen, pleinen, plantsoenen, speelplaat
sen en grachten zijn bestemd", zou nu volgen, 
dat voor het in bouwexploitatie brengen van 
gronden - en dus ook voor de onderwerpe-
1 ijke - de medewerking van de gemeente on
misbaar is, terwijl een en ander in onderling 
verband en samenhang beschouwd en mede 
getoetst aan de straks genoemde feiten en om
standigheden, het Hof met de Rechtbank tot 
de conclusie leidt, dat Amsterdam tegenover 
verweerder een rechtsplicht heeft geschonden 
en dus onrechtmatig heeft gehandeld, door
dien zijn overheidsorgaan, als hoedanig B. en 
W. zijn aan te merken, in stede van te doen 
wat betaamt, aan verweerder te kennen gaven, 
dat zij hem niet ter wille zouden zijn, zoolang 
het oude uitbreidingsplan van Watergraafs
meer niet door een ander was vervangen. 

Tegen die opvatting verzet zich het eerste 
middel. Er is geen rechtsplicht voor de ge
meente tot medewerking, wordt daarin be
weerd ·en hij volgt noch uit art. 73 der Bouw
verordening, noch uit artt. 1 en 2 der Al
gemeene Bepalingen, die trouwens geen bin
dende voorschriften geven. Ook is er geen 
sprake van laesie van verweerders eigendoms
recht, immers hij wordt in het minst niet be
let of bemoeilijkt in het genot van zijn eigen
dom en kan op de volstrektste wijze erover 
beschikken. 

Ik kan mij daarmede niet vereenigen. In 
het algemeen durf ik deze stelling verded igen 
dat, waar de staatsburger zich heeft te onder
werpen aan alle ordeningen, welke door de 
overheid in de volheid harer macht worden 
uitgevaardigd, het wederkeerig een regel is 
van ongeschreven recht voor die overheid en 
dus haar rechtsplicht hare taak te vervullen 
op de wijze als haar is opgedragen. Het is 
eene beschouwing mijnerzijds, zooals ik mij de 
positie van de overheid tegenover het individu 
denk en zij heeft althans voor mij, zeer be
langrijke consequenties. Overheid en individu 
hebben dus steeds en onder alle omstandighe. 
den hun plicht te doen. Verzaken zij dien, 
door te zondigen tegen regels van geschreven 
en ongeschreven recht, dan verzaken zij dus 
een rechtsplicht en plegen aldus eene onrecht
matige daad in den zin van art. 1401 B. W. 

Nu luidt art. 625 B. W ., dat eigendom het 
recht is om van eene zaak het vrij genot te 
hebben en daarover op de volstrekste wijze 
te beschikken. Zou hieraan niets zijn toege
voegd, dan zou de eigenaar dus zijn eigendom 
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kunnen gebruiken, zooals het hem lust, wat 
voor dezen verweerder zou beteekenen, dat 
hij het kan bebouwen en er straten en pleinen 
op kan aanleggen, zooals dit hem belieft. 
Doch bij dien regel heeft de wetgever het 
niet gelaten. Immers hij voegde eraan toe: 
,,m its men er geen gebruik van make, strij
dende tegen de wetten of de openbare ver
ordeningen, daargesteld door zoodanige macht, 
die daartoe, volgens de Grondwet de bevoegd
heid heeft, en mits men aan de rechten van 
anderen geen hinder toebrenge" . 

Hieruit durf ik afleiden, dat de eigenaar 
als rechtsplicht heeft te gehoorzamen aan de 
wetten en de wettig tot stand gekomen ver
ordeningen, die zijn eigendom inperken en 
tevens anderer recht te eerbiedigen. 

Di t voert tot deze gevolgtrekking, dat ver
weerder volgens de Bouwverordening van Am
sterdam en de voor die gemeente geldende 
Algemeene Bepalingen zich van het in bouw
exploitatie brengen zijner gronden heeft te 
onthouden, zoolang niet de daartoe bevoegde 
organen die maatregelen hebben getroffen, 
welke daarvoor worden vereischt. Zou hij dit 
toch doen, dan zoude daardoor zijnerzijds een 
rechtsplicht worden geschonden. 

Dit is echter, naar het mij voorkomt, slechts 
ééne zijde dezer medaille, maar als elke heeft 
zij ook hare keerzijde. 

Krachtens de bepalingen der Woningwet 
heeft Amsterdam zijne Bouwverordening vast
gesteld, die in _haar art. 73 het oprichten of 
het geheel vermeuwen van een bouwwerk, als 
bedoeld in artikel 17, onder 1, 2, 3, 4, 8 en 
9, verbiedt anders dan aan een aan die ge
meente in eigendom toebehoorenden weg, aan
gelegd ter plaatse, volgens de afmetingen en 
ter hoogte door den Gemeenteraad bepaald of 
goedgekeurd, en voor den openbaren dienst 
bestemd, terwijl daarnaast in art. 1 der Al
gemeene Bepalingen voor het in bouwexploi
tatie brengen van gronden door particulieren 
als regel eene regeling wordt gevorderd, welke 
door den Raad naar vaste grondslagen wordt 
gegeven, in verband met een daartoe strek
kend voorstel van B. en W. naar aanleidmg 
van een door den eigenaar van den grond tot 
dit College gericht verzoek, waarbij aan het 
uitbreidingsplan deze functie wordt toebedeeld, 
dat het beslissend is overeenkomstig de pro
jectie daarin voor den aanleg van wegen, 
pleinen, plantsoenen, speelplaatsen en grach
ten. 

Wil dus een eigenaar zijn grond gaan be
bouwen, dan heeft hij als rechtsplicht zich van 
de medewerking der openbare organen te ver
zekeren om hiertoe te kunnen geraken. 

Staat nu hiertegenover gèen enkele pi icht 
dier organen? Ik meen dat dit wel het geval 
is. Het ko1nt mij voor dat, waar in wet of 
verordening zekere bevoegdheid aan de over
heidsorganen -wordt toegekend, die organen 
den rechtsplicht hebben haar overeenkomstig 
hare strekking ten uitvoer te leggen. 

Toegepast op het onderhavige geval leidt 
mij dit tot deze slotsom dat, indien aHe voor
waarden verwezenlijkt zijn, welke onder be
paalde omstandigheden eene bebouwing ver
oorloven, de overheid, voorzooveel dit van 
haar afhangt, als plicht heeft hare medewer
king te verleenen om die bebouwing mogelijk 

te maken. Waar dus hier die overheid daartoe, 
volgens 's Hofs feitelijke vaststelling, niet be
re id was, niet omdat de voorwaarden voor de 
bebouwing van de zijde van den verweerder 
niet verwezenlijkt waren, maar enkel, wijl het 
ge ldend uitbreidingsplan, dat als wettige ver
ordening toch ook de gemeente bindt, haar 
niet aanstond en zij van oordeel was, dat het 
door een ander behoorde te worden vervan
gen, pleegde zij eene daad, die terecht door 
Hof en R echtbank als onrechtmatig is gequa
lificeerd. 

Nog een tweede rnden hield de dagvaarding 
in, waarom verweerder de gemeente van eene 
hem schade toebrengende onrechtmatige daad 
betichtte. Zij was deze, dat door B. en W. 
straten en pleinen waren aangelegd op het 
aan de gemeente toebehoorend, aangrenzend 
terrein, in afwijking van het bestaande uit
breidingsplan en zonder goedkeuring van hoo
ger hand. Daardoor zou wederom een rechts
plicht geschonden en inbreuk gemaakt zijn op 
verweerders eigendomsrecht. 

Ook dit wordt door Rechtbank en Hof be
aamd, waarmede ik mij wel kan vereenigen, 
mits niet worde gedacht aan een inbreuk op 
verweerders eigendomsrecht. Ik zie deze fi 
guur namelijk wat anders. Immers het eigen
domsrecht als zoodanig blijft intact, doch B. 
en W., onbevoegd het bouwterrein der ge
meente in exploitatie brengende, pleegden 
daardoor, als grondexploitanten deelnemende 
aan het maatschappelijk verkeer, eene daad, 
die hun niet voegde en waarvan zij zich had
den te onthouden. Dit optreden is ook als on
rechtmatig aan te merken tegenover den na
buur, omdat diens bouwterrein door de aan
grenzende, ongeoorloofde bebouwing verslech
tert, daar hij genoodzaakt zGn zal zijn bebou
wing en zijn stratenplan daaraan aan te pas
sen. Op dien grond, dus wegens het ongeoor
loofd beknotten der vrijheid van den verweer
der met betrekking tot het gebruik van zijn 
e igendom, zou ik de tweede grief gaarne wil
len afgewezen zien, terwijl ik daarbij nog op
merk, dat de gestelde schade uit de daad 
zelve reeds voortvloeit. 

Zijnerzijds wenscht de laatste het stilzwijgen 
op 's Hofs arrest niet te bewaren. Er is daar
in iets wat hem hindert. Daarom heeft hij een 
incidenteel middel daartegen opgeworpen, dat 
alleen geldt voor het geval eicher gelijk zou 
krijgen. Het luidt : ,,S. of v. t. van de artt. 
48, 56 Rv., 625, 1401, 1402 B . W. , 1 en 179 
(oud) Gemeentewet, 73 der Bouwverordening 
der gemeente Amsterdam, vastgesteld door 
den Gemeenteraad den 9den Juli 1924, 1 en 2 
der Algemeene Bepalingen voor het in bouw
exploitatie brengen van gronden door parti
cul ieren, 

door te vernietigen de veroordeeling vervat 
in de overwegingen van het vonnis, in het ar
rest met B aangeduid en weergegeven en door 
te overwegen, dat de eischer niet kan worden 
ontvangen in zijne vordering voor zoover deze 
berust op het niet beschikken op zijn request 
aan den Raad van 15 October 1925, en door 
ook de kostenveroordeeling te vernietigen en 
te wijzigen, alles alleen op grond, dat "de 
Raad echter geen rechtsplicht heeft geschon
den door op dat request niet te beschikken, nu 
hij dit in handen heeft gesteld van B. en W. 
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en volgens de meergemelde Algemeene Bepa
lingen een voorstel van dit College had af te 
wachten tot het vaststellen van eene regeling 
als in art. 1 van die Algemeene Bepalingen 
bedoeld", zoodat aan den Raad te dezen op
zichte een onrechtmatige daad niet kan wor
den ten laste gelegd", 

ten onrechte, omdat, blijkens het arrest, in 
dit opzicht de vordering en de door de Recht
bank uitgesproken veroordeeling niet berustte 
op het schenden van rechtsplicht door den 
Raad, en op een onrechtmatige daad van den 
Raad, maar op het schenden van rechtsplicht 
door de Gemeente, zoodat de vordering, voor 
zoover berustend op het niet met bekwamen 
spoed inwilligen van het aan den Raad ge
richte verzoek, niet mocht worden afgewezen 
(of niet-ontvankelijk verklaard) op den enke
len grond, dat de Raad een voorstel van B . 
en W. had af te wachten, daar immers, zooals 
het Hof in ander verband terecht heeft be
slist, en zooals door eischer ook hier wordt 
gesteld, B. en W. onder de ten deze vast
staande omstandigheden, op grond van de 
aangehaalde verordeningen, aan den Raad een 
voorstel tot het vaststellen van eene regeling 
hadden moeten doen, terwijl ook de Raad wel 
degelijk verplicht was een regeling vast te , 
stellen, en niet mocht berusten in het achter
wege laten van een voorstel door het College, 

al hetgeen te meer klemt, omdat, blijkens 
het arrest, eischer ook aan dit deel zijner vor
dering verzuim ook van B. en W. heeft ten 
grondslag gelegd". 

Het moet afstuiten, naar het mij toeschijnt, 
op 's Hofs vaststelling van den inhoud en de 
strekking der dagvaarding, waartoe enkel de 
rechter, die over de feiten oordeelt, bevoegd 
is en waaraan in cassatie niet mag worden 
geraakt. I k verwijs daarvoor naar de zeven
tiende rechtsoverweging, waarin ik lees: ,.dat 
derhalve aan den Raad te dezen opzichte een 
onrechtmatige daad niet kan worden ten laste 
gelegd en geïntimeerde niet kan worden ont
vangen in zijn vordering, voorzoover deze be
rust op het niet beschikken op zijn request 
aan den Raad d.d. 15 October 1925". 

Volgens het arrest heeft de dagvaarding 
drie steunpunten als: twee onrechtmatige da
den van B. en W. van Amsterdam, welke 
hierboven reeds zijn besproken en eene van 
den Raad dier gemeente, door niet te be
schikken op verweerders request. Dit stemt 
trouwens geheel overeen met het gegeven dic
tum, hetwelk luidt: ,.Vernietigt het vonnis 
waarvan beroep, doch alleen voorzoover daar
bij appellant is veroordeeld, om aan geïnti
meerde te vergoeden de schade, door dezen 
geleden en nog te lijden tengevolge van het 
feit, dat de Raad der Gemeente Amsterdam 
op geïntimeerde's verzoekschrift van 15 Oc
tober 1925 geen beschikking heeft gegeven, 
en voorzoover daarbij appellant is veroordeeld 
in de kosten van het geding; 

Verklaart geïntimeerde niet-ontvankelijk in 
zijn vordering, voorzoover gegrond op het zoo
even vermelde feit; 

Bekrachtigt gemeld vonnis voor al het 
overige". 

Waar dus alle klachten mij onjuist voor
komen, doch verweerder de zijne enkel heeft 
opgeworpen, indien eene of beide van eischer 

zouden slagen, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep van laatstgenoemde en voorts 
tot zijne veroordeeling in de kosten op de be
handeling zijner zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. · dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat de verweerder in cassatie - Egeman -

bij inleidende dagvaarding in hoofdzaak heeft 
gesteld: 

dat hij eigenaar is van een ter dagvaarding 
nader omschreven complex gronden, gelegen 
binnen de voormalige gemeente Watergraafs
meer (thans gemeente Amsterdam); 

dat destijds voor deze gronden een volledig 
stratenplan is vastgesteld in een door den 
Raad van Watergraafsmeer tot stand gebracht 
uitbreidingsplan, dat ook thans nog van 
kracht is; 

dat hij zich op 11 September 1924, overeen
komstig art. 1 der toen op zijn gronden nog 
toepasselijke Verordening op het bouwen en 
sloopen enz. van Watergraafsmeer, schriftelij k 
heeft gewend tot B. en W. van Amsterdam 
met verwek om de vereischte medewerking te 
verleenen tot in exploitatie brengen van zijn 
gronden volgens het bestaande stratenplan, 
welk verzoek B. en W. bij schrijven van 9 
October 1925 hebben geweigerd; 

dat inmiddels door den Raad van Amster
dam op 12 ovember 1924 waren vastgesteld 
,.Algemeene Bepalingen voor het in bouw
exploitatie brengen van gronden door parti
culieren", en krachtens deze Verordening voor 
die exploitatie wordt vereischt een door den 
Raad vastgestelde regeling, in verband met 
een daartoe strekkend voorstel van B. en W. 
gedaan naar aanleiding van een door den 
eigenaar van den grond tot dit college gericht 
verzoek; 

dat hij, als voormeld, dit verwek reeds ge
daan hebbende, zich op 15 October 1925 
schriftelijk tot den Raad heeft gewend met 
het verwek om hem de vereischte medewer
king tot het in bouwexploitatie brengen van 
zijn gronden te verleenen; 

dat de Raad zijn adres in handen van B. en 
W. heeft gPsteld tot het uitbrengen van prae
advies, doch dit college daaraan geen gevolg 
heeft gegeven en ook de Raad geen beschik
king op zijn adres heeft gegeven en geen be
sluit als bedoeld bij de Verordening van 12 
November 1924 heeft genomen; 

dat in 1927 de gemeente Amsterdam krach
tens raadsbesluit is aangevangen de aan haar 
zelve toebehoorende gronden, grenzende aan 
de gronden van Egeman, in bouwexploitatie 
te brengen en daarop straten heeft aangelegd 
en terreinen in erfpacht u itgegeven, zoodat 
daarop reeds een aanta l huizen gebouwd is; 

dat deze straten door de gemeente zijn aan
ge legd in strijd met het bestaande uitbreidings
plan -- derhalve in strijd met de wet - met 
dit gevolg, dat de gemeente zelve het hem 
thans feitelijk onmogelijk maakt om zijn gron
den volgens het bestaande uitbreidingsplan in 
exploitatie te brengen; 

dat Egeman, voormelde gedragingen van de 
gemeente tegenover hem onrechtmatig ach
tend, van haar vergoeding heeft gevorderd 
van de daardoor hem bij dagvaarding nader 
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omsch1·even berokkende schade; 
dat de Arr.-Rechtbank te Amsterdam bij 

vonnis van 2 Mei 1930 deze vordering heeft 
toegewezen, van welk vonnis de gemeente in 
hooger beroep is gekomen ; 

dat het Hof bij de beantwoording van de 
vraag of de door B. en W. geweigerde mede
werking noodig was voor een exploitatie van 
Egeman's • gronden op den voet van het be
staande uitbreidingsplan, heeft vooropgesteld, 
dat op 9 October 1925, toen het verzoek van 
Egeman werd afgewezen, ook voor zijn hier 
bedoelde terreinen golden de op 1 Januari 
van dat jaar in werking getreden Bouwver
ordening der gemeente Amsterdam, waarvan 
art. 73 onder meer bepaalt, dat het oprichten 
van een bouwwerk niet anders mag geschieden 
dan aan een aan de gemeente in eigendom 
toebehoorenden weg, aangelegd ter plaatse, 
volgens de afmetingen en ter hoogte, door den 
Raad bepaald of goedgekeurd, en voor den 
openbaren dienst bestemd, en de voormelde op 
12 November 1924 vastgestelde "Algemeene 
Bepalingen", waarvan art. 1 onder meer in
houdt, wat boven reeds is vermeld, terwijl 
art. 2 onder andere bepaalt, dat bij de in het 
vorige artikel vermelde regeling, in overeen
stemming met het vastgestelde uitbreidings
plan of stratenplan, de gronden worden aan
gewezen, welke voor aanleg van wegen enz. 
zijn bestemd; 

dat het Hof op grond van deze voorschriften 
aannemende, dat de grondeigenaar de bouw
exploitatie van zijn grond, wanneer deze -
gelijk hier - ook omvat het aanleggen van 
straten, niet kan aanvangen zonder de mede
werking van de gemeente, verder heeft over
wogen: 

dat waar zonder medewerking der ge
m~'ent~ de grondeigenaar zijn bouwterrein niet 
in exploitatie kan brengen, op B. en W . de 
rechtsplicht rust die medewerking te verlee
nen, hetgeen in dit geval wil zeggen, da! B. 
en W. van Amsterdam, in stede van gemti
meerde's verzoek af te wijzen, aan den Raad 
dier gemeente hadden moeten voorstellen op 
de basis van het bestaande uitbreidingsplan 
eene regeling vast te stellen, als bedoeld in 
art. 1 der meergemelde Algemeene Bepalin-

gen ; · · d. ht 1 · ht . t d "dat ztJ van 1en ree sp 10 me wer en 
ontheven door de door appellant aangevoerde 
omstandigheid, dat het belang der gemeente 
eene herziening van dat plan eischte; 

dat de Rechtbank terecht heeft beslist, dat, 
do'~r te handelen in strijd met dien rechts
plicht, B. en W . op geïntimeerde's eigendoms
recht inbreuk hebben gemaakt, immers hem 
hebben verhinderd, zijn · gronden in bouw
exploitatie te brengen, waaronder het aan-
leggen van straten was begrepen;" _ 

dat het Hof voorts heeft overwogen, dat de 
Raad echter geen rechtspl icht heeft geschon
den door op het tot hem gericht request niet 
te beschikken, nu hij dit in handen heeft ge
steld van B. en W. en volgens de meerge
melde Algemeene Bepalingen een voorstel van 
dit college had af te wachten tot het vaststel
len van een regeling als bedoeld in art. 1 
dier bepalingen; 

dat het Hof tenslotte ter weerlegging van 
de grief, dat de Rechtbank ook in de gestelde 

en vaststaande gedragingen der gemeente ten 
aanzien van de exploitatie van haar eigen 
gronden een onrechtmatige daad heeft gezien, 
overwogen heeft: 

,,dat de Rechtbank met juistheid heeft be
slist, dat de gemeente, door eigenmachtig, 
zonder de goedkeuring van het hooger gezag, 
van het bestaande uitbreidingsplan af te wij
ken, heeft gehandeld in strijd met de wet en 
daardoor geïntimeerde heeft verhinderd op 
zijn grond straten aan te leggen ; 

,,dat hierin is gelegen een inbreuk op geïn
timeerde's eigendomsrecht, niet omdat een uit
breidings- of stratenplan den betrokken grond
eigena,ren een subjectief recht zou geven, vor
mend een deel van hun eigendomsrecht, maar 
omdat die grondeigenaren aan art. 625 B. W. 
het recht ontleenen, op hunne gronden straten 
aan te leggen, mits zij daarbij onder meer in 
acht nemen het voor die gronden vastgestelde 
uitbreidings- of stratenplan;" 

0 . dat het Hof onder meer op deze gronden, 
met gedeeltelijke vernietiging van het vonnis 
der Rechtbank, Egeman niet-ontvankel ijk ver
klaard heeft in zijn vordering, voorzoover die 
is gebouwd op het feit, dat de Raad van Am
sterdam op het meergemelde verwekschrift 
geen besch ikking heeft gegeven, en voor het 
overige het vonnis heeft bekrachtigd met ge
deeltelij ke compensatie van de kosten; 

0. dat de gemeente Amsterdam tegen deze 
uitspraak de volgende middelen van cassatie 
heeft aangevoerd: Zie Conclusie Proc.-Gen. 

0. dat Egeman incidenteel beroep in cas
satie he·eft ingesteld, daartoe het volgende 
middel aanvoerende: zie alsvoren; 

0. omtrent het eerste middel van het prin
cipaal beroep: 

dat noch art. 73 der bouwverordening van 
Amsterdam, noch de meergemelde Algemeene 
Bepalingen aan de gemeente de verplichting 
opleggen om op verlangen van den eigenaar 
haar medewerking te verleenen om de exploi-. 
tatie van zijn grond als bouwterrein mogelijk 
te maken, terwijl zoodanige verpl ichting ook 
niet elders in wet of verordening is vastge
legd, 

dat het bestaan van die verpl ichting even
m in voortvloeit uit het eigendomsrecht, gelijk 
het Hof aanneemt, 

dat toch dit recht den eigenaar wel de be
voegdheid geeft om van zijn grond het gebruik 
te maken, dat niet strijdig is met de bestaande 
wettelij ke voorschriften, maar deze bevoegd
heid niet medebrengt, dat, wanneer - . gel ij k 
hier - een wettelijk voorschrift den eigenaar 
slechts toestaat om zijn grond als bouwterrein 
te exploiteeren indien voldaan is aan voor
waarden, waar~oor medewerking van de ge
meente noodig is, deze verplicht zou zijn om 
die medewerking te verleenen en dus door dit 
niet te doen inbreuk zou maken op het e igen
domsrecht, 

dat ind ien in het onderhavig geval sprake 
kan zijn van een verplichting van de gemeente 
om aan Egeman de gewenschte exploitatie van 
zijn gronden mogelijk te maken, die verplich
ting haar oorsprong slechts zou kunnen vin
den in den al gemeenen plicht van de Overheid 
om haar taak - hier bestaande in de uitvoe
ring van wettel ijke voorschriften betreffende 
de volkshu isvesting - zóó te volbrengen, dat 
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daarbij niet noodeloos rechtmatige belangen 
worden gekrenkt; 

dat da n ook in het wezen der zaak de klach
ten van E geman over gebrek aan medewer
king van de gemeente om de door hem ge
wenschte exploitatie van zijn grond mogelijk 
te maken, zich uitsluitend richten tegen het 
Overheidsbeleid van de gemeentelijke organen, 
die niet bereid zijn bevonden om, terwijl een 
nieuw uitbreidingsplan in voorbere iding was, 
mede te werken tot een bebouwing op den 
grondslag van het nog bestaande plan; 

dat echter het beleid van de Overheid als 
zoodanig niet staat ter beoordeeling van den 
burgerlijken rechter, zoodat, waar - ,gelijk 
hier - geen rechtsplicht is geschonden noch 
inbreuk is gemaakt op een burgerlijk recht, 
een mogelijke tekortkoming in dat beleid niet 
oplevert een onrechtmatige daad in den zin 
van artikel 1401 B. W. en op dit wetsartikel 
dus geen vordering kan worden gebouwd tot 
verhaal van de schade, die zulk een tekort
koming mocht hebben veroorzaakt; 

dat het eerste middel mitsdien gegrond is; 
0 . dat uit het bovenstaande tevens voort

vloeit, dat het incidenteele middel geen doel 
kan treffen, omdat, wat er zij van de gronden 
in het arrest aangevoerd, juist is de slotsom 
dat het achterwege laten van een gunstige be
schikking op het meergemelde door Egeman 
tot den Raad gerichte verzoek geen onrecht
matige daad in den zin van art. 1401 B. W. is ; 

0. omtrent het tweede middel van het prin
cipaal beroep: 

dat Egeman zich door de exploitatie van 
het aan zijn grond grenzend terrein der ge
meente benadeeld acht, uitsluitend omdat die 
exploitatie hem belet om zijn grond te ex
ploiteeren op den grondslag van het thans 
bestaande uitbreidingspl an; 

dat hij zijn vordering dus ook voorzoover die 
gebouwd is op de exploitatie door de gemeen
te, doet steunen op zijn bevoegdheid om zijn 
grond te exploiteeren op den voet van het 
bestaande plan; 

dat echter blijkens het bovenstaande een zoo
danige bevoegdheid niet bestaat, omdat de 
gemeente, die, om de medegedeelde reden 
niet bereid om mede te werken tot exploitatie 
op den grondslag van het bestaande plan, 
niet verplicht is haar - ten deze onontbeer
lijke - medewerking te verleenen; 

dat dus de exploitatie van het gemeente
terrein, die, naar in cassatie vaststaat, aan 
Egeman feitelijk onmogelijk maakt om op zijn 
terre in straten aan te leggen overeenkomstig 
het nog bestaande plan, hem slechts een ge
bruik van zijn grond belet, waaraan art. 73 
der Amsterdamsche Bouwverordening toch in 
den weg staat; 

dat derhalve terecht het middel tegen 's Hofs 
beslissing, waarbij de vordering, voorzoover 
gebouwd op de exploitatie door de gemeente, 
gegrond wordt geoordeeld, aanvoert, dat daar
in wordt voorbijgezien, dat na die exploitatie 
de bevoegdheid van Egeman om zijn terrein 
als bouwgrond te exploiteeren gebleven is ge
lijk die te voren was, zoodat de gedraging 
der gemeente niet uit hoofde van aantast.ing 
van evenvermelde bevoegdheid kan opleverer, 
een inbreuk op het eigendomsrecht van Ege
man noch een andere onrechtmatige daad, die 

de gemeente tegenover hem tot schadevergoe
ding zou verplichten; 

dat derhalve ook dit middel gegrond is; 
Vernietigt het bestreden arrest beha] ve voor 

zoover daarbij het door de Arr.-Rechtbank te 
Amsterdam in deze zaak gewezen vonnis is 
vernietigd en Egeman niet-ontvankelij k is ver
klaard in zijn vordering voorzoover gegrond 
op het feit, dat de Raad der gemeente Am
sterdam op zijn verzoekschrift van 15 October 
1925 geen beschikking heeft gegeven; 

Vernietigt evenvermeld vonnis ook voor
zoover het bij 's Hofs arrest is bekrachtigd; 

Verklaart Egeman niet-ontvankelijk in zijn 
vordering voorzoover zu lks nog niet is ge
schied bij het aangevall en arrest; 

Verwerpt het incidenteel beroep; 
Veroordeelt Egeman in de kosten van het 

geding in alle instanties ·,aan zijde van den 
eischer gevallen; (f350 + f 450 + f 600 en 
f 30.25). 

(N. J.) 

19 F ebruari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwij wet 1920 art. -100.) 

Waar het 2e lid de strekking hee ft, de 
school besturen gedurende de eerste twee 
jaren te vrijwaren tegen mogelijk verlies 
van vergoeding als gevolg van de wijziging 
van den klassedeeler, kan de al of niet 
bestendiging van een boventalligen onder
wijzer aan de overeenkomstige openbare 
school van geen invloed zijn. 

Het 2e lid bedoelt niet nog bovendien 
te waarborgen, _dat, indien de vergoeding 
is verloren gegaan door eene inmiddels 
totstandgekomen wetswijziging, welke in
vloed heeft op het getal boventallige leer
krachten, die vergoeding (binnen twee 
jaren, nadat de klassedeeler zich ten na
deele van het school bestuur heeft gewij
zigd) herleeft, zoodra met toepassing van 
den oorspronkelijken klassedeel er wederom 
op vergoeding van een boventalligen on
derwijzer aanspraak zou kunnen worden 
gemaakt. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van N ijmegen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van Gelder
land van 3/23 October 1933, N°. 248, waarbij 
met vernietiging in zooverre van het besluit 
van den raad der gemeente Nijmegen van 28 
December 1932, N ° . 10, de vergoeding, waar
op het bestuur der Vereen iging "School met 
den Bijbel" voor Gereformeerd Lager- en 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs te Nijmegen 
voor de bijwndere lagere school aan de Van 
Nispenstraat N°. 35 aldaar, over het jaar 
1931 op grond van art. 100, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 aanspraak kan ma-
ken, is vastgesteld op f 1552 ; · 

Den R aad van State, Afdeeli ng voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Januari 1934, N°. 28: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 F ebruari 1934, N °. 7689, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 
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0. dat de raad der gemeente Nijmegen bij 
besluit van 28 December 1932, N°. 10, o. a. 
afwijzend heeft beschikt op de aanvrage van 
het bovengenoemde schoolbestuur om vergoe
ding uit de gemeentekas van de jaarwedde 
van een boventallige leerkracht over 1931 
voor zijne school aan de Van Nispenstraat 
N° 35· 

d~t, ~adat het schoolbestuur van dit raads
besluit bij Ged. Staten van Gelderland in be
roep was gegaan, deze bij hun besluit van 
3/23 October 1933, N°. 248, met vernietiging 
in zooverre van het genoemde raadsbesluit, de 
gemeentelijke vergoeding, waarop het school
bestuur ingevolge art. 100, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 over 1931 aanspraak kan 
maken, hebben vastgesteld op 8/12 X f 2328 = f 1552; 

dat Ged. Staten daarbij o. a. hebben over
wogen, dat aan de onderwerpelijke bij zondere 
lagere school, ingaande 1 April 1927 één leer
kracht werd aangesteld boven het aantal, 
waarvan de jaarwedden en wedden ingevolge 
art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920 door het 
Rijk werden vergoed; dat ingevolge art. 100 
der meergenoemde wet voor deze boventallige 
(vierde) leerkracht de gemeentelijke vergoe
ding werd genoten van 1 April 1927 tot 1 
September 1929; dat ten gevolge van de 
wijziging der leerlingenschalen bij de wet van 
29 December 1928, S. 506, de jaarwedde van 
de bovengenoemde leerkracht van 1 September 
1929 tot en met 31 December 1930 door het 
Rijk werd vergoed, doch dat op Rijksvergoe
ding voor deze leerkracht over het jaar 1931 
geen aanspraak meer kon worden gemaakt, 
omdat het gemiddelde aantal leerlingen over 
1930 was teruggeloopen tot 114¾; dat het 
schoolbestuur, rekening houdende met deze 
feiten, nu van meening is, dat ingevolge het 
bepaalde in art. 100, lid 2, der Lager-Onder
wijswet 1920 het recht op de gemeentelijke 
vergoeding blijft bestaan tot 2 jaren na 1 
September 1929, derhalve tot 1 September 
1931, ondanks het feit, dat daarop tijdelijk 
ten gevolge van het tusschentreden der Rijks
vergoeding (van 1 September 1929-1 Januari 
1931) geen aanspraak werd gemaakt; dat 
daarentegen de raad van Nijmegen o. m. van 
oordeel is, dat het 2e lid van het gemelde 
artikel den schoolbesturen gedurende 2 jaren 
het bij het le lid toegekende recht op vergoe
ding waarborgt, doch nimmer een nieuw recht 
op die vergoeding kan scheppen en dat 2e lid 
slechts een voortzetting gedurende 2 jaren 
geeft van een krachtens het le lid gegeven 
aanspraak op vergoeding, maar het niet mo
gelijk is aan het tweede lid een geheel zelf
standig recht op uitkeering te ontleenen; dat 
deze opvatting van den raad van Nijmegen 
echter niet juist moet worden geacht; dat 
toch art. 100 der meergenoemde wet zoodanig 
is te verstaan, dat, wanneer een schoolbestuur 
ingevolge het le lid van dat artikel over een 
bepaald jaar aanspraak heeft op de gemeente

-lijke vergoeding, deze aanspraak krachtens het 
2e lid van dat artikel blijft bestaan tot 2 
jaren daarna, waaraan niet afdoet de omstan
digheid, dat gedurende een zekeren tijd het 
onderwijs aan de bijzondere school zonder 
boventallige onderwijzers is gegeven; dat dan 
ook, nu het onderwerpelijk schoolbestuur over 

het jaar 1929 het recht had ingevolge het le 
lid van art. 100 der meergenoemde wet van 
de gemeente Nijmegen vergoeding te vorderen 
voor eene boventallige (vierde) leerkracht, 
doch het schoolbestuur daarvan slechts gebruik 
behoefde te maken tot 1 September 1929, niet 
omdat een onderwijzer werd ontslagen, maar 
omdat door wijziging der leerlingenschalen bij 
de wet van 29 December 1928, S. 506, deze 
vierde leerkracht ten laste van het Rijk kwam, 
welke omstandigheid ook gold voor het ge
heele jaar 1930, het recht van het school
bestuur op de gemeentelijke vergoeding over 
1929 en tot twee jaren daarna, derhalve over 
1930 en 1931, niet verloren is gegaan; dat 
derhalve het onderwerpelijke schoolbestuur 
over het geheele jaar 1931 rechten kan ont
leenen aan het 2e lid van art. 100 der meer
genoemde wet; dat dan ook a lleen nog de 
vraag blijft te beantwoorden, of toepassing 
van den klassedeeler' der openbare lagere 
scholen in de gemeente Nijmegen over 1931 
of van het daaraan voorafgaand tweejarige 
tijdvak tot uitkomst geeft of inderdaad de 
gemeente N ijmegen tot toekenning van de ge
meentelijke vergoeding verplicht is; dat dit 
blijkt het geval te zijn; dat de klassedeelers 
der openbare lagere scholen in de gemeente 
Nijmegen waren voor het t ijdvak: a. 1 Jan. 
1929 tot en met 31 Augustus 1929 292¼1, b. 1 
September 1929 tot en met 31 December 1929 
3232/37, c. 1 J anuari 1930 tot en met 31 Aug. 
1930 32133/i48, d. 1 September 1930 tot en 
met 31 December 1930 33117ii44, e. 1 Januari 
1931 tot en met 31 Augustus 1931 3322/35, / . 1 
September 1931 tot en met 31 December 1931 
3522/33; dat het gemiddelde aantal leerlingen 
der onderwerpelijke bijrondere school over 
1930 - welk aantal de grondslag is voor de 
berekening der gemeentel ijke vergoeding voor 
het jaar 1931 - bedroeg 114¾; dat toepas
sing van den klassedeeler over het tijdvak 1 
Januari 1929 tot en met 31 Augustus 1929, 
zij nde 2927 /41 , tot uitkomst geeft, dat over het 
tijdvak 1 J anuari 1931 tot en met 31 Aug. 
1931 uit de openbare kassen mochten worden 
vergoed de jaarwedden van 114¾ : 2921141 = 
3422¼864 of 4 leerkrachten, waarvan 3 ten 
laste van het Rijk zijn genomen en toepassing 
van den klassedeeler over het tijdvak 1 Sep
tember 1929 tot en met 31 December 1929, 
zijnde 3232/a7, tot uitkomst geeft, dat over 
het tijdvak 1 September 19 31 tot en met 31 
December 1931 uit de openbare kassen moch
ten worden vergoed de jaarwedden van 114¾: 
3232fa7 = 32391/4864 of - met verwaarloozing 
van fracties kleiner dan de helft - van 3 
leerkrachten, welke geheel ten laste van het 
Rijk zijn gekomen; dat hieruit volgt, dat het 
onderwerpelijke school bestuur over het tijdvak 
1 Januari 1931 tot en met 31 Augustus 1931 
ingevolge art. 100, lid 2, der Lager-Onder
wijswet 1920 aanspraak heeft op de daarbe
doelde gemeentelijke vergoeding, zijnde in dit 
geval de jaarwedde van de onderwijzeres H. 
M. M. Wiersinga, gedurende het laatstgemelde 
tijdvak; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Nijmegen, krachtens de hun daar
toe met toepassing van art. 212 der Gemeente
wet verleende bevoegdheid, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat 
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een beroep op het tweede lid van art. 100 der 
Lager-Onderwijswet 1920 alleen kan worden 
gedaan, zoodra aan de overeenkomstige open
bare school geen boventall ig personeel meer 
aanwezig is, zoodat, daar over het geheele 
jaar 1931 boventallig personeel aan de open
bare school aanwezig is geweest, van toepas
sing van dat lid geen sprake kan zijn; dat 
voorts met de woorden "en tot twee jaren 
daarna" in art. 100, 2e lid, wordt beoogd, 
den schoolbe turen gelegenheid te geven ge
durende die twee jaren den personeelstaat van 
hunne school aan dien der openbare scholen te 
doen aanpassen; dat er in dit geval geen 
sprake was van eenige noodzakelijkheid om 
zich aan de veranderde situatie aan te passen, 
vermits het verlies van de gemeentelij ke ver
goeding niet zijn oorzaak vond in het feit, dat 
de gemeente geen boventallige leerkrachten 
meer had, doch in de nieuwe leerlingenschaal, 
ten gevolge waarvan de wedde van de vierde 
- vóórdien boventallige - leerkracht van de 
bijzondere school voor R ijksvergoeding in aan
merking kwam; dat volgens de jurisprudentie 
der Kroon de onderhavige bepaling uitslui
tend dient ter tijdelijke consol idatie van ver
kregen rechten, doch niet ter verkrijging van 
nieuwe aanspraken; dat, toen op 1 September 
1929 de salarisvergoeding voor den eenigen 
boventalligen onderwijzer aan de bijwndere 
school door het Rijk werd overgenomen, daar
mee eindigden de rechten ten aanzien van die 
4e leerkracht, welke het schoolbestuur aan 
den vóór 1 Septembei· 1929 geldenden klasse
deeler der gemeente kon ontleenen; 

0. dat het bepaalde in het tweede lid van 
art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 in ver
band met het eerste lid van dat artikel is te 
verstaan in dezen zin, dat, indien in eenig 
jaar de dusgenaamde klassedeeler der open
bare scholen wijziging ondergaat, de bestu
ren van de overeenkomstige bijzondere scholen 
met den in dat jaar toegepasten klassedeeler 
nog gedurende twee jaren na het t ijdstip, 
waarop die klassedeeler is gewijzigd, rekening 
mogen houden ; 

dat, waar dus art. 100, 2e lid, de strekking 
heeft, de schoolbesturen gedurende de eerste 
twee jaren te vrijwaren tegen mogelijk verlies 
van vergoeding als gevolg van de wijziging 
van den klassedeeler, de àl of niet bestendi
ging van een boventalligen onderwijzer aan 
de overeenkomstige openbare lagere school 
van geen invloed kan zijn; 

dat derhalve de appellanten ten onrechte 
meenen, dat a l reeds de aanwezigheid van een 
boventalligen onderwijzer aan de openbare 
school te Nijmegen in 1931 aan het toekennen 
,•an de gevraagde vergoeding met toepassing 
van het 2e lid in den weg staat; 

dat echter de appellanten terecht in de 
omstandigheid, dat de eertijds door de ge
meente vergoede leerkracht van 1 September 
1929 tot 1 J anuari 1931 door het Rijk is ver
goed, een beletsel zien om dezen da~rna we
derom boventallig geworden onderw1Jzer met 
toepassing van het 2e lid van art. 100 voor 
vergoeding over 1931 in aanmerking te doen 
komen: 

dat toch de bepaling van het 2e lid van 
art. 100 naast de hiervoren vermelde strekking 
niet nog bovendien bedoelt te waarborgen, 

dat, indien de vergoeding is verloren gegaan 
door eene inmiddels tot stand gekomen wets
wijziging, welke invloed heeft op het getal 
boventallige leerkrachten, die vergoeding -
binnen twee jaren, nadat de klassedeeler zich 
ten nadeele van het schoolbestuur heeft ge
wijzigd - herleeft, zoodra met toepassing van 
den oorspronkelijken klassedeeler wederom op 
vergoeding van een boventall igen onderwijzer 
aanspraak wu kunnen worden gemaakt; 

dat eene uitlegging van de bepaling van 
art. 100, 2e lid, in den laatstbedoelden zin 
veelal hare bedoeling, te weten het gunnen 
va11 een termijn van twee jaren aan de school
besturen, ten e inde den personeelstaat hunner 
scholen aan den gewijzigden klassedeeler te 
doen aanpassen, voorbij zou schieten ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vern ietig ing van h et bestreden beslu it 
van Geel. Staten van Gelderland het voren
genoemde besluit van den raad der gemeente 
Nijmegen te handhaven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

21 Februa.ri 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Nijmegen.) 

Art. 9, eerste lid, der Verordening stelt 
voor ontheffing geheel algemeen en dus 
zonder eenige beperking den eisch, dat 
een gebouwd perceel ongebruikt en on
verhuurd is gebleven, zoodat,. beha! ve be
wonen, ook elk ander gebrmk door den 
eigenaar aan ontheffing in den weg staat. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B. (Dui tschland) , tegen de uitspraak van 
den Raad van B eroep voor de Directe Belas
tingen te Arnhem van den 22 Sept. 1933, be
treffende zijn aanslag in de Straatbelasting 
der gemeente N ijmegen over 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de gemeente Nijmegen een straatbe
lasting heft, onder meer, blijkens art. 1 der 
H effingsverordening, wegens gebouwde eigen
clo1nmen; 

dat voorts art. 9, eerste I id , dier verorde
ning I uidt: Voor een gebouwd perceel , dat 
gedurende 12 achtereenvolgende maanden on
gebruikt en onverhuurd is gebleven, wordt 
aan hem die over dat geheele tijdvak daar
voor is 'aangeslagen, de belasting terugge
geven; 

dat belanghebbende, die werd aangeslagen 
wegens gebouwde eigendommen, waaronder 
het pand Spoorstraat 5, heeft verzocht van 
den aansl ag wegens dat pand, hetwelk het ge
heele jaar ongebruikt en onverhuurd zou zijn 
gebl even te worden ontheven en, toen de ge
meentera'.ad dat verzoek h ad afgewezen, in be
roep is gegaan; 

dat evenwel de Raad van Beroep bij de be
streden uitspraak belanghebbende in het on-
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gelijk heeft gesteld uit overweging "dat bij 
de behandeling der zaak is gebleken, dat in 
het pand gedurende het geheele jaar 1932 
meubilair aanwezig is geweest; dat het pand 
dus in 1932 gebruikt werd tot het bewaren 
van meubelen, zoodat het niet ongebruikt is 
gebleven"; 

0 . dat belanghebbende als middelen van 
cassatie aanvoert: 

I. S. of v. t . van de artt. 11 en 13 der Wet 
van 19 Dec. 1914, S. 564; 

II. S. of v. t. van art. 9 der voormelde 
Heffingsverordening; .,. 

0. dat, blijkens de toelichting, het eerste 
middel de grief bevat, dat de R aad van Be
roep hetzij geen, hetzij een verkeerde, beslis
sing heeft gegeven ten aanzien van het door 
belanghebbende ter zitting opgeworpen be
zwaar, dat geen acht mocht worden geslagen 
op het vertoogschrift der gemeente, wijl dit te 
laat was ingediend; 

0. dat deze grief reeds daarom niet kan 
dienen, omdat niet blijkt, dat de Raad van 
Beroep op het vertoogschrift heeft recht ge
daan; 

0. dat ter ondersteuning van het tweede 
middel wordt betoogd, dat van de uitdruk
king "ongebruikt en onverhuurd" in art. 9 
der Verordening de zin is, dat een gebouwd 
en onverhuurd perceel door den eigenaar zelf 
niet wordt gebruikt overeenkomstig deszelfs 
bestemming en ten deze vaststaat, dat be
langhebbende het pand Spoorstraat 5 niet 
heeft gebruikt overeenkomstig deszelfs be
stemming, te weten als woning ; 

0. dat dit betoog afstuit op de duidel ijke 
woorden van het artikel, hetwelk voor ont
heffing geheel algemeen en dus ronder eenige 
beperking den e isch stelt, dat een gebouwd 
perceel ongebruikt en onverhuurd is gebleven, 
zood at, beha] ve bewonen, ook elk ander ge
bruik door den eigenaar aan ontheffing in 
den weg staat; 

dat belanghebbende nog stelt, dat hij een 
makelaar had opgedragen het pand te ver
huren en de daarin nog aanwezige meubelen 
tegelijk met het pand zouden worden verhuurd, 
dan wel bij gelegenheid verkocht en dat elec
triciteit, gas en water afgesloten waren; 

dat evenwel ten aanz ien van dit een en 
ander, hetwelk een zuiver fe itelijk karakter 
draagt, uit de gedingstukken, waarvan de 
H. R . kennis vermag te nemen, niet blijkt, 
dat het voor den Raad van Beroep is te berde 
gebracht, zoodat het in cassatie buiten be
schouwing moet blijven; 

0. dat derhalve beide middelen falen; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

22 Feb1-,;_ari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

E en voorwaarde in een overeenkomst 
van geld leening, volgens welke de ge
meente eventueele belastingen op rente 
en a fl ossingen der leen ing te haren laste 
neemt, legt een zoodanig risico op de ge
meente, dat de aanvaarding daarvan niet 
dan in zeer bijzondere gevallen kan geacht 

worden te strooken met een richtig ge
meentelijk financieel beleid. u van bij
zondere omstandigheden, welke het aan
nemen van de voorwaarde zouden kunnen 
rechtvaardigen, niet is gebleken, hebben 
Ged. Staten terecht hun goedkeuring op 
het desbetreffend raadsbesluit geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Driebergen-Rijsenburg 
tegen het besluit van Ged. Staten van Utrecht 
dd. 11 April 1933, n°. 996/'33/933, 3e Afdee
ling, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit dier gemeente van 5 April 
1933, strekkende tot het aangaan eener geld
leening van ten hoogste f 505 ,000; . 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de Ge
schi ll en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Juni 1933, n°. 348 en 6 September 1933, 
n°. 348/93; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 19 Februari 1934, 
n°. 5153, Afd. B.B.; 

0. dat de raad der gemeente Driebergen
Rijsenburg bij besluit van 5 April 1933 heeft 
besloten een geldleening aan te gaan van ten 
hoogste f 505,000 à pari tegen een rente van 
4 3/s % bij het Weduwen- en W'eezenfonds van 
Europeesche Burgerlijke Ambtenaren in Ne
derlandsch-Indië te 's-Gravenhage, o. m. onder 
de voorwaarde, dat de belastingen, welke van 
aflossing of rente der leening geheven moch
ten worden, ten laste van de gemeente zullen 
komen; 

dat Ged. Staten van Utrecht hunne goed
keuring aan dit raadsbesluit hebben onthou
den, uit overweging, dat een aansprakelijkheid 
van de gemeente voor belastingen, welke het 
genot of de draagkracht van den geldgever en 
niet het onderwerp van de overeenkomst -
het sluiten van de geldleening - betreffen, 
niet verantwoord moet worden geacht, alsmede 
dat de bepaling ook voor de gemeente onaan
nemelijk is, omdat deze daarmede eene ver
plichting op zich zoude nemen, waarvan de 
omvang onbekend is; dat het beslui t derhalve 
in strijd is met het geldelijk belang der ge
meente ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert, 
dat het provenu van de leening moet dienen 
om aan het Rijk af te lossen een ongeveer 
even groot bedrag, zijnde het restant van 
ecnige door het Rijk aan de gemeente ver
strekte woningbouwvoorschotten, welke ver
strekt waren tegen 5 % ; dat de gemeente het 
voordeelig verschil, voortspruitende uit het 
leenen tegen een !ageren rentevoet voorzoover 
de gemeente hierover de beschikking krijgt -
wenscht te gebru iken om over te gaan tot 
noodzakelijke huurverlaging ; dat de geld
gever niet bereid is de door Ged. Staten ver
oordeelde voorwaarde uit de overeenkomst te 
laten vervallen; dat de geldgever zich in deze 
houdt aan de voorwaarden vastgesteld door 
den Beleggingsraad voor het leenen van gel
den aan gemeenten; dat in dit geval de geld
gever zich verbindt en zijn geld vastlegt voor 
38 jaren, terwijl het aflossingsplan op roo
danige wijze is opgemaakt, dat rente en aflos
sing bijkans een annuïteit vormen, waardoor 

, in de eerste jaren slechts geringe bedragen 
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worden afgelost; dat bovendien de geldgever 
n immer het recht heéft de leening tusschen
t ijds op te zeggen, welk recht de geldnemer 
volgens de 2de voorwaarde van de overeen
komst na 1937 bezit; dat mocht in den loop 
der jaren een belasting in het leven worden 
geroepen op de rente van schuldbekentenissen 
en deze voor de gemeente te bezwarend wor
den, de gemeent,e na 5 jaren gebruik kan ma
ken van haar opzeggingsrecht; dat in andere 
landen, waar een zoogenaamde couponbeJ.. is 
ingevoerd deze niet steeds eveneens van toe
passing is verklaard op rent.e van schuldbe
kentenissen; dat in laatstbedoelde landen 
deze couponbel. tot nu toe niet hooger is ge
steld dan 10 % van het rent.ebedrag, wat reeds 
een zeer hooge belasting beteekent; dat mocht 
deze belasting tot genoemd bedrag worden 
ingevoerd de gemeente nog steeds minder dan 
5 % rent.e + belasting zal hebben te betalen 
(4.81 %) ; dat het ook zeer goed mogelijk is, 
dat er een overgangsbepaling zal worden ge
maakt voor loopende schuldbekentenissen, daar 
het anders niet onmogelijk is, dat vele Maat
schappijen in moeilijkheden komen; dat er 
geen bijzondere redenen aanwezig zijn, om aan 
te nemen, dat zoodanige belasting zal worden 
ingevoerd en men hier dus niet te veel gewicht 
aan mag hechten; dat wanneer alle andere 
colleges van Ged. Staten in Nederland het 
standpunt van de Ged. Staten van Utrecht 
innemen de Rijks en pensioenfondsen niet 
meer voor de gemeenten zullen openstaan; 
dat dit voor de gemeenten een groot nadeel 
zal beteekenen, daar deze fondsen steeds groote 
kapitalen aan de gemeenten hebben geleend 
en wanneer deze dit niet meer kunnen doen 
voor de gemeenten minder kapitalen ter be
schikking zullen staan wat voor de gemeenten 
een groot nadeel zal beteekenen; dat de Be
leggingsraad een autonoom lichaam is en nie
mand hem kan dwingen bepalingen als waar
tegen Ged. Staten bezwaar hebben, niet meer 
in de leeningsakten op t,e nemen; 

0. dat een voorwaarde als de onderhavige, 
waarbij eene gemeente eventueele belastingen 
op rente en aflossingen der leening te haren 
laste neemt, een verplichting op de gemeente 
legt, waarvan de omvang onbekend is; 

dat het aanvaarden door een gemeentebe
stuur van een zoodanig risico niet dan in zeer 
bijzondere gevallen kan geacht worden te 
strooken met een richtig gemeentelijk finan
cieel beleid; 

dat het financieel belang der gemeenten ern
stig wu worden benadeeld, indien het stellen 
van een dergelijke voorwaarde bij credietver
leening aan gemeenten algemeenen ingang 
zou vinden; 

dat mitsdien, nu van bijwndere omstandig
heden, welke het aannemen van de voorwaarde 
wuden kunnen rechtvaardigen, hier niet is 
gebleken, de appellant ten onrechte met de 
bedoelde voorwaarde genoegen heeft genomen 
en daaraan niet afdoet, dat hij bij deze leening 
een ietwat !ageren rentevoet dan de thans op 
de gemeente drukkende heeft kunnen be
dingen; 

dat derhalve het bes! uit van Ged. Staten 
tot we igering van goedkeuring moet worden 
gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

22 Februari 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Ambtenarenwet 1929 art. 58, l e lid.) 

Ontslag uit den gemeentedienst wegens 
ongeschiktheid, anders dan door lichaams
of zielsgebreken. 

Ook dan kan van zulk een ongeschikt
heid worden gesproken, indien een ambte
naar wel is waar het hem opgedragen werk 
op zich zelf goed verricht, maar behept is 
met eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed, welke het onmogelijk maken hem 
in dienst der gemeente t,e handhaven (i .c. 
gezagondermijnende opvattingen). 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake: 

J. B., wonende te 's Gravenhage, klager, in 
persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman A. de Jong, 
wonende te Haarlem, 

tegen : 
het College van Burgemeester en Wethouders 
van 's Gravenhage, verweerder, vertegenwoor
digd door den Burgemeester, voor wien· ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op
getreden: Mr. S. de Vries Czn., wethouder 
van 's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep; 
Gezien de stukken en gehoord de boveng~

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feit en van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

's Gravenhage d.d. 28 Augustus 1933 aan J. 
B., meteropnemer-geldophaler bij het Gemeen
telijk Gasbedrijf, hebben bericht: 

,,Wij namen kennis van den inhoud van n°. 
14 (lste jaargang) van het propagandablad 
ter verbreiding der anarchistische gedachte 
,,Naar de vrijheid", enz. 

Wij zijn van meening, dat iemand, die door 
(zulk een) nauw verband met dit bla d zich 
openlijk tegen het bestaande gezag verklaart 
en medewerkt aan de verspreiding van de 
overheid beleedigende en het gezag onder
mijnende opvattingen, niet in den gemeente
dienst kan worden gehandhaafd .. 

Op dezen grond zijn wij ·voornemens U we
gens ongeschiktheid voor den gemeentedienst 
ontslag te verleenen met ingang van 1 Nov. 
1933. 

Wij achten het om dezelfde redenen onge
wenscht, dat gij nog langer Uw betrekking 
uitoefent en krachtens het eerste I id van art. 
44 van het Ambtenarenreglement ontheffen 
wij U daarom met ingang van den dag, waar
op gij dit schrijven ontvangt, van Uw amb
telijken arbeid." 

0. dat het Gemeentelijk Scheidsgerecht van 
's-Gravenhage, bij advies van 18 September/ 
12 October 1933, aan Burgemeester en Wet
houders heeft geadviseerd, aan hun voornemen, 
om J. B. voornoemd met ingang van 1 Nov. 
1933 wegens ongeschiktheid ontslag uit den 
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gemeentedienst te verleenen, geen gevolg te 
geven enz.: 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
·s Gravenhage d.d. 3 ovember 1933 hebben 
besloten J. B. voornoemd met ingang van 1 
December 1933 wegens ongeschiktheid anders 
dan door lichaams- of zielsgebreken uit den 
gemeentedienst te ontslaan; zulks op dezen 
grond, dat hij blijk heeft gegeven te zijn van 
e~n mentaliteit, welke onvereenigbaar is met 
z1Jn betrekking in Overheidsdienst; 

0. dat J. B. voornoemd van dit besluit 
tijdig is gekomen in beroep, bij klaagschrift 
op du daarbij aangevoerde gronden, vorderen'. 
de, dat deze Raad zal bepalen, dat het ont
slag zal worden ingetrokken: 

0. dat de Voorzitter van het College van 
Burgemeester en Wethouders van 's Graven
hage bij tijdig ingediende contra-memorie heeft 
verzocht het ingestelde beroep ongegrond te 
verklaren; 

In rechte: 
0. dat, krachtens het bepaalde bij art. 51 

der Verordening betreffende den dienst der 
gemeenteambtenaren te 's Gravenhage, aan 
een ambtenaar ongevraagd ontslag kan wo,·
den verleend wegens ongeschiktheid voor zijn 
betrekking en dat ontslag op grond van onge
schiktheid anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaam gebreken kan worden verleend al of 
niet met de bijvoeging "eervol"; 

0. dat bij het bestreden besluit aan J. B. 
ontslag uit den gemeentedienst is verleend 
wegens ongeschiktheid anders dan door 
lichaams- of zielsgebreken en wel op grond 
van het bezitten van een mentaliteit, welke 
onvereenigbaar is met zijn betrekking in Over
heidsdienst; 

0. dat van de in voornoemd art. 51 be
doelde ongeschiktheid anders dan door ziels
of lichaamsgebreken ook dan sprake is, indien 
een ambtenaar weliswaar het hem opgedragen 
werk op zich zelf goed verricht, maar behept 
is met eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed, welke het onmogelijk maken hem in 
dienst der gemeente te handhaven; 

0. dat dus moet worden beslist, of in het 
onderhavige geval door B. en W. van 's Gra
venhage terecht is aangenomen, dat J. B. een 
wodanige mentaliteit bezat, dat het niet mo
gelijk was hem in Overheidsdienst te hand
haven; 

0. dat sinds 1 December 1932 een aantal 
nummers is verschenen van "Naar de vrij
heid", propagandablad ter verbreiding der 
anarchistische gedachte, uitgave: Land. Ver
bond van Soc.-anarchisten in ederland"; 

0. dat reeds in het eerste nummer van dit 
blad als administrateur stond vermeld J . B., 
Astraat n°. X , Den Haag, die met den redac
teur J . R. verklaarde, of liet verklaren dat 
zij "groote bestellingen en korte, krachtige 
copy" verwachtten; 

0. dat zijn naam en adres ook in de volgen
de nummers van het blad voorkwamen, soms 
zelfs op verscheidene plaatsen, zoo b.v. in het 
nummer v~n 1 Juni 1933 (n°. 11) vijf malen; 

0. dat m laatstgenoemd nummer o. a. het 
volgende bericht voorkwam: 

.,Van de administratie. 
Dringend verwek aan de afnemers, welke 
L. 1934. 

met betaling ten achter bleven, dezer dagen 
een postwissel toe te zenden. 

Ik zit erg om geld verlegen vrienden telt 
dus niet uit. Bespaart me de moeite en' port
kosten, om U persoonlijk te manen. Onze op
laag loopt ,ets terug. Dat brengt ons in een 
minder aangenaam parket, daar er toch al 
reeds eenig geld bijgelegd moet worden. 

Zij die kunnen zullen hopenlijk het aantal 
verhoogen. 

Kam. groetend, J . B."; 

0. dat het Anti-politie-nummer van voor
meld orgaan (n°. 14) op drie plaatsen naam 
en adres van J. B. vermeldde als administra
teur en als persoon, bij wien losse nummers 
van het blad konden worden besteld; 

0. dat ook in het nummer van 1 Aug. 1933 
(n°. 15), het Anti -Oorlogsnummer, nog ver
meld staat, dat bestellingen van het blad moe
ten geschieden bij J . B. , Astraat n°. X, Den 
Haag; 

0. dat in het Oranje-nummer (n°. 16) als 
adres der administratie nog voorkomt " A .
straat n °. X, Den Haag", hoewel de naam 
,,J. B." is weggelaten; 

0 . dat blijkens het proces-verbaal der zitting 
van het Gemeentelijk Scheidsgerecht van 16 
September 1933 J. B. aldaar o. a. heeft ver
klaard, dat hij de blaadjes niet eerder ziet dan 
wanneer zij verspreid zijn ; dat hij tot dusver 
met den inhoud accoord ging, thans echter 
niet meer; dat hij zijn critiek daartegen heeft 
te berde gebracht en dat zijn persoonlijke be
zwaren zoo sterk waren, dat hij voor de admi
nistratie thans definitief heeft bedankt; dat 
de nummers 15 en 16 in voorbereiding waren 
tegelijk met nummer 14 en dat het om tech
nische redenen niet mogelijk was naam en 
adres gelijktijdig weg te werken; 

0. dat, daargelaten of deze verklaring in 
haar geheel betrouwbaar is, er althans uit 
blijkt, dat klager tot dusver - vermoedelijk 
is hiermede bedoeld: tot nummer 14 - in
stemde met den inhoud der nummers van 
,,Naar de vrijheid"; 

0. dat, overigens, deze instemming van wei
nig beteekenis moet worden geacht; 

0. dat voor dezen Raad de hoofdzaak is, dat 
J . B., ambtenaar in dienst der gemeente 
's Gravenhage, door zich beschikbaar te stel
len als admin istrateur en op te wekken tot 
het bij hem bestellen van nummers van het 
orgaan "Naar de vrijheid", mede verantwoor
delijk is voor de verspreiding van dit blad, 
ook van nummers 14, 15 en 16; 

0. dat klager ter terechtzitting van dezen 
Raad heeft doen zeggen, dat zijn principiëele 
streven er op is gericht het gezagsbeginsel als 
grondslag der maatschappij te boven te komen 
on al s zoodanig te vervangen door het begin
sel van al geheele solidariteit en I iefde, op den 
basis der grootst mogelijke persoonlijke vrij
heid; 

0. dat, wat hiervan zij, dit streven in het 
orgaan ,, ·aar de vrijheid" niet tot uiting 
komt, zijnde in dat orgaan vooral van de ge
noemde liefde weinig te bespeuren, ook in de 
nummers, voorafgaande aan het Anti-Politie
nummer; 

0 . dat in nummer 3 van 1 Januari 1933 tal 
van bewijzen voorkomen voor de juistheid der 

7 
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stelling, dat het orgaan zich kenmerkt door 
een onwaardigen inhoud, zoo b.v. het artikel 
"God is een hersenschim" en het artikel 
,,Godsdienst-Gezin-Gezag", terwijl in de ru
briek "Ware en wijze woorden" o. a. te lezen 
staat: ,,Misdadiger dan iedere misdadi ger zijn 
politie en justitie."; 

0. dat in nummer 11 o. a . gezegd wordt: 
"Op tegen de heerschappij van het gezag 1 
·w eg met Staat, kapitalisme, kerk en mi li 
tairisme."; 

0. dat de verschillende nummers van het 
orgaan een gezagsondermijnende strekking 
hebben; 

0. dat, niettemin, klager de verspreiding 
dier nummers heeft bevorderd; 

0. dat het College van Burgemeester en 
Wethouders van 's Gravenhage terecht heeft 
ingez ien, dat een zoodanige handelwijze wijst 
op de aanwezigheid van een mentaliteit, 
welke den bezitter ongeschikt doet zijn voor 
de vervulling van een betrekking in gemeente
dienst; 

0 . dat uit dit alles volgt, dat het bestreden 
besluit noch fe itelij k noen rechtens strijdt met 
de toepasselijke a lgemeen verbindende voor
schr iften en dat bij het nemen daarvan ver
weerder niet van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat het beroep dus moet worden ver
klaard ongegrond; 

R echtdoende in naam der Koningin 1 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

26 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Varkenswet a rt. 17, lid 2 -
Art. 358, lid 3, Sv. - Qualificatie, a rt. 
350 Sv.). 

Art. 12 van de Statuten van de Gewes
telijke Varkenscentral e voor Utrecht, lu i
dende: ,,De leden hebben het recht ge
bru ik te maken van de diensten der ver
eenig ing. De vereeniging strekt haar dien
sten niet uit tot niet-leden.", beantwoordt 
volkomen aan strekking en doel van art. 
17, lid 2, Crisis-V arkenswet 1932. 

Wet wordt i. v. m . art. 11 Crisis-Var
kensbesluit 1932 de houder van varkens 
va n meer dan 10 kg gewicht gedwongen 
tot eene Gewestel ij ke organisatie toe te 
treden en alsdan aan de statuten dier or
ganisat ie onderworpen

1 
maar de wetgever 

heeft dit gewild en vo ldoende waarborgen 
tegen misbruik aanwezig geacht in het 
voorschrift van art. 17 , 1 id 1, Crisis-Var
kenswet, betreffende goedkeuring van de 
sta tuten en van latere wijzigingen daarin 
doo r den Minister . Bovendien zou eenige 
daarin voorkomende, met een wettelijk 
voorschrift strijdige bepaling ondanks re
quirants toetreding onverbindend zijn. (Zie 
H. R. 24 April 1933, W. 12614. ) 

De wet kent gemoed bezwaren tegen na
lev ing van de Crisis-Varkenswet niet a ls 
strafuitsluitingsgrond, zoodat de Rb. niet 
verplicht was omtrent he t desbetreffende 

verweer bepaaldelijk eene beslissing te 
geven. 

De H. R. wijzigt de qualificati e door 
in de plaats van "Minister van Ec. Z. en 
Arb." te stell en: ,,met de zaken van den 
Landbouw belasten Minister". 

(A. -G. Wijnveld t wijst er nog op, dat de 
wetgeving in deze na het vonn is der Rb. 
sterk is gewijzigd, en wel door het Crisis
Varkensbesl uit 1933 en de Crisis-Varkens
beschikking 1933 I, maar dat deze veran
dering geen invloed heeft op de mate van 
stra fbaarhe id van het bewezen verklaarde.) 

E. v. D. is requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Rb. te Utrecht, houdende, met 
uitzonder ing van de straf en de motiveering 
daarvan, bevestig ing, met aanvulling van de 
gronden, van een vonnis van het Ktg. te 
Amersfoort. 

Adv.-Gen. Wij nveldt concl. tot verwerping 
van het beroep : 

Met aanvulling der gronden bevestigde de 
Rb. te Utrecht op 28 Nov. 1933 een vonn is 
van den Ktr. te Amersfoort, van 27 Juli 1933, 
waarbij requirant met aanhaling der artt. 11 
en 14 Crisi -Varkensbesluit 1932, artt. 13, 18, 
lid 1 en 3, 24 Crisis-Varkenswet 1932, S. 374, 
werd veroordee ld wegens een fe it, gequalifi
ceerd als: ,,varkens in voorraad houden, 
zwaarder dan het door den Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid daarvoor bepaalde 
levend gewicht, zonder dat zij voorzien zijn 
van een door genoemden Minister vastgesteld 
oormerk". De Rb. vernietigde dit vonn is ech
ter wat betreft de opgelegde straffen en de 
strafmotiveering, en veroordeel de requirant 
tot een geldboete van f 20, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 10 
dagen hechtenis, met verbeurdverklar ing van 
de in beslag genomen varkens. 

Hiertegen tijdig in cassatie gekomen, stelde 
requirant bij schriftuur als middel en: 

"I. S. of v. t. van de artt. 1 3, 17, 18 van 
de Wet van 25 Juli 1932 tot steun aan de 
Varkenshouderij , S . 374, artt. 11 en 12 van 
het Beslui t van 11 Aug. 1932 tot uitvoering 
van de artt. 2, 6, 8, 10, 13 en 23 der Crisis
Varkenswet 1932, de a r tt. 23 en 91 Sr. en 
art. 35 2 Sv., doordat de Rb. bij haar vonnis 
het aan requirant ten laste gelegde bewezen 
heeft verkl aard, het bewezene heeft gekwali
fi ceerd als het in voorraad houden van var
kens, zwaarder dan het door den met de 
zaken van den la ndbouw belasten Minister be
paald levend gewicht, terwijl zij niet voorzien 
zijn van een door hem vastgesteld oormerk, 
den verdachte deswege strafbaar heeft geacht 
en hem, met vern ietiging van het vonnis a 
quo heeft veroordeeld, zulks terwijl de Rb. 
het vonnis a quo ha d behooren te vern ietigen 
en requirant had behooren te ontslaan van 
a ll e rechtsvervolging op grond, da t in de 
statuten van de Gewestelijke Varkenscentrale 
voor Utrecht a ls de gewestelijke organisatie 
waaraa n a lleen en bij uitsluiting is toegestaan 
het aanbrengen van merken a ls bedoeld in 
a rt. 13 Crisis-Varkenswet in de provincie 
Utrecht, ontbreekt de bepaling voorgeschreven 
in art. 17, lid 2, der Crisis-Varkenswet. 
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II. S. of v. t. van art. 625 B. W. en van 
de artikelen in het vonnis a quo aangehaald, 
doordat de Rb. requirant strafbaar heeft ge
acht en hem heeft veroordeeld, zulks terwij l 
zij het vonnis a quo had behooren te vernieti
gen en requirant had behooren te ontslaan van 
alle rechtsvervolging op grond dat requirant 
als varkenshouder verpl icht is zich aan te 
slu iten als lid bij de Gewestel ijke Varkenscen
trale voor Utrecht, zijnde d it de door den 
Minister aangewezen gewestelijke organisatie, 
waaraan alleen en bij uitsluiting is toegestaan 
het aanbrengen der bij de wet gevorderde 
oormerken wel ke verplichting insluit onder
werping aan de statuten dier Gewestel ijke 
Varkenscentrale en met name aan het daar in 
in art. 50 bepaalde, welke bepal ing inhoudt 
een ongeoorloofde beperk ing van den eigen
dom . 

III. S. of v. t. van de artt. 348, 349, 350, 
351 en 358 Sv. en van de in het vonnis aan
gehaalde artikelen, doordat de Rb. geen be
sl issing heeft gegeven over het door requirant 
gevoerd verweer, dat hij gemoedsbezwaren 
heeft tegen naleving van de Crisis-Varkens
wet 1932 en hij op dien grond geen l id kan 
worden van de Gewestelijke Varkenscentrale 
en alzoo bij hem alle schuld ontbreekt." 

Het eerste middel is ook bij de Rb. aange
voerd, welke daarop gezegd heeft, dat waar 
volgens art. 12 van het Crisis-Varkensbesluit 
1932 bij uitsluiting aan de Gewestelijk orga
nisaties het aanbrengen van merken is toege
staan, en het houden van niet gemerkte var
kens, zwaa1·der dan 10 K .G. levend gewicht, 
een strafbaar fe it oplevert, de eerste d ienst, 
die de vereen iging aan het I id heeft te ver
leenen is er voor te zorgen, dat de varkens 
van de leden van merken voorzien worden, en 
deze bepaling, die daarenboven de vereeniging 
verb iedt haar diensten, dus het doen merken 
van varkens, tot varkenshouders, die niet le
den zijn, uit te strekken, dus volkomen be
antwoordt aan strekking en doe l van art. 17, 
sub 2, van de Crisis-Varkenswet. 

Requ irant is hiermede echter niet tevreden 
en zegt thans, dat krachtens art. 15, lid 3 
der statuten van de Gewestelijke Varkenscen
trale voor de gemeente Utrecht een varkens
houder meer merken kan doen aanbrengen 
dan hem zijn toegekend, mits hij er afzonder
l ij k voor betaalt, zoodat het volgens requirant 
den varkenshouder-lid der Centrale vrijstaat 
varkens van niet-leden "en pension" te heb
ben en deze, zonder verantwoording af te moe
ten leggen, ter merking aan te bieden. 

Zijn conclusie is dan dat de statuten in 
strijd zijn met de wet, zoodat de Utrechtsche 
Centrale niet het wettelijk bevoegd orgaan 
kan zijn, aan hetwelk bij uitsluiting de be
voegdheid is gegeven merken aan te brengen. 

I k vereenig mij niet met deze slotsom, in de 
eerste plaats niet, omdat art. 12 der statuten 
bepaalt: ,,De leden hebben het recht gebruik 
te maken van de diensten der vereeniging. 
De vereeniging strekt haar diensten niet uit 
tot niet-leden", waarmede m. i. voldaan is aan 
den ei ch van art. 17, lid 2, der Crisis-Var
kenswet 1932, S. 374; dat art. 12 der statuten 
bestrijkt nog ruimer werkkr ing dan art. 17, 
l id 2 der wet, terwijl art. 15, lid 3, der sta
tuten slechts een nadere omschrijving van het 

begrip "houder" geeft, waardoor wellicht ook 
de "varkens-en-pension" van het lid-houder 
gewaarmerkt kunnen worden. In de tweede 
plaats l igt het m. i. n iet op den weg van den 
H. R. in dit proces den inhoud der goedge
keurde statuten, van wier inhoud in het ge
d ing verder niet blijkt, te beoordeelen. Ik wijs 
in dit verband op Uw arrest van 24 Apri l 
1933 (W. 12614, 3; N. J . 1933, 1473) . 

Het tweede middel kan niet tot cassatie lei
den, omdat de regeling niet een ongeoorloofde 
beperking van den eigendom inhoudt. 

De verplichte onderwerping aan de statuten 
der Varkenscentrales, welke bij de varkens
houders veel tegenkanting ontmoet heeft, is 
reeds eenige malen door Uwen Raad bespro
ken, en wettel ij ke bezwaren tegen d it voor
schrift zij n niet erkend. Nu eens steunt men 
zijn bezwaren op de beginselen van het Neder
landsche Staatsrecht in het al gemeen, dan 
weer op art. 625 B. W. 

Ik meen op dit punt niet nader te moeten 
ingaan nu ik het reeds besprak in mijn con
clusie, voorafgaand aan het hier bovenge
noemd arrest. De H. R. ziet dan ook geen 
bezwaren tegen de zg. verplichte aanslui ting. 

Het derde middel zegt, dat de Rb. haar von
nis niet voldoende gemotiveerd heeft, door 
niet nadere beschouwingen te geven over re
quirant's gemoedsbezwaren, welke hij ter te
rechtzitting heeft voorgedragen. Hem zou alle 
schuld ontbreken, daar hij , zooals de toel ich
ting tot het m iddel zegt, de statuten der ver
eeniging en van de Crisis-Varkenswet in strijd 
ach t met Gods geboden. 

Uit het vonn is blij kt inderdaad n iets van 
gemoedsbezwaren, a ll een wordt in het proces
verbaal der terechtzitting vermeld, dat ver
dachte zegt: ,,ik heb gemoedsbezwaren tegen 
naleving van de Crisisvarkenswet 1932". 

Deze simpele mededeeling zonder gronden 
heeft de Rb. naar mijne meening vo ldoende 
weerlegd door requirant's schuld aan te nemen . 

De Rb. behoeft krachtens art. 358, lid 3, Sv. 
niet op elke ongemotiveerde bewer ing in te 
gaan. 

I k acht dan ook geen der m iddelen juist. 
Ik merk ambtshalve nog op, dat de wet

geving waarop de zaak berust sterk gewijzigd 
is, na het vonnis van 28 Nov. 1933, en wel 
door het Cr isis-Va,·kensbesluit 1933, uitge
geven 9 Dec. 1933 en de Crisis-Varkensbe
sch ikking 1933 I. 

Echter is het bewezen verklaarde in gelij ke 
mate strafbaar gebleven, wodat deze verande
ring invloed niet kan uitoefenen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat bij het, in zooverre bevestigde vonnis 

ten laste van requirant, wettig en overtuigend 
is bewezen verklaard : 

dat hij op 19 Mei jl. , des namiddags om
streeks te 3¼ uur, te Woudenberg heeft in 
voorraad gehouden een aantal van 13 levende 
varkens, elk zwaarder dan het door den met 
de zaken van den Landbouw belasten M inister 
bepaalde levend gewicht van 10 kg, zonder 
dat die varkens waren voorz ien van het door 
dien Minister, ingevolge art. 11 van het 
Crisis-Varkensbes lui t 1932, vastgestelde oor
merk; 

0. omtrent het eerste middel : 
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dat de Rb. ten aanzien van het in dit mid
del vervatte, ook voor haar gevoerde verweer 
heeft overwogen: 

dat ter zitting in hooger beroep namens ver
dachte is aangevoerd, dat het te laste gelegde 
en in het vonnis a quo bewezen verklaarde 
feit niet is strafbaar, omdat in de statuten 
van de Gewestelijke Varkenscentrale voor 
Utrecht, als de gewestelijke organisatie, waar
aan alleen en bij uitsluiting is toegestaan het 
aanbrengen van merken als bedoeld in art. 13 
der Crisis-Varkenswet in de provincie Utrecht, 
ontbreekt de bepaling voorgeschreven in art. 
17, lid 2, der Crisis-Varkenswet ; 

dat echter art. 12 van de statuten van de 
Gewestelijke Varkenscentrale voor Utrecht in
houdt: ,,De leden hebben het recht gebruik 
te maken van de diensten der vereeniging. 
De vereeniging strekt haar diensten niet uit 
tot niet-leden"; 

dat, waar volgens art. 12 van het Crisis
Varkensbesluit 1932 bij uitsluiting aan de 
Gewestelijke organisaties het aanbrengen van 
merken is toegestaan, en het houden van niet 
gemerkte varkens, zwaarder dan 10 kg levend 
gewicht, een strafbaar feit oplevert, de eerste 
dienst, die de vereeniging aan haar lid heeft 
te verleenen is er voor te zorgen, dat de 
varkens v.an de leden van merken voorzien 
worden, en deze bepaling, die daarenboven 
de vereen iging verbiedt haar diensten, dus het 
doen merken van varkens, tot varkenshouders, 
die niet leden zij n, uit te strekken, dus volko
men beantwoordt aan strekking en doel van 
art. 17, sub 2, van de Crisis-Varkenswet; 

dat de H. R. zich met deze overwegingen 
geheel vereen igt en daaruit volgt, dat het 
middel ongegrond is; 

0. aangaande het tweede middel: 
dat, waar art. 11 van het Crisis-Varkensbe

sluit 1932 voorschrijft, dat het in voorraad 
houden van varkens zwaarder dan een door 
den Minister te bepalen levend gewicht -
nader vastgesteld op 10 kg - slechts is toe
gestaan, indien de varkens van een oormerk 
zijn voorzien, inderdaad, gelijk uit het bij het 
middel betoogde blijkt, een varkenshouder ge
dwongen is tot eene Gewestelijke organisatie 
- voor requirant de Gewestelijke Varkenscen
trale voor Utrecht - toe te treden; 

dat de varkenshouder dan weliswaar onder
worpen wordt aan de statuten dier organisa
tie, doch de wetgever dit heeft gewild en ge
meend heeft, dat een voldoende waarborg 
tegen misbruiken is gel egen in het door hem 
in art.- 17, lid 1, der Crisis-Varkenswet, S. 
1932 n°. 374, gegeven voorschrift, dat de Sta
tuten der organisatie en de daarin later aan
gebrachte wijzigingen de goedkeur ing van den 
Minister behoeven, terwijl indien de Statuten 
niettemin eenige bepaling zouden inhouden, 
welke strijdig is met eenig wettelijk voor
schrift, die bepaling ondanks requ irants toe
treding onverbindend zou wezen; 

dat derhalve ook het tweede middel faalt; 
0. dat ook het derde middel niet tot cassatie 

kan leiden; 
dat de Wet het bestaan van dergel ijke be

zwaren niet als strafuitsluitingsgrond heeft 
erkend en de Rb. dan ook niet ingevolge het 
bepaalde bij art. 358, 3e lid , Sv. verplicht was 

in haar vonnis daaromtrent bepaaldelijk eene 
bes! issing te geven ; 

0. echter ambtshalve: 
dat in het bevestigde vonnis aan het be

wezen verklaarde een minder juiste qualifica
tie is gegeven, welke zal moeten luiden gelijk 
hieronder is aangegeven, zoodat op dit punt 
het bestreden vonnis; alsmede het bevestigde 
vonnis zullen moeten worden vernietigd; 

Vernietigt die beide vonnissen, doch a lleen 
voor wat betreft de aan het als bewezen aan
genomene gegeven qualificatie; 

Rechtdoende ten principale krachtens art. 
105 der R. 0.: 

Qualificeert het bewezen verklaarde als: 
"Varkens in voorraad houden, zwaarder dan 

het door den met de zaken van den Landbouw 
belasten Minister daarvoor bepaalde levend 
gewicht, zonder dat zij voorzien zijn van een 
door genoemden Minister vastgesteld oor
merk"· 

Ven;erpt overigens het beroep. 
(W.) 

28 Februari 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegbelasting in de gemeente Arn
hem - Art. 280 Gemeentewet.) 

Het woord "eigendommen" in art. 280 
Gem. wet be tee kent "onroerende goederen". 

Art. 47 der Wet op de Grondbelasting, 
evenals het daarmede gelijkluidende eerste 
lid van art. 2 der onderh avige verordening 
verbindt belastingplicht niet aan den 
eigendom van onroerende goederen, doch 
aan het genot daarvan krachtens - al dan 
niet van den eigendom gesche iden - za
kelijke rechten. 

De R. v. B. heeft, door den overeen
komstig art. 2, lid 1, der verordening aan 
belanghebbende als erfpachter opgelegden 
aanslag in stand te houden, art. 280 Gem.
wet niet geschonden, waaraan niet kan 
afdoen, dat het betreffende onroerend 
goed eigendom is der gemeente, omdat de 
verordening voor dit geval geen uitzon
dering maakt. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N.V. A., gevestigd te B ., tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Arnhem van 6 Oot. 1933, be
treffende haren aanslag in de Wegbelasting 
der gemeente Arnhem over 1933 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van 
h et beroep; 

0. dat art. 1 van de verordening der ge
meente Arnhem tot heffing van eene belas
ting onder den naam van W egbelasting be
paalt: ,,In deze gemeente wordt, onder den 
naam van Wegbelasting, eene belasting ge
heven als bedoeld in art. 242d der Gemeente
wet wegens gebouwde eigendommen en daar
bij behoorende erven, die aan openbare land
of waterwegen in de gemeente belenden of in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn, en wegens ongebouwde eigendommen, die 
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aan deze twee wegen belenden of op deze 
wegen uitgang hebben", en art. 2, le lid: 
"Belastingplichtig is hij, die het genot heeft 
van de gebouwde of ongebouwde eigendom
men, krachtens recht van bezit of een ig ander 
zakelijk recht"; 

0. dat belanghebbende, die in voormelde 
belasting is aangeslagen tot een bedrag van 
f 99.67, tegen de beschikking van den be
voegden gemeente-ambtenaar, waarbij, nadat 
hij had gereclameerd, die aanslag is gehand
haafd, voor zooveel thans van belang, heeft 
aangevoerd: 

dat het betreffende perceel toebehoort aan 
de gemeente Arnhem en belanghebbende het 
in erfpacht heeft ; dat de wegbelasting krach
tens art. 280 der Gemeentewet wordt geheven 
wegens eigendommen en is een zakelijke be
lasting, drukkende op den eigendom; dat, 
aangenomen al dat het toelaatbaar is bij ver
ordening deze belasting te leggen op den ge
nothebbende krachtens zakelijk recht - wat 
hier in het midden blijve -, in geen geval 
deze belasting van den genothebbende kan 
worden gevorderd, indien de eigenaar, van 
wien hij het genot afleidt, zelf niet belasting
pi ichtig zou zijn; dat de gemeente Arnhem 
niet belastingplichtig kan zijn wegens haar 
eigen eigendommen aan haar zei f en dus even
min wegens die eigendommen degene, die aan 
de gemeente als eigenares het genotrecht ont
leent,; 

0. dat de Raad van Beroep den aanslag 
(lees: de beschikking van den b~voegden ge
meente-ambtenaar) heeft gehandhaafd, na ter 
zake te hebben overwogen: 

.,dat ingevolge art. 280 der Gemeentewet 
een wegbelasting kan worden geheven "we
gens gebouwde eigendommen en daarbij be
hoorende erven en wegens onbebouwde eigen
dommen"; dat "eigendommen" hier niet an
ders kan worden verstaan clan in de beteekenis 
van "onroerende goederen", zood at de wet 
alle ruimLe laat om deze belasting te heffen, 
zooals art. 2 der onderwerpelijke verordening 
op het voetspoor van art. 4 7 der wet op de 
Grondbelasting doet, van hem, die krachtens 
recht van bezit of eenig ander zakelijk recht, 
het genot heeft van die goederen, dus ook van 
den erfpachter; dat de gemeente wel in wer
kelijkheid geen belasting kan heffen van zich 
zelf, maar daaruit niet volgt, dat zij niet de 
bevoegdheid zou hebben een belasting als de 
onderhavige te heffen van iemand, die het 
genot heeft van een aan de gemeente toebe
hoorend onroerend goed krachtens het zakel ijk 
recht van erfpacht"; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie voorstelt: 

,,S., al thans v. t. van art. 280 der Ge
meentewet" en tot toelichting van dat mid
del aanvoert: dat een belasting als bedoeld 
in art. 280 der Gemeentewet kan geheven wor
den "wegens eigendommen"; dat, aangeno
men dat met "eigendommen" bedoeld wordt 
,,onroerende goederen", niet uit eenige wets
bepaling bl ij kt, dat ter zake iemand anders 
aangeslagen kan worden dan de eigenaar van 
dien "eigendom", in het bijzonder niet, dat 
de genothebbende krachtens zakel ijk recht in 
plaats van den eigenaar kan worden aange
slagen evenmin als bijvoorbeeld de huurder; 

dat art. 47 der Wet op de Grondbelasting 
hier elke toepass ing mist; dat in het onder
havige geval een belasting voor eigendommen, 
die de Gemeente uiteraard niet van zich zelve 
als eigenaar zou kunnen vorderen, geheven 
wordt van belanghebbende, die haar genots
recht afl eidt van de Gemeente zei ve; 

0. dienaangaande: 
dat de wet een richtsnoer biedt voor de 

wijze waarop, ten aanzien van de bij art. 280 
der Gemeentewet bedoelde belasting wegens 
gebouwde en ongebouwde "eigendommen", -
welk woord hier "onroerende goederen" be
teekent - , de belastingplicht bij gemeente
lijke verordening dient te worden geregeld ; 

dat zoodanig richtsnoer immers is te vinden 
in art. 4 7 der wet op de grondbelasting, het
welk, evenals het daarmede gelijkluidende 
eerste I id van art. 2 der onderhavige verorde
ning, belastingplicht niet aan den eigendom 
van onroerende goederen verbindt, doch aan 
het genot daarvan krachtens - al dan niet 
van den eigendom gescheiden - zakelijke 
rnchten; 

dat toch de zoogenaamde straat- en weghe
lasting van art. 280 der Gemeentewet, evenals 
de grondbelasting, vormt een op onroerende 
goederen drukkende zakel ijke belasting en 
onaannemelijk is, dat, indien de Wetgever -
na bij voonneld art. 47 te hebben doen blij
ken, dat heffing van een zakelijk-gerechtigde, 
die niet eigenaar is, met den aard van zoo
danige belasting niet in strijd werd geacht -
dit standpunt ten opzichte van de straat- en 
wegbelasting had verlaten, hij zou hebben na
gelaten te bepalen, van wie deze belasting 
behoort te worden geheven; 

dat bovendien art. 280 der Gemeentewet is 
ontstaan uit het bij de wet van 24 Mei 1897, 
S . 156, aan het toenmalige art. 240 dier wet 
toegevoegde 2e lid, waarbij onder letter i de 
straatbelasting werd geregeld, terwijl uit de 
desbetreffende parlementaire stukken blijkt, 
dat bij die regeling is voortgebouwd op de 
reeds aan de gemeenten toekomende bevoegd
heid opcenten op de grondbelasting te heffen, 
zijnde de straatbelasting ingesteld, omdat daar
aan om verschillende redenen de voorkeur 
werd gegeven boven verhooging van het aan
tal der toegestane gewonen opcenten op de 
grondbelasting; 

dat ook hieruit de bedoeling kan worden 
afgele id, dat de belastingplicht in aanslui t ing 
aan hetgeen voor de grondbelasting gold zou 
worden geregeld; 

dat mitsdien de Raad van Beroep, door den 
overeenkomstig art. 2, lid 1, der meerge
melde verordening aan belanghebbende als 
erfpachter opgelegden aanslag in stand te 
houden, art. 280 der Gemeentewet niet heeft 
geschonden, waaraan niet kan afdoen dat het 
betreffende omoerend goed eigendom is der 
gemeente, omdat de verordening voor dit ge
val geen uitzondering maakt; 

dat het middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 
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28 Februmri 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 299 Gemeentewet.) 

Beroep in cassatie wordt ingesteld door 
den Burgemeester. 

Een stuk, voor het Gemeentebestuur ge
teekend door Voorzitter en Secretaris, is 
blijkens het bepaalde in de artt. 75 en 109 
Gem.wet uitgegaan van den Gemeente
raad of van B. en W., doch geen dezer 
beide organen is tot het instellen van be
roep in cassatie bevoegd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van het 

Gemeentebestuur van B. tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Groningen van 4 Oct. 1933, be
treffende den aan A. te B. op 15 Sept. 1932 
ten bedrage van f 22.50 opgelegden aanslag 
in de Belasting op Vermakelijkheden in die 
gemeente; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelij ke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot niet-ontvankelijk
ver klaring van het beroep; 

0. dat het Gemeentebestuur van B. bij be
roepschrift, geteekend door den Burgemeester 
als Voorzitter en door den Secretaris, beroep 
in cassatie heeft ingesteld tegen de bestreden 
uitspraak; 

0. dat belanghebbende bij vertoogschrift 
aanvoert, dat het Gemeentebestuur in zijn be
roep niet kan worden ontvangen; 

0. dat dit inderdaad het geva l is; 
dat toch, indien het ge ldt een gemeentelijke 

belasting als de onderhavige, het in art. 18 
der Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, bedoelde 
beroep in cassatie krachtens de artt. 299 en 
300 der Gemeentewet wordt ingesteld door den 
Burgemeester; 

dat een stuk, voor het Gemeentebestuur ge
teekend door Voorzitter en Secretaris, blijkens 
het bepaalde in de artt. 75 en 109 der Ge
meentewet uit is gegaan van den Gemeente
raad of van B. en W., doch geen dezer beide 
organen tot het instell en van beroep in cas
satie bevoegd is; 

Verklaart het beroep in cas atie niet-ontvan
kelijk. 

(W.) 

28 F ebruari 1934. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken, 
No. 17346, Afd. Ambtenarenzaken, aan 
heeren Gedeputeerde Staten der onder
scheidene provinciën, betreffende Circu
laire van 20 December 1933, o. 16601 I 
Afd. Ambtenarenzaken. (Politieke gezind
he id van de ambtenaren). 

1. A angezien mij gebleken is, dat bij ver
schillende Uwer Colleges misverstand is ge
rezen omtrent de verhouding waarin de dezer
zijdsche circulaire van 22 Juni 1933, no. 
569 K ab. staat tot de nadere aanschrijving 
van 20 December 1933, no. 16601 I, afdeeling 
Ambtenarenzaken, moge ik opmerken, dat 
deze laatste aanschrijving, zooals trouwens 
reeds gezegd werd, strekt ter vervanging van 
de eerstgenoemde. 

2. In het geval echter, dat reeds in de 
rechtspositieregelingen van provinciën en ge
meenten, uitvoering is gegeven aan de eerst
genoemde circulaire, kon voorloopig verdere 
conformeering van die regelingen aan den 
inhoud van de aanschrijving van 20 Decem
berjl., achterwege blijven en uitgesteld wor
den, tot het tijdstip, dat uit anderen hoofde 
deze rechtspos itieregelingen gewijzigd moeten 
worden. 

3. Echter dient de bepaling, betreffende 
ontslag wegens revolutionnaire gezindheid of 
lidmaatschap van verboden vereenigingen, 
voor zoover die niet vrijwel gelijkluidend is 
aan de bepaling, daaromtrent in de circulaire 
van 20 December jl. opgenomen, zoo spoedig 
mogelijk aan evengenoemde bepaling gecon
formeerd te worden. 

4. Door enkele Uwer Colleges werd nog 
mijne aandacht gevestigd op het feit, dat de 
mogelijkheid bestaat, dat er vereenigingen zijn 
of gevormd zullen worden, waarvan Rijks
ambtenaren, a ls zoodanig geen I id kunnen 
zijn, daar het lidmaatschap daarvan alleen 
open staat voor provinciale en/of gemeente
ambtenaren, en die van zoodanigen aard zijn, 
dat zij zoo ook Rijksambtenaren daarvan lid 
zouden kunnen zijn, ongetwijfeld zouden zijn 
opgenomen in de lijst van voor Rijksambtena
ren verboden vereenigingen. 

5. Hoewel ik de mogelijkheid, dat zoo
danige vereenigingen bestaan of gevormd zul
len worden, niet bijzonder groot acht, heb ik 
uiteraard geen bezwaar, dat de desbetreffende 
bepaling, inzake ontslag op grond van revo
lutionnaire gezindheid, aldus wordt geredi
geerd: 

,,1. Aan den ambtenaar kan ............ .. . enz. 
,,2. Onverminderd het bepaalde in het eer

ste lid van dit artikel, kan voorts eervol ont
slag worden verleend aan den ambtenaar, die 
1 id is van eene vereeniging waarvan de Voor
zitter van den Raad van Ministers, ingevolge 
artikel 97b, tweede lid van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, of, voor zoover be
treft eene vereeniging, waarvan ambtenaren 
in 's Rijks dienst geen lid kunnen zijn, de 
Commissaris der Koningin in de provincie 
......... ............ , ver ki aard heeft, dat zij om de 
doeleinden, welke zij nastreeft, of de midde
len, welke zij aanwendt, ten aanzien van den 
ambtenaar in 's Rijks dienst, onderscheiden
lijk ten aanzien van den ambtenaar in provin
cialen .(gemeent~! ijken) dienst, de behoorlij~,e 
vervuil mg van z1Jn plicht ..................... enz. . 

6. Ten e inde nu, bij de vaststelling van 
dergelijke lijsten door den Commissaris der 
Koningin, de zoo noodige eenheid van ge
dragslijn te verzekeren, zal ik mij, onder ver
wijzing naar dit schrijven, tot genoemde auto
riteiten wenden met verzoek, om, a lvorens 
over te gaan tot vaststelling van - en later 
eventueel tot wijziging en aanvulling van 
zoodanige lijsten -, daarover van te voren 
overleg te plegen met den Voorzitter van den 
Ministerraad. 

7. Ik vestig hierbij echter nogmaals de 
aandacht op het fe it, dat het aanbrengen van 
de bovenstaande wijziging in de bepaling be
treffende ontslagverleening op grond van re
vol utionnaire gezindheid, dezerzijds niet strikt 
noodig wordt geacht en overgelaten dient te 
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worden aan de prudentie van het bevoegd 
gezag der verschillende publiekrechtelijke 
lichamen. 

8. Voorts merk ik, eveneens in verband 
met daaromtrent ingekomen vragen, nog op, 
dat er dezerzijds geen bezwaar tegen bestaat, 
indien ten aanzien van het ontslag der hu
wende ambtenares of van de ambtenares die 
in concubinaat gaat leven, een meer stringente 
bepaling die op dezen algemeenen regel van 
ontslag bij huwelijk of concubinaat geen uit
zonderingen kent, wordt getroffen. 

9. Op grond van het bovenstaande, moge ik 
derhalve Uw College verzoeken, om, na ken
nisneming van deze nadere aanschrijving, deze 
ook ter kennis te willen brengen, van de tot 
Uw Gewest behoorende gemeenten. 

(B.) 

2 Maart 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19.) 

De enkele omstandigheid, dat de begroo
tingen en de rekeningen van een water
schap voor voorafgaande dienstjaren nog 
niet zijn vastgesteld, kan er niet toe leiden 
aan de begrooting van het waterschap 
voor een bepaald dienstjaar de goedkeu
ring te onthouden. 

Terecht heeft het waterschapsbestuur in 
de begrooting niet opgenomen een aantal 
door Ged. Staten ver! angde posten, die 
uitv loeisel zouden zijn van door de voor
loopige commissie tot inrichting van het 
waterschap zonder opdracht van Ged. Sta
ten, waar zoodanige opdracht vereischt 
was, verrichte handelingen, terwijl niet is 
gebleken, dat het definitief bestuur deze 
verp lichtingen van de voorloopige com
missie ten laste van het waterschap heeft 
gebracht. 

Zie ook C. V. 1932 blz. 172. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

G. W. Bos te Zwollerkerspel, en het Bestuur 
van het waterschap Herfte, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 22 No
vember 1932, n°. 9442, 3• afdeeling, tot ont
houding yan goedkeuring aan de begrooting 
van het waterschap Herfte voor het dienstjaar 
1931, en het beroep, ingesteld door het Bestuur 
van het waterschap Herfte tegen het besluit 
van Ged. Staten van Overijssel van 22 Novem
ber 1932, n°. 10982/9443, 3° afdeeling, tot ont
houding van goedkeuring aan de begrooting 
van het waterschap Herfte voor het dienstjaar 
1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 Januari 1934, n°. 3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Februari 1934, n°. 4.29, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat Ged. Staten van Overijssel bij hun be
sluit van 22 November 1932, 3• afdeeling, 
n°. 9442, hunne goedkeuring hebben onthouden 
aan de hegrooting voor het dienstjaar 1931 van 

het waterschap Herfte, uit overweging, dat bij 
Onze besluiten van 22 April 1931, n°. 11, en 
van 23 Juni 1932, n°. 112, met verni tiging 

' van de betreffende besluiten van hun college, 
alsnog aan alle vorige door het Voorloopig Be
stuur van het waterschap vastgestelde begroo
tingen de goedkeuring werd onthouden en de 
besluiten van hun college tot vaststelling van 
de rekeningen van het waterschap van de op
richting van het waterschap af tot einde 1927 
en van die over het dienstjaar 1928 werden 
vernietigd ; dat bij hun besluit van denzelfden 
datum, n°. 6386/9444, 3• Afdeeling, de goed
keuring is onthouden aan de rekening over het 
dienstjaar 1929 ; dat het bij dezen stand van 
zaken voor hun college onmogelijk is de be
grooting voor het dienstjaar 1931 op zich zelf 
te beoordeelen en reeds op dien grond een be
sluit tot goedkeuring door hun college niet kan 
worden genomen ; dat immers goedkeuring van 
de begrooting voor 1931 zou beteekenen het 
vastleggen van financieele verhoudingen in het 
waterschap voor een bepaald dienstjaar zonder 
eenig verband met voorafgaande begrootingen 
en rekeningen, hetgeen zoo al niet onmogelijk, 
dan toch in elk geval uitermate onwenschelijk 
moet worden geacht ; 

dat voorts Ged. Staten bij besluit van 22 
November 1932, 3• afdeeling, n°. 10982/9443, 
aan de begrooting van het genoemde water
schap voor het d ienstjaar 1932 hunne goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, dat 
bij Onze besluiten van 22 April 1931, n°. 11, 
en van 23 Juni 1932, n°. 112, met vernietiging 
van de betreffende beslu.iten van hun college, 
alsnog aan alle door het Voorloopig Bestuur 
van het waterschap vastgestelde begrootin~en, 
met uitzondering van die voor het dienstiaar 
1931, de goedkeuring werd onthouden en de 
besluiten van hun college tot vaststelling van 
de rekeningen van het watersohap van de op
richting van het waterschap af tot einde 1927 
en van die over het dienstjaar 1928 werden 
vernietigd ; dat bij hunne besluiten van den
zelfden datum, n°. 9442 en 6386/9444, 3• af
deeling, de goedkeuring is onthouden aan de 
begrooting voor het dienstjaar 1931, zoomede 
aan de rekening over het dienstjaar 1929 ; dat 
het bij dezen stand van zaken voor hun college 
onmogelijk is de begrooting voor het dienst
jaar 1932 op zich zelf te beoordeelen en reeds 
op dien grond een besluit tot goedkeuring door 
hun college niet kan worden genomen ; dat 
immers goedkeuring der begrooting voor 1932 
zou beteekenen het vastleggen van financieele 
verhoudingen in het waterschap voor een be
paald dienstjaar zonder eenig verband met 
voorafgaande begrootingen en rekeningen, het
geen zoo al niet onmogelijk, dan toch in elk 
geval uitermate · onwenschelijk moet worden 
geacht ; dat bovendien de aangeboden begroo
ting, mede blijkens hare toelichting, er van uit
gaat, dat alle besluiten en handelingen van het 
Voorloopig Bestuur, althans bet meerendeel en 
het gewichtigste deel er van, voor het water
schap onverbindend zijn en dat het definitief 
Bestuur zich op het standpunt mag stellen, 
dat het aan die handelingen en besluiten niet 
gebonden is, met als gevolg onder meer, dat 
het waterschap geen onroerende goederen heeft, 
noch schouwbare waterleidingen, noch een ge
maal, noch schulden, zulks met een beroep op 
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Ons besluit van 22 April 1931, n°. 11 ; dat dit 
standpunt aan hun college onjuist voorkomt 
en met name door het definitief Bestuur had 
moeten worden onderzocht, welk materieel 
effect Onze beslissing ten opzichte van het 
waterschap heeft ; dat die beslissing geenerlei 
effect heeft voor zooveel aangaat het vernietigde 
besluit van hun college, dd. 17 Juli 1928, 
n°. 7121/4910, 3° Afdeeling, aangezien de over
eenkomst van het Voorloopig Bestuur met de 
N.V. Electriciteitsfabriek "IJsselcentrale" te 
Zwolle inzake stroomlevering, niet aan de goed
keuring van hun college was onderworpen en de 
uitgesproken onthouding der goedkeuring de 
overeenkomst zelf niet vermocht aan te tasten ; 
dat, ook bij aanvaarding van Onze beslissing, 
dat het Voorloopig Bestuur zich tot het strikt 
noodige dient te beperken, dit strikt noodige 
dient te worden bezien in het licht der omstan
digheden, waaronder het Voorloopig Bestuur 
werkte; dat dus onderzocht had moeten worden, 
of niet het Voorloopig Bestuur, in de jaren 1927 
en 1928 gesteld voor het aanbod der Rijksre
geering, om ongeveer 50 % der kosten van de 
uit te voeren werken als subsidie te ontvangen, 
een zoodanig aanbod had moeten aanvaarden; 
dat evenmin had mogen worden nagelaten 
een onderzoek der vraag, in hoeverre het water
schap door de handelingen van het Voorloopig 
Bestuur werd gebaat, waar het definitief Be
stuur, blijkens zijne brieven van 6 en 7 Juni 
1931, zelf erkende, dat het te zijnen la,ite diende 
te nemen de verplichtingen, voortvloeiende uit 
de handelingen van het Voorloopig Bestuur, 
voor zoover het waterschap daardoor gebaat 
werd ; dat het hun college bekend is, dat de 
door het Voorloopig Bestuur uitgevoerde plan
nen zijn tot stand gekomen onder instigatie 
van het Rijksbureau voor de Ontwatering en 
dat die plannen zijn gecontroleerd door den 
Rijks-landbouwconsulent Ir. Mesu en den Pro
vincialen Waterstaat van Overijssel; dat niet 
valt aan te nemen, dat die uitgevoerde plannen 
voor het waterschap zonder eenige bate zijn 
gebleven, gezien de zooeven vermelde contröle 
en gelet op het Rijkssubsidie van bijna f 200,000, 
hetwelk bij eene tegenovergestelde opvatting 
als volkomen weggeworpen zou moeten worden 
beschouwd; dat hun college zulk een roekeloos 
omgaan met Rijksgeld niet veronderstelt bij 
eene Regeering, die hare verantwoordelijkheid 
beseft en hun college mede daarom verwerpt 
het standpunt van het waterschapsbestuur, 
blijkende uit de aangeboden begrooting en toe
lichting, dat alle uitgevoerde werken het water
schap in het minst niet hebben gebaat; dat 
wijders bij Ons besluit van 23 Juni 1932, 
n°. 112, ongegrond zijn verklaard de beroepen 
tegen besluiten van hun college, betreffende 
den aankoop van grond, de uitvoering van 
art. 12 der Waterstaatswet 1900, den bouw van 
eene bemalingsinrichting, de verbreeding, ver
dieping en verlegging van de Zalnésche Baarler
wetering, de Emmertochtsloot, den Zuidelijken 
en Noordel[jkcn zijtak van de Emmertochtsloot, 
de Marswetering en de leiding van het Campher
beekerblok, het maken van een grondduiker 
in de Nieuwe Vecht en het uitvoeren van daarbij 
behoorende werken, het maken van eene kade 
bij Soeslo, den bouw van een gewapend beton
brug en een gewapend beton-duiker in den 
Rijksstraatweg v&n Zwolle naar Heino, enz. ; 

dat hieruit volgt, dat het waterschap wel dege
lijk onroerende goederen heeft, alsmede eene 
bemalingsinrichting en schouwbare waterlei
dingen, zoodat eene begrooting, welke er van 
uitgaat, dat zulks niet het geval is, niet kan 
worden goedgekeurd; dat de betalingen, die 
ter zake van deze onaantastbare handelingen 
van het Voorloopige Bestuur zijn gedaan, naar 
hun college bekend is, uit leeningsgeld zijn 
bestreden, weshalve de staat van schulden niet 
blanco had mogen zijn ingeleverd en de posten 
voor rente en aflos ing in de begrooting niet 
had mogen ontbreken ; dat tegen goedkeuring 
van de begrooting bovendien bestaan de be
zwaren, dat de jaarwedde van den Secretaris
Ontvanger niet f 600, doch f 500 bedraagt 
(post 9) en dat ook de posten 11 en 12 niet 
kunnen worden gehandhaafd, omdat de vast
stelling van de reiskosten van de bestuursleden 
door hun college nog niet heeft plaats gehad, 
noch ook de regeling van de reiskosten van den 
Secretaris-Ontvanger aan hunne goedkeuring 
is onderworpen ; welke bezwaren op zich zelve 
reeds voldoende aanleiding geven, aan de aan
geboden begrooting de goedkeuring te ont
houden; 

dat G. W. Bos in beroep tegen het eerstge
melde besluit aanvoert, dat uit de overweging 
van het door hem bestreden besluit volgt, dat 
Ged. Staten ook de begrooting voor het komende 
jaar 1933 niet zullen ~oedkeuren, voordat de 
begrootingen voor de Jaren 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931 en 1932 goedgekeurd zijn en 
voordat de rekeningen over de jaren 1926, 1927, 
1928, 1929, 1930 en 1931 zijn vastgesteld ; dat 
het zich dan laat aanzien, dat, al wordt op eene 
ingediende begrooting eene beslissing gegeven 
binnen normalen tijd (aangenomen mag wel 
worden, dat er niet telkens meer dan twee jaren 
zullen verloopen tusschen de indiening van 
eene begrooting en de beslissing daarop) eene 
begrooting voor het jaar 1933 niet zal zijn goed
gekeurd vóór 1934, misschien niet vóór 1935; 
dat het bestuur van het waterschap zonder 
eene begrooting onmogelijk iets kan doen en 
hij daarom van oordeel is, dat hetgeen Ged. 
Staten willen nog veel minder wenschelijk is 
dan het goedkeuren van de begrooting zonder 
dat de begrootingen voor voorafgaande jaren 
zijn goedgekeurd en de rekeningen over het 
voor-vorig dienstjaar en vroegere dienstjaren 
zijn vastgesteld ; 

dat het waterschapsbestuur tegen dit besluit 
aanvoert, dat het met den appellant Bos de 
gronden, waarop de goedkeuring aan de be
grooting voor 1931 werd onthouden, onjuist 
acht, doch dat naar zijne meening Ged. Staten 
terecht de goedkeuring aan die begrooting ont
hielden, zij het dan ook op onjuiste gronden; 
dat toch het voormalig Voorloopig Bestuur 
tot het maken en vaststellen van eene begroo
ting onbevoegd was, hetgeen noodzakelijk volgt 
uit het bepaalde bij art. 7 van het Grondregle
ment voor de Waterschappen in Overijssel, 
luidende: .,Is tot de oprichting van het Water
schap besloten, dan bl\jft de commissie, in 
art. 5 bedoeld, bestaan en werkt als voorloopig 
bestuur, totdat het bestuur, overeenkomstig 
de bepalingen van het bijzonder reglement, zal 
zijn benoemd en zijne werkzaamheden zal heb
ben aanvaard. De ko8ten, door die commissie 
aangewend, hare reis- en verblijfkosten daaron-
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der begrepen, worden op de eers.e begrooting 
van het Waterschap onder de uitgaven opge
nomen'' ; dat zijn bestuur er groot belang bij 
heeft, dat betreffende de bevoegdheid van het 
voormalige Voorloopig Bestuur tot het maken 
en vaststellen van eene hegrooting thans reeds 
eene beslissing gegeven wordt, daar, mocht het 
Bestuur later eene begrooting voor 1931, als 
zijne eerste begrooting (het bestuur aanvaardde 
zijne werkzaamheden 16 Januari 1931) vast
stellen en aan de goedkeuring van Ged. Staten 
onderwerpen, verwacht mag worden, dat Ged. 
Staten daaraan hunne goedkeuring zullen ont
houden, omdat tevoren de begrootingen over 
voorafgaande jaren (1926, 1927, 1928, 1929 
en 1930) zouden moeten zijn vastgesteld en 
goedgekeurd en de rekeningen over het voor
vorige dienstjaar en vroegere dienstjaren zouden 
moeten zijn vastgesteld; dat dan toch betref
fende de voormelde vraag eeue beslissing zou 
moeten worden gevraagd, doch dat dan in
tusschen veel kostbare tijd verloren gegaan 
zou zijn ; dat aan de ingediende begrooting 
ook niet de goedkeuring kan worden gehecht, 
omdat zij in strijd met artikel 39 van het Water
schapsreglement niet is vastgesteld in eene open
bare vergadering, va,n het beleggen waarvan 
overeenkomstig art. 38 is kennis gegeven aan 
de ingelanrlen ; 

dat het waterschapsbestuur tegen het tweede 
besluit aanvoert, dat het feit, dat aan alle door 
het voormalige Voorloopig Bestuur van het 
Waterschap vastgestelde begrootingen de goed
keuring werd onthouden en dat alle _ besluiten 
van Ged. Staten tot vaststelling van de reke
ningen van het waterschap werden vernietigd 
en dat Ged. Staten bij hun besluit dd. 22 No
vember 1932, 3• Afdeeling, n°. 6386/9444, heb
ben goedgevonden met onthouding van hunne 
goedkeuring de rekening over het dienstjaar 
1929 van het Waterschap Herfte, zooals zij 
voorloopig is vastgesteld, niet vast te stellen, 
geen grond kan zijn tot het onthouden van de 
goedkeuring aan de begrooting voor het jaar 
1932; dat toch, doordat het voormalige Voor
loopig Bestuur zoo tal van handelingen ver
richtte, waartoe het geheel onbevoegd was, er 
een zeer verwarde toestand is ontstaan, het
geen ten gevolge heeft gehad, dat tal van posten 
op deze begrooting pro memorie moesten wor
den uitgetrokken en dat nu juist doordat op 
die begrooting zooveel posten pro memorie 
werden uitgetrokken , door de goedkeuring der 
begrooting de financieele verhoudingen in het 
Waterschap voor een bepaald jaar niet worden 
vastgelegd ; dat er eerst dan sprake kan zijn 
van eene normale begrooting, nadat alle ge
schillen zijn opgelost ; dat onthouding van de 
goedkeuring aan de begrooting de oplossing 
niet nader brengt, doch den toestand nog meer 
verward doet zijn ; dat er toch einde.lijk eens 
eene begrooting moet komen, omdat zonder eene 
begrooting het bestuur geen ontvangsten heeft 
en geen uitgaven kan doen en dus niet be
hoorlijk kan werken ; dat het standpunt, waar
van het Bestuur bij de vaststelling zijner be
grooting uitging, juist is en het zich daarbij 
kan beroepen niet alleen op Ons besluit van 
22 April 1931, n°. 11, doch ook op Ons besluit 
van 23 Juni 1932, n°. 112 ; dat bij het eerste 
dezer beide aangehaalde besluiten, met ver
nietiging van het besluit van Ged. Staten van 

Overijssel dd. 17 Juli 1928, n°. 7121/4910, 
3• Afdeeling, de goedkeuring is onthouden aan 
de overeenkomst met de N. V. Electriciteits
fabriek "IJsselcentrale'' te Zwolle, inzake 
stroomlevering, welke overeenkomst aan de 
goedkeuring van Ged. Staten was onderworpen 
krachtens het bepaalde bij art. 13 van het 
Waterschapsreglement ; dat ook Ged. Staten 
van Overijssel zich zonder meer aan deze be
sluiten hebben te onderwerpen en zich daar
naar hebben te gedragen; dat in Onze beide 
vorenaangehaalde besluiten werd overwogen : 
"dat het reeds op zichzelf in de rede ligt, dat 
een zoodanig Voorloopi&. Bestuur zich beperkt 
tot de strikt noodzaketijke zaken ; dat deze 
opvatting in het onderhavige geval steun vindt 
in de artt. 98, 99 en 100 van het Waterschaps
reglement ; dat art. 98 bepaalt, dat Ged. Staten 
aan de commissie, bedoeld in a rt. 7 van het 
Grondreglement, kunnen opdragen de werken 
te doen uitvoeren, die voor de voorbereiding 
en eene goede functionneering van het Water
schap noodig worden geacht, en hiervoor 
leeningen te sluiten ; dat art. 99 bepaalt, dat, 
zoodra de verkiezing van de leden van het be
stuur overeenkomstig de voorschriften van dit 
reglement heeft plaat s gehad, de nieuw benoem
de leden in functie treden terstond na hunne 
beëediging ; dat art. 100 bepaalt, dat zoodra 
het bestuur van het waterschap zijne functiën 
heeft aanvaard, het alle maatregelen neemt die 
noodig zijn voor de uitvoering van de in art. 98 
bedoelde werken ; dat uit een en ander in 
onderling verband volgt, dat het bestuur eigener 
beweging alle maatregelen neemt, noodig voor 
de voorbereiding en eene goede functionneering 
van het waterschap en hiervoor leeningen sluit, 
terwijl de commissie, bedoeld in art. 7 van het 
Grondreglement, een en ander slechts mag ver
richten na opdracht van Ged. Staten" ; dat 
mitsdien het Voorloopig Bestuur, toen hem dan 
in de jaren 1927 en 1928 van Regeeringswege 
het aanbod gedaan werd om subsidie te ont
vangen voor uit te voeren werken. slechts één 
standpunt had kunnen innemen : ,,het doen 
uitvoeren van werken behoort niet tot onze 
taak''; dat hij, appellant, niet weet, of het 
vorenbedoelde aanbod aan het Voorloopig Be
stuur van Regeeringswege gedaan werd uit 
eigen beweging, dan wel of het door het Voor
loopig Bestuur werd uitgelokt; dat het Voor
loopig Bestuur, evenwel niet door dit aanbod 
er toe bewogen, tot het doen uitvoeren van 
werken is overgegaan ; dat het Voorloopig Be
stuur immers reeds in Februari 1926 voorne
mens was werken in het Waterschap te doen 
uitvoeren, zelfs tegen den wil der ingelanden, 
zooals blijkt uit een schrijven van het Voor
loopig Bestuur aan Ged. Staten dd. 19 Februari 
1926 in antwoord op het schrijven van deze 
dd. 9 Februari 1926, 3• Afdeeling n°. 784 ; dat 
het Bestuur niets t e maken heeft met de door 
het Voorloopig Bestuur uit&evoerde werken, 
doch dat het - zij het met ae uiterste zuinig
heid, zooals deze door de bijzonder ongunstige 
tijdsomstandigheden geboden is - bereid is 
die werken, voor zoover het Waterschap deze 
noodig mocht hebben en meent te kunnen ge
bruiken over te nemen voor den prijs, dien die 
werken hem waard zijn; dat op de begrooting 
1932 K apitaaldienst onder 10 een post is uit
getrokken pro memorie voor : ,,h et zich voor-
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zien van een gemaal en het aanleggen van ver
schillende werken ter bereiking van het doel 
van het Waterschap"; dat het Bestuur even
wel veel liever zelf de noodige werken zou doen 
uitvoeren en het er in geen enkel opzicht eenig 
belang bij heeft om van het voormalige Voor
loopig Bestuur werken over te nemen en het 
mitsdien niet op zijn weg ligt om het initiatief 
te nemen tot het onderzoek wat voor overname 
in aanmerking komt en wat het daarvoor en 
voor andere verrichte aan niet overneembare 
werken verbonden werkzaamheden zou kunnen 
betalen; dat daarvoor ook een omvangrijk 
deskundig onderzoek zou noodig zijn en dit 
onderzoek niet kan worden opgedragen zoo
lang geene begrooting is goedgekeurd en het 
Bestuur niet gerechti~d is gelden te ontvangen 
en uit te geven ; dat net aan het Bestuur niet 
bekend is, dat de door het Voorloopig Bestuur 
uitgevoerde plannen zijn tot stand gekomen 
onder instigatie van het Rijksbureau voor de 
Ontwatering en dat die plannen zijn gecontro
leerd door den Rijkslandbouwconsulent ; dat 
het aan het Bestuur is ter oore gekomen, dat 
die plannen zijn gemaakt en uitgevoerd onder 
aandrang van ambtenaren belast met de plaat
sing van werkloozen ; dat de plannen zijn ont
worpen en uitgevoerd door een Ingenieur van 
den Provincialen Waterstaat met feitelijke uit
schakeling van het Voorloopig Bestuur zonder 
eenige controle van Ged. Staten ; dat door 
hem nimmer beweerd is, dat de uitgevoerde 
plannen voor het Waterschap zonder eenige 
bate zijn gebleven en dat overdracht van door 
het Voorloopig Bestuur gestichte werken in 
het geheel geen op geld waardeerbaar nut voor 
het Waterschap zou hebben; dat het Bestuur 
daaromtrent niet kan oordeelen, zoolang het het 
bovenbedoelde deskundig onderzoek niet heeft 
kunnen doen instellen ; dat ook van de zijde 
van het Bestuur nimmer beweerd is, dat met 
Rijksgeld roekeloos werd omgegaan, doch 
slechts dat het Voorloopig Bestuur buitenge
woon roekeloos met geld omging en dit trachtte 
te doen ten laste van het Waterschap ; dat het 
van Regeeringswege verstrekte geld wel als 
arbeidsloon aan werkloozen zal zijn uitbetaald, 
al kan het Bestuur daaromtrent niet oordeelen, 
daar de rekening van het Voorloopig Bestuur 
over 1929 reeds van vóór den tijd dat het Be
stuur in functie trad en nu nog, steeds onder 
Ged. Staten berust; dat de beroepen, ingesteld 
tegen een aantal besluiten van Ged. Staten 
betreffende den aankoop van grond, den bouw 
van eene bemalingsinriehting enz., enz., bij 
Ons besluit van 23 Juni 1932, n°. ll2, niet
ontvankelijk zijn verklaard, omdat noch het 
grondreglement, noch het reglement van het 
Waterschap goedkeuring van de betreffende be
slui ten van het Voorloopig Bestuur voorschrijft, 
mitsdien omdat de besluiten van Ged. Staten 
geen waarde hebben en niet vernietigd kunnen 
worden, daar er niets te vernietigen is ; dat te 
eenenmale onjuist is uit die niet-ontvankelijk
verklaring te concludeeren, dat de besluiten 
van het Voorloopig Bestuur, waarop de voren
bedoelde besluiten van Ged. Staten betrekking 
hebben en de krachtens die besluiten gesloten 
overeenkomsten en gedane handelingen voor 
het Waterschap bindend zouden zijn en dat 
dus het Waterschap wel degel\ik onroerende 
goederen, alsmede eene bemalingsinrichting 

zoude hebben; dat toch reeds in Onze meer
aangehaalde besluiten is beslist, dat het Voor
loopig Bestuur zich tot de strikt noodzakelijke 
zaken dient te beperken en ook zonder opdracht 
van Ged. Staten geen werken mag doen uit
voeren ; dat op dien grond reeds alle vorenbe
doelde besluiten van het Voorloopig Bestuur 
waardeloos zijn en de krachtens die besluiten 
gesloten overeenkomsten en gedane hande
lingen het Waterschap niet binden; dat dit ook 
het geval is op grond, dat het Voor\oopig Be
stuur in strijd met art. 39 van het Water· 
schapsreglement de besluiten niet nam in open
bare vergaderingen van het beleggen waarvan 
overeenkomstig art. 38 is kennis gegeven aan 
de ingelanden ; dat toch in Ons meeraange
haald besluit de volgende overwegiug voor
komt: ,,0. ten slotte, dat, al ware het Voor
loopig Bestuur wel bevoegd geweest eigener 
beweging de in art. 98 bedoelde werken uit te 
voeren, dan nog de bestreden beslissiugen van 
Ged. Sta.tel\, waarbij besluiten van het Voor
loopig Bestuur zijn goedgekeurd, voor zoover 
de beslissingen appellabel zijn, niet kunnen 
blijven gehandhaafd, omdat daarbij zijn goed
gekeurd besluiten van het Voorloopig Bestuur, 
welke blijkens het medegedeelde in de open
bare vergaderiug van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waariu over deze zaak verslag is uitgebracht, 
in strijd met art. 39 van het Waterschapsregle
ment niet zijn genomen in openbare vergade
ringen, van het beleggen waarvan overeen
komstig art. 3 is kennis gegeven aan de inge
landen'' ; dat post 9 der begrooting door de 
daarbij behoorende toelichting zoo duidelijk is, 
dat eik misverstand is uitgesloten en het dan 
ook aan het Bestuur te eenenmale ontgaat wat 
wel de bedoeling van Ged. Staten was, toen ze 
neerschreven, dat de jaarwedde van den ecre
taris-Ontvanger niet f 600, doch f 500 be
draagt ; dat de vaststelling der reiskosten van 
de bestuursleden door Ged. Staten nog niet 
heeft plaats gehad en dat ook de regeling van 
de reiskosten van den Secretaris-Ontvanger nog 
niet aan de goedkeuring van Ged. Staten is 
onderworpen, doch dat niet kan worden inge
zien, dat daarin een grond kan zijn gelegen om 
de goedkeuring aan de begrooting te onthou
den ; dat toch bij de vaststelliug van de be
grooting voorzien werd, dat de bestuursleden 
en ook de Secretaris-Ontvanger reis- en ver
blijfkosten ten laste van het Waterschap in het 
jaar 1932 zouden hebben, en dat deze posten 
met het oog daarop en in de verwachting, dat 
de vaststelling der reiskosten van de bestuurs
leden en de regeling van de reiskosten van den 
Secretaris-Ontvanger en de goedkeming daar
van in 1932 zou tot stand komen, op de begroo
ting zijn geplaatst en dat zoo te handelen beter 
werd geoordeeld, dan het brengen van deze 
voorziene posten onder de "onvoorziene uit
gaven'' ; dat, indien voorzien wordt, dat eene 
leening aangegaan zal moeten worden. toch 
ook het te ontvangen bedrag onder do ontvang
sten en de daarvoor te betalen rente onder de 
uitgaven wordt gebracht, al moet, alvorens de 
leening wordt gesloten, nog een besluit worden 
genomen en de goedkeuring daarop zijn ver
kregen; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hunne beroepen, dat G. W. 
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Bos, alsmede het waterschapsbestuur, voor 
zoover het in beroep is gekomen tegen het be
sluit van Ged. Staten, "11-aarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting van het water
schap voor het dienstjaar 1932, ontvankeqjk 
in hunne beroepen zijn te achten, doch dat dit 
niet het geval is ten opzichte van het water
schapsbestuur, voor zoover dit college beroep 
heeft ingediend tegen het besluit van Ged. 
Staten, waarbij goedkeuring aan de begrooting 
voor 1931 is onthouden ; 

dat toch het waterscha]Jsbestuur blijkens 
zijn desbetreffend request instemt met de ont
houding van goedkeuring aan de begrooting 
voor 1931, en slechts bezwaar heeft tegen de 
gronden, waarop Ged. Staten hunne beslissing 
doen steunen ; 

0. ten aanzien van het beroep van G. W. Bos 
tegen het besluit van Ged. Staten tot onthou
ding van goedkeuring aan de begrooting van 
het waterschap voor het dienstjaar 1931 : dat 
krachtens de artt. 37 en 3 van het Grond
reglement voor de waterschappen in Overijssel 
en de artt. 75 en 77 van het Reglemen.; voor 
het waterschap "Herfte'' op het Bestuur van 
het waterschap de plicht rust, jaarlijks onder 
goedkeuring van Ged. Staten eene begrooting 
van inkomsten en uitgaven voor het volgende 
dienstjaar vast te stellen ; 

dat in verband hiermede de enkele omstan
digheid, waarop Ged. Staten van Overijs el 
hunne be lissing hebben gebaseerd, met name, 
dat de begrootingen en de rekeningen voor de 
voorafgaande dienstjaren nog niet zijn vastge
steld, er niet toe kan leiden aan de begrooting 
van het waterschap voor 1931 de goedkeuring 
te onthouden ; 

dat niettemin de onderwerpelijke door de 
voorloopige commissie vastgestelde begrooting 
niet voor goedkeuring vatbaar is, aangezien 
zij niet overeenkomstig art. 39 van het Regle
ment voor het waterschap "Herfte'' is vastge
steld in eene openbare vergadering, van het 
beleggen waarvan overeenkomstig art. 38 is 
kennis gegeven aan de ingelanden, terwijl zij 
bovendien verschillende posten inhoudt be
treffende uitgaven, waarvan het voteeren, naar 
de strekking van het Reglement voor het water
schap "Herfte", tot de taak van het bestuur 
behoort, terwijl de voorloopige commissie daar
toe slechts gerechtigd zou zijn na eene opdracht 
door Ged. Staten overeenkomstig art. 98 van 
dit reglement, welke opdracht door Ged. Staten 
evenwel niet is gegeven; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten, 
zij het ook op andere gronden, behoort te wor
den gehandhaafd ; 

0. ten aanzien van het beroep van het water
schapsbestuur tegen het besluit van Ged. Staten 
tot onthouding van goedkeuring aan de be
grooting van het waterschap voor het dienst
jaar 1932 : dat, zooals hiervoren is overwogen, 
het feit, dat de begrootingen en de rekeningen 
voor de voorafgaande dienstjaren nog niet zijn 
vastgesteld, aan de goedkeuring van de be
grooting van het waterschap voor 1932 niet 
in den weg kan staan ; 

dat weliswaar in de gegeven omstandigheden 
het batig of nadeelig slot van het voor-vorig 
dienstjaar niet met cijfers in deze begroeting 
kan worden opgenomen, doch dat niets belette 
in de begrooting dienaangaande een post pro 

memorie uit te trekken, wat door het water
schapsbestuur dan ook is geschied; 

dat Ged. Staten voorts tegen de begrooting 
als bezwaar hebben aangevoerd, dat deze, mede 
blijkens de toelichting, er van uitgaat, dat alle 
besluiten en handelingen van het Voorloopig 
Bestuur, althans het meerendeel en het gewich
tigste deel ervan, voor het waterschap onver
bindend zijn, m t als gevolg o. m., dat het 
waterschap geen onroerende goederen zou be
zitten en evenmin schouwbare waterleidingen, 
een gemaal en schulden zou hebben; 

dat Ged. Staten van meening zijn, dat de 
strekking van Onze besluiten van 22 April 
1931, n°. 11, en van 23 Juli 1932, n°. 112, dit 
geenszins zou meebrengen, terwijl huns inziens 
Ons eerstgenoemd besluit geenerlei effect zou 
kunnen hebben voor zooveel betreft het daar
bij vernietigde besluit van hun college van 
17 Juli 1928, n°. 7lbl/4910, 3• afdeeling, aan
gezien de overeenkomst van het Voorloopig 
Bestuur met de N. V. Electriciteitsfabriek 
,,IJsselcentrale" te Zwolle inzake stroomleve
ring, niet aan de goedkeuring van hun college 
zou zijn onderworpen en de uitgesproken ont
houding van de goedkeuring de overeenkomst 
zelve niet zou vermogen aan te tasten ; 

0. dienaangaande, dat, al mogen b~j Ons be
luit van 23 Juni 1932, n°. 112, de appellanten 

in hun beroep tegen verschillende door Ged. 
Staten genomen besluiten niet-ontvankelijk zijn 
verklaard, daaruit niet volgt, dat de voorloopige 
commissie tot het aangaan van overeenkom
sten en het uitvoeren van werken, als in die 
besluiten bedoeld, bevoegd zou zijn geweest; 

dat dit laatste, naar Ons oorcleel, niet het 
geval was; 

dat toch, zooals reeds in Ons evonbedoeld 
besluit is overwogen, uit art. 7 van het Grond
reglement voor de waterschappen in Overijssel 
in verband met verschillende artikelen van het 
waterschapsreglement, volgt, dat het Bestuur 
eigener beweging alle maatregelen neemt, noo
dig voor de voorbereiding en eene goede func
tionneering van het waterschap en hiervoor 
leeningen sluit, terwijl de commissie, bedoeld 
in art. 7 van het Grondreglement, een en ander 
slechts mag verrichten na opdracht van Ged. 
Staten; 

dat eene opdracht, als hierbedoeld, door Ged. 
Staten niet is gegeven ; 

dat door de desbetreffende handelingen van 
de voorloopige commissie het waterschap mits
dien niet gebonden is ; 

dat om dezelfde reden de overeenkomst van 
de voorloopige commissie met de N. V. Electri
oiteitsfabriek "IJsselcentrale" het waterschap 
niet bindt, evenmin als de door deze commissie, 
ter bestrijding van de kosten, voortvloeiende 
uit de door haar onbevoegdelijk verrichte han
delingen, gesloten leeningen ; 

dat niet is gebleken, dat het definitief Be
stuur deze verplichtingen van de voorloopige 
commissie ten laste van het waterschap heeft 
gebracht; 

dat de door Ged. Staten verlangde posten 
mitsdien terecht niet in de onden~erpelijke be
grooting zijn opgenomen ; 

dat de hoofdbezwaren van Ged. Staten tegen 
deze begrooting mitsdien ongegrond zijn ; 

0. ten aanzien van de bijkomstige bezwaren 
van Ged. Staten : 
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dat deze bezwaren betreffen de posten onder 
9, 11 en 12 der uitgaven, waarbij onderscheiden
l ijk voor jaarwedde van den secretaris of secre
taris-ontvanger f 600 en voor vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten van de 7 leden van het 
bestuur, alsmede van de in hoofdstuk 2 bedoelde 
ambtenaren f 100 respectievelijk f 25 is uitge
trokken ; 

dat, wat den eerstbedoelden post aangaat, 
onder het vermelde bedrag van f 600 klaar
blijkelijk begrepen is de bij het besluit van het 
water chapsbestuur van 20 Maart 1931, goed
~ekeurd bij besluit van Ged. Staten van Over
ijssel van 31 Maart 1931, aan den nieuwbe
noemden secretaris-ontvanger (notaris Mr. M. 
Tresling) toegekende vergoeding ad f 100 we
gens bureau-onkosten, waaronder is te verstaan 
de vaste vergoeding voor het door hem be
schikbaar gestelde kantoor; 

dat deze vergoeding lnÎtsdien niet dezelfde 
is als de onder volgnummer 13 geraamde post, 
groot, f 100 voor vergoeding inzake schrijf- en 
bureau behoeften voor den secretaris en ( of) 
ontvanger, zooals Ged. Staten blijkens hun ad
vies omtrent dit beroep schijnen te meenen; 

dat, wat de beide andere posten betreft, al 
mogen de reiskosten van de leden van het be
stuur nog niet door Ged. tat,en zijn vastge
steld en de regeling van deze kosten, voor zoo
ver den ecretaris-ontvan&er aangaat, nog niet 
door dit college zijn goectgekeurd, zoodat het 
Bestuur had Kunnen volstaan de hierbedoelde 
uitgaven pro memorie in de begrooting op te 
nemen, er Onzes inziens toch geen overwegend 
be~waar tegen bestond, deze uitgaven op de 
betrekkelijk geringe bedragen van f 100 en f 25 
te ramen en dit te minder, aangezien de hier 
bedoelde chadeloosstellingen niet kunnen wor
den 1litbetaald tot hoogere bedragen, dan waar
op zij door de bevoegde macht overeenkomstig 
de artt. 30 en 34, 4de lid, van het Grondregle
ment zijn vastgesteld ; 

dat mit dien ook dit bezwaar van Ged. Staten 
aan de goedkeuring van de begrooting niet in 
den weg staat ; 

Gezien de Waterstaa.tswet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 o. het Bestuur van het waterschap niet
ontvankelijk te verklaren in zijn beroep tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
22 ovember 1932. n°. 9442, 3• afdeeling, tot 
onthouding van goedkeuring aan de begrooting 
der inkomsten en uitgaven van het waterschap 
Herfte voor het dienstjaar 1931 ; 

2°. het door G. W. Bos tegen het vor~~ge
noemde besluit van Ged. Staten van Overussel 
ingestelde beroep ongegrond te verklaren ; 

30_ met vernietigin$ van het besluit van 
Ged. Staten van Overijssel van 22 November 
1932, n°. 10982/9443, 3• Afdeeling, aan de be
grootina rler inkomsten en uit~aven van het 
waterschap Herfte voor het dienstjaar 1932, 
vastgesteld door het Bestuur van het ,rnter
schap in zijne openbare vergadering van 20 Fe
bruari 1932, alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

5 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisi varkenswet 1932 art. 14.) 

De bewezenverklaring van het telaste
gelegde vindt alleszins voldoende steun in 
de in het vonnis opgenomen bewijsmid
delen. 

Het betoog, gericht tegen de rechtsgel
digheid van het door de gewestelijke or
ganisatie genomen besluit tot het heffen 
van f 0.25 voor het merken van varkens, 
gaat niet op. Immers het feit, dat de 
Minister heeft verleend een goedkeuring, 
welke alleen als gevolg van een door hem
zelf krachtens de wet te stellen voorwaar
de kan zijn vereischt, moet in I uiten, dat 
de Minister die voorwaarde heeft gesteld. 
Nu eenig wettelijk voor chri ft betreffende 
de wijze van het stellen van die voonvaar
de ontbreekt, mist derhalve de eisch, dat 
van het stellen dier voorwaarde nog nader 
zou moeten blijken, voldoenden grond. 
Voorts gaat te ver de eisch, dat van . de 
reeds in de wet vastgelegde bestemmmg 
van het te heffen bedrag ook uit het be
sluit der organisatie zou moeten blijken. 

De omstandigheid, dat de organisatie 
- in verband met een Ministeriee le be
schikking - van elke f 0.25 een bedrag 
van f 0.05 ter beschikking van het Regee
ringsbureau heeft te stellen behoeft niet 
een besteding in strijd met art. 14 der wet 
op te I everen. · 

Op het beroep van A. J. v. E., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht; 
bank te Middelburg van 8 Dec. 1933, w3:arb1J 
requirant in hooger beroep, met vermetigrn!l" 
van een door het Kantongerecht te Hulst b1J 
vonnis van 16 October 1933 uitgesproken ont
slag van rechtsvervolging, terzake van: .. o~er
treding van een der krachtens de Cr,s!s
Varkenswet 1932 , S. 374, gegeven voorschnf
ten (het in voorraad houden van een varken 
zwaarder dan het door den Minister met de 
Zaken van den Landbouw belast, bepaald levend 
gew icht zonder dat het is voorzien van het 
door den Minister vastgestelde oormerk)", met 
toepassing van de artt. 18 j 0 13 aanhef en 
sub a, l , 14, 15, 16, 17, 20, 21 en_ 24 dier wet 
en 11, 12, 13, 14, 15 van het_ Cr1s1s-Varkens
besluit 1932 en van de besch1kk111g van den 
Minister va~ Economische Zaken en Arbeid 
van 28 Januari 1933, Directie van den _Land
bouw, Afd. II no. 1249, 23 en 91 Sr. , 1s ver
oordeeld tot een geldboete van ti<ln gulden en 
een vervangende hechtenis van v1Jf dagen; 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is bewezen verklaard, dat de verdachte 
op 4 Mei 1933 des v.m. circa 11 uur te Hon
tenisse in een hok op zijn erf in voorraad 
heeft gehouden een varken met een- levend ~e
wicht van ongeveer 45 K .G., welk varken met 
was voorzien van het door den Minister van 
Economische Zaken en Arbeid vastgestelde 
oormerk en is verdachte te dier zake als schul
dig aan overtreding van een der krachtens de 
Crisis-Varkenswet 1932, S. 374, gegeven voor
schriften (het in voorraad houden van een 
varken zwaarder dan het door den Minister, 
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met de zaken van den Landbouw belast, be
paald levend gewicht zonder dat het is voor
zien van het door dien Minister vastgestelde 
oormerk) veroordeeld tot geldboete en ver
vangende hechtenis. 

In eersten aanleg had de K antonrechter het
zelfde te laste gelegde feit bewezen verklaard, 
doch geoordeeld, dat het niet strafbaar was 
en den verdachte van alle rechtsvervolging 
ontslagen. 

Deze voert thans bij schriftuur de volgende 
middelen tot cassatie aan: 

"S., althans v. t . van de artt. 350, 358, le 
lid , 359 Sv. doordien de beslissing dat ver
dachte zich aan het hem te laste gelegde feit 
heeft schuldig gemaakt niet voldoende met 
redenen is omkleed, daar de Rechtbank er 
niet in is geslaagd een sluitend betoog vast 
te stellen dat het aan verdachte telastegelegde 
feit door hem is begaan; 

,,S., althans v. t. van de artt. 18 j 0 13 aan
hef en sub a der Crisis-Varkenswet 1932, S. 
374 , artt. 1, 14, 15, 16, 17, 20, 21 en 24 dier
zelfde Wet j 0 artt. 11 , 12, 13, 14, 15 van het 
Crisis-Varkensbesluit 1932 en artt. 338, 350, 
358 en 359 j 0 art. 425 Sv. door het den ver
dachte tenlastegelegde feit een strafbaar feit 
te achten in plaats van, zooals de Heer K an
tonrechter heeft gedaan, den verdachte te ont
slaan van alle rechtsvervolging wegens het 
niet strafbare van het den verdachte tenlaste-
gelegde". · 

Het eerste middel mist feitelijken grondslag. 
De bewezenverklaring berust in het bestreden 
vonnis op de volledige bekentenis, door ver
dachte ter terechtzitting afgelegd en op de 
verklaring van een getuige, opper-wachtmees
ter der Kon. Maréchaussee, die het feit per
soonlijk heeft vastgesteld, terwijl nog de oor
merker Schillemans a ls getuige heeft mede
gedeeld, dat, toen hij kwam om het oormerk 
aan te brengen, hetgeen destijds f 5 kostte, 
verdachtes vrouw tot hem ze ide, dat deze zijn 
varken slechts wilde laten merken tegen be
taling van f 0.25. Uit een en ander kon de 
Rechtbank het bewijs ruimschoots afleiden. 

H et tweede middel verwijst naar de door 
den Kantonrechter aangenomen niet-strafbaar
heid van het te laste gelegde, eene opvatting, 
welke de verdachte juist acht, zoodat voor de 
beoordeeling van dit middel zal moeten wor
den nagegaan, waarop de opvatting van den 
Kantonrechter gegrond was. 

Deze zoekt haar wettelijken grondslag in de 
artt. 13, tweede lid, en 14 der Crisis-Varkens
wet, inhoudende, dat het aanbrengen der mer
ken, waarvan de varkens voorzien moeten zijn, 
slechts is toegestaan aan rechtspersoonlijkheid 
bezittende gewestelijke organisaties onder doOl" 
den Minister te stellen voorwaarden, terwijl 
onder die voorwaarden niet mag ontbreken de 
bepaling, dat het aanbrengen der merken 
slechts mag geschieden tegen betaling door 
den varkenshouder van een daartoe door de 
betrokken gewestel ijke organisatie onder goed
keuring van den Minister uitsluitend ter be
strijding van hare kosten vast te stellen be
drag, met dien verstande, dat voor het gebied 
van elke gewestelijke organisatie dit bedrag 
voor elk merk hetzelfde moet zijn, 

Hieruit nu leidt de Kantonrechter af: 
1 °. dat alleen de Minister zelfstandig de 

voorwaarden voor het oormerken mag stellen, 
terwijl door de Zeeuwsche Varkenscentrale de 
hier tot het aanbrengen der merken bevo:gde 
organisatie, het besluit is genomen, dat voor 
het van harentwege merken der varkens een 
bedrag van f 0.25 zou moeten worden betaald, 
welk besluit wel door den Minister is goed
gekeurd, maar waarmede hij niet heeft ge
geven de vereischte zelfstandige bepaling der 
voorwaarden, zoodat reeds hierom de voor het 
merken der varkens gestelde voorwaarde van 
betaling van f 0.25 rechtsgeldigheid mist; 

2°. dat het hiertoe strekkende besluit der 
Zeeuwsche Varkenscentrale ook daarom rechts
geldigheid mist, omdat daarbij mede is be
paald, dat van elke f 0.25 5 cent ter beschik
king zou worden gesteld van het Regeerings
bureau voor de uitvoering van de Crisis-Var
kenswet 1932, welke bepaling wel ook door 
den Minister is goedgekeurd, maar in strijd 
zou zijn met het voorschrift van art. 14 der 
Wet, dat de betaling door den varkenshouder 
uitsluitend mag strekken ter bestrijding var, 
de kosten der gewestel ijke organisatie. 

De eerste grief schijnt mij ongegrond, om
dat bij de Wet niet is voorgeschreven, in 
welken vorm de :Minister de voorwaarden voor 
het aanbrengen dei· merken behoort te stellen 
en niet is in te zien, waarom dit niet zou 
mogen geschieden in de vorm van goedkeuring 
van een door de gewestelijke organisatie ge
nomen besluit. 

De tweede grief is op zich zelf moeilijker 
te weerleggen, maar mist in het onderhavig 
geval toepasselijkheid , omdat hier voor het 
aanbrengen van het oormerk niet is gevorderd 
het bij die grief bedoelde bedrag van f 0.25 
doch een bedrag van f 5, waarvan de vorde
ring kenlijk berustte op art. 15 , lid 2 en 3, 
der Crisis-Varkenswet 1932, houdende, dat 
ten aanzien van varkenshouders, die meer var
kens ter merking aanbieden, dan door of van
wege de gewestel ijke organisatie voor ieder 
hunner is vastgesteld, het voor het merken 
vastgestelde bedrag mag worden verhoogd. 
Immers blijkens het bestreden vonnis is door 
den Minister bij beschikking van 28 Januari 
1933 de prijs van elk oormerk gebracht op 
f 5, terwijl de Secretaris der Zeeuwsche Var
kenscentrale, als getuige gehoord, heeft ver
kl aard, dat tot 15 April 1933 de gelegenheid 
heeft bestaan varkens te doen merken tegen 
betaling van f 0.25, doch de verdachte pas op 
20 April 1933 kennis heeft gegeven, dat hij 
een ongemerkt varken hield en terwijl de be
keuring dan ook blijkens de bewezenverkla
ring heeft plaats gehad op 4 Mei 1933. 

Ik zou het hierbij kunnen laten, ware het 
niet, dat ik er prijs op stel nog te betoogen, 
dat de tweede grief ook niet opgaat ten aan
zien van de vo1·dering van f 0 .25 per oor
merk, waarmede de geheele regeling van de 
varkensteelt, zooals die is neergelegd in de 
Crisis-Varkenswet 1932, het daarop gegrond 
Cris is-Varkensbesluit 1932 en de hiermede 
verband houdende Crisis-Varkensbeschikking 
1932 .en verdere Ministerieele beschikkingen, 
staat of valt. 

M. i . nu heeft de bepaling van art. 14 der 
Wet, dat het door de betrokken gewestelijke 
organisatie onder goedkeuring van den Mi
nister vast te stellen bedrag uitsluitend be-
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stemd moet zijn tot bestrijding van hare kos
ten vooral deze beteekenis, dat de organisaties 
niet het maken van winst moeten nastreven, 
gelijk dan ook hare statuten - gelijk mij be
kend is - steeds bepalen dat hare geldmid
delen nimmer zullen worden besteed ter ver
deel ing onder de leden en dat een eventueel 
batig saldo of een uit batige saldi gevormd 
fonds geheel of gedeeltelijk kan worden aan
gewend voor doeleinden, welke de algemeene 
bevordering van de varkenshouderij en -fok
kerij in het werkgebied der vereeniging direct 
of indirect ten doel hebben (b.v. art. 48 der 
statuten van de gewestelij ke Varkenscentrale 
Drenthe). Met deze beteekenis van art. 14 is 
een stellen van 5 cent per gemerkt varken ter 
beschikking van het Regeeringsbureau voor 
de uitvoering der Crisis-Varkenswet niet in 
strijd. 

Bovendien is het mij bekend, dat dit laat
ste geschiedt krachtens een bepaling der sta
tuten van de gewestelijke organisaties, die de 
goedkeuring van den Minister behoeven, (b.v. 
art. 47 van die der Drent;sche organisatie bo
vengenoemd), houdende dat van het bedrag, 
voor het merken geheven, een door den Minis
ter vast te stellen gedeelte van ten hoogste 5 
cent per varken ter beschikking zal worden 
gesteld van een door hem aan te wijzen 
"instantie" voor de kosten, verbonden aan de 
uitvoering der wet, voor zoover deze niet 
komen ten laste van de vereeniging of de 
Nederlandsche Varkenscentrale. Onder deze 
omstandigheden behooren ook deze 5 cent tot 
de kosten, welke de gewestelijke organisatie 
verplicht is te maken en welke zij dus volgens 
art. 14 der Wet behoort te bestrijden uit de 
ontvangen betalingen voor het aanbrengen 
der merken. 

Wat er overigens zij van dit ten overvloede 
door mij aangevoerde - waarvan ik moet er
kennen, dat het niet zijn feitelijken grondslag 
heeft in de stukken, waarvan de H. R. kennis 
neemt, hoedanigen grondslag het in dit geval 
dan ook niet behoeft - ik concludeer op 
grond van het in de eerste plaats betoogde 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie Conclusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
requirant overeenkomstig de dagvaarding -
met qualificatie en strafoplegging als voor
meld - is bewezen verklaard, dat hij den 
4den Mei 1933 des voormiddags circa 11 uur 
te Hontenisse in een hok op zijn erf heeft in 
voorraad gehouden een varken met een levend 
gewicht van meer dan tien kilogram, hetwelk 
niet was voorzien van het door den Minister 
van Economische Zaken en Arbeid vastge
stelde oormerk, zijnde een O-vormig omlijnden 
letter N, aangebracht door tatoueering of op 
een in de oorschelp bevestigd metalen merk
plaatje aan of in een der oorschelpen van dat 
varken· 

Ten ~anzien van de voorgestelde middelen 
van cassatîe: 

0. dat het eerste middel - hetwelk niet 

nader is toegelicht - moet worden verworpen, 
omdat de bewezenverklaring van het telaste
gelegde feit alleszins voldoende steun kan 
vinden in de in het vonnis opgenomen beken
tenis van requirant, in verband met de even
eens in het vonnis voorkomende verklaring 
van den getuige Carnbier; 

0. dat het tweede middel kennelijk wil 
overnemen de gronden, waarop de Kanton
rechter te Hulst requirant heeft ontslagen van 
recht;svervolging, ten betooge dat ook de 
Rechtbank tot dezelfde beslissing had moe
ten komen en dus de uitspraak van de Recht
bank ten aanzien van de strafbaarheid van 
het feit niet kan worden gehandhaafd; 

dat 's Kantonrechters vonnis steunt op de 
niet-recht;sgeldigheid van het door de gewes
telijke organisatie tot het heffen voor het 
merken van een bedrag van f 0.26 genomen 
besluit, die de strafbaarheid van het niet
gemerkt hebben van het varken zou opheffen; 

dat voor die niet-rechtsgeldigheid de Kan
tonrechter tweeërlei grond heeft aangevoerd: 

1. dat ingevolge art. 14 der Crisis-Varkens
wet voor de recht;sgeldigheid van het besluit 
niet slechts wordt vereischt een goedkeuring 
van den Minister, maar zoodanige goedkeu
ring als gevolg van een door den Minister 
ingevolge art. 13 sub b der Crisis-Varkenswet 
1932 gestelde voorwaarde, en nu van het stel
len van die voorwaarde niet is gebleken; 

2. cjat uit het besluit had moeten blijken, 
dat - zooals art. 14 der wet zegt - het te 
heffen bedrag uit;sl uitend zou dienen ter be
strijding van door die organisatie te maken 
of gemaakte kosten, en de rechter daarvan 
niets bekend is, integendeel door de organi
satie van iedere f 0.25, f 0.05 ter beschikking 
van het Regeeringsbureau worden gesteld; 

dat bij deze van den Kantonrechter overge
nomen redeneering allereerst wordt voorbij 
gez ien, dat het - zooals ook blijkt uit de aan
haling door de Rechtbank van de Ministe
rieele beschikking van 28 Januari 1933 -
in het onderhavige geval niet ging over het 
niet merken tegen betaling van het in art. 14 
der wet bedoelde bedrag, doch over het niet 
merken tegen het bij art. 15, lid 3, bedoelde 
verhoogde bedrag; 

dat, - voorzoover mocht kunnen worden 
gezegd, dat, waar art. 15 handelt over een 
verhooging van het in art. 14 bedoelde be
drag, met de niet recht;sgeldigheid van het 
laat;stbedoelde bedrag ook die van het ver
hoogde bedrag zou zijn gegeven, - ook, dan 
het betoog niet juist kan worden geacht, im
mers de beide voor de niet-recht;sgeldigheid 
van de heffing van het in art. 14 bedoelde 
bedrag hiervoren omschreven gronden niet 
opgaan; 

dat toch het feit, dat de Minister heeft ver
leend een goedkeuring, welke alleen als ge
volg van een door hemzelf krachtens de wet 
te stellen voorwaarde kan zijn vereischt, moet 
insluiten, dat de Minister die voorwaarde 
heeft gesteld, en derhalve - nu eenig wette
lijk voorschrift betreffende de wijze van het 
stellen van die voorwaarde ontbreekt - de 
eisch, dat van het stellen dier voorwaarde 
nog nader zou moeten blijken, voldoenden 
grond mist; 

dat - wat betreft den tweeden grond, 
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te ver gaat de eisch, dat van de reeds in de 
wet vastgelegde bestemming ook uit het be
sluit der organisatie zou moeten blijken; 

dat voorts de omstandigheid, dat de gewes
telijke organisatie - in verband met de door 
den K antonrechter aangeh aalde Ministerieele 
beschikking van 20 Januari 1933, Directie van 
den Landbouw, a fdeel ing II No. 820 -· ter 
beschikking van het R egeeringsbureau voor 
de uitvoering van de Crisis-Varkenswet 1932 
van elke f 0.25 heeft te stellen een bedrag 
van f 0.05 niet behoeft op te leveren een be
steding in strijd met hetgeen art. 14 te dien 
aanzien veroorlooft; 

dat immers onder de uitdrukking "uitsl ui
tend ter bestrijding van h are kosten" in art. 
14 der wet begrepen kan worden geacht het 
- nog wel krachtens een opgelegde verplich
ting - ter beschikking stell en van een be
drag, hetwelk, gelijk te dezen, kennelij k is 
bestemd tot vergoed ing van de kosten, welke 
een andere instant ie ten behoeve van de werk
zaamheid van de gewestelijke organisatie heeft 
te maken; 

dat dus de aangevoerde gronden niet tot 
cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J . ) 

5 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wa renwet art. 6. ) 

Art. 2 Keuringsverordening van Gro
ningen 1921 verbiedt het "verkoopen" van 
waren, d ie ondeugdelijk van samenstelling 
zijn of in ondeugdelijken toestand verkee
ren, terwijl in art. 1 met "verkoopen" 
o.m. wordt gelijkgesteld het aanwezig 
hebben in bergplaatsen bij kooplieden in 
gebru ik. 

Waar art. 1 niet vaststelt de beteekenis, 
welke de uitdrukking "verkoopen" in art. 
2 heeft, doch eenige handelingen opsomt, 
welke naast verkoopen mede onder de ver
bodsbepaling worden gebracht, moet bij 
veroordeeling terzake van een dier hande
lingen, de omschrijv ing van art. 1 ook in 
de qua! ificatie tot uitdrukking komen . 

De opgelegde straf is op de verkeerde 
artikelen gegrond. 

Qua! ificatie verbeterd en juiste artikelen 
aangehaald. 

Op het beroep van J . Sch., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de R echtbank 
te Groningen van 30 Nov. 1933, waarbij n,
quirant in hooger beroep, met vernietig ing 
van een mondeling vonn is van den Kanton
rechter te Groningen van 31 Mei 1933, ter
zake v an: ,,in de gemeente Groningen eet
waren verkoopen, die tengevolge van bederf 
in ondeugdelijken toestand verkeeren" , met 
aanhaling van de artt. 1, 9 en 11 der K eu
ringsverorden ing voor de gemeente Gronin
gen,· 23 en 91 Sr. en 1, 6 en 37 der \Varen
wet, S. 1919 no. 581, is veroordeeld tot een 
geldboete van v ijf en twintig gulden en een 
vervangende hechtenis van tien dagen; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van requirant m et qualificatie en strafopleg
g ing a ls voormeld is bewezen verklaard, dat 
hij op Zaterdag, 18 Maart 1933 des v. m. om
streeks 101/4 uur in de gemeente Groningen in 
de ijsfabriek, tevens pakhuis, bij hem als 
koopman in gebruik, gelegen Nieuwstad no. 
13, sch ar en schol aanwezig h eeft gehad, 
welke eetwaar in ondeugdelijken toestand 
verkeerde · 

dat noch bij het instellen van het beroep 
noch daarna door of vanwege requirant eenig 
middel is voorgesteld, dat naar diens mee
ning tot cassatie zou moeten le iden; 

0. echter am btsha lve: 
dat blijkens het vorenstaande ten laste van 

requirant is bewezen verkl aard, dat hij in de 
bij hem a ls koopman in gebruik zijnde ijs
fabr iek, tevens pakhuis, in ondeugdelijken 
toestand verkeerende eetwaren heeft aanwezig 
gehad; 

dat art. 2 der te dezen toepasselijke Ver
ordening van de gemeente Groningen op de 
keuring van waren, vastgesteld door den 
raad dier gemeente bij besluit van 22 Augus
tus 1921, verb iedt het "verkoopen" van wa
ren, die ondeugdelij k van samenstelling zijn 
of in ondeugdelijken toestand verkeeren, ter
wijl in art. 1 met "verkoopen" onder meer 
wordt gel ij k gesteld het aanwezig hebben in 
bergplaatsen bij kooplieden in gebruik ; 

dat derhalve de in art. 6 op eenige over
treding dezer Verordening gestelde straf ook 
betreft het in een bergplaats bij een koopman 
in gebruik aanwezig hebben, gelijk hier ten 
laste van 1·equirant is bewezen verklaard; 

dat echter waar genoemd art. 1 niet vast
stel t de beteekenis, welke de ui tdrukking 
"verkoopen" in art. 2 heeft , doch eenige 
handelingen opsomt, welke naast het verkoo
pen mede onder de verbodsbepaling worden 
gebracht, bij ve1·oordeeling terzake van een 
dier handelingen, gelijk hier is geschi ed, de 
omschrijving van art. 1 ook in de qual ificatie 
tot uitdrukking moet komen, zoodat de in het 
bestreden vonnis aan het bewezen fe it gegeven 
qualificatie on juist is en deze behoort te 
luiden, zooals hieronder zal worden vermeld ; 

dat uit het vorenstaande tevens blijkt, dat 
de oplegging van straf te dezen berust op de 
artt. 1, 2 en 6 van de Verordening van de 
gemeente Gron ingen op de keuring van wa
ren, en niet, zooa ls de Rechtbank aannam, op 
de artt. 1, 9 en 11, zoodat het vonnis wat dit 
laatste betreft behoort te worden vernietigd, 
terwijl de H. R. voorts termen vindt met toe
passing van art. 442 Sv. te doen wat de 
Rechtbank had behooren te doen en d iens
volgens alsnog de vermelding van de artt. 1, 
2 en 6 der Verordening op te nemen ; 

Vernietigt het vonnis ·waarvan beroep, doch 
a lleen voorzooveel betreft de aan het be
wezenverklaarde gegeven benaming en de ver
melding der artt. 1, 9 en 11 der K eurings
verordening van de gemeente Groningen; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 de r Wet 
R. 0. en art. 442 Sv.; 

Qualificeert het bewezene a ls: ,,te Gronin
gen in een bergplaats bij een koopman in ge
bruik waren aanwezig hebben, di e in ondeug
delijken toestand verkeeren"; 

Verstaat, dat onder de artikelen, waarop de 
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opgelegde straf is gegrond, alsnog zullen wor
den vermeld de artt. 1, 2 en 6 van de Ver-
ordening van de gemeente Groningen op de 
keuring van waren van 22 Augustus 1921 ; 

Verwerpt het beroep voor al het overige. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. B esier, die opmerkt: 

,,De R echtb. heeft blijkbaar een andere K eu
ringsverordernng geraadpleegd dan de Kan
tonrechter, vermoedelijk een oudere, terwijl 
de Kantonrechter zijn vonni heeft gegrond 
op de Keuringsverordening van 22 Augustus 
1921, in werking getreden op 6 Maart 1922, 
welke de op het te laste gelegde en bewezen 
verklaarde feit inderdaad toepasselijk is. De 
door den Kantonrechter aangehaalde artike
len en de door hem aan het feit gegeven be
naming - in verband ook met de rechtspraak 
van den H. R., o. a. bij arrest van 23 Nov. 
1925 (W. 11494, N. J. 1926 blz. 10) - stem
men dan ook met deze verordening overeen." 
Red.] 

(N. J.) 

7 Maart 1934. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 a.) 

Terecht is door Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot het 
aangaan van een geld leening voor den 
bouw van eene eigen e lectrische centrale, 
nu een beroep der gemeente op de Kroon 
tegen een besluit van Ged. Staten, waar
bij overeenkomstig de Belemmeringenwet 
Verordeningen aan de provincie vergun
ning is verleend tot het leggen en plaat
sen van al wat voor stroomlevering in de 
wegen der betrokken gemeente noodig is, 
ongegrond is verklaard. 

Zie het op deze zaak betrekking hebbend 
K. B. van 3 Febr. 1934, C. V. blz. 47. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Wormerveer tegen het besluit 
van Ged. Staten van oord-Holland van 26 
Juli 1933, n°. 150, waarbij goedkeuring is ont
houden aan het raadsbesluit van 3 Mei te 
voren tot het aangaan van eene geldleening 
groot f 500,000 voor don bouw eener gemeen
telijke electrische centrale; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Februari 1934, n°. 66; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Maart 1934, n°. 
5459, Afd. B.B.; 

0 . dat Ged. Staten van Noord-Holland bij 
hun besluit van 26 Juli 1933, n°. 150 goed
keuring hebben onthouden aan het besluit van 
den raad der gemeente Wormerveer van 3 
Mei 1933 tot het aangaan van eene geldlee
ning met de N. V. Electrische Stroomverkoop
maatschappij " Zaanland" ter bestrijding van 
de kosten , voortvloeiende uit den bouw en de 
inr ichting van eene electrische centrale, welke 
kosten in totaal worden begroot op f 500,000; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat, mede in verband met de richting, waarin 
de e lectricite itsvoorziening zich beweegt, het 
stichten van eene eigen electrische centrale 
door eene gemeente als Worme1·veer binnen 
het concessiegebied van het Provinciaal Elec
triciteitsbedrijf van Noord-Holland en der
halve binnen het gebied, hetwelk geacht moet 
worden op verzorging door de voor die taak 
ook ten volle berekende provinciale e lectrische 
centrale te zijn aangewezen, als ondoelmatig 
en oneconomi ch is te beschouwen, zoodat het 
doen van uitgaven voor dit doel niet gerecht
vaardigd is te achten; dat de stichting van 
eene eigen centrale door de gemeente Wor
merveer te minder te verdedigen valt, omdat, 
gelijk aan het gemeentebestuur bekend is, bij 
de provincie reeds het voornemen bestaat om, 
geheel volgens de lijn van ontwikkeling der 
electr iciteitsvoorziening en volkomen in over
eenstemming met de bedoeling van de Rijks
concessie, na de beëindiging van het met de 
N. V. Electrische Stroomverkoopmaatschappij 
"Zaanland" gesloten contract op 10 Augustus 
1934, o. a. in de gemeente Wormerveer zelve 
de stroomlevering aan huis ter hand te ne
men; dat het met een behoorlijk economisch 
beleid te eenenmale in strijd zou zijn om nog 
een kapitaal van f 500,000 ten koste te leggen 
aan de bevordering van het belang der elec
triciteitsvoorziening van de gemeente Wormer
veer, in de behartiging van welk belang op 
a fdoende en meer doelmatige wijze in groote r 
verband door het Provinciaal Electriciteitsbe
drijf van Noord-Holland zal worden voorzien; 
dat voorts - afgez ien van de bovenuiteenge
zette principieele bezwaren - mede in verband 
met de omstandigheid, dat ook door het Provin
ciaal Electriciteitsbedrijf tot stroomlevering in 
de gemeente Wormerveer zal worden overge
gaan, omtrent de rentabiliteit van eene ge
meentelijke centrale ter plaatse, ten aanz ien 
waarvan door burgemeester en wethouders, 
bij hunne brieven van 2 Juli 1933, n°. 678 en 
11 Juli 1933, n°. 817, nadere inlichtingen zijn 
verstrekt, niet zoodanige verwachtingen kun
nen worden gekoesterd, dat op grond daarvan 
de stichting eener zood!rnige centrale gerecht
vaardigd kan worden geacht ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Wormerveer bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat de door Ged. 
Staten als principieel gequalificeerde bezwa
ren ontleend zijn aan overwegingen, gelegen 
geheel buiten don inhoud van het voormelde 
raadsbesluit, immers geenszins reken ing hou
dend met het belang van de gemeente Wor
merveer en van hare inwoners, doch uitslui
tend het beweerde belang van de provincie als 
leverancier van electricite it op het oog heb
bend; dat aan de redenen, waarop Ged. Sta
ten hun verbod voor de gemeente Wormerveer 
om zelve éene centrale te bouwen, trachten 
te doen steunen en welke zijn ontleend aan 
het vermeende belang der provinciale elec
trici teitsvoorzieni ng, reeds hierom iedere deug
delijke grond lag ontvalt, vermits o.m. de 
gemeenten Amsterdam, Zaandam en Haarlem, 
waarvan de bewoners ± 65 % van het totaal 
inwonergetal van de Provincie Noord-Holland 
uitmaken, den stroom niet van het P.E.N. 
betrekken, doch wèl in hare eigen stroomleve-
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r ing voorzien; dat dan ook niet is in te zien, 
waarom aan de gemeente V-7ormerveer zoude 
moeten worden geweigerd, hetgeen aan de 
gemeenten Amsterdam, Zaandam en H aarlem 
is toegestaan; dat het belang eener goede en 
goedkoope stroomlevering in de gemeente 
W ormerveer aanz ienl ijk beter wordt gediend 
door de goedkoope opwekking van electrischen 
stroom door de gemeente zei ve dan door be
trekking van den aanmerkelijk duurderen 
stroom van het P.E.N.; dat het op geene 
goede gronden steunend beslui t van Ged. Sta
ten dan ook niet anders kan worden beschouwd 
dan a ls eene poging van den provincialen 
concurrent om met misbruiking van zijn gezag 
a ls overheid het nuttige electriciteitsbedrijf 
der gemeente te vernietigen ; dat Ged. Staten 
ten slotte ter motiveer ing van hun besluit 
beweren, dat gezien het feit, dat het P.E.N. 
zelf - d.w.z. de Provincie ze lve - tot stroom
lever ing in de gemeente Wormerveer zal over
gaan, omtrent de rentabiliteit eener gemeen
telijke centrale niet zoodanige verwachtingen 
zouden kunnen worden gekoesterd, dat op 
grond daarvan de stichting van de centra le 
gerechtvaardigd konde worde n geacht; dat 
ook deze laatste bewering in strijd is met de 
werkelijkheid; dat immers zoowel u it de ren
tabi liteitsrekening, opgemaakt voor het geval , 
dat de door de gemeentelijke centrale opge
wekte stroom uitsluitend zou worden gebezigd 
voor distributie binnen het grondgebied der 
gemeente Wormerveer, als uit de rentabi li 
te itsreken ing, opgemaakt in de veronderstel
ling, dat de N. V. ,, Zaanl and" a llen door de 
gemeente Wormerveer op te wekken stroom 
van de gemeente zal koopen en distribueeren, 
blijkt, dat in elk dezer beide gevallen de mo
gelijkheid van concurrentie door het P.E.N., 
met zij ne ontzagl ijke hooge vaste lasten, prac
tisch als uitgesloten moet worden beschouwd; 
dat art. 228a der Gemeentewet het aangaan 
van geldleeningen aan de goedkeuring van 
Ged. Staten onderwerpt, ten e inde een gezond 
financieel beleid in de gemeenten te verzeke
ren; dat op de geld leening in kwestie in 
financieel opzicht niets valt aan te merken; 
dat de we igering van de goedkeur ing dan ook 
in werkelij kheid haren grond niet vindt in 
bedenkingen aan de financ ieele belangen der 
gemeente ontleend, maar in bezwaren, welke 
met de financieele belangen van het provin
ciaal electrisch bedrijf samenh angen; dat het 
goedkeuringsrech t van art. 228a der Gemeen
tewet aan Ged. Staten niet is verleend om 
provinciale bedrij ven voor de concurrentie van 
de zijde der gemeenten te kunnen behoeden, 
en zeker niet om aan de gemeenten te kunnen 
beletten, dat zij aan hare ingezetenen electri
citeit verschaffen of doen verschaffen op gun
stiger voorwaarden dan het provinciale bedrij f 
aanbiedt;dat ongetwijfeld de provincie Noord
H oll and als exploitant van een provinciaal 
bedrijf er belang bij heeft, dat iedereen in 
Noord-Holland van dit bedrijf electricite it be
trekt, maar het belang van de provincie a ls 
exploitante niet vereenzelvigd mag worden 
met het belang van de provincie als over
heid; dat Geel. Staten zich bij de uitoefening 
van hun goedkeur ingsrecht uitslui tend mogen 
laten leiden door overwegingen aan het pro
vinciaal overhe idsbelang ontleend; dat het 
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provinciaal overheidsbe lang zeker vordert, dat 
de ingezetenen der provincie zoo algemeen en 
zoo goedkoop mogelijk van de electriciteit 
worden voorzien ; dat echter het Noord-Hol
landsch electriciteitsbedrijf verre van goed
koop levert en dan ook slechts ten hoogste 
ongeveer 35 % van de inwoners van Noord
Holland a ls afnemers zoude kunnen verkrij -

' gen; dat derhalve de gemeente Wormerveer, 
wel verre van het provinciaal overheidsbelan6 
te schaden, dit juist bevorderde, toen zij be
sloot tot het aangaan van eene geldleening, 
waarvan de opbrengst bestemd is, aan een 
g root aantal ingezetenen der provinc ie de 
goedkoope verkrij ging van electricite it te 
waarborgen; dat dit a ll es te meer klemt, om
dat de provincie het aan zichzelve te wijten 
heeft, dat Wormerveer tot het aangaan der 
geldl eening in kwestie heeft besloten ; dat 
toch de p rov incie geweigerd hee ft met de 
levering van electr icite it aan Zaanl and op de 
geldende condities voort te gaan en zelfs de 
concessie van Zaanland - in strijd met de 
daarop toepassel ij ke bepalingen - heeft inge
trokken, zoodat Wormerveer niet langer in 
staat is door bemiddeling van Zaanland op 
aannemel ij ke voorwaarden electricite it van het 
prov inciaal bedrijf te verkrijgen ; dat de pro
v incie zich slechts tot levering aan Zaanland 
op redelij ke condities heeft bere id te verkla
ren, om de cli ëntèle te behouden, die hare 
eigen houding dreigt voor haar verloren te 
doen gaan; 

0. dat de door de gemeente Wormerveer 
benood igde electri citeit reeds thans door het 
Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord
H oll and aan haar wordt geleverd, zij het ook 
door de tusschenkomst van de N. V. Electri
sche Stroomverkoopmaatschappij " Zaanland" 
gevestigd te Wormervee r ; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland het 
voornemen hebben, te beginnen met 10 Aug. 
1934, op welken datum het tusschen het Pro
vinciaal Electricite itsbedrijf en de genoemde 
maatschappij Zaanland gesloten contract ten 
e inde loopt, de levering van electricite it aan 
de gegadigden in de gemeente Wormerveer 
rechtstreeks door het Provinciaal Electrici
te itsbedrijf te doen geschieden en daartoe bij 
hun beschikking van 15 Maart 1933, n° . 10, 
reeds overeenkomstig de Belemmeringenwet 
Verordeningen aan de provincie oord-Hol
l and vergunning hebben verleend tot het l eg
gen of plaatsen, hebben en onderhouden en 
zoo noodig weder verwijderen van hoog- en 
laagspanningskabels, bovengrondsche netten 
en huisaansluitingen met alles wat verder tot 
eene volledige stroomlevering noodig is in de 
wegen in de gemeente Wormervee r, terwijl 
het door de gemeente Wormerveer tegen de 
laatstbedoelde beschikking van Geel. Staten 
ingestelde beroep bij Ons besluit van 3 Fe
bruari 1934, n °. 7, voor zoover de gemeen te 
Wormervee1· daarin is ontvangen, ongegrond 
is verklaard; 

dat onder deze omstandigheden het aangaan 
van eene geldleening door de gemeente Vi'or
merveer tot een bedrag van ten hoogste 
f 500,000 voor de n bouw eener eigen electri
sche centrale n iet verantwoord kan worden 
geacht, aangez ien het aan ernst igen twijfel 
onderhevig is, of dat bedrijf in concurrentie 

8 
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met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf vol
doende rendabel kan worden geacht; 

dat Ged. Staten mitsdien bij het bestreden 
bes! uit terecht aan het desbetn,ffende raads
hesl uit van 3 Mei 1933 goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. (A.B.) 

7 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vergunningsrecht in de gemeente 
Anna Paulowna. ) 

De R. v. B . heeft voor de schatting van 
de huurwaarde, welke als grondslag voor 
..Je berekening van het vergunningsrecht 
,s voorgeschreven, eerst de waarde van het 
genot der ruimte, waarin sterke drank 
wordt verkocht, op zich zelf beschouwd, 
gesteld op f 30 en heeft daarbij vervolgens 
gevoegd de som, welke van een huurder, 
gez ien de inkomsten en uitgaven van het 
vergunningsbedrijf, ware te bedingen ter 
zake van het feit, dat in het verhuurde 
sterke drank in het klein mag worden 
verkocht. 

In deze methode is als element van 
schatting gebezigd de netto-winst, welke 
met het vergunningsbedrijf behaald wordt, 
en daartegen bestaat geen bezwaar, onder 
voonvaarde, dat bij de vaststelling van de 
netto-winst rekening wordt gehouden met 
alle factoren, welke daarop van invloed 
zijn. 

Daartoe behoort onder meer dat gedeelte 
van de algemeene bedrijfsonkosten der 
zaak, welke geacht kunnen worden op het 
vergunningsbedrijf te drukken. 

In de door den R. v. B. gevolgde me
thode, waarbij het bedrag der netto-winst 
van f 420 is gevoegd bij het bedrag van de 
huurwaarde van de vergunningsruimte op 
zich zei f genomen - ten deze f 30 - moet 
voor de berekening van de netto-winst 
mede deze huurwaarde van f 30 als onkos
tenpost in aftrek worden gebracht. 

Ten onrechte verlangt belanghebbende, 
dat bij de vaststelling van de in de wet 
en verordening bedoelde huurwaarde mede 
rekening worde gehouden met den invloed, 
welke de uitkomst van het vergunnings
bedrijf ondergaat doordien een vergun
ningsrecht wordt geheven. 

De "Hooge R aad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A., 

wonende te Anna Paulowna, tegen de uit. 
spraak van den Raad van Beroep voor de Di
recte Belastingen te Alkmaar van 4 Oct. 1933 
betreffende zijn aanslag in het vergunnings
recht van eerstgenoemde gemeente over het 
jaar 1933/1934; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftel ijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot venverping van het 
beroep; 

0. dat art. 1 van de verordening, regelende 
het heffen van vergunningsrecht voor den ver-

koop van sterken drank in het klein in de 
gemeente Anna Paulowna, bepaalt, dat dit 
recht jaarlijks bedraagt f 12.50 voor elke f 50 
huurwaarde of gedeel te daarvan, welke de Jo. 
caliteit, in verband met den omvang van het 
bedrijf, waarvoor de vergunning strekt, kan 
geacht worden te bezitten, met dien verstande, 
dat het recht niet lager dan f 40 zij; 

0. dat aan belanghebbende een aanslag is 
opgelegd van f 137.50 berekend naar een huur
waarde van f 550, welken aanslag de Gemeen
teraad op het bezwaar van belanghebbende 
heeft gehandhaafd; 

0 . dat belanghebbende in beroep heeft ver
zocht den aanslag te verminderen, waarop de 
Raad van Beroep, met vernietiging van de 
uitspraak van den Gemeenteraad, de huur
waarde heeft bepaald op f 450 en het ver
gunningsrecht heeft gesteld op f 112.50, na te 
hebben overwogen, voor zooveel thans van 
belang: 

dat ter berekening van het vergunningsrecht 
moet worden onderzocht, welke som belang
hebbende jaarlijks zou kunnen bedingen, zoo 
hij de localiteit met aanhoorigheden, waarin 
de vergunning wordt uitgeoefend en dus sterke 
drank in het kl e in mag worden verkocht, ge
let op den omvang van het bedrijf, waarvoor 
de vergunning strekt, aan een ander in ge
bruik gaf; 

dat den Raa d na inzage van het aanslag
biljet in de personeele belasting voor het be
lastingjaarjaar 1932 is gebleken dat de huur
waarde voor die belasting van het bij be
langhebbende in gebruik zijnde perceel in to
taal op f 300 is gesteld, welk bedrag de R aad 
na bezichtiging ter plaatse vermindert met 
f 100 voor huurwaarde van perceelsgedeelten, 
voor welke geen recht van vergunning is ver
leend, zoodat de huurwaarde voor de perso
neele belasting van het perceel met de door 
belanghebbende ter vergader ing genoemde 
aanhoorigheden, waarin het vergunningsbedrijf 
wordt uitgeoefend, op f 360 min f 100 is f 260 
is te stell en welke huurwaarde den Raad ook 
na bezichtiging ter plaatse rationeel voor
komt· 

dat' de Raad wijders bij dit onderzoek ter 
plaatse is gebleken dat de omzet van sterken 
drank op een bedrag van f 1395 moet worden 
gesteld - waarbij de Raad uitgaat van de 
door belanghebbende opgegeven en door de 
gemeente niet behoorl ijk gemotiveerd bestre
den hoeveelhe id van 279 liter gedistilleerd be. 
rnkend tegen f 5 per li ter ( 25 g lazen per 
1 iter tegen f 0.20 per g las) - en dat de totale 
ontvangsten uit het bedrijf, ook daaronder ge
rekend het debiet van andere waren dan sterke 
drank, f 12,000 hebben bedragen, zoodat de 
ontvangsten uit den verkoop van gedistilleerd 
1/9 gedeelte der totale ontvangsten hebben 
beloopen; 

dat de Raad derhalve het genot der ruimte, 
waarin de sterke drank wordt verkocht, stelt 
op 1/9 maal f 200 of in rond cijfer f 30; 

dat de Raad, in aanmerking nemend dat de 
omzet van gedistilleerd 279 li ter heeft bedra
gen, dat die sterke drank, zooals de Raad bij 
bezichtiging ter plaatse heeft geconstateerd, 
in een eenvoudig ingerichte localite it op goe
den stand wordt verkocht, en de bruto-winst 
bij den verkoop van sterken drank stell end op 
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f 837 (f 0.12 per glas is f 3 per li rer over 279 ' 
lirer) , het arbeidsloon op f 417 en het genot 
der ruimre op f 30, het bedrag dat een ge
gadigde zal besteden srelt op f 837 min f 417 
of rond f 420, vermeerderd met het genoemde 
bedrag van f 30 voor het genot der ruimre, 
maakt totaal f 450; 

0 . dat belanghebbende in cassatie heeft ge
sreld: 

S., althans v. t. van art. 23, tweede lid, der 
Drankwet 1931, S. 476, 

doordi en de Raad, aannem ende dat een ge
gadigde in het onderhavig geval f 450 zal be
st.eden, er geen rekening mee heeft gehouden, 
Jat bij het bepalen der huurwaarde in minde
r ing moet worden gebracht: 

1 °. het gedeelte der bedrijfsonkosten, dat 
geacht moet worden op den verkoop van ster
ken d rank in het kl ein re drukken {in dit ge
val dus 1/9 van de totale bedrijfsonkosten); 

2°. het te betalen vergunningsrecht; 
0. omtrent de eerste grief en ambtshalve: 
dat de R aad van Beroep voor de schatting 

van de huurwaarde, welke als grondslag voor 
de berekening van het vergunningsrecht is 
v.oorgeschreven , eerst de waarde van het genot 
der ruimte, waarin sterke drank wordt ver
kocht, op zich zelf beschouwd, heeft gesteld 
op f 30 en vervolgens daarbij heeft gevoegd 
de som, welke van een huurder, gez ien de 
inkomsten en de uitgaven van het vergunnings
bedrijf, ware re bedingen ter zake van het 
feit, dat in het verhuurde srerke drank in het 
klein mag worden verkocht; 

dat in deze methode als element van schat
ting is gebezigd de netto-winst, welke met het 
vergunningsbedrijf behaald wordt, en daar
tegen geen bezwaar bestaat, onder voorwaarde, 
dat bij de vaststelling van de netto-winst re
kening wordt gehouden met a lle factoren, 
welke daarop van invloed zijn; 

dat daartoe, gelijk rerecht in het middel 
wordt aangevoerd, onder meer behoort dat ge
deelte van de algemeene bedrijfsonkosten der 
zaak, welke geacht kunnen worden op het ver
gunningsbedrijf te drukken; 

dat uit 's Raads uitspraak niet blijkt, of 
daarmee rekening is gehouden, met name niet 
duidelijk is, of ter zake eenig bedrag is be
grepen onder de in aftrek gebrachte f 417 -
in de ui tspraak arbeidsloon genoemd - zoodat 
zij op dit stuk in strijd met art. 16 der wet 
van 19 Dec. 1914, S. 564, niet voldoende met 
redenen is omkleed ; 

0. voorts ambtshalve: 
dat in de door den R aad van Beroep ge

volgde methode, waarbij het bedrag der netto
winst van f 420 is gevoegd bij het bedrag van 
de huurwaarde van de vergunningsruimte op 
zich zelf genomen - ten deze f 30 - voor de 
bere ke ning van de netto-winst mede deze 
huurwaarde van f 30 als onkostenpost in af
trek moet worden gebracht, en de Raad van 
Beroep dit over het hoofd heeft gez ien ; 

0. omtrent de tweede gr ief: 
dat belanghebbende verlangt, dat bij de 

vastsrelling van de in wet en verordening be
doelde huurwaarde mede rekening worde 
gehouden met den invloed, welke de uitkomst 
van het vergunningsbedrijf ondergaat doordien 
een vergunningsrecht wordt geheven, echt.er 
ten onrechte; 

dat toch niet aannemelijk is, dat de wet, 
di e een ficti eve huurwaarde als maatstaf voor 
de heffing van het vergunningsrecht voor
schrijft, zou verlangen, dat in dien maatstaf 
zou verdisconteerd moeten worden het feit, 
dat recht geheven zal worden, reeds omdat 
een andere opvatting zou moeten le iden tot 
het gebruik van ingewikkelde wiskundige for
mules ; 

dat dus deze grief faalt; 
Vern ietigt de bestreden uitspraak van den 

R aad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Alkmaar; 

Verwijst het geding naar dien R aad ter 
verdere behandeling en beslissing van de zaak 
in voltallige vergadering met inachtneming 
van dit arrest. 

(W.) 

9 Maa:rt 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, 5e 
lid j 0

• art. 55 . ) 
E en uitgave van een bijzonder school

bestuur terzake van aan de Rijksverzeke
ringsbank betaalde wiskundige reserve 
voor een gewezen onderwijzeres, is een 
noodzakelijk gevolg van het in dienstbe
trekking aan de school verbonden zijn van 
die onderwijzeres; aangez ien de aanwezig
heid van leerkrachten aan een school 
uiteraard strekt ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, valt de 
uitgave onder letter o van art. 55 en 
komt dus voor vergoeding ingevolge art. 
101 , 5e l_id in aanmerking. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur van de 
Parochie van den H eiligen Johannes den 
Dooper, gevestigd te Beemster, tegen het be
sluit van Geel. Staten van Noord-Holland van 
8 November 1933, N°. 72, tot ongegrondver
kl a ring van zijn beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeenLe Beemster van 19 Mei 
1933, houdende vaststelling ten behoeve van 
de bijzondere school voor gewoon lager onder
wijs, Jisperweg 52, a ldaar, van de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1930, met inbegrip van de 
driejaarlijksche verrekening overeenkomstig 
het achtste lid va n dit artikel, over de jaren 
1928, 1929 en 1930 ; 

Den Raad van Stare, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geh°".·d, advies van 
21 F ebruari 1934, 0

• 98; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Maart 1934, N°. 9 168, afdeeling Lager On
derwijs Financieel ; 

0. dat het bovengenoemde besluit van Geel. 
Staten o. a. steunt op de volgende overwegin
gen, dat het bezwaar van den appellant be
treft het niet in de verrekening opnemen van 
een bedrag van f 139.95, door hem aan de 
gemeenre gedeclareerd terzake van door hem 
aan de Rijksverzekeri ngsbank betaalde wis
kundige reserve, bedoeld in art. 41, 3e lid, 
de r Invaliditeitswet, voor eene gewezen onder
wijzeres aan de bovengenoemde school ; dat 
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de raad zich op het standpunt heeft gesteld , 
dat de bedoelde uitgave niet kan worden ge
bracht onder één van de rubrieken e tot en 
met h en o van art. 55 der Lager-Onderwijs
wet 1920, noch onder de kosten van instand
houding, terwijl de appellant daarentegen de 
meening is toegedaan, dat die uitgave, mede 
in verband met Ons besluit van 28 Januar i 
1927, S . 19, zou zijn te rangschikken onder 
rubriek o van dat artikel , m. a.w. zou behoo
ren tot "andere uitgaven ter verzeker ing van 
den goeden gang van het onderwijs"; dat, wat 
Ons voormeld besluit betreft, daarbij o. m. is 
beslist, dat de kosten wegens salarissen, pen
sioenverzekering enz. van in dienst der ge
meente zijnde personen, die op een igerle i wijze 
directen of indirecten arbeid verrich ten ten 
behoeve van de openbare lage re scholen, tot 
de laatstgenoemde rubriek behooren; dat uit 
deze bes! issing weliswaar volgt, dat die kos
ten, gemaakt voor het personeel in dienst van 
de besturen der bijzondere lagere scholen, 
voor zoover althans geen vergoeding uit an
deren hoofde plaats heeft, ook onder rubriek 
o van art. 55 der Lager-Onderwijswet 1920 
moeten worden gebracht, doch dat daaruit 
tevens op ondubbelzinnige wijze blijkt, dat de 
uitgave, waarom het hier gaat, daaronder niet 
kan worden gerangschikt; dat die uitgave 
immers niet, zooals in Ons bovengenoemd be
sluit wordt bedoeld, moest worden gedaan 
voor eene in dienst van den appellant zijnde 
leerkracht, doch integendeel voor eene onder
wijzeres, die de onder zijn beheer staande 
school had verlaten, ten gevolge waarvan 
krachtens het bepaalde in art. 41, 3e lid, der 
Inva lidi teitswet de onderhavige -vordering ter
zake van wiskundige reserve ontstond; dat 
dus de meening van den raad, dat de ge
wraakte uitgave niet voor vergoeding in aan
merking kan komen, steun vindt in Ons be
sluit, waarop de appellant zich ter verdedi
ging van het door hem ingenomen, tegen
overgestelde standpunt beroept; dat ook afge
scheiden van den inhoud Onzer beslissing, 
naar de meening van hun college, de desbe
treffende uitgave niet kan worden aange
me-rkt als te hebben gestrekt tot -verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, in 
aanmerking genomen, dat de verplichting tot 
betaling eerst ontstond, toen de leerkracht, 
waarom het hier gaat, het verband met de 
school van den appellant reeds had verbro
ken ; dat op de voorgeschreven gronden de 
besliss ing van den raad dient te worden ge
handhaafd; 

dat van dit besluit van Ged. Staten het 
schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij Ons besluit van 28 J an. 
1927, S . 19, o.a. werd beslist, dat de kosten 
wegens salarissen en pensioenen van in dienst 
der gemeente zijnde personen, die op eeniger
lei wijze directen of indirecten arbeid ver
richten ten behoeve van de openbare scholen, 
behooren tot die ter verzekering van den goe
den gang van het onderwijs, bedoeld in art. 
55 sub o der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
Ged. Staten van l oord-Holland bij de waar
deering van dit besluit den nadruk leggen op 
het feit, dat het betrof personen in dienst der 
gemeente; dat het meent, dat zulks ten on
rechte geschiedt; dat vooreerst in eene soort-

gelijke besli ssing, te weten Ons besluit van 
18 Juni 1926, N°. 201, de overweging van 
de Kroon dit feit geheel buiten aanmerking 
l aat en alleen zegt, ·wat betreft de salarissen, 
kosten van verzekering tegen ongevallen en 
pens ioenkosten voor het gemeentepersoneel , 
dat deze kosten behooren te worden gerang
schikt onder de kostenrubriek van a rt. 101, 
5e lid, juncto art. 55, sub o, der Lager-Onder
wijswet 1920 ; dat trouwens bij de beoordee
ling van de vraag, of uitgaven bestreden kun
nen worden uit de gemeentelijke vergoeding 
ex art. 101, toch uitslu itend de aard van de 
uitgaven van belang kan zijn en niet het t ijd
stip, waarop de noodzaak tot het doen van die 
uitgave ontstaat; dat, beoordeeld naar den 
aard der uitgave, een betaling wegens wis
kundige reserve is een uitgave wegens pen
sioenverzekering en dus op één lijn gesteld 
kan worden met de uitgaven voor dat doel 
door de gemeente gedaan; dat hij overigens 
moge opmerken, dat de kosten voor verzeke
ring tegen ongevallen en pensioenkosten voor 
het gemeentepersoneel ook steeds achteraf 
worden betaald en, wanneer de betalingsplicht 
voor de gemeente ontstaat, deze zijn oorzaak 
niet vindt in het feit, dat de betreffende per
sonen in dienst der gemeente zijn, maar in 
het feit, dat zij in een voorafgaande periode 
in dienst der gemeente geweest zijn; dat ook 
in dit opzicht er dus geen wezenlijk versch il 
is tusschen de kosten voor het gemeenteper
soneel gemaakt en de betaling der wiskundige 
reserve door hem, appellant; dat het verschil 
in deze door Ged. Staten gemaakt dan ook 
niet houdbaar is; 

0. dat de onderhavige uitgave ter zake van 
aan de Rijksverzekeringsbank betaalde wis-

1 kundige reserve voor een gewezen onderwij
zeres der school een noodzakelijk gevolg was 
van het in dienstbetrekking aan de school 
verbonden zijn van die onderwijzeres; 

dat de aanwezigheid van leerkrachten aan 
een school uiteraard strekt ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs; 

dat mitsdien de bedoelde uitgave moet ge
acht worden onder letter o van a rt. 55 der 
Lager-Onderwijswet 1920 te vallen; 

dat diensvolgens het bedrag, waarop de in 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde 
vergoeding voor het schoolbestuur over het 
jaar 1930, met inbegrip van de in het 8ste lid 
van art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920 
bedoelde verrekening, door den gemeenteraad 
is gesteld , met het bedrag der evengenoemde 
uitgave moet worden verhoogd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Noord-Holl and , het be
sluit van den raad der gemeente Beemster 
van 19 Mei 1933 te wijzigen in dezer voege, 
dat de vergoeding, bedoeld in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 over het jaa r 1930, 
met inbegrip van de driejaarlijksche verreke
ning overeenkomstig het Se lid van dat arti
kel over de jaren 1928, 1929 en 1930 voor 
het schoolbestuur wordt gesteld op f 2438. 705. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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10 Maart 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 122, Vleeschkeurings
wet art. 22.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte goed
keuring onthouden aan een verordening 
op het beheer van het slachthuisbedrijf en 
den vleeschkeuringsdienst op grond, dat 
daarin zouden moeten worden opgenomen 
bepalingen omtrent het sluiten van een 
verzekering tegen schade, en omtrent het 
onderwerpen aan de goedkeuring van hun 
college van bepaalde besluiten, welker 
goedkeuring niet reeds krachtens de ge
meentewet wordt geë ischt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, in gesteld door 

den raad der gemeente Uithoorn tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noordholland 
van 6 September 1933, n° . 159, waarbij goed
keuring werd onthouden aan de bij raadsbe
sluit van 10 Augustus 1933, n°. 123, vastge
stelde beheersverordening van het slachthu is
bedrijf en den vleeschkeuringsdienst; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1934, n°. 86 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 7 Maart 1934, n°. 266 E, 
afdeeling volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun vorengenoemd besluit goedkeu1·ing hebben 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Uithoorn van 10 Augustus 1933, tot 
vasts teil ing van eene verordening op het be
heer van het slachthuisbedrij f en van den 
vleeschkeuringsdienst dier gemeente, 11it over
weging, dat in die verordening niet zijn op
genomen: a. de verplichting tot het si uiten 
van eene verzekering tegen schade, welke door 
fraude kan worden veroorzaakt, en tegen an
dere schaden; b. de bepaling, dat aan de 
goedkeur ing van hun coll ege zullen zijn on
derworpen: le. de door den raad vast te 
stellen voorwaarden, waarop door de gemeente 
kapitaal aan het bedrijf zal worden verstrekt, 
als de gemeente de daartoe be temde gelden 
niet heeft verkregen uit de opbrengst van eene 
leening (art. 3, tweede lid, der verordening); 
2e. de door den raad vast te stellen afschrij
vingstabel, genoemd in art. 21, lid 1, der ver
ordening; 3e. het bes! uit van den raad, waar
bij over de reserve of over een gedeel te daar
van wordt be chikt (art. 25, tweede lid, der 
verordening); 4e. het besluit van den raad, 
waarbij over de vern ieuwingsreserve of over 
een gedeelte daarvan wordt be chikt (art. 33, 
tweede lid , der verordening) ; dat bij hun 
coll ege tegen het niet opnemen van deze bepa
lingen bezwaar bestaat; dat imme rs de onder 
a genoemde bepaling strekt tot vrijwaring van 
het bedrijf tegen buitengewone schaden; dat 
de onder b genoemde bepalingen niet in de 
verordening kunnen worden gemist, daar bij 
het ontbreken daarvan eene ricbtige uitoefe
ning van het door hun college uit t,., oefrnen 
toezicht op het financieele beheer van het 
bedrijf niet in voldoende mate is gewaar
borgd; dat de raad der gemeente ithoorn, 
hoewel bekend met de zienswijze van hun 
college daarmede geen rekening heeft willen 

houden; dat in dje omstandigheden de ver
ordening, naar hunne meening, niet kan wor
den goedgekeurd; 

dat van dit be lui t de gemeenteraad van 
ithoorn bij Ons in beroep is gekomen, aan

voerende, dat de gemeentewet geen verplichte 
zekerheidsstelling door bedrijfsambtenaren 
kent, veel minder de verplichting tot het slui
ten van eene verzek ring tegen schade, welke 
door fraude kan worden veroorzaakt en tegen 

andere" schaden; dat de gemeente ten be
hoeve van bare bedrijven eene verzekering 
heeft gesloten tegen schade ontstaan door dief
stal en fraude ; dat de gemeenteraad zich ech
ter niet verplicht acht zich hiertoe in de des
betreffende beheersverordening onder goed
keuring van Ged. Staten te binden, dat, wan
neer hiertoe werd overgegaan, de gemeente, 
indien zij bijvoorbeeld te zijner tijd de thans 
gesloten verzekeringen door zekerheidstelling 
van de ambtenaren zou willen vervangen, 
zulks zou kunnen afstu iten op, althans afhan
kelijk zou zijn van de goedkeur ing van Ged. 
Staten; dat de raad derhalve 6ezwaar heeft 
tegen den door Ged. Staten onder a gestelden 
eisch, dat de onder letter b omschreven eischen 
eveneens niet voor inwilliging vatbaar worden 
geacht; dat de gemeentewet de besluiten op
somt welke zijn onderworpen aan de goed
keuring van Ged. Staten;. dat -~et toch ';'_iet 
aangaat aan deze op ommmg b1J plaatsehJk_e 
verordening uitbreiding te geven, dat oven
p-ens het toezicht van Ged. Staten op de 
financieele gestes van een tak van dienst vol
doende verzekerd schijnt, dat toch alle onder 
letter b bedoelde besluiten handelingen be
treffen welke zoowel in de begrooting van 
inkoms'ten en uitgaven der gemeente, als in 
die van den desbetreffenden tak van dien t tot 
uitdrukking komen en op die wijze aan het 
toezicht van Ged. Staten zijn onderworpen; 
dat het aan de gemeente niet vrijstaat dit toe
zicht eigener beweging scherper te maken dan 
de wetgever klaarblijkelijk hee ft gewild; 

0. ten aanzien van de verplichte verzeke
ring, dat geen voldoende aanleid ing bestaat, 
de goedkeuring aan de verordening te onthou
den wegens het ontbreken daarin van eene 
bepaling, als door Ged. Staten bedoeld, nu 
de gemeente ten behoeve van hare bedrijven 
verzekeringen heeft gesloten tegen schade, ont
staan door diefstal en fraude , alsmede tegen 
brandschade en niet verwacht behoeft te wor
den, dat het gemeentebestuur met betrekking 
tot het zich verzekeren tegen risico in de toe
komst nalatig zal blijven; 

0. ten aanzien van de door Ged. Staten ge
vorderde goed keuring op bepaal de bes! issi ngen 
van den gemeenteraad, voortvloeiende uit deze 
verordening, dat de gemeentewet de gevallen 
op omt, waarin beslissingen van den gemeen
teraad aan de goedkeuring van Ged. Staten 
zijn onderworpen, zoodat bes! issingen, voort
vloe iende uit deze verordening, welke onder 
voormelde opsomming zouden vallen, vanzelf 
aan de goedkeuring van Ged. Staten zullen 
moeten worden onderworpen, doch dat voor 
eene uitbreiding dier gevall en in deze veror
dening geen plaats is; 

dat mitsdien de verordening alsnog voor 
goedkeuring in aanmerking kan worden ge
bracht; 
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Gezieu Je Gemeentewet en de Vleeschkeu
ringswet 1919, S. 524; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernie"tiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten, alsnog de bij besluit van den 
raad van Uithoorn van 10 Augustus 1933, n°. 
123, vastgestelde beheersverordening van het 
slachthuisbedrijf en den vlee chkeuri ngsd ienst 
goed te keuren. (A. B.} 

12 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (B. W. art. 577; Visscherijwet art. 
17, 3e lid b.) 

Terecht is de Rechtb. van oordeel , dat 
de Zwet, t. a. waarvan zij op fe itelijke 
gronden aannam, dat het een 20-tal jaren 
geleden een bevaarbare en vlotbare stroom 
was, zijn karakter als zoodanig niet door 
de omstandigheden - verminderd verkeer 
door verminderde behoefte om dit vaar
water te gebruiken - heeft verloren; het 
kenmerk van zulk een vaarwater is immers 
gelegen in de bestemming ten algemeenen 
dienste. Nu is weliswaar de omstandigheid 
alleen, dat het die functie kan vervu ll en 
daartoe niet voldoende, doch anderzijds 
mag niet worden aangenomen, dat een 
zeer beduidende "vermindering van het 
verkeer, waarvan - nu de oorzaak daar
van niet in de gesteldheid van het vaar
water is gelegen - niemand zeggen kan, 
hoe lang die vermindering zal duren en 
tot hoever deze gaan zal, het karakter van 
het vaarwater, met het oog op de artt. 
577 B. W . en 17 der Visscherijwet, doet 
veranderen. 

De Rechtb. heeft derhalve terecht art. 
17, 3°. b der Visscherijwet hier van toe
passing geacht. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Rechtbank te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
7 December 1933, waarbij in hooger beroep, 
met bevestiging van een door het Kantonge
recht te Purmerend op 18 Juli 1933 gedane 
uitspraak, wat betreft de bewezenverklaring 
en met vernietiging voor het over ige, de ge
requireerde J. A. B. H., ter zake van het 
bewezen verklaarde van a l Ie rechtsvervolging 
is ontslagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

V erdach te stond blijkens de inleidende dag
vaarding terecht, ter zake dat hij in de ge
meente Wormer op 15 Maart 1933 des na
middags omstreeks 3.10 uur een vischtuig na
melij k een hengel te water heeft gehad en uit 
het water heeft opgehaald, in het vischwater 
genaamd " het Zwet" nabij de H ervormde 
kerk aldaar, van welk water een ander dan 
hij verdachte, de rechthebbende op het visch
recht wa,i, terwijl hij, verdachte, niet voorzien 
was van de vereischte vergunning van den 
rechthebbende op het vischrecht. 

De Kantonrechter te Purmerend achtt.e dit 
feit bewezen en strafbaar en veroordeelde ver
dachte, doch in hooger beroep oordeelde de 
Arr.-Rechtbank te Haarlem op 7 December 

1933 anders. Zij achtte het feit wel bewezen 
maar niet strafbaar, en aanvaardde het ge
voerde verweer. Zij overwoog dat uit de ver
klaringen der gehoorde getu igen voldoende 
is gebleken, dat een twintigtal jaren geleden 
geregeld schepen van ongeveer 30 ton la ad
vermogen (gemiddeld één per week} door de 
Poelsluis het Zwet binnenvoeren en over het 
Zwet voor de omwonenden door hen benoo
digde materialen aanvoerden, en dat toen 
nog een beurtvaartdienst werd onderhouden, 
zoodat in ieder geval ten aanzien van het 
Zwet toen van een bevaarbaren en vlotbaren 
stroom kon worden gesproken. Voorts merkte 
de Rechtbank op dat weliswaar het verkeer 
thans veel geringer is geworden , doch het 
Zwet daardoor zijn karakter van bevaar baren 
en vlotbaren stroom niet heeft verloren, nu 
het mindere verkeer niet zijn oorzaak vindt 
in den toestand van het vaarwater, doch 
slechts in verminderde behoefte dit vaarwater 
te gebruiken, in verband met het gebruik, 
dat van andere verkeerswegen wordt gemaakt. 
In ieder geval vindt nog verkeer met schuiten 
van ongeveer 25 ton laadvermogen ten be
hoeve van twee gehoorde getu igen plaats, zij 
het voor ieder slechts een vijftal keeren per 
jaar, en worden de sluizen, waardoor de sche
pen het Zwet bereiken in stand gehouden. 

De Rechtbank was daarom van meening, 
dat verdachte zich terecht op art. 17 sub 3 b 
der Visscherijwet 1931, S. 410, had beroepen, 
en ontsloeg hem van alle rechtsvervolging. 

De Officier van Justitie bij de R echtbank 
is het met dit vonnis eens, doch stel de beroep 
in cassatie in met het oog op het belang van 
velen over deze zaak een uitspraak van Uwen 
Raad te verkrijgen. 

Bij schriftuur stelt hij a ls middel: ,,S. of 
v. t. van art. 17 Visscherijwet 1931, S. 410 en 
art. 577 B . W." 

Hij voert daarbij aan, dat in het vonnis 
wordt voorbijgezien, da t de sterke verminde
ring, welke het scheepvaartverkeer over het 
Zwet, vergeleken bij 20 jaar geleden heeft 
ondergaan, aan dit water het karakter van 
algemeene verkeersweg heeft ontnomen. 

De omstandigheid, dat het water nog als 
verkeersweg kan worden gebruikt, is niet vol
doende om zijn bestemming tot algemeene 
verkeersweg te handhaven, zegt requirant, nu 
het gebruik zoo gering is geworden, dat van 
een duurzaam en normaal gebruik niet kan 
worden gesproken. 

Ik acht het vonnis der Rechtbank juist ge
wezen en ben dus van meening dat het mid
del niet tot cassatie kan leiden. 

Op grond van hetgeen ter terechtzitting ge
bleken is, kon de Rechtbank aannemen dat 
het Zwet is een verkeersweg te water strek
kende tot algemeen gebruik. De waardeering 
dier feiten is onttrokken aan den H. R. 

Nu art. 577 B. W. ziet op wateren, welke 
om hun algemeene bruikbaarheid als ver
keerswegen te water zijn aan te merken (cfr. 
H. R. 8 Nov. 1915, W. 9875}, aan welk ver
e ischte het Zwet voldoet volgens de door de 
R echtbank vastgestelde feiten, en nu voor 
zoover mij bekend, nergens in de wet a ls ver
e ischte dier wateren wordt gesteld welken om
vang de scheepvaart moet hebben, kan de ver
mindering van verkeer, welke vaststaat t. a. 
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van dit water, buiten beschouwing blijven. 
Ik concludeer derhalve tot verwerping van 

het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuu/ 
S. of v. t. van de artt. 17 der Visscherijwet, 

S. 1931 no. 410, en 577 B. W., door het be
wezen verklaarde niet strafbaar te achten op 
grond, dat het Zwet zou zijn een water als be
doeld in art. 577 B. W.; 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0. dat bij het in zooverre bevestigde vonnis 

ten laste van den gerequireerde is bewezen 
verklaard het hem bij dagvaarding ten laste 
gelegde, te weten: (zie Conclusie); 

0. dat de Rechtbank in het bestreden von
nis, ten aanzien van de strafbaarheid van het 
bewezen verklaarde, heeft overwogen: 

dat uit de verklaringen der ter terechtzit
t ing gehoorde getuigen voldoende is geble
ken , enz. (zie Conclusie); 

0. dat daartegen bij de toelichting van het 
cassatiemiddel is aangevoerd: dat in de aan
gevallen beslissing wordt voorbijgezien, dat 
de sterke vermindering, welke het scheep
vaa_rtverkeer over het Zwet, vergeleken bij 
20 Jaar geleden, heeft ondergaan, aan dit wa
ter het karakter van algemeene verkeersweg 
heeft ontnomen. De omstandigheid, dat het 
water nog als verkeersweg kan worden ge
bruikt, is niet voldoende om zijn bestemming 
tot algemeene verkeersweg te handhaven, nu 
het gebruik zoo gering is geworden, dat van 
een duurzaam en normaal gebruik niet kan 
worden gesproken; 

0. aangaande een en ander: 
dat de Rechtbank op feitelijke gronden, 

welke na te noemen beslissing kunnen dragen, 
heeft bes] ist, dat het Zwet een twintigtal jaren 
geleden was een bevaarbaren en vlotbare 
stroom in den zin van art. 577 B. W.; dat 
de Rechtbank voorts terecht van oordeel is, 
dat dit water door de omstandigheden in het 
vonnis genoemd - verm inderd verkeer door 
verminderde behoefte om dit vaarwater te ge
bruiken - niet zijn karakter van bevaarbaren 
en vlotbaren stroom heeft verloren; dat im
mers het kenmerk van zulk een vaarwater is 
gelegen in de bestemming ten algemeenen 
dienste; dat weliswaar de omstandigheid al
leen, dat het die functie kan vervullen daar
toe niet voldoende is, doch anderzijds niet mag 
worden aangenomen, dat een zeer beduidende 
vermindering van het verkeer, waarvan - nu 
de oorzaak daarvan niet in de gesteldheid van 
het vaarwater is gelegen - niemand zeggen 
kan, hoe lang die vermindering zal duren en 
tot hoever deze gaan zal , het karakter van 
het vaarwater, met het oog op de artt. 577 
B. W. en 17 der Visscherijwet, S. 1931 no. 
410, doet veranderen; 

dat derhalve de Rechtbank terecht art. 17, 
3° b der Visscherijwet, S. 1931 no. 410, hier 
van toepassing heeft geacht; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J .) 

12 Maart 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920. Art. 13.) 

In verband met grooten afstand (13 km) 
van de school , waar het gewenschte onder
wijs wordt gegeven, is i. c. vergoeding van 
pensionkosten gerechtvaardigd. 

Wij \YILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

A. Nolte te Kootwijk n°. 2, gemeente Apel
doorn, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 27 September 1933 n°. 110 
L .O., waarbij is ongegrond verklaar'd zijn be'. 
roep op dit college tegen de besluiten van den 
raad der gemeente Apeldoorn van 8 Maart 
en 13 Apri l 1933, tot het aan hem voor elk 
van zijne kinderen, Petronella J antinae Mar
garethae, geboren 15 Juni 1924, en J antina 
Margaretha Maria, geboren 7 September 1925, 
zoolang zij de Roomsch-Katholieke meisjes
school aan de Molenstraat in die gemeente 
zu ll en bezoeken, in verband met de daaruit 
voor hem voortvloeiende kosten, verleenen 
van eene vergoeding op de basis van eene rij
wielvergoeding, bedragende f 70 per jaar; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
14 Februari 1934, n°. 62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 8 
Maart 1934, n°. 1721, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Apeldoorn bij 
zijne besluiten van 8 Maart en 13 April 1933 
aan A. Nolte, wonende te Apeldoorn, Koot
wijk 2, voor elk van zijne kinderen Petronella 
Jantinre Margarethre en J antina Margaretha 
Maria, zoolang zij de Roomsch-Katholieke 
meisjesschool te Apeldoorn zull en bezoeken, in 
verband met de daaruit voor hem voortvloeien
de kosten, eene vergoeding heeft verleend, op 
de basis van eene l'Îjwielvergoeding, bedra
gende f 70 per jaar, overwegende, dat, wat 
de kern van de thans van Nol te ingekomen 
aanvragen betreft, volstaan kan worden met 
op te merken, dat de adressant vrij is om zich 
te vestigen, waar hij dat wenscht, maar dat 
anderzijds van hem verwacht mag worden, 
dat hij zich daarbij rekenschap geeft van de 
moeilijkheden, welke hij eventueel daardoor 
voor zijn gez in schept; dat, zoo de adressant 
meent eene aanvraag om vergoeding te moe
ten indienen, dit zijn goed recht is, maar dat 
hij niet kan verwachten, dat, indien zijn ver
zoek de grenzen der redelijkheid overschrijdt, 
dit niettemin ten volle zal worden ingewil-
1 igd; dat dit zoowel bij zijne aanvraag van 
31 December 1931, als bij zijne aanvragen van 
13 Februari 1933, het geval is ; dat hij ook 
thans nog van oordeel is, dat aan Nolte, voor
noemd, geen andere vergoed in g vet·leend moet 
wo1·den, dan op de basis van eene rijwiel ver
goeding, omschreven in Ons Besluit van 26 
J anuari 1933, n°. 37; dat de afstand van des 
adressants woning tot de Roomsch-Katholieke 
meisjesschool te Apeldoorn niet 27 km, zooals 
door hem is medegedeeld, doch 13 lnn be
draagt; 

dat, nadat A. Nolte van deze besluiten bij 
Ged. Staten van Gelderland in beroep was 
gekomen, dit coll ege bij zijn besluit van 27 
September 1933, N°. 110, dit beroep onge-
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grond heeft verklaard, uit overweging, dat 
de door den raad der gemeente Apeldoorn 
verleende vergoeding alleszins voldoende kan 
worden geacht ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten A. Nol te 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het onmogelijk is, om voor een bedrag 
van f 70 per jaar een kind in pension te 
krijgen , weshalve hij verzoekt het besluit van 
Ged. Staten te willen verniet igen en hem 
voor zijne twee leerplichtige kinderen eene 
vergoeding uit de gemeentekas te doen ver
strekken van f 40 per maand en per kind, ten
einde hem in staat te stell en, deze kinderen 
in pension te doen in Apeldoorn, om ze aldaar 
het onderwijs aan de Roomsch-Kathol ieke 
meisjesschool aan de Molenstraat te doen 
volgen; 

0. dat op grond van de ter zake ontvangen 
ambtsber ichten moet worden aangenomen, dat 
de nog jonge kinderen van den appellant niet 
tweemaal per dag den af tand van 13 km 
zullen kunnen afleggen voor het bezoeken van 
de Roomsch-K athol ieke meisjesschool aan de 
Molenstraat te Apeldoorn ; 

dat de hierbedoelde kinderen deze school , 
welke de dichtstbijgelegen school is, waar het 
voor hen gewenschte onderwijs wordt gegeven, 
slechts zullen kunnen bezoeken, wanneer zij 
met een voertuig van hunne woning naar de 
school en terug worden vervoerd, of wanneer 
zij te Apeldoorn in pension zijn; 

dat, daar aan het bezigen van een voertuig 
zeer groote kosten verbonden zijn, slechts de 
andere minder kostbare voorziening in aan
merking komt; 

dat de kosten, verbonden aan het verblijf te 
Apeldoorn, blijkens de vermelde ambtsberich
ten, voor elk kind ten hoogste f 176 per jaar 
bedragende, mede in verband met deswege 
mindere kosten van des appellants e igen huis
houding, op f 150 per kind en · per jaar be
hooren te worden gesteld; 

dat deze kosten in verband met de geringe 
financieele draagkracht van den appellant 
hem geheel uit de gemeentekas behooren te 
worden vergoed; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 27 September 1933, 
n°. 110, L.O., en van de besluiten van den 
raad der gemeente Apeldoorn van 8 Maart 
en 13 April 1933, te bepalen, dat aan A . 
Nolte te Kootwijk uit de gemeentekas zal 
worden toegekend een bedrag van f 150 per 
jaar en per kind, ter vergoeding van de kos
ten , verbonden aan het bezoeken van de 
Roomsch-Katholieke meisjesschool aan de Mo
lenstraat te Apeldoorn door zijne beide kin
deren Petronella Jantinre Margarethre en J an
tina Margaretha Maria, gedurende den t ijd , 
waarin zij in den leerplichtigen leeftijd vallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(B.) 

14 Maart 1934. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, N°. 
17347, Afd. Ambtenarenzaken, aan Heeren 
Gedeputeerde Staten der onder cheidene 
provinciën, betreffende: taak van de Col
leges van Gedeputeerde Staten bij de toe
passing van art. 126 der Ambtenarenwet 
1929. 

1. In verband met het feit, dat mij geble
ken is, dat bij sommige Uwer Colleges on
zekerheid en verschil van opvatting heerscht 
omtrent de vraag of onder de vigueur van de 
gewijzigde Ambtenarenwet 1929 voor Ged. 
Staten nog een taak is weggelegd en zoo ja, 
welke de aard en omvang daarvan is, zij het 
mij vergund, het volgende onder Uwe aan
dacht te brengen. 

2. Inderdaad heeft de jongste wijziging van 
de Ambtenarenwet 1929 in de bevoegdheid 
Uwer Colleges in zooverre wijziging gebracht, 
dat de corrigeerende bevoegdheden van die 
Coll eges, ten aanzien van de regelingen, door 
de I agere organen vastgesteld op grnnd van 
artikel 125, tweede lid , dier wet, a l thans voor 
zoover de gemeentelijke regelingen betreft, is 
overgegaan op de Kroon. 

3. Di t laatste wil echter niet zeggen , dat 
Ged. Staten daardoor te dezen aanzien vol
komen zijn uitgeschakeld. H et zou , zooals 
trouwens uit de Memorie van Toelichting en 
de Memorie van antwoord op het ontwerp tot 
wijziging der Ambtenarenwet 1929, duidelijk 
is gebleken, voor de K roon a ls corrigeerende 
centrale instantie, niet wel doenlijk zijn, in
dien Zij zou moeten nagaan of door a lle lagere 
organen uitvoering is gegeven aan artikel 125, 
tweede lid , der Ambtenarenwet en of zulks 
op de juiste wijze is geschied. 

4. De Kroon zal , teneinde H a re corrigee
rende bevoegdheden te kunnen uitoefenen, in 
de eerste plaats dus blijven aangewezen op 
de hulp van deskund ige instanties, di e haar 
kunnen inlichten omtrent de rechtspo it ierege
lingen, door de lagere organen vastgesteld. 

5. Als vanzelf zullen die instanties geen 
andere kunnen zijn dan de Colleges van Ged. 
Staten, die niet a ll een krachtens hun staats
rechtelijke positie op velerl ei gebied bemoeie
nis hebben met de huishouding der lage re or
ganen, doch die ook, vóór de tot standkoming 
van de jongste wijziging der Ambtenarenwet, 
belast zijn geweest met het toezicht op de 
rechtspositieregelingen der lagere organen en 
die zich - het zij hier nogmaals nadrukkelijk 
vermeld - mede dank zij hun uiteraard groote 
kennis van locale omstandigheden en ver
houdingen, in het a lgemeen van die taak op 
voortreffelijke wijze hebben gekweten . 

6. Het komt mij derhalve voor, dat, wil 
men komen tot een juiste toepassing en be-. 
vredigende werking van de gewijzi gde artike
len 125 en 126 der Ambtenarenwet, deze ge
dragslijn moet gevolgd worden, dat Ged. Sta
ten, evenals vóór de wetswij ziging, toezicht 
houden op de uitvoering van de bepaling, ve.r
vat in artikel 125, tweede lid, dier wet. 

7. Indien dus bijv. een gemeente zou na
laten uitvoering te geven aan evengenoemd 
a rtikel of zulks op een, door Uw Coll ege on
juist geachte wijze zou doen .ef hebben gedaan, 
zou a llereerst Uw College zich tot die gemeente 
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kunnen wenden, met verzoek, binnen een be
paalden termijn een ambtenarenreglement vast 
te stellen of in dat reglement de noodige wij
zig ingen aan te brengen. 

8. Mocht het betrokken gemeentebestuur 
daartoe niet bereid zijn, dan staan Uw Col
lege, bij de thans vigeerende wetsbepalingen, 
geenerle i machtsmiddelen ten dienste. Uw 
College zal zich in dat geval dus, onder uit
eenzetting van zijn standpunt en 'Van dat van 
het betrokken gemeentebestuur, tot mij heb
ben te wenden. 

9. Door mij zal dan bes! ist dienen te wor
den of niet, naar aanleiding van het onder
werpelijke geval , aan de Kroon zal moeten 
geadviseerd worden, gebru ik te maken van de, 
Haar in artikel 126, tweede lid , gegeven be
voegdheden. 

10. Door een dusdanige handelwijze worden 
m.i . de grootst mogelijke waarborgen voor een 
billijk en juist optreden tegenover de lagere 
publiekrechtelijke lichamen geschapen, daar 
Uw Coll ege, als bij uitstek deskundig zijnde 
op het gebied der gemeentelijke rechtstoestand-
regelen , ingeschakeld blijft. . 

ll . Ik meen hierbij echter nog op één be
langrijk punt de aandacht te moeten vestigen. 
Vóór de wijziging der Ambtenarenwet 1929, 
stond de bes! issing over de vraag, of het a l 
dan niet gewenscht moest worden geacht, dat 
rechtspositieregelingen van lagere organen 
zouden moeten worden gewijzigd, aangevuld 
of ingetrokken, uitsluitend ter beoordeeling 
van de Colleges van Ged. Staten. 

12. Bij de thans vigeerende wetsbepalingen 
zal zulks niet meer in die mate he.t geval zijn. 
De jongste wetswijzig ing dankt immers haar 
ontstaan aan het bezwaar, hetwelk tegen de 
vroegere redactie terecht werd ingebracht, dat 
zij n .l. niet in voldoende mate aan de zoo ge
wenschte eenheid van rechtspositie-regeling 
over het geheele land bevorderlijk · was en 
verplaatste daarom de corr igeerende bevoegd
heden van de verschillende Colleges van Ged. 
Staten naar één centraal punt, n.l. de Kroon. 

13. Zal nu het met deze wetswijziging be
oogde doel bereikt worden, dan verdient het 
aanbeveling, dat de Colleges van Ged. Staten 
bij hun bemoeiingen in dezen, zich zooveel 
mogelijk conformeeren aan de denkbeelden en 
opvattingen die door de R egeering ten aanz ien 
van de verschillende onderdeelen van het m a
terieele ambtenarenrecht worden gehuldigd. 

14. Voor een deel (o. a. voor het belang
rijke onderdeel dat op de salarieering en de 
daarmede samenhangende finantieele aanspra
ken van de ambtenaren betrekking heeft) zijn 
deze denkbeelden reeds vrij concreet vastge
legd (Rapport der Comm issie-Schouten, Alge
meen Rijksambtenarenreglement, Arbe1dsover
eenkomstenbesluit enz.) voor een ander deel 
zull en nog, voor zooveei noodig, dezerzijds de 
noodige aanwijzingen hieromtrent worden ge
geven. (Als voorbeeld hiervan moge verwezen 
worden naar de U bekende aanschrijving van 
20 December 1933, n°. 16601 I , Afd. Ambte
narenzaken, betreffende de opneming in pro
vinciale en gemeentelijke reglementen van di
verse bepalingen, in h et Al gemeen Rijksamb
tenarenreglement voorkomende). Het spreekt 
van zelf, dat, zoo daaraan behoefte mocht 
bestaan, later op verschillende punten nog 

andere aanwijzingen zullen kunnen worden ge
geven. 

15. Wanneer de Colleges van Ged. Staten 
bij hun bemoeiingen met de rechtstoestand
regelingen der lagere organen zich zooveel 
mogelijk door de, door de R egeer ing aange
geven richtlijnen zullen laten leiden, zal daar
mede tevens bereikt worden, dat voorkomen 
wordt, dat de Kroon in de noodzakelijkheid 
zal komen te verkeeren, van Hare, bij artikel 
126 verleende bevoegdheden te moeten gebruik 
maken en zal tevens de eenheid van optreden 
tusschen Ged. Staten en Regeering (Kroon) 
bewaard blijven. 

16. Met name zal daardoor een, ook voor 
het prestige van Ged. Staten minder wensche
lijke situatie voorkomen kunnen worden, n.l. 
deze, dat bijv. Ged. Staten na te hebben aan
gedrongen op wijziging van een 1·eglement van 
een lager orgaan en - bij eventueele weige
ring van het lager orgaan, om aan dat ver
zoek te voldoen - zich daarna tot de Regee
ring wendende met verzoek, te willen overwe
gen of niet de Kroon terzake zal moeten in
grijpen, van de Regeering tou moeten hooren, 
dat de noodzaak tot ingrijpen niet aanwezig 
wordt geacht. · 

17. Ik vlei mij met de verwachting, dat 
Uw College bereid zal zijn, ten aanzien van de 
toepassing van artikel 126 der Ambtenaren
wet, zijn volle medewerking, op een wijze als 
hiervoren is uiteengezet zal willen verleenen, 
wijl de mogelijkheid van een juiste en billijke 
toepassing van dit artikel, in niet geringe 
mate van deze medewerking afhankelijk is. 

18. Ik merk voorts nog op, dat h et in de 
bedoeling li gt, dat, voor wat de waterschap
pen , veenschappen en veenpolders betreft, de 
behandeling van de aangelegenheden betref
fende de artikelen 125 en 126 der Ambtenaren
wet zal geschieden door mijn Ambtgenoot van 
Waterstaat, die daarvoor met mij overleg zal 
plegen. 

19. Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in alle 
gevallen, de uitvoering van de artikelen 125 
en 126 der Ambtenarenwet 1929 betreffende, 
de behandeling daarvan zal geschieden door 
intermediair van de Colleges van Ged. Staten. 

{B.) 

14 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
's-Gravenhage.) 

Art. 7bis der verordening schrijft terug
gave van belasting voor, indien een ge
bouwd perceel 12 m aanden achtereen on
gebruikt en onverhuurd is gebleven. 

U it de vermelding "onverhuurd" nevens 
"ongebru ikt" blijkt, dat in den zin dezer 
verordening het verhuren van het perceel 
niet begrepen is in het gebruiken van het 
perceel, doch daarvan onderscheiden is. 

Art. 7bis h eeft met gebruiken in de 
ee,ste plaats het oog op de figuur, dat 
een bela t ingplich t ige van een gebouwd 
eigendom het genot, als waarvan sprake 
is in art. 3, heeft door het zelf te ge
bruiken, en met verhuren op de figuur, 
dat de bela stingplichtige de opbrengst ge
niet in den vorm van huur. 
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In het zich hier voordoende geval, dat 1 

de eigenares het perceel in zijn geheel ge
meubeld verhuurt, is sprake van genot 
door verhuren en mitsdien niet van eigen 
gebruik, ook al heeft de eigenares meu
belen in het perceel geplaatst, zoodat, nu 
het perceel gedurende 12 maanden achter
een onverhuurd is gebleven, recht op te
ruggave aanwezig is. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A ., 

wonende te 's-Gravenhage, tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen aldaar van 13 Oct. 1933, betref
fende haar verzoek om ontheffing van straat
bela~ting over de belastingjaren 1932 en 1933; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de verordening op de heffing eener 
belasting, onder den naam van straatbelasting, 
in de gemeente 's-Gravenhage, zooals deze 
verordennig luidt sedert de daarin bij besluit 
van den Raad van 23 Jan. 1928 gebrachte 
wijzigingen, onder meer inhoudt: 

Art. 1. In deze Gemeente wordt eene be
lasting, onder den naam van Straatbelasting, 
geheven wegens gebouwde eigendommen, die 
zelve of wier daarbij behoorende erven aan 
openbare landwegen in de Gemeente belenden 
of in de onmiddellijke nabijheid daarvan ge
legen zijn , mits aan die wegen door de Ge
meente zorg wordt besteed voor verharding, 
verlichting en rioleering of aan eene of meer 
dier voorzieningen. 

Art. 2. Het belastingjaar begint met 1 
Jan. en eindigt met 31 Deo. 

Art. 3, eerste lid. Belastingplichtig zijn zij, 
die krachtens recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht op 1 Jan. van het belastingjaar 
het genot hebben van gebouwde eigendommen, 
bedoeld in art. 1. 

Art. 7bis Voor een gebouwd perceel, dat 
gedurende twaalf achtereenvolgende maanden 
ongebruikt en onverhuurd is gebleven wordt 
aan hem, die over dat geheele tijdvak daar
voor is aangeslagen, de belasting terugge
geven. 

Ter bekoming van deze teruggave moet de 
be]anghebende binnen 30 dagen na den ter
mijn als in het vorige lid bedoeld, een schrif
telijk verzoek daartoe indienen bij den Direc
teur der Gemeentebelastingen ; 

0. dat aan belanghebbende over de belas
tingjaren 1932 en 1933 telkenmaal een aan
slag is opgelegd voor een zestal perceelen, 
waaronder het perceel .. ....... gracht 45; 

dat belanghebbende op 3 April 1933 be
treffende dit perceel een verzoek om onthef
fing heeft ingediend aan den Directeur der 
Gemeentebelastingen te 's-Gravenhage, het
welk deze heeft afgewezen, waarna belang
hebbende tegen diens beschikking in beroep is 
gekomen; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
heeft gehandhaafd, na het hebben overwogen: 

dat over de feiten geen geschil bestaat en 
vaststaat dat voormeld perceel sedert 1 Maart 
1933 niet meer verhuurd is kunnen worden; 

dat dat perceel door appe ll ante gemeubeld 

verhuurd werd sedert 1 Mei 1928 en steeds als 
zoodanig verhuurd is tot 1 Maart 1932, 
sinds welken tijd dat perceel, dat door apel
lante voorzien was van meubelen, leeg heeft 
gestaan; 

dat appell ante van oordeel is, dat de be
stemming van dat perceel was, om gemeubeld 
verhuurd te worden en als zoodanig het gedu
rende meer dan twaalf maanden ongebruikt 
en onverhuurd is gebleven, zoodat art. 7bis 
hier toepasselijk is; 

dat de Raad echter met den Directeur van 
oordeel is, dat het geval van dat artikel niet 
aanwezig ·was; 

dat toch, zooals ook door den Directeur is 
aangenomen, appellante het perceel in ge
bruik heeft om gemeubeld te verhuren en het 
perceel derhalve niet ongebruikt is geweest; 

dat ook de bedoeling, welke appellante heeft 
gehad met het plaatsen van haar meubelen 
in dat perceel, er niet toe afdoet, daar het 
alleen de vraag betreft of het perceel zelf on
gebruikt is, wat niet het geval is, zoodra het 
gebruikt wordt om daarin meubelen van de 
eigenaresse te plaatsen; 

0 . dat belanghebbende beroep in cassatie 
heeft ingesteld, zonder vermelding van arti
kelen , welke zouden zijn geschonden of ver
keerd toegepast ; 

0. ambtshalve: 
dat art. 7bis der toepasselijke verordening 

teruggave van belasting voorschrijft, indien 
een gebouwd perceel 12 maanden achtereen 
ongebruikt en onverhuurd is gebleven; 

dat uit, de vermelding "onverhuurd" nevens 
,,ongebruikt" blijkt, dat in den zin dezer ver
ordening het verhuren van het perceel niet be
grepen is in het gebruiken van het perceel, 
doch daarvan onderscheiden is; 

dat art. 7bis met gebruiken in de eerste 
plaats het oog heeft op de figuur, dat een 
belastingplichtige van een gebouwd eigendom 
het genot, als waarvan sprake is in art. 3, 
heeft door het zelf te gebruiken, en met ver
huren op de figuur, dat de belastingplichtige 
de opbrengst geniet in den vorm v,an huur; 

dat in het zich hier voordoende geval, dat 
de eigenares het perceel in zijn geheel gemeu
beld verhuurt, sprake is van genot door ver
huren en mitsdien niet van eigen gebruik, ook 
al heeft de eigenares meubelen in het perceel 
geplaatst, zoodat, nu het perceel gedurende 
12 maanden achtereen onverhuurd is gebleven, 
recht op teruggave aanwezig is; 

dat zulks ook in overeenstemming is met 
de strekking van art. 7bis, dat wil tegemoet 
komen a,an hem, die een jaar lang geen genot 
van het perceel heeft getrokken, immers dit 
laatste zich ten opzichte van hem, wiens per
ceel bestemd is om gemeubeld te worden ver
huurd, doch die daarin niet slaagt, in niet 
mindere mate voordoet dan voor dengeen, die 
hetzelfde ondervindt met een huis, dat bestemd 
is zonder meubelen te worden verhuurd; 

dat de Raad van Beroep door anders te be
slissen art. 7bis der verordening verkeerd heeft 
toegepast en de teruggave alsnog moet worden 
verleend; 

0. dat vaststaat, dat het huis sedert 1 
Maart 1932 onverhuurd is, terwijl het verzoek 
tot teruggave op 3 April 1933 is inged iend; 

dat in verband met het bepaalde in het 
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tweede lid van meergemeld artikel , dat de 
belanghebbende binnen 30 dagen na den in 
het eerste I id genoemden term ijn het verzoek 
om teruggave schriftelijk moet doen, die te
ruggave moet plaats hebben over het tijdvak 
van 12 maanden, eindigende 4 Maart 1933 en 
11anvangende 5 Maart 1932; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad van 
Beroep, zoomede de beschikking van den Di
recteur der Gemeentebelastingen van 's-Gra
venhage ; 

Bepaalt, dat aan belanghebbende voor het 
perceel ......... gracht 45 ontheffing wordt ver-
leend over het belastingjaar 1932 van 5 Maart 
-31 Dec. en over het belastingjaar 1933 van 
1 Jan.- 4 Maart. 

(W.) 

14 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zakelijke Bedrijfsbelasting in de 
gemeente Dordrecht.) 

Het enkele feit, dat de arbeiders van 
belanghebbende buiten Dordrecht werk
zaam waren, staat aan de juistheid van de 
besliss ing van den R. v. B ., dat belang
hebbende in het betreffende tijdvak zijn 
bedrijf uitoefende binnen de gemeente 
Dordrecht, niet in den weg, daar toch, in 
den zin van art. 282 Gem .wet een bedrijf 
zeer wel binnen een gemeente kan worden 
uitgeoefend, ook al verrichten de arbeiders 
van het bedrijf hun werkzaamheden elders. 

Bedoeld feit brengt evenmin mede, dat 
belanghebbende elders de beschikking had 
over onroerende bedrijfsgoederen en uit 
dat feit is zonder meer ook niet af te 
leiden, dat belanghebbende elders een af
zonderlijk onderdeel van zijn bedrijf had 
gevestigd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen II te Rot
terdam van 23 Nov. 1933, betreffende zijn 
aanslag in de Bedrijfsbelasting der gemeente 
Dordrecht, belastingjaar 1930; 

• Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat ten behoeve van de gemeente Dor
drecht onder den naam van "Bedrijfsbelas
ting" wordt geheven een zakelijke belasting 
op het bedrijf ; 

dat deze belasting, blijkens art. 2 der hef
fingsverordening, verschuldigd is wegens on
dernemingen en inrichtingen, welke binnen 
de gemeente een bedrijf uitoefenen a nders 
dan in stations en waar ten minste tien ar
beiders werkzaam zijn, die op den l en J an. 
van het belastingjaar den vo ll en ouderdom 
van 17 jaren hebben bereikt en die ieder voor 
zich minder verdienen dan een bij a. m. v. b. 
vast te stellen bedrag; 

dat belanghebbende, die ten deze werd aan
geslagen voor 15 arbeiders, zich daartegen 
heeft verzet, eerst vruchteloos bij den Ge
meenteraad en daarna bij den Raad van Be
roep, bij beroepschrift stell ende, dat hij in 

1930 slechts tijdelij k te Dordrecht woonde en 
daar geen bedrijf uitoefende, immers daar 
geen kantoor, pakhuis of werkplaats had, en 
gedurende dat jaar geen zijner arbeiders in 
Dordrecht werkzaam was; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd op 
de navolgende gronden: 

,,dat de Inspecteur der Gemeentebelastin
gen van Dordrecht ter vergadering verklaar
de, dat hij de volgende feiten, die toch zeer 
goed aan appellante bekend zijn, aan den 
Raad voorlegt, zulks ter adstructie van de 
zienswijze der Gemeente, dat appel lant in het 
betrnffende tijdvak wel degelijk binnen de ge
meente Dordrecht een bedrijf uitoefende, te 
weten het aannemersbedrijf, a ls hoedanig de 
Inspecteur noemde het feit, dat appellant, als 
uitoefenende het aannemersbedrijf te Dor
drecht, in het Handelsregister te Dordrecht 
stond ingeschreven; dat op zijn keten op de 
werken buiten Dordrecht stond: ,,A., aanne
mer Dordrecht"; dat belanghebbende te Dor
drecht zijn loonlij sten voor de Rijksverzeke
ringsbank dateerde en onderteekende en deze 
bij den R aad van Arbeid te Dordrecht in
leverde; dat hij op zijn girorekening te Dor
drecht, betalingen ontving en dat de tech
nische ambtenaren van den Provincialen Wa
terstaat hem te Dordrecht over door hem aan
genomen werken opbelden of van daarnit door 
hem werden opgebeld, terwijl a lle officieele 
brieven door de Provinciale Griffie steeds aan 
appellant's adres te Dordrecht werden ver
zonden; 

"dat de Inspecteur voorts overlegde een 
door den Griffier der Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor eensluidend geteekend af
schr ift van een door appell ant op 10 Maart 
1930 gedane aanbied ing voor een werk van de 
Provincie Zuid-Holl and, waaronder staat : 
,,Gedaan te Dordrecht den lOen Maart 1930" , 
zoomede van het daarop door Gedep. Staten 
verzonden antwoord van 11 Maart 1930, waar
bij het bedoelde werk wordt gegund aan " A. 
te Dordrecht"· 

"dat uit dit alles naar 's Raad oordeel 
volgt, dat appell ant zeer zeker zijn bedrijf uit
oefende binnen de gemeente Dordrecht in het 
betreffend tijdvak; 

,,dat, waar voorts niet is gebleken, dat ap
pellant elders bestendig onroerende bedrijfs
goederen zoude hebben ter beschikking gehad 
en voor zijn bedrijf hebben aangewend of dat 
in casu sprake zou geweest zijn van uitoefe
ning door appellant van zelfstandige buiten 
Dordrecht gevestigde onderdeelen van zijn be
drijf en waar bovendien van uitoefening van 
een bedrijf in stations niet is gebleken, de on
derhavige aanslag, zij het op andere gronden 
dan door den Gemeenteraad is gesch ied, moet 
worden gehandhaafd" ; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t. van art. 282 der Gemeentewet, 

althans van art. 16 der Wet op de Raden van 
Beroep en ter toe! ichting de onderstaande grie
ven aanvoert: 

I. dat aan de bestreden uitspraak, met 
name aan de overweging "dat uit dit alles 
naar 's Raads oordeel volgt, dat appellant zeer 
zeker zijn bedrijf uitoefende binnen de ge
meente Dordrecht in het betreffende tijdvak", 



1934 15 _MA.ART 124 

kennelijk ten grondslag ligt de opvatting, dat 
de gemeente, binnen wier gebied een bedrijf 
wordt uitgeoefend, op grond van deze omstan
digheid zonder meer tot het opleggen van een 
aanslag in de Bedrijfsbelasting bevoegd zoude 
zijn; 

dat zoodanige opvatting in strijd is met art. 
282 der Gemeentewet, waarvan toch de strek
king mede is, dat een gemeente slechts tot hef
fing bevoegd is, voor zooverre de bedrijfsuit
oefening op haar gebied pi aats vindt, dus 
voor zoover de arbeiders der onderneming 
werkzaam zijn in het bedrijf in die gemeente; 

dat dan ook de Raad van Beroep, nu was 
komen vast te staan, dat geen van belangheb
bende's arbeiders gedurende het betreffende 
belastingjaar in Dordrecht werkzaam was, den 
niettemin opgelegden aanslag had behooren 
te vernietigen; 

II . dat overigens de uitspraak ook niet kan 
worden geacht met redenen te zijn omkleed: 

a. dat vooreerst 's Raads conclusie, als zou 
belanghebbende in het betreffende tijdvak zijn 
hedrijf binnen de gemeente Dordrecht hebben 
uitgeoefend geen, althans onvoldoenden steun 
vindt in hetgeen door den Inspecteur ter zit
ting werd medegedeeld, respectievelijk over
gelegd, wordende toch het ter zake in de be-
1 issing gerelateerde reeds verklaard door be

langhebbendes bewering in het beroepschrift, 
dat hij in 1930 te Dordrecht woonde; 

b. dat het verder niet duidelijk is, hoe de 
Raad. waar de bevoegdheid tot het heffen 
van Bedrijfsbelasting toch uitsluitend is te 
toetsen aan de feitelijke bedrijfs-omstandig
heden binnen de betrokken gemeente, en waar 
bovendien uit de stukken was komen vast te 
staan: dat belanghebbende buiten Dordrecht 
straatwerken uitvoert, dat hij gedurende 1930 
15 arbeiders in zijn dienst had en dat geen 
dezer arbe iders in dat jaar in Dordrecht werk
zaam was, niettemin zijn uitspraak mede kon 
doen steunen op de overweging: dat niet zou 
zij n gebleken, dat belanghebbende elders de 
beschikking had over onroerende bedrijfsgoe
deren. of dat van een zelfstandig bedrijfsonder
deel buiten Dordrecht sprake zou zijn; 

c. dat rle Raad, met gebruikmaking van, 
in belanghebbendes afwezigheid, ter zitting 
overgelegde schrifturen en aangevoerde be
weringen van feitelijken aard, den aanslag 
heeft gehandhaafd op andere gronden dan 
door den gemeenteraad gebezigd, aldus tre
dende buiten den rechtstrijd van partijen; 

a lth ans, dat belanghebbende in zijn verdedi 
ging ernstig is benadeeld, doordat de Raad 
zijn uitspraak uitsluitend heeft gegrond op 
gegevens en beweringen van feitel ijken aard, 
en op vermoedens, ontleend aan niet-bewezen 
geachte feiten, van al welke gegevens, bewe
ringen en vermoedens uit de stukken niet 
blijkt, en die aan belanghebbende niet bekend 
waren, waardoor hij niet in staat was die be
weringen te bestrijden en aannemelijk te ma
ken dat hij wèl in een andere gemeente over 
onroerende bedrijfsgoederen de beschikking 
had, a lsook dat er wèl sprake wa van een 
bui ten Dordrecht zei fstandig uitgeoefend be
drijfsonderdeel; 

0. dat de Raad van Beroep heeft beslist, 
dat belanghebbende in het betreffende tijdvak 
zijn bedrijf uitoefende binnen de gemeente 

Dordrecht en deze bes! issing doet steunen op 
gronden, welke haar kunnen dragen; 

dat het enkele feit, dat de arbeiders van 
belanghebbende buiten Dordrecht werkzaam 
waren, aan de juistheid dier beslissing niet 
in den weg staat, daar toch, in den zin van 
art. 282 der Gemeentewet, een bedrijf zeer 
wel binnen een gemeente kan worden uitge
oefend, ook al verrichten de arbeiders van 
het bedrijf hun werkzaamheden elders; 

dat bedoeld feit evenm in medebrengt, dat 
belanghebbende elders de beschikking had 
over onroerende bedrijfsgoederen en uit dat 
feit zonder meer ook niet is af te leiden, dat 
belanghebbende elders een zelfstandig onder
deel van zijn bedrijf h ad gevestigd, zoodat de 
Raad zeker kon volstaan met te overwegen, 
dat van een en ander niet was gebleken; 

dat derhalve grief I en grief II onder a en 
b niet opgaan; 

0. dat de regeling van het geding in be
lastingzaken toelaat, dat partijen ter zitting 
van den Raad van Beroep zich op feiten of 
bescheiden beroepen, waarvan in het beroep
schrift of het vertoogschrift nog geen melding 
was gemaakt; 

dat mitsdien de Raad van Beroep zonder 
buiten den rechtstrijd van partijen te treden 
kennis heeft mogen nemen van hetgeen de 
Inspecteur der Gemeentebelastingen ter zitting 
voor het eerst te berde heeft gebracht; 

dat de omstandigheid, dat belanghebbende 
zich daartegen niet heeft kunnen verdedigen, 
uitsluitend daaraan is toe te schrijven, dat hij 
goedgevonden heeft ter zitting niet tegen
woordig te zijn; 

dat ten slotte uit niets blijkt, dat de uit
spraak mede steunt op v.ermoedens, ontleend 
aan niet-bewezen geachte feiten; 

dat, naar uit een en ander voortvloeit, ook 
grief II onder c niet tot cassatie kan lei den; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

15 Maart 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet openbare vervoermiddelen A rt. 1 
j 0 art. 15.) 

Autobu en, bestemd tot het maken van • 
rondritten door gedeelten van het land, 
zijn openbare middelen van vervoer in den 
zin van art. 1 j 0

• art. 15 ; de omstandig
heid, dat de rondritten slechts gedurende 
een deel van het jaar worden gehouden, 
ontneemt daaraan niet het karakter van 
geregelden dienst. 

De voorwaarden, dat enkel pl aatsbewij
zen mogen worden afgegeven voor het ge
heele traject en het vervoer beperkt wordt 
tot die reizigers, d ie bij den aanvang van 
den rondrit zijn ingestegen, leveren vol
doenden waarborg op tegen het onttrek
ken van reiz igers aan bestaande diensten 
tusschen in den rondrit gelegen plaatsen. 

Wij WILHELM! TA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Gebroeders Robart te Apeldoorn, tegen de 
beschikking van Ged. Staten van Gelderlam.1 
van 20 Juni 1933, N°. 152 (Provinciaal Blad 
N°. 89), voor zoovei· daarbij aan de Naam-· 
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looze Vennootschap Geldersche Tramweg
Maatschappij te Doetinchem vergunning is 
verleend tot het onderhouden van een auto
busdienst (rondritten) op het traject Arnhem
Woeste Hoeve-Apeldoorn-het Loo-Garderen
Stroe-Harskamp-Otterlo-Ede -Bennekom -Heel
sum-Westerbouwing-Arnhem; tegen de be
schikking van Ged. Staten van Gelderland 
van 20 Juni 1933, N°. 11i3 (Provinciaal Blad 
N°. 90) , voor zoover daarbij aan de gemeente 
Arnhem (Trambedrijf) vergunning is verleend 
tot het onderhouden van een autobusdienst 
(rondritten) op de trajecten Arnhem-Otterlo
Stroe-Garderen-Uddelermeer-Elspeet-Nunspeet
Elburg- Oldebroek-Heerde -Epe -Vaassen-Apel
doorn-Beekbergen-Woeste Hoeve-Arnhem, Arn
hem- Schaarsbergen- Otterlo-Hoenderlo-Deelen
sche weg-Arnhem, Arnhem-Velp-de Steeg
Ellecom-Dieren-langs het Kanaal-Eerbeek
Loenen-Apeldoorn-Hoog Soeren-Assel-Radio 
Kootwijk-Apel doorn-Beekbergen-Woeste Hoeve
Terl et-Arnhem, Arnhem-Deelensche weg-Ot
telo-Harskamp-Stroe-Garderen-Putten-Ermelo
Harderwij k- Garderen -U ddelermeer • Aardhuis
Apeldoorn-Beekbergen-Woeste Hoeve-Arnhem, 
en Arnhem-Velp-de Steeg-Ellecom-Dieren-langs 
het Kanaal -Laag Soeren -Eerbeek -Loenen
Woeste Hoeve-Arnhem; en tegen de beschik
king van Ged. Staten van Gelderland van 20 
Juni 1933, N°. 154 (Provinciaal Blad N°. 91), 
voor zoover daarbij aan de firma D. de Rijk 
en de firma H. Matser, beide te Arnhem, ver
gunning is verleend tot het onderhouden van 
een autobusdienst (rondritten) op het traject 
Arnhem -Apeldoorn- Uddelermeer-Harderwijk
Garderen-Stroe-Arnhem; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
J anuari 1934, N°. 644(1933); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
\Vaterstaa.t van 12 Maart 1934, 0

• 508, Afd. 
Vervoer- en Mijnwezen ; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland bij hunne 
besluiten van 20 Juni 1933, nummers 142, 
153 en 154 (Provinciale Bladen nummers 89, 
90 en 91) onderscheidenlijk aan de Naam
looze Vennootschap Gel dersche Tramweg 
Maatschappij te Doetinchem, aan de gemeente 
Arnhem (Trambedrijf) en aan de firma D. de 
Rijk en de firma H. Matser, beide te Arnhem, 
vergunning hebben verleend tot het onderhou
den van autobusdiensten (rondritten), en wel 
bij het eerste besluit o. m. op het traject Arn
hem-Woeste Hoeve-Loenen-Apeldoorn-het Loo
Garderen -Stroe-Harskamp-Otterlo-Ede-Benne
kom-Heelsurn-Westerbouwing-Arnhem, bij het 
tweede besluit o.m. op de trajecten Arnhem
Otterlo- Stroe -Garderen- Uddelermeer-Elspeet
Nunspeet- El burg- Oldebroek-Heerde-Epe-Vaas
sen-Apeldoorn-Beekbergen-Woeste Hoeve-Arn
hem, Arnhem-Schaarsbergen-Otte rlo-Hoenderlo
Deel ensche weg-Arnhem, Arnhem-Velp-de 
Steeg-Ellecom-Dieren-langs het Kanaal-Eer
beek-Loenen-Apeldoorn-Hoog Soeren-Assel-Ra
dio Kootwijk-Apeldoom-Beekbergen-Woeste 
Hoeve-Terlet-Arnhem, Arnhem-Deelensche weg
Otterlo- Harskamp -Stroe -Garderen-Putten-Er
melo -Harderwijk-Garderen-Uddel ermeer-Aard
huis-Apel doorn-Beekbergen-Woeste Hoeve-Arn
hem en Arnhem-Velp-de Steeg-Ellecom-Dieren
langs het Kanaal-Laag Soeren-Eerbeek-Loe
nen-Vvoeste Hoeve-Arnhem, en bij het derde 

besluit o. m. op het traject Arnhem-Apel
doorn- U ddelermeer-Harderwijk-Stroe-Arnhem, 
zulks onder een aantal voorwaarden, waarvan 
die onder 5 laatste alinea, luidt; ,.Er wm:den 
enkel plaatsbewijzen afgegeven geldende voor 
het geheele traject" en die onder 11; ,,Het 
vervoer blijft beperkt tot die reizigers, die bij 
den aanvang van den rondrit zijn ingestegen"; 

dat Ged. Staten bij elk dezer besluiten o.m. 
hebben overwogen, dat aan de bezwaren, ont
leend aan vrees voor concurrentie met be
staande ondernemingen kan worden tegemoet 
gE:komen door aan de vergunning de bepaling 
te verbinden, dat het vervoer met de onder
werpelijke rondritten beperkt blijft tot die 
reizigers, die bij den aanvang daarvan instij
gen en dat een enkel tarief voor den geheelen 
rondrit wordt bepaald, en voorts, dat, wat 
betreft de meening van burgemeester en wet
houders van Nijmegen, dat voor de onder
werpelijke rondritten geen vergunning noodig 
is, naar hunne opvatting, de Wet Openbare 
Vervoermiddelen daaráp van toepassing is, 
zulks in verband met het bepaalde in art. 15 
dier wet, omdat het hier intercommunale 
diensten van rijtuigen betreft, bestemd om 
geregeld langs een bepaalden weg de per
sonen te vervoeren, die zich daartoe aan
melden; 

dat van deze besluiten de Gebroeders Robart, 
autobusdienstondernemers te Apeldoorn, bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
het hier gaat om rondritten, dus wogenaamde 
'l'ouringcarritten; dat, indien het zuivere ka
rakter ván deze ritten bewaard blijft, zij niet 
vallen onder de Wet Openbare Vervoermid
del en; dat althans voor dit soort vervoer geen 
vergunning gevraagd wordt, zoodat èn de aan
vraag om vergunning èn het verleenen der 
vergunning beide achterwege hadden behooren 
te blijven; dat het beroep van Ged. Staten 
van Gelderland op art. 15 der wet niet op
gaat; dat art. 15 weliswaar zegt, dat; ,,voor 
de toepassing van deze wet onder de woorden 
openbare middelen van vervoer worden ver
staan de rijtuigen met uitzondering van die 
der spoorwegdiensten en de vaartuigen be
stemd om geregeld langs een bepaalden weg 
de personen, die zich daartoe aanmelden, te 
vervoeren", doch dat een beroep hierop niet 
opgaat, omdat behalve de rijtuigen (met uit
zondering van die der spoorwegdiensten) ook 
de vaartuigen worden genoemd, bestemd om 
geregeld langs een bepaalden weg de per
sonen, die zich daartoe aanmelden, te vervoe
ren; dat het genoegzaam bekend is, dat de 
Wet Openbare Vervoermiddelen ook geldt voor 
de vaartu igen, waarmede reizigers worden 
vervoerd; dat de toepassing van de Wet zich 
echter niet zoo ver uitstrekt, dat voor het 
reizigersvervoe1· per vaartuig een vergunning 
noodig is; _dat een vergunning speciaal ge
vergd wordt krachtens art. 1 voor het vervoer 
van personen per autobus; dat dus de toepas
sing der wet voor het vervoer, dat niet per 
autobus geschiedt, nimmer zóó ver kan gaan, 
dat ook voor dat vervoer een vergunning zoude 
worden gevorderd; dat weliswaar de vergis
sing van Ged. Staten ontstaan is uit het dub
belslachtige karakter der wet, geldend als zij 
is voor openbaar vervoer, wel en niet aan een 
vergunning onderworpen, doch dat Ged. Sta-
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ten het onderwerpelijke vervoer aan zijn ka
rakter hadden behooren te toetsen om na te 
gaan, of hier openbaar vervoer per autobus 
plaats vindt; dat dan de uitslag van dit 
onderzoek tot resultaat zou hebben gehad, dat 
het onderhavige vervoer geheel het karakter 
van autobusvervoer mirn;; dat het hier im
mers, gelijk Ged. Staten zelf toegeven, betreft, 
rondritten; dat zeker die ritten op vastge
stelde tijden worden gemaakt; dat dus een 
zekere regelmaat n iet valt te miskennen ; dat 
echter deze ritten in den regel slechts worden 

.gemaakt in het se izoen en bij goed weder, bij 
voldoende deelname; dat eveneens deze ri tten 
zich uitstrekken tot in het buitenland; dat 
onderweg geruimen tijd wordt ge rust tot het 
gebruiken van ververschingen; dat de t ijd van 
vertrek onderweg dus niet is aan te geven, 
evenmin als de tijd van aankomst op het aan
vangsstation; dat bovendien deze ritten slechts 
in één richting worden gereden; dat daa rbij 
komt, dat slechts die reizigers mee mogen, die 
het geheele traject betalen volgens de 5e ver
gunningsvoorwaarde; dat dit absoluut onbe
staanbaa r is ronder de oplegging van een wel 
omschreven vervoerverbod; da t de voorwaar
de: ,,het vervoer blij ft beperkt tot die re izi
gers, die bij den aanvang van den rondrit zijn 
ingestegen" als zoodanig niet is te beschou
wen, omdat hier de absolute begrenzing van 
het vervoerverbod op het "wegvak" ontbreekt ; 
dat het zelfs als vervoerverbod onjuist is, om
dat hier nergens een verbod tot ui tstappen 
gedurende den rit is te vinden ; dat deze auto
busdiensten rijden van Arnhem naar Arnhem; 
dat dit onbetwistbaar is; dat de af te geven 
re isbiljetten luiden moeten van Arnhem naar 
Arnhem, hetwelk eveneens nimmer werd ge
hoord ; dat derhalve bij deze autobusdiensten 
begin- en eindpunt samenvallen; dat op deze 
wijze autobusdiensten, als rondrit opgezet, 
door heel het land mogelijk worden; dat even
wel vastgehouden moet worden aan het fe it, 
dat deze ritten het karakter van een a utobus
dienst totaal missen, zoodat Ged. Staten zich 
met dat vervoer niet ha dden mogen inl aten 
en zich dus onbevoegd hadden moeten verkla
ren om op deze aanvragen eene beschikking 
te nemen ; dat derhalve het besluit van Ged. 
Staten als strijdig met de W et Openbare Ver
voermiddelen behoort te worden vernietigd; 
dat voorts indien, hoewel dit ongelooflijk is, 
de Kroon van meening is, dat deze dien ten 
wel als autobusdiensten zijn aan te merken, 
Ged. Staten meer rekening hadden behooren 
te houden met de reeds bestaande diensten op 
de gegeven trajecten; dat er een a utobusdienst 
Arnhem-Apeldoorn bestaat van hen, appellan
ten, over 2 routes; dat dus bijvoorbeeld een 
vergunning Apeldoorn-Arnhem zonder route
voorschrift, zoodat vrij uit langs elke route 
gereden kan worden, voor den reeds bestaan
den dienst van hen, appellanten, onaanvaard
baar is; dat het algeheele vervoerverbod ter 
bescherming van hun dienst ontbreekt, door
dat de gelegenheid tot ui tstappen onderweg 
wel bestaat en er dus reizigers van Arnhem 
naar Apeldoorn kunnen worden vervoerd ; dat 
het autobuslijnennet door dit soort vergunnin
gen toch een wonderlijk beeld gaat vertoonen , 
waaruit Ged. Staten op den duur zelf niet wij s 
zullen kunnen worden ; dat op deze wijze op 

één traject diverse ondernemers komen te 
rijden, wat het publiek danig in de wa r zal 
brengen ; dat Ged. Staten ook te weini g in 
deze vergunningen hebben geregeld en te veel 
overgelaten om bij de goedkeuring van de 
dienstregel ing te behandelen; dat het immers 
overbekend is, dat deze autobusdiensten slechts 
in den zomertijd zull !m worden onderhouden ; 
dat hiervan evenwel in de vergunn ing niets is 
te vinden ; dat dit toch zeker in de vergun
ning thuis behoort en niet in de goedgekeurde 
d ienstregeling; dat de vergunningen, zooals 
ze gegeven zijn, dus niet deugen en dat krach
tens deze vergunningen gereden moet worden 
eiken dag, romer en winter; dat dus ook 
reeds uit di t oogpunt bezien de gegeven ver
gunningen niet houdbaar zijn ; dat het onver
dragelijk is ten opzichte van de W et Openbare 
Vervoermiddelen, dat een zevental autobus
diensten naast den di enst van hen, appellan
ten, op het traject Arnhem-Apeldoorn zal wor
den toegelaten; 

0 . da t de appell anten primai r de vraag 
hebben opgeworpen, of de vergunning voor de 
onderwerpelij ke diensten krachtens de Wet 
Openbare Vervoermiddelen vere ischt is; 

0 . di enaangaande, dat k rachtens art. 1 der 
evengenoemde wet eene voorafgaande vergun
ning wordt gevorderd tot het in werking bren
gen van een openbaar middel tot vervoer van 
personen, indien da t vervoer zal geschieden 
met autobussen, terwijl ingevolge art. 15, lste 
lid, der wet onder de woorden "openbare mid
delen tot vervoer van personen" zijn te ver
staan de rijtuigen (met ui tzondering van die 
der spoorwegdiensten en de vaartui gen) be
stemd om geregeld langs een bepaalden weg 
de personen, die zich daartoe aanmelden, te 
vervoeren ; 

dat de bestemming der autobussen, waarmede 
de door de aanvraagsters beoogde rondritten 
zull en worden gereden, aan de evenvermelde 
omschrijving voldoen en dus a ls openbare 
middelen tot vervoer van personen, in den zin 
va,n art. 1 der wet zijn te beschouwen, voor 
het in werking brengen waarvan voorafgaande 
vergunning is gevorderd; 

da t de appell a nten daartegen hebben aan
gevoerd, dat. de meerbedoelde rondritten in 
den regel slechts worden gemaakt tijdens de 
zomermaanden en a ll een bij goed weder bij 
voldoende deelname, doch dat dit laatste in 
strijd zou zijn met de 2de alinea der onder 
nummer 4 aan de vergunning verbonden voor
waarden, voorschrijvende, dat alle ritten stipt 
worden ge reden overeenkomstig de door den 
ondernemer ingevolge de Wet Openba re Ver
voermiddelen aangekondigde dienstregeling, 
te rwijl de omstandigheid, dat deze rondritten 
slechts gedurende een deel van het jaar wor
den gehouden, daaraan het karakter van ge
regel den dienst niet ontneemt; 

dat het hier voorts betreft een speciaal 
soort autobusdiensten, waarbij het te vervoeren 
publiek na volbrachten rondrit weder aan het 
punt van uitgang wordt afgezet, doch dat de 
wet in di t opzicht geen onderscheid maakt 
en deze diensten, wanneer zij geregeld onder
houden worden, niet vrijstelt van het ver
e ischte van vooraf verkregen vergunning; 

dat zoodanige vergunning door de betrokken 
ondernemers mitsdien terecht is gevraagd; 
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0. dat de appellanten subsidiair hebben 
verzocht de gevraagde vergunningen niet te 
verleenen op grond, dat hunne bestaande 
diensten van Arnhem naar Apeldoorn vice 
versa onderscheidenlijk over Otterlo en Woeste 
Hoeve daardoor in gevaar wuden worden ge
bracht; 

dat echter, mede op grond van nadere in
l ichtingen, ingewonnen naar aanle iding van 
een schrijven van de Afdeel ing van den Raad 
van State, voor de Geschil len van Bestuur, 
niet kan worden aangenomen, dat de bestaan
de verkeersvoorziening tusschen de evenge
melde plaatsen van de meerbedoelde rondrit
ten schade van beteekenis zal ondervinden, 
daar toch de aard van het vervoer een geheel 
andere is, terwijl de bepal ing van de laatste 
alinea van voorwaarde 5, inhoudende, dat 
enkel plaatsbewijzen mogen worden afgegeven 
gel <lende voor het geheele traject, en die der 
llde voorwaarde, waardoor het vervoer be
perkt wordt tot die reizigers, die bij den aan
vang van den rondrit zijn ingestegen, voldoen
den waarborg opleveren tegen het onttrekken 
van reizigers aan de bestaande diensten, die 
het gewone verkeer tusschen Arnhem, Apel
doorn en tusschengelegen p laatsen bedienen ; 

Gezien de Wet Openbare Vervoermiddel en ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verk laren. 
Onze Minister van W aterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

15 Maart 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 26.) 

E en raadslid, die in zijne hoedan igheid 
van agent van een steenkolenm ijn provisie 
heeft genoten van levering van steenkol en 
door de mij n aan de gemeente, moet ge
acht worden onmiddell ijk te hebben deel
genomen aan leveringen ten behoeve der 
gemeente. Nu echter moet worden aange
nomen, dat hij van de bestelling der steen
kolen geen kennis heeft gedragen, veel 
minder daarop invloed heeft uitgeoefend, 
is er geen voldoende aan leiding, hem van 
zijn raadslidmaatschap vervallen te ver
klaren. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Stein tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 6 ovem
ber 1933, Letter 11979/3 0 , waarbij de door 
dien raad in zijne vergadering van 15 Sep
tember 1933 uitgesproken schorsing van Th. 
M a rtens a ls lid van dien raad is opgeheven; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Februari 1934, 0

• 99 ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenl a ndsche Zaken van 12 Maart 1934, 
N°. 7447, Afdeeling Binnenl a ndsch Bestuur ; 

0. dat Ged . Staten va n Limburg bij boven
vermeld besluit de door den raad der ge
meente Stein in zijne vergadering van 15 
September 1933 uitgesproken schorsing van 
Th. Martens als lid van den raad dier ge
meente hebben opgeheven ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 

dat blijkens de desbetreffende bevelschriften tot 
betaling, behoorende bij de rekening van de 
inkomsten en uitgaven der gemeente Stein 
over het dienstjaar 1932, door P. J . Smeets, 
de Weduwe W. Janssen, beiden a ldaar, en de 
Naamlooze Vennootschap Domanial e Mijn 
Maatschappij te Kerkrade leveringén van 
steenkolen, onderscheidenlijk ten bedrage van 
f 33.70, f 31.60 en f 131.75, ten behoeve der 
gemeente Stein hebben plaats gehad en dat 
a ls vaststaande moet worden aangenomen, dat 
Martens voornoemd, in zijne hoedanigheid van 
agent der Naamlooze Vennootschap Doma
ni a le Mijn Maatschappij daa rvan provisie 
heeft genoten; dat hij derhalve dermate bij 
de genoemde onderneming is geïnteresseerd, 
dat hij door de onderwerpelijke le veringen 
geacht moet worden middell ij k te hebben 
deelgenomen aan leveringen ten behoeve der 
gemeente in den zin van art. 26 der Gemeen
tewet; dat gevolglijk thans door hun college 
onder het oog moet worden gezien, of in het 
onderwerpelijke geval aanleiding bestaat ge
bruik te maken van de bij art. 28, 2e lid, van 
de genoemde wet gegeven bevoegdheid om 
het betrokken raadsl id van zijn I idmaatschap 
vervallen te verklaren ; dat uit het ter zake 
ingestelde onderzoek is gebleken, dat de steen
kolen door den burgemeester besteld zijn ge
worden buiten voorkennis van :Martens en dat, 
wanneer daartoe a l door burgemeester en wet
houders mocht zijn besloten, hij in ieder geval 
daarbij niet tegenwoord ig is geweest; dat 
derhalve niet kan worden gezegd, dat het 
meerbedoelde raadslid een zooda nig gebruik 
van zijn lidmaatschap zou hebben gemaakt, 
dat daardoor de onderwerpelijke leveringen 
van steenkol en zijn toegevallen aan de onder
neming, bij welker zaken bij geïnteresseerd 
is; dat onder deze omstandigheden naar het 
oordeel van hun college geen voldoende aan
le iding bestaat dit raadslid ·van zijn l idmaat
schap vervallen te verklaren; 

dat van dit beslu it de raad der gemeente 
Stein bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat Ged. Staten blij kbaar van meening 
zijn, dat het meerbedoelde raadslid geen zoo
danig gebruik van zijn lidmaatschap zou heb
ben gemaakt, da t daardoor de onderwerpelijke 
leveringen van steenkolen zijn toegevallen aan 
de onderneming, bij welker zaken hij is geïn
teresseerd; dat de raad deze meening van 
Ged. Staten kan weerleggen, wijl wethouder 
Balden staande de vergadering heeft ver
klaard, dat tijdens zijne zittingsperiode als 
zoodanig (1 September 1931) de heer Mar
tens, in de vergaderingen van burgemeester 
en wethouders aanwezig, de bedoelde bevel
schriften van betaling mede heeft a fgegeven 
en heeft medegewerkt tot bestelling van 
10,000 kg steenkolen bij de Naarnlooze Ven
nootschap Domaniale M ijn Maatschappij te 
K erkrade, ten behoeve der gemeente Stein ; 
dat bovendien de heer Martens tijdens zijne 
zittingsperiode van 1931 in een vergadering 
van burgemeester en wethouders bij a fgifte 
van de betrekkelijke bevelschr iften van beta
l ing of bij eene andere gelegenheid, nimmer 
eene poging heeft gedaan om de steenkolen, 
benoodigd voor de gemeente, te betrekken van 
een a ndere steenkolenmijn dan waarvan hij 
agent is. niettegenstaande hem bekend was, 
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dat hij door de bedoelde handeling in conflict 
kwam met de gemeentewet, zooals nader door 
raadsleden kan worden bevestigd; dat naar 
het oordeel van den raad de heer Martens 
voornoemd in strijd heeft gehandeld met art. 
26 der Gemeentewet; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appellant in zijn beroep, dat, terwijl de 
uitspraak van Ged. Staten, welke blijkens de 
stukken, op 6 November 1933 is verzonden, 
geacht moet worden op 7 November 1933 aan 
den raad te zijn medegedeeld, het beroep
schrift op 21 November daaraanvolgend bij 
Ons is ingekomen; 

dat de raad mitsdien, nu hij binnen den in 
art. 28 der Gemeentewet gestelden termijn bij 
Ons in beroep is gekomen, daarin ontvanke
lijk is; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat daar vast
staat, dat door de Naamlooze Vennootschap 
Domaniale Mijn Maatschappij te Kerkrade 
levering van steenkolen ten behoeve der ge
meente Stein heeft plaats gehad en Th. Mar
tens in zijne hoedanigheid van agent dezer 
Maatschappij daarvan provisie heeft genoten, 
genoemde Martens geacht moet worden on
middellijk te hebben deelgenomen aan leverin
gen ten behoeve der gemeente ; 

dat evenwel op grond van de ter zake ont
vangen ambtsberichten moet worden aange
nomen, dat meergenoemde Martens van de 
bestelling der steenkolen geen kennis heeft 
gedragen, veel minder daarop invloed heeft 
uitgeoefend; 

dat door den raad wel het tegendeel is be
weerd, doch dat de juistheid van deze be
wering niet is gebleken; 

dat Ged. Staten onder deze omstandigheden 
terecht hebben overwogen, dat er geen vol
doende aanleiding bestaat om het meerge
noemde raadslid van zijn raadslidmaatschap 
vervallen te vel'kl aren en op grond daarvan 
de schorsing van den betrokkene a ls lid van 
den raad der gemeente Stein hebben opge
heven; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. 
{A.B.) 

19 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Begrip "bebouwde kom" i.v. m. 
gemeentelijke verordening op de maximum
snelheid - Niet-zuivere vrijspraak - Art. 
8 Motor- en Rijwielwet - Artt. 350, 
430 Sv.) 

De verordening tot regeling van de 
maximumsnelheid voor motorrijtuigen in 
de kom der gemeente Someren geeft niet 
aan wat onder ,,bebouwde kom" is te 
verstaan. Wel is een omschrijving gegeven 
in het besluit van Ged. Staten van N.-B. 
van 5 Oct. 1932, n° . 90. 

De bij art. 8 der Motor- en Rijwielwet 
aan Gedep. Staten toegekende bevoegd
heid is aldus te verstaan, dat, indien Ged. 
Staten daarvan hebben gebruik gemaakt, 
die va tstelling bindend is, zoodat de 

rechter in een voorkomend geval niet meer 
heeft na te gaan of bij die vaststelling het 
feitelijk begrip "bebouwde kom" behoor
lijk is in acht genomen. 

Nu de Rb. haar vrijspraak heeft doen 
steunen op eene uitlegging van "bebouwde 
kom" als feit elijk begrip, heeft zij niet 
op den grondslag der telastlegging be
raadslaagd en beslist, zoodat de vrijspraak 
niet is aan te merken a ls eene in den zin 
van art. 430 Sv. 

Anders A.-G. B esier: De bevoegdheid 
tot het bepalen van de grenzen van de 
bebouwde kom is in het tegenwoordige 
art. 8 aan Ged. Staten gegeven ter beteu
geling van overschrijdingen door de ge
meentebesturen van het feitelijk begrip 
bebouwde kom bij hunne regelingen. Ged. 
Staten zelf zijn derhalve ook aan dat be
grip gebonden. u de Rb. feitelijk heeft 
vastgesteld , dat de onderhavige straat te 
Someren geen aaneengesloten bebouwing 
heeft, is derhalve het besluit van Ged. 
Staten te dien aanzien onverbindend en 
de gegeven vrijspraak een zu ivere. 

De 0. v. J. bij de Rb. te Roermond is re
quirant van cassatie tegen een vonnis van 
gemelde Rb. van 22 Dec. 1933, waarbij, met 
vernietiging van een door het Ktg. te H el
mond op 2 ov. 1933 gedane uitspraak, de 
gerequireerde A. H. v. K. van het hem bij 
dagvaarding ten laste gelegde is vrijgespro
ken. 

Adv.-Gen. Besier concl. tot niet-ontv.-verkl. 
van het beroep: 

Art. 2 der Verordening tot regeling der 
maximumsnelheid voor motorrijtuigen in de 
bebouwde kom der gemeente Someren I uidt: 

"Het is den bestuurder van een motorrijtuig 
verboden daarmede op den weg binnen de 
bebouwde kom der gemeente te rijden met 
een grootere snelheid dan 30 K.M. per uur"; 

Art. 3 geeft den door art. 7, lid 1, der 
Motor- en Rijwielwet vereischten waarborg 
voor de aanwezigheid van waarschuwingsbor
den en art. 4 geeft de strafsanctie op de over
treding van art. 2. 

De bebouwde kom is in deze verordening 
niet omschreven, doch Ged. Staten hebben dit 
onder meer voor de Motor- en Rijwielwet 
krachtens art. 8 daarvan gedaan bij hun be
sluit van 5 Oct. 1932 en wel door daarbij een 
kaartje te voegen, waarop zekere gedeelten 
der gemeente Some ren door een roocle bies 
zijn omlijnd, en die roode bies aan te wijzen 
als grenzen van de bebouwde kom. 

In deze zaak is feitelijk komen vast te staan, 
dat na te noemen Vaarselstraat binnen die 
roode omgrenzing is gelegen. 

Aan den verdachte in deze zaak nu was te 
laste gelegd, dat hij den l en Sept. 1933 des 
namiddags circa 4 uur als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig daarmede binnen de 
bebouwde kom der gemeente Someren op den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij
weg Vaarselstraat heeft gereden met een snel -
heid van circa 51.4 km per uur, althans met 
eene grootere snelheid dan 30 km per uur, 
zulks terwij l die max imum-snelheid aan de 
ingangen van genoemde bebouwde kom op 
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waarschuwingsborden als bedoeld in art. 7 der 
Motor- en Rijwielwet was aangegeven. 

Bij het bestreden, in hooger beroep ge
wezen vonnis heeft de Rb. den verdachte vrij
gesproken, overwegende: .,dat het onderzoek 
ter terechtzitting in hooger beroep niet het 
rechtsgeld ig bewijs heeft opgeleverd van het
geen aan verdachte is ten laste gelegd, zijnde 
daarentegen uit de verklaringen van verdachte 
en van de gehoorde getuigen genoegzaam ge
bleken, dat het betreffende weggedeelte niet 
is aan te merken als liggend binnen de be
bouwde kom der gemeente Someren, hebbende 
immers verdachte zoowel a ls de getuige J. H. 
Muskens, deze laatste onder eede, beide op 
grond van e igen waarneming en wetenschap 
ver ki aard, dat aan den voor het openbaar 
verkeer openstaanden rijweg de Vaarselstraat 
te Someren over een afstand van circa 500 
Meter slech ts een tweetal behu izingen zijn 
gelegen, terwijl het overige gedeelte van den 
weg over dien afstand van geen bebouwing is 
voorzien". 

Met het oog op deze vrijspraak moet all er
eerst met het oog op de ontvankelijkheid van 
het beroep worden onderzocht, of zij een zui
vere is dan wel misschien een bedekt onts lag 
van a ll e rech ts vervol g ing en in het laatste 
geval, of het bewezen verklaarde strafbaar is, 
twee vragen, waarvan de beantwoording vaak 
samenvalt, wanneer - zooals ook hier - het 
geschilpunt is gelegen in de juiste beteekenis 
van een woord of van een uitdrukking, in de 
telastelegging gebezigd en door den stel Ier 
daarvan aan de wet ontleend. 

De Officier meent, da t zijn beroep ontvan
kelijk en gegrond is en legt dit neer in zijn 
bij schr iftuur aangevoerd middel tot cassatie, 
luidende: 

"S. door v. of n.-t. der artt. 7, 8 en 28 
Motor- en Rijwielwet, der artt. 1 , 2, 3, 4 der 
Verordening van de gemeente Someren tot 
regeling der maximum-snelheid, van het be
slui t van Ged. Staten van N.-Brabant van 5 
Oct. 1932, Provinciaal blad 1932, n°. 90, de 
artt. 425, 423, 422, 348, 350, 351 , 352, 358 en 
359 Sv.; 

,,doordat de Rb. den verdachte heeft vrij
gesproken uit overweging, dat het betrokken 
weggedeelte n iet is aan te merken als liggen
.de in de bebouwde kom in feitelijken zin; 

" zulks ten onrechte, vermits 
,,1°. de bebouwde kom, waarvan de dag

vaarding spreekt, niet is de feitel ijke be
bouwde kom , maar de bebouwde kom, zooals 
bij voormeld wettig algemeen voorschrift van 
Ged. Staten van N. -Brabant is aangegeven; 

,,de Rb. blijkt dus niet te hebben beraad
slaagd op den gronds] ag der te l asteleggi ng, 
terwijl hare overwegingen tot ontslag van 
recht,svervolging, in stede van tot vrijspraak 
hadden moeten leiden (het cassatieberoep is 
dus ontvankelijk); 

,,2°. het te laste gelegde feit is een straf
baar feit, ongeacht of het betrokken wegge
-deel te behoort tot de fe itelijke bebouwde kom, 
nademaal Ged. Staten de g renzen der be
bouwde kom hebben vastgeste ld en dat weg
gedeelte binnen die grenzen is gelegen." 

De 0. v. J . licht dit nadei· toe in hoofdzaak 
hiermede, dat de wet, welke aan den ge-
1neenteraad niet de bevoegdheid zou geven de 

L. 193•.L 

bebouwde kom te omschrijven, deze bevoegd
heid in art. 8 der Motor- en Rijwielwet geeft 
aan Ged. Staten en dat dit College hierbij 
niet zou zijn gebonden aan de grenzen der 
bebouwde kom in feitelijken zin. In het ge
val-Someren zouden wij dus te doen hebben 
met een wettelijk begrip bebouwde kom, dat 
ook in de telaste legging is neergelegd en 
waaraan de rechter niet mag tornen. 

Met deze beschouwing kan ik mij niet ver
eenigen en zij is ook in strijd met de recht
spraak van den H. R . Bij arrest van 18 Jan. 
1926 (W. 11500, . J. 1926, blz. 244) , dus 
gewezen vóórdat bij de Wet van 1 Nov. 1924, 
S . 492, welke eerst op 1 Nov. 1927 geheel in 
werking trad , in de Motor- en Rijwielwet art. 
9 (thans art. 8) was ingevoegd, waarbij aan 
Ged. Sta ten de bevoegdheid is gegeven voor 
de toepassing dezer Wet en van het Motor- en 
Rijwielreglement de grenzen der bebouwde 
kom eener gemeente te bepalen, heeft immers 
de H . R. bes! ist, dat de Gemeente voor het
zelfde doel de grens der bebouwde kom niet 
mag uitbreiden buiten het feitelijke begrip 
bebouwde kom, nam elijk een eenigszins aan
eengesloten bebouwing. Dit is ook in overeen
stemming met de geschiedenis van art. 7 der 
Wet (vroeger art. 8). Zie de M. v. A. op het 
V. V. der Eerste Kamer, ook afgedrukt bij 
Sch uurman en Jordens, derde druk, blz. 29. 

H etzelfde zal nu voor Geel. Staten moeten 
gelden, tenzij de gesch iedenis van het tegen
woordig art. 8 der Wet anders mocht leeren. 
Dit is geenszins het geval. Integendeel, bl ij 
kens de M . v. A. aan de Tweede Kamer bij de 
totstandkoming der Wet van 1924, ook afge
drukt bij Schuurman en Jordens, zevende 
druk, blz. 33, is de bevoegdheid tot het be
pal en der grenzen van de bebouwde kom juist 
ter beteugeling van overschrijdingen, door de 
Gemeenten op dit gebied begaan, aan Ged. 
Staten gegeven. 

Uit een en ander volgt, dat het nu Ged. 
Staten zijn , die hunne bevoegdheid hebben 
overschreden, nu vaststaat dat de Vaarsel
straat te Someren geen aaneengesloten be
bouwing heeft, hetgeen een fe itelijke beslis
sing der Rb. is, zoodat hun besluit van 5 Oct. 
1932 onverbindend is en in verband hiermede 
de door de Rb. bij het bestreden vonnis ge
geven vrijspraak een zuivere. 

De Hooge Raad. enz. ; 
0. dat, nu het beroep een vrijspraak betreft , 

allereerst moet worden onderzocht, of het be
roep ontvankelijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaard ing is ten laste gelegd enz., zie con
clusie; 

0 . dat de gegeven vrijspraak, blijkens het 
bestreden vonnis, door de Rb. als volgt is 
gemotiveerd: enz., zie conclusie; 

0. dat deze overweging, volgens welke een 
integreerend deel der telastlegging niet bewe
zen zoude zijn, de gegeven vrijspraak recht
vaard igt, tenzij de Rb. zoude hebben blijk 
gegeven van een onjuiste opvatting van het 
begr ip "bebouwde kom", zooals dit in de te
lastl egging voorkomt, in welk geval immers 
de vrijspraak niet zoude zijn gegeven op den 
grondsl ag der telastlegging; 

0. dat de schriftuur dit laatste aanneemt en 
9 
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wel op grond, dat in het onderhavige geval 
de Ged. Staten hebben gebruik gemaakt van 
de hun bij art. 8 der Motor- en Rijwielwet 
toegekende bevoegdheid om de grens van de 
bebouwde kom der gemeente Someren te be
palen, terwijl volgens die grens de bij dag
vaarding genoemde straat in de bebouwde 
kom zoude vallen; 

0. aangaande een en ander: 
dat de Verordening tot regeling van de 

maximum-snelheid voor motorrijtuigen in de 
kom der gemeente Someren van 12 Mei 1932, 
welke verordening in art. 2 den bestuurder 
van een motorrijtuig verbiedt daa1mede op 
den weg binnen de bebouwde kom der ge
meente te rijden met een grootere snelheid 
dan 30 km per uur, zelf geen omschrij ving 
van het begrip "bebouwde kom" bevat, doch 
de Ged. Staten van .-Brabant bij Besluit 
van 5 Oct. 1932 n°. 90 zulk een omschrijving 
wel hebben gegeven; 

0. dat de bevoegdheid bij art. 8 der Motor
en Rijwielwet aan de Ged. Staten toegekend 
om, voor de toepas ing van deze wet en van 
den in art. 2 bedoelden a . m. v. b., te bepa
len, welke de grens is van een bebouwde kom 
eener gemeente, aldus is te verstaan, dat, in
dien Ged. Staten, gelijk hier het geval is, van 
die bevoegdheid hebben gebruik gemaakt, dan 
ook die vaststelling bindend is, met dat ge
volg, dat de rechter in een voorkomend geval 
niet meer heeft na te gaan of bij die vast
stelling het feitelijk begrip "bebouwde kom" 
behoorlijk is in acht genomen; 

dat dus in de onderhavige telastlegg ing "de 
bebouwde kom der gemeente Someren" betee
kent de bebouwde kom volgens de voormelde 
Verordening, waarvan de stell er der dagvaar
ding kennelijk de toepassing beoogde, hetgeen 
in dit geval wil zeggen de bebouwde kom, zoo
als deze door Ged. Staten is omschreven; 

dat derhalve de Rb., door haar vrijspraak 
te doen steunen op de hiervoren aangehaalde 
overweging, in plaats van na te gaan, of de 
Vaarselstraat valt binnen de grens der be
bouwde kom, woals deze door Ged. Staten 
is bepaald, niet op den grondslag der telast
legging heeft beraad laagd en beslist, zoodat 
de bes] issing niet kan gelden als een vrij
spraak a ls in art. 430 Sv. bedoeld en he_t 
cassatieberoep, derhalve ontvankelijk is; 

0. dat uit het vorenstaande tevens voort
vloeit, dat het middel onder 1 °, waarbij is 
geste ld , dat de Rb. niet op den grondslag der 
telastlegging heeft beraadslaagd, gegrond is 
en het bestreden vonnis moet worden vern ie
tigd, zoodat het middel onder 2° buiten onder
zoek kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Hof te 's-H erto

genbosch ter berechting en afdoen ing op het 
bestaande hooger beroep, met inachtneming 
van dit arrest. 

(W.) 

19 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Drankwet 1931 artt. 39 en 59; 
Drankwetbesluit 1932 art. 1.) 

In aanmerking genomen de strekking 
van de Drankwet (den kleinhandel in al
cohol houdende dranken te regel en ten 
e inde misbruik van deze dranken tegen te 
gaan) kan het woord "gesloten", zooals 
dit in die wet in de artt. 39, lid 1, onder b 
en 59, lid 1, onder 7°, aan de woorden 
,,flesschen, kannen, kruiken of vaten" 
voorafgaat, niet de beteekenis hebben, wat 
fl esschen betreft, van enkel van een beu
gels! uiting voorzien, maar moet beteeke
nen: voorzien van een zoodanig slu itings
middel, dat dit moet worden verbroken of 
verwijderd om de flesch te openen en 
niet meer kan worden gebezigd om haar 
wederom te sluiten. 

Zooals uit genoemde artikelen en uit 
art. 2 Drankwet blijkt, schrijft de wet
gever den verkoop in gesloten fle schen, 
enz. slechts voor in gevall en, waarin h ij 
tegen verkoop van alcoholhoudende dran
ken voor gebruik elders dan ter plaatse 
van verkoop geen bezwaar heeft maar wèl 
tegen verkoop ter plaatse om daar te wor
den gebruikt. Het gesloten zijn dient als 
waarborg, dat de onraadzaam geachte ver
koop niet zal plaats hebben zonder dat 
zu lks valt te constateeren. Een beugel
sluiting zonder meer kan daartoe niet 
leiden. 

Op het beroep van H. G. W., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
's-Gravenhage van 25 Dec. 1933 [ . J. 1934, 
261], waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een vonnis van het Kantongerecht 

, te 's-Gravenhage van 12 September 1933, re
quirant ter zake van: ,,als hoofd van het be
drijf, in een inrichting waarin zwak-alcoholi
sche drank wordt verkocht, welke inrichting 
was een andere inrichting dan een winkel of 
een pakhuis, zwak-alcoholischen drank anders 
dan in gesloten flesschen aanwezig hebben", 
met aanhaling van de artt. 59, le lid, sub 7°, 
66 van de Drankwet S. 1931, N°. 476 ; 23 Sr., 
is veroordeeld tot eene ge ldboete van vij ftig 
cents en vervangende hechtenis van een dag; 
(Gepleit door Mr. R. H. Dijkstra). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 
vonn is is bewezen verklaard, wat den ver
dachte was te laste gelegd n.1.: ,,dat hij te 
Voorburg op 26 Juni 1933 des namiddags 
omstreeks 1.30 uur als hoofd van het bedrijf, 
te weten een bierbottelarij, gevestigd in per
ceel Oranjelust n°. 17, zijnde een andere in
richting dan een winkel of een pakhuis, in 
een gesloten aanhoorigheid van het perceel, 
waar bovengenoemde inrichting zich bevond, 
zonder dat aan hem noch aan een ander voor 
die lokaliteit eenig verlof of een vergunning 
was verleend, een hoeveelheid zwak-alcoholi 
schen drank, te weten bier, bestemd voor den 
verkoop in het klein aanwezig heeft gehad an
ders dan in gesloten flesschen, waarop het 
a lcoholgehalte van het bier, dat zij bevatten 
bij een temperatuur van 15 graden van de 
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honderddeelige schaal duidelijk zichtbaar iu 
volumenpercenten was vermeld, zijnde de daar 
aanwezige flesschen wel voorzien van een 
etiket voldoenend (sic) aan de eischen bij de 
wet gesteld maar zijnde deze flesschen, welke 
elk van een beugelsluiting waren voorzien niet 
dusdanig gesloten en verzegeld dat zij niet dan 
de verbreking van deze sluiting en verzegeling 
geopend konden worden en dat na geopend 
te zijn niet meer deze afsluiting en verzegeling 
weer in den oorspronkelijken toestand kon 
worden gebracht". 

De Rechtbank gaf hieraan de benaming: 
als hoofd van het bedrijf, in een inrichting 
waarin zwak alcoholische drank wordt ver
kocht, welke inrichting was een andere inrich
ting dan een winkel of een pakhuis, zwak
alcoholischen drank anders dan in gesloten 
flesschen aanwezig hebben en voegde hieraan 
toe: ,,feit strafbaar gesteld bij art. 59, le lid 
sub 7° Drankwet 1931, S. 476". 

Te dezer zake veroordeel de zij den verdachte 
tot betaling van een geldboete van vijftig 
cents met bepaling, dat deze boete bij gebreke 
van betaling en verhaal vervangen zal worden 
door hechtenis van een dag. 

Hierbij overwoog de Rechtba11k nog: 
,,dat zij bij de bewezenverklaring en quali

ficatie van het hiervoren omschreven feit niet 
voorbijziet, dat de dagvaarding aan eenige 
schrijf- en stelfouten lijdt; 

"dat immers in de dagvaarding slechts met 
eenigen goeden wil te lezen valt, dat het hier 
betrof een inrichting, waarin zwak alcoholi
sche drank wordt verkocht, terwijl in de laat
ste zinsnede tusschen het woord "dan" en de 
woorden "de verbreking" het woord "door" 
abusievel ijk moet zijn uitgevallen; 

"dat de Rechtbank aan deze omissies geen 
consequenties wil verbinden, nu het hier be
treft een proef-procedure-, waarbij het er vooral 
om gaat uit te maken, of in winkels, pakhui
zen en andere inrichtingen, waarin zwak-alco
holische drank wordt verkocht, bier en andere 
zwak-alcoholische drnnken mogen worden ver
kocht en aanwezig mogen zijn in flesschen, 
die niet anders dan door beugelsluiting zijn 
afgesloten van de lucht, doch die niet door 
eenige sluiting of verzegeling zijn gevrijwaard 
tegen opening, zonder dat later bemerkbaar 
is of de sluiting verbroken is geweest". 

Ik veroorloof mij hierbij op te merken, dat 
m. i., wil de aan het te laste gelegde en be
wezen verklaarde gegeven benaming p<Lssend 
zijn, dit nog in een ander opzicht met eenigen 
goeden wil gelezen moet worden, n.l. in den 
aauhef, welke aldus dient te worden begrepen, 
dat niet het perceel Oranjelust n° . 17 was een 
andere inrichting dan een winkel of een pak
huis, doch dat dit het geval was met de bier
bottelarij en dat dan ook met "bovengenoemde 
inrichting" alsmede met "die lokaliteit", waar
voor geen verlof of vergunning was verleend, 
weer die bierbottelarij wordt bedoeld, die zich 
dan bevonden moet hebben niet in het perceel 
zelf maar in een gesloten aanhoorigheid daar
van. Waar het hier een proef-geding betreft, 
wil ik niet wijzer zijn dan do Rechtbank en 
ook van mijne zijde de welwillendheid betrach
ten, en de telastelegging aldus lezen, wat trou
wens met hare bewoordingen niet onvereenig
baar is. 

De aan het bewezen verklaarde gegeven be
naming licht dan verder de Rechtbank nog toe 
in de volgende overwegingen, welke daardoor 
tevens dienen om het gevoerde verweer te 
weerleggen: 

,,dat de verdachte heeft aangevoerd, dat, 
nu in art. 59 eerste lid sub 7° slechts gevor
derd wordt, dat de flesschen gesloten zullen 
zijn, niet mag worden geëischt, dat die sluiting 
nog aan verdere eischen zal beantwoorden, 
gelijk zulks is bepaald voor sterken drank in 
art. 2 van de Drankwet, zooals dit nader is 
uitgewerkt in art. 1 van het Drankwetbesluit; 

,,dat de Rechtbank zich met deze beschou
wingen van den verdachte niet kan vereenigen, 
daar het woord gesloten in art. 59 eerste lid 
sub 7° in het geheel geen zin zou hebben, 
indien niet bedoeld was gesloten op een wijze, 
die beantwoordt aan de vereischten, waaraan 
ook een sluiting als bedoeld bij art. 2 van de 
Drankwet moet voldoen; 

"dat toéh immers alcoholhoudende drank 
en bier, voor zoover hij niet op fust bewaard 
wordt, altijd in van de lucht afgesloten fles
schen wordt bewaard, zoodat het niet de min
ste zin zou hebben zulks nog eens apart in de 
wet te eischen; 

"dat het nu wel aanbevelenswaardig zou 
zijn geweest indien de wetgever ten aanzien 
van de sluiting van flesschen waarin zwak
alcoholische drank en bier wordt bewaard en 
verkocht, een aparte regeling had getroffen 
of althans te dien aanzien de regeling van 
art. 1 van het Drankwetbesluit toepasselijk 
had verklaard, doch de Rechtbank aanneemt, 
dat ook thans die regeling van art. 1 van het 
Drankwetbesluit toepasselijk moet worden ge
acht op de sluiting van flesschen, inhoudende 
zwak-alcoholischen drank en dat zulks opge
sloten ligt in den eisch, dat de flesschen ge
sloten moeten zijn; 

"dat de Rechtbank hierbij onder meer wordt 
geleid door het feit dat bij de totstandkoming 
van de huidige regeling, zooals die is neer
gelegd in art. 59 eerste lid sub 7° de woorden 
"of die in de localiteit waarvoor een verlof 
is verleend en waarin een andere winkelnering 
wordt uitgeoefend, zwak alcoholischen drank 
anders dan in gesloten flesschen, kannen, krui
ken of vaten, aanwezig heeft of verstrekt of 
het gebruiken van zwak alcoholischen drank 
toelaat" (welke zinsnede bij de latere behan
deling van de wet in de tegenwoordige redac
tie is gegoten) werden ingevoegd bij het mon
deling overleg (Zie Bijlagen Handelingen Ze 
Kamer 1928/29 n°. 65, 1, blz. 58) naar aan
leiding van de wijziging van art. 41 (thans 
44), waarbij de verkoop van zwak alcoholi
schen drank in alle winkels werd mogelijk 
gemaakt; 

,,dat het nu heel duidelijk is dat de wet
gever, toen hij naar aanleiding van de wijzi
ging van het huidig art. 44 ook art. 59 eerste 
lid sub 7° wijzigde en hij daarbij den eisch 
stelde dat de verkoop zou geschieden in ge
sloten flesschen - een eisch, dien hij trouwens 
eveneens zonder verder commentaar stelde in 
art. 39, 1 sub b Drankwet -, hij zich daarbij 
niet anders heeft voorgesteld dan dat de term 
"gesloten" moest worden opgevat zooals hij 
ook moest worden opgevat in art. 2 van de 
Drankwet en dat de sluiting in al deze geval-
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Jen aan dezelfde eischen moest beantwoorden; 
"dat deze eisch van gesloten zijn met een 

zoodanige sluiti ng a ls bedoeld bij art. 1 van 
het Dra nkwetbeslui t ook zin heeft voor den 
verkoop in winkels en pakhuizen en andere 
inrichtingen, waar zwak alcoholische drank 
wordt ve1·kocht, daar de wetgever niet gewild 
heeft, dat in deze winkels per g las zou worden 
verkocht, hetgeen a lthans eenigszins wordt 
tegengegaan door dergelijke vereischten om
trent de sluiting en deze ook juist hier niet 
zinledig zijn, omdat zij wellicht eenige garan
tie bieden, dat het personeel dezer winkels en 
in het bijzonder de loopjongens, die hier be
neden 16 jaren oud kunnen zijn, niet de fles
schen zu ll en openen". 

Bij pleidooi is namens verdachte als middel 
tot cassatie aangevoerd : 

,,S. of v. t. van de artt. 2, 39 lid 1 sub b, 
59 lid 1 sub 7° en art. 66 der D rankwet, S. 
1931 n°. 476, en art. 1 van het Drankwet
besluit 1932. 

,,Bijaldien: 
" De Rechtbank heeft aangenomen, dat de 

sluiting van flesschen, kannen of kruiken, 
waarin zwakalcoholische drank in het klein 
zonder verlof A. of vergunning mag worden 
verkocht of aanwezig mag zij n in winkels, 
pakhuizen of andere inrichtingen als bedoeld 
in art. 39 lid 1 sub b der D rankwet, S. 1931 
n° . 476, moet voldoen aan de voorwaarden, 
die in art. 1 van het Drankwetbesluit, krach
tens art. 2 der Drankwet, S. 1931, n°. 476, 
zijn gesteld aan de sluiting van flesschen, 
waarin sterke drank voor gebruik elders dan 
ter plaatse, waarvoor eene vergunning geldt, 
mag worden verkocht, 

zulks niettegenstaande: 
,, a,. het bepaalde in art. 1 van het Drank

wetbesluit 1932 nergens op den verkoop van 
zwak-alcohol ischen drank krachtens art. 39, 
lid 1 sub b van de Drankwet, S. 1931, n° . 476, 
toepasselijk is verklaard; 

"b. art. 1 van het Drankwetbeslui t 1932 aan 
de begrippen "gesloten", resp. ,,slui ti ng" ele
menten toevoegt, di e aan deze begrippen zelve 
niet eigen zijn, en daaraan slechts bij a lge
meenen maatregel van bestuur krachtens het 
voorbehoud, gemaakt in art. 1, lid 2 der 
Drankwet, S. 1931, n°. 476, en niet bij wege 
van interpretatie, konden worden verbonden; 

"c . noch in de artt. 39, lid 1 sub b, en 59 
lid 1 sub 7° der Drankwet, S. 1931, n° . 476, 
noch in eene andere wettelijke bepal ing ten 
aanzien van den verkoop van zwak alcoholi
sch en drank in het klein op de wijze als be
doeld in art. 39, lid 1 sub b der Drankwet, 
S. 1931, n° . 476, een voorbehoud van gelijke 
strekking is gemaakt, of bij of krachtens zoo
danige bepalingen ten aanzien van de sluiting 
van fl esschen, kannen of kruiken, waarin die 
verkoop geschiedt, voorschriften van denzelf
den of soortgelijken inhoud of strekking, a ls 
die van art. 1 van het Drankwetbesluit 1932 
zijn vastgesteld." 

De bij di t middel onder a,, b en c aange
voerde argumenten zijn op zich zelf juist en 
hebben zeker hunne waarde. Doch naar mijn 
gevoelen wegen zij niet op tegen het betoog 
der Rechtbank, dat ik boven in zijn geheel 
weergaf en waaraan ik nog ~ou wiJlen toe
-voegen , dat hare opvatting geheet strookt :net 

de strekking der Drankwet, welke historisch 
- ofschoon dit in de cons iderans der Wet 
van 1931 niet meer uitkomt - niet strekt om 
den kleinhandel in alcoholische dranken ter 
wille van dien handel zelven te regelen, maar 
vooral om door die regeling het misbruik van 
a lcoholhoudenden drank te beteugelen . 

Ik concludeer dan ook tot verwerping van 
het beroep. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgesteld bij pleidooi: (zie con
clusie); 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard hetgeen aan 
requirant bij oorspronkelijke dagvaarding is 
telastegelegd, ( zie conclusie} ; 

dat blijkens het bestreden vonnis de Recht
bank deze telastelegging aldus heeft gelezen, 
dat het hier betrof eene inrichting, waarin 
zwak-alcoholische drank wordt verkocht en 
dat in de laatste zinsnede tusschen het woord 
" dan" en de woorden "de verbreking" wordt 
gelezen het abusievel ijk uitgevallen woord 
,,door"; dat het bewezenverklaarde is gequa
lificeerd en te dier zake straf is opgelegd als 
boven is vermeld; 

0. dat in het bestreden vonnis nog verder is 
overwogen in den zin a ls in het middel van 
ca atie is weergegeven; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat hetgeen in het middel wordt aangevoerd 

ten betooge, dat het bepaalde in art. 1 van 
het Drankwetbesluit 1932 niet op den verkoop 
van zwak-alcoholischen drank krachtens art. 
39, lid 1, sub b der Drankwet van toepassing 
is, is gegrond; dat dit evenwel den requirant 
niet kan baten omdàt desondanks de beslis
sing, waartoe de Rechtbank in het bestreden 
vonnis is gekomen en waarop zij de veroor
deeling heeft gebaseerd, is juist en daardoor 
de in het middel genoemde wetsartikelen niet 
zijn geschonden of verkeerd toegepast; 

dat toch, de strekking van de Drankwet in 
aanmerking genomen - den kleinhandel in 
a lcoholhoudende dranken te regelen, ten einde 
misbruik maken van deze dranken tegen te 
gaan - het woord "gesloten", zooals di t in 
die wet onder anderen in de artt. 39, l e lid, 
onder b en 59, l e lid, onder 7 aan de woorden 
,, fl esschen, kannen, kruiken of vaten" vooraf
gaat niet de beteekenis kan hebben, wat fles
schen betreft, van enkel van eene beuge lsluiting 
voorzien, n1aar moet beteekenen, voorzien van 
een zoodanig sluit ingsmiddel , dat dit moet 
worden verbroken of verwijderd om de fl esch 
te openen en niet meer kan worden gebezigd 
om haar wederom te sluiten ; 

dat, zooals uit de aangehaalde a rtikelen van 
de Drankwet a lsmede uit haar art. 2 blijkt, 
de wetgever den verkoop in gesloten fl esschen 
enz. slechts voorschrijft in gevallen, waarin 
hij tegen verkoop van alcoholhoudenden drank 
voor gebruik elders dan ter plaatse van ver
koop geen bezwaar heeft maar wèl dat te 
dier plaatse die drank wordt verkocht om daar 
te worden gebruikt; dat het "gesloten" zijn 
a ls waarborg dient, dat de onraadzaam ge
achte verkoop niet zal plaats vinden zonder 
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dat zulks val t te constateeren, maar deiartoe 
een beugelsluiting zonder meer niet kan 
dienen; 

dat het middel , als opkomende tegen eene 
juiste beslissing, dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Maart 1934. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 13.) 

De opvatting, als zouden de kosten van 
vervoer naar eene elders gevestigde school 
voo1· u.l.o. n iet ten laste der gemeente 
behooren te worden gebracht, zoolang er 
in de gemeente gelegenheid is, aan de 
school , die de leerling oorspronkel ijk be
zocht, het 7e leerjaar door te brengen, 
vindt geen steun in de bewoordingen van 
art. 13. 

De omstandigheid, dat de gemeente, 
waar de leerling ter school gaat, van de 
gemeente, waar hij woonachtig is, door 
twee gemeenten gescheiden is, vormt geen 
beletse l, eerstbedoelde gemeente aan te 
merken als eene " naburi ge gemeente" in 
den zin van art. 13. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Culemborg, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelde rl and van 
31 October 1933, n°. 178, L.O., waarbij met 
vern ietiging van zijn besluit van 7 Augustus 
1933, waarbij a fwij zend is beschikt op de ver
zoeken van C. van Asch, A. Dieleman, P. C. 
van der Meer, J . P. de Heus en G. Krabbe, 
te Culemborg, om toekenning van eene tege
moetkoming, a ls bedoeld in art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920, ten bedrage van onder
scheidenlijk f 106.30, f 91. 30, f 106.30, f 106.30 
en f 91.30, in verband met het bezoeken door 
één leerplichti g kind, geboren onderscheiden
lijk 6 Januari 1923, 5 Mei 1921, 17 Augustus 
1921, 3 Februari 1921 en 11 December 1920, 
van ieder dier verzoekers van de Gerefor
meerde school voor uitgebreid lager onderwijs, 
Wolvenple in 2, te Utrecht, is bepaald, dat 
aan ieder van de adressanten eene vergoeding 
zal worden toegekend van f 40 per leerplichtig 
kind per jaar; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Februari 1934, n°. 118 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Maart 1934, n°. 2186, Afd. L.O.A.; 

0 . dat de raad der gemeente Culemborg bij 
beslu it van 7 Augustus 1933 op de vorenver
melde verzoeken afw ijzend heeft beschikt, ui t 
overweging, dat in art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 wordt gesproken van het bezoe
ken eener school in eene naburige gemeente, 
en de gemeente Utrecht op ongeveer 17 km 
van Culemborg gelegen, met zelfs twee tus
schengemeenten, niet a ls nabur ige gemeente 
is te beschouwen, alhoewel de spoorwegver
bind ing het heen en weer reizen voor school
kinderen mogelijk maakt; dat de adressanten 
niet verpl icht zijn hunne k inderen het onder-

wijs in Utrecht te doen volgen, aangezien een
zelfde mogelijkhe id bestaat in de gemeente 
Vianen, welke gemeente op slechts 10 km 
afstand van Culemborg is gelegen; dat ook 
ten aanzien van deze gemeente hetzelfde geldt, • 
namelijk, dat deze gemeente n iet a ls naburige 
ge rneente is te beschouwen, aangez ien tusschen 
die gemeente en Culemborg eveneens twee 
gemeenten zijn ge legen; 

dat, nadat van dit raadsbesluit de verzoekers 
bij Ged. Staten van Gelderland in bemep wa
ren gekomen, deze bij hun besluit van 31 
October 1933, n°. 178, L.O., het raadsbesluit 
hebben vernietigd en bepaald, dat aan ieder 
van de adressanten eene vergoeding zal wor
den toegekend van f 40 per leerpl ichtig kind 
per jaar, daarbij o. a . overwegende, dat de 
gemeenten Utrecht en Vianen, gelet op de 
be taande middelen van vervoer, moeten wor
den beschouwd a ls naburige gemeenten van 
de gemeente Culemborg en de aanwezigheid 
van één dan wel meerdere gemeenten tusschen 
de betrokken gemeenten hieraan niet afdoet; 
dat, aangezien aan de voorwaarden, bij art. 
13 der Lager-Onderwijswet 1920 op het ver
leenen van eene tegemoetkom ing gesteld, 
wordt voldaan, de kosten van vervoer, zoo 
zuinig mogel ijk berekend, behooren te worden 
vergoed; dat door de adressanten aan Utrech t 
de voorkeur wordt gegeven boven Vianen, 
omdat de vervoergelegenheid met de eerst
genoemde plaats beter is; dat echter , daar de 
afstand tot de ge reformeerde school voor uit
gebre id lager onderwijs te Vianen ± 10 km. 
bedraagt en het hier betreft kinderen van den 
leeftijd , dat zij een uitgebreid lage r onderwijs 
school bezoeken, met een vergoeding voor een 
vervoer per rijwiel a ls regel kan worden vol
staan, welke vergoeding zou kunnen worden 
aangevuld met de vervoerkosten van de auto
bus voor de dagen van zeer si echt weer; dat 
onder deze omstandigheden eene vergoed ing 
van f 40 per kind en per jaar bil lij k is te 
achten; 

dat van dit bes! uit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Culemborg hij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zij ns inziens de 
bedoel ing van art. 13 geen andere is, dan dat 
de kinderen gedurende hun leerplichtigen 
leeftijd in staat moeten worden gesteld, eene 
school voor lager onderwijs overeenkomstig 
de keuze der ouders te bezoeken, echter op de 
voor de gemeente minst kostbare wijze; dat 
daarom niet de kosten van het vervoer naar 
een elders gevestigde school voor uitgebreid 
lager onderwijs ten I aste van de gemeente 
behooren te worden gebracht, zoolang er in de 
gemee11te nog gelegenheid is, aan de school, 
di e de leerling oorspronkelijk bezocht, het 
zevende leerjaar doo r te brengen, zonder dat 
daaraan vervoerkosten zijn verbonden; dat, 
ware het anders, de L ager-Onderwijswet 1920 
een voorecht zou geven aan leerl ingen van 
het uitgebreid lager onderwijs, hetwelk door 
leer! ingen, die anders voortgezet onderwijs 
genieten, gemist wordt ; dat dit toch niet de 
bedoeling van de wet kan zijn ; dat h ij boven
d ien, in tegenstelling met Ged. Staten, van 
oordeel is, dat de gemeente Utrecht ten op
zichte van Culemborg niet a ls "naburige ge
meente" kan worden beschouwd; dat de af
stand tusschen Utrecht en Culemborg langs 
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den kortsten weg toch nog ten minste 20 km. 
bedraagt; dat wel iswaar, ondanks dezen af
stand, het dagelijks bezoeken van scholen te 
Utrecht door leerlingen uit Culemborg moge-

• lijk is, dank zij den gunstigen spoorwegver
bindingen, doch dat dit geen reden kan zij n 
om op dien grond Utrecht ten aanzien van 
Culemborg onder "naburige gemeenten", be
doeld in de Lager-Onderwijs 1920, te rang
schikken; dat zijns inziens het besluit van 
Ged. Staten behoort te worden vernietigd; 

0. dat de onderhavige ouders aan art. 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 aanspraak kun
nen ontleenen op steun uit de gemeentekas in 
de kosten, verbonden aan het doen bezoeken 
door hunne k inderen van de Gereformeerde 
school voor u itgebre id lager onderwijs te 
Utrecht; 

dat de opvatting van den appellant, a ls 
zouden de kosten van het vervoer naar eene 
elders gevestigde school voor uitgebreid lager 
onderwijs niet ten laste van de gemeente be
hooren te worden gebracht, zoolang er in de 
gemeente gelegenheid is, aan de school, die 
de leerl ing oorspronkelijk_ bezocht, het 7e leer
jaar door te brengen, geenerlei steun vindt 
in de bewoordingen van art. 13 der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat evenmin de omstandigheid, dat de ge
meente Utrecht van de gemeente Culemborg 
door twee gemeenten gescheiden is, een be
letsel vormt, de gemeente Utrecht aan te mer
ken als eene naburige gemeente, in den zin 
van het genoemde artikel, waarheen de kin
deren ter school kunnen worden gezonden met 
steun uit de gemeentekas in de vervoerkosten; 

dat voorts het bedrag, dat door Ged. Staten 
- met inachtneming van de goedkoopere ver
voerkosten naar Vianen - per jaar en per 
kind is toegekend, niet te hoog is te achten; 

dat m itsdien geen aanleiding bestaat, de 
beslissing van Ged. Staten te wijzigen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

22 Maa,·t 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 46; Soheurwet S. 1918 
n° . 503 art. 6. ) 

De wederafroeping van de zaak ter rolle, 
welke door het vonnis, waartegen beroep, 
was gelast, had de strekking om te ge
raken tot de vaststelling van een feit, het
wel k de Rechtbank voor een juiste bepa
ling der schadevergoeding noodig achtte 
(te weten de vaststelling van den tijd van 
scheuring van het land, waarover het ge
ding loopt, R ed.) . Reeds hierom heeft het 
Hof terecht het hooger beroep tegen dat 
vonn is toelaatbaar geacht, omdat een zoo
danig vonn is, hetwelk dus een instructie 
beveelt, waarvan de beslissing der zaak 
zelve afhankelijk kan zijn, niet praepara
toir, doch interlocutoir is. 

Bij de berekening van het nadeel, het
welk de Staat verpl ioht is den e igenaren 
der gescheurde gronden te vergoeden , moe-

ten in aanmerking worden gebracht de 
vermogensveranderingen - zoowel voor
deelige als nadeelige - welke ten gevolge 
van de omzetting van grasland in bouw
land voor de eigenaren der gronden zijn 
ontstaan. Daartoe behoort echter n iet een 
vergoeding, welke die eigenaren van der
den voor het overnemen van den scheur
pl icht hebben ontvangen, omdat zoodanige 
vergoeding niet door de omzetting is ver
oorzaakt en dus niet als een door de 
scheuring zelve ontstaan voordeel is te 
beschouwen. Indien het bedrag der ver
goeding afhankelijk zou zijn van andere 
omstandigheden dan d ie, welke met de 
omzetting zei ve samenhangen, zouden de 
voorschriften van artt. 8 tot 12 der Scheur
wet, welke hun, die andere dan a ls e ige
naren een zakelijk recht op de gescheurde 
gronden hadden, een zekere aanspraak 
geven op de door den Staat te betalen 
schadevergoeding, niet tot hun recht 
komen. 

De Staat der Nederlanden, woonplaats· heb
bende te 's-Gravenhage, eischer tot cassatie 
van een arrest van het Gerechtshof te 's-Gra
venhage de dato 15 Mei 1933 tusschen par
tijen ( . J. 1934, 65, R ed.), gewezen, advo
caat Jhr. Mr. G . W. van der Does; gepleit 
door Mr. G. H . Telders, 

tegen: 
P. D. Dijkstra, koopman en landbouwer, wo
nende te St. Jacobi-Parochie, gemeente 't 
Bildt, c.s. , verweerders in cassatie, advocaat 
Mr. H. J . Frima. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Als cassatiemiddelen zijn in deze zaak voor
gedragen: ,,I. S. of v. t. van artt. 46, 48, 336 
en 339 Rv., omdat het Hof op den onju isten, 
althans onvoldoenden grond, dat de Rech t
bank in de overwegingen van haar in appèl 
bestreden vonnis van 31 December 1931 gezegd 
heeft bij het vaststellen van de schade met een 
in dat vonnis genoemde aftrekpost reken ing 
te zu llen houden en op de eveneens onj u isten, 
althans onvoldoenden grond dat het vonnis de 
strekking had om tot vaststelling van een fe it 
te komen, oordeelt dat een vonn is, waarvan 
het dictum slechts bepaalt, dat de zaak op een 
in het vonnis genoemden dag weder ter rolle 
zal worden afgeroepen om partijen in de ge
legenheid te stellen uitsluitsel te geven om
trent een daarin vermelde fe itelij ke vraag, n iet 
van praeparatoiren aard is en dat dus het 
hooger beroep daartegen ontvankelij k is ook 
anders dan gelijktijdig met het e indvonn is, 

zulks ten onrechte omdat de door het H of 
aangevoerde omstandigheden aan een vonn is 
a ls hierboven omsch reven het praeparatoiI· 
karakter niet ontnemen en omdat de Rech t
bank over het door appell anten a ls oorspron
kelijk eischers gevorderde, te weten betaling 
van f 21994.85, nog op geen enkele wij ze 
eenige beslissing had gegeven en ten over
vloede, omdat de Rechtbank rechtens volkomen 
vrij bleef om later alsnog ook omtrent het in 
de overwegingen van het bestreden vonnis be
handelde punt zoodanige besl issing te nemen 
a ls zij alsdan zou vermeenen te behooren." 
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,,II. S. of v. t. vau art. 48 Rv., artt. 1, 5, 
6 en 7 van de Wet van 27 Juli 1918, S. 503 
(Scheurwet 1918, S. 503), artt. 1, 6, 42, 43, 
44, 45 K. B. (A. M. v. B.) van 13 November 
1918, S . 588, omdat het Hof, overwegende 
omtrent de eerste grief: ,,dat door de hier
bedoelde, door de overheid goedgekeurde, 
overname van den scheurplicht, deze plicht 
kwam te rusten op de landerijen van appel
lanten in plaats van op de oorspronkelijk aan
gewezene en de Staat dientengevolge verplicht 
werd de door de wet bevolen schadevergoeding 
voor de scheuring hunner landerijen aan de 
appel !anten uit te betalen; 

,,dat van een toerekening op die schadever
goeding van een door appellanten behaald 
voordeel slechts dan sprake zou kunnen zijn, 
als het voordeel was behaald als gevolg van 
het feit, waarop de schadevergoeding steunt, 
d. i. het omzetten van grasland in bouwland; 

"dat hiervan in dit geval echter geen sprake 
is, vermits het hierbedoelde voordeel niet is 
verkregen als een rechtstreeksch gevolg van 
de scheuring, maar krachtens een met derden 
gesloten overeenkomst, die van den last van 
den scheurplicht wenschten te worden bevrijd 
en daarvoor tot een geldelijk offer bereid 
waren, en de Staat aan die· overeenkomst geen 
rechten kan ontleenen;" 

op deze onjuiste althans ongenoegzame gron
den beslist, dat bedragen door appellanten van 
derden verkregen wegens het van die derden 
overnemen van den scheurplicht, bij het be
rekenen van de schadeloosstelling niet in aan
merking mogen komen; zu lks ten onrechte 
daar de wet slechts beoogt en bepaalt, dat 
betrokkenen, indien zij nadeel ondervinden, 
worden schadeloos gesteld en dus de vergoe
ding nimmer het nadeel mag overtreffen, ter
wijl bovendien voordeelen van derden bedon
gen tegenover het van die derden overnemen 
van de verplichting om te scheuren, wel dege
lijk een gevolg zijn van het daadwerkelijk 
vervallen van de overgenomen verplichtingen 
en in elk geval het feit, dat de voordeelen 
verkregen zijn krachtens overeenkomst met 
derden, niets afdoet aan het feit, dat door het 
verkrijgen van deze voordeelen per saldo min
der schade geleden is dan ronder deze het 
geval geweest wu zijn." 

De eerste der beide grieven richt zich tegen 
het ontvangen door het Gerechtshof a lhier 
van het hooger beroep der verweerders op de 
navolgende gronden: ,,dat de geïntimeerde 
bij dit middel evenwel over het hoofd heeft 
gezien, dat de Rechtbank in ieder geval in 
haar vonnis een bes! issing heeft gegeven de 
gevorderde schadevergoeding zelf betreffende, 
door te oordeelen dat het bedrag door de ap
pellanten ontvangen van derden voor de over
name van hun scheurplicht in mindering der 
door hen geleden schade moet worden ge
bracht, welke beslissing dus op de zaak ten 
principale van invloed is en de appellanten 
daarvan, ook al is zij nog slechts in de over
wegingen vervat, in hooger beroep mocht ko
men vóór eindvonnis in de zaak was gewezen;" 

"dat ook overigens het beroepen vonnis niet 
van praeparatoiren aard is, daar de Recht
bank van partijen wenschte te vernemen op 
welk tijdstip de scheuring hunner landen was 
afgeloopen, weshalve zij een dag bepaalde, 

waarop de zaak weder ter rolle zou worden 
afgeroepen om a lsdan de gewenschte inlich
tingen te ontvangen, wodat het vonnis niet 
louter de strekking had om een interlocutoir 
voor te bereiden, maar om tot de vaststelling 
van een feit te komen waarvan de kennis haar 
noodig voorkwam voor een juiste bepaling der 
schadevergoeding en dat dus op de bes! issing 
der zaak zelf van invloed kon zijn". 

Ik acht de gegeven beslissing jnist en de 
tegen elke overweging gerichte klacht onge
grond. Feitelijk en in cassatie onaantastbaar 
immers stelt het Hof in de eerste vast , dat 
door de Rechtbank is uitgemaakt, dat het be
drag door de verweerders van derden voor de 
overname van hunnen scheurplicht ontvangen 
in mindering moet worden gebracht op de 
door hen geleden schade en ik geloof inder
daad, dat elk praeparatoir karakter daaraan 
vreemd is, meer nog, dat op dit punt daarin 
eene eindbeslissing moet worden gez ien van 
de rechtsvraag, waarvoor de Rechtbank zich 
gesteld zag, wodat hooger beroep terecht daar
van toelaatbaar is geoordeeld. Dat overigens 
zulk eene beslissing niet in eene overweging . 
was kunnen worden aangetroffen, lijkt mij 
aan de hand Uwer jurisprudentie onhoudbaar. 

Ook 's rechters wensch om te mogen ver
nemen, wanneer de scheuring der landen was 
afgeloopen, schijnt mij van anderen dan prae
paratoi ren aard. Hij strekt toch om zonder 
omhaal tot de vaststelling van een feit te 
geraken en draagt derhalve een zuiver inter
locutoir karakter, waarom ook deswege appèl 
der gegeven uitspraak ontvankelijk was. 

Het tweede middel onderwerpt aan Uw oor
deel de vraag, of van de schadevergoeding 
door art. 7 der Scheurwet van 27 Juli 1918, 
S. 503, in uitzicht gesteld ter zake van de 
omzetting van land en de bebouwing daarvan, 
moet worden afgetrokken de belooning door 
1 andeigenaars genoten ter zake van overname 
van anderer scheurplicht. Vanwege eischer is 
die vraag bevestigend beantwoord, doch ik 
vindt daartoe geen vrijheid en ontken de ver
pi ichting tot aftrek. 

Ik beroep mij daarvoor op de bewoordingen, 
waarin gemeld wetsvoorschrift is vervat. ,,Hij 
die", zoo luidt het, ,,ingevolge art. 13 aan
sprakel ijk is voor de naleving van de voor
schriften van art. 1, wordt indien hij daar
door nadeel ondervindt, schadeloos gesteld". 
Het houdt, naar het mij voorkomt, de belofte 
van schadeloosstelling in voor nadeel onder
vonden door het omzetten van graslanden, 
klavers of kunstweiden in bouwland en voor 
de bebouwing van die gronden, waaruit volgt , 
dat de rechter, ter bepaling dier schadever
goeding slechts mag rekening houden met die 
factoren en daarop niet in aftrek mag brengen 
de gelden, welke ontvangen zijn voor over
name van den scheurplicht. Immers deze vor
men slechts een aequ iva lent voor die overname 
en strekken louter tot hare betaling, doch 
beïnvloeden niet het nadeel "daardoor" d. i. 
door het scheuren als zoodanig te lijden. Trou
wens, hoe zou het ook anders kunnen. De wet, 
gever immers heeft zich den scheurplicht uit
slu itend gedacht als behoorende tot de taak 
van bepaalde personen. Overname dier taak 
kent hij eigenlij k niet. Zij werd in de practijk 
oog! ui kend toe gel aten, zoodat het niet te ver-
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wonderen is, dat de omvang e~ de grootte der 
schadevergoeding slechts geregeld werd naar 
gelang van het nadeel door het voldoen aan 
dien scheurplicht geleden. Hieruit. vloeit ech
ter voort, dat genoten belooning ter zake der 
overname van dezen plicht niet voor aftrek 
in aanmerking komt, omdat de overeenkomst, 
die de verbintenis tot beta ling deswege schiep, 
eene res inter alios is, waarmede de Staat en 
de scheurder niets te maken hebben . 

Deze opvatting klopt geheel met de Memorie 
van Toelichting op art. 7 (blz. 7), waaruit ik 
citeer: ,,De tweede uitkeering, in art. 7 ver
meld , strekt zooals reeds in het algemeen ge
deelte der toelichting is uiteengezet , om den 
scheurplichtige tegemoet te komen in de kos
ten en moeite , die hij zich voor het omzetten 
van zijn land heeft moeten getroosten" . Wat 
nu voor den scheurplichtige zei ven gel dt, geldt 
in gelijke mate voor hem, die dezen plicht 
overneemt. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeel ing van den e ischer 
in de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0 . dat blijkens het bestreden arrest en de 

vonnissen der Arr. -Rechtbank te 's-Graven
hage van 19 Juni 1930 en 31 December 1931 , 
waarnaar dat arrest voor de feiten verwijst, 
vaststaat: 

1 °. dat de verweerders onder 1 en 3 en de 
cura ndi van de verweerders onder 2 (hierna 
als de eigenaren aan te duiden) onder meer de 
in eerstgenoemd vonnis nader aangeduide 
graslanden hebben gescheurd, zulks ingevolge 
een door hen met toestemming der betrokken 
autoriteiten overgenomen verplichting van 
derden, op wier gronden ingevolge de Scheur
wet 1918 , S. 503, scheurplicht was gelegd; 

2 °. dat de eigenaren voor de overname van 
die verplichting f 7526. 93 van die derden heb
ben ontvangen; 

3°. dat de e igenaren beweren door de scheu
ring een schade te hebben geleden van f 1000 
per bunder of f 20,739, terwijl hun door de 
daartoe aangewezen commissie slechts een 
schadevergoeding van f 1023.85 is toegelegd, 
weshalve zij het restant ad f 19696.15 alsnog 
van den Staat hebben gevorderd; 

0. dat de R echtbank bij eerstgenoemd vonnis 
deskundigen heeft benoemd om te onderzoe
ken, welke schade de e igenaren door het scheu
ren van die perceelen hebben geleden en bij 
het vonnis van 31 December 1931 heeft over
wogen : 

a. dat -- zooa.ls de Staat heeft verlangd en 
de eigenaren hebben bestreden - het boven 
onder 2 bedoelde bedrag in mindering moet 
komen van hetgeen de Staat als vergoeding 
van de door het scheuren geleden schade aan 
de eigenaren moet uitkeeren ; 

b. dat de e igenaren als eenigen schadefactor 
hebbe11 gesteld de waardevermindering hunner 
perceelen en dat de vraag, of en in hoever 
door waardevermindering schade is geleden, 
uitsluitend beantwoord moet worden naar de 
waarde, welke de percee len hadden vóór en 
op het oogenbl ik van den afloop der scheuring; 

c. dat in verband hiermede de R echtbank 
een nader rapport van deskundi gen noodig 

acht, maar dat, waar van den juisten tijd der 
scheuring niet was gebleken, de R echtbank 
vooraf partijen in de gelegenheid wil stellen 
uitsluitsel te geven omtrent de vraag, wan
r1eer de scheuring va n de onderhavige per
ceelen was afgeloopen; 

dat de Rechtbank hiertoe bepaald heeft dat 
de zaak wederom ter rolle van de in het von
nis genoemde terechtzitting zou worden afge
roepen; 

0. dat de eigenaren van dit vonnis in hooger 
beroep zijn gekomen en - voorzoover thans 
van belang - daarbij zijn opgekomen tegen 
de boven onder a vermelde beslissing ; 

0 . dat de Staat de niet-ontvankelijkheid van 
het hooger beroep heeft betoogd op grond, dat 
het vonnis van 31 December 1931, waartegen 
het appèl gericht is , een praeparatoir vonnis 
wu zijn; 

0. dat het Hof die exceptie heeft verworpen, 
omdat het vonnis in het onder a vermelde een 
beslissing heeft gegeven over de gevorderde 
schadevergoeding zelve en omdat ook overi
gens het vonnis niet praeparatoir is, daar de 
Rechtbank "van partijen wenschte te vernemen 
op welk tijdstip de scheuring hunner landen 
was afgeloopen, weshalve zij een dag bepaalde, 
waarop de zaak weder ter rolle zou worden 
afgeroepen om alsdan de gewenschte inlich
tingen te ontvangen, zoodat het vonnis niet 
louter de strekking had om een interlocutoir 
voor te bereiden, m aar om tot de vaststelling 
van een feit te komen, waarvan de kennis haar 
noodig voorkwam voor een juiste bepaling der 
schadevergoeding en dat dus op de beslissing 
der zaak zelf van invloed kon zijn"; 

0. dat tegen deze bes! issi ng is gericht het 
eerste middel van cassatie , luidende: zie 
Concl. Proc.-Gen. ; 

0. hieromtrent: 
dat, naar het Hof feitelijk heeft vastgesteld, 

de wederafroeping der zaak ter roll e, welke 
door het vonnis, waartegen beroep, was gelast, 
de strekking h ad om te geraken tot de vast
stelling van een feit, hetwelk de Rechtbank 
voor een juiste l::>epal ing der schadevergoeding 
noodig achtte; 

dat het Hof reeds hierom het hooger beroep 
tegen dat vonn is terecht toelaatbaar heeft ge
acht, omdat een zoodanig vonnis, hetwel k dus 
een instructie beveelt, waarvan de bes! issing 
der zaak zelve afhankelijk kan zijn, niet prae
parato ir, doch interlocutoir is; 

dat het middel dan ook niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. dat h et Hof voorts de bovenvermelde 
grief tegen het vonn is heeft onderzocht en deze 
heeft verworpen op de gronden, welke zijn 
weergegeven in het tweede middel van cassatie, 
hetwelk luidt: zie a ls voren; 

0. dat ook dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

0. toch dat art. 6 Scheurwet 1918, S. 503, 
den Staat verplicht den eigenaren der ge
;cheurde gronden het nadeel, dat zij ten ge
vol ge van de omzetting dier gronden in bouw
land hebben geleden, te vergoeden; 

dat bij de berekening van dit nadeel in aan
merking moeten worden gebracht de vermo
gensveranderingen - zoowel voordeelige, als 
nadeelige - welke ten gevolge der omzetting 
van grasland in bouwland voor de eigenaren 
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der gronden zijn ontstaan, maar dat daartoe 
niet behoort een vergoeding, welke die eige
naren van derden voor het overnemen van den 
scheurplicht hebben ontvangen, omdat wo
danige vergoeding niet door de omzetting is 
veroorzaakt en dus niet als een door de scheu
ring zelve ontstaan voordeel is te beschouwen; 

dat voorts de voorschriften der artt. 8 tot 12 
der Scheurwet, welke hun, die anders clan als 
eigenaren een zakelijk recht op de gescheurde 
gronden hadden, een zekere aanspraak geven 
op de door den Staat te betalen schadevergoe
ding, niet tot hun recht zouden komen, indien 
het bedrag dier vergoeding afhankelijk wu 
zijn van a ndere omstandigheden dan die, welke 
met de omzetting zelve samenh angen; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 450, R ed.). 

(N. J . ) 

26 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Daad van vervolging in art. 72 Sr. 
i.v. m. art. 23, lid 2, Wegenbelastingwet.) 

Het fe it {overtreding van art. 17 W e
genbelastingwet) is berecht nadat meer 
dan een jaar was verloopen nadat het was 
begaan. De politierechter was van oordeel , 
dat de verjaring was gestuit door de aan
geteekende verzending van verdachte van 
een afschrift van het proces-verbaal van 
bekeuring ingevolge art. 23, lid 2, Wegen
belastingwet. 

H. R.: am.btsh.alve: Zooclanige mede
deel i ng kan , als uitgaande van een op
sporingsambtenaar en niet van een amb
tenaar, aan wien de vervolging ingevolge 
art. 24 der wet is opgedragen, niet als een 
ilaad van vervolging in den zin van art. 
72 Sv . worden aangemerkt. Het bestreden 
vonn is is t. a . v. de ontvankelijkheid van 
den Rijksadvocaat niet behoorlijk met re
denen omkleed. Vernietiging met verwij
zing. 

A. H . M. B. is requirant van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Politierechter 
bij de Rb. te 's-Gravenhage van 8 Jan. 1934, 
waarbij h ij is veroordeeld. 

Adv.-Gen . Besier concl. tot vernietiging en 
verwijzing: 

Bij het bestreden, mondeling door den 
Politierechter gewezen vonnis is bewezen ver
klaard het aan verdachte te laste gelegde feit, 
t.w. dat hij op of omstreeks den l0en Dec. 
1932 te 's-Gravenhage met een motorrijtuig, 
waarvan hij de houder was, op den openbaren 
weg heeft gereden zonder dat de daarvoor ver
schuldi gde belasting, als bedoeld in art. 1 der 
Wegenbelastingwet was voldaan. De Politie
rechter gaf hieraan de benaming: het a ls 
houder van een moton-ijtuig daarmede op den 
openbaren weg rijden, zonder dat daarvoor de 
verschuldigde belasting, al s bedoeld in art. 1 
der Wegenbelastingwet is voldaan en veroor
deel de ter zake hiervan den verdachte tot 
geldboete en vervangende hechtenis. 

De dag, waarop de verdachte het eerst voor 
den Politierechter verscheen, was dezelfde als 
die van diens uitspraak, 8 J an. 1934 , dus meer 

clau een jaar na dien der overtreding. De 
Politierechter had derhalve voor de ontvanke
lijkhe id van den Rijksadvocaat te onderzoeken, 
o f inmiddels en binnen den verjaringstermijn 
van art. 70 Swb. de verjaring gestuit was. Hij 
deed dit ook en overwoog dienaangaande: 

" dat de Rijksadvocaat ontvankelijk is in 
deze strafvervolging, aangezien de verjaring 
van het te laste gelegde feit door de aange
teekende verzending aan verdachte van een 
afschrift van het proces-verbaal van bekeu
ring, welke blijkt uit opgemeld verzendbewijs 
gestu it is". 

Deze overweging slaat terug op een "ver
zendbewijs van een aangeteekende zending dd. 
19 Jan. 1933 aan A. H. M. B .", waarvan de 
korte inhoud blijkens het proces-verbaal der 
terechtzitting daar is medegedeeld. 

M et de aangehaalde overweging kan ik mij 
niet vereen igen. Art. 23 der W egenbelasting
wet, schrijft in zijn tweede lid, zooals dit is 
gewijzigd bij de Wet van 19 D ec. 1930, S. 487, 
voor, dat bij de opsporing van overtredingen 
dezer Wet de daarmede belaste ambtenaren 
van hunne bevindingen proces-verbaal zullen 
opmaken, dat den bekeurde in a fschrift wordt 
medegedeeld. Ofschoon di t voorschrift niet uit
drukkelijk den met de medecleeling belasten 
ambtenaar aanwijst, omtrent hoedanige aan
wijzing de geschieden is der wet van 1930 ook 
geen opheldering geeft , komt het mij voor, 
da_t de samenhang van het artikel duidelijk 
maakt, dat geen andere ambtenaar bedoeld is 
dan de bekeurende opsporingsambtenaar. 

Hieruit vol gt, dat de mededeeling {welke 
bij aangeteekend stuk schijnt te gesch ieden) 
niet kan worden beschouwd als een daad van 
vervolg ing, als bedoeld in art. 72 Swb., welke 
de verjaring stu it. Wat onder vervolging en 
onder daad van vervolging moet worden ver
staan, is niet in enkele woorden te zeggen. In 
het eerste deel van " het Nederlandsch Straf
proces", blz. en vg. hebben Prof. Blok en 
ik getracht hiervan een uiteenzetting te geven. 
Ik moge hier volstaan met daarnaar en naar 
de geheel daarmede overeenstemmende opvat
t ing van Noyon in aant. 4 op art. 1 Sv. en in 
aant. 3 op art. 72 Sr. te verwijzen. W at er 
overigens zij van het begrip vervolging, onder 
"daad van vervolging" zal nimmer kunnen 
vallen de handeling van een opsporings
ambtenaar, omdat deze niet met vervolging 
belast is. Hiertoe is all een het 0. M . en in 
Rijksbelastingzaken de Rijksadvocaat bevoegd. 

De aangehaalde overwegi ng kan derhalve de 
ontvankelijkheid van den Rijksadvocaat niet 
dragen. 

De H ooge Raad, enz.; 
0. dat noch bij de aanteekening van het be

roep, noch naderhand doo r of van wege den 
requi rant een ige gronden voor dat be roep zijn 
aangevoerd; 

0. echter ambtshalve: 
dat bij het bestreden vonnis overeenkomstig 

de telastelegging wettig en overtuigend be
wezen is verklaard, dat requirant enz., zie con
clusie; 

dat het bewezen verklaarde is gequal ificeerd 
en te di er zake straf is opgelegd als boven is 
gezegd; 

0. dat, waar volgens de telastelegging het 
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feit op of omstreeks 10 Dec. 1932 zou hebben 
plaat gevonden, waar, ingevolge art. 22 der 
Wegenbelastingwet, de volgen die wet straf
bare feiten, waaronder het te la te gelegde 
valt, al overtredingen worden be chouwd en 
waar blijkens het daarvan opgemaakte proces
verbaal de behandeling van deze zaak ter te
rechtzitting van den Politierechter van 8 Jan. 
1934 heeft plaat gevonden, de Politierechter 
a ll ereerst had te onderzoeken of niet de be
paling van art. 70, aanhef en onder 1 °, Sr. 
aan de ontvankelijkheid van den Rijksadvo
caat in den weg stond; 

0. dat de rechter dit onderzoek ook heeft in
gesteld en, blijkens de daarvan gestelde aan
teekening, in zijn uitspraak heeft overwogen, 
dat de Rijksadvocaat ontvankelijk is in deze 
strafvervolging, aangezien de verjaring van 
het te laste gelegde feit, door de aangetee
kende verzending aan verdachte van een af
schrift van het proces-verbaal van bekeuring, 
welke blijkt uit opgemeld verzendbewijs -
-zijnde hier bedoeld een verzendbewijs van eene 
aangeteekende zending dd. 19 Jan. 1933 aan 
A. H. M. B. - gestuit is; 

0. dat volgens art. 72 Sr. de verjaring van 
het recht tot strafvordering wordt gestu it door 
elke daad van vervolging, mits die daad den 
vervolgde bekend zij of hem op de bij de wet 
voor gerechtelijke akten bepaalde wijze betee
kend zij; 

dat ingevolge art. 23 van de Wegenbelas
tingwet de met de opsporing van de overtre
dingen dezer wet belaste ambtenaren van 
hunne bevindingen proces-verbaal opmaken, 
dat den bekeurde in afschrift wordt medege
deeld ; dat echter zoodanige mededeeling, zoo
als ook in dit geval heeft plaats gevonden, als 
uitgaande van een opsporingsambtenaar en 
niet van een ambtenaar, als bedoeld in art. 24 
der wet, aan wien de vervolging van derge
lijke feiten is opgedragen, niet als een daad 
van vervolging kan worden aangemerkt; 

dat dus het bestreden vonnis ten aanzien van 
de ontvankelijkheid van den Rijksadvocaat 
niet behoorlijk met redenen is omkleed, het
geen strijd oplevert met de artt. 348, 359, 
i.v. m. 528 en 367 Sv. en bewerkt, dat het 
vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Hof te 's-Graven

hage, ten einde haar opnieuw te berechten en 
af te doen. 

(W.) 

26 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; A. P. V. 
voor Tubbergen art. 54.) 

Art. 54 A. P. V. voor Tubbergen, in het 
belang der openbare veiligheid gegeven, 
betreft de huishouding der gemeente en 
valt dus binnen de verordeningsbevoegd
heid in art. 168 Gemeentewet aan den 
Raad toegekend, terwijl het ook niet in 
strijd komt met art. 625 B . W. 

De niet nagekomen aanschrijving had, 
blijkens de bewezenverklaarde t.1.1.. be
trekking op een heg en dennetjes, zich be
vindende aan de westzijde van de woning 

van req. in de scherpe bocht van den Pro
vinc. weg Almelo-Tubbergen. Hieruit 
blijkt, dat dit gewas op of aan genoemden 
weg stond en dat die weg, zijnde een 
provincialen weg, rechtens of feitelijk voor 
het algemeen toegankelijk is, dus inge
volge art. 5 A. P. V. onder openbare stra
ten of wegen in den zin der verordening 
is begrepen. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van H. E. J. B., requirant 
van cassatie tegen een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Almelo van 26 Januari 
1934, waarbij requirant ter zake van: ,,In de 
gemeente Tubbergen als eigenaar van hoornen 
en a nder houtgewas, deze niet wegruimen, zoo
dra B. en W. dier gemeente dit iu het belang 
der openbare veiligheid noodig achten", met 
aanhaling van de artt. 54, lid 1, j 0

• 78 der 
A. P. V. voor de gemeente Tubbergen, 23, 91 
Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van vier 
gulden en vervangende hechtenis van twee 
dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door re

quirant voorgedragen bij schriftuur: 
1 °. S., althans v. t. van de artt. 54, 78 der 

Politie-Verordening der Gemeente Tubbergen, 
jis. de artt. 168 der Gemeentewet, 625 B. W., 
door art. 54 van de Politie-Verordening der 
Gemeente Tubbergen verbindend te verklaren; 

2°. S., althans v. t. van de artt. 1, 258, 338, 
339, 348, 350, 351, 352, 358, 359, 383 en 398 
Sv., doordat de Kantonrechter het ten laste 
gelegde heeft geacht te zijn een strafbaar feit, 
zulks terwijl de tenla telegging niet inhoudt, 
dat de niet nagekomen aanschrijving betrek
king had op een heg en dennetjes op of aan 
een "openbaren" weg of straat; 

0. dat bij het bestreden vonnis blijkens de 
daarvan gestelde aanteekening wettig en over
tuigend bewezen is verklaard, hetgeen bij dag
vaarding aan requirant was tela te gelegd, 
dat hij in de gemeente Tubbergen, terwijl 
hem bij schrijven van B. en W. der gemeente 
Tubbergen de dato 15 November 1933 was 
aangezegd, dat hij, waar B. en W. voornoemd 
het in 't belang der openbare veiligheid noo
dig achtten dat hij, verdachte, a ls eigenaar 
van een heg en dennetjes, zich bevindende aan 
de Westzijde van zijn woning te Tubbergen in 
de scherpe bocht van den provincialen weg 
Almelo-Tubbergen en gevaar opleverende voor 
de vei li gheid van het wegverkeer daar ter 
plaatse, deze heg en dennetjes binnen 10 da
gen na 15 ovember 1933 moest opruimen of 
doen opruimen, op 27 November 1933 is be
vonden deze heg en dennetjes nog niet te 
hebben opgeruimd of te hebben doen oprui
men· 

dat het bewezen verklaarde is gequal i fi ceerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
gezegd; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat art. 54 van de Alg. Politieverordening 

voor de gemeente Tubbergen luidt, voor zoo
ver ten deze van belang: 

"Boom en of ander houtgewas welke op of 
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aan den openbaren weg of straat staan, moe
ten door de e igenaars of beheerders opge
snoeid of weggeruimd worden, zoodra Burge
meester en Wethouders dit in het belang der 
openbare veiligheid noodig achten", terwijl in 
art. 78 dier verordening op overtreding van 
deze bepaling de straf is gesteld van eene 
geldboete van ten hoogste tien gulden; 

dat deze bepaling, die in het belang der 
openbare veil igheid gegeven is, de huishou
ding der gemeente betreft en dus valt binnen 
de verorden ingsbevoegdheid, in art. 168 der 
Gemeentewet den gemeenteraden toegekend, 
terwijl zij niet in strijd komt met art. 625 
B. W. , aangezien den eigenaar van de hoo
rnen of het ander houtgewas het genot daar
van geens;ins wordt ontnomen waar zelfs bij 
wegruiming het weggeruimde te zijner beschik
king blijft; 

dat dit middel dus is ongegrond; 
0. dat dit ook geldt van het tweede middel ; 
dat, zooals uit de bewezen verklaarde telaste-

legging blijkt, de niet nagekomen aanschrij
ving betrekking had op een heg en dennetjes, 
zich bevindende aan de Westzijde van de wo
n ing van requirant in de scherpe bocht van 
den provincialen weg Almelo-Tubbergen; dat 
hieruit blijkt, dat dit houtgewas op of aan den 
genoemden weg stond en dat die weg, zijnde 
een provinciale weg, rechtens of feitelijk voor 
het algemeen toegankelijk is, dus ingevolge 
art. 5 van de Politieverordening onder open
bare straten of wegen in den zin der veror
dening i begrepen; 

0. ambtshalve: 
dat de qualificatie, in het bestreden vonnis 

aan het bewezen verklaarde gegeven, is on
voll edig en behoort te luiden: ,,In de ge
meente Tubbergen als eigenaar van hoornen 
en ander houtgewas welke op of aan den 
openbaren weg of straat staan, deze niet weg
ruimen, zoodra Burgemeester en Wethouders 
dit in het belang der openbare veiligheid noo
dig achten; 

dat het vonnis in zooverre niet in stand 
kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis doch enkel 
ten aanzien van de qualificatie aan het bewe
zen verklaarde gegeven, en, 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Qua] ificeert het bewezen ver ki aarde als bo

ven is gezegd; 
Verwerpt voor het overige het beroep. 

[Behoudens wat de quali/icatie bet1·e/t, ge
wezen overeenkomstig de conclitsie van den 
Advocaat-Generaal Besier. Red.] 

(N. J .) 

26 Maa,·t 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet art. 1; Mot.
en Rijw.Reglement art. 2.) 

Art. 2 Mot.- en Rijw.Regl., dat schijn
baar de in a rt . 1, 4° der Mot.- en Rijw.
wet bedoelde voorwaarden aangeeft voor 
alle motorrijtuigen, noemt in werkelijkheid 
slechts de voorwaarden, welke zullen gel
eien bij motorrij tuigen op méér dan twee 
wielen. 

Mitsdien kan, nu de bedoelde voorwaar-

den t.a.v. tweewielige motorrijtuigen ont
b1·eken en dus niet geregeld is wànneer bij 
der gelijke motorrijtuigen de toezichthouder 
een zoodanige plaats inneemt, dat hij ieder 
oogenbl,k het besturen kan overnemen, 
het geval, dat bij tweewielige motorrijtui
gen een toezichthouder als bestuurder 
wordt aangemerkt zich niet voordoen. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Haarlem, reqt1irant van cassat ie tegen 
een vonni van die Rechtbank van 21 Dec. 
1933, waarbij in hooger beroep bij verstek is 
gevestigd een op 2 Aug. 1933 door het Kan
tongerecht te Zaandam gewezen vonnis, voor
zoovér het aan den gerequireerde P. R., te 
laste gelegde fe it is bewezen verklaard, doch 
voor het overige dit vonnis - bij hetwelk ge
requireerde van alle rechtsvervolging was ont 
slagen - is vernietigd, het bewezene als op
leverende de overtreding "met een motor
rijtuig over een weg rijden, terwijl aan den 
bestuurder niet een rijbewijs voor het besturen 
van een motorrijtuig, als waarmede over den 
weg wordt gereden, is afgegeven door den 
Commissaris der Koningin in de provincie, 
waar de bestuurder woont", is strafbaar ver
klaard en met aanhalin~ van de artt. 9 onder 
3, 29, 30 Motor- en R1jwielwet, 91 Sr., 398 
onder 9 Sv., is verklaard, dat op den des
wege strafbaren gerequireerde geen straf zal 
worden toegepast. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur en lui 
dende: 

S. of v. t . van de artt. 1 en 9 der Motor
en Rijwielwet en 1 en 2 van het Motor- en 
Rijwielreglement door te beslissen, dat de ver
oordeelde als de bestuurder van het tweewie
lige motorrijtuig moest worden beschouwd, 
hoewel hij reed onder het onmiddellijk toe
zicht van den duorijder; 

0. dat bij het vonnis van het Kantongerecht, 
in zoover met overneming der gronden bij het 
bestreden vonnis bevestigd, wettig en over
tuigend is bewezen verklaard, dat gerequi
reerde op 21 Juni 1933 des namiddags te om
streeks 9.45 ure in de gemeente Zaandam a ls 
bestuurder van een tweewielig motorrijtuig 
daarmede heeft gereden over den voor het 
openbaar verkeer openstaanden rijweg, de 
Noorder Y- en Zeedijk, ronder dat aan hem 
door den Commissaris der Koningin in de 
provincie, waar hij gerequireerde woonachtig 
was, was afgegeven een rijbewijs voor het 
besturen van een wodanig motorrijtuig; 

dat de Rechtbank het bewezen verklaarde 
heeft gequalificeerd en omtrent de straf heeft 
bepaald a ls voormeld; 

0 . dat in deze feitelijk vaststaat: dat de 
gerequireerde, wien geen rijbewijs was afge
geven, op de bestuurdersplaats van het mo
torrijtuig was gezeten; dat hij het motorrijtuig 
bestuurde, doch dat hij dit deed onder het 
toezicht van zekeren Mooy, die op de duozit
ting was gezeten; 

dat de Rechtbank oordeelde, dat het bewe
zen verklaarde een strafbaar feit was, omdat 
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zij niet, zooals de Kantonrechter deed, den 
toezichthouder Mooy - die wèl een rijbewijs 
had - als den bestuurder beschouwde, doch 
integendeel aannam, dat gerequireerde de be
stuurder was, omdat het voor haar vaststond, 
dat Mooy n iet eene zoodanige plaats innam, 
dat hij ieder oogenblik het besturen kon over
nemen, hetgeen art. 1 onder 4 de r Motor- en 
Rijwielwet als eisch stelt, wil de toezichthou
der als de bestuurder worden aangemerkt; 

T en aanzien van het middel: 
0. dat de requirant ter toelichting daarvan 

aanvoert: dat, waar de beide op het motor
rijtuig zittende personen waren overeengeko
m en, dat de duorijder den ander onder zijn 
toezicht liet rijden en waar aan de vereischten 
van art. 2 aanhef en onder a van het Motor
en Rwielreglement was voldaan, deze duo
rijder, en niet de veroordeelde, bestuurder in 
den zin der Motor- en Rijwielwet was, terwijl 
niet had mogen worden onderwcht, of het den 
duorijder werkelijk mogelijk was het besturen 
ieder oogenblik over te nemen; 

0. dat art. 1 Motor- en Rijwielwet onder 4, 
voorzoover thans van belang, bepaalt, dat 
onder bestuurder van een motorrij tuig wordt 
verstaan "hij , die het rij t uig bestuurt, of hij , 
di e, volgens de voorwaarden van den in art. 
2 bedoelden a lgemeenen maatregel van be
stuur, eene zoodanige plaats innemende, dat 
hij ieder oogenbl ik het besturen kan over
nemen, het rijtuig onder zijn onmiddellijk toe
zicht doet besturen" ; 

dat het éénige artikel van gemelden alge
meenen maatregel van bestuur - het Motor
en Rijwielreglement - dat over bedoelde voor
waarden handelt, is art. 2 luidende: 

,,Hij, die een motorrijtuig onder zijn onmid
dellijk toezicht doet besturen, neemt in dat 
rijtuig een wodanige plaats in, dat hij het 
besturen ieder oogenblik ka n overnemen, in
dien voldaa n wordt aan de volgende voor
waarden: 

a. dat het motorrijtuig een eigen gewicht 
hebbe van niet meer dan 1800 Kilogram en 
dat de wielen daarvan voorzien zijn van lucht
banden; 

b. dat, indien het motorrijtuig is een motor
rijtuig op meer dan twee wielen, de zitplaats 
van den bestuurder zich bevinde naast die van 
den onder toezicht besturende"; 

dat dit artikel schijnbaar de voorwaarden 
<1angeeft voor all e motorrijtuigen ; 

dat echter in werkelijkheid het artikel slechts 
de voorwaarden noemt, welke zullen gelden 
bij motorrijtuigen op méér dan twee wielen; 

dat dit niet alleen blijkt uit het bepaalde 
onder b, maar mede uit den aanhef, waarin 
sprake is van plaatsnemen in een motorrij tuig, 
en uit hetgeen onder a is bepaald, daar twee
wielige motorrijtuigen, naar de Rechtbank 
vaststelt, nimmer meer dan 1800 Kilogram 
wegen; 

dat mitsdien nu de bedoelde voorwaarden 
ten aanzi en van tweewielige motorrijtuigen 
ontbreken en dus niet geregeld is wànneer bij 
dergelij ke motorrijtuigen de toezichthouder 
een zoodan ige plaats inneemt, dat hij ieder 
oogenblik het besturen kan overnemen, het 
geval, dat bij tweewielige motorrijtuigen een 
toezichthouder als bestuurder wordt aange
merkt zich niet kan voordoen; 

dat dit laatste ook strookt met de gesch ie
deni s, daar bij tweewielige motorrij tuigen de 
toezichthouder alleen kan zijn gezeten op de 
duozitting en het bepaalde omtrent de plaats 
van den toezichthouder in art. 1 onder 4 der 
Motor- en Rijwielwet is opgenomen, ten einde 
onder meer uit te sluiten, dat het toezicht
houden zal kunnen geschieden door personen 
op een duozitting, ,, welk toezicht geen vol
doende waarborg voor onmiddellijk ingrijpen 
kan opleveren" ; 

dat derhalve de Rechtbank terecht heeft 
aangenomen, dat gerequireerde de bestuurder 
van het tweewielige motorrijtuig was en het 
middel niet tot cassatie kan leider.; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog verwijst 
naar H. R. 16 Nov . 1931 (W. 12431, 2 m . o.: 
M. P . V.; N. J. 1932, 229 11i . o. T.). Red.] 

(N. J.) 

26 Maart 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot. - en Rijw.wet art. 7; Mot.
en Rijw.Besch ikking art. 2.) 

H. R . ambtshalve: In de bewezenver
klaring komt niet voor dat de Aelbrechts
kade L waar req. met een grootere dan de 
daar als maximum aangegeven snelheid 
heeft gereden] ligt in de bebouwde kom 
der gemeen te, zooals is ten laste gelegd, 
terwijl req. van het meer of andere ten 
laste gelegde als bewezenverklaard, is vrij
gesproken. H et bewezene, a ls n iet vallende 
onder de toegepaste strafbepalingen, is 
door de Rechtb. ten onrechte gequalifi
ceerd, als zij heeft gedaan, zoodat het 
vonnis niet in stand kan blijven. 

[Adv.-Gen. Besier bovendien: De in de 
Mot.- en Rijw. beschikking voorgeschreven 
modellen moeten wel degelijk angstvallig 
en letterl ijk worden gevolgd; de beschik
king is vergezeld van gekleurde afbee l
dingen, waaruit blijkt, dat naar nauwkeu
righeid is gestreefd.] 

Op het beroep van P . J . N ., requirant van 
cassatie tegen een te zijnen I aste gewezen von
nis van de Rechtbank te Rotterdam van 28 
D ec. 1933, waarbij, in hooger beroep, na ge
daan verzet, met vernietiging van het op 12 
October 1933 bij verstek gewezen vonnis e n 
van de daarbij bevestigde uitspraak van het 
Kantongerecht te Rotterdam van 2 Juni 1933, 
requii·ant, ter zake van het " te Rotterdam op 
een weg, in de bebouwde kom der gemeente, 
voorzoover door B. en W. niet krachtens het 
bepaalde in het le lid van art. 101 der Ver
ordening op de Straatpolitie de r gemeente een 
lagere maximumsnelheid is bepaald, met een 
motorrijtuig rijden met een grootere snelhe id 
dan 40 Kilometer per uur", met aanha li ng 
van de artt. 1, 101 en 138 der Verordening 
op de Straatpolitie j 0

• art. 7 der Motor• en 
Rijwielwet en art. 2 der Motor- en Rijwiel
beschikking, 23 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van vie r gulden en één dag ver
vangende hechtenis . 
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Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is met vrijspraak van het meer of an
ders te laste gelegde bewezen verklaard: dat 
de verdachte te Rotterdam op 3 April 1933, 
omstreeks 16¾. uur als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig daarmede heeft gere
den op den weg de Aelbrechtskade met een 
snelheid van ongeveer 60 K.M. per uur, ter
wijl de voor motorrijtuigen in acht te nemen 
snelheid van 40 K.M. was aangegeven, het
geen werd aangeduid door waarschuwingsbor
den van het door den Minister van Water
staat vastgestelde model en geplaatst vo lgens 
art. 101, 3e lid, der Verordening op de Straat
politie te Rotterdam. 

De Rechtbank gaf hieraan de benaming: 
"te Rotterdam op een weg in de bebouwde 
kom der gemeente, voorzoover door Burge
meester en Wethouders niet krachtens het be
paalde in het le lid van art. 101 der Veror
dening op de Straatpolitie der gemeente eene 
lagere maximumsnelheid is bepaald, met een 
motorrijtuig rijden met een grootere snelheid 
dan 40 K. M. per uur", hetgeen is verboden 
en strafbaar gesteld in artt. 101 en 138 der 
Verordening op de Straatpolitie te Rotterdam, 
en veroordeel de den verdachte deswege tot 
geldboete en vervangende hechtenis. 

Hierbij overwoog de Rechtbank intusschen 
nog: 

,,dat weliswaar de gemachtigde van ver
dachte ter terechtzitting in hooger beroep 
heeft betoogd, dat ten tijde van het plegen 
van het telastegelegde feit de waarschuwings
borden te Ro~terdam niet voldeden aan de 
eischen gesteld krachtens art. 7 der Motor- en 
Rijwielwet en art. 2 der Motor- en Rijwiel
beschikking, ten eerste omdat het woord mo
torrijtuigen niet op één, maar op twee regels 
te lezen stond en ten tweede, omdat zij te 
hoog waren aangebracht, maar de Rechtbank 
deze weer in haar beide onderdeelen ver
werpt; 

"dat toch uit art. 2 en de bijlagen II en IX 
behoorende bij de Motor- en Rijwielbeschik
king blijkt, dat wel modellen zijn vastgesteld 
en nadere aanwijzingen omtrent de plaatsing 
der borden gegeven maar dat uit de betrokken 
voorschriften geenszins blijkt, dat angstvallig 
en letterlijk is aangegeven hoe iedere letter 
en cijfer moet staan; dat er wordt gesproken 
van "voorbeeld" en ruimte wordt gelaten 
voor onderscheiden aanvullingen, mits vast 
wordt gehouden aan model, kleuren van het 
bord en letters. De slotzin van bij lage IX zegt 
uitdrukkelijk, dat afwijkingen in de samen
stelling zijn toegelaten, mits het uiterlijk niet 
verschilt van de aangegeven modellen. 

"dat hieruit naar het oordeel der Rechtbank 
voortvloeit, dat nu niet is betwist, dat de 
waarschuwingsborden waren van het vastge
stelde model, waarvoor trouwens afmetingen 
niet zijn voorgeschreven en de aanwijzingen 
waren aangebracht in de voorgeschreven kleu
ren, het feit, dat het woord "motorrijtuigen" 
niet op één, doch op twee regels duidelijk te 
lezen stond, gelijk getuige Moerman ter te
rnchtzitting in hooger beroep heeft verklaard, 
niet belet bewezen te verklaren, dat de maxi
mum-snelheid, die verdachte met ± 50 % 

overschreed, was aangegeven op de bij wet en 
verordening gew ilde wijze, terwijl het bezwaar 
over het te hoog aanbrengen van de borden 
te vaag is om gezien de speling, die Bijlage 
IX uitdrukkelijk toelaat, gewicht in de schaal 
te leggen". 

Bij schriftuur is als middel tot cassatie in 
de eerste plaats aangevoerd: ,,S., althans v. t. 
van art. 2, eerste lid, van de Motor- en Rij
wielbeschikking, doordat genoemde Rechtbank 
beslist heeft, ,,dat wel modellen zijn vastge
steld en nadere aanwijzing omtrent de plaat
sing der borden gegeven, maar dat uit de 
betrokken voorschriften geenszins blijkt, dat 
angstvallig en letterlijk is aangegeven, hoe 
iedere letter en cijfer moet staan; dat er 
wordt gesproken van "voorbeeld" en ruimte 
wordt gelaten voor onderscheidene aan vuil in
gen, mits vast wordt gehouden aan model, 
kleuren van bord en letters". 

Met de aangehaalde overwegingen van het 
bestrnden vonnis kan ook ik mij, voor zóover 
zij de wijze betreffen, waarop het woord "mo
torrijtuigen" op het waarschuwingsbord was 
aangebracht, niet vereenigen. Ik ben van oor
deel, dat de in de Motor- en Rijwielbeschik
king voorge chreven modellen wel degelijk 
angstvallig en letterlijk moeten worden ge
volgd; laat men in dat opzicht de teugels los, 
dan is niet te voorzien, hoever minder nauw
gezette autoriteiten en particulieren van de 
modellen zullen gaan afwijken. De beschik
king bepaalt zich trouwens niet tot een be
schrijving der borden, maar voegt er gekleur
de afbeeldingen bij, waaruit wel blijkt, dat 
naar nauwkeurigheid i gestreefd. De opmer
king der Rechtbank over het gesproken wor
den van een "voorbeeld" is alleen juist voor 
een ander waarschuwingsbord (model VII van 
bijlage II), dat niet meer dan een voorbeeld 
kan zijn, omdat het voor verschillende geval
len moet gelden, en van het " l aten van ruimte 
voor onderscheidene aanvullingen, mits vast 
wordt gehouden aan model, kleuren van bord 
en letters" heb ik in de beschikking en de 
bijlagen niets gevonden, dan alleen in den ook 
door de Rechtbank genoemden slotzin van 
bijlage IX. Doch deze heeft alleen betrekking 
op het aanbrengen der kenteekens en waar
schuwingsborden, niet op de borden zelve, en 
dus hoofdzakelijk op de stijl en en hun hoogte, 
op grond waarvan dan ook de Rechtbank ver
dachtes tweede grief terecht heeft verworpen. 

Ofschoon toegevende, dat ook de eerste g rief 
van heel weinig beteekenis is, moet ik, nu zij 
eenmaal is aangevoerd en bij schr iftuur is 
herhaald, op grond van haar juistheid conclu
deeren tot ontslag van den verdachte van alle 
rechtsvervolging. 

Twee omstandigheden geven mij gelegen
heid 01n dit ook met een gerust gemoed te 
doen. De eerste is, dat de fout der Rotterdam
sche waarschuwingsborden reeds is hersteld. 
zoodat een ontsl ag op denzelfden grond wel 
niet een tweede maal noodig zal zijn. 

De tweede omstandigheid is van geheel an
deren aard. H et ontslag van a ll e rechtsve1·
volging zou n.l. toch onvermijdelijk zijn, daar 
de Rechtbank ongelukkigerwijze bij de bewe
zenverklar ing uit de telastelegging heeft weg
gelaten de omstandigheid, dat de Aelbrechts
kade is gelegen in de bebouwde kom der 
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gemeente - en dus den verdachte hien;a n 
zelfs heeft vrijgesproken - terwijl deze om
standigheid een onmisbaar bestanddeel der 
overtreding is. 

Een tweede bij schriftuur aangevoerd mid
del kan thans wel onbesproken blijven. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, voor zoover daarbij aan 
het bewezen verklaarde de vermelde benaming 
is gegeven en dit strafbaar is geacht en den 
verdachte deswege straf is opgelegd, en dat 
<leze a lsnog ter zake van het bewezen ver
klaarde van alle rechtsvervolging za l worden 
ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
I . S., a lthans v. t. van art. 2, eerste lid , 

van de Motor- en Rijwielbeschikking, doordat 
genoemde Rechtbank beslist heeft, ,,dat wèl 
modellen zijn vastgesteld en nadere aanwijzin
gen omtrent de plaatsing der borden gegeven, 
maar dat ui t de betrokken voorschriften geens
zins blijkt, dat angstvallig en letterlijk is aan
gegeven, hoe iedere letter en elk cijfer moet 
staan; dat er wordt gesproken van "voor
beeld" en ruimte wordt gelaten voor onder
scheiden aanvullingen, mits vast wordt ge
houden aan model, kleuren van bord en let
ters"; 

IL S., a lthans v. t. van art. 350 Sv., door 
te beslissen, dat het telaste gelegde feit be
wezen is en een strafbaar feit inhoudt; 

0 . ambtshalve: . 
dat aan requi rant bij inleidende dagvaar

ding is ten laste gelegd : 
dat hij te Rotterdam op 3 April 1933, om

streeks te 16¾. uur, a ls bestuurder van een 
vierwielig motorrijtuig, daarmede heeft ge
reden op den weg de Aelbrechtskade gelegen 
in de bebouwde kom dier gemeente, met een 
snelhei d van ongeveer 60 K ilometer, althans 
van meer dan 40 Kilometer per uur, terwijl 
ten aanzien van die straat bij beslui t van 
B. en W. te Rotterdam, een door motorrijtui
gen in acht te nemen maximum-snelheid van 
40 Kil ometer per uur was aangegeven, het
geen werd aangeduid door Waarschuwings
borden van het door den Minister van W ater
staat vastgestelde model en geplaatst volgens 
art. 101 3e li d der Verordening op de Straat
politie te Rotterdam; 

0 . dat d e R echtbank bij het bestreden vonnis 
daarvan heeft bewezen verklaard - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld - dat 
verdachte enz. (zie conclusie ) ; 

0. dat in deze bewezenverklaring niet voor
komt, dat de Aelbrechtskade li gt in de be
bouwde kom der gemeente, zooals is ten laste 
gelegd en requirant van het meer of anders 
ten laste gelegde a ls bewezen is verklaard, is 
vrijgesproken ; 

dat hieruit volgt, dat het bewezene, als niet 
vallende in de toegepaste strafbepalingen, door 
de R echtbank ten onrechte is gequal ificeerd 
a ls hiervoren is vermeld, zoodat het vonnis 
niet in stand kan blijven; 

0. dat de voorgestelde cassatiemiddelen 
derhalve bui ten onderwek kunnen blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 
voorwover het bewezene is gequalificeerd, de 
requirant deswege strafbaar is verklaard en 
hem straf is opgelegd en, 

R echtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
0. dat het bewezene ook niet elders dan bij 

de door de R echtbank toegepaste strafbepa
lingen met straf is bedreigd; 

Ontslaat den requirant van alle rechtsver
volg ing. 

(N. J.) 

4 April 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 39 j 0

• art. 75 .) 
Nu B. en W. door het vragen der mach

tiging van Ged. Staten tot opneming van 
een armlastigen krankzinnige voor reke
n ing van hunne gemeente deze gemeente 
voor de toepassing van art. 39 a ls woon
plaats van den krankzinnige hebben er
kend, hebben zij daarmede hare verplich
ting tot het betalen van de verpleegkosten 
van den patiënt onvoorwaardel ijk aan
vaard . De enkele omstandigheid, dat het 
gemeentebestuur, in verband met gewij 
zigde jurisprudentie, zijn tevoren i ngeno
men standpunt gemeend heeft te moeten 
herzien, kan een geschil in den zin van 
art. 75 j 0 art. 39 niet in het leven roepen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastige krankzinnige Sierd Schip
hof · 

D~n Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 7 
Maart 1934, No. 103 ; 

Op de voordrncht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Maart 1934, No. 
2621, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Sierd Schiphof, geboren te Berl ikum 
den 28 J anuari 1890, sedert 9 Juli 1927 voor 
rekening der gemeente Menaldumadeel is 
verpleegd in het krankzinnigengesticht " Den
nenoord" te Zuidl aren ; 

dat B. en W . dezer gemeente bij hun schrij
ven van 21 September 1932, No. 125, de tus
schenkomst van Ged. Staten van Friesland in
r iepen, opdat in overeenstemm ing met Ons be
sluit van 29 Februari 1932, N°. 11, houdende 
beslissing van een geschil betreffende de woon
plaats van een armlastige krankzinnige, die 
ten tijde van zijn meerderjarig worden alreeds 
krankzinnig was, de kosten van overbrenging 
en verpleging van dezen patiënt zoo mogelijk 
van den dag der opneming a f ten laste van 
het Rijk zouden worden genomen ; 

dat Onze Minister van Binnenlandsche Za
ken, aan wien Ged. Staten de zaak ter kennis 
hebben gebracht, n iet genegen is de kosten 
van verpleging ten laste van het Rijk te 
nemen·, aangez ien de gemeente M enalduma
deel in 1927 deze kosten voor haar rekening 
heeft genomen in verband met de toen gelden
de jurisprudentie, volgens welke de patiënt 
op het tijdstip van de aanvrage der rechter
lijke machtiging woonplaats had in die ge
meente; 

dat voorts door Onzen Minister gewezen is 
op Ons besluit van 3 Juli 1933, No. 6, waar-
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bij is beslist, dat, wanneer eenmaal de ver
plichting voor eene bepaalde gemeente tot be
taling van de verpleegkosten van een arm
lastige krankzinnige is gevestigd, voor eene 
beslissing, als in het 2e lid van artikel . 39 der 
Armenwet bedoeld, geen plaats meer is ; 

dat B. en W. van Menaldumadeel hun stand
punt handhaven, aanvoerende, dat zij niet 
vermogen in te zien, dat het enkele feit, dat 
iemand eene bepaalde verplichting op zich 
heeft genomen ook voor de toekomst eene 
zoodanige verplichting zou kunnen scheppen; 
dat voorts het geval, dat bij Ons besluit van 
3 Juli 1933, No. 6, werd beslist, niet gelijk 
is aan het onderhavige geval ; dat immers 
hun college zich niet uitdrukkelijk en zonder 
eenig voorbehoud, als bedoeld in artikel 3 
van Ons besluit van 3 November 1930, No. 41, 
bereid hebben verklaard de verpleegkosten 
van Sierd Schiphof voor hunne rekening te 
nemen, zooals in het eerstbedoelde geval was 
geschied; 

0. dat B. en W. van Menaldumadeel blij
kens hun aan Ged. Staten van Friesland ge
richt schrijven van 1 Juli 1927, No. 125, waar
bij zij aan dit college machtiging vroegen tot 
de opneming en verpleging van den armlas
tigen krankzinnige Sierd Schiphof voor reke
ning van hunne gemeente, deze gemeente voor 
de toepassing van artikel 39 der Armenwet 
a ls de woonplaats van den genoemden krank
zinnige hebben erkend, en daarmede hare ver
pi ichting tot het betalen van de verpleegkos
ten van den patiënt onvoorwaardelijk hebben 
aanvaard; 

dat na het aanvaarden van deze verplich
ting van een geschil , in den zin van artikel 
75, juncto artikel 39 der Armenwet, geen 
sprake meer kan zijn, kunnende de enkele 
omstandigheid, dat het gemeentebestuur, in 
verband met gewijzi gde jurisprudentie zijn te 
voren ingenomen standpunt gemeend heeft te 
moeten herzien, zoodanig geschil niet in het 
leven roepen; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat hier niet aanwezig is een 
geschil, dat door Ons, den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
gehoord kan worden bes] ist. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is bel ast enz. 

(A.B.) 

4 April 1934. KO I KLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 16.) 

De betrekking van evangelist-godsdienst
onderwijzer bij eene Vereeniging tot In
wendige Zending draagt niet het karakter 
van het ambt van bedienaar van den gods
dienst of zendeling, in den zin van ar t. 16, 
en kan evenmin worden gerangschikt onder 
eenige andere in dat artikel vermelde hoe
danigheid. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . van Lambalgen, buitengewoon dienstplich
tige der lichting van 1925 uit Baarn, tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Defen-

sie van 25 ovember 1933, VIIe Afdeeling, 
No. 209 V., waarbij hem vrijstelling van den 
dienstplicht wegens het verkeeren in een ge
val , als bedoeld in artikel 12, eerste lid, d, 
der Dienstpl ichtwet is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 7 
Maart 1934, No. 104; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 26 Maart 1934, VIIe Afdeeling 
No. 251 V; 

0. dat Onze Minister van Defensie bij bo
vengenoemd besluit de aanvrage van J. van 
Lambalgen, om als evangelist-godsdienstonder
wijzer bij de Vereeniging tot Inwendige Zen
ding op Voorne en Putten wegens het verkee
ren in een geval, als bedoeld in artikel 12, 
eerste lid , d, der Dienstplichtwet, van den 
dienstplicht te worden vrijgesteld, heeft af
gewezen, uit overweging, dat zij, die de be
trekking bekleed en van evangelist-godsdienst
onderwijzer niet behooren tot de personen, ver
meld in een der bij het Dienstplichtbesluit 
(Stbl. 1929, no. 21 ; 1931, No. 91) behoorende 
tabellen betreffende het verleenen van vrij
steil ing wegens het bekleeden van een geeste
lijk of een godsdienstig menschlievend ambt 
of het in opleiding zijn voor zoodanig ambt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
Dienstplichtwet in artikel 12 recht op vrij
stelling van den dienstplicht verleent o.m. 
aan hen, die een geestelijk ambt bekleeden; 
dat zijns inzi ens in zijne betrekking van evan
gelist-godsdienstonderwijzer bij de Vereeniging 
tot Inwendige Zending op Voorne en Putten, 
standplaats Poortugaal, alwaar hij vaste voor
ganger der ederduitsch-Hervormde evangeli
satie is, wel gezegd kan worden, dat hij een 
geestelijk ambt bekleedt, zijnde een kring van 
werkzaamheden op het terrein van het geeste-
1 ijk leven; dat weliswaar de Dienstplichtwet 
in haar artikel 16 spreekt van "geestelijke", 
aan welk woord een ander begrip kan worden 
toegekend, doch in datzelfde artikel tevens 
vermeld is de betrekking van bedienaar van 
den godsdienst, waartoe hij zich evenzeer 
meent te mogen rekenen; dat de in het eerste 
lid van artikel 16 der Dienstplichtwet door 
de Kroon vastgestelde bepalingen niet betref
fen de materie van het recht van vrijstelling 
van den dienstplicht, welk recht de wet alleen 
regelt, doch betrekking hebben op de uitvoe
ring van de bij de wet gegeven vrijstell ings
bepalingen; dat, al moge nu in de bij artikel 
26 van het Dienstplichtbesluit vastgestelde ta
bellen niet genoemd zijn de betrekking van 
evangelist-godsdienstonderwijzer, het bij de 
wet aan een persoon, die deze maatschappe
lijke betrekking bekleedt of wel dit geestelijk 
ambt vervult, gegeven recht op vrijstelling 
daarmede niet komt te vervallen; dat aan de 
voormelde beweegreden nog mag worden toe
gevoegd, dat het enkele feit van het niet 
vermeid zijn van de door hem bekleed wor
dende betrekking (ambt) in de meergenoemde 
tabell en van het Dienstplichtbesluit geen re
den behoeft te zijn om het gedane verzoek om 
vrij steil ing af te wijzen, wijl toch a'rti kei 26, 
tweede lid, van het genoemde dienstplichtbe
sluit bepaalt, dat de vrijstelling ook kan wor
den verleend, indien de ingeschrevene niet 
behoort tot de personen, in kolom 2 of 3 van 
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tabel I of in kolom 2 van tabel II vermeld, 
maar niettemin verkeert in een geval , dat 
met een der daar omschreven gevallen kan 
worden gelijkgesteld; dat hij eindelijk nog 
meent, dat hij gerekend kan worden te behoo
ren tot de "zendelingen", wij l i=ers door 
hem voldaan wordt aan de hoedanigheid, zoo
als deze is omschreven in kolom 2 van tabel 
No. II, als bedoeld in artikel 26 van het 
Dienstplichtbesluit; 

0. dat de betrekking van evangel ist-gods
dienstonderwijzer bij de Vereeniging tot I n
wendige Zending op Voorne en Putten naar 
Ons oordeel niet het karakter draagt van het 
ambt van bedienaar van den godsdienst of 
zendeling, in den zin van artikel 16 der 
Dienstpl ichtwet, noch gerangschikt kan wor
den onder eenige andere in dat artikel ver
melde hoedanigheid; 

dat dus de appellant geen aanspraak kan 
maken op vrijstelling van den dienstplicht 
wegens het bekleeden van een geestelijk of een 
godsdienstig-menschlievend ambt of opleiding 
tot zoodanig ambt; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Defensie is belast enz. 

(A.B.) 

4 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Zakelijke Bedrijfsbelasting in de 
gemeente Dordrecht.) 

De R. v. B. heeft op de gronden, daar
voor in zijn uitspraak aangegeven, terecht 
bes! ist, dat hier geen sprake is van een 
bedrijfsu itoe fening door belanghebbende 
buiten Dordrecht op zoodanige zelfstandige 
wijze, dat daardoor belastingplichtigheid, 
krachtens · de desbetreffende verordening 
der gemeente Dordrecht, wegens die elders 
werkzame arbeiders, zou zijn t~itgesloten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gez ien het beroepschrift in cassatie van de 

N. V. A., gevestigd te Dordrecht, tegen de 
u itspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen II te Rotterdam, van 23 
Nov. 1933 betreffende den haar opgelegden 
aanslag in de zakelijke belasting op het be
drij f in de gemeente Dordrecht over het be-
1 asti ngjaar 1931; 

Gez ien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

P roc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat ten behoeve der gemeente Dordrecht, 
blij kens de desbetreffende Verordening, onder 
den naam van "Bedrijfsbelasting" eene zake
l ij ke belasting op het ·bedrijf wordt geheven 
(art. 1); dat de belasting verschuld igd is 
wegens ondernemingen en inrichtingen, welke 
binnen de gemeente een bedrij f uitoefenen 
anders dan in stations, en waar ten minste 
t ien arbeiders werkzaam zijn, die op 1 Jan. 
van het belastingjaar den vollen ouderdom 
van 17 jaren hebben bere ikt en die ieder voor 
zich minder verd ienen dan een bij a. 111. v. b. 
vast te stellen bedrag (art. 2); dat de Ver
ordening onder arbeiders verstaat a ll en, d ie 

in eenigerlei betrekking in een bedrijf werk
zaam zijn ( art. 3) ; dat, voor op 1 Jan. van 
het belastingjaar gedurende ten minste een 
jaar bestaande bedrijven voor de heffing maat
staf is het gemiddeld aantal arbeiders als be
doeld in art. 2, die in het afgeloopen jaar in 
het bedrijf werkzaam zijn geweest (art. 5); 
dat het belastingjaar loopt van den len J an. 
tot den 31en Dec. (art. 9), terwijl art. 7 het 
bedrag der belasting regelt; 

dat belanghebbende ten deze werd aange la
gen voor 63 arbeiders en zich tegen dien aan
slag heeft verzet op grond, dat dit aantal 
moet worden verminderd met een aanta l van 
41 arbeiders, die uitsluitend buiten de ge
meente Dordrecht werkzaam zij n geweest; 

dat de gemeente zich op het standpunt heeft 
gesteld, dat belanghebbende terecht ook voor 
die elders werkzaam zijnde arbeiders werd 
aangeslagen; 

dat de Raad van Beroep zich met d it stand
punt der gemeente heeft vereen igd en heeft 
overwogen: 

,,dat de Heer B. ( directeur van requestrante; 
Red.) ter vergadering desgevraagd heeft ver
ki aard dat de werken waar op die arbe iders 
werkzaam zijn geweest, allen waren aange
nomen werken; dat het werk te Rotterdam, 
waarvan de aannemingssom bedroeg f 272,700 
betrof het bouwen van de Jan Kuitenbrug 
aldaar; dat te Barendrecht, waarvan de aan
nemingssom f 357,286 bedroeg, een werk aan 
de Barendrechtsche brug en dat te Hoedekens
kerke, waarvan de aannemingssom bedroeg 
f 114,700, betrof het aanleggen van een haven 
voor den veerdienst op Terneuzen voor c!e 
Provincie Zeeland; dat het werk te Rotterdam 
weliswaar ten gevolge van strubbeli ngen met 
de gemeente Rotterdam meer dan twee jaren 
heeft geduurd, doch dat bij normaal verloop 
dat werk niet langer dan 19 maanden zou heb
ben gevorderd; dat te Barendrecht het ge
heele jaar 1930 is gewerkt, terw ij l slechts c!e 
kern der arbeiders uit Dordrecht afkomstig 
was en dat te Hoedekenskerke 12 "arbeiders" 
uitsluitend aldaar hebben gewerkt; 

,,dat het hier dus betreft aangenomen wer
ken, waarvan de duur uiteraard reeds te voren 
begrensd was tot een betrekkelij k korte pe
riode en hieruit valt af te leiden dat in casu 
geen sprake was van uitoefening van ze l f
standige buiten Dordrecht gevestigde onder
deelen van belanghebbende's bed rij f, tenzij 
appell ante feiten zou hebben gesteld, welke 
konden medebrengen dat zulks wel het geval 
was; 

dat appellante bij beroepschri ft geen enkel 
dergelijk feit stelt en ook ter vergader ing 
geenerlei feiten heeft bij gebracht die tot een 
conclusie zouden kunnen voeren a ls zooeven 
bedoeld; 

,,dat ter vergadering, evenals bij beroep
schrift, er op gewezen is dat appell ante over 
hetzelfde tijdvak door de gemeente Rotterdam 
eveneens voor de 15 "arbeiders" van de Jan 
Kuitenbrug in deze belasting is aangeslagen, 
doch deze omstandigheid, ook a l is, zooals ap
pellante mededeelde, deze aanslag door den 
bevoegden Raad van Beroep gehandhaafd, op 
zich zelve niet de juistheid van appellante's 
standpunt vermag te dekken; 

,,dat, wat dit werk te Rotterdam betreft, 
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op welk werk appellante's betoog ter verga
dering zich concentreerde, de eenigszins lange 
duur te wijten is geweest aan onvoorziene om
standigheden, te weten verschi ll en met de ge
meente Rotterdam, waardoor dat werk gerui
men tijd vdjwel stil heeft gelegen; dat op 
dat werk een paar gewone keten gedekt met 
asphaltpapier, en geenszins een ,, inrichting 
voor de administratie" en een "teekenburean" 
stonden , a l werd ter plaatse in die keten wel 
geadministreerd en geteekend en al was ééne 
wel van ruime afmetingen en telefonisch aan
ges loten, hebbende de Heer B . voorts niet be
streden dat, gel ijk de Inspecteur ter rnrgade
ring stelde, de hoofdadministratie van dit 
werk, dat zelf ook wel enkele zaken bestelde, 
te Dordrecht werd gevoerd, alwaar het cen
trum van appell ante's bedrijf gevestigd was en 
dat de loonen voor dit werk vanuit Dordrecht 
werden overgemaakt, terwij l de betreffende 
aanslagbiljetten door de gemeente Rotterdam 
aan appellante's adres te Dordrecht zijn toege
zonden, evenals ook brieven door de gemeente 
Rotterdam geregeld op Zaterdag na sluitings, 
tijd van het werk aan die brug,• naar het 
kantoor van appellante te Dordrecht werden 
verzonden; 

,, dat de Raad in dit alles geensz ins ziet fei
ten die tot de conclusie zouden moeten voeren 
dat, althans wat dit werk te Rotterdam be
treft, sprake zou zijn geweest van uitoefening 
van een zelfstandig buiten Dordrecht geves
tigd onderdeel van appellante's bedrijf, terwijl 
wat betreft de beide andere werken op derge
lijke feiten in het geheel geen beroep is ge
daan; . 

,,dat, waar al evenmin is beweerd dat appel
lante op bedoelde werken of een of meer 
daarvan, bestendig onroerende goederen ter 
beschikking heeft gehad en voor haar bedrijf 
aangewend in het betreffende t ijdvak, de on
derhavige aanslag, waar noch beweerd noch 
gebleken is dat hier sprake zou zijn geweest 
van uitoefening van een bedrijf in stations, 
zij het op andere gronden dan door den Ge
meenteraad is geschied, moet worden gehand
haafd"; 

0. dat als middel van cassatie is gesteld: 
S. of v. t. van de artt. 277 en 282 der Ge

meentewet; 16 van de Wet van 19 Dec. 1914 
(S. 564), 1, 2, 3, 5, 7 en 9 der Verordening 
op de heffing eener zakelijke belasting op het 
bedrijf der gemeente Dordrecht; 

0. dat het middel niet tot cassatie kan lei
den· 

d;t immers de Raad van Beroep op de 
gronclen daarvoor in zijn uitspraak aange
geven, terecht heeft bes] ist, dat hier geen 
sprake is van eene bedrijfsu itoefening door be
langhebbenden buiten Dordrecht op wodanige 
zelfsta ndige wijze, dat daardoor belasting
pl ichtigheid, krachtens de desbetreffende ver
ordening der gemeente Dordrecht, wegens die 
elders werkzame arbeiders, zou zijn uitgesloten; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

4 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zakelijke Bedrijfsbelasting in de 
gemeente Rotterdam.) 

Het betreft hier een aangenomen werk, 
L. 193•1. 

waarvan de duur uiteraard reeds tevoren 
begrensd is tot een betrekkelijk korte pe
riode en in ieder geval was van bestendige 
werkzaamheden te Rotterdam geen sprake. 

Derhalve kan niet worden aangenomen, 
dat er te Rotterdam was een zelfstandig 
onderdeel van belanghebbende's aanne
mersbedrijf, dat wil zeggen een aldaar 
gevestigd afgescheiden onderdeel van dat 
bedrijf. 

Uit de omstandigheid, dat er op het 
aangenomen werk een telefonisch aanga-
sloten keet werd gebouwd, waarin admini
stratief- en teekenwerk werd verricht, zoo
mede, dat de gemeente Rotterdam bedon
gen had, dat slechts Rotterdamsche arbe i
ders te werk mochten worden gesteld kan 
niet worden afgeleid, dat te Rotte;·dam 
een afge cheiden onderdeel van belang
hebbende's bedrijf was gevestigd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie va,i de 

N. V. A. gevestigd te Dordrecht, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belasting I te Rotterdam van 28 Dec. 
1932, betreffende den haar opgelegden aan
slag in de zakel ijke belasting op het bedrijf in 
de gemeente Rotterdam over het belastingjaar 
1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot vernietiging der 
uitspraak en tot terugwijzing der zaak naar 
den Raad van Beroep I te Rotte1·dam ter ver
dere berechting en afdoening met inachtne
ming van 's Hoogen Raads uitspraak; 

0. dat ten behoeve der gemeente Rotterdam, 
blijkens de desbetreffende Verordening, eene 
zakelijke belasting op het bedrijf wordt ge
heven (art. 1) van de ondernemingen en in
richtingen, welke daarvoor volgens het be
paalde bij art. 282 (242e oud) der Gemeente
wet in aanmerking komen (art. 2); dat het 
belastingjaar loopt van 1 Jan. tot 31 Dec. 
(art. 3); dat belastingplichtig is degene, die 
op den len Jan. van het belastingjaar een 
bedrijf in de in art. 2 bedoelde ondernemin
gen of inrichtingen uitoefent (art. 4); dat tot 
grondslag voor de berekening der belasting 
wordt genomen het gemiddeld aantal arbei
ders, dat in het afgeloopen kalenderjaar, of, 
indien het bedrijf slechts gedurende een ge
deelte van dat jaar is uitgeoefend, in dat kor
tere tijdvak in de onderneming of inrichting 
is werkzaam geweest, voor zoover deze arbei
ders minder verdienen dan het bedrag bepaald 
bij den in art. 282 der Gemeentewet bedoelden 
a.m. v. b. terwijl wegens arbeiders, die op den 
len Jan. van het belastingjaar den vollen 
ouderdom van 17 jaren nog niet hebben be
reikt, geen belasting verschuldigd is (art. 5); 
dat art. 6 het bedrag der belasting regelt; 

dat belanghebbende ten deze werd aange
slagen voor 15 arbeiders en tegen dien aan
slag bezwaar heeft ingebracht, op grond, dat 
zij voor die arbeiders reeds eerder te Dor
drecht aangeslagen is; 

dat de Administrateur aan het Bureau voor 
de regeling der Plaatselijke belastingen dat 
bezwaar ongegrond heeft geoordeeld en den 
aanslag heeft gehandhaafd , waarna belang-

10 
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hebbende van die beschikking in beroep is 
gekomen; 

dat de Raad van Beroep die beschikking 
heeft bevestigd en daarbij heeft overwogen: 

.,dat de administrateur heeft opgemerkt: 
"dat appellante op 1 Jan. 1931 hier ter 

stede haar bedrijf uitoefende en gedurende het 
daaraan voorafgaande kalenderjaar 1930 met 
gemiddeld 15 arbeide,·s, die voor de belasting 
in aanmerking kwamen, werkzaam geweest is; 
dat grondslag voor deze belasting is art. 282 
(242e oud) der Gemeentewet, waarin is be
pa~ld: ,,dat zij slechts wordt geheven van 
zoodanige ondernemingen en inrichtingen, 
welke binnen de gemeente een bedrijf uitoefe
nen anders dan in stations en waar ten minste 
10 arbeiders werkzaam zijn, die minder ver
dienen dan een bepaald bedrag; dat aan ap
pelante, wier bezigheden alleen bestaan in het 
uitvoeren van werkzaamheden binnen de ge
meente Dordrecht en andere gemeenten, door 
B . en W. van Rotterdam opgedragen is het 
bouwen van de Jan Kuitenbrug te Rotter
dam · dat door haar met dien bouw in Jan. 
1929' werd aangevangen en zij daarvoor het 
terrein der werkzaamheden voor het publieke 
verkeer deed sluiten en daarop een inrichting 
bouwde voor de administratie en een teeken
bureau, terwijl het kantoorgebouw telefonjsch 
werd aangesloten aan het telephoonnet van 
Rotterdam · dat hier met een werk van meer 
duurzamen' aard werd reken ing gehouden, wat 
ook blijkt uit het feit, dat de werkzaamheden 
pas den 15en Oct. 1931 zijn beëindigd; dat 
bovendien bij de uitvoering van het werk 
slechts Rotterdamsche arbeiders te werk moch
ten worden gesteld; dat de rech~grond der 
belasting gelegen is in de omstand,ghe,d, dat 
de in het bedrijf werkzame arbeiders voor de 
gemeente kosten veroorzaken, die niet door 
van hen te he ffen belastingen kunnen worden 
gedekt• dat wanneer de belasting niet te 
Rotterdam op appellante zou kunnen worden 
toegepast, voor een groot aan".emersbedrij f 
slechts in de gemeente van vesttgrng een aan
slag zou kunnen worden opgelegd _ voor ar
beiders, die binnen die gemeente met woon
achtig zijn en aldaar nooit hebben gewerkt"; 

dat den Raad bij het onderzoek gebleken is, 
dat de feiten zich voordoen, zooals door den 
Administrateur is vermeld en hiervoor is aan
gehaald; 

dat de Raad op grond dier feiten met den 
Administrate ur op de door dezen aangevoerde 
gronden, die de Raad overneemt en tot de 
zijne maakt, van oordeel is, dat appellante 
terecht te Rotterdam in de zakelijke belas
ti ng op het bedrijf dier gemeente is aange
slagen, zooals geschied is ; 

dat de Raad met name lettende op aard, 
omvang, tijdsduur en organisatie van het te 
Rotte rdam uitgevoerde werk met den Admiru
strateur van oordeel is, dat appe_I !ante tijdens 
dat werk te Rotterdam gevestigd had een 
zelfstandig onderdeel van haar bedrijf en dus 
te Rotterdam gevestigd was; , 

dat zij dus terecht in de onderwerpelijke be
lasting voor het onderwerpelijk belastingjaar 
is aangeslagen"; 

0. dat als middel van cassatie is gesteld : 
S. of v. t. van de artt. 277 en 282 der Ge

meentewet; 16 van de \Vet van 19 Dec. 1914 i 

(S. n°. 564), en 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 11 der 
Verordening op de heffing eener belasting 
onder den naam van zakelijke belasting op het 
bedrijf, der gemeente Rotterdam ; 

en ter toe] ichting is aangevoerd: 
dat, gelijk uit de strekking der Gemeente

wet volgt, dubbele belasting is uitgesloten en 
derhalve - daar belanghebbende voor de 15 
arbeiders, waarvoor zij thans is aangeslagen. 
reeds eerder te Dordrecht aangeslagen was -
óf de aanslag te Rotrerdam óf die te Dor
drecht in strijd met de wet is; 

dat het criterium moet zijn, of de a,·beiders 
in de gemeente waar de aanslag werd opge
legd effectieven arbeid hebben verricht in dien 
zin, dat duurzame zelfstandige bedrijfsuitoefe
ning binnen die gemeente heeft plaats gevon
den, waarbij het voor den aanslag buiten de 
gemeente van vestiging niet voldoende i als 
inderdaad slechts tijdelijk en gedurende een 
betrekkelijke korte periode het bedrijf zelf
standig buiten de gemeente van Yestiging 
wordt uitgeoefend; 

0. hieromtrent: 
dat zooals uit de door den Raad van Beroep 

als vaststaande aangenomen feiten volgt, het 
hi er betreft een aangenomen werk, waarvan 
de duur uiteraard reeds te voren begrensd is 
tot een betrekkelijk korte periode en in ieder 
geval van bestendige werkzaamheden te Rot
terdam geen sprake was; 

dat derhalve niet kan worden aangenomen, 
dat er te Rotterdam was een zelfstandig on
derdeel van belanghebbende's aannemersbe
drijf, dat wil zeggen een aldaar gevestigd af
gescheiden onderdeel van dat bedrijf; 

dat de Raad nog wel gewicht hecht aan de 
omstandigheid, dat er op het aangenomen 
werk een telefonisch aangesloten keet werd 
gebouwd-, waarin administratief- en teeken
werk werd verricht, zoomede, dat de gemeente 
Rotterdam bedongen had, dat slechts Rotter
damsche arbeiders te werk mochten worden 
gesteld, doch uit deze omstandigheden, die 
veelal voorkomen bij aangenomen werken van 
eenige beteekenis, niet kan worden afgeleid, 
dat te Rotterdam een afgescheiden onderdeel 
van belanghebbende's bedrijf was gevestigd; 

dat de bestreden uitspraak derhalve moet 
worden vernietigd en de Hooge Raad ten 
principale recht kan doen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak en de 
daarbij bevestigde be chikking van den Ad
ministrateur aan het Bureau voor de regeling 
der Plaatselijke belastingen te Rotterdam; 

Vernietigt mede den aan belanghebbende 
ten deze opgelegden aanslag. 

(W.) 

4 Ap1·il 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Zakelijke Bedrijfsbelasting in de 
gemeente Moordrecht). 

Om te kunnen aannemen, dat een on
derneming in den zin van art. 282 Gcm.
wet een bedrijf binnen een bepaalde ge
meente uitoefent, is niet voldoende, dat 
zij binnen die gemeente we rkzaamheden 
verricht, welke tot haar bedrijf behooren. 

Daarvoor gelden andere vereischten, na
melijk - voor zooveel hier van belang - : 
ofwel dat de onderneming in die gemeente 



147 4 APRIL 1934 

is gevestigd, ofwel dat het betreft een in 
de gemeente gevestigd zelfstandig, dat wil 
zeggen a [gescheiden, onderdeel van het 
bedrijf der onderneming, of dat deze al
daar bestendig de besch ikking heeft over 
onro rende goederen en die voor haar be
drijf aanwendt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie vau den 

Burg. der gem. Moordrecht, tegen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de Di
recte Belastingen II te Rotterdam van 26 
Oct. 1933, betreffende den aan de N. V. A. 
te Utrech t opgelegden aanslag in de zakelijke 
belastiug op het bedrijf in de gemeente Moor
drecht over het jaar l 932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclu ie van den 

Aclv.-Gen. Berger, namens den Proc.-Gen ., 
strek kende tot verwerping van het beroep; 

0. dat art. 1 van de Verordening op de hef
fing van een zakelijke belasting op het bedrijf 
in de g meente Moordrecht bepaalt: In deze 
gemeente wordt een zakelijke belasting op het 
bedrijf geheven van ondernemingen of in
richtingen. welke daarvoor volgens het be
paalde in art. 242e der Gemeentewet in aan
merking komen. Ook publiekrechtelijke licha
men worden in deze belasting betrokken; 

dat art. 5 de formules bevat, waarnaar het 
gem iddeld aantal arbeiders, dat a ls maat.~taf 
voor de heffing moet worden genomen, voor 
de in het artikel onde, cheiden ondernemin
gen en inrichtingen wordt berekend, met a ls 
grondslag de arbeiders, die in den loop van 
het aan het belastingjaar voorafgaande ka
lenderjaar in het bedrijf werkzaam waren: 

0. dat belanghebbende, zijnde een te Utrecht 
gevestigde maatschappij, die zich ten doel 
stelt het ontwerpen en uitvoeren van bouw
kundige-, waterbouwkundige- en spoorwegwer
ken en die gedurende 1931 in de gemeente 
Moordrecht werkzaamheden heeft verricht, be
staande in het herstellen van een spoorbaan 
in beroep is gekomen van een beschikking van 
den Raad dier gemeente, waarbij werd ge
handhaafd een aan haar in voormelde belas
ting opgelegde aanslag voor 321 arbeiders tot 
een bedrag van f 3672; 

0. dat bij haar vertoogschrift de gemeente 
Moordrecht zich op het standpunt stelt, dat 
het enkele feit, dat belanghebbende voorm !de 
werkzaamheden binnen de gemeente Moor
drecht heeft verricht, het opleggen van den 
aanslag rechtvaardigt, omdat belanghebbende 
dus doende een bedrijf binnen de gemeente 
heeft uitgeoefend en dit het eenige is, dat bij 
art. 282 (242e oud) der Gemeentewet als 
eisch wordt gesteld voor de heffing van de 
zakelijke belasting op het bedrijf, terwijl niet 
ter zake doet, of belanghebbende de bedrijfs
handelingen, die zij binnen de gemeente heeft 
verricht al dan niet heeft uitgevoerd door 
middel ~an een te Moordrecht gevestigde zelf
standig onderdeel van haar bedrijf; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft vernietigd en 
heeft bepaald dat belanghebbende in de on
derhavige belasting, belastingjaar 1932, niet 
zal worden aangeslagen, na te hebben over
wogen: 

"dat de ,·mag of de binnen de gemeente 
Moordrecht door belanghebbende verrichte 
werkzaamheden al clan niet moeten worden 
beschouwd als de uitoefening van een zelf
stand ig onderdeel van het bedrijf van belang
hebbende, naai' 's Raads oordeel, al leen dàn 
niet ter zake dienende zoude zijn, indi en be
langhebende binnen die gemeente bestendig 
onroerende goederen te,· beschikking zoude 
hebben en voor haar bedrijf aanwendde daar 
zij clan in den zin der wet en der verordening 
haar bedrijf ongetwijfeld binnen die gemeente 
zou uitoefenen, zoodat eerstbedoelde vraag dan 
verder buiten beschouwing kon blijven ; 

" dat, waar partijen evenwel ter vergader ing 
eenstemmig verklaarden dat van een dergelijk 
permanent ter beschikking hebben en aan
wenden van onroerende goederen door belang
hebbende binnen de gemeente Moordrecht 
geen sprake is, de zooeven bedoelde vraag niet 
buiten beschouwing kan blijven daar immers 
juist van hare beantwoording de al dan niet 
l'echtmatigheid van den onderhavigen aan lag 
afhangt; 

,,dat toch in art. 242e (oud) der Gemeente
wet het woord ,,waar" terugslaat op "onder
nemingen en inrichtingen" en niet op "een be
drijf", hetgeen blijkt uit de komma, geplaatst 
achter "stations" en uit het geheele zinsver
band ; 

"dat biernit volgt dat, nu maatstaf voor de 
heffing is het gemiddeld aantal arbeiders als 
bedoeld in de verordening, met die arbeiders 
slechts gedoeld kan worden op de arbeiders 
die werkzaam zijn geweest in de onderneming 
of inrichting; 

"dat het dus niet in de eerste plaats de 
vraag is waar het bedrijf werd uitgeoefend, 
doch waar de onderneming gevestigd was, 
welk laatste ook elders dan in de plaats waar 
zij volgens hare statuten gevestigd is, kan 
zijn, bij wijze van een zelfstandig elders geves
tigd onderdeel van de ondernem i ug; 

,,dat nu van een binnen de gemeente Moor
drecht in 1932 zelfstandig gevestigd onder
deel der onderneming van belanghebbende 
naar ' Raads oordeel niet is gebleken; 

"dat toch het hier betrof het herstellen van 
een spoorbaan waarvan de duur uiteraard 
reeds tevoren begrensd was tot een betrekke
lijk korte periode, gelijk partijen ter ver
gadering eenstemmig verklaarden dat dan ook 
in casu het geval is geweest, terwijl van om
standigheden die desondanks wuden moeten 
voeren tot het aannemen van een binnen de 
gemeente Moordrecht zelfstandig gevestigd on
derdeel der onderneming van belanghebbende 
den Raad niet gebleken is" ; 

0. dat de Burgemeeste,· a ls middel van cas
satie heeft voorgesteld: 

V. t. en s . van de artt. 142, 143, 144 en 
147 der Grondwet, de artt. 167, 168, 209, 269, 
270, 271, 272, 273, 277, 282, 290 en 291 der 
Gemeentewet, de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 en 11 der Verordening op de heffing van 
een zakelijke belasting op het bedrijf in de 
gemeente Moordrecht, de artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 en 9 der Verordening op de invordering 
van een zakel ijke belasting op het bedrijf in 
de gemeente Moordrecht, ter zake, dat geen 
wettelijk voorschrift grond oplevert voor de 
opvatting van den Raad van Beroep, dat voor 
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de rechtmatigheid van een aanslag in de za
kelijke b_elasting op het bedrijf der gemeente 
Moordrecht van een onderneming of inrichting 
vereischt is, hetzij dat de onderneming of in
richting bestendig in Moordrecht onroerende 
goederen ter beschikking heeft en voor haar 
bedrijf aanwendt, hetzij dat zij zelve in die 
gemeente haren zetel heeft, hetzij dat zij haai· 
bedrijf in die gemeente doet uitoefenen, door 
een zelfstandig te Moordrecht gevestigd onder
deel van de onderneming; 

0. dienaangaande: 
dat om te kunnen aannemen, dat een on

derneming in den zin van art. 282 (242e oud) 
der Gemeentewet een bedrijf binnen een be
paalde gemeente uitoefent, niet voldoende is, 
dat zij binnen die gemeente werkzaamheden 
verricht, welke tot haar bedrijf behooren; 

dat, zooals de Raad van Beroep met juist
heid aanneemt, daarvoor andere vereischten 
gelden, namelijk - voor zooveel hier van be
lang - : ofwel dat de onderneming in die ge
meente is gevestigd, ofwel dat het betreft een 
in de gemeente gevestigd zelfstandig, dat wil 
zeggen afgescheiden, onderdeel van het be
drijf der onderneming, of dat deze aldaar be
stendig de beschikking heeft over onroerende 
goederen en die voor haar bedrijf aanwendt; 

dat, nu de Raad van Beroep heeft beslist, 
dat geen van voormelde gevallen zich hier 
voordoet, hij terecht het feit, dat belangheb
bende gedurende 1931 in de gemeente Moor
drecht werkzaamheden tot herstel van een 
spoorbaan heeft verricht, geen voldoenden 
grond heeft geacht, om haar in de onderha
vige belasting te betrekken; 

dat het middel dus faalt ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

5 Ap,·il 1934. BESCHIKKING van den Mi
nister van Staat, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, n°. 220, Kabinet M.R. , 
betreffende: Uitvoering artikel 97b, 2e 
lid, Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

De Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

Gelet op artikel 97b, tweede lid , van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, artikel 
68b, tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
Rijks Hoogere Burgerscholen, artikel 69b, 
tweede l iel, van het Ambtenarenreglement 
Rijkskweekscholen en Rijksnormaall essen en 
artikel 67b, tweede lid, van het Ambtenaren
reglement Rijksleerscholen en Rijks lagere 
scholen; 

Heeft goedgevondeu: 
1. in te trekken zijn beschikking van 28 

December 1933, n°. 643, Kabinet M.R., ge
wijzigd bij beschikking van 10 Februari 1934, 
n°. 88, Kabinet M.R., betreffende uitvoering 
van artike l 97b, tweede lid, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, artikel 68b, tweede 
lid , van het Ambtenarenreglement Rijks Hoo
gere Burgerscholen, artikel 69b, tweede lid, 
van het Ambtenarenreglement Rijkskweek
scholen en Rijksnormaallessen en artikel 67b, 
tweede lid, van het Ambtenarenreglement 
Rijksleerscholen en Rij ks lagere scholen; 

2. te verklaren, dat de navolgende ver
eenigingen, te weten: 

a. de Communistische Partij Holland, de 
Revolutionnair Socialistische Vrouwenbond, de 
Communistische J eugdbond, het Landelijk Ver
bond van Recruten en alle Communistische 
zgn . mantelorganisaties; 

b. het Neclerlanda Unuiga Koniitato; 
c. de Internationale van Proletarische Es

perantisten (I. P. E.); 
d. de Communistische Partij Oppositie 

(C. P.O.); 
e. de Linksche Arbeiders Oppositie "Spar

tacus"· 
/. d~ Kommunistische Arbeiders Partij 

(K.A. P. ) ; 
g. de Internationale Kommunistische Liga 

(I. K. L.); 
h. de Concentratie van Raden-Kommunis

ten · 
;_' de Revolutionnair Socialistische Partij, 

het Nationaal Arbeids-Secretariaat (N.A. S.) 
en de daarbij aangesloten vakgroepen, de Re
vol utionnaire Jeugd Bond (R. J . B.), de 
N.A. S. Vrouwenbond, de Vereeniging voor 
Volksontwikkeling (V. V. V. 0.), het Prole
tarisch Steunfonds, de groepen "Roode Mak
kers" en het Comité van verweer tegen reac
tie , fasc isme en dreigend oorlogsgevaar; 

j. de Onafhankelijke Socialistische Partij , 
de Sport-Athletiek-Vereeniging "Wilskracht" 
(S. A . W.), het Socialistisch Jeugd Verbond 
(S.J. V.) , het Anti Terreur Fonds, het Huis
vestingscomité en de Vereeniging voor Socia
listische Ontwikkeling (V . V. S. 0.); 

k. de Socialistische Arbeiders Jeugd 
(S. A. J.); 

l. het Landelijk Verbond van Sociaal
Anarchisten, de Alarmgroepen en het Lande
lijk Verbond van die groepen, de Vrije Socia
listische Vereeniging, benevens a ll e andere 
anarchistische groepen en de Bond van 
Anarcho-Socialisten (B. A.S.); 

m. het Nederlandsch Syndical istisch Ver
bond met de daarbij aangesloten vakgroepen, 
de Syndicalistische Arbeiders . Jeugd Organi
satie de Syndicalistische Vrouwen Organisatie 
en h'et Fonds voor Internationale Solidariteit 
Nederland (F. I. S.); 

n. de Internationale Anti-Mi li taristische 
Vereeniging (I. A.M. V.), het Internationaal 
Anti-Militaristisch Bureau (I. A.M. B.) en 
he t Comité van Actie Dienstweigeringsmani
fest "Mobiliseeren" ; 

o. de Internationale Socialistische Anti
Oorlogs Liga (I. S. A. 0. L.); 

p. de Vrijdenkersvereeniging "De Dage
raad''· 

q. de P erhimpoenan Indonesia; 
r . de Nationaal Socialistische Beweging 

(N.S.B.); 
s. de Algemeene Nederlandsche Fascisten 

Bond (A. N. F. B.); 
t. de Nationaal-Socialistische Nederlandsche 

Arbeiders Partijen (groepen Schouten, Smit 
(,,de Binckhorst"), Kruyt, de Joode alias van 
Waterland en van Rappard); 

u. het verbond van Nationalisten en 
v. het Verbond van Nationaal Solidaristen 

in Rijks-Nederland, om de doeleinden, die zij 
nastreven, of de middelen, die zij aanwenden, 
de behoorlijke vervulling door den ambtenaar 
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in 's Rijks dienst van zijn plicht a ls ambtenaar 
kunnen in gevaar brengen of schaden; 

3. te verklaren, dat de na te noemen ver
eenigingen, te weten: 

de Sociaal-Democratische Arbeiders-Partij en 
de organisaties, aangesloten· bij het Nedar
landsch Verbond van Vakvereenigingen (N. 
V.V.), alsmede het Bureau van actie en pro
paganda tegen het communisme en fascisme 
(Buracprop) en het Bureau van boycot van 
Duitsche waren, om de doeleinden, die zij na
streven, of de middelen, die zij aanwenden, de 
behoorlijke vervulling door den onder heL De
partement van Defensie ressorteerenden amb
tenaar van zijn plicht als ambtenaar kunnen 
in gevaar brengen of schaden. 

5 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. ai·t. 1416, Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842 art. 6) . 

's Hofs beslissing, dat Lampe-Rotterdam 
door geregeld advertenties te plaatsen, 
waarin met groote letters de naam Lampe 
stond, de beschikking van den Kanton
rechter (waarbij haar was bevolen den naam 
Lampe uit haar handelsnaam te verwijde
ren) heeft overtreden en te 's-Gravenhage 
in haar handelsnaam den naam Lampe is 
blijven voeren, is juist. D aarbij doet niet 
ter zake, dat e ischeres gerechtigd is e lders 
den naam Larnpe te voeren, noch ook, dat 
de bladen, waarin eischeres heeft geadver
teerd , niet in 's-Gravenhage verschijnen, 
nu zij daar zeer veel worden gelezen. 

De beslissing van het Hof, dat, al zou 
verweerster gedurende 1 ½ jaar hebben 
toegelaten, dat e ischeres regelmatig be
doelde advertenties plaatste, daaruit al
leen niet mag worden afgeleid, dat zij af
stand deed van haar recht van executie, 
i van fe ite lijken aard. 

H et tweede lid van a rt. 1416 B. W. is 
niet van toepassing, nu verweerster niet 
heeft ingesteld een vordering tot vergoe
ding van door haar geleden schade, doch 
zij is aangevangen m et de tenuitvoerleg
ging van een vonnis, waarbij de tegen
partij is veroordeeld tot betaling van een 
bepaald bedrag ingeval van overtreding 
van dat vonn is, terwijl die tegenpartij tegen 
deze tenu itvoe rl egging in verzet is geko
men en verweerster voor den rechter heeft 
gernepen. 

De N. V. ,,Modemagazijnen voOl"heen Ge
broeders Lampe'' , gevestigd te Rotterdam , 
eischeres tot cassatie van een tusschen par
tijen gewezen arrest van het Gerechtshof te 
's-Hertogenbosch van 30 Mei 1933, (N. J . 
1934, 487 Red.), advocaat Mr. A. E. J. Ny
singh; 

tegen: 

de . V . ,,Dames- en Kinderco11fectie voor
heen Gebroeders Lampe", gevestigd te 's-Gra
venha ge, verweerster in cassatie, advocaat Mr. 
A. C. E. M. rle Groot; gepleit door Mr. W. 
F. C. Baars. 

Conclusie · van den Proc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
Als cassatiemiddelen tegen laatstgemeld ar

rest zijn thans voorgedragen: ,,I. S. of v. t. 
van artt. 1, 3, 5 en 6 Handelsnaamwet 1921, 
(Stbl. 842), i.v. m. artt. 1401, 1402, 1403, 
1902, 1903, 1932 B. W. en 48, 103,- 104, 105, 
199; 200, 332, 339, 343, 347, 353, 430, 435, 
438, 441 en 449 Rv., door te beslissen, dat 
eischeres de beschikking van den Kantonrech
ter te Rotterdam van 5 Juli 1927, waarbij zij 
werd veroordeeld den door haar gevoerden 
handelsnaam te 's-Gravenhage aldus te wijzi
gen, dat daaruit de naam " Lampe" verdween , 
met bepaling van een schadevergoeding van 
f 100 voor eiken dag, dat zij niet aan des 
Rechters bevel zou voldoen, heeft overtreden 
door het plaatsen van advertenties in niet te 
's-Gravenhage verschijnende dagbladen, waar
in boven de vermelding van haar filiaal aan 
den Hofweg 6 te den Haag met groote letters 
de naam ,,Lampe" stond, 

en door het sub factis in het arrest weer
gegeven bewijsaanbod als niet ter zake die
nende te passeeren, 

ten onrechte, omdat niettegenstaande de in 
het arrest door het Hof voor zijn beslissing 
aangevoerde gronden, en 

aangenomen dat het bedoelde bewijs was op
gelegd en geleverd, in verband met het feit 
dat e ischei-es rechtmatig den naam " Lampe" 
voert en buiten 's-Gravenhage haar bedrijf 
onder dien naam rechtmatig uitoefent, had 
moeten zijn beslist, dat eischeres de beschik
king van den Kant-Onrechter niet heeft over
treden, omdat onder die omstandigheden: 

a. het plaatsen van dergelijke advertenties 
niet wegneemt dat eischeres aan de beschik
king van den Kantonrechter heeft voldaan, 
en dat plaatsen op zich zelf niet is het voe
ren te 's-Gravenhage van den handelsnaam 
,,Lampe", 

b. eischeres gerechtigd is onder haar eigen 
naam te adverteeren of kenbaar te maken, 
dat zij ook te 's-Gravenhage een filiaal heeft, 
e.n dit adverteeren niet op grond, dat haar 
naam ,,Lampe" daarin voorkomt, of zelfs 
daar in het meest in het oog loopende woord 
is, een inbreuk op de beschikking van den 
Kantonrechter vormt, 

c. ook al was het plaatsen van dergelijke 
advertenties terecht a ls het voeren van den 
handelsnaam " Lampe" beschouwd, dat voeren 
niet te 's-Gravenhage is geschied, nu de ad
vE/ttenties a lleeri in niet te 's-Gravenhage ver
schijnende dagbladen zijn geplaatst, (waaraan 
niet afdoet dat die dagbladen zeer veel te 
's-Gravenhage worden verspreid n gelezen), 
terwijl het buiten 's-Gravenhage voeren van 
den hande lsnaam "Lampe" aan e ischeres vrij
stc1.at." 

"II. S. of v. t. van artt. 1, 3, 5, 6 en 7 
H andelsnaamwet 1921, (Stbl. 842), i.v.m. art. 
1401, 1402, 1403. 1416, 1417, 1983, 1987, 1988, 
2016, 2018 en 2027 B. W. , i.v.m. art. 70 Sr., 
18, 430, 435, 438, 441 en 449 Rv. en 14 A. B., 
door in dit geding, waarin e ischeresse in ver
zet is gekomen tegen de op 7 November 1929 
aangevangen executie van na te noemen be
schikking van den Kant-Onrechter te 's-Gra
venhage voor een bedrag van f 60,200 zijnde 
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schadevergoeding wegens niet voldoening aan 
de daarbij uitgesproken veroordeeling voor 
602 dagen sedert 16 Maart 1928, na beslist te 
hebben dat eischeres met door haar geplaatste 
advertentie's, de beschikking van den Kanton
rechter, waarbij haar gelast was uit haar han
delsnaam te 's-Gravenhage den naam "Lampe" 
te verwijderen, met hare veroordeeling tot 
eene schadevergoeding van f 100 voor eiken 
dag, dat zij niet aan die beschikking zou vol
doen, heeft overtreden; en na vastgesteld te 
hebben dat eischeresse die advertentie's 101 
maal had geplaatst, te beslissen dat de exe
cutie van de bedoelde beschikking van den 

• Kantonrechter tot een bedrag van f 10,100 
zal kunnen geschieden, benevens voor een be
drag van f 1000 ter zake van het gedurende 
tien dagen doen verspreiden van kleurboekjes, 

ten onrechte, omdat het voeren in den han
delsnaam te 's-Gravenhage door eischeresse 
van den naam "Lampe" in strijd met de be
schikking van den Kantonrechter een on
rechtmatige daad vormt, welke tot strafvor
dering kan aanleiding geven en de vordering 
tot schadevergoeding deswege in een jaar is 
teniet gegaan, zoodat het Hof, arrest wijzende 
op 30 Mei 1933, niet meer had mogen beslis
sen , dat eischeresse wegens 101 dagen plus 1-0 
dagen, dat zij de beschikking van den Kanton
rechter heeft overtreden in het tijdvak van 
16 Maart 1928 tot 7 November 1929, deswege 
f 11 ,100 aan verweerster verschuldigd was, en 
dan ook niet de executie tot dat bedrag had 
mogen toelaatbaar verklaren, 

hetgeen niet anders wordt, doordat het hier 
zou betreffen een vordering wegens niet-vol
doening aan een in gewijsde gegane, voor ten 
uitvoerlegging vatbare, beschikking van den 
Kantonrechter, dus een handelen in strijd met 
een door een executorialen titel gegeven bevel, 

subsidiair, omdat, nu de executie is aange
vangen op 7 November 1929, het Hof in ieder 
geval had moeten beslissen dat de vordering 
ter zake van het plaatsen van advertenties 
vooi· 7 November 1928 was vervallen en voor 
terzake van die handelingen geëischte schade
vergoeding de executie niet had mogen toe
laten ." 

,.UI. S. of v. t . van artt. 1417, 1474, 1349, 
1355, 1374, 1375, 1388, 1389, 1401 , 1402, 
1403, 1416 B. W. , 1, 5, 48, 430, 435 , 438, 441 
en 449 Rv., i.v.m. artt. 1, 3, 5 en 6 Handels
naamwet 1921, (Stbl. 842); door te verwerpen 
het verweer van eischeres dat Lampe H aag 
door zonder eenig protest toe te laten, dat 
Lampe Rotterdam gedurende bijkans t,..,e 
jaar regelmatig bedoelde advertenties plaatste, 
geacht moet worden met deze wijze van ad
verteeren te hebben ingestemd en mitsdien 
haar daaruit eventueel voorspruitende rechten 
te hebben verwerkt, 

zulks op grond dat, ook a l deed L am pe 
Haag het betrekkelijk bevel eerst na 1 ½ jaar 
en al zou zij dientengevolge geacht moeten 
worden te hebben toegelaten, dat Lampe Rot. 
terdam gedurende dien tijd regelmatig de be
doelde advertentie's plaatste, zij daardoor, nu 
aan het Hof omtrent haar motieven voor een 
en ander niets bekend is, zeker niet ondubbel
zinnig te kennen gaf afstand te doen van 
haar recht van executie, dat zij wegens die 
overtredingen had; 

ten onrechte, omdat de vraag of verweerster 
haar recht op schadevergoeding en executie 
heeft prijsgegeven of verwerkt, niet afhangt 
van hare motieven tot haar gedragingen, ter
wijl het prijsgeven of verwerken van rechten 
volgt en noodzakelij k voortvloe it u it die ge
dragingen als zoodanig, ongeacht welke niet 
kenbaar gemaakte motieven verweerster daar
toe hebben geleid, 

zoodat het Hof, aangenomen dat verweer
ster het betrekkelijk bevel eerst na 1 ½ jaar 
deed en dat zij dientengevolge geacht moet 
worden te hebben toegelaten dat e ischeres 
gedurende dien tijd regelmatig de bedoelde 
advertenties plaatste, het boven weergegeven 
verweer van eischeres gegrond had moeten 
verklaren". 

De eerste grief kan, in hare drie onderdee
len niet tot cassatie leiden. Dat immers eische
resse, ondanks het door haar plaatsen der 
gewraakte advertenties, zou hebben voldaan 
aan het bevel van den Kantonrech ter alhier, 
gegeven bij diens beschikking van 5 J uli 1927, 
is in het Ji cht de,· feiten moeielijk vol te hou
den . Ik kan mij denken, dat het voeren eener 
reclamecampagne strekt tot het introduceeren 
eener zaak bij het publiek en dat, onder die 

, omstandigheden, waar in die advertenties de 
naam "Lampe" telkens voorkomt, zooals on
derwerpelijk het geval was, daarin moet wor
den gezien het voeren van dien naam als 
handelsnaam, hetgeen haar juist bij de ge. 
noemde beschikking werd verboden. 

Dat voorts eischeresse vol komen gerechtigd 
was te kennen te geven, dat zij een filiaal 
had hier ter stede, zooals in het tweede onder
deel wordt betoogd, zij haar gaarne toegege
ven , mits zij slechts bij de aankondiging daar
van den naam Lampe uit haren handelsnaam 
had geweerd, zooals haar bij rechterlijke be
slissing bevolen was, maar waaraan zij niet 
gehoorzaamde. 

In het derde onderdeel houdt zij vol, dat 
zij den naam Lampe niet te 's-Gravenhage als 
handelsnaam voerde, doch elders, wijl zij niet 
in daar ter plaatse verschijnende dagbladen 
adverteerde. F e itelijk staat vast, dat zij de 
aankondigingen deed in de Nieuwe Rotter
dammer, de Telegraaf en de Maasbode, en 
tevens dat het van algemeene bekendheid is 
en tusschen partijen onbetwist, dat deze cou
ranten ook hier ter stede worden verspreid en 
gelezen. 

Dit wettigt volkomen, naar het mij voor
komt, de conclusie, dat eischeresse, dus doen
de, in deze stad den naam Lampe in haar 
handelsnaam bezigde. 

Ook het tweede middel lijkt mij venverpe
Jijk. Toepass ing van art. 1416 B. W. toch is 
hier uitgesloten , zoodat het ook niet geschon
den zijn kan. Het geldt hier immers niet het 
plegen eener onrechtmatige daad, die mis
schien tot strafvordering had kunnen leiden, 
doch eene vordering wegens eene niet-voldoe
ning aan eene gewijsde geworden en dus voor 
tenu itvoerl egging vatbare beslissing des Kan. 
tonrechters, staande derhalve buiten de draag. 
wijdte van genoemd wetsartikel. 

Eindelijk zou ik de derde klacht willen af
wijzen , daar zij feitelijken grondslag mist. Ik 
lees toch 's Hofs beslissing aldus , dat daarin 
is belichaamd, dat het Hof, lettende op de 
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haar gebleken feiten en omstandigheden, geen 
vrijheid heeft kunnen vinden, daarop gebleken 
rechtsverwerking te baseeren, tegen welke uit
spraak men in cassatie niet met vrucht kan 
opkomen. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling der eischeresse in 
de kosten op de behandeling harer zaak in 
deze instantie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest en uit het 

tusschen partijen gewezen arrest van den 
H. R. van 22 December 1932, ( . J. 1933, 
395 met Noot P. S., Red.) , blijkt, dat de 
Kantonrechter te 's-Grnvenhage op 5 Juli 1927 
op verzoek van verweerste r (Lampe, Haag) 
beschikte, dat e i cheres (Lampe, Rotterdam), 
die te 's-Gravenhage een filiaal heeft, uit 
haren handelsnaam te 's-Gravenhage den naam 
,,Lampe" moest verwijderen en haar (Lampe, 
Rotterdam) heeft veroordeeld aan de tegen
partij een schadevergoeding van f 100 te be
tal en voor el ken dag, dat zij niet aan de be
sch ikking zou voldoen ; 

dat verweerster , stellende dat eischeres op 
verschillende wijzen gedurende 602 dagen het 
bevel van den Kantonrechter had overtreden, 
aan eischeres bevel heeft gedaan tot betaling 
van een schadevergoeding van f 60,200 met 
aanzegging dat bij niet-voldoen ing tot inbe
slagneming en executie zou worden overge
gaan; 

da t eischeres tegen deze executie in verzet 
is gekomen en bij dagvaarding heeft gesteld, 
dat zij 's Kantonrechters bevel niet had over
treden: 

dat de Rechtbank te Rotterdam daarop bij 
vonnis van 5 Juni 1930 aan verweerster 
(Lampe, Haag) heeft gelast de executie van 
bedoelde beschikking van den Kantonrechter 
te beperken tot f 1000, welk vonnis is vern ie
tigd door het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij 
arre t van 18 December 1931 , terwijl het Hof 
verweerster gelastte de door haar aangevangen 
executie te beperken tot een bedrag van 
f 11.100 : 

da t de H. R. 's Hofs arrest heeft vernietigd 
bij arrest van 22 December 1932 en de zaak 
heeft verwezen naar het Gerechtshof te 's Her
togenbosch om op het bestaande hooger beroep 
verder te worden berecht en afgedaan; 

dat eischeres (Lampe, Rotterdam) bij het 
Gerechtshof heeft aangeboden door getuigen 
te bewijzen, dat zij na de beschikking van 
den Kantonrechter verschillende handelingen 
heeft verricht om aan die beschikking te 'vol
doen , ,rnarna het Hof bij het bestreden arrest 
het vonnis van de R echtbank te Rotterdam 
van 5 Juni 1930 heeft vernietigd en verweer
ster (Lampe, Haag) heeft gelast om de exe
cutie Yan voormel de beschikking van den 
Kantonrechter te beperken tot een bedrag van 
f 10.100 + f 1000 = f 11,100 ; 

dat het Hof daa,·bij onder meer heeft over
wogen: 

,,dat in de eerste pi aats moet worden on
derzocht. of Lampe, Rotterdam , de in kracht 
van gewijsde gegane beschikking van den 
Kan tonrechter te Rotterdam van 5 Juli 1927 
- waarbij zij werd veroordeeld den door haar 
geYoerden handelsnaam te ' s Gravenhage a l-

dus te w1Jztgen, dat daaruit de naam Lampe 
verdween met bepaling van een schadevergoe
ding van f 100 voor el ken dag, dat zij niet 
aan des Rechters bevel zou voldoen - heeft 
overtreden door het tusschen partijen vast
staande feit, dat zij sedert 16 Maart 1928 
geregeld in niet te Den Haag verschijnende 
dagbladen advertent ie's heeft geplaatst, waar
in boven de vermeld ing van haar filiaal aan 
den Hofweg 6 te Den Haag met groote letters 
de naam Lampe stond ; dat dit naar het oor
deel van het Hof zeer zeker het geval is ; dat 
immers in de bedoelde advertentie's bovenaan 
het woord Lampe in ovaal vignet staat, zijnde 
dit het meest in het oog loopende woord, ter
wijl daaronder. naast de verschi llende plaats
namen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeu
warden, telkens met het adres van de aldaar 
gevestigde winkels der zich Lampe noemende 
onderneming, ook is vermeld "den Haag, al
leen modehuis Hofweg 6"; dat een normaal 
mensch uit die advertentie's niet anders kan 
lezen, dan dat de zaak, die gedreven wordt 
onder den handelsnaam Lampe, te Den Haag 
all een in het Modehuis Hofweg 6 gevestigd 
is, terwijl daardoor ook zeer zeker verwarring 
bij het publiek met de Naamlooze Vennoot
schap, die te 's-Gravenhage door appellante 
Lampe Haag gedreven wordt, te duchten is; 

dat Lampe Rotterdam daartegen nu wel 
heeft aangevoerd, dat door voorschreven ad
vertentie's nimmer voormelde beschikking van 
den Kantonrechter overtreden kan zijn en wel: 

le. omdat het hier niet het voeren van een 
handelsnaam geldt, waar dit slechts kan be
staan in een samenstel van handelingen; 

2e. aangezien zij door het plaatsen van 
voormelde advertentie's in geen geval haar 
handelsnaam heeft gevoerd daar zij daarbij 
niet haa r bedrijf uitoefende; 

3°. omdat de dagbladen, waarin die ad
vertentie's waren opgenomen, niet te den Haag 
verschenen ; 

dat een en ander echter niet opgaat; dat 
sub 1 niet, vermits een geregeld plaatsen van 
advertentie's gedurende ongeveer 1 ½ jaar, als 
bovenomschreven, in verschillende dagbladen 
wel degelijk een samenstel van handelingen 
vormt· 

dat 'sub 2 niet, wijl een koopman door een 
geregeld plaatsen van advertentie's en door 
een op die wijze bij het publiek reclame ma
ken voor zijn handelszaak zeer zeker zijn be
drijf uitoefent en mitsdien, wanneer dit onder 
een bepaalden handelsnaam geschiedt, daarbij 
wel degelijk dien handelsnaam voert; dat sub 
3 niet, vermits de bedoelde dagbladen - a ls de 
Nieuwe Rotterdammer, de Telegraaf, de 
Maasbode -, a l verschenen zij dan ook niet te 
's-Gi·avenhage, t.och - gelijk van a l gemeene 
bekendheid is en ook tusschen partijen vast
staat - zeer veel te 's-Gravenhage worden 
verspreid en gelezen; dat mitsdien, waar tus
schen partijen vaststaat, dat vanaf 16 Maart 
1928 tot op 7 November 1929, - den dag der 
beteekening aan Lampe Rotterdam van het 
bevel tot betaling ter zake van de niet-vol
doening aan voorschreven beschi kking van den 
Kantonrechter - de voormelde advertentie's 
101 maal in de verschillende dagbladen waren 
geplaatst, Lampe Rotterdam deswege aan 
Lampe Haag 101 maal f 100 verschuldi gd is, 
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vermits zij immers telkens door het doen 
plaatsen val1 een dergelijke advertentie voor
schreven gebod van den Kantonrechter heeft 
overtreden; 

"dat Lämpe Rotterdam bij haar incidenteel 
appèl heeft aangevoerd, dat het Hof, na 
vastgesteld te hebben dat Lampe Rotterdam 
door voormelde plaatsing der advertentie's de 
beschikking van den Kantonrechter had over
treden, ten onrechte had bes! ist, dat deswege 
de executie dier beschikking tot een bedrag 
van f 11,100 kon geschieden en zulks onder 
m eer: 

le. e>mdat de vordering tot schadevergoe
ding wegens het voeren door haar van den 
handelsnaam te 's-Gravenhage, in strijd met 
die beschikking, als vormende een onrecht. 
matige daad, die tot strafvervolging aanlei
ding kan geven, binnen één jaar was te niet 
gegaan; 

2e. vermits Lampe Haag door zonder eenig 
protest toe te laten, dat Lampe Rotterdam 
gedurende bijkans twee jaar regelmatig be
doelde advertentie's plaatste, geacht moet 
worden met deze wijze van adverteeren te heb
ben ingestemd en mitsdien haar daaruit even
tueele voortspruitende rechten te hebben ver
werkt; 

,,dat voorschreven betoogen echter falen; 
"dat sub 1, omdat het in casu niet geldt 

een zelfstandige burgerlijke rechtsvordering 
ter zake van een overtreding van artikel 5 
der Handelsnaamwet, welke blijkens artikel 7 
van die Wet mede tot een strafvordering kan 
leiden, doch het hier betreft een vordering 
wegens een niet voldoen aan een in gewijsde 
gegane, voor tenuitvoerlegging vatbare, be
schikking van den Kantonrechter, waarbij een 
bepaald bedrag aan schadevergoeding voor 
elke eventueele niet-voldoening aan die be
schikking werd vastgesteld, met andere woor
den , omdat het hier niet geldt een overtre
ding van de Wet, doch een handelen in strijd 
met het door een executorialen titel gegeven 
bevel; dat sub 2, vermits, ook al deed Lampe 
Haag het betrekkelijk bevel eerst na 1½ jaar 
e11 ai zou zij dientengevolge geacht moeten 
worden te hebben toegelaten, dat Lampe Rot. 
terdam gedurende dien tijd regelmatig de 
bedoelde advertentie's plaatste, zij daardoor, 
nu aan het Hof omtrent haar motieven voor 
een en ander niets bekend is, zeker niet on
dubbelzinnig te kennen gaf afstand te doen 
van haar recht van executie, dat zij wegens 
die overtredingen had ; 

0 . dat in cassatie zijn gesteld de navolgende 
dr ie middelen: Zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat het Hof heeft bes! ist, dat eischeres 

(Lampe Rotterdam), die geregeld adverten
t ie's plaatste waarin boven de vermelding van 
haar fili aal aan den Hofweg No. 6 te 's-Gra
venhage met groote letters de naam Lampe ' 
stond, zijnde dit volgens het Hof het meest in 
het oog ]oopende woord, de bovenbedoelde be
schikking van den Kantonrechter heeft over
treden en te 's-Gravenhage in haar handels
naam den naam "Lampe" is blijven voeren; 

dat deze beslissing juist is, daar eischeres 
door op evenvermelde wijze geregeld te ad
verteeren en daardoor tusschen haar fi l iaal te 
's-Gravenhage en den naam Lampe zoodanig 

verband te leggen, dat het publiek den indruk 
moest krijgen, dat he·t in dat fil iaal uitge
oefende bedrij f gedreven wordt aoor Lampe, 
niet geacht kan worden uit haar handelsnaam 
te 's-Gravenhage den naam Lampe te hebben 
verwijderd; 

dat het niet ter zake doet of eischeres ge
rechtigd is elders den naam Lampe te voeren 
en evenmin, dat zij in andere opzichten wel 
gevolg heeft gegeven aan het bevel van den 
Kantonrechter, zoodat het Bof terecht het 
omtrent dit laatste aangeboden getuigenbe
wijs als niet ter zake dienende is voorbijge
gaan, terwij l het Bof eveneens terecht heeft 
beslist, dat nu de dagbladen waarin de ad
vertentie's zijn geplaatst, zeer veel te 's-Gra
venhage worden verspreid en gelezen. het on
verschillig is of zij al dan niet in die ge
meente verschijnen, 

dat het eerste middel derhalve in al zijn on
derdeelen faalt, 

dat ook het tweede middel niet kan slagen, 
dat immers het tweede lid van art. 1416 

B. W. wel bepaalt, dat een burgerlijke rechts
vordering tot schadevergoeding wegens een 
daad welke tot strafvordering aanleiding kan 
geven, te niet gaat door de verjaring vastge
steld ten opzichte der strafvordering, maar 
deze bepal ing hier toepassing mist, 

dat immers verweerster (Lampe Haag) niet 
heeft ingesteld een vordering tot vergoeding 
van door haar geleden schade, maar zij is 
aangevangen met de tenuitvoerlegging van 
een vonnis, waarbij de tegenpartij is veroor
deeld tot betaling van een bepaald bedrng in 
geval van overtreding van dat vonnis, terwijl 
die tegenpartij tegen deze tenuitvoerlegging 
in verzet is gekomen en verweerster voor den 
rechter heeft geroepen; 

0. dat in het eerste gedeelte van het derde 
middel wordt uitgegaan van de stelling, dat het 
Hof zij n beslissing zou hebben doen afhangen 
van motieven tot gedragingen van verweerster 
(Lampe Haag) en niet van die gedragingen 
zelve, doch deze stelling feitelij ken grondslag 
mist, daar het Hof zijn bes! i sing, dat ver
weerster haar recht niet heeft prijs gegeven, 
heeft doen steunen op gedragingen van ver
weerster en niet op motieven, die haar zou
den hebben geleid; 

dat eischeres, in het tweede gedeelte van 
het middel stellende dat het Hof haat· ver
weer betreffende het prijsgeven of verwerken 
door verweerster van hare rechten gegrnnd 
had moeten verkla1·en, vruchteloos opkomt 
tegen de feitelijke beslissing van het Hof, dat 
verweerster hare rechten niet heeft p!'ijs ge-
geven of verwerkt ; . 

dat immers het Hof heeft beslist, dat, al 
deed verweerster het bevel eerst na 1 ½ jaar 
en al zou zij dientengevolge geacht moeten 
worden te hebben toegelaten, dat eischeres 
(Lampe Rotterdam) gedurende dien t ij d regel
matig de bedoelde advertentie's plaatste , daar
uit alleen niet mag worden afgeleid , dat zij 
a fstand deed van haar recht van executie; 

dat nu geen der middelen gegrond is, het 
cassatieberoep moet worden verworpen : 

Verwerpt het beroep. (Salari s f 450 , R ed.) . 

(N. J.) 
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5 April 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
,-ing onthouden aan een raadsbesluit tot 
wijziging der begrooting, strekkend om de 
verhooging der waterleidingtarieven ten 
laste van de gemeente te brengen, aange
zien door dezen maatregel een bepaalde 
groep ingezetenen, te weten de bij de wa
terleiding aangeslotenen, zou worden be
voordeeld ten koste van de andere belas
tingbetalers, terwijl niet voldoende aan
nemelijk is gemaakt, dat het om redenen 
van billijkheid , in verband met den gang 
van zaken met betrekking tot de drink
watervoorziening in de betrokken gemeen
te, op haar weg zou liggen tot dezen maat
rngel over te gaan. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Poortvliet tegen de bij 
schrijven van 25 Augustus 1933, No. 68/1 , le 
afdeeling, door Ged. Staten van Zeeland aan 
het bestuur der voornoemde gemeente ken
baar gemaakte beslissing, dat goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit dier gemeente 
van 15 Augustus 1933 tot wijziging der ge
meentebegrooting voor het dienstjaar 1933 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschi ll en van Bestuur, gehoord, adv ies van 
31 Januari 1934, No. 57; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 Maart 1934, 

ro. 7815, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 
0. dat de raad der gemeente Poortvliet bij 

besluit van 15 Augustus 1933 de begrooting 
der gemeente voor 1933 heeft gewijzigd in 
dezer voege, dat aan de uitgaven alsnog een 
post ad f 747.80 wordt toegevoegd voor uit
gaven inzake de vooniening van drinkwater 
(betaling aan Naamlooze Vennootschap Wa
terleiding Maatschappij "Tholen" van verhoo
ging van de drinkwatertarieven), zulks als 
gevolg van een raadsbesluit van 16 Mei 1933, 
waarbij is besloten de verhooging van de 
watertarieven der aam looze Vennootschap 
Waterleiding Maatschappij "Tholen" voor 
1933 ten laste der gemeentekas te brengen; 

dat Ged. Staten van Zeeland bij besluit van 
25 Augustus 1933, o. 68/1, aan het genoem
de raadsbesluit tot wijziging van de begroo
ting voor 1933 hunne goedkeuring hebbtm ont
houden, aangezien zij er overwegend bezwaar 
tegen hebben, dat in dezen tijd, nu de grootst 
mogelijke zuinigheid den gemeentebesturen 
geboden is, de onderhavige uitgaaf zonder dat 
daarvoor gegronde redenen aanwezig zijn , ten 
laste van de gemeenten wordt gebracht; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Poortvliet bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat Ged. Staten blij
kens missive van 8 September 1933 nader 
hebben besloten, er a lsnog bij uitzondering 
mede accoord te gaan, dat de bedoelde ta
riefsverhooging, voor zoover het reeds ver
schenen termijnen betreft, ten laste van de 
gemeente wordt gebracht; dat de schulden, 
door de gemeente gemaakt met betrekking 
tot de stichting, instandhouding en exploitatie 
der Naamlooze Vennootschap Waterleiding 
:\iaatschappij "Tholen", ten laste komen van 

de geheele gemeente en niet van dat gedeelte, 
dat in de bebouwde kom woont; dat alle in
woners der gemeente in de gelegenheid ge
steld wordeu, water te betrekken, ook al zijn 
ze niet aangesloten, door aankoop over den 
meter; dat volgens de meening van vele aan
geslotenen de buitenbewoners ten deze in een 
zeer bevoorrechte positie verkeeren, omdat zij 
niet meer water betrekken of behoeven te 
betrekken dan ze bij langdurige droogte noo
di g hebben ; dat voor de bewoners der kom 
van de gemeente verplichte aansluiting be
staat, hetgeen door velen als een knellende 
dwang wordt aangevoeld; dat voor de soort 
van inwoners, waartoe de aangeslotenen veelal 
behooren, de tijden bijzonder drukkend zijn; 
dat, vooral in de wintermaanden, werkloos
heid onder hen heerscht; dat zijns inziens de 
zorgen dezer inwoners niet verzwaard mogen 
worden; dat in uitzicht was gesteld eene 
nieuwe overeenkomst met de maatschappij, 
waarbij de tarieven zouden herzien worden 
in verband met de draagkracht der bevol
king; dat men er op rekende, dat de tarieven 
niet zouden worden verhoogd; dat hij meen
de goed te doen, het bedrag der verhooging te 
brengen ten laste van alle belastingbetalende 
inwoners der gemeente, zoodat niet alleen de 
buitenbewoners, maar ook de bewoners der 
kom (aangeslotenen) daarin zullen hebben bij 
te dragen; dat zijns inziens de groote schul
den der geheele gemeente niet moeten worden 
gedragen door een gedeelte ( 31 7 aangeslote
nen), doch door de geheele gemeente, wijl 
toch de geheele gemeente voor all e schulden 
aansprakelijk is, in het bijzonder in dit geval, 
daar alle inwoners in de gelegenheid gesteld 
zijn, van de waterleiding te profiteeren; 

0. dat de gemeenteraad, door de verhoo
ging van de waterleidingtarieven ten laste 
van de gemeente te brengen, een bepaalde 
groep ingezetenen, te weten de bij de water
leiding aangeslotenen, zou bevoordeelen ten 
koste van de andere belastingbetalers; 

dat niet voldoende aannemelijk is gemaakt, 
dat het om redenen van billijkheid, in ver
band met den gang van zaken met betrekking 
tot de drinkwatervoorziening te Poortvliet, op 
den weg van de gemeente zoude liggen, tot 
dezen maatregel over te gaan, en aldus de 
gemeente in de tegenwoordige tijdsomstandig
heden zonder noodzaak tot het doen van eene 
voor haar niet onbelangrijke uitgave te no
pen; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht de wijzi
ging van de begrooting niet hebben goedge
keurd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze :Minister van Binnenlanclsche Zaken 

is bel ast enz. 
(A.B.) 

7 April 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228 a). 

Een bepaling in een overeenkomst Yan 
geldl eening met eene in het buitenland 
gevestigde levensverzekeringsmaatschappij, 
volgens welke extra-aflossingen of ver
vroegde 1·entebetal ingen niet kunnen ge-
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sch ieden zonder machtiging ,·a n de Verze
keringskamer, is niet voor goedkeuring 
vatbaar, aangez ien daardoor de mogelijk
heid van ex tra-aflossing geheel ka n wor
den opgeheven. Daaraan doet niet af, dat 
krachtens art. 8 van het K. B. van 29 
,Jan. 1924, S. 24 , de maatschappij ha rer
zijds verplicht is , deze voorwaarde te be
dingen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Wageningen tegen het. 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
24 Mei 1933 , o. 197, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit van 28 
April 1933, No. 49 , tot het aangaan van eene 
conversieleeni ng; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 23 Augustus 1933, No. 473, en 28 F e
bruari 1934, No. 473(1933)/23 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 April 1934. No. 
7442, Afdeel ing Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de raad van Wageningen in zijne 
vergadering van 28 April 1933 heeft besloten 
a. met de Algemeene Friesche Levensverzeke
ring-Maatschappij, gevestigd te Leeuwarden , 
aan te gaan eene geldleening, groot f 200,000, 
op onderh andsche schuldbekentenis tegen den 
parikoers, te storten op 1 Juli 1933 bij de 
Maatschappij voor Gemeentecrediet te Am
sterdam, zulks onder de bepalingen in het 
raad besluit nader aangegeven; b. met de 
Naamlooze Vennootschap "Levensverzekering. 
Maatschappij NILLMIJ van 1859" , gevestigd 
te B atavia, eene overeenkomst van geldlee
ning aan te gaan, groot f 176,000, onder de 
daarbij nader aangegeven bepalingen, waar
van die onder 6 b luidt a ls volgt: 6 b . E xtra 
aflossingen of vervroegde rentebeta lingen kun
nen niet geschieden zonder machtig ing va n de 
Verzeker ingskamer ; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
de ingevolge zijn besluit van 12 Juni 1928 , 
No. 51, met de Maatschappij voor Gemeente
crediet te Amsterdam aangegane 4'¼ % geld
leen ing, groot f 480,000, pro resto nog f 376,700 
bedragende, van 15 Juni 1933 af kan worden 
geconverteerd zonder betaling van eene extra 
vergoeding aan de geldgeefster; dat de heer 
J . W. Cornegoor te 's-Gravenhage namens 
zijne lastgeefs ters, de Algemeene Friesche 
Levensverzekering Maatschappij , gevestigd te 
Leeuwa rden, en de N aamlooze Vennootschap 
"Levensverzeker ing M aatschappij NILLMIJ 
van 1859" , gevestigd te Batav ia, respectieve
lijk f 200,000 en f 176,700, heeft aangeboden 
aan de gemeente ter leen te verstrekken op 
de voorwaarden, in het raadsbesluit omschre
ven, welke, naar het oordeel van den raad 
aannemelijk zij n te achten; 

da t Geel. Staten van Gelderland aan het 
raadsbesluit hunne goedkeuring hebben ont
houden, uit ·oveiweging, dat door de bepaling. 
vermeld onder b. 6 b van het voor chreven 
raa dsbesluit, de mogelij kheid van extra-a fl os
sing op het gedeelte der convers ieleening, dat 
met de aamlooze Vennootschap " Levensver
zekering Maatschappij NILLMIJ van 1859" 
zal worden gesloten, geheel kan worden op-

geheven; dat daa rdoor 11aar hunne meening 
de voordeelen, aan deze conversie verbonden, 
niet opwegen tegen de nadeel en; dat derhalve 
het ondenverpel ijke raadsbesluit niet voor goed
keuring vatbaar is; 

dat van dit besluit de raad van W ageningen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende , 
dat de Naamlooze Ven nootschap " Levensver
zeke ring Maatschappij 1ILLMIJ van 1859" , 
hoewel zij eenerzijds toestemt in een bevoegd
heid der gemeente Wageningen tot algeheele 
of gedeeltelijke vervroegde a floss ing met in
gang van 1 Juli 1938 van het niet a fgeloste 
gedeelte van de hoofdsom der leening, ander
zijds, ingevol ge artikel 8 van Ons besluit van 
29 J anuari 1924 , S. 24 , tot uitvoering van 
a rtikel 29 der Wet op het Levensverzekerings
bedrijf 1922, verplicht is het opnemen van de 
bovenomschreven bepaling in de leenings
overeenkomst als voorwaarde te stell en ; dat 
de coll eges van Ged. Staten der provincies 
Noord-Brabant, Limburg, Utrecht en Zuid
Holland, volgens een hem verstrekte mede
deel ing. tegen eene overeenkomstige bepaling 
geen bezwa ar hebben gemaakt; 

0. dat Ged . Staten terecht op de in hun 
besluit aangevoerde gronden aan het raadsbe
sluit hunne goedkeuring hebben onthouden; 

dat de omstandigheid, dat de Naamlooze 
V ennootsch ap " Levensverzekering Maatschap
pij NILLMIJ van 1859" ingevolge artikel 8 
van Ons besluit van 29 J anuar i 1924, S. 24, 
harerzijds verplicht zou zijn bij het aangaan 
van eene leeningsovereenkomst eene voor
waarde, als bovenbedoeld, te bedingen, geen 
grond kan opleveren om, met voorbijgaan van 
het gemeentebelang, in deze anders te beslis
sen· 

d~t bovendien het in artikel 8 van Ons meer
gemeld besluit bepaalde voor in het buiten
la nd gevestigde verzekeri ngsmaatschappijen 
geensz ins een absoluut beletsel vormt tot het 
aangaan van leeningsovereenkomsten met ge
meenten zonder de gewraakte cla usule, aange
zien eenerzijds de in arti kel 8 sub b gestelde 
eisch niet is gesteld voor de belegging van 
bedragen buiten het verplichte depot, terwijl 
anderzijds de mogelijkheid niet is uitgesloten, 
da t doo r eene andere regeling in de leenings
overeenkomst aan de gemeente de gelegenheid 
tot extra-aflossing of vervroegde rentebetaling 
wordt gelaten zonder dat strijd zou ontstaan 
met artikel 8 'van Ons meergemeld bes) uit; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en ve rstaa n ; 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Mi nister van Binnenl andsche Za ken is 

be last enz. 
(A . B.) 

April 1934. ARREST van den Hoogen 
Haad. (Gemeentewet art. 168) . 

Ten onrechte meent de Rechtb., dat in 
de bepaling van ad. 109a A. P. V. va11 
Huizen niet de persoon of pe rsonen wot·
den aa ngewezen, die aansp 1·a kelijk zijn 
voor de niet-nale,·ing van het daarin ge
geven verbod, daar uit die bepali ng, zij 
het niet met woveel woorden gezegd, met 
ctuidelijkhe id voortvloeit, dat het verbod 
om toe te laten, dat op de te rrei nen ten-
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ten worden geplaatst, zich richt tot den
gene, die over de terreinen rechtstreek 
de besch ikking heeft en uit dien hoofde 
zorg kan dragen, dat dit plaat.sen niet ge. 
schiedt. 

,vaar voorts uit die bepaling in haar 
geheel blijkt, dat met de tenten, die op de 
terreinen niet mogen worden toe gel aten , 
en kel kampeertenten zijn bedoeld, zijn de 
bedenkingen in het vonnis ontleend aan de 
te r uime redactie van de bepaling mede 
ongegrond. 

[Adv.-Gen. Wijnveldt : De plaats van 
het artike l en de te a lgemeene strekkin15 
brengen mede, dat de gemeentewetgever 
hie r de grenzen van art. 168 Gemeentewet 
heeft overschreden.] 

Op het beroep van den 0 . v. J. bij de Recht
bank te Amsterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van de genoemde R echtbank 
van 23 J anua ri 1934, waarbij in hooger be
roep, bij verstek , met vernietig ing van een 
mondeling vonnis van het K a ntongerecht te 
Hil ve rsum van 26 Mei 1933, G. W. F. P., is 
ontslagen van a lle rechtsve rvolging ter zake 
van het hem bij oorspronkelijke dagvaarding 
telastegelegde als zijnde dit wel wettig en 
o vertui gend bewezen maar niet strafbaar. 

Concl usie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

H et vij fde hoofdstuk, getiteld "Van de Ge
zondheidspolitie" der Algemeene Politieve r
ordeni ng voor de gemeente Huizen (N.H.) 
bevat in de eerste a fdeeling, wPlke tot op
schrift draagt : 

" Van maatregelen ter bevordering van de 
openbare gezondheid een art. 109a luidend: 
H et is verboden, zonder toestemming van Bur
gemee ter en V.7ethouders, op terreinen, b innen 
deze gemeente gelegen, hetzij a lleen, hetzij in 
gezelschap van anderen, te kampceren, of toe 
te laten, dat daarop tenten worden geplaatst. 

Burgemeester en ,vethouders zij n bevoegd 
te bepalen, waar, onder door hen te ste llen 
voorwaarden, met ontheffing van dit verbod, 
het kampeeren is toegelaten. Voor hem, die de 
bedoelde voorwaarden niet nal eeft, geldt deze 
ontheffing niet. 

Onder " kampeeren" verstaat di t arti kel , het 
verblijf houden in de open lucht, in een daar
toe geplaatste tent, onverschilli g of deze a l 
dan niet tot nachtverblijf bestemd is en of de 
kampeerende persoon al dan n iet zelf in zij n 
dagelij ksche behoeften voorz iet. 

Verdachte werd te r zake van overtreding 
van deze verbodsbepaling vervolgd, en hem 
werd telastegelegd , dat hij op of omstreeks 15 
Ap1·il 1933 te Huizen (N.H.) a ls eigenaa r van 
een perceel grond gelegen aan den Lagen 
Laarderweg binnen die gemeente heeft toe
ge laten, dat op dat terrein twee ten ten werden 
geplaatst, aangez ien a lstoen op dat perceel 
met zijn medeweten en goedv inden twee ten len 
,rnrden geplaatst. 

Hij verscheen op 26 Me i 1933 voor den Kan
torn-echter te Hil versum waar hij verklaarde: 
dat hij de feiten der telastelegging e rkent; 

dat het terrein zijn e igendom was en is 
groot ± 1h ha en geheel afgezet; 

dat de twee tenten 3 bij 2½ meter groot 

waren elk ; 
dat menschen u it Amsterdam die tenten daar 

gezet hebben, nadat zij hem daa rtoe vergun
ning hadden gevraagd en hij die had gegeven ; 

dat zijn woonhuis ook op dat terrein staat; 
dat bedoelde menschen omstreeks ·15 April 

1933 daar ook hebben geslapen in die tenten; 
dat die tenten niet van hout zijn, maar van 

doek (linnen) ; 
De Kantonrechter ontsloeg hem echter bij 

vonnis op dien dag van alle rechtsvervolging. 
De Ambtenaar van het Openbaar Ministerie 

bij het Kantongerecht kwam in hooger beroep. 
Ter terechtzitting van de Arr.-Rechtbank 

te Amsterdam verscheen verdachte, di e intus
schen naar Britsch-Indië of China vertrokken 
schijnt te zijn, niet, en tegen hem werd verstek 
verleend. 

Op g rond van vormgebreken t. a . der bewijs
formuleeri ng vernietigde de R echtbank het 
vonnis, doch ook zij sprak een ontslag van 
rech tsvervolging uit op grond, dat het te laste
ge legde feit bewezen doch niet strafbaar was. 
Zij overwoog, dat bij a rt. 109a der verorde
ning van de gemeente Huizen (N.H . ) niet de 
persoon of personen worden aangewezen, di e 
aansprakelijk zijn voor de niet naleving van 
voormel<l verbod, welke aanwijzing in casu 
11oodig is, omdat de overtreding van het ver
bod slechts in ieder afzonderlijk geval een 
terre in kan betreffen waarvoor een bepaald 
pe rsoon (als huurder, eigenaar) zeggenschap 
heeft ; dat bovendien de ruime redactie verder 
gaat dan noodig is om het kampeeren tegen 
te gaan en het gebruik van de daarbij bedoel 
de terreinen meer wordt beperkt dan redelij
ke rwijze daarvoo r noodig is, omdat het gere
digeerd als th ans , ook betrekking heeft op 
tenten, di e blijkens het materiaal waarvan zij 
vervaardigd zijn , of de plaats waar ze gezet 
worden, niets met kampeeren te maken heb
ben, en verschillende vormen voor het plaatsen 
van een tent verbï edt voor doele inden, di e 
geheel bui ten kampeeren staan. 

Tegen deze bes] issing stelde de Offic ier van 
J ustitie tijdig beroep in cassatie in en droeg 
bij schriftuur a ls middel voor: S. door v. t. 
van a r t. 352 Sv. en door n.-t. van art. 109a der 
Algemeene Politieverordening voor de ge
meente Huizen, doordat genoemde R echtbank 
bij haar genoemd vonnis in voege als over
wogen, wel wettig en overtuigend bewezen 
heeft verklaard dat verdachte-geappell eerde 
het hem bij dagvaarding in eersten aanleg 
tel as tegel egde feit heeft begaan, doch de ver
daclite van rechtsvervo lging heeft ontslagen, 
daar het bewezene niet strafbaar is, en de 
R echtbank dus nagela ten heeft verdachte in 
hooger beroep te veroordeel en wegens over
tred ing van a rt. 109a van genoemde Politie
verordening. 

R equirant zegt ter toelicht ing, dat he t in 
art. 109a dier verordening bedoelde verbod 
ook zonder ui tdrukkelijke bepaling zich iu 
ieder geval r ich t tegen den e igenaar van !tet 
terrein uit hoofde van di ens recht ; de ver
ordening behoeft niet een bepaald aangewezen 
dader te noemen, ook h ie rom niet omdat, ook 
wanneer men den e igenaar niet onder a lle 
omstandigheden strafbaar zou achten . de ver
ordening ook dan nog niet van te voren een 
dader zou behoeven aan te wijzen, daar deze 
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in elk speciaal ge,·al zou behooren te worden 
opgespoord. 

Voorts is hij van oordeel, dat niet "tenten" 
blijkens de onmiddellijke koppeling aan het 
voorafgaande niet anders bedoeld kan zijn clan 
,,tenten geschikt om te kampeeren". 

De Kantonrechter liet zich door andere gron
den leiden om tot het ontslag van rechtsver
volging te komen, dan de Rechtbank. 

Hij was van oordeel , dat de gemeentewet
gever in strijd kwam met art. 47 Sr., door het 
lastgeven tot het toelaten van kampeeren straf
baar te stellen bij verordening, t,mv ijl boven
dien art. 109a het toelaten tenten te plaatsen 
strafbaar stelt terwijl het tenten pi aatsen zei ve 
niet strafbaar is. 

Voorts neemt de Kantonrechter aan, dat de 
gemeentewetgever de grenzen zijner bevoegd
heid heeft overschreden door te verbieden, dat 
zelfs ap particulier terrein tenten worden op
gericht. Naar zijn oordeel zijn ten slotte ook 
artt. 73 j 0

• 69 der Woningwet in verband met 
de bouwverordening der gemeente Huizen niet 
toepasselijk. Het z.g. Keetenbesluit heeft niet 
betrekking op linnen tenten voor kampeeren 
bestemd. 

Dezelfde verbodsbepaling is ter sprake ge
komen in Uw arrest van 25 Juni 1928 W. 
11868, 3), n. a. waarvan Mr. E. van Bol huis 
in Weekblad van Gemeente-Ambtenaren N°. 
1427 een belangrijk artikel schreef over het 
g·emeentelijk kampeerverbod om te betoogen, 
dat " openbaar" i.c. ,,algemeen" beteekent. 

Ik merk nog op, dat het artikel vóór de 
uitspraak van gemeld arrest reeds gewijzigd 
was, wat toen aan Uwen Raad wel onbekend 
geweest moet zijn. Immers op 22 Juni 1928, 
dus drie dagen voor het arrest trad het gewij
zigde art. 109a in werking. Er is toen aan 
toegevoegd: ,.of toe te laten, dat daarop ten
ten worden geplaatst, terwijl is weggelaten 
de zinsnede: ,,Deze bepaling is niet van toe
passing op terre inen, welke in hun geheel in 
e igendom of gebruik zijn bij den kampeeren 
den persoon, bij een lid van het kampeerend 
gezelschap, of bij iemand, die tot een dezer 
personen in bloed- of aanverwantschap staat, 
den derden graad inbegrepen." 

Ik acht noch de plaats van het a rtikel in de 
Yerordening, noch de wijziging gelukkig. Ge
meenten maken kampeerverboden, naar mijn 
oordeel, niet met het oog op de ópenbare ge
zondheid, maar ter wille van de openbare 
zeclelijkheicl, wellicht in verband met de open
bare orde. Inderdaad kunnen zich bij kam
peeren taferee len voordoen, welke aan de bur
gerij aanstoot geven, en is de gemeentewet
gever volmaakt gerechtigd op grond van art. 
168 Gemeentewet het kampeeren aan regelei. 
te binden. Ik kan echter niet aannemen, dat 
het bezorgdheid van den gemeentewetgever is 
voor de openbare gezondheid, zooals i. c. uit 
de plaatsing van het artikel - ik gaf deze in 
den aanvang nauwkeurig aan - zou zijn af te 
leiden. Het gaat naar mijn gevoelen te ver, 
wanneer de gemeente-wetgever ,·oorschrijft op 
welke wijze de menschhe icl haar nachtrust moet 
nemen, en dat acht ik hier het geval. Het zou, 
en daarom voerde ik aan, dat ik ook de 
wijziging niet gelukkig acht, nu de hierboven
gemelde zinsnede vervallen is. van te veel 
zorg voor de openbare gewndhe icl spreken, 

wanneer verboden werd, dat men b.v. in zijn 
door een hoogen muur omringden tuin , vrij 
van a lle blikken van buren, omdat het zoo 
warm is, in een tent ging slapen, omdat men 
het binnenshuis onaangenaam vindt. Het arti
kel is nu zoo rnim, dat zelfs het "Indiaantje 
spelen" van kinderen in den tuin eronder valt. 

Wel kan ik mij grootendeels vereenigen met 
de opvatting van requirant, dat de door de 
R echtbank aangegeven gronden niet juist zijn . 
Al is ook in de verordening niet nader aan
gegeven, wie aansprakelijk is, zu lks blijkt vol
doende uit het woord "toelaten". 

Dit vordert dat men op eenigerlei wijze de 
beschikking over het kampeerterrein moet 
hebben . In dit geval is bewezen, dat verdachte 
als eigenaar het kampeeren toeliet. Eveneens 
ben ik van oordeel, dat de bepaling in haar 
geheel gelezen geen twijfel mogelijk maakt 
omtrent hetgeen met "tenten" bedoeld wordt. 
Dit woord kan a lleen slaan op tenten om te 
kampeeren. 

Eveneens is het m. i. onjuist hetgeen de 
Kantonrechter zegt, dat het tenten plaatsen 
niet strafbaar is gesteld. Dit ligt besloten in 
,,kampeeren". De beteekenis van art. 47 Sr. 
komt voorts naar mijn oordeel niet in het 
gedrang; de gemeentewetgever schept hier niet 
een nieuwe figuur naast de in art. 47 Sr. be
staande, maar stelt een afzonderlijke gedra
g ing strafbaar en vormt zoo een zelfstandig 
delict bestaande in een toelaten of dulden. 

Al kan ik mij du niet vereenigen met ge- . 
noemde gronden, zoo ben ik toch van oordeel, 
dat terecht een ontslag van rechtsvervolging 
is uitgesproken. Zoowel de pl aats yan het 
artikel, a ls de te algemecne strekking na de 
wijziging, brengen m. i. mede, dat de ge
meentewetgever de grenzen hem bij art. 168 
Gemeentewet gesteld, heeft overschreden . 

Ik concludeer dus tot \'erwerping Yan het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gel et op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
S. door v. t . van art. 352 Sv. en door 11.-t. 

van art. 109a der Algemeene Politieverorde
ning voor de gemeente Huizen, doordat ge
noemde Rechtbank bij haar genoemd vonnis 
in voege a ls overwogen, wel wettig en over
tuigend bewezen heeft verklaard dat verdachte
geappelleerde het hem bij dagvaarding in eer
sten aanleg telastegel egde feit heeft begaan, 
doch de verdachte van rechtsvervolging heeft 
ontslagen, daar het bewezene niet strafbaar is 
en de Rechtbank dus nagelaten heeft ver
dachte in hooger beroep te veroordeelen we
gens overtreding van art. 109a van genoemde 
Politieverordening; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtu igend bewezen is verklaard, dat gere
quireerde op of omstreeks 15 April 1933 te 
Huizen (N.H.) als e igenaar van een perceel 
grond gelegen aan den Lagen Laarderweg 
binnen die gemeente heeft toege laten, dat op 
dat terre in twee tenten werden geplaatst, aan
gezien alstoen op dat perceel met zijn mede
weten en goedvinden twee tenten werden ge
plaat t: 
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0. dat de Rechtbank ten aanzien rnn de 
strafbaarheid van het bewezen verklaarde feit 
heeft overwogen: 

,,dat art. 109a der A. P. V . voor de ge
meente Huizen na een tweetal andere, een als 
volgt geredigeerd verbod behelst: .,Het is ver
boden zonder toestemming van Burgemeeste r 
en Wethouders op terreinen, binnen deze ge
meente gelegen, toe te I aten dat daarop tenten 
worden geplaatst" ; 

"dat daarbij niet de persoon of personen 
worden aangewezen, die aansprakelijk zijn 
vom de niet naleving van voormeld verbod, 
welke aanwijzing in casu noodig is, omdat de 
overtreding van het verbod slechts in ieder 
afzonderlijk geval een terrein kan betreffen, 
waarvoor een bepaald persoon (al s huurder, 
eigenaar) zeggenschap heeft; 

"dat bovendien de ruime redactie verder 
gaat dan noodig is om het kampeeren tegen 
te gaan en het gebruik van de daarbij be
doelde terreinen meer wordt beperkt dan rede
lijkenvijze daarvoor noodig is, omdat het ge
redigeerd als thans, ook betrekking heeft op 
tenten, die blijkens het materiaal waarvan ze 

. vervaardigd zijn, of de plaats waa r ze gezet 
worden, niets met kampeeren te maken heb
ben, en verschillende vormen voor het plaatsen 
van een tent verbiedt voor doeleinden, die 
geheel buiten kampeeren staan;" 

op welke gronden de Rechtbank is gekomen 
tot hare bovenvermelde beslissing; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat art. 109a van de A.P. V. voor de ge

meente Huizen luidt: 
H et is verboden, zonder toestemming van 

Burgemeester en Wethouders, op terreinen, 
binnen deze gemeente gelegen, hetzij alleen, 
hetzij in gezelschap van anderen, te kampee
ren, of toe te I aten, dat daarop tenten worden 
geplaatst. 

Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd te 
bepalen, waar, onder door hen te stellen voor
waarden, met ontheffing van dit verbod, het 
kampeeren is toegelaten. Voor hem, die de 
bedoelde voorwaarden niet naleeft, geldt deze 
ontheff ing niet. 

Onder "kampeeren" verstaat di t artikel, het 
verblijf houden in de open luch t, in een daar
toe geplaatste tent, on verschil! ig of deze al 
dan niet tot nachtverblijf bestemd is en of de 
kampeerende persoon al dan niet zelf in zijn 
dage! ijksche behoeften voorziet. 

dat uit deze bepaling, al is het dan niet met 
zoovele woorden gezegd, met duidelijkheid 
voortvloei t, dat het verbod om toe te laten, 
dat op de bedoelde terreinen tenten worden 
geplaatst, zich richt tot dengene, die over de 
terreinen rechtens de beschikking heeft en uit 
dien hoofde zorg kan dragen, dat dit plaatsen 
niet geschiedt; dat verder uit de bepaling in 
haar geheel blijkt, dat met de tenten, die op 
de terreinen niet mogen worden toeg·elaten, 
enkel kampeertenten zijn bedoeld, zoodat de 
bedenkingen in het vonnis ontleend aan de te ' 
ruime redactie van de bepaling almede onge
grond zijn; 

dat dus het middel is juist en het bestreden 
vonnis voor woverre daarbij het bewezenver
klaarde niet strafbaar is geoordeeld en gere
quireerde te dier zake van alle rechtsvervo l
g ing is ontslagen, niet in stand kan blijven; 

Vernietigt . het bestreden vonnis in zoo
verre en 

Re~htd~ende ten principale ingevolge art. 
105 R. 0.: 

Qualificeert het bewezenverklaarde als: ,,te 
Huizen op terreinen, binnen de gemeente ge
legen, toelaten, dat daarop tenten worden ge
plaatst", - overtred ing strafbaar ingevolge de 
artt. 109a en 152 van de A. P. V. voor de 
gemeente Huizen ; 

0. dat gerequireerde te dier zake is straf
baar, aangezien niet is gebleken van gronden, 
waarom hij dit niet wude zijn; 

Gezien ook de artt. 23 en 91 Sr.; 
Veroordeelt gerequireerde te dier zake tot 

eene geldboete van een gulden bij niet beta-
ling of verhaal te vervangen door hechtenis 
van een dag, zijnde deze straf geëvenredigd 
aan den ernst van het feit. 

(N. J .) 

9 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.Regl. art. 66) . 

Ambtshalve: Het element der overtre
ding van art. 66, 1, j 0

• art. 73, lb, M. en 
R.-Reglement, dat het berijden van een 
rijwielpad anders dan met een rijwiel ge
schiedde buiten noodzaak, is in de t.1.1. en 
bewezenverklaring niet tot uitdrukking ge
komen, zoodat het bewezene ten onrechte 
is gequalificeerd als "een rijwielpad bui
ten noodzaak ande rs berijden dan met een 
rijwiel" en ten onrechte deswege aan req . 
straf is opgelegd. 

[Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt, die nog 
opmerkt: Heeft de verbalisant kunnen 
waarnemen, dat verd. het feit buiten nood
zaak hee ft gepleegd? Omstand igheden waar 
dit uit kon blijken zijn niet aangegeven.] 

Up het beroep van J . v. d. H., requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te 's Hertogenbosch 
van 18 Januari 1934, waarbij in hooger be
roep, met vernietiging van een door het Kan
tongerecht aldaar op 25 October 1933 mon
deling gewezen vonnis, requirant, ter zake 
van "een rijwielpad buiten noodzaak anders 
berijden dan met een rijwiel", met aanhaling 
van de artt. 1, 66, 1, 73, lb van het Motor
en Rijwielreglement, 2 en 28 der Motor- en 
Rijwielwet, 1 Motor- en Rijwielbeschikking, 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een geldboete 
van vijf en twintig gulden en een vervangende 
hechtenis van vijftien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt: 

Post alia: 
Ambtshalve merk ik op, dat wel in de qua

l ificatie van het bewezen verklaarde, doch niet 
in de telastelegging voorkomt, dat het feit bui 
ten noodzaak gepleegd werd. 

Zooals art. 66 1. 1 van het Motor- en Rij 
wielreglement luidt, ,.is buiten noodzaak" 
echter een bestanddeel van het strafbare feit. 

Blijkens het vonnis der Rechtbank berust 
het bewijs in deze zaak alleen hierop, dat ter 
terechtzitting is voorgelezen het ambtseedig 
proces-verbaal d.d. 26 Juni 1933 van Jacol.J 
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Fierloos, Rijksveldwachter-b1·igadier-titulair, 
gestationneerd te Gemonde, gemeente Boxtel, 
hetwelk zakelijk inhoudt : 

dat hij, relatant, den 24 .Juni 1933, des na
middags circa 5.40 uur heeft waargenomen, 
dat de verdachte als bestuurder van een twee
wielig motorrijtuig, gemerkt N. 29274, buiten 
noodzaak daarmede voortreed over het r ijwiel
pad, gelegen langs den openbaren rijweg 
,,Schijndelschendijk" onder de gemeente Box
tel; dat dit rijwielpad als wodanig is aan
geduid door waarschuwingsborden, van het 
door den Minister van \Vaterstaat voorge
schreven model. 

Ik vraag mij af of de verbalisant kon waar
nemen, dat verdachte het feit buiten nood
zaak pleegde. Omstandigheden waar dit uit 
kon worden afgeleid zijn niet aangegeven . 

Hoe dit echter zij, nu hier een telastelegging 
is, welke niet de vereischte bestanddeelen be
vat van het bedoelde strafbare feit, doch een 
omschrijving van een feit, dat bewezen, doch 
nergens strafbaar gesteld is, zal het vonnis 
niet in stand kunnen blijven. De Rechtbank 
kon m. i. ,,buiten noodzaak" niet invoegen op 
de wijze, zooals zij deed. 

Ik concludeer derhalve, dat het vonnis waar
van beroep warde vernietigd, ten aanzien der 
qualificatie en strafoplegging, en dat de H.R. 
ten principale rechtdoende, requirant alsnog 
ontsla van alle rechtsvervolging te dezer zake. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
0. dat noch bij ·de aanteekening van het 

beroep noch naderhand eenige gronden voor 
het beroep zijn aangevoerd; 

0. echter ambtshalve : 
dat bij het bestreden vonnis, ten laste van 

requirant overeenkomstig de dagvaarding, is 
bewezen verklaard, met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, dat hij den 24sten 
Juni 1933 omstreeks 5.40 uur des namiddags 
te Boxtel op den openbaren weg "Schijndel
schendijk" a ls bestuurder over het aldaar ge
legen van 't vereischte kenteeken voorziene 
rijwielpad met een motorrijtuig op twee wielen 
heeft gereden; 

0. echter, dat het hier toegepaste art. 66, 1 
van het Motor- en Rijwielreglement juncto 
art. 73, lb van dat Reglement, het berijden 
van een rijwielpad anders dan met rijwielen 
alleen verbiedt en strafbaar stelt, wanneer dit 
buiten noodzaak geschiedt, zoodat, nu dit 
e 1ement der overtreding in de telastlegging 
en bewezen verklaring niet tot uitdrukking is 
gekomen, het bewezene ten onrechte is gequa-
1 ificeerd als hiervoren is vermeld en ten on
rechte deswege aan requirant straf is opge
legd; dat derhalve in woverre het bestreden 
vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezene is gequalificeerd, de 
requirant deswege strafbaar is verklaard en 
hem straf is opgelegd, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0 . : 
0. dat het bewezene ook niet elders straf

baar is gesteld; 
Ontslaat requirant van alle rechtsvervolging. 

(N. J.) 

10 April 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
Instelling van eene commissie in zake 

wa terverontre in i ging. 

Wij WILHELl\lINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Sociale Zaken, van Waterstaat en van Econo
mische Zaken van 29 Januari 1934, n°. 38 H , 
afdeeling Arbeid, 9 Februari 1934, La B.B. I , 
afdeel ing Waterstaatsrecht, 5 April 1934, n°. 
1532, afdeel ing I , Directie van den Land
bouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stel len de navolgende bepalingen: 

Art. 1.. Er wordt, behoudens nadere rege-
1 ing bij de wet, ingesteld eene Commissie in 
zake waterverontreiniging. Deze Comm issie 
heeft tot taak Onzen Minister van Sociale 
Zaken van advies te dienen omtrent aangele
genheden, die het voorkomen en bestrijden 
van de verontreiniging van openbare wateren 
raken. Zij brengt, indien haar zulks gevraagd 
wordt, daarover ook advies uit aan de hoof
den van andere Departementen van Algemeen 
Bestuur, aan de besturen van Provinciën, Ge
meenten en Waterschappen en aan den Rijks
waterstaat. In dat geva l doet zij aan Onzen 
voornoemd en l\iinister een afschrift van haar 
advies toekomen. 

Art. 2. 1. De voorzitter van de Commissie, 
die tevens lid daarvan is, wordt door Ons be
noemd en ontslagen. 

2. Leden van de Commissie zijn voorts: 
a. de Dii:ecteur-Generaal van den Arbe id : 
b. de Hoofdinspecteur van de Volksgezond

heid, belast met de handhaving van de wet
telijke bepalingen op de uitoefening van de 
artsenij bereidkunst en van de Warenwet (S. 
1919, n°. 581) en met de zaken, rakende de 
hygiëne van bodem, water en I ucht; 

c. de Hoofdinspecteur van de Volksgezond
heid, belast met de handhaving van de wette
lijke bepalingen betreffende de volkshuisves
t ing; 

d. de Dfrecteur van het Rijksbureau voor 
Drinkwatervoorziening; 

e. de Directeur-Generaal van den Rijkswa
terstaat; 

/. een door Onzen Minister van Economi 
sche Zaken aan te wijzen hoofdambtenaal" van 
de Directie van den Landbouw; 

g . de Chef van de afdeeling Visscherijen 
van het Departement van Economische Zaken . 

3. Ieder van de in het tweede lid genoem
de leden der Commissie kan zich als zoodanig 
door een door hem aan te wijzen ambtenaar 
van zijn dienstvak doen vervangen. 

Art. 3. 1. De Commissie pleegt bij de ver
vuiling van hare taak het na te noemen over
leg met de in het tweede lid bedoelde per
sonen, die geacht worden vertegenwoordigers 
te zijn van belanghebbenden bij het voorko
men en bestrijden van de verontreiniging van 
openbare wateren. 

2. De navolgende lichamen zijn bevoegd, 
voor dit overleg het achter hunne namen ver
melde aantal personen aan te wijzen: 

a. de Nijverheidsraad drie personen; 
b. de Hinde1·wetvereeniging één persoon; 
c. het Koninklijk Nederlandsch Landbouw

Comité, de Katholieke Nederlandsche Boeren
en Tuindersbond en de Christelijke Boeren- en 
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Tuindersbond in Nederland amen één per
soon; 

d. de hoofdafdeeling Zoetwatervisscherij der 
Jederlandsche Heidemaatschappij één per

soon· 
e. 'de Y,ereeniging van Nederlandsche Ge

meenten een persoon. 
Onze Minister van Sociale Zaken kan hie r

aan nog andere vertegenwoordigers toevoegen. 
3. De Commissie houdt deze personen in a l

gemeenen zin op de hoogte van hare ven-ich
tingen en belegt ten minste éénmaal in de 
drie maanden eene vergadering met hen ter 
bespreking van de verschillende werkzaam
heden, terwijl omtrent bij hoofden van De
partementen van Algemeen Bestuur aan te 
bevelen maatregelen van algemeene strekking 
deze personen steeds te voren door de Com
missie worden gehoord . De Commissie legt als
dan bij de indiening van hare voorstellen het 
verslag van de bespreking en eventueel door 
voren bedoel de personen inged iende nota's over. 

4. Indien één of meer der vorenbedoel de 
per onen zich niet met de door de Comm issie 
ten aanzien van de haar opgedragen werk
zaamheden gevolgde gedragsl ijn kunnen ver
eenigen, hebben zij het recht, bij _den __ voorz it
ter eene nota in te dienen, waarin z1J hunne 
bezwaren uiteenzetten, welke nota in de eerst
volgende vergader ing, bedoeld in het de;·?.e 
lid, in besprekmg moet wo,·den gebracht. Z1J. 
die de nota hebben ingediend, kunnen daarna 
den voorzitter verzoeken de nota, vergezeld 
van een verslag van de bespreking, over te 
leggen aan Onzen Minister v':ln Sociale ZakeJ?, 
aan welk verzoek de voorzitter verplicht ,s 
zoo spoedig mogelijk te voldoen. 

Art. 4. 1. Aan de Commissie wordt door 
Onzen Minister van Sociale Zaken een secre
taris toegevoegd. Onze Minister voorn_oemd 
kan aan de Commissie één of meer adJunct
secretarissen toevoegen . 

2. De Comm iss ie stelt een reglement van 
orde voor hare werkzaamheden vast. Zij zendt 
hiervan afschrift aan Onzen Minister van 
Sociale Zaken. 

Art. 5. De voorzitter heeft het recht, wan
neer hij dit in het belang van eene goede be
handeling van eenige aangelegenheid wensche
lijk acht, voor de bespreking van die aange
legenheid de vergadering door andere perso
nen dan in de artikelen 3, tweede lid, en 8, 
zesde en zevende lid, bedoeld, te doen bij 
wonen. 

Art. 6. De in het tweede lid van art ikel 2 
genoemde leden verleenen, zooveel mogelijk, 
hunne medewerking, ieder voor zoover zijn 
dienstvak betreft, dat: 

a. aan de Commiss ie de nooclige voorlich
ting in het belang van de vervulling van hare 
taak wordt gegeven; 

b . klachten en verzoeken om advies 'of on
derzoek in zake de verontreiniging van open
bare wateren bij de Commissie worden inge
bracht, voor zooveel noodig onder mededeeling 
van hun gevoelen ter zake. 

Art. 7. De Commissie is bevoegd in het be
lang van de vervulling van hare taak de mede
werking in te roepen van openbare lichamen, 
colleges, autoriteiten en andere personen. 

Art. 8. 1. Er is een Rijksinstituut voor 
zuivering van afvalwater. Het is gevestigd te 

's-Gravenhage en staat rechtstreeks onder On
zen Minister van Sociale Zaken. 

2. Aan het hoofd van het Instituut staat 
een Directeur, die door Ons wordt benoemd 
en ontslagen. 

3. Het Instituut verschaft aan de commis
sie de door haar gewenschte voor! ichting, het
zij zelfstand ig, hetzij in samenwerking met 
anderen, overeenkomstig opdracht van de 
Commissie. 

4. Het Instituut heeft voorts tot taak het 
wetenschappelijk bestudeeren van de ve ront
reiniging der openbare wateren en van de 
zuivering van het a fvalwater en wat daar
mede samenhangt en het geven van publicaties 
op dit gebied, dit laatste na bekomen machti
ging van Onzen Minister van Sociale Zaken. 

5. Het Instituut staat onde1· toezicht van 
de Commissie. Het dagelijksch toezicht op het 
Instituut wordt uitgeoefend door den voorzit
ter van do Comm issie, bijge taan door een 
door Onzen Minister van Social e Zaken aan 
te wijzen persoon, die geacht wordt deskundig 
te zijn op dat gebied van de natuurwetenschap, 
dat meer in het bijzonder betrokken is bij de 
vraagstukken betreffende de waterverontreini
g ing en de zuivering van afvalwater . Zij heb
ben steeds toegang tot de lokaliteiten van het 
Instituut en worden op hun verzoek over al 
hetgeen hetwork van het Instituut raakt door 
den Directeur en de ambtenaren van het In
stituut ingelicht. Zij houden zich regelmatig 
op de hoogte van de werkzaamheden van het 
Instituut. De leiding der werkzaamheden ge
schiedt door den Directeur, in overleg met 
den voorzitter. 

6. De in het vorige lid bedoelde deskun
dige heeft het recht de vergaderingen der 
Commissie bij te wonen. Bij verhindering of 
ontstentenis van den voorzitter vervangt hij 
dezen. In dat geval oefent hij stemrecht uit. 

7. Het in artikel 6, onder b, bepaalde 
geldt ook voor den Directeur van het Insti
tuut. Tenzij de Commissie anders beslist, woont 
de Directeur de vergaderingen bij. De Direc
teur behoeft voor het uitbrengen van adviezen, 
anders dan aan Onzen Minister voornoemd of 
aan de Commissie, de toestemming van de 
Commissie. 

Art. 9. 1. De Commissie is bevoegd sub
commissiën in te stellen voor de bestudeering 
van eenig onderwerp, met hare taak in ver
band staande. 

2. Voor de benoeming van leden van zoo
danige subcommissiën buiten de in de arti
kelen 2, 3, tweede lid, en 8, zesde en zevende 
lid, bedoelde personen behoeft de Commissie 
de goedkeuring van Onzen Minister van So
ciale Zaken. 

3. De Commissie kan het uitbrengen van 
de in artikel 1 bedoelde adviezen in gevallen, 
waarin het eene waterverontreiniging van ge
r inge beteekenis betreft, overdragen hetzij aan 
eene subcommissie uit haar midden, hetzii 
aan den Hoofdinspecteur of een der Inspec
teurs van den dienst, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, onder b, hetzij aan het Rijksinsti
tuut voor zuivering van afvalwater. Van deze 
adviezen wordt een afschrift aan de Commis
sie toegezonden. Het bepaalde in den laatsten 
volzin van artikel 1 vindt daarbij voorts over
eenkomstige toepassing. 
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Art. 10. 1. Voor adviezen, als bedoeld in 
artikel 1, die aan Rijksorganen worden uitge
bracht, of die bestemd zijn voor besturen van 
Provinciën, Gemeenten of Waterschappen in 
verband met de uitvoering der Hinderwet of 
met het verleenen van vergunning tot loozing 
in openbaar water, worden geen kosten in re
_kening gebracht. Voor het uitbrengen van 
andere adviezen door de Commissie of he t 
Rijksinstituut voor zuivering van afvalwater 
worden, behoude ns in de gevall en, door Onzen 
1\finister van Social e Zaken uitgezonderd, aan 
belanghebbenden de door of namens dezen 
Minister bepaalde kosten berekend. 

2. D e Commissie zal er naar streven tot 
dekking van de in het eerste lid van artikel 
11 bedoelde kosten bijdragen te krijgen van 
hen , die belang hebben bij het voorkomen en 
be trijden van de verontreiniging van open
bare wateren. 

Art. ll. 1. J aarlijks, uiterlijk 1 April, 
dient de Comm issie eene begrootinir voor het 
1'!erstvolgende kalenderjaar in bij Onzen Mi
nister van Sociale Zaken. Op deze begrooting 
worden, behalve de kosten van de Commissie, 
ook die van het Rijksinstituut voor zuivering 
van afvalwater uitgetrokken. 

2. In den loop van die zelfde maand brengt 
de Commissie aan Onzen Minister voornoemd 
een verslag uit van hare werkzaamheden, 
waaraan het verslag van den Directeur van 
het Instituut over de door deze instelling ver
Tichte werkzaamheden wordt toegevoegd. 

Art. 12. De verdere regeling van de orga
nisatie en de werkzaamheden van de com
mi sie en van het Rijksinstituut voor zuive
-ring van afvalwater, benevens van de verhou
ding en de wijze van samenwerking tusschen 
<le Commissie, het Instituut en andere Rijks
di ensten geschiedt zoo noodig door Onzen Mi
nister van Soci ale Zaken, in overleg met de 
betrokken Ministers. 

Art. 13. 1. Dit besluit treedt in werking 
o p een nader door Ons te bepalen datum. . 

2. Met ingang van dien datum vervalt Ons 
beslu it van 5 Mei 1927, n°. 34, zooals dat is 
gewijzigd bij Ons besluit van 2 September 
1927, n° . 55. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(B.) 

11 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Aanlegbelasting in de gemeente 
H engel o (0.). 

Art. 1 der Verordening spreekt van een 
belasting "als bedoeld in art. 242d der 
Gemeentewet" en stelt door deze verwij
zing voldoende duidelijk den eisch , dat 
de eigendommen worden gebaat doordat 
de openbare wegen, waaraan zij belenden, 
na 1 J an. 1928 worden voorzien van kunst
verharding en (of) rioleering. 

Art. 281 Gem.wet, belastingheffing toe
! atende wegens e igendommen, die gelegen 
zijn in bepaalde gedeelten der gemeente, 
stelt daarmede buiten twijfel, dat de he f
fing mag beperkt worden tot een bepaald 
gedeelte der gemeente, en schrijft daar
mede dus geenszins voor, dat de heffing 
z ich daartoe moet beperken. 

De R. v. B., aannemende dat het eigen
dom van belanghebbende door de verhar
ding van den Oude Molenweg in waarde 
is gestegen als bouwterrein, besliste daar
mede ook, dat dit eigendom in den zin 
van art. 281 Gem.wet door dat werk is ge
baat, zoodat de Raad met die beslissing 
kon volstaan, nu belanghebbende niet had 
beweerd, dat zijn e igendom bij de tegen
woordige bestemming een gelijke of hoo
gere wa arde bezit dan al bouwte rrein. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassati e van A. 

te B. tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Be la tingen te Zwolle 
van 23 Juni 1933, betreffende zijn aanslag in 
de Aanlegbelasting der gemeente Henge lo (0.) , 
belastingj aar 1931 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schrifte lijke conclus ie van den 

Adv.-Gen. B e rger, namens den Proc.-Gen. , 
strekkende tot verwerping van het be roep ; 

0. dat de Verordening op de heffing eener 
Aanlegbelasting in de gemeente Hengelo (0.) 
de volgende bepalingen beva t : 

Art. 1. In de gemeente H engelo (0.) wordt 
onder den naam van "aanlegbelasting" eene 
belasting, als hedoeld in art. 242d der Gem.
wet, geheven ter zake van het voorzien van 
openbare wegen van kunstverharding en (of) 
rioleering, voor zoover de aan leg daarvan op 
1 J an. 1928 nog niet is voltooid . 

Deze belasting wordt geheven, zoowel van de 
gebouwde e igendommen met daarbij behooren
de erven, als van de ongebouwde eigendom
men. welke aan de in het eerste lid bedoeldP 
wegen belenden. 

Art. 8bis. Indien naar het oordeel van de11 
R aad de waarde van een perceel of een ge
deel te van een perceel door het voorzien van 
een daarlangs loopenden weg van kunstver
harding en (of) rioleering niet ,vordt ver
hoog d , zal deze weg bij de regeling van den 
aanslag buiten beschouwing blijven. 

Art. 12. In deze verordening wordt onder 
kunstverharding elke verharding van wegen 
onverschillig of daarvoor zijn gebezigd maca
dam, klinkers, gekapte ke ien , scoriae bricks, 
hou t, asphalt, beton en soortgelijke verhar
dingsmaterialen; sintels, puin en veldkei en 
zijn hieronder niet begrepen. ; 

dat belanghebbende werd aangeslagen ter 
zake van verharding en riol ee ring van de 
Colensostraat wegens de perceelen B. 5400 en 
B. '6349 en ter zake van verharding n 1·io
leering van den Oude lHolenweg wegens laatst
genoemd perceel ; 

dat de gemeenteraad bij besch ikking op be
zwaarschrift het bedrag van den aanslag heeft 
verlaagd uit hoofde, dat laatstgenoemd per
ceel voor een gedeelte ter breedte van 9 meter 
la ngs den Oude Molenweg door de verhard ing 
en rioleering niet was gebaat; 

dat belanghebbende in beroep heeft gesteld, 
dat de Oude Molenweg reeds vóór 1 J an. 1928 
van kunstverharding was voorzien en in elk 
geval perceel B. 6349, ook voor zoo ver de 
gemeenteraad den aanslag daarvoor hand
haafde, door de verharding van den Oude 
Mol enweg niet in waarde is gestegen, daar het 
a ls industrieterrein wordt gebruikt en door 
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belanghebbende niet kan worden geëxploiteerd 
als bouwterrein; 

dat de Raad van Beroep, met handhaving 
van de beschikking van den gemeenteraad, 
deze weren heeft verworpen, de eerste op 
grond dat door een van de zijde der gemeente 
overgelegde verklaring van den Directeur der 
Gemeentewerken en -Bedrijven aannemelijk is 
gemaakt, dat in het betrokken gedeelte van 
den Oude Molenweg vóór de bestrating in 
1928 zich geen andere verharding dan met 
puin en sintels bevond, de tweede op grond 
da_~ een d!?or den Raad benoemde deskundige 
bhJkens z1Jn verslag van oordeel is, dat door 
de verharding van het desbetreffend gedeelte 
van den Oude Molenweg het perceel van be
langhebende als bouwterrein hoogere waarde 
heeft gekregen, met welk oordeel de Raad 
zich heeft vereenigd; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S . of v. t. van de artt. 1 , 8bis en 12 der 

Heffingsverorden ing, van art. 281 (242d oud) 
der Gemeentewet, zoomede van art. 16 der 
Wet van 19 Dec. 1914, S. 564, en ter toe
lichting in de eerste plaats aanvoert, dat de 
uitspraak niet met redenen is omkleed, voor 
wover zij steunt op de overgelegde verkla-
1·ing van den Directeur der Gemeentewerken 
en -Bedrijven, aangezien die verklaring in 
wezen niets anders is dan een partij-verklaring, 
dus rechtens geen bewijskracht heeft; 

0. dat deze grief niet kan worden aanvaard, 
daar in de wettelijke regeling van het geding 
in belastingzaken niets er zich tegen verzet, 
dat in een geval als het onderhavige voor het 
standpunt der gemeente bewijs wordt geput 
uit een schriftelijke verklaring van genoem
den gemeente-ambtenaar; 

0. dat de tweede grief is deze, dat art. 1 
der Heffingsverordening, zooals ook blijkt uit 
de bepaling van art. 8bis, wegens eigendom
men belast, onverschillig of deze door de tot 
stand gekomen werken zijn gebaat, hetgeen 
in strijd is met art. 281 (242d oud) der Ge
meentewet; 

0. dat hierbij over het hoofd wordt gezien, 
dat art. 1 der Verordening spreekt van een 
belasting "als bedoeld in art. 242d der Ge
meentewet" en door deze verwijzing voldoende 
duidelijk den eisch stelt, dat de eigendommen 
worden gebaat doordat de openbare wegen, 
waaraan zij belenden, na 1 Jan. 1928 worden 
voorzien van kunstverharding en (of) riolee-
1·ing ; 

dat bij deze uitlegging van aI"t. 1 de bepa
ling van art. 8bis overbodig is; 

0. dat belanghebbende bij zijn derde gr ief 
betoogt, dat art. 1 der Verordening wegens 
a ll e eigendommen in de gemeente belast en 
dus niet wegens eigendommen in een bepaald 
gedeelte der gemeente, hetgeen evenzeer in 
strijd is met art. 281 der Gemeentewet; 

dat ook deze grief faalt; 
dat toch art. 281, belastingheffing toelaten

de wegens eigendommen, die ge legen zijn in 
bepaalde gedeelten der gemeente, daarmede 
buiten twijfel stelt, dat de heffing mag be
perkt worden tot een bepaald gedeelte der 
gemeente, en daarmede dus geensz ins voor
schrijft, dat de heffing zich daartoe moet be
perken; 

0 . dat ten slotte belanghebbende klaagt, dat 
L. 1934. 

de Raad van Beroep, bij de beslissing over de 
vraag, of zijn perceelsgedeelte aan den Oude 
!dolenweg door de verharding van dien weg 
1s gebaat, ten onrechte en zonder motiveering 
geen .~an_dac~t heeft gewijd aan zijne stell ing, 
dat h1J dit eigendom niet exploiteert als bouw
terrein, doch daarop een bedrijf uitoefent, of
schoon toch de bestemming van zijn eigendom 
zeer zeker van beteekenis is voor de vraag, 
of het door de verharding is gebaat; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep, aannemende dat 

het e igendom van belanghebbende door de 
verharding van den Oude Molenweg in waar
de is gestegen als bouwterrein, daarmede ook 
besliste, dat dit e igendom in den zin van art. 
281 der Gemeentewet door dat werk is ge
baat, zoodat de Raad met die beslissing kon 
volstaan, nu belanghebbende niet had beweerd, 
dat zijn eigendom bij de tegenwoordige be
stemming een gel ijke of hoogere waarde bezit 
dan als bouwterrein; 

0. dat dus ook deze grief ongegrond is, wes
halve het middel van cassatie geen doel treft; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

16 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 194). 

Weliswaar is het Rijkswegenreglement 
bij K. B. van 4 Juli 1927 S. 240 tot stand 
gekomen en de gemeenteverordening bij 
besluit van den Raad van Leeuwarden 
van 4 Juli 1905 en is sindsdien in haar 
art. 62 , aanhef en onder 4° geenerlei wij
ziging gebracht, doch in het onderwerp 
der verordening is niet door de bepalingen 
van art. 5, aanhef en onder c. en d. Rijks
wegenreglement voorzien, ook niet wat be
treft de wegen onder beheer van het Rijk. 
Immers art. 62 aanhef en onder 4°. der 
Bouwverordening houdt in een verbod om 
aan de openbare straat uitstekende voor
werpen, die aan het bouwwerk als zoo
danig vreemd zijn, te plaatsen of te heb
ben en is dus kennelijk een voorschr ift 
in het belang van den welstand, terwijl de 
bepalingen van het Rijkswegenreglement 
duidelijk beoogen te voorkomen, dat de 
wegen bij het Rijk in beheer zullen wor
den versmald of ingenomen of het verkeer 
daarover zal worden belemmerd. 

Op het beroep van C. Ph. D., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
Leeuwarden van 17 Januari 1934, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd met overneming en 
verbetering van gronden als in het vonnis is 
vermeld, behalve ten aanzien van de qualifi
catie, een na gedaan verzet gewezen vonnis 
van het Kantongerecht te Leeuwarden van 9 
November 1933, waarbij is bekrachtigd het 
mondeling verstek-vonnis van genoemd Kan
tongerecht van 28 September 1933, zijnde bij 
laatstbedoeld vonnis requirant ter zake van: 
,,in de gemeente Leeuwarden zonder vergun
ning van B . en W. aan de openbare straat aan 
een gevel een ander uitstekend voorwerp heb
ben, dat aan het bouwwerk als zoodanig 
vreemd is" , met aanhaling van de artt. 62, 
aanhef en 4°, 78 en 80 van de Bouwverorde-

11 
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ning voor de gemeente Leeuwarden, 23, 91 Sr., 
is veroordeeld tot eene geldboete van vijf gul
den en vervangende hechtenis van vijf dagen, 
terwijl bij het bestreden vonnis deze qualifi
catie is veranderd in "In de gemeente 
Leeuwarden aan de openbare straat aan een 
gevel uitstekende voorwerpen hebben, die aan 
het bouwwerk als wodanig vreemd zijn". 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
,,S. en/of v. t . van art. 151 der Gemeente

wet, art. 425 junctis 404 tot en met 421, 351 
en art. 1 Sv., art. 1 Sr., art. 62 aanhef en sub 
4, 78 en 80 der Bouwverordening voor de Ge
meente Leeuwarden in verband met art. 6c en 
d, Rijkswegenreglement, door het gemelde von
nis van het Kantongerecht te bevestigen in 
stede van dit te vernietigen en den verzoeker 
te ontslaan van rechtsvervolging, waarbij de 
Rechtbank voorbijziet dat art. 62 van de 
Bouwverordening der Gemeente Leeuwarden 
kennelijk beoogt het verkeer op de openbare 
straat, waaronder blijkens de verordening wor
den beschouwd alle voor het publiek toegan
kelijke wegen, paden, straten, bruggen, stoe
pen, trottoirs, stegen, pleinen en wallen, on
verschill ig wie hiervan de eigenaar zij, - te 
beschermen tegen de in gemeld artikel nader 
omschreven obstakels, zoodat gemeld artikel 

~ dezelfde materie regelt die in het Rijkswegen
reglement is geregeld in art. 6 en voorzooverre 
het den verweker ten laste gelegde betreft in 
lid c en/of d, van dit artikel, wodat de Recht
bank ten onrechte heeft nagelaten: 

a. art. 62 van de Bouwverordening der Ge
meente Leeuwarden onverbindend te verklaren 
als regelend een materie, waarin door een 
Rijksregeling is voorzien; 

b. te bes! issen dat gezegd artikel in ieder 
geval on verbindend is voorzooverre betreft we
gen, in beheer bij het Rijk, terwijl de Bouw
verordenjng der Gemeente Leeuwarden onder 
openbare straat verstaat zoowel wegen, onder 
beheer bij het Rijk als andere wegen, en in 
aansluiting hiermede 

c. te beslissen dat, nu in de introductieve 
dagvaarding niet is gesteld dat de openbare 
weg de Sint J acobstraat te Leeuwarden niet is 
een onder beheer van het Rijk zijnde weg, aan 
den verzoeker niet is ten laste gelegd een 
strafbaar feit;" 

0. dat bij het verstekvonnis des Kanton
rechters, bekrachtigd en bevestigd als boven 
is gezegd, wettig en overtuigend bewezen is 
verklaard overeenkomstig de oorspronkelijke 
dagvaarding, dat requirant in den namiddag 
van 3 Augustus 1933 te Leeuwarden ronder 
vergunning van B. en W. aan den gevel van 
het bij hem in gebruik zijnde perceel St. Ja
cobstraat 1 aan den openbaren weg de St. 
J acobsstraat, een uitstekende houten kistbetim
mering, bevestigd aan twee kozijnen door mid
del van uitstekende ij zers heeft gehad, welke 
ui tstekende voorwerpen aan het bouwwerk als 
zoodanig vreemd waren; 

dat het bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat dit in zijn drie onderdeelen steunt op de 

stelling, dat de ten deze toegepaste bepaling 
van de bouwverordening voor de gemeente 
Leeuwarden van rechtswege, althans wat hare 
toepassing op de Rijkswegen betreft, wude 
hebben opgehouden te gelden, omdat in haar 
onderwerp zoude zijn voorzien door den I ater 
tot stand gekomen algemeenen maatregel van 
bestuur tot vaststelling van het Rijkswegen
reglement en wel meer bepaaldelij k door de 
voorschriften van art. 5, aanhef en onder c. 
en d. van dit reglement; dat wel in het mid
del art. 151 van de Gemeentewet en art. 6c. en 
d. van het Rijkswegenreglement worden ge
noemd maar daarin kennelijk zijn bedoeld art. 
194 van .de genoemde wet en art. 5, aanhef en 
onder c en d, van genoemd reglement; 

dat inderdaad het Rijkswegenreglement tot 
stand is gekomen bij K. B. van 4 J uli 1927, 
S. 240 en de gemeenteverordening bij besluit 
van den Raad der gemeente Leeuwarden van 
4 Juli 1905 en sindsdien in haar a rt. 62, aan
hef en onder 4 °, geenerlei wijziging is ge
bracht; 

dat echter in haar onderwerp niet door de 
bepalingen van art. 5, aanhef en onder c. en 
d. van het Rijkswegenreglement is voorzien 
ook niet wat de wegen onder beheer van het 
Rijk betreft, omdat art. 62 , aanhef en onder 
4°, van de Bouwverordening een verbod in
houdt om aan de openbare straat (waaronder 
ook wegen onder beheer van het Rijk kunnen 
val len, blijkende dit uit art. 1, aanhef en 
onder 2° van de verordening) uitstekende 
voorwerpen, die aan het bouwwerk als zoo
danig vreemd zijn, te plaatsen of te hebben, 
en dus kennelijk is een voorschrift in het be
lang van den welstand, woals er blijkens het 
opschrift van hoofdstuk VI, waarin art. 62 is 
geplaatst, in dat hoofdstuk voorkomen, terwijl 
de · bepalingen van het Rijkswegenreglement, 
in het middel bedoeld, duidelijk beoogen te 
voorkomen, dat de wegen bij het Rijk in be
heer zullen worden versmald of ingenomen of 
het verkeer daarover zal worden belemmerd 
door het hebben, plaatsen of laten staan van 
gebouwen, getimmerten of andere voorwerpen, 
waarvan dit het gevolg zou kunnen zijn; 

dat het m iddel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkonistig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Besie1·.] 

(N. J.) 

16 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet artt. 3 en 4; 
Sv. art. 358). 

De Rechtb. heeft het verweer, dat de 
dagv. nietig is, omdat daarin het telaste
gelegde feit niet voldoende is omschreven, 
"als ongegrond" verwerpende daarmede 
kennelijk bedoeld te zeggen, dat zij het 
telastegelegde feit wèl voldoende omschre
ven acht, met welke motiveering in het 
gegeven geval kon worden volstaan. 

De dagv. behelst hetgeen req. ,,het es
sentieele" noemt en van nietigheid is geen 
sprake. 

Evenmin als het door requirante voor 
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de Rechtb. gevoerde verweer, houden de 
getuigenve1·klaringen in , dat req. des Zon
dags alléén spijzen en dranken voor het 
gebruik te1· plaatse verkoopt; dit toch 
moet mede vast.staan wil een beroep op 
art. 3 lid 1 onder C. der Winkelsluitings
wet met vrucht kunnen geschieden. 

Art. 4 1 id 1 onder a en onder d der 
Winkelsluitingswet sluit de werking van 
art. 2 sub a slecht.s uit t. a.v. winkels, 
waar uitsluitend of in hoofdzaak brood, 
banket, suikerwerk en· chocolade wordt 
verkocht. Req. heeft nimmer beweerd, dat 
zulks in hare onderneming het geval was ; 
integendeel blijkt uit de bewezenverkla
ring, dat er allerhande andere waren ple
gen te worden verkocht. 

Qualificatie verbeterd. 
[Adv.-Gen. Besier : Op het verweer van 

requirante: ,.De in mijn tent verkochte 
eet- en drinkwaren werden gewoonlijk ter 
plaat.se genuttigd" had de Kantonr. en 
Rechtb. een beslissing moeten geven.] 

Op het beroep van A. A. Sch., echtgenoote 
van \",7• van D. , koopvrouw, requirante van 
cassatie tegen een vonnis van de R echtbank 
te 's-Gravenhage van 6 Februari 1934, waarbij 
in hooger beroep is bevestigd een op 19 Mei 
1933 door het Kantongerecht te Alphen ge
wezen monde! ing vonnis, houdende de veroor
deel ing van de requirante ter zake 1 °. gedu
rende den Zondag een winkel voor het publiek 
geopend hebben. 2° . gedurende den tijd, dat 
een winkel voor het publiek gesloten moet 
zijn van dien winkel uit iemand bedienen, met 
aanhaling van de artt. 2, 7, 10 der Winkel
sluitingswet (S. 1930 n°. 460) , 23, 62 Sr., tot 
betaling van twee geldboeten van f 1.50 en een 
dag vervangende hechtenis voor elke boete. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

In deze zaak was de verdachte gedagvaard 
voor het Kantongerecht te verschijnen, ,.ter 
zake dat zij op Zondag 2 October 1932 des 
voormiddags ongeveer 9.55 uur te Hazers
woude een aan den openbaren weg Rijks
straatweg staand houten gebouwtje, waar -
of van waar uit - verschillende eet- en drink
waren, zooals bier, limonade, melk, koffie, 
thee en cider alsmede koek, chocolade en sui
kerwerken en voorts tabak en tabakswaren 
aan het publiek in het klein plegen te worden 
verkocht en a fgeleverd, voor het publiek ge
opend heeft gehad, door zich daarin te bevin
den en een raam, dat uitzicht gaf op dien 
weg, geopend te hebben en daar waren zoo 
opgesteld te hebben als zulks geschiedt door 
een koopvrouw of koopman, die zijn dergelijke 
waren wenscht te slijten aan het van dien 
weg gebruik makende publiek ; en ter zake 
dat zij daar toen aan een jongen, volgens op
gave genaamd Leendert Rombout, die zich 
aan de buitenzijde van dat raam bevond van 
dat gebouwtje uit een pakje zoggenaamde fru
jetta zijnde een soort suikerwerk, heeft ver
kocht en zoo doende dien jongen heeft bediend, 
het een en het ander, terwijl zij hoofd was 
van de daar gevestigde winkel en onderne
ming, of althans terwijl zij het hoofd of den 
bestuurder van die onderneming, zijnde haar 
echtgenoot Wilhelmus van Diemen geregeld 
als zoodanig verving". 

Door den K antonrechter is bij mondeling 
vonnis bewezen verklaard, dat verdachte heeft 
begaan het bij dagvaarding telastegelegde met 
dien verstande, dat zij als hoofd van een win
kelonderneming op Zondag 2 October 1932 
deze onderneming voor het publiek geopend 
heeft gehad en daaruit waren heeft verkocht 
en het publiek bediend. De K a ntonrechter gaf 
hieraan de benamingen: ,.1. Gedurende den 
Zondag een winkel voor het publiek geopend 
hebben. 2. Gedurende den tijd , dat een winkel 
voor het publiek gesloten moet zijn, van dien 
winkel uit iemand bedienen" en veroordeelde 
verdachte te dier zake tot twee geldboeten 
van een en een halven gulden ieder, bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door hechtenis van een dag voor iedere boete. 

Bij het bestreden, in hooger beroep gewezen 
vonnis is het in eersten aanleg gewezene be
vestigd, nadat de Rechtbank nog had over
wogen: 

,.da t weliswaar de gemachtigde van ver
dachte heeft aangevoerd, dat de inleidende 
dagvaarding nietig zoude zijn, omdat hierin 
het telastegelegde niet voldoende is omschre
ven, doch dit verweer als ongegrond moet 
worden verworpen" . 

Intusschen had de verdachte zelve op een 
andere terechtzitting der Rechtbank nog een 
ander verweer gevoerd. Immers nadat zij reeds 
in eersten aanleg had ontkend, dat haar on
derneming een winkel was in den zin der 
Winkelsluitingswet, heeft zij dit blijkens het 
proces-verbaal van de zitting der Rechtbank 
van 23 Januari 1934 nader toegelicht met de 
woorden: ,.De in mijn tent verkochte eet- en 
drinkwaren werden gewoonlijk ter plaat.se ge
nuttigd". 

Dit is duidelijk een beroep op art. 3 aanhef 
en onder c der Winkelsluitingswet, dat de be
palingen dezer wet niet van toepassing ver
klaart op inrichtingen, waar uit.sluitend of in 
hoofdzaak spijzen of dranken voor gebruik ter 
plaat.se worden bereid of verkocht, voor zoover 
betreft den verkoop van spijzen of dranken 
voor gebruik ter plaat.se. Noch in eersten aan
leg, noch in hooger beroep is omtrent dit ver
weer een beslissing gegeven. 

Voor zooveel het tweede telastegelegde en 
bewezenverklaarde betreft zal dit verdachte 
niet van straf kunnen vrijwaren, omdat de 
slotwoorden van de aangehaalde wetsbepaling 
de niet-toepasselijkheid der wet beperken tot 
den verkoop voor verbruik ter plaatse, en in 
deze door het als bewijsmiddel gebezigde pro
ces-verbaal van den Rijksveldwachter-briga
dier-titulair Kooiman is komen vast te staan, 
dat de jongen die de frujetta had gekocht, die 
niet ter plaat.se heeft verbruikt, doch heeft 
medegenomen. 

Doch het eerste te laste gelegde feit zou, 
werd het verweer gegrond bevonden, niet meer 
onder art. 2 der Winkel sluitingswet vallen. 
D it feit toch moet worden beschouwd als ge
heel los van het tweede te laste gelegd te zijn. 
Niet alleen volgt dit uit de herhaling in de 
telastelegging van de woorden "ter zake dat" 
en de onderscheiding aan het slot gelegen in 
de woorden "het een en het ander", doch 
vooral uit de omstandigheid, dat het voor het 
publiek geopend hebben van het gebouwtje in 
de telastelegging uitdrukkelijk slechts wordt 
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afgeleid uit het zich daarin bevinden van ver
dachte, het geopend hebben van het raam en 
de wijze, waarop de waren uitgestald waren, 
dus niet uit den verkoop der frnjetta aan den 
jongen, die zich aan de buitenzijde van het 
raam bevond. Ik acht dit een gelukkige om
standigheid, daar de verdachte er belang bij 
heeft uitgemaakt te zien, of zij des Zondags 
mag verkoopen voor gebru ik ter plaatse. 

Nu echter de Rechtbank op het verweer geen 
bes! issing heeft gegeven, is art. 358, 1 id 3, in 
verband met art. 415, beide van het Wetboek 
van Strafvordering, geschonden. 

Onder deze omstandigheden kan ik de drie 
middelen tot cassatie, welke bij schriftuur zijn 
aangevoerd, onbesproken laten. Zij betreffen 
toch de geldigheid der inleidende dagvaarding 

in verband met den inhoud der daarin ver
vatte telastelegging alsmede de strafbaarheid 
van het telastegelegde, derhalve onderwerpen 
waal'Over de H. R. niet pleegt te beslissen 
door na de beslissing over een verzuim van 
vormen , dat verwijzing der zaak ten gevolge 
moet hebben, ofschoon in den laatsten tijd 
wel eens van die gewoonte is afgeweken in 
gevallen, waarin het duidelijk was, dat het 
bewezen verklaarde niet strafbaar was, hoe
danig geval zich echter m. i. hier niet voor
doet. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezen naa,· het Gerechtshof te 's-Graven
hage om op het bestaande hooger beroep op-· 
nieuw te worden berecht en bes! ist . . 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raad heer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requirante voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

1. S. of/en v. t. van de artt. 359 lid 2 in 
verband met de artt. 349, 350 t.ot en met 359 
en 261 Sv. en art. 162 Grondwet (Wet van 9 
Dec. 1922, S. 665), door het vonnis in hooger 
beroep aldus te motiveeren: 

" 0 . dat wel is waar de gemachtigde van 
verdachte heeft aangevoerd, dat de inleidende 
dagvaarding nietig wude zijn , omdat hierin 
het telastegelegde feit niet voldoende is om
schreven, doch dit verweer als ongegrond be
hoort te worden verworpen", welke rnotivee
ring niet met een motiveering is gelijk te 
stellen aangezien daarin elke weerlegging van 
den inhoud der beweringen van den gemach
tigde van appellante ontbreekt, hetgeen eerst 
t.ot het wezen van een motiveeri ng behoort. 

2. S. of/en v. t. van de artt. 261 in verband 
met de artt. 349, 350 tot en met 359 Sv. en de 
artt. 1 tot en met 14 der Winkelsluitingswet 
1930, S. 460, door blijkens bovenstaande over
weging, welke geacht wordt hier te zijn her
haald , te beslissen, dat de dagvaarding niet 
nietig is, ten onrechte, aangezien de bewoor
dingen dier tel astelegging: 

"dat zij op Zondag 2 Oct.ober 1932, des 
voormiddags ongeveer 9.55 uur te Hazers
woude een aan den openbaren weg Rijksstraat. 
weg staand houten gebouwtje, waar - of van
waar uit - verschillende eet. en drinkwaren, 
zooals bier, limonade, melk, koffie, thee en 
cider, alsmede koek, chocolade en su ikerwer-

ken, en voorts tabak en tabakswaren aan het 
pub! iek in het klein plegen te worden verkocht 
en afgeleve1·d, voor het publiek geopend heeft 
gehad , door zich daarin te bevinden en een 
raam, dat uitzicht gaf op dien weg, geopend 
te hebben en daar waren zoo opge teld te 
hebben als zulks geschiedt door een koopvrouw 
of koopman, die zijn dergelijke waren wenscht 
te slijten aan het van dien weg gebruik ma
kende publiek" en speciaal de woorden: eet
en drinkwaren, zooals bier, limonade, mei k , 
koffie, thee en cider een dergelijke a lgemeene 
beteekenis hebben (waar daaronder derhalve 
valt thee in picols , thee in pondszakjes, thee 
per kop, thee in blad en theewater voor wat 
het begrip der dagvaarding thee betreft, welke 
speci ficatie voor alle andere daarin genoemde 
g nuszaken voor een soortgelijke uitbreiding 
vatbaar is), dat zij het esentieele der telaste
legging niet aangeven, welke st.offelijke voor
werpen juist het essentieele der Winkel slui 
tingswet behelzen, mede in het verband die,· 
wet en in het bijzonder in verband met art. 
3c dier wet. 

3. S . of/en verkeerde t.oepassing van de in 
het vorig cassatiemiddel gestelde artikelen in 
verband met de artt. 415 en 423 Sv. door te 
beslissen, dat het in dat middel geciteerde en 
uit de inleidende dagvaarding overgenomen 
feit is strafbaar, ten onrechte, aangez ien uit 
de getuigenverklaringen van getu ige Houdijk 
en van getuige Straver bleek, dat het feit in 
verband met art. 3c van de Winkelsluitingswet 
voornoemd, niet strafbaar is, gelijk het is ten 
laste gelegd. 

4. S. of/en v. t. van artikel 1 tot en 
met 14 van de Winkelsluitingswet tezamen en 
in verband met de artt. 342, 350 tot en met 
359 en 415 en 423 Sv. door te bes! issen. dat 
het in de tweede plaats telastegelegde feit 
(,, terzake dat zij daar t.oen aan een jongen, 
volgens opgaaf genaamd L eendert Rombout, 
die zich aan de buitenzijde voor dat raam 
bevond, van dat gebouwtje uit een pakje zoo
genaamde fruyetta" - bedoeld is waarschijn
lijk frujetta -, ,,zijnde een soort suikerwerk, 
heeft verkocht en zoodoende dien jongen daar 
heeft bediend, het een en het ander terwijl zij 
hoofd was van die daar gevestigde winkel
onderneming of a lthans terwijl zij het hoofd 
of den bestuurder van die onderneming zijnde 
haar ech tgenoot W. v. D. geregeld als zoo
danig verving") zou opleveren overtreding 
van art. 7 dier Winkelsluitingswet en zou zijn 
strafbaar, ten onrechte, aangezien wel is te
lastegelegd dat de bedoelde winkel geopend 
is geweest gedurende den Zondag, maar niet 
ook, dat dit is geschied anders dan gedurende 
de in art. 4 eerste lid bedoelde bepaling dier 
wet onder a en d, bepaalde uren, als wanneer 
zij voor het pub! iek geopend mocht zijn ( cf. 
arrest van Uwen Raad d.d. 30 Oot.ober 1933 
W. 12679} terwijl het van algemeene bekend
heid is , dat frujetta ( in sterkere mate dan 
gezouten pinda's van voormeld arrest) tot 
banket in den zin der Winkelsluitingswet be
hoort. 

0. dat bij het door de Rechtbank bevestigde 
vonnis van het Kant.ongerecht overeenkomstig 
de telastelegging wettig en overtuigend is be
wezen verklaard - met qua! ificatie en straf
oplegging als voormeld - ; dat requirante op 
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Zondag 2 October 1932 des voormiddags onge
veel' 9.55 uur te Hazerswoude een aan den 
openbaren weg Rijksstraatweg staand houten 
gebouwtje, waar - of van waar uit - ver
schillende eet- en drinkwaren, woals b ier, 
limonade, melk, koffie, thee en cider alsmede 
koek, chocolade en suikerwerken en voorts 
tabak en tabakswaren aan het publiek in het 
klein plegen te worden verkocht en afgeleverd, 
voor het pub] iek geopend heeft gehad, door 
zich daarin te bevinden en een raam, dat uit
zicht ga f op dien weg, geopend te hebben en 
daar waren zoo opgesteld te hebben als zulks 
geschiedt door een koopvrouw of koopman, die 
zij n dergelijke wal'en wenscht te slijten aan het 
van dien weg gebru ik makende publiek; 

en dat zij daar toen aan een jongen, volgens 
opgave genaamd Leendert Rombout, die zich 
aan de buitenzijde van dat raam bevond, van 
dat gebouwtje uit een pakje zoogenaamde fru
jetta zijnde een soort su ikerwerk, heeft ver
kocht en zoodoende dien jongen daar heeft 
bediend; 

het een en het ander, terwijl zij hoofd was 
van die daar gevestigde winkelonderneming; 

0. omtrent het eerste middel: 
dat niet blijkt, dat de gemachtigde van 

requirnnte ten aanzien van de beweerde n ie
tigheid der dagvaarding mee1· heeft aange
voerd, dan dat die nietigheid hierop zou be
rusten, dat in de dagvaarding het telastege
legde feit niet voldoende is omschreven; 

dat de Rechtbank dit verweer "als onge
grond" verwerpende daarmede kennelijk be
doelt te zeggen, dat zij het telastegelegde feit 
wèl vo ldoende omschreven acht, met welke 
motiveering in het gegeven geval kan worden 
volstaan; 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de telastelegging duidelijk aangeeft niet 

alleen welk soort waren de requirante ten 
ve rkoop en tel' aflevering voorhanden had, 
maar ook op welke wijze de dranken aan de 
koopers werden aangeboden; 

dat toch in een verkoopinrichting als in de 
dagvaarding is omschreven, met eene wijze 
van uitstalling der in het klein verkocht wor
dende waren a ls dáár mede is vermeld, de 
thee en de koffie per kop, de melk, het bier, 
de limonade en de cider per g las of per 
fleschje worden verkocht en afgeleverd, waar
bij te al len overvloede nog worde opgemerkt 
dat thee in picols of zak jes geen eet- of 
drinkwaren zijn ; 

dat dan ook de dagvaarding behelst hetgeen 
de requirante ,.het essentieele" noemt en van 
nietigheid geen sprake is; 

0. omtrent het derde middel: 
dat, daargelaten dat over de waarde , welke 

aan getuigenverklaringen is toegekend, in cas
satie niet kan worden geklaagd, dit middel 
reeds hierom niet kan slagen, omdat de ge
tu igenverklaringen niet inhouden - evenm in 
trouwens als het door requirante voor de 
Rechtbank gevoerde verweer - , dat requi
rante des Zondags al !één spijzen en dranken 
voor verbruik ter plaatse verkoopt en dit mede 
moet vaststaan, wil een beroep op art. 3 1 id 1 
onder c dei- ,vinkelsluitingswet, S . 1930 n°. 
460, met vrucht kunnen geschieden; 

0. omtrent het vierde middel: 
dat art. 4 lid 1 onder a en onder cl der Win-

kelsluitingswet, S. 1930 11°. 460, de werking 
van art. 2 onder a dier wet slechts uitsluit ten 
aanzien van winkels, waar uitsluitend of in 
hoofdzaak brood, banket, suikerwerk en cho
colade wordt verkocht; 

dat requirante nimmer heeft beweerd, dat 
zulks in hare onderneming het geval was en 
uit de bewezenverklaring integendeel blijkt, 
dat er allerhande andere waren plegen te 
worden verkocht, weshalve ook dit middel de 
requirante niet kan dienen; 

0. echter ambtshalve : 
dat de door den Kantonrechter aan het be

wezene gegeven qualificatie niet juist is, daar 
deze behoort te luiden als hierna te vermelden, 
weshalve het bestreden vonnis niet in stand 
kan blijven, voor zoove1· daarbij het vonnis 
van het Kantongerecht wat de qualificatie 
betreft is bevestigd ; 

Vernietigt het best,·eden vonnis, doch alleen 
voorzoover daarbij het vonnis van het Kan
tongerecht wat de qualificatie aangaat, is be
vestigd; 

En rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.: 
Vernietigt het vonnis van het Kantongerecht 

voorzoover de qua! ificatie betreft; 
Qua! ificeert het bewezene onder 1: als hoofd 

van een winkel deze voor het publiek geopend 
hebben gedurende den Zondag; en dat onder 
2: gedurende den tijd, dat een winkel voor 
het pub! iek gesloten moet zijn, als hoofd van 
dien winkel van dien winkel uit iemand be
dienen; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J.) 

18 Api·il 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Baatbelasting in de gemeente 
Arnhem). 

Art. 281 Gem .wet maakt geen onder
scheid tusschen productieve en improduc
tieve werken. 

Wanneer door eenig werk waardever
meerder ing intreedt, is dit e igendom noot· 
dat werk gebaat. 

De regeling van de onderhavige veror
dening, welke voor ieder eigendom , in 
verband met de waardevermeerdering, door 
het hier aangelegde werk verkregen, een 
vast bedrag vaststelt, hetwelk in een aan
tal jaal'iijksche termijnen wordt geheven, 
is niet getreden buiten de grenzen, welke 
art. 281 voor de heffing eener baatbelas
ting heeft getrokken. 

De wet slu it niet uit, dat de in totaal 
van een eigendom te heffen som voor den 
één wordt geheven over korter aantal 
jaren dan voor den ander, terwijl de vraag, 
op welke wijze de uitwerking hiervan op 
billijke w ij ze zal plaats vinden , uitsluitend 
staat ter beoordeel i ng van den gemeen te
lij ken wetgever onder toezicht van hooger 
gezag. 

Art. 281 Gem.wet houdt geenszins in, 
dat een baatbelasting slechts van den eige
naal' mag worden geheven. 

Waar de heffing van bel asting van den 
erfpachter niet in strijd is met de wet, 
doet niet af, of de niet belaste eigenaar 
van den met erfpacht bezwaarden grond 
de gemeente dan wel een derde is. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

N. V . A . te B. tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Arnhem van 6 Oct. 1933, betreffende een 
aanslag in de Baatbelasting voor de e igen
dommen, gelegen bij de haven van Malbur
gen, geheven door de gemeente Arnhem over 
1933 ; 

Gehoord enz. ; 
Gelet op de schriftelijke conclus ie yan den 

Adv.-Gen. Berger, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat de verordening der gemeente Arn
hem tot heffing van eene bijzondere belasting, 
genoemd in art. 281 der Gemeentewet, voor 
de eigendommen, gelegen bij de haven van 
Malburgen, gel ij k die is vastgesteld in de 
Raadsvergader ingen van 16 Juli 1929, 27 
April 1931 en 14 Dec. 1931 en goedgekeurd 
bij K. B. van 26 Jan. 1932, 110. 7, - voor 
zooveel thans van belang - inhoudt: 

Art. 1. Ter tegemoetkoming in de kosten 
voor het aanleggen van een haven bij Malbur
gen wordt eene bijzondere belasting geheven, 
wegens de gebouwde en ongebouwde eigen
dommen, indien en voor zoover deze: 

ei. zich bevinden ten Noorden van een lijn, 
getrnkken door het beginpunt en het eindpunt 
van den aangebrachten kademuur aan de zijde 
van den Westervoortschedijk aanvangende 210 
Meter ten Westen van het Westelijk begin
punt en eindigende 210 Meter ten Oosten van 
het Oostelijk eindpunt van dien kademuur, 
voor zoover de eigendommen ten Noorden van 
den vVestervoortschedijk liggen, tusschen een 
in het beginpunt en een in het eindpunt van 
die lijn, tot op een diepte van 370 Meter ge
trokken lijn, loodrecht staande op de lijn; 

b. zich bevinden binnen de grenzen door de 
volgende lijnen aangegeven: 

E n lijn welke loopt vanaf het Noord-Wes
telijk beginpunt van den wal, aangebracht bij 
de haven aan de zijde van de Kleefsche Waard 
en dien wal volgt tot op een punt, liggende 
in het verlengde van dien wal op 210 Meter 
voorbij het Zuid-Oostelijk eindpunt daarvan. 

Een in dat punt op die lijn in Noord-Ooste
lijke richting getrokken loodlijn lang 370 
Meter. 

Een in het eindpunt van deze laatste lijn op 
die lijn in oord-Westelijke richting getrok
ken loodlijn tot aan de Zuidelijke zijde van 
den Westervoortschedijk. 

Een van daaraf, langs de Zuid-Westelijke 
zijde van den Westervoortschedjjk in Weste
lijke richting loopende lijn tot aan het onder ei 
genoemde punt, gelegen op 210 Meter ten 
Oosten van het Oostelijk eindpunt van den 
kademuur. 

Een lijn, welke het in den vorigen zin ge
noemde punt verbindt met het Oostelijk eind
punt van den kademuur . 

Art. 2, (lid 1). Belastingplichtig is hij, die 
het genot heeft van de bebouwde of onge
bouwde eigendommen, krachtens recht van be
zit of eenig ander zakelij k recht. 

Art. 3. H et belastingjaar begint 1 Januari. 
Art. 4. Van de gezamenlijke belastingplich

tigen zal in totaal, zoo na mogelijk f 150,000 
worden gevorderd, in eene periode van ten 
hoogste 30 jaar, aanvangende 1 Jan . 1932. 

Art. 5. Dit bedrag zal worden verdeeld 
over de oppervlakte van elk gebouwd eigen
dom met de daarbij behoo.-ende aanhoorig
heden en erven en over de oppervlakte van 
elk ongebouwd eigendom, in evenredigheid 
van de totale oppervlakte van de in art. 1 ge
noemde eigendommen, waarbij de oppervlakte 
van de eigendommen, a ldaar onder b ge
noemd, slechts voor de helft in reken ing wordt 
gebracht. 

Art. 6. Jaarl ij ks zal van de belastingpl ich
tigen eene belasting geheven, gelij k staande 
aan het voor ieder, overeenkomstig art. 5 be
rekende bedrag, gedeeld door het voll e aantal 
jaren, dat I igt tusschen den aanvang der be
lastingplichtigheid en 1 Jan. 1962. 

Het staat den belastingpl ichtige vrij om de 
nog te verschijnen jaarl ij ksche bedragen, bij 
vooruitbetaling in eens te voldoen, waarbij het 
vooruit te betalen bedrag bepaald wordt op de 
contante waarde op den len Jan. van het jaar, 
waarin vooruitbetaling plaats vindt, berekend 
naar eene rentevergoeding van 4½ pct. 's jaars. 

Art. 7. Van deze belasting zijn vrij gesteld: 
a. de ongebouwde eigendommen, welke oµ 

1 Jan. van het belastingjaar, uitslui tend de 
kennelijke bestemming hebben voor bouw-, 
weide- of grasland of dienen als afgravings
terrein ter levering van aarde of klei; 

b. de gebouwde eigendommen dienende voor 
en behoorende bij de ongebouwde eigendom
men, onder ei vermeld; 

c. de overige ongebouwde eigendommen, 
met de daarbij kennelijk behoorende gebouwde 
eigendommen, indien deze ongebouwde eigen
dommen op 1 Jan. van het belastingjaar nog 
niet door ophooging op een niveau zijn ge
bracht, gelijk aan den kruin van den Wes
tervoortschedijk, welke vrijstelling echter vei·
valt, zoodra zij evenwel door reeds aanwezige 
of later aan te brengen kunstwerken of voor
zieningen, de kennelijke bestemming hebben 
om te dienen voor den handel of de industrie, 
waterlevering daaronder niet begrepen. ; 

0. dat belanghebende is aangeslagen tot een 
bedrag van f 63.55, welken aanslag de Ge
meenteraad op het bezwaarschrift van belang
hebbende heeft gehandhaafd; 

0. dat de Raad van Beroep op het beroep 
van belanghebbende den aan lag heeft ge
handhaafd , na, voor zoover in dezen stand van 
het geding nog ter zake dienende is, te hebben 
overwogen: 

dat appellante in de eerste plaats aanvoert, 
dat de belastingmogelijkheid van art. 281 der 
Gemeentewet niet is geschapen voor gevallen 
als de onderhavige, waa1·in de gemeente een 
productieve inrichting schept, doch slechts 
wanneer we rken worden ui tgevoerd als traat
doorbraken, bruggen enz. die in het algemeen 
belang gemaakt, uitsluitend geld kosten; dat 
zoowel uit den aard van deze belastingmoge
lijkheid als uit de geschieden is van de tot
standkom ing dezer bepaling volgt, dat het 
niet de bedoeling van den wetgever is ge
weest een groep ingezetenen te laten meebe
talen in een eventueel nadeelig saldo van een 
gemeentebedrijf, dat op zich zelf voor die 
groep door waardevermeerdering van hun ter
reinen een ig voordeel oplevert, doch om hen, 
wier gronden gebaat worden door · den aanleg 
van eenig op zich ze i f onproductief werk, in 
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de kosten der Gemeente te doen bijdragen; 
dat in een geval a ls het onderhavige reeds 
,,de kosten", waarin een billijke bijdrage ge
vorderd wordt, niet bepaalbaar zijn, omdat die 
bestaan uit een niet bepaalbaar nadeelig ex
ploi tatiesaldo van het betreffende bedrijf; 

dat de Raad die grief verwerpt op grond, 
dat de onderhavige belasting wordt geheven 
als bijdrage in de kosten voo,· het aanleggen 
van de haven bij Malburgen, een dool' de Ge
meente tot stand gebracht werk; dat de door 
appellante gewilde beperking van een derge
lijke belasting tot improductieve werken nàch 
in de bewoordingen van art. 281 der Gemeen
tewet, noch in deszelfs wordingsgeschiedenis 
steun ,·i ndt; 

dat appellante in de tweede plaats aanvoert 
dat in de beschikking het ten onrechte aldus 
word t voorgesteld , dat eigenlijk een bepaald 
bedrag per Meter in één som geheven wordt, 
die in termijnen kan worden betaald; dat een 
del'gelijke heffing in de verordening niet te 
lezen is en terecht, daar een dergelijke belas
ting geen baatbelasting zou zijn, doch een 
waardevermeerderingsbelasting, die onze wet 
niet kent en zeer uiulru-kkelijk niet heeft ge
wi ld : dat dit ook volkomen in strijd is met 
de bepaling, dat de belasting eerst verschul 
digd wordt na ophooging of gebruik als in
dustrieterrein binnen 30 jaar en dus niet, in
dien dit binnen dien termijn niet geschiedt; 
dat deze belastingmogelijkheid betreft geen 
waardevermeerdering, doch ve1mindering van 
baat en daarom slechts geheven kan worden 
Yan terre inen, die gebaat zijn , d.w.z. van het 
betreffende werk nut trekken en dan geduren
de hoogstens 30 jaren; dat deze termijn geen 
maximum is van termijnbetalingen, gelijk nu 
wordt Yoorgesteld , doch het maximum van den 
tijd , gedurende welken aan extra-baat kan 
worden gedacht, dat de op zich zelf juiste vrij . 
steil ing van terreinen, die bij gebreke van op
hooging enz. geen baat kunnen trekken, er 
nimmer toe kan leiden diezelfde terre inen, 
wanneer zij later gebaat worden, hooger te 
belasten : 

dat de Raad deze grief verwerpt op grond: 
dat art. 4 bepaalt, dat in totaal zoo na moge
lijk een bedrag van f 150,000 van de gezamen
lijke belastingplichtigen zal worden gevorderd , 
welk bedrag in art. 5 in evenredigheid van de 
totale opervla kte van de in art. 1 aangewezen 
eigendommen wordt verdeeld over de belast
bare eigendommen; dat dus voor ieder eigen
dom een vast bedrag wordt vastgestel cl, het
welk in totaal volgens art. 6 in zoo vele jaar
lijksche termijnen wordt geheven, a ls er jaren 
' liggen tusschen den aanvang der belasting
plichtigheid ingevolge art. 7 en 1 J a n. 1962, 
terwijl, indien de betrokken eigendommen op 
1 Jan. 1961 zich ingevolge art. 7 nog n iet in 
belast.baren toestand zu ll en bevinden , zij niet 
meer in de belasting betrokken worden ; dat 
nu , waar het hier betreft een bijdrage in de 
kosten van een door de gemeente tot stand 
gebracht werk, zulk een regeling naar het 
óo1·deel van den Raad niet in strijd is met 
_het bepaalde in art. 281 der Gemeentewet ; 

dat appellante in de derde plaats aanvoert, 
dat er geen enkele reden is aan te voeren, 
waarom een belast ing wegens e igendommen 
\"811 iemalld anders dan van den e igenaar kan 

worden gevorderd, tenzij een uitdrukkelijke 
wetsbepaling bestond; dat het overigens dµi
delijk is, dat de Gemeente geen gemeente
belasting kan heffen van zich zelve, evenmin 
a ls wie ook iets schuldig kan worden aan ziçh 
zelf; 

dat de Raad ook deze grief onjuist acht op 
grond dat art. 281 der Gemeentewet aan de 
Gemeente de bevoegdheid geeft tot de heffing 
van een baatbelasting " wegens gebouwde of 
ongebouwde eigendommen"; dat .,eigendom
men" hier niet anders kan worden verstaan 
dan in de beteekenis van "onroerende goede
ren" , zoodat de wet alle ruimte laat om deze 
belasting te heffen, zooals art. 2 der onder
werpelijke verordening op het voetspoor van 
art. 47 der Wet op de Grondbelasting doet, 
van hem, die krachtens recht van bezit of 
eeni g ander zakelijk recht het genot heeft van 
die goederen, dus ook van den erfpachter: 
dat voorts niet ter zake doet, dat appellante 
haar erfpachtsrech t ontleent aan de gemeente 
Arnhem die e igenares van den betrokken 
grond i;, vermits, al zou de gemeente , indien 
zij zelf dien grond in gebruik had in werke
lijkhe id geen belasting van zich zelf kunnen 
beffen, daaruit geenszins volgt, dat zij de 
onderwerpelijke belasting niet ingevolge de 
vernrdening zou mogen heffen van hem, die 
als erfpachter het . genot van den grond heeft ; 

0 . dat belanghebende als middel van cas
satie stelt: 

S. , althans v. t. van art. 281 der Gemeente
wet en van art. 16 der Wet van 19 Dec. 1914 
(S. n° . 564) ; 

terwijl zij de navolgende grieven heeft ont
wikkeld: 

I. dat de Raad van Beroep niet heeft on
derzocht de juistheid van de stelling, dat in 
het onderhavige geval "de kosten", waarin 
een billijke bijdrage gevor•derd wordt, niet be
paalbaar zijn, omdat die bestaan uit een niet 
bepaalbaar nadeelig exploi tatiesaldo van het 
betreffende bedrijf; 

dat a l moge ju ist zijn, dat noch uit de be
woordingen van art. 281, noch uit de geschie
denis dier bepaling, uitdrukkelijk blijkt, dat 
de belastingmogelijkheid is beperkt tot impro
ductieve werken, ui t de woorden "billijke bij
drage" en "de kosten" blijkt, dat slechts aan 
improductieve werken is gedacht en niet aan 
gemeentebedrijven, als een h avenbedrijf, waar
bij tegenover "de kosten" van aanleg staan de 
inkomsten uit het bedrijf ; 

II. dat u it de onderhavige verordening, in 
het bijzonder de artt. 4 en 7, blijkt, dat niet, 
gelijk art. 281 der Gemeentewet toelaat, een 
jaarlijksche belasting wordt geheven geduren
de hoogstens 30 jaar, maar een vaste heffing 
per M2. , betaalbaar in termijnen, wisselende 
tusschen 30 en 1 jaar; 

dat een dergelijke belastingverordening niet 
kan steunen op art. 281 der Gemeentewet, 
maar is in ,:vezen een waa1·devermeerderings
belasting, die onze wetgeving niet kent en uit
drnkkelijk niet gewild heeft; dat de terreinen, 
die krachtens art. 7 der verordening eerst later 
belastingplichtig worden, omdat zij eerst late.r 
geacht worden te zijn gebaat, dan jaarlijks 
voor een grooter bedrag worden aangeslagen 
dan andere terreinen, met dit opzet en gevolg, 
dat een terrein, dat gedurende b.v. slechts 10 
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jaren van den wettelijken termijn van 30 jaren 
gebaat en dus belastingplichtig zal zijn, jaar
lijks voor een driemaal hooger bedrag zal 
worden aangeslagen dan andere terreinen en 
ten slotte hetzelfde bedrag in totaal een be
lasting zal hebben op te brengen als de ter
r e inen, die gedurende dien geheelen termijn 
belastingplichtig zijn ; 

III. dat een belasting als bedoeld in art. 
281 der Gemeentewet kan geheven worden 
" wegens eigendommen"; dat aangenomen, dat 
met "eigendommen" bedoeld wordt "onroe
rende goederen", uit geen wetsbepaling blijkt 
dat ter zake iemand anders aangeslagen kan 
wo,·den dan de eigenaar van dien "eigendom", 
in het bijzonder niet, dat de genothebbende 
krachtens zakelijk recht in plaats van den 
e igenaar kan worden aangeslagen, evenmin 
als b.v. de huurder ; 

dat in het onderhavige geval daardoor een 
belast ing voor deze eigendommen, di e de 
Gemeente uiteraard niet van zich zei ve als 
e igenaar zou kunnen vorderen , wordt geheven 
van belanghebbende, di e haar genotsrecht af
leidt van de Gemeente zelve; 

0. omtrent de eerste grief: 
dat art. 281 der Gemeentewet, veroorlovend 

het heffen van een belasting van bepaalde 
eigendommen naar grondslagen, volgens welke 
een billijke bijdrage gevorderd wordt in de 
kosten van door of met medewerking van het 
gemeentebestuur totstandgebrachte werken, 
waardoor deze e igendomm en zijn gebaat, geen 
onderscheid maakt tusschen productieve en 
improductieve werken; 

dat de m eerdere of mindere productiviteit 
van het werk een factor is, welke een rol kan 
spelen bij de beoordeeling van de b illijkheid 
der geheven bijdrage, doch dit een punt be
treft, waaromtrent het oordeel niet staat aan 
den Rechter in bela tingzaken; 

dat voorts de klacht, dat de Raad van Be
roep geen acht heeft geslagen op belangheb
bende's stelling, dat in het onderhavige ge
val de kosten niet bepaalbaar zijn, wijl die 
zouden bestaan uit een niet bepaalbaa" na
deel ig exploitatiesal do van het betreffende be
d"ijf, feitelijken grondslag mist; 

dat immers de R aad heeft geoordeeld , dat 
het ten deze gaat om een bijdrage in de kosten 
voor het aanleggen van de haven van Mal
burgen - welke kosten uiteraard bepaalbaar 
zij n - , en in die beslissing opgesloten ligt, 
dat die kosten niet bestaan uit nadeelige ex
p loitatiesa ldo's van het havenbedrijf; 

dat dus deze gl'ief in elk opzicht faalt; 
0. omtrent de tweede gr ie f: 
dat, wanneer door eenig werk waardeve,·

meerdering van een eigendom intreedt, dit 
eigendom door dat wei·k gebaat i ; 

dat de regeling van de onderhavige vel'or
dening, welke voor ieder e igendom , in ve,·
band met de waardevermeerdering, door he t 
hier aangelegde werk verkregen, een vast be
drag vaststelt, hetwelk in een aantal jaarlijk
sche termijnen wordt geheven, niet is getreden 
buiten de grenzen, welke art. 281 voor de 
heffing eenei· straatbelasting heeft getrokken; 

dat de wet niet uitsluit, dat de in totaal van 
een eigendom te heffen som voo1· den één 
wordt geheven over korter aantal jaren dan 
voor den a nder, terwijl de vraag, op welke 

wijze de uitwerking hiervan op billijke wijze 
zal plaats vinden, uitsluitend staat ter beoor
deeling van den gemeentelijken wetgever on
der toezicht van hooger gezag; 

dat mitsdien ook deze grief ongegrond is; 
0. om(!'ent de derde grief: 
dat ingevolge art. 2 der verordening be

lastingplichtig is hij , die het genot heeft van 
de gebouwde of ongebouwde eigendommen, 
krachtens recht van bezit of eenig ander za
kelijk recht; 

dat deze regeling niet strijdig is met art. 281 
cler Gemeentewet, aangezien dit arti kei geens
zins, gelijk belanghebbende betoogt, inhoudt, 
dat een baatbelasting slechts van den eige
naar mag worden geheven ; 

dat wijders waar de heffing van belasting 
van den erfpachter niet in strijd is met de 
wet, niet afdoet, of de niet bela te eigenaar 
van den met erfpacht bezwaarden grond de 
gemeente dan wel een derde is; 

dat het micldel dus in geen zijner gr ieven 
opgaat; 

Vei-werpt het beroep. (W. ) 

20 Ap,·il 19:-l4. KO INKLIJK BESLU IT. 
(Gemeentewet art. 136.) 

De door den Raad van eene der bij een 
gemeenschappelijke regel ing voor recon
structie van een weg tegen de uitvoering 
der regeling ingebrachte bezwaren zijn on
gegrond, nu in de regeling aan Geel. ta
ten de bevoegdheid is toegekend, het voor
loopig plan tot wegverbetering te wijzigen, 
hetgeen is geschied. Daartegenover bernept 
de Raad zich ten omechte op de door den 
hoofdingenieur van den prov. waterstaat 
gedane toezegging, dat onder de betrokken 
gemeente geen tracéwijziging zou plaats 
vinden; deze toezegging toch ontsloeg den 
Raa d niet van de verplichLing om de 
voorgelegde gemeenschappelijke regeling, 
waa rbij hij zijn zeggenschap over het tracé 
ui t handen gaf, nauwkeurig te onderzoe
ken, al vorens tot haar toe te treden, zulks 
te minder, nu niet is gebleken, dat alle 
belanghebbenden met die toezegging des
tijds aC(·Oord gingen en zich daardoor re
delijkerwijze als gebonden hebben moeten 
beschouwen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil, door de gemeente 

Beuningen aangebracht, nopens de uitvoering 
van de tusschen de gemeenten Druten. Ewijk 
en Beuningen gesloten gemeenschappelijke re
geling voor reconstructie van den weg ~ij
megen-Druten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Maart 1934, n°. 148 ; 

Op dé voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 5 April 1934, 
n°. 8822, afdeeling Binnenlandsch Bestuur en 
van Onzen Minister van Waterstaat van 
14 April 1934, n° . 435, Afdeeling Waterstaats
recht; 

0. <lat de gemeente Beuningen bij raadsbe
sluit van 13 December 1928, n°. 355, ·wegen, 
heeft besloten toe te treden tot eene gemeen-
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schappelijke regeling met de gemeenten Ewijk, 
Druten en Wamel voor de totstandkoming van 
den weg Nijmegen-Druten, volgens een bij die 
regeling behoorend voorloopig plan, dat zoo 
nood.ig door het met de uitvoering dier regeling 
belaste Weg-comité zou kunnen worden aange
vuld en gewijzigd ; 

dat het voorloopige Weg-comité zich bij brief 
van 10 Augustus 1929, n°. 22, tot de bij de 
regeling betrokken gemeenten heeft gewend, 
onder mededeeling, dat de gemeenschappelijke 
regeling diende te worden gewijzigd, omdat 
de gemeente Wamel in verband met den toe
stand harer financiën nog niet tot medewerking 
kon besluiten ; 

dat, alvorens een besluit tot wijziging van de 
bovenbedoelde regeling door den raad der ge
meente Beuningen werd genomen, het bestuur 
dier gemeente in antwoord op den brief van het 
voorloopige W eg-comité bij schrijven van 
30 Augustus 1929, n°. 13, Wegen, heeft. mede
gedeeld, dat den raad ter oore was gekomen, 
dat plannen bestonden om den weg onder 
Weurt gedeeltelijk om te leggen en dat, indien 
dit de bedoeling mocht zijn, gevreesd werd, dat 
de raad bezwaar zou hebben verdere mede
werking tot r econstructie van den weg te 
verleenen: 

dat hierop ten Provinciehuize onder voor
zitterschap van Onzen Commissaris in de pro
vincie Gelderland eene bespreking heeft plaats 
gehad van eene deputatie uit den raad van 
Beuningen met den Hoofd-Ingenieur van den 
Provincialen Waterstaat ; dat deze naar aan
le;ding van den laatstgenoemden brief van het 
gemeentebestuur van Beuningen en van de 
gehouden bespreking, bij schrijven van 10 Sep
tember 1929 aan dat bestuur heeft bericht, dat 
inmiddels een onderzoek had uitgewezen, dat 
de bochtafsnijdin~ onder Weurt geen besparing 
beteekent, dat ziJnerzijds geen wijzigingsvoor
stellen zouden worden gedaan en dat derhalve 
over de geheele lengte van het onderwerpelijke 
weggedeelte overeenkomstig het voorloopi~e 
plan de bestaande weg zou worden gevolgct ; 

dat kort na ont,angst van den brief van den 
Hoofdingenieur de gemeente Beuningen bij 
raadsbesluit van 13 September 1929, n°. 436, 
Weien, is toegetreden tot de inmiddels gew.ij
zigcte gemeenschappelijke regeling met de ge
meenten Ewijk en Druten, waarvan artikel 2 
luidt als volgt: ,,De gemeenten verbinden zich 
samen te werken voor de totstandkoming van 
de verbetering en het onderhoud van den hier
boven genoemden weg, waarvan de verbete
ring zal worden ter band genomen volgens het 
bij deze regeling beboorend voorloopig plan, 
zooals Gedeputeerde Staten dit in overleg met 
het na te noemen Weg-comité zullen doen uit
werken, zoo noodig aanvullen en wijzigen" ; 
dat deze regeling is goedgekeurd bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van 8 October 1929 
no. 158; 

dat de Provinciale Waterstaatsdienst echter 
bij het uitwerken van het plan voor den weg 
volgens het voorloopige plan, waarbij de be
staande weg zou worden gevolgd, te Weurt is 
gestuit op niet verwachte moeilijkheden, in 
verb:tnd met het verkrijgen van de voor den 
wegaanleg benoodigde strooken grond ; dat deze 
moeilijkheden en overwegingen van geldelijken 
aard er· toe hebben doen besluiten wederom 

het plan op te vatten voor eene gedeeltelijke 
wegomlegging onder Weurt, waartegen de 
gemeente Beuningen zich bij brief van haar 
best.uur van 30 Augustus 1929, n°. 13, Wegen, 
had verzet; 

dat de bochtafsnijding onder Weurt in het 
plan is opgenomen, zulks met de medewerking 
van de afgevaardigden van de gemeente Beu
ningen in het Weg-comité; dat het aldus door 
dit comité vastgestelde tracé door Ged. Staten 
bij besluit van 29 Maart 1933, Wegen, is goed
gekeurd; 

dat de raad van Beuningen zich met het be
sluit van Ged. Staten niet heeft kunnen ver
eenigen en zich bij adres van 18 October 1933, 
n° . 27, tot Ons heeft gewend met het verzoek 
omtrent het ter zake van de uitvoering van de 
getroffen gemeenschappelijke regeling gerezen 
geschil ingevolge art. 136 der Gemeentewet te 
willen beslissen en te willen verklaren, dat het 
besluit van Ged. Staten van 29 Maart 1933, 
Wegen, niet strekt tot de richtige uitvoering 
van de gemeenschappelijke regeling ; 

dat de gemeenteraad in zijn genoemd adres 
aanvoert, dat de gemeente Beuningen tot de 
gemeenschappelijke regeling is toegetreden 
onder uitdrukkelijk beding, dat de nieuw aan 
te leggen weg, voor zooveel deze gemeente be
treft, het tracé zou volgen van den bestaanden 
weg; dat de raad dit standpunt steeds heeft ge
handhaafd, zooals uit de door hem overgelegde 
stukken duidelijk blijkt; dat Ged. Staten der 
provincie Gelderland evenwel bij besluit van 
29 Maart 1933, krachtens artikel 2 van de voor
melde gewijzigde gemeenschappelijke regeling, 
een tracé voor het wegvak Nijmegen-Druten 
hebben vastgesteld, dat, voor zooveel betreft 
een ~edeelte onder " 7eurt, gemeente Beuningen, 
afwiJkt van het vooropgezette plan, waarop de 
gemeente Beuningen tot de gemeenschappelijke 
regeling is toegetreden ; dat toch volgens dit 
door Ged. Staten vastgestelde plan de weg ter 
plaatse onder Weurt over eene lengte van 
± 750 meter zal worden omgelegd; dat daar
door de gemeente ter plaatse twee wegen zal 
hebben te onderhouden, aangezien de bestaande 
weg niet kan worden opgeheven, omdat daar
aan woningen zijn gelegen en de bestaande 
weg ook toegang geeft tot aangrenzende lande
rijen; dat daardoor tevens de bedoelde wo
ningen met de achterzijde naar den nieuwen 
weg gekeerd zullen komen te liggen, hetgeen uit 
a.esthetisch oogpunt als niet toelaatbaar moet 
worden beschouwd ; dat de raad zich dan ook 
hierom en mede gelet op de historie. welke 
aan de gemeenschappelijke regeling ten grond
sla~ ligt, alsook op grond der nadien gewisselde 
stukken, niet met de beschikking van Ged. 
Staten kan vereenigen ; dat toch in het bij de 
regeling behoorende plan het nieuwe trncé 
van . den weg was aangegeven, loopende over 
het bestaande wegvak, welk tracé "behoudens 
door omstandigheden geboden kleine afwijkin
gen niet voor wijziging vatbaar" was; dat dit 
tusschen aanhalingsteekens geplaatste letter
lijk staat in het indertijd van het voorioopige 
Weg-comité ontvangen orn;edagteekend schrij
van n°. 9, P lannen reconstructie weg Nijmegen
Wamel, waarin de raden der gemeenten Beu
ningen, Ewijk, Druten en Wamel werden uit
genoodigd ter zake eene gemeenschappelijke 
regeling aan te gaan; dat naar het oordeel 



1934 20 APRIL 170 

van den ra.ad aan het begrip "behoudens door 
omstandigheden geboden kleine afwijkingen" 
toch bezwaarlijk zooda.nige beteekenis kan 
worden gegeven, dat daardoor het geheel om
leggen van den weg over eene lengte van on
geveer 750 meter gewettigd zou zijn; dat wel
iswaar in art. 2 der gewijzigde gemeenschappe
lijke regeling van 13 eptember 1929 staat : 
"De gemeenten verbinden zich samen te werken 
voor de totstandkoming van de verbetering en 
het onderhoud van den hierboven genoemden 
weg, waarvan de verbetering zal worden ter 
hand genomen volgens het bij deze regeling 
behoorende voorloopige plan, zooa.ls Ged. 
Staten dit in overleg met het na. te noemen Weg
comité zullen doen uitwerken, zoo noodig aan
vullen en wijzigen" ; dat hieruit evenwel niet 
mag worden afgeleid, dat Beuningen nu alle 
medezeggingscha.p inzake het te volgen tracé 
van den we" uit handen heeft gegeven, vooral 
niet, waar ~e gemeenschappelijke regeling, al
thans wat Beuningen betreft, geheel in goed 
vertrouwen op de mondelinge en schriftelijke 
toezeggingen, zoowel van het voorloopige Weg
comité als van den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat, dat het nieuwe tracé 
van den bestaanden weg zou worden gevolgd, 
werd aangegaan ; dat, wat dit laatste punt 
betreft, vooral nog moge worden opgemerkt, 
dat, toen indertijd aan den raad ter oore kwam, 
dat er plannen bestonden om onder Weurt den 
weg gedeeltelijk om te leggen, burgemeester en 
wethouders dezer gemeente bij schrijven van 
30 Augustus 1929, n°. 13, zich om inlichtingen 
daaromtrent hebben gewend tot den burge
meester van Druten, Voorzitter van het Weg
comité, die dat schrijven heeft doorgezonden 
aan den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat te Arnhem; dat naar aanleiding 
hiervan toen ten Provinciehuize te Arnhem 
onder Voorzitterschap van Onzen Commissaris 
in de provincie Gelderland eene bespreking 
over de onderwerpelijke kwestie heeft plaats 
gehad tusschen den Hoofdingenieur van den 
Provincialen Waterstaat en een deputatie uit 
den raad van Beuningen, op welke conferentie 
deze deputatie door de verklaringen van den 
Hoofdingenieur geheel werd gerustgesteld ten 
aanzien van de gerezen vrees voor omlegging 
van den weg ; dat bovendien de genoemde 
Hoofdingenieur zijne toen mondeling gegeven 
verkla ingen nader schrütelijk heeft bevestigd 
bij brief van 10 September 1929, daarin ver
klarende, dat een ingesteld onderzoek inmiddels 
had uitgewezen, dat de bedoelde bochtafsnijding 
geen besparing beteekent, zoodat, daar het 
bestaande tracé door verbreeding voldoende 
aan de verkeerseischen kan worden aangepast, 
zijnerzijds geen wijzigingsvoorstellen zullen 
worden gedaan en derhalve over de geheele 
lengte van het onderwerpelijke weggedeelte 
overeenkomstig het voorloopige plan de be
staande weg zal worden gevolgd ; dat, toen van 
d.eze deskundige zjjde zoo positieve zekerheid 
was verkregen, dat de weg te bedoelder plaatse 
het bestaande tracé zou volgen, zijnerzijds bij 
raadsbesluit van. 13 September 1929, n°. 436, 
werd besloten tot het aangaan van de gewijzigde 
overeenkomst ; dat het ui..t het reeds genoemde 
schrijven van burgemeester en wethouders van 
Beuningen van 30 Augustus 1929, n°. 13, aan 
het voorloopige Weg-comité ook voldoende 
bekend was, dat de raad niet zou te vinden zijn 

tot verdere medewerking, indien tot omlegging 
van den weg zou worden overgegaan ; dat de 
raad bij deze dan ook uitdrukkelijk wenscht 
te verklaren, <lat de gemeente Beuningen niet 
tot de gemeenschappelijke regeling zou zijn toe
getreden, indien . hij van tevoren slechts had 
kunnen vermoeden, dat aan oogenschijnlijk 
geruststellende deskundige verklaringen van 
den Hoofdingenieur van den Provincialen 
Waterstaat zoo weinig waarde mocht worden 
gehecht ; dat de raad, dit alles overwegende, 
van oordeel is, dat het besluit van Ged. Staten 
d.d. 29 Maart 1933, streng naar de letter der 
overeenkomst, misschien juist genoemd mag 
worden, doch dat de gemeente Beuningen 
moraliter en waarschijnlijk ook juridisch niet 
gebonden is ; dat de raad dan ook heeft besloten 
alle verdere medewerking te weigeren, zoolang 
niet het oorspronkelijke plan is hersteld ; 

0. dat krachtens artikel 2 der gemeenschap
pelijke regeling aan Ged. Staten de bevoegdheid 
toekomt, het voorloopige plan tot verbetering 
van den weg in overleg met het Weg-comitB te 
wijzigen; 

dat dus Ged. Staten niet in strijd met de ge
meenschappelijke r egeling handelden, toen zij 
ter uitvoering daarvan de door het Weg
comité gewenschte wijziging van het tracé 
van den weg, waartegen het gemeentebestuur 
van Beuningen bezwaar heeft, goedkeurden ; 

dat de gemeenteraad van Beuningen ten 
onrechte meent, zich ten deze, tegenover de 
bepaling van het genoemde art. 2 der gemeen
schappelijke regeling, te kunnen beroepen op 
de door den Hoofdingenieur van den Provinci
alen Waterstaat gedane toezegging, dat onder 
de gemeente Beuningen geen tracéwijziging 
zou plaats vinden ; 

dat toch deze toezegging, al moge zij begrij
pelijkerwijze aan den gemeenteraad van Beu
ningen aanleiding hebben gegeven om de be
doelde tracéwijziging als uitgesloten te be
schouwen, den raad niet ontsloeg van de ver
plichting om de voorgele~de gemeenschappe
lijke regeling, waarbiJ hij zijn zeggenschap 
over het tracé uit handen gaf, nauwkeurig te 
onderzoeken, alvorens tot haar toe te treden ; 

dat er zich weliswaar gevallen kunnen voor
doen, waarin de goede trouw vordert, dat bij 
de uitvoering van eene gemeenschappelijke 
regeling rekening wordt gehouden met onder
linge afspraken of toezeggingen, gedaan bij de 
voorbereiding van de r.egeling, doch dat zoo
danig geval, nu niet is gebleken, dat alle be
langhebbenden met de toezegging van den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat destijds accoord gingen en zich door die 
toezegging redelijkerwijze als gebonden hebben 
moeten beschouwen, hier niet kan geacht wor
den aanwezig te zijn; 

dat ook overigens de gemeenteraad van 
Beuningen aan de geschiedenis van het tot 
stand komen van de gemeenschappelijke rege
ling !!een voldoenden grond voor zijn stand
punt kan ontleenen; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

te beslissen, dat de door den raad der gemeen
te Beuningen tegen de uitvoering van de voren
genoemde gemeenschappelijke regeling inge
brachte bezwaren on!!egrond zijn. 

Onze Minister van Binnenlandsche Z'lken is 
belast, enz. (A.B.) 
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21 Apl'il 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet . art. 20.) 

Hoewel het voor eene vrij groote ge
meente als de onderhavige in het alge
meen aanbeveling verdient, dat in het 
bmgerlijk armbestuur personen, behooren
de tot verschillende kringen der bevolking, 
zitting hebben en dit beginsel in het regle
ment tot uitdrukking komt, kan de beper
king van de vrijheid tot benoemen ten 
aanzien van leden van vakvereenigingen 
van werknemers worden gezien als eene 
aanwijzing in de richting van belangen
vertegenwoordiging van de steunbehoef
tigen. Uit dien hoofde is een zoodanige 
bepaling niet voor goedkeur ing vatbaa r. 

Wij \VILHELMIN A, enz. ; 
Beschikkende op het -beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Leeuwarderadeel tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
12 April 1933, n°. 115, 1e Afd. B., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit van 
genoemden raad van 23 Maart 1933, strekkende 
tot wijziging van het reglement voor de ge
meentelijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
8 November 1933, n°. 607, 24 ,Januari 1934, 
n°. 607 (1933) /8 en 28 Maart 1934, n°. 607 
(1933) /31 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 16 April 1934, 
no. 3362, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
bovengenoemd besluit hunne goedkeuring 
hebben onthouden aan het besluit van den raad 
der gemeente Leeuwarderadeel van 23 Maart 
1933 tot wijziging van het reglement voor de 
gemeentelijke instelling voor maatschappelijk 
hulpbetoon in Leeuwarderadeel, uit overweging, 
dat bij deze reglementswijziging verandering 
is gebracht in de samenstelling van het bestuur 
der instelling ; dat volgens het geldende regle
ment het bestuur bestaat uit een voorzitter en 
tien leden, die door den raad worden benoemd, 
waarbij de keuze enkel is beperkt door den 
eisch, dat de voorzitter en de leden meerder
jarige ingezetenen der gemeente moeten zijn ; 
dat volgens het gewijzigde reglement het be
stuur uit elf leden bestaat, van wie één lid 
(de voorzitter) door burgemeester en wet
houders uit hun midden zal worden aangewe
zen, terwijl tien leden door den gemeenteraad 
worden benoemd, waarbij o .m. twee leden door 
den raad uit zijn midden moeten worden aan
gewezen, twee leden lid moeten zijn van de in de 
gemeente bestaande afdeelingen van landelijke 
vakvereenigingen van werknemers en twee deel 
moeten uitmaken van kerkelijke of bijzondere 
instellingen van weldadigheid in de gemeente ; 
dat deze leden dus niet in de eerste plaats 
worden gekozen, omdat zij door hunne per
soonlijke eigenschappen geschikt worden geacht 
voor de functie, maar omdat zij behooren tot 
een zekere groep ; dat voorts het feit, dat zij 
een bepaalde groep in het bestuur vertegen
woordigen, het gevaar doet ontstaan. dat zij bij 
de uitoefening der bestuursfunctie in de eerste 
plaats zullen letten op de bijzondere belangen 
en wenschen dier groep ; dat dit gevaar in het 

bijzonder beteekenis heeft, omdat in het regie 
ment is bepaald, dat de beide uit de vakver 
eenigingen gekozen leden deel moeten uit" 
maken van de uit het bestuur te vormen com· 
missies van advies voor steunverleening aan 
georganiseerde werkloozen en voor werkver
schaffing ; dat verder de samenstelling van het 
bestuur zooals deze in het gewijzigde reglement 
is neergelegd, den geest en de bedoeling van 
de Armenwet miskent ; dat immers de wet 
aan de gemeentelijke instellingen van welda
digheid een onafhankelijke positie heeft toege
dacht, waarbij de raad alleen invloed kan uit
oefenen door het goedkeuringsrecht van de 
begrooting en de rekening, zoodat door de ver
plichte opneming van raadsleden in het bestuur 
de invloed van den raad buiten de wet om 
wordt uitgebreid ; dat voorts door de opneming 
in het bestuur van leden van andere instellingen 
van weldadigheid vermoedelijk wordt beoogd 
de samenwerking met die instellingen te be
vorderen, doch dat volgens het stelsel der 
Armenwet de instelling van een armenraad 
daarvoor de aangewezen weg is ; dat zij - Ged. 
Staten - op grond van een en ander over
wegende bezwaren tegen de nieuwe wijze van 
samenstelling van het bestuur hebben ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Leeuwarderadeel bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de Armenwet zich niet verzet 
tegen een samenstelling van het bestuur als 
in het raadsbesluit omschreven; dat, zooals de 
samenstelling van het bestuur daarin is gere
geld, de mogelijkheid niet bestaat, dat de ge
meenteraad een zeer eenzijdige formatie van 
het bestuur bevordert ; dat van aanwijzing van 
bestuursleden door vakvereenigingen geen 
sprake is in de nieuw vastgestelde bepaling, 
doch dat burgemeester en wethouders dubbel
tallen aanbevelen en daarvoor natuurlijk de om 
hunne persoonlijke eigenschappen geschiktste 
personen nemen ; dat personen uit de vakver
eenigingen van werknemers met kennis van 
zaken kunnen oordeelen over de levenseischen 
en omstandigheden van hun soort ; dat hij niet 
aanneemt, dat deze of de groep vrouwen of ver
tegenwoe1.·digers van instellingen van weldadig
heid in de eerste plaats zullen letten op de bjj
zondere belangen van hun groep ; dat voor de 
samenstelling van het bestuur ook de groep 
,.vertegenwoordigers van kerkelijke en bij
zondere instellingen van weldadigheid" is op
genomen, omdat hij juist deze groep personen 
uitermate geschikt acht als gevolg van hun 
werkkring bij eene andere instelling; dat door 
de verplichte opneming van twee raadsleden 
in het bestuur en door de benoeming van een 
voorzitter door burgemeester en wethouders 
uit hun midden de onafhankelijkheid der in
stelling zijns inziens niet in gevaar komt ; dat 
hij het eerder van belang acht, dat er meer 
contact tusschen het bestuur der instelling en 
het gemeentebestuur komt te ontstaan ; 

0. dat het voor eene vrij groote gemeente 
als Leeuwarderadeel in het algemeen aanbe
veling verdient., dat in het burgerlijk arm
bestuur personen, behoorende tot verschil
lende kringen der bevolking zitting hebben en 
dat dit beginsel in het reglement van het burger
lijk armbestuur tot uitdrukking komt; 

dat toch de bijzondere kennis en geschikt
heid, welke die personen krachtens hunne hoe-
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danigheid mogen geacht worden te bezitten 
alleszins aan eene behoorlijke vervulling van 
de taak van het burgerlijk armbestuur bevor
derlijk zullen zijn, terwijl het nadeel, dat geen 
geschikte personen onder de benoembaren 
zouden kunnen worden gevonden, in gemeenten 
van een zielenaantal als Leeuwarderadeel niet 
ernstig behoeft te worden gevreesd ; 

dat uit de bepalingen der Armenwet niet 
valt af te leiden, dat de wetgever het lidmaat
schap van het burgerlijk armbestuur onvereenig
baar zou hebben willen zien beschouwd met 
dat van eene andere instelling van weldadig
heid of met dat van den raad, zoodat die be
denking van Ged. Staten niet door Ons kan 
worden gedeeld ; 

dat echter ten deze tusschen de in het regle
ment bedoelde categorieën dient te worden 
onderscheiden in dien zin, dat ten aanzien van 
de vakvereenigingen de beperking van de vrij
heid tot benoemen kan worden gezien als eene 
aanwijzing in de richting van belangenvertegen
woordiging van de steun-behoeftigen; 

dat in verband daarmede het bezwaar van 
Ged. Staten ten aanzien van de leden van vak
vereenigingen zoodanig klemt, dat hierin aan
leiding bestaat, de weigering van goedkeuring 
te handhaven ; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze llfinister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

21 April 1934. BESCHIKKI G van den Mi
nister van Staat, Voorzitter van den Raad 
van Ministers, N°. 259 Kab. M.R. , be
treffende het dragen van insignes of on
derscheidingsteekenen door ambtenaren in 
dienst of in uniform. 

De Minister van Staat, Voorzitter van den 
Raad van Ministers, 

Gelet op artikel 50, derde lid, van het Al
gemeen Rijk ambtenarenreglement; 

Verklaart: 
l e. in te trekken zijne beschikking van 24 

Juli 1933, N°. 327, Kabinet 1.R. ; 
2e. Vergunning te verleenen, dat door 

ambtenaren in dienst of in gekleed gaan in 
uniform, behalve het oranje of de nationale 
kleurnn , de na te noemen insignes of onder
scheiclingsteekenen, voor zoover betrokkenen 
overigens daart;oe gerechtigd zij n, worden ge
clragen: 

a. de insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Vereeniging het Nederlandsche Roode 
Krni s· 

b. Î1et schi ldje van Eerste Hulp bij Onge
lukken· 

c. d~ insignes en onderscheidingsteekenen 
van de Nederla ndsche Centrale Reddingsbri
gade; 

d. de onderscheidingsteekenen, medailles en 
kruisen der Koninklijke Nederlandsche Brand
weervereeniging ; 

e. de kenteekenen en insignes, verleend door 
het Verbond van Vereenigingen voor veilig 
verkeer· 

/. de' gouden medaille der Koninklijke Ne-

derlandsche Vereeniging voor de Luchtvaart; 
g. de medaille van het Nederlandsch Olym

pisch Comité; 
h. de onderscheidingsteekenen, uitgereikt 

aan de deelnemers van de internationale af
standsmarschen; 

i. het kruis van verdienste en de medaille 
voor bijzondern t;oewijding van den Neder
landschen Bond van Vrijwillige Burgenvach
ten; 

j. het mobilisatie-herinneringskruis; 
k. de groene Esperanto-ster; 
l . speldjes, kunstbloemen, vlaggetjes, enz., 

welke dienen als bewijs voor de bijdrage in 
een van Overheidswege toegestane collecte of 
inzameling, doch slechts op den dag, waarop 
deze coll ecte of inzameling wordt gehouden. 

(B.) 

23 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 436; Sv. art. 342 ; Wet 
Ui toef. genees k. art. 1.) 

De verklaring van den get. Y. d. B.: 
"dat hij sinds eenigen tijd lijdende was 
aan rheumatiek" is niet in strijd met a1·t. 
342 Sv., daar een getu ige uit eigen onder
vinding kan verklaren, dat hij lijdende is 
aan de algemeen bekende aandoening, 
welke rheumatiek wordt genoemd; daarbij 
doet het in het geheel niet terzake of de 
door een medicus gestelde diagnose wel 
] icht anders wu uitvallen. 

Art. 436 Sr. eischt niet, dat in de t.l.l. 
en bewezenverklaring met zooveel woorden 
zij gesteld, dat de verd. de werkelijke of 
vermeende bedoeling had een genezenden 
invloed op de ziekte van den betrokkene 
uit te oefenen. 

In de t.1.1. en bewezenverklariug is ge
steld, zoowel dat verd . het beroep van 
geneeskundige als bedrijf heeft uitgeoefend 
als wat verd. feitelijk heeft verricht, zoo
dat het slechts de vraag is, of, wat het 
bedoelde element betreft, het feitelijk ver
r ichte de uitoefening van het beroep van 
geneeskundige oplevert. 

In het vonnis a quo is niet de stelling te 
vinden, dat het maken van beweg ingen, 
zonder -meer het verleenen van geneeskun
digen raad of bijstand roude opleYeren. 

De door req. verrichte handelingen 
m. n.: het gaan zitten tegenover v. d. B., 
die op de door req. gehouden zitting bij 
hem genezing kwam zoeken voor de rheu
matiek, waaraan hij lijdende was, en het 
maken van bewegingen naar het lichaam 
van v. d. B ., zonder dezen aan te raken -
welke handelingen onder deze omstandig
heden de werkelijke of voorgewende strek
king hadden om een gen zende werking op 
den zieken mensch uit te oefenen, zijn door 
de Rechtb. terecht beschouwd als ttit
oefening der genee kunst, immers a ls het 
verschaffen van geneeskundigen bijstand. 
Dat de Rechtb. de zinsnede der dagv. 
" door welke handelingen v. d. B. in den 
waan werd gebracht, dat hij magnetische 
behandeling onderging" niet bewezen heeft 
verkl aard doet daaraan niet af. 

De vraag, of het voor een ander door 
gebed genezing afsmeeken , zoude va llen 
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onder het verschaffen van geneeskundigen 
J'aad of bijstand - welke vraag naar 
's H. R.'s oordeel ontkennend moet wor
den beantwoord - is hier niet aan de 
orde en kan ook door reg.'s verweer voor 
de Rechtb. niet aan de orde worden ge
steld, omdat het niet terugs laat _op de be
wezenverklaarde handelingen van req. 

Op het beroep van J. H. C. V., requirant 
van cassatie tegen een te zijnen laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te Amsterdam van 
1 Februari 1934, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een door het Kanton
gerecht aldaar op 13 Juni 1933 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van het " niet toe
gelaten tot de uitoefening van een beroep, 
waartoe de wet een toelating vordert, buiten 
nood,aak dat beroep uitoefenen, terwijl nog 
geen twee jaren zijn verloopen, sedert eene 
vroegere veroordeeling wegens gelijke over
treding onherroepelijk is geworden", met aan
haling van de artt. 436, 1 ° en 3e lid Sr., 1 
der Wet van 1 Juni 1865 S. 60 regelende de 
uitoefening der geneeskunst, is veroordeeld 
tot hechtenis voor den tijd van zeven dagen; 
(Gepleit door Mr. Kokosky). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Met vernietiging van het vonnis des Kan
tonrechters, omdat niet recht was gedaan op 
wettig bewijs, verklaarde de Arr .-R echtbank te 
Amsterdam in hooger beroep op 1 Febr_uari 
1934 requirant, met aanhaling der artt. 436 
1. 1 en 3 en 18 Sr. en art. 1 der Wet van 1 
Juni 1865, S. 60 schuldig aan een feit, gequa
lificeerd als de overtreding van: ,, iet toege
laten tot de uitoefening van een beroep, waar
toe de wet een toelating vordert, buiten nood
zaak dat beroep uitoefenen, terwijl nog geen 
twee jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere 
,eroordeeling wegens gelijke overtreding on
herroepelijk is geworden" . 

De Rechtbank verklaarde van het telaste
gelegde bewezen dat gedeelte, hetwelk luidt 
als volgt: ,,dat hij te Amsterdam op 24 F e
bruari 1933 in perceel Commelinstraat 17, niet 
toegelaten tot de uitoefening van het bernep 
van geneeskundige hier te lande, waartoe de 
wet een toelating vorderde, buiten noodzaak 
dat beroep als bedrij f heeft uitgeoefend door 
op de zitting, die hij op dien datum aldaar 
hield Albert van den Berg, die zich wederom 
bij hem vervoegd had en zijn geneeskundige 
raad en bijstand had ingeroepen, lijdende aan 
rheumatiek, te behandelen, welke behandeling 
bestond in het navolgende: ,,Verdachte ging 
tegenover van den Berg voornoemd zitten en 
begon bewegingen te maken naar het lichaa,n 
van van den Berg voornoemd, zonder hem 
evenwel aan te raken.'' 

Van den Berg voornoemd betaalde" na de 
behandeling aan hem, verdachte, een gulden. 

Er waren nog geen twee jaren verloopen 
sedert een vroegere veroordeeling van ver
dachte wegens overtreding van art. 436 le lid 
Sr. onherroepelijk was geworden". 

De requirant stelde beroep in cassatie in, en 
bij pleidooi droeg zijn raadsman de volgende 
middelen voor: 

I. S., althans v. t. van de artt. 342, 343, 

350, 352, 358, 359, 415, 422, 423 en 425 Sv., 
doordat de Rechtbank tot het bewijs van het 
ten laste gelegde heeft doen medewerken de 
verklaring van den "getuige" A. v. d. Berg, 
dat hij " lijdende" was aan rheumatiek, zijnde 
zu lks geen "getuige"-, doch een "deskundige"
verklaring. 

II. S., althans v. t. van art. 436 Sr. juncto 
art. 1 van de wet van 1 Juni 1865 n°. 60, 
alsmede de artt. 350, 352, 358, 359, 415, 422, 
423 en 425 Sv., doordat de Rechtbank den 
verdachte heeft schuldig verklaard aan de 
overtreding, omschreven bij art. 436 l id 1 Sr. , 
en zulks niettegenstaande bij dagvaarding niet 
was ten laste gelegd en dan ook niet als be
wezen is aangenomen, dat hij , verdachte, de 
werkelijke of vermeende bedoeling had een 
genezenden invloed op de ziekte van den ge
tuige v. d. Berg uit te oefenen. 

III. S., althans v. t. van dezelfde artike
len, doordat de Rechtbank ten onrechte heeft 
beslist, dat verdachte geneeskundigen raad of 
bijstand heeft verleend, zijnde immers het 
maken van bewegingen, gelij k is bewezen ver
klaard, zonder meer, niet het verleenen van 
zoodanigen raad of bijstand. 

IV. S. , althans v. t. der voormelde arti
kelen, doordat het vonnis niet voldoende met 
redenen is omkleed ten aanzien van het door 
verdachte gevoerd verweer, dat hij door het 
gebed genezing voor den getuige v. d. Berg 
trachtte te verkrijgen, zijnde bij de overwe
gingen omtrent de strafbaarheid van het be
wezen verklaarde ten onrechte overwogen, dat 
verdachte's handelingen genezing beoogden 
door gebed, terwijl toch juist verdachte's ver
weer hierop neerkwam: dat zijn handeling in 
het bidden bestond en het uitstrekken zijner 
handen naar den bedoelden getuige slechts 
diende om aan te wijzen, voor welken persoon 
het gebed gedaan werd. 

H et eerste middel kan m. i. niet tot cassatie 
leiden. In het systeem van requirant mag men 
alleen verklaren, dat men "pijn" heeft, en 
loopt men heel gauw gevaar hetzij een mee
ning of gissing te uiten, hetzij een verklaring 
af te leggen, welke alleen in de mond van een 
deskundige past, wanneer men op eenigerlei 
wijze die pijn nader aangeeft. Men kan nog 
een stapje verder gaan en ook de verklaring 
van een patiënt dat hij pijn heeft, als zoodanig 
geen waarde toekennen, omdat het dikwijls 
voorkomt tengevolge van de een of andere 
zielsziekte, dat men zich verbeeldt pijn te 
hebben. Een dergelijke patiënt meent pijn te 
hebben, en een deskundigeverklaring is noodig 
om ons te leeren, dat de man zich de pijn 
verbeeldt, en dan ook alle verschijnselen ver
toont, welke met dergelijke pijnen, als worden 
voorgewend, gepaard gaan. 

Het middel stelt eigenl ijk de vraag waar de 
grenzen zijn tusschen getuige- en deskundige
verklaring. Deze moeilijkheid heeft zich bij 
het behandelen van strafprocedures herhaal
delijk voorgedaan, zoodat o. a . daarom een 
deskundige als regel tevens als getuige wordt 
beëedigd. Immers is de grens tusschen het 
waargenomen feit en de gemaakte gevolgtrek
king of waardeer ing dikwijls niet scherp te 
stell en. 

De verklaring van den getuige, dat hij aan 
rheumatiek leed, acht ik te beantwoorden aan 
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de ei chen van art. 342 l. 1 Sv. De tall ooze 
oorten en oorzaken van rheumatiek komen 

hierbij niet in het geding, misschien had de 
man wel in het geheel niet wat tegenwoord ig 
de deskundigen rheumatiek noemen; hij kan 
zich vergissen, evenals trouwens ook een des
kundige. De deskundigheid moet dan ook wel 
blijken uit het opsporen der oorzaak van de 
pijn en daarna het wegnemen dier oorzaak. 
H et op de pijn geplakte etiket i van weinig 
belang. ,,Rheumatiek hebben" is slechts een 
a lgemeen gangbare term, en geeft een onaan
genaam gevoel aan, evenals hoofdpijn, of pijn 
in de borst hebben. Volgens de pijnlijke eigen 
waarneming had de getuige een aandoening 
welke hij den naam van rheumatiek gaf. 

De grief in het tweede middel omschreven 
stelt naar mijn oordeel een eisch welken noch 
art. 436 Sr., noch art. 1 der wet van 1 Juni 
1865, S . 60, kent. De bepalingen vorderen 
alleen het uitoefenen van een beroep, het ver
leenen van geneeskundigen bijstand, dus het 
verrichten van handelingen, ronder dat om
trent de bedoeling behoeft te blijken. 

H et moge waar zijn, dat men geneeskunst 
zal uitoefen en met de bedoeling te genezen, 
voor de telaste legging of bewezen verkl aring 
is a lleen van belang of de daden een hande
ling opleveren welke uitoefening der genee -
kunst vormt, niet of zij al of niet aan het doel 
beantwoorden, dat de geneeskunst heeft, en of 
zij met dat doel worden verricht. 

Zooa ls de Rechtbank in haar vonnis zegt, 
het is voldoende, dat de behandelde den in
druk ontvangt, dat door de handelingen de 
kwaal zal genezen. Dit behoeft niet uitdruk
kelijk mede te worden te kennen gegeven. 

Voldoende motiveering kon dan ook geput 
worden uit de verklaring van den patiënt
getuige, in het vonnis opgenomen, dat hij den 
24en Februari 1933 in perceel Commel instraat 
1 7 te Amsterdam zich bij verdachte heeft ver
voegd om door hem te worden behandeld; 
dat hij sinds eenigen t ijd lijdende was aan 
rheumatiek; dat hij, na vernomen te hebben, 
dat verschillende menschen bij een behande
ling door verdachte baat vonden, aan ver
dachte heeft gevraagd, toen hij dezen den 
eersten maal bezocht, of deze hem van zijn 
rheumatiek af kon helpen, waarop verdachte 
hem antwoordde: ,,dat zal wel gaan"; dat de 
behandeling op voormelden datum, evenals 
bij de daaraan voorafgaande bezoeken, ge
schiedde op de navolgende wijze: 

,.V erdachte giog op korten afstand tegen
over hem, getui ge, zitten en maakte geduren
de ongeveer vijf minuten bewegingen met zijn 
handen in de lengte dicht langs zijn, getuiges, 
lichaam, zonder hem daarbij aan te raken; 
dat hij op voormelden datum na de behande
ling een gulden in de in verdachte's kamer 
aanwezige schaal heeft gelegd, hetgeen hij 
ook wel na vorige behandelingen heeft ge
daan. 

Deze verklaring wordt nog bevestigd door 
de opgave van requirant. 

H et derde middel hangt nauw met het 
vorige samen, en zegt, dat het maken van 
bewegingen gelijk is bewezen verklaard ron
der meer, niet het verleenen van geneeskun
digen raad of bijstand is. 

De beslissingen omtrent het onbevoegd uit-

oefenen der genee kunst door "strijken'! ' zijn 
vele, en vertoonen vele schakeeringen ook in 
de wijze waarop de behandeling plaats vond. 
Vinge1·s en handen op pijnlijke plaatsen leg
gen (28 Dec. 1869, W. 3178) , handoplegging 
(24 Mei 1886, W. 5299, 5304), aankijken en 
handen aan het hoofd brengen (Otto-Otto), 12 
Maa1·t 1923), magnetiseeren, g ven verschil 
lende vormen aan. 

In dit geval heeft requirant den getu ige 
niet aangeraakt. Toch is de bewezen verklaar
de handeling, gezien de ruime opvatting van 
den H. R. - het verleenen van geneeskun
digen bijstand. Daaronder toch valt elke bij
stand met de voorgewende of werkelijke trek
king om genezende werking uit te oefenen , 
volgens Uw vaste rechtspraak (20 ov. 1911, 
W. 9240 e.a.). 

aar mijn oordeel kon de Rechtbank dus 
bes lissen, dat de manipulaties van requirant 
het verleenen van geneeskundi gen bijstand 
opleveren. Requirant is daarmede niet tevre
den, en de grond daartoe is opgenomen in het 
v ierde middel. Hij beweert, evenals voor de 
Rechtbank, dat hij genezing beoogde door ge
bed, hetgeen de Rechtbank weerlegd heeft 
door te zeggen: dat het voor art. 436 lid 1 
Sr. aankomt op den indruk dien de behan
delde persoon ontvangt, welke in casu in ieder 
geval mede die was van genezen te zullen 
worden, alzoo van handelingen met de strek
king genezing te brengen, niet op wat de 
behandelende persoon bedoelde : in casu te 
b idden. 

Bij zijn manipulaties bad requirant. H et 
uitstrekken zijner handen moest volgen re
quirant alleen dienen om aan te wijzen voor 
welken persoon het gebed was, het bidden 
was de hoofdzaak. Di t middel mist feitelijken 
grondslag. Over het bidden wordt in de telaste
legging en bewezenverklaring niet gesproken. 
Ook getuige zegt daarvan niets. H et komt mij 
dan ook vrij overbodig voor, dat nu de beide 
personen tegenover elkaar op een stoel zaten, 
requ irant vijf minuten ongeveer bewegingen 
met zijn handen moest maken irr de lengte 
dicht langs het lichaam van getuige, zulks 
al leen om aan te wijzen voor wien hij bad. 
I. c. was er niet sprake van massa-genezing. 

lk acht de weerlegging van de R echtba nk 
minder juist, al leidt dat niet tot vernietiging 
van het vonnis. Mogelijk heeft requirant ge
beden, daarnaast leveren zijn manipulaties op 
het verleenen van geneeskundi gen bijstand. 

Ik wil in dit verband opmerken, dat het 
bidden om genezing voor een ander geheel 
buiten de wet valt, zoo zal dit onderwerp in 
deze zaak toch verder niet ter sprake kunnen 
komen. Het gaat hier niet, om in den stijl 
van het derde middel te spreken, over het 
bidden, ronder meer maar juist over de vraag 
of de manipulaties zonder meer onder het 
wettelijk begrip vallen. 

Ik concludeer tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cas atie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
conclusie ) ; 
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Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het bestreden vonnis, van het aan 

requirant bij inleidende dagvaarding ten laste 
gelegde, is bewezenverklaard - met qualifi
catie en strafoplegging als voormeld - dat 
hij te Amsterdam enz. (zie conclusie); 

0. wat het eerste middel betreft, dat inder
daad tot het bewijs heeft medegewerkt de ver
klaring van den getuige A. van den Berg 
"dat hij sinds eenigen tijd lijdende was aan 
rheumatiek"; dat deze verklaring echter niet 
in strijd is met het voorschrift van art. 342 
Sv. , daar een getuige uit eigen ondervinding 
kan verklaren, dat hij lijdende is aan de alge
meen bekende aandoening, welke rheumatiek 
wordt genoemd, en het daarbij in het geheel 
niet ter zake doet, of de door een medicus 
gestelde diagnose wellicht anders zoude uit
vallen; 

0. dat dit middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. dat het tweede m iddel voor een veroor
deel ing op grond van art. 436 Sr. ten onrechte 
den eisch stelt, dat in de telastlegging en be
wezenverklaring met wovele woorden, zij ge
steld, dat de verdachte de werkelijke of ver
meende bedoeling had een genezenden invloed 
op de ziekte van den getuige van den Berg 
uit te oefenen; dat in de te lastleggiug en be
wezenverklaring is gesteld, zoowel dat de ver
dachte het beroep van geneeskundige a ls be
drijf heeft uitgeoefend a ls wat de verdachte 
feite lijk heeft verricht, zoodat het slechts de 
vraag is, of - wat het hierbedoel de element 
betreft - het feitelijk verrichte de uitoefening 
van het beroep van geneeskundige oplevert, 
welke vraag bij het derde middel ter sprake 
komt; 

dat dus ook dit middel ongegrond is; 
0. wat het derde cassatiemiddel betreft, dat, 

blijkens de bewezenverklaring requirant de 
daarbij nader omschreven handelingen heeft 
verricht, nadat van den Berg zich bij requi
rant had vervoegd en diens geneeskundigen 
raad en bijstand had ingeroepen, als lijdende 
aan rheumatiek; dat een en ander plaats had 
op een door requirant gehouden zitting; 

dat hieruit volgt, dat in het vonnis niet is 
terug te vinden de bij het middel bestreden 
stelling, dat het maken van bewegingen, ge
lijk is bewezen verklaard, zonder meer het 
verleenen van geneeskundi gen raad of bij
stand wude opleveren; 

dat nu de door requirant verrichte hande-
1 i ngen - te weten het gaan zitten tegenover 
van den Berg, die op de door requirant ge
houden zitting bij hem genezing kwam weken 
voor de rheumatiek, waaraan hij lijdende was, 
en het maken van bewegingen naar het 
lichaam van van den Berg voornoemd, ronder 
dezen aan te raken - welke handelingen on
der deze omstandigheden de werkelijke of 
voorgewende strekking hadden om een gene
zende werking op den zieken mensch uit te 
oefenen, door de rechtbank terecht zijn be
schouwd als uitoefening der geneeskunst, im
mers a ls het verschaffen van geneeskundigen 
bijstand ; 

dat daarbij niet ter zake doet, dat de Recht
bank de zinsnede der dagvaarding "door 
welke handelingen van den Berg voornoemd 
in den waan werd gebracht, dat hij een mag-

netische behandel ing onderging" niet bewezen 
heeft verklaard en uit deze niet-bewezenver
klaring allerminst valt af te leiden, dat de 
Rechtbank daarmede heeft te kennen gegeven, 
dat van den Berg niet in den waan werd ge
bracht geneeskundig te worden behandeld, nu 
immers deze van den Berg zich, blijkens de 
bewezenverkla1·ing, juist tot requirant had ge
wend om van zijn rheumatiek te worden ge
nezen; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan le iden; 

0. met betrekking tot het vierde cassatie
middel, dat in het bestreden vonnis, het na
mens requirant gevoerde verweer, dat het. ten 
laste gelegde niet strafbaar wude zijn "om
dat in casu de handelingen van verdachte 
genezing beoogden door gebed", ongegrond is 
geoordeeld " omdat het voor art. 436 1 id 1 
Sr. aankomt op den indruk dien de behan
delde persoon ontvangt, welke in casu in ieder 
geval mede die was van genezen te zullen 
worden, alwo van handelingen met de strek
king genezing te brengen, niet op wat de be
h andelende persoon bedoelde: in casu te 
bidden;" 

0. dat, blijkens het proces-verbaal der te
rech tzitting van de Rechtbank, requ irant zijn 
bewer ing omtrent het bidden, aldus heeft toe
gelicht, dat hij geen bewegingen naar of la ngs 
het I ichaam van van den Berg heeft gemaakt, 
doch a lleen zijn handen voor het gebed heeft. 
uitgestrekt en toen heeft gebeden ; 

0 . dat, wat er overigens zij van de voren
aangehaalde overweging der Rechtbank, in 
elk geval moet worden aangenomen, dat het; 
beweerde bidden van requirant niet betrek
king heeft op de door requirant ontkende, 
doch niettem in bewezen verklaarde bewegin
gen, welke requirant naar het lichaam van 
van den Berg maakte ; 

dat derhalve de vraag, of het voor een 
ander door gebed genezing afsmeeken, zoude 
vallen onder het verschaffen van geneeskun
digen raad of bijstand - welke vraag, naar 
's Hoogen Raads oordeel ontkennend moet 
worden beantwoord - hier niet aan de ord& 
is en door requirant's verweer ook niet aan 
de orde kon worden gesteld, omdat het niet 
terugslaat op de b,,wezenverklaarde handel in
gen van requirant; 

0 . dat dus ook dit middel vruchteloos is 
voorgesteld; 

Verwerpt het be~oep. (N. J .) 

25 April 1934. ARREST van den Hoogen. 
Raad. (Gemeentelijke Inkomstenbelasting 
in de gemeente Leeuwarden.) 

Art. 265e (oud) Gem.wet verklaart op• 
bezwaren tegen den aanslag in de plaat
se lijke inkomstenbelasting van toepassing 
de bepalingen van hoofdstuk X der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. 

De gemeente Leeuwarden evenwel heft 
de pl aatsel ijke inkomstenbelasting door 
haar eigen administratie en in _zoodanig 
geval is, blijkens § III, onder 4°, laatst& 
lid, der Wet van 30 Dec. 1920, S. 923, 
niet van toepassing de bepaling van art 
265e Gem.wet. 
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Hier kan derhalve de toepasselijkheid 
van al't. 80 W. lnk.bel. voorkomende in 
hoofdstuk X dier wet, niet worden ont
leend aan art. 265e Gem.wet, terwijl ook 
geen ander voorschrift bestaat, waarnan 
die toepasselijkheid kan worden ontleend. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. 

te Leeuwarden, tegen de uitspraak van den 
Raad van B eroep voor de Directe Belastingen 
aldaar van 14 Nov. 1933, betreffende zijn aan
slag in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Leeuwarden over 1928/29 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerp ing van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende in beroep is gegaan 
van de beschikking van den Controleur der 
gemeentebelastingen in zake zijn voormelden 
aanslag, waarop de Raad van Beroep die be
schikking heeft gehandhaafd, op grond dat 
belanghebbende verplicht is boek te houden 
en desgevraagd gehouden den Controleur in
zage te verleenen van bescheiden, welke tot 
staving van de aangifte kunnen dienen, doch 
belanghebbende, niet heeft voldaan aan het 
herhaalde verzoek de balans en winst- en ver
liesrekening over 1927 over te leggen, zoodat 
art. 80 der Wet op de Inkomstenbelasting 
1914 van toepassing is en de aanslag, zooals 
hij laatstelijk is vastgesteld, moet worden ge
handhaafd, tenzij den R aad is gebleken, dat 
en in hoever deze onjuist is, en zulks den 
Raad niet is kunnen blijken; 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. of v. t . van art. 80 voornoemd, doordat 

<le Raad van Beroep aanneemt, dat de ge
vraagde inlichtingen niet volledig zijn ver
strekt; 

0. ambtshalve: 
dat art. 265e {oud) der Gem.wet op bezwa

ren tegen den aanslag in de plaatselijke in
komstenbelasting van toepassing verklaart de 
bepalingen van hoofd tuk X der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 ; 

dat evenwel de gemeente Leeuwarden de 
plaatselijke inkomstenbelasting heft door e igen 
administratie en in zoodanig geva l, blijkens 
§ III, onder 4 °, laatste lid, der Wet van 30 
Dec. 1920, S. 923, niet van toepass ing is de 
bepaling van art. 265e dier Gemeentewet; 

dat hier derhalve de toepasselijkheid van 
art. 80 der wet op de Inkomstenbelasting 1914. 
voorkomende in hoofdstuk X dier wet, niet 
kan worden ontleend aan art. 265e der Ge
meentewet, terwijl ook geen ander voorschrift 
bestaat. waaraan die toepasselijkheid kan wor
den ontleend, zoodat de bestreden uitspraak, 
-als ten onrechte op die toepasselijkheid steu
a,ernle, niet in stand kan blij ven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be

·roep voornoemd ter verdere behandeling en 
bes] issing van de zaak in voltallige vergade
Ting met inachtneming van dit arrest. 

{W.) 

25 April 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting in de gemeente 
Apeldoorn. ) 

Art. 1 der Heffingsverordening belast 
niet alleen gebouwde eigendommen, die 
belenden aan openbare landwegen in de 
gemeente, doch evenzeer gebouwde eigen
dommen, die liggen in de onmiddellij ke 
nabijheid van zoodanige wegen. 

Zou de Zanderijweg, waaraan het be
treffende perceel van belanghebbende be
lendt, niet openbaat· zijn, dan I igt toch 
het perceel van belanghebbende in de on
midde llijke nabijheid va n den openbaren 
Waterlooschen weg. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassat ie van A. 

te B. tegen de ui tspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Arn
hem van 18 Dec. 1933, betreffende zijn aan
slag in de wegbelasting der gemeente Apel
doorn over 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende, die wegens perceel 
Zanderijweg .. . te Apeldoorn in voormelde 
bel asting tot een bedrag van f 33 is aangesla
gen, van de beschikking van den Gemeente
raad, waarbij die aanslag, nadat belangheb
bende had gereclameerd, werd gehandhaafd, 
in beroep is gekomen, op grond dat het be
treffende eigendom niet aan een gemeenteweg 
is gelegen maar aan een eigen weg, dien hij 
ook zelf moet onderhouden ; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad heeft gehandhaafd, na 
te hebben overwogen: ,,dat daargelaten of het 
gedeelte van den Zanderijweg, waaraan het 
bet,-effende perceel van belanghebbende be
lendt, een openbare weg is, in ieder geval 
bel anghebbende langs dien weg verbinding 
heeft met den openbaren weg, genaamd de 
,vaterlooscheweg, terwijl het gebouwde eigen
dom slecht op 16 Meter afstand van den 
openbaren weg is gel egen; dat het gebouwde 
eigendom dus in de onmiddellijke nabijheid 
van dien weg is ge legen en derhalve terecht 
werd bel ast" ; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie heeft voorgesteld: 

S. of v. t. van art. 1 der verorden ing op de 
heffing van eene wegbelasting in de g meente 
Apeldoorn, in verband met art. 280 (242e 
oud) der Gemeentewet en met de art-t. 575 , 
576 en 577 B. W., en tot toelichting heeft 
aangevoerd, dat de Zanderijweg geen open
bare weg is; 

0. dat het middel niet kan baten, omdat, 
zou de Zanderijweg niet openbaar zijn, het 
perceel van belanghebbende dan, naar de 
Raad van Beroep beslist, ligt in de onmiddel
lijke nabijheid van den openbaren Waterloo
schen weg, en art. 1 der heffingsverordening 
niet alleen gebouwde eigendommen belast, die 
belenden aan openbare landwegen in de ge
meente, doch evenzeer gebouwde eigendom
men, die liggen in de onmiddellijke nabijheid 
van zoodanige wegen; 

Verwerpt het beroep. {W.) 
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26 Ap,·il 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Het bezwaar van appellant tegen het 
vastgesteld uitbreidingsplan, dat hij zou 
worden verhinderd op zijn grond, waar
over volgens dat plan een weg zou worden 
aangelegd, een boerderij te bouwen inge
val zijn tegenwoordige boerderij mocht 
worden onteigend, is ongegrond, nu de 
hierbedoelde onteigening reeds sedert lang 
is vervallen, terwijl de kans, dat te eeniger 
tijd tot onteigening van dezen grond zal 
worden overgegaan, allergeringst, zoo niet 
uitgesloten moet worden geacht. Boven
dien wordt het gebruik van den grond .als 
weiland, waartoe het thans wordt gebe
zigd, zoolang de geprojecteerde weg niet 
wordt aangelegd, niet verhinderd, en wordt 
appellant door het projecteeren van den 
weg niet in zijn belangen geschaad, aan
gezien bij den aanleg van dien weg meer 
grond van hem aan een weg zal komen te 
liggen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . J. Orbons te Brunssum, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Limburg van 6 Novem
ber 1933, 4e Afd. , La. 11389/5 D, waarbij het 
besluit van den raad der gemeente Brunssum 
van 9 Maart 1933, tot vaststel] ing van een 
plan van uitbreiding voor het gedeel te dier 
gemeente, gelegen tusschen Kerkstraat, Door
vaartstraat, Rumpenerstraat en Prins Hendrik. 
laan, is goedgekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoor·d, advies van 
4 April 1934, n°. 183 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 20 April 1934, n°. 2990 
M/P.B.R. Afd. Volksgezondheid; 

0. dat de raad van Brunssum in zijne ver
gadering van 9 Maart 1933 heeft vastgesteld 
een plan van uitbreiding voor het gedeelte 
der gemeente, gelegen tusschen Kerkstraat, 
Doorvaartstraat, Rumpenerstraat en Prins 
Hendriklaan, daarbij o. m. overwegende. dat 
J. J. Orbons bezwaren gemaakt heeft omtrent 
een perceel, gelegen aan de Heugerstraat, 
met name: 1. het perceel wordt ongeschikt als 
bouwterrein; 2. de thans door hem bewoonde 
en in eigendom toebehoorende boerderij valt 
in het onteigeningsplan van de Staatsmijnen; 
3. het onder 1 bedoel de perceel is bestemd 
voor een in de toekomst door hem te bouwen 
boerderij, op grond van het vermelde sub 2; 
dat het bezwaar, onder 1 vermeld, eenigszins 
gegrond is ten aanzien van een te bouwen 
boerderij ; dat de breedte van het overblijven
de gedeelte van het bedoelde perceel langs de 
Heugerstraat 12 meter is; dat het evenwel 
niet mogelijk is om den weg aldaar anders te 
projecteeren, omdat aan de andere zijde een 
woning is gelegen, en zich daarvoor derhalve 
grootere bezwaren zouden doen gelden; dat 
ten aanzien van het bezwaar sub 2 zij opge
merkt, dat de Staatsmijnen, voor zoover be
kend, er thans niet aan denken onteigening 
aldaar toe te passen; dat de bedoelde ont
e igeningsplannen dateeren uit den tijd, dat 
de mijn Hendrik te Brunssum gebouwd is; 
dat hierdoor eigenlijk het bezwaar sub 3 ver
valt, omdat Orbons de thans door hem be-

L. 1934. 

woonde en i11 eigendom toebehoorende boer
?erij, waarbij bovendien nog een groote weide 
1s gelegen.• zonder kans op onteigening zal 
kunnen blijven bewonen; dat het bezwaar 
sub 1 zoodoende tot een minimum wordt te
ruggebracht; dat het perceel, bedoeld onder 1, 
thans slechts aan den kant van de Heuger
straat geschikt is voor bouwterrein wat ze 
ook bij vaststelling van het uitbrei<lingsplan 
gedeeltelijk blijft; dat voor het overige Or
bons geen rechten kan doen gelden ten aan
zien van geschiktheid voor bouwterrein langs 
de nieuw aan te leggen straat; dat in ver
band met het bovenstaande het bezwaar van 
Orbons ongegrond kan worden geacht; 

dat Ged. Staten van Limburg bij besluit 
van 6 November 1933, 4e Afd., La. 11389/5 
D, dit raadsbeslui t hebben goedgekeurd, daar
bij o. m. overwegende, dat uit het nopens de 
door J. J. Orbons ingediende bezwaren in
gesteld onderzoek is gebleken, dat deze niet 
van dien aard zijn, dat op grond hiervan aan 
het plan van uitbreiding de vereischte goed
keuring zoude moeten worden onthouden; 

dat van dit besluit J. J. Orbons bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat door het 
uitbreidingsplan, zooals het door den raad 
is vastgesteld en door Ged. Staten is goedge
keurd , zijn perceel weiland, sectie B 1679, 
onnoodig waardeloos wordt gemaakt; dat de 
weg namelijk is geprojecteerd op 12 Meter 
breedte en over de geheele lengte van zijn 
perceel loopt en wel zoodanig, dat, aan weers
zijden van een circa 24 meter breed stuk, 
smalle onbruikbare stukjes blijven liggen ; dat 
door uitbreiding van de Staatsmijn Hendrik 
zijn boerderij belangrijk is ingekrompen, waar. 
door hij te weinig weiland bij zijn boerderij 
heeft, zoodat het perceel, waardoor de weg 
geprojecteerd is, dient als zijne huisweide, 
ofschoon het op eenigen afstand ligt; dat het 
gevaar niet denkbeeldig is, dat ook zijn boer
derij in de onteigening der Staatsmijnen zal 
begrepen worden; dat, aangezien door aller
lei cris istoestanden de gang van zaken bij den 
landbouwer met den dag moeilijker wordt, hij 
verwacht had, dat met zijn bezwaar zou zijn 
rekening gehouden en dat de weg zoodanig 
zou worden geprojecteerd, dat zijn weiland 
nog gedeeltelijk als bouwterrein in aanmer
king kwam , zoodat hij, als zijne tegenwoordige 
boerderij mocht onteigend worden, op de ge
noemde weide kon bouwen; weshalve hij ver
zocht het bestreden besluit van Ged. Staten 
te vernietigen; 

0. dat de appellant zich door het bedoelde 
door den raad van Brunssum vastgestelde uit. 
breidingsplan benadeeld acht, omdat hij daar
door zou worden verhinderd op zijn perceel 
sectie B n° . 1679 een boerderij te bouwen, 
waartoe hij het voornemen zou hebben, inge
val zijne tegenwoordige boerderij, blijkens de 
stukken gelegen op perceel sectie B n°. 2342, 
mocht worden onteigend; 

dat echter blijkens de ingewonnen ambts
berichten de hierbedoelde onteigening (krach
tens de wet van 11 Juli 1919, S. 476) reeds 
sedert lang is vervallen, terwijl de kans, dat 
te eeniger tijd tot onteigening van het voor
melde perceel zal worden overgegaan, aller
geringst, zoo niet uitgesloten moet worden 
geacht; · 

12 
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dat het perceel sectie B n°. 1679, waarover 
bij het onderwerpelijke uitbreidingsplan een 
weg van 12 m breedte met daaraan gelegen 
voortuinen van 5 m is geprojecteerd, door den 
appellant thans als weiland wordt gebezigd; 

dat dit gebruik door het uitbreidingsplan, 
zoolang de geprojeoteevde weg op zijn grond 
niet wordt aangelegd, niet wordt verhinderd, 
terwijl niet gebleken is, dat de appellant van 
zins zou zijn, op dit perceel te laten bouwen, 
afgezien van den bouw van de hiervoren be
doelde boerderij, waartoe in de bovengeschet
ste omstandigheden voor hem geen aanleiding 
bestaat; 

dat, afgezien van het bovenstaande, de ap
pellant door het projeoteeren van den meer
gemelden weg over zijn perceel, niet in zijne 
belangen wordt geschaad, aangezien, al moge 
ten gevolge van het uitbreidingsplan de ge
legenheid tot bebouwing aan de Hougerstraat 
worden beperkt, bij den aanleg van den meer
bedoelden weg meer grond van hem aan een 
weg zal komen te liggen, zoodat de appellant 
alsdan over eene grootere en meer waarde
volle hoeveelhei d bouwgrond, dan hij thans 
bezit, de beschikking zal verkrijgen; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht aan het uitbreidingsplan hun goed
keuring hebben verleend; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B.) 

26 April 1934. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. (Ambtenarenwet 1929 art. 3.) 

Het scheidsgei-echt voor de ambtenaren 
en werklieden in dienst der gemeente V . 
was bevoegd het op 27 Nov. 1933 bij het
zelve ingesteld beroep te behandelen en af 
te doen, niettegenstaande de desbetreffen
de verordeningen vervallen waren door de 
op 28 Nov. 1933 vastgestelde verordening 
regelend den rechtstoestand van ambtena
ren, beambten en werklieden dier ge
meente. 

Het scheidsgerecht had het ingesteld 
beroep echter niet-ontvankelijk moeten 
verklaren, daa r krachtens de desbetreffen
de bepalingen beroep op dit gerecht alleen 
kon worden ingesteld van opgelegde straf
f en en hiervan i.c. geen sprake is, daar 
klager eervol is ontslagen wegens onge
schiktheid. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

Het College van Burgemeester en Wethou
ders van Venlo, klager, vertegenwoordigd door 
den Burgemeester Mr. B. Berger, wonende te 
Venlo, in persoon ter openbare terechtzitting 
verschenen, bijgestaan door N. Ammerlaan, 
directeur der Gemeentebedrijven te Venlo, 
wonende aldaar, 

tegen: 
L. H. L., wonende te K., verweerder, in 

persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. J. G. M. 
Overmars, advocaat, wonende t e Voorburg. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 

Wat aangaat de feiten van het twistg•.ding: 
0. dat Burgemeester van Wethouders van 

Venlo, 
gelezen het schrijven van den directeur der 

gemeente-bedrijven d.d. 11 November 1933, 
om H.L. (kennelijk is bedoeld L. H.) L., meter
ijker in tijdelijken dienst bij de gemeente
bedrijven, per 1 Januari 1934 te ontslaan, op 
grond dat de resultaten zoowel van het eerste 
als van het tweede proefjaar van dien aard 
zijl\, dat hij over zijn werk in 't geheel niet 
tevreden is. 

0. dat op dien grond zijn ongeschiktheid 
is komen vast te staan, 

op 14 November 1933 hebben besloten H. L. 
(kennelijk is bedoeld L. H .) L. voornoemd met 
ingang van 1 Januari 1934 eervol ontslag te 
verleenen als tijdelijk meter-ijker bij de ge
meente-bedrijven; 

0. dat het scheidsgerecht voor de ambte
naren en werklieden in dienst der gemeente 
Venlo bij uitspraak van 12 Januari 1934 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - heeft 
beslist, dat het aan L. H. L. gegeven ontslag 
wordt vernietigd, dat deze in vasten dienst 
moet worden aangesteld ingaande 15 Mei 1932 
en dat de hem uit dien hoofde toekomende be
zoldiging alsnog moet worden uitgekeerd; 

0. dat het College van Burgemeester en Wet
houders van Venlo van die beslissing tijdig is 
gekomen in beroep en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht : 

1°. te willen verklaren, dat het Scheids
gerecht, in zijn samenstelling volgens de in
getrokken verordening en reglement, dus bij 
gebreke van een wettelijken grondslag, bij het 
doen der gewraakte uitspraak niet meer be
stond; 

2°. voor het geval de Raad het met deze 
opvatting niet eens is, de uitspraak van het 

1 Scheidsgerecht te vernietigen op grond, dat 
de appellant niet het recht had van het ontslag 
door Burgemeester en Wethouders verleend, in 
beroep te gaan en het Scheidsgerecht zich om 
die reden incompetent had moeten verklaren 
om in deze zaak uitspraak te doen ; 

3°. dat, indien de Raad ook deze laatste 
meening niet of slechts gedeeltelijk is toegedaan, 
te willen uitspreken, dat de ap"P.ellant door het 
Scheidsgerecht niet-ontvankeliJk had moeten 
worden verklaard op grond, dat hij den ter
mijn van beroep niet heeft in acht genomen; 

In rechte: 
0. dat uit den inhoud der gedingstukken als 

vaststaand moet worden aangenomen : 
a .. dat verweerder op 20 November 1933 van 

Bur~emeester en Wethouders van Venlo een 
schrijven heeft ontvangen, waarin hem kennis 
is gegeven, dat Burgemeester en Wethouders 
in hun vergadering van 14 November 1933 
besloten hebben hem met ingang van 1 Januari 
1934 eervol ontslag te verleenen als tijdelijk 
meter-ijker bij de gemeentebedrijven ; 

b. dat verweerder op 27 November 1933 
tegen opgemeld besluit in beroep is gekomen 
bij het scheidsgerecht, welks uitspraak ten deze 
wordt aangevallen; 
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c. dat de verordening tot regeling der rechts
positie van de ambtenaren en agenten van 
politie der gemeente Venlo van 15 December 
1926, alsmede het Reglement op het Scheids
gerecht voor de ambtenaren en werklieden in 
dienst der gemeente Venlo van 22 October 1919, 
later gewijzigd, vervallen zijn door de op 
28 November 1933 vastgestelde verordening, 
regelende den rechtstoestand van de amb
tenaren, beambten en werklieden der gemeente 
Venlo; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Venlo van oordeel zijn, dat, nu de verordenin
&en van 15 December 1926 en 22 October 1919 
door het in werking treden der verordening van 
28 November 1933 zijn vervallen, het Scheids
gerecht, dat ten deze is opgetreden en geba
seerd was op opgemelde buiten werking ge
treden verordeningen, zich niet meer met de 
onderhavige zaak had mogen inlaten ; 

0. dat deze Raad zich evenwel met deze 
zienswijze niet kan vereenigen, doch van oor
deel is, dat, nu in casu geen overgangsbepa
lingen bestaan, uiteraard het ten deze opge
treden zijnde College moet geacht worden het 
bevoegde Scheidsgerecht te zijn, om de reeds 
bij hetzelve aanhangig gemaakte zaak L. 
verder af te doen ; 

0. dat een analoog standpunt bij herhaling 
is ingenomen door den Rijkswetgever, zooals 
b.v. blijkt uit de considerans van de Wet van 
20 Juni 1908 (S. 207), welke wet bepaalt, dat 
op de bij het in werk.ingtreden van de wet van 
30 Juni 1907 (S. 193), houdende wijziging en 
aanvulling van de bepalingen in het Burgerlijk 
Wetboek omtrent huur van dienstboden en 
werklieden en daarmede samenhangende ar
tikelen in dat wetboek, alsmede in de wet
boeken van Koophandel en van Burgerlijke 
Rechtsvordering, in de Wet op de Rechterlijke 
Organisatie en het Beleid der Justitie en in de 
Faillissementswet, aanhangige rechtsgedingen, 
betrekkelijk een arbeidsovereenkomst, ten aan
zien zoowel van de rechterlijke bevoegdheid 
als van de rechtsvordering de regelen van toe
passing blijven, geldende ten tijde der inleidende 
da.gvaarding ; wordende in de considerans van 
eerstgenoemde wet duidelijk aangegeven, dat 
die wettelijke regeling slechts werd getroffen 
om boven twijfel te stellen, dat behoorde te 
geschieden, hetgeen daarbij was geregeld, doch 
geenszins omdat, ware die wet niet tot stand 
gekomen, het daarbij bepaalde niet zou gelden ; 

0 . ten aanzien der zaak zelve dat op grond van 
den inhoud der gedingstukken in confesso is : 

dat verweerder bij besluit van 21 April 1931 
van Burgemeester en Wethouders van Venlo 
tijdelijk is benoemd tot meter-ijker bij de ge
meentebedrijven aldaar voorloopig voor den 
proeftijd van hoogstens één jaar, en dat zijn 
diensttijd 15 Mei 1931 is aangevangen; 

0. dat verweerder na verloop van dien proef
tijd van één jaar nooit gevraagd heeft om een 
vaste aanstelling en hiervan dan ook geen 
sprake is geweest, terwijl evenmin ooit over 
het niet verleenen van zoodanige aanstelling 
een beslissing is genomen ; 

0. dat mitsdien te dien opzichte in elk geval 
beroep op het Scheidsgerecht door verweerder 
niet kon worden gedaan ; 

0. voorts, dat krachtens de desbetreffende 
bepalingen van opgemelde verordening van 

15 December 1926 de ambtenaar enkel van op• 
gelegde straffen b~j het in art. 21 dier verorde
ning bedoelde scheidsgerecht in beroep kan 
komen; 

0. dat naar 's Raads oordeel geen enkel deug
delijk argument aanwezig is, op grond waarvan 
zou kunnen worden volgehouden, dat in casu 
van een ontslag als straf sprake is, zijnde ver
weerder, blijkens zijn ontslagbrief, immers 
eervol ontslagen wegens ongeschiktheid ; 

0. dat uit een en ander volgt, dat voor L. 
ten deze beroep bij meerbedoeld Scheidsge
recht niet openstond, zoodat dit gerecht hem 
in zijn beroep niet-ontvankelijk had moeten 
verklaren; 

0. dat derhalve in zoover het door het col
lege van Burgemeester en Wethouders van 
Venlo ingestelde beroep gegrond is en voren
bedoelde uitspraak van het Scheidsgerecht van 
12 Januari 1934 behoort te worden vernietigd 
en verweerder alsnog niet-ontvankelijk behoort 
te worden verklaard in zijn bij dat Scheids
gerecht ingestelde beroep ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart, dat het ten deze opgetreden 

Scheidsgerecht in het onderhavige geval be
voegd was van verweerder's beroep kennis te 
nemen; 

Verklaart het t en deze door Burgemeester en 
Wethouders van Venlo ingestelde beroep ge
deeltelijk gegrond ; 

Vernietigt de uitspraak van dat Scheidsge
recht van 12 Januari 1934 ; 

Verklaart L. H. L. voornoemd alsnog niet
ontvankelijk in zijn bij opgemeld Scheidsge
recht ingesteld beroep. 

(A.B.) 

M ei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (Wo
ningwet art. 43.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan door den Raad vastgestelde 
voorschriften, welke beoogen, dat uit een 
bepaalde straat winkels zouden moeten 
word,m geweerd, aangezien deze straat een 
uitgesproken karakter van woonstraat mist, 
daar hare bebouwing dee1s open, deels 
gesloten is, zich in de straat reeds een 
winkel bevindt en een kerk in aanbouw is, 
terwijl voor den bouw van een tweede 
winkelhuis vergunning is aangevraagd . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge.,iteld door 

den raad van Geleen tegen het besluit van Ged. 
Staten van Limburg van 6 November 1933, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan een raads
besluit tot vaststelling van voorschriften be
treffende den aard van de bebouwing en het 
gebruik van gronden, gelegen langs de Prins 
de Lignestraat ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 April 1934, n°. 196; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 25 April 1934 n°. 3183 
M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Geleen bij be
sluit van 4 April 1933 heeft vastgesteld de na
volgende voorschriften betreffende den raad 
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van dP, bebouwing en het gebruik van gronden, 
gelegen aan de .Prins de Lignestraat : 

.Art. 1. l. Op de perceelen aan de Prins de 
Lignestra.at op bijgaande kaart in groene kleur 
aangeduid mogen geen andere gebouwen wor
den opgericht dan ééngezins-middenstands
woningen. 

2. De bebouwing moet het karakter dragen 
van "open bebouwing". 

3. D e afzonderlijke bouwblokken mogen ten 
hoogste drie woningen omvatten. 

4. Tusschen de bouwblokken moet een open 
ruimte blijven van ten minste 3½ Meter. 

5. Vóór de huizen moet een voortuin worden 
aangelegd van gemiddeld 5 Meter . 

.Art. 2. De bestaande bebouwing aan de 
Prins de Lignestraat mag niet van aard of 
karakter worden veranderd . 

.Art. 3. l. De gronden, onder art. 1 bedoeld, 
mogen niet worden gebruikt voor het daarop 
plaatsen van houten loodsen, die een ander dan 
tijdelijk karakter hebben. 

2. Op de gronden zullen niet mogen worden 
gebouwd : winkels, pakhuizen, café's, bios
copen, ga.rages of andere bedrijfsgebouwen of 
zakenhuizen in den ruimsten zin des woords; 

dat Ged. Staten van Limburg bij hun besluit 
van 6 November 1933, 4de Afdeeling, La. 
10671/4 U, hunne goedkeuring aan het ge
noemde raadsbesluit hebben onthouden, daar
bij o.a. overwegende, dat uit een door de Com
missie voor de Openbare Werken aan burge
meester en wethouders uitgebracht rapport 
moet worden afgeleid, dat de bedoelde voor
schriften zijn vastgesteld voornamelijk ten einde 
te voorkomen : 1. dat winkelhuizen worden 
gebouwd buiten de aanwezige winkelcentra, 
waartoe naar de meening van het gemeente
bestuur de Prins de Lignestraat niet behoort ; 
2. dat het getal winkeliers, hetwelk door het 
gemeentebestuur alleszins voldoende wordt ge
acht, nog verder wordt uitgebreid; dat de 
vraag, of het nemen van dezen maatregel om 
de eerstgenoemde reden wenschelijk of noodig 
is, slechts zou kunnen worden beoordeeld, in
dien die voorschriften werden vastgesteld bij 
een plan van grooteren omvang en niet voor 
een enkele straat afzonderlijk ; dat, wat het 
tweede artikel betreft, daargelaten de vraag 
of de gemeentera1;1,d in het algemeen bevoegd is 
voorschriften te geven tot beperking van het 
aantal winkeliers, deze toch niet kunnen ge
geven worden bij een verordening krachtens de 
Woningwet, aangezien de volkshuisvesting in 
geen enkel opzicht daarbij betrokken is ; dat 
voorts verwezenlijking der voorschriften reeds 
thans is uitgesloten, aangezien langs deze straat 
reeds een winkelhuis aanwezig en een kerk in 
aanbouw is, terwijl voor den bouw van een 
tweede winkelhuis vergunning is aangevraagd ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de ra.ad 
der gemeente Geleen bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat art. 43 der Woning
wet, waarop het betrekkelijke besluit steunt, 
slechts spreekt van "gronden, in de bebouwde 
kom gelegen" en er geenszins sprake is va.n 
,,alle" of een "aanzienlijk gedeelte dier gronden", 
zoodat zijns inziens dergelijke voorschriften 
zeer goed gegeven kunnen worden voor een 
bepaalde straat ; dat als voornaamste motief 
heeft gegolden het feit, dat de Prins de Ligne
straat in haar huidigen toestand het uitge-

sproken karakter van een woonstraat draagt 
en bijgevolg diende te worden voorkomen, dat 
aan deze straat winkel- en andere zakenhuizen 
zouden worden gebouwd ; dat het toch zeer 
zeker in het belang der middenstanders is te 
achten, dat de winkels en overige zakenhuizen 
zooveel mogelijk in bestaande centra worden 
gebouwd, daar juist deze centra door het win
kelende publiek worden opgezocht en de ver
spreid liggende winkels slechts een klein afzet
gebied hebben en een kwijnend bestaan leiden; 
dat overigens het feit, dat op die wijze het aan
tal winkeliers niet wordt uitgebreid, niet dient 
te worden beschouwd als een argument voor de 
vaststelling der voorschriften, doch enkel en 
alleen als een vanzelfsprekend en gewenscht 
bijkomstig iets ; dat door de aanwezigheid 
van één winkelhuis en een kerk niets wordt 
afgedaan aan het karakter van woonstraat en 
de gevraagde vergunning voor den bouw van 
het tweede winkelhuis inmiddels op grond van 
art. 11, 4• lid, der verordening op het bouwen 
en de bewoning voor de gemeente Geleen is 
geweigerd in verband met de bebouwing van 
de Mauritslaan; dat het bezwaar, geopperd 
door den Inspecteur van het Staatstoezicht op 
de Volksgezondheid, belast met het toezicht 
op de Volkshuisvesting, tegen winkelbouw
verbod in de buurt va.n een kerkgebouw, door 
hem appellant, niet kan worden gedeeld ; dat 
i=ers op Zondagen de winkels gesloten zijn 
en op dagen in de week, waarop het kerkbezoek 
hoofdzakelijk in de vroege ochtenduren plaats 
vindt, over het al~emeen wel niet veel inkoopen 
omstreeks dien tijd zullen worden gedaan; 

0. dat de gemeenteraad er niet in geslaagd is, 
aannemelijk te maken, dat de belangen eener 
goede volkshuisvesting en eene doelmatige 
plaatselijke bebouwing in Geleen zouden vor-

1 deren, dat uit de Prins de Lignestraat winkels 
zouden moeten worden geweerd ; 

dat deze straat een uitgesproken karakter 
ten eenenmale mist, aangezien ha.re bebouwing 
deels open, deels gesloten is, zich in de straat 

· reeds een winkel bevindt en een kerk in aan
bouw is, terwijl voor den bouw van een tweede 
winkelhuis vergunning is aangevraagd ; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta.ten 
terecht aan de door den raad vastgestelde voor
schriften, welke de betrokken grondeigenaars 
zonder voldoende reden in hunne vrijheid van 
bebouwing zouden beperken, goedkeuring heb
ben onthouden ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A. B.) 

2 M ei 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Havengeld in de gemeente H aarlem.) 

De R . v. B. nam de vaststaande aan, 
dat het Noorder Buiten Spaarne aan het 
Rijk in eigendom toebehoort, dat het on
derhoud ervan, ingevolge overeenkomst 
tusschen de provincie Noord-Holland, het 
Hoogheemraadschap Rijnland en de ge
meente H aarlem, aan de provincie is op
gedragen en de kosten daarvan door elk 
der drie contractanten in gelijke mate 
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worden gedragen, terwijl het beheer berust 
bij Gedep. Staten van Noord-Holland. 

Onder de door deze overeenkomst ge
schapen rechtsverhouding kan inderdaad 
dat vaarwater niet gel den als een "ge
meentewerk", immers daartoe is welis
waar niet vereischt, dat het vaarwater aan 
de gemeente in eigendom toebehoort, doch 
wel, dat het bij de gemeente in beheer en 
gebruik is, zoodat, waar hier noch het een 
noch het ander het geval is, terecht het 
karakter van gemeentewerk aan dat vaar
water is ontzegd. 

De verordening geeft als grondslag voor 
de heffing uitsluitend aan het bevaren van 
de wateren binnen de gemeente en daar
nevens niet het verstrekt zijn van eenigen 
dienst door of van wege de gemeente, daar
gelaten dat het op diepte houden van de 
vaargeul reeds hierom niet als zoodanige 
dienst kan worden aangemerkt, omdat de 
gemeente slechts bijdraagt in de kosten, 
daaraan besteed door de beheer voerende 
Gedep. Staten van Noord-Holland. 

Adv.-Gen. Berger nam de volgende conclusie: 

Vaststaat ten dezen, dat de belanghebbende 
N . V. uitsluitend gebruik heeft gemaakt van 
een geedelte van het, binnen de gemeente 
Haarlem gelegen, openbare watergebied -
het Noorder Buiten Spaarne - dat niet is 
eigendom der genoemde gemeente en waar
over die gemeente noch geheel, noch gedeel
telijk, het beheer heeft (zie, wat dit laatste 
betreft, het slot van de 5e overweging der be
streden uitspraak). Het beheer over bedoeld 
gedeelte van het watergebied, binnen de ge
meente Haarlem gelegen, berust bij Gedep. 
Staten der provincie Noord-Holland en de 
gemeente Haarlem is alleen contractueel ver
plicht om in de kosten van dat beheer bij te 
dragen in die r voege, dat zij aan de provincie 
een vierde (een derde?) deel terugbetaalt van 
de kosten voor het op diepte houden der vaar
geul. 

Niettemin acht de gemeente Haarlem zich 
gerechtigd om ingevolge hare onderwerpel ijke 
verordening van belanghebbende een zooge
naamd " havengeld" te heffen en wel: 

1°. op grond, dat ten dezen gebrui k wude 
zijn gemaakt van of genot wude zijn getrnk
ken uit een voor den openbaren dienst be
stemd gemeentewerk, namelijk het waterge
bied der gemeente; 

2° . op grond, dat de gemeente aan degenen, 
die haa r watergebied bevaren, diensten be
wijst, bestaande in het oprichten van kade
muren en scheidingen, het uitdiepen en op 
diepte houden van de wateren en het bijdra
gen in de kosten van dit laatste. 

De bestreden uitspraak heeft beide voor
melde gronden, waarvan de laatste subsidiair 
werd aangevoerd, verworpen. Hiertegen richt 
de Burgemeester van Haarl em zijne in het 
beroepschrift nedergelegde grieven. 

Al vorens tot onderzoek van deze g ri even 
over te gaan, behoort de vraag te worden 
besproken, welke door de belanghebbende bij 
vertoogschrift is opgeworpen en door haren 
geëerden raadsman mondeling 11ader toege
licht, namelijk deze, of de havengeldveror-

dening niet reeds hierom onverbindend moet 
worden geacht, omdat zij, volgens haar eerste 
artikel, de hierbedoelde belasting verschuldigd 
verklarende door den schipper of gezagvoer
der, den eigenaar of den beheerder van elk 
vaartuig, dat de wateren binnen de gemeente 
bevaart, zoowel openbare als niet openbare 
wateren binnen de gemeente omvat en dus 
overschrijdt de in art. 277 aanhef en onder j, 
i. v. m. art. 275 der Gemeentewet gestelde 
grenzen voor de gemeentelijke bevoegdheid tot 
het heffen van belasting, welke immers, naar 
luid van laatstgemeld artikel, voor eene hef
fing, als de onderwerpelijke, is beperkt tot die 
voor het gebruik of genot van voor den open
baren dienst bestemde gemeentewerken, zulks 
terwijl volgens den inhoud der best.reden uit
spraak vaststaat, dat binnen de grenzen der 
gemeente Haarlem vaarwateren voorkomen, 
met de openbare wateren in verbinding staan
de, welke aan particulieren toebehooren en 
niet tot den openbaren dienst bestemd zijn. 

De vraag behoort - ook, al zoude niet kun
nen worden aangenomen, dat de benaming 
"havengeld" in art. 1 kenlijk aanwijst de 
bedoeling om alleen te heffen ter zake van 
het gebru ik of genot van openbare wateren 
-, naar mijne meening, ontkennend te worden 
beantwoord. - Het door belanghebbende ge
bezigde argument, ontleend aan de leer van 
Uwen H. R. omtrent de z.g. onsplitsbare of 
ondeelbare wilsverklaring van den gemeente
lijken wetgever, in verschillende arresten op 
strafrechtelijk gebied neergelegd, gaat, naar 
het mij voorkomt, in dezen niet op. Bedoelde 
leer schijnt mij niets anders dan een richtsnoer, 
waarvan de H. R. zich in bepaalde gevallen 
bedient, ten e inde te geraken tot eene bevre
digende beantwoording van de vraag, welke 
gevolgen aan eene in de verordeningen van 
den gemeentelijken wetgever aangetroffen on
wettigheid moeten worden verbonden. Dat 
deze gevolgen voor het strafrecht soms van 
verstrekkenden aard zijn en tot onverbind
baarheid eener verordening moeten le iden, 
ook, wanneer het bewezen verklaarde feit bij 
eene met de wet overeenstemmende norm 
daaronder zoude zijn gevallen, schijnt mij voor
namelijk hieraan toe te schrijven, dat inge
volge de bepaling van art. 1 Sr. geen feit 
strafbaar is, dan uit kracht vau eene daaraan 
voorafgaande wettelijke strafbepaling, waar
uit volgt, dat, wa11neer de toe te passen be
paling, voor zoover zij a ls één geheel dient te 
worden opgevat, door de wet niet wordt ge
dekt, zij a ls zoodanig niet voor toepassing in 
aanmerking kan komen. Buiten het stdrecht, 
waar va11 dergelijke toetsing van eene norm, 
los van de fe itel ijke omschrijving van een 
daaronder te begrijpen gebeu ren, geen sprake 
is, 1naar het enkel gaat om de vraag, oî de 
verordening van den gemeentelijken wetgeve1· 
rechtens tot eene bepaalde verplichting ver
mag te dwingen, behoeft eene bepaling van 
verdere strekking, dan de wet toelaat, geens
zins in alle gevallen onverbi11dend te worden 
g~oordeeld, maar zal zij hare werking kunnen 
uitoefenen, zoo vaak hare toepassrng op een 
bepaald geval niet met de wet in strijd komt. 
Voor wat het belastingrecht betreft, moge ik 
verwijzen naar Uw arrest Yan 15 Nov. 1933, 
W. 12675. Hetzelfde doet zich tl'Ouwens ook 
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voor op strafrechtelijk gebied, zoodra de toe 
te passen norm in het a lgemeen wel aan de 
wettelijke eischen voldoet, doch a lleen voor 
een of meer bepaalde gevallen geen toepas
sing zoude kunnen vinden, wijl andere wets
bepalingen zich daartegen verzetten (vg. H . 
R. 2 Maart 1931, W. 12304, N. J. 1932, 814; 
14 Maart 1928, W. 11784, N. J. 1928, 497). 

Aangezien hier eene belasting is geheven 
wegens het gebruik of genot van een openbaar 
vaarwater binnen de gemeente, zoude toepas
sing der verordening in zooverre niet tot een 
met de wet strijdig resultaat leiden (vg. H.R. 
27 Juni 1924, W. 11308, N. J. 1924, 1139} en 
zoude de belasting dus als terecht geheven 
kunnen worden beschouwd, mits het gevor
derde bedrag overeenkomstig den eisch van 
art. 275 Gem.wet aan de gemeente is betaald 
hetzij wegens gebruik of genot van een voor 
den openbaren dienst bestemd gemeentewerk, 
hetzij voor dat van doo,· of van wege het ge
meentebestuur verstrekte diensten. 

\Vat deze e ischen betreft, wil het mij even
wel met den Raad van Beroep voorkomen, 
dat daaraan in het onderwerpelijke geval niet 
wordt voldaan. In de eerste plaats toch meen 
ik, dat het in dezen bevaren gedeelte van het 
openbaar watergebied binnen de gemeente 
H aarlem niet kan worden aangemerkt als een 
"gemeentewerk" in den zin van voormeld 
wetsartikel. Weliswaar behoeft men hierbij 
niet te denken aan een werk, dat der ge
meente in e igendom toebehoort, doch mag als 
wodanig "gemeentewerk" ook worden be
schouwd een werk, waarover de gemeente 
slechts beheer voert zonder daarvan eigenaresse 
te zijn (H. R . 11 Febr. 1901, W . 7566: spoor
wegbrug te Venlo), maar voor het minst zal 
dan toch, naar het mij voorkomt, de eisch 
mogen worden gesteld, dat het werk geacht 
kan worden een onderdeel uit te maken van 
de gemeente lijke huishouding, d.w.z. dat de 
gemeente het werk, voor zoover het haar niet 
in eigendom toebehoort, in beheer en gebruik 
heeft genomen en het voor het verkeer heeft 
opgengesteld, ten einde daardoor het gemeen
telijk belang te dienen (zie Oppenheim-v. d. 
Pot, I, blz. 540). Dit kan, dunkt mij, niet 
worden gezegd van een vaarwater, a ls het 
onderhavige, waaromtrent vaststaat, dat het 
noch in eigendom, noch in beheer bij de ge
meente H aarlem is en waarin enkel door die 
gemeente een zeker bedrag wordt bijgedragen 
tot het door den beheerder op behoorlijke 
diepte houden van de vaargeul. Al wordt deze 
geldelijke bijd rnge door de gemeente verstrekt 
ter behartiging van de algemeene belangen 
van het openbaar verkeer, ten einde te be
werken, dat het bedoelde vaarwater a ls toe
gang ook tot de gemeentewate ren in bruik
baren staat blijve, men zal m. i. moeielijk 
kunnen volhouden, dat dit water daardoor 
wordt tot een gemeentewerk, tot een onderdeel 
van het watergebied, waarover de gemeente 
als voor hetgeen tot hare eigen huishouding 
behoort hare bij de wet voorziene zorg uit
strekt. Dit laatste was wel het geval in de 
zaken, waarop betrekking hadden de door den 
geëerden pleiter voor de gemeente aangehaal
de arresten van den H. R. van 25 J an. 1897, 
W . 6923 en 26 April 1909, W. 8867, wodat 
op die beslissingen m. e. voor het onderhavige 

geval tevergeefs beroep wordt gedaan. M . i. 
heeft immers de Raad van Beroep op grond 
van de hier aanwezige feiten, als bovenver
meld, terecht beslist, dat er ten dezen noch 
feitelijk, noch wettelijk aanleiding bestaat om 
het Noorder Buiten Spaarne a ls ééne eenheid 
te beschouwen met het overige watergebied 
der gemeente en dus als een gemeentewerk, 
gelijk aan het laatstbedoelde. 

Evenmin acht ik aannemelijk de door de 
gemeente subsidiair voorgestelde zienswijze, 
als zoude de heffing verschuldigd zijn ter zake 
van gebruik of genot van door of van wege 
het gemeentebestuur verstrekte diensten. Dat 
als wodanige dienst beschouwd zoude mogen 
worden het bijdragen door de gemeente in de 
kosten van onderhoud der vaargeul, schijnt 
mij niet wel houdbaar omdat onder "verstrekte 
diensten" in art. 275 Gemeentewet kennelijk 
slecht zijn te verstaan wodanige praestaties 
door of van wege de gemeente, welke den 
belanghebbenden onmiddellijk ten goede ko
men, hetgeen van eene betaling in ge ld aan 
eenen derde ter tegemoetkoming in door dezen 
gemaakte kosten van onderhoud van eenig 
werk niet kan worden gezegd, tenzij zoodanige 
bijdrage de noodzakelijke voorwaarde mocht 
zijn om belanghebbenden een bepaald genot 
te verschaffen (men denke aan de bijdrage, 
door eene gemeente aan de andere betaald ter 
zake van het bezoeken van eene school in de 
ontvangende door kinderen uit de betalende 
gemeente). 

Van dusdanige noodzakelijke voorwaarde is 
echter in het onderwerpelijke geval geen 
sprake. Het aanbrengen van kademuren en 
beschoeiingen en het uitoefenen van de haven
politie, uitvloeisel van de bij de gemeente be
rustende zorg voor het openbaar verkeer en 
de openbare veiligheid zouden heffing van 
bijzondere bijdragen te dier zake kunnen recht
vaardigen, niet echter uithoofde van de be
staande gelegenheid om van een en ander 
gebruik te maken, doch a lleen ter zake van 
het werkelijk gebruik maken van de daardoor 
aangeboden diensten, van hoedanig gebruik 
maken door belanghebbende ten dezen even
wel niet a lleen niet is gebleken, maar waarop 
de onderwerpelijke verordening m. i. zei fs niet 
van toepassing zoude kunnen worden geacht, 
aangezien zij de rechten verschuldigd ver
klaart uit hoofde van het enkele bevaren van 
de wateren binnen de gemeente. 

H et voorgestelde middel van cassatie mits
dien ongegrond achtende, concludeer ik tot 
verwe1·ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassat ie van den 

Bul'gemeester der gemeente Haarlem tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen aldaar van 10 Juli 1933, 
betreffende den aan de N. V . A. opgelegden 
aanslag in het havengeld der gemeente Haar
lem; 

Gehoord enz. ; 
0. dat op 10 Oct. 1932 aan belanghebbende 

een aanslag in voormelde heffing is opgelegd 
tot een bedrag van f 480 ter zake van het 
bevaren met aan belanghebbende toebehooren
de vaartuigen van het binnen de gemeente 
Haarlem ge legen Noorder Buiten Spaarne, 
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tegen welken aanslag belanghebbende bezwa
i-en heeft ingebracht bij den Raad dier ge
meente, die evenwel de bezwaren ongegrond 
heeft geacht en den aanslag heeft gehand
haafd ; 

0. dat belanghebbende in haar beroepschrift 
voo1· den Raad van Beroep, tegen de beschik
king van den Gemeenteraad heeft aangevoerd, 
dat art. 1 der Verordening op de heffing van 
havengeld in de gemeente Haarlem, luidende: 

"Er worden rechten geheven onder den 
naam van havengeld. Deze rechten zijn ver
schuldigd door den schipper of gezagvoerder, 
den eigenaar of den beheerder van elk vaar
tuig, dat de wateren binnen de gemeente be
vaart, behoudens het bepaalde in de volgende 
artikelen"; 

het havengeld verschulJigd doet zijn wegens 
het bevaren van de wateren binnen de ge
meente ; dat deze omschrijving dus, in strijd 
met art. 277, i. v. m. art. 275 der Gemeente
wet, den belastingplicht niet beperkt tot 
.,openbare" wateren, noch tot wateren in be
heer of eigendom bij de Gemeente, en aldus 
in strijd met de wet havengeld verschuldigd 
zou zijn voor het bevaren van particuliere, 
niet voor den openbaren dienst bestemde wa
tereu; dat het geheele art. 1 derhalve onver
bindbaar is, vermits het wettige en het omvet
tige deel der bepaling te zamen één ondeelbare 
wilsuiting vormen ; 

dat, afgezien van het voorgaande, de ge
meente geen retributie kan heffen voor het 
gebruik van openbaar vaarwater als "gemeen
tewerk", daar het gedeelte van de in Haar
lem's grondgebied liggende wateren, waarvan 
belanghebbende gebruik heeft gemaakt, niet 
als een gemeentewerk kan worden beschouwd 
en het niet aangaat, zooals de gemeente doet, 
bij wijze van fictie de openbare wateren bin
nen de gemeente als één geheel te beschou
wen ; dat het door belanghebbende bevaren 
watergedeelte - het Noorder Buiten Spaarne 
- niet aan de gemeente in e igendom toebe
hoort en zij ook niet met de wrg daarvoor is 
belast, daar immers die zorg - het beheer -
berust bij de provincie Noord-Holland; dat 
ook de contractueele bijdrage van één vierde 
(lees : één derde) deel in de door de provincie 
gemaakte kosten het Noorder Buiten Spaarne 
niet tot een gemeentewerk vermag te stem
pelen ; 

dat wat den tweeden in de beschikking van 
den Gemeenteraad aangevoerden grond - het 
beroep op door of van wege het Gemeente
bestuur verstrekte diensten - betreft, door 
belanghebbende wordt opgemerkt, dat daar
gelaten, dat met "diensten" in den zin van 
art. 275 der Gemeentewet slechts bepaalde 
praestatie s van het openbaar g ezag kunne n 
zijn bedoeld, waarvan echter de omschrijving 
in de bestreden verordening ten eene male 
ontbreekt, van eeu "dienst" in den zin als 
voormeld slechts kan worden gesproken al s 
de dienst verstrekt wordt niet ter behartiging 
der algemeene belangen van het openbaar 
verkeer, maar ten einde het bijzonder belang 
van dengeen, van wien de retributie wordt 
geheven, te dienen; 

0 . dat de Burgemeester van Haarlem in zijn 
vertoogschrift in hoofdzaak heeft betoogd: 

dat onjuist is de meening van belangheb
bende, dat de verordening onverbindend is; 
dat toch, a l ware door art. 275 der Gemeente
wet de bevoegdheid tot heffing beperkt tot 
openbare wateren, hierdoor de verordening, 
sprekende van wateren ronder meer, niet on
verbindbaar zou zijn, doch de heffingsbevoegd
heid beperkt zou zijn tot de openbare wateren; 

dat toegegeven wordt dat het door belang
hebbende gebezigde gedeelte water - het 
Noorder Buiten Spaarne - niet het eigendom 
der Gemeente is en de Gemeente niet uitslui 
tend het beheer er over heeft; dat men echter 
de openbare wateren binnen de gemeente 
Haarlem als één geheel moet nemen en appel
lante in dien zin wèl van een gemeentewerk 
heeft gebruik gemaakt; dat toch de Gemeente 
Haarlem in het a lgemeen kosten maakt voor 
de openbare wateren binnen de Gemeente; 
dat zij kademuren en schoei ïngen heeft aan
gelegd, zorg draagt voor de bevaarbaarheid, 
het vaarwater doet uitdiepen of aan het uit
diepen bijdraagt, enz., hetgeen a lles te zamen 
de openbare wateren binnen de gemeente 
Haarlem tot een gemeentewerk maakt, onge
acht wie e igenaar of beheerder van enkele 
gedeelten daarvan is ; 

dat, al zou het bovenstaande niet opgaan, 
dan toch de heffing gerechtvaardigd is op 
grond van de slotwoorden ·van art. 275, eerste 
1 id, der Gemeentewet, heffing toe latende voor 
het gebruik of genot van door of van wege 
de gemeente verstrekte diensten; dat bedoelde 
wetsbepaling toelaat retributie te heffen van 
een groep personen ter zake van bepaalde 
diensten, aan die groep van personen door de 
gemeente bewezen; dat nu de gemeente Haar
lem aan de groep dergenen, die met vaar
tuigen de openbare wateren binnen de ge
meente bevaren, bepaalde diensten bewijst, 
n.l. door haar havenpolitie toezicht uitoefent 
en zorgt voor de vei ligheid voor uitbaggeren, 
walbeschoeiingen en kademuren; 

dat niet a ls eisch gesteld mag worden, dat 
voor elk gedeelte der openbare wateren een 
speciale dienst door de Gemeente wordt ge
presteerd; dat echter, indien men dezen eisch 
zou stellen, ook hieraan wordt voldaan, omdat 
Haarlem voor 1fa deel bijdraagt in de kosten 
van het aan de provincie Noord-Holland opge
dragen onderhoud van het Noorder Buiten 
Spaarne; 

0 . dat de Raad van Beroep het geding ten 
gunste van belanghebbende heeft beslist en 
daa1·bij heeft overwogen: 

"dat partijen het erover eens zijn, dat het 
Noorder Buiten Spaarne - het eenige deel 
van het binnen Haarlem's grenzen liggende 
watergebied, dat door appe llante bevaren is -
aan het Rijk in eigendom toebehoort; dat het 
onderhoud ervan ingevolge overeenkomst tus
schen de provincie Noord-Holland, het Hoog
heemraadschap Rijnland en de gemeente Haar
lem aan de provincie is opgedragen en de 
kosten daarvan door elk der drie contractan
ten in gelijke mate wordt gedragen; dat door 
den gemachtigde der gemeente Haarlem in
zonderheid is toegegeven, dat de gemeente van 
het Noorder Buiten Spaarne noch geheel, noch 
gedeeltelijk het beheer heeft, doch dit berust 
bij Gedep. Sta ten der provincie Noord-Hol
land ; 
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,,dat volgens het Gemeentebestuur de hef
fing w u steunen : 

"of op het gebruik of genot van een voor 
den openbaren d ienst bestemd gemeentewerk, 
-bezittingen of -inrichtingen, als hoedanig het 
Gemeentebestuur beschouwt het complex van 
alle wateren binnen hare grenzen, 

,,of op door en van wege dat Bestuur ver
strekte diensten, als hoedanig het aanmerkt 
het terugbetalen van een vierde deel ( lees 
derde deel ) der kosten, door de provincie 
Noord-H olland voor het op diepte houden der 
vaargeul in het aan het Rijk toebehoorende 
Noorder Buiten Spaarne gemaakt, a lsmede 
onder meer de uitoefening der havenpolitie en 
het onderhoud van kademuren; 

,,dat de Gemeente in deze te kort is gescho
ten in haar bewijs, dat zij in casu op één van 
deze gronden tot de heffing bevoegd was; 

,,dat immers de Gemeente bij haar bewijs
voering uitgaat van de gedachte als wuden 
alle wateren binnen hare grenzen een geheel 
·vormen, waan-an het bevaren belastbaar wu
den kunnen worden geacht, onverschillig of 
die wateren aan haar in eigendom toebehooren 
en/of bij haar in beheer zijn; 

"dat tusschen partijen vaststaat en den Raad 
uit eigen wetenschap bekend is, dat binnen 
Haarlem's gemeente-grenzen vaarwateren 
voorkomen, met de -openbare wateren in ver
binding staande, die aan particulieren toebe
hooren en welke niet tot den openbaren dienst 
bestemd zijn; 
· ,,dat bovendien - wat er ook zij van de 

door appellante ontkennend beantwoorde 
vraag, of de onderwerpel ijke heffingsverorde
ning in verband met het bovenstaande wel als 
verbindend kon worden aangemerkt - slechts 
dan aan eene eenheid der gemeentewateren 
wuden zijn te denken, indien die eenheid èn 
feitelij k èn wettelijk wuden vaststaan; 

"dat echter den Raad van Beroep bij zijn 
onderzoek gebleken is, dat noch het één, noch 
het ander het geval is, feitelijk niet omdat de 
omstandigheid dat de Gemeente een vierde 
(lees derde) deel van de kosten van het op 
diepte houden van de vaargeul in het aan den 
Staat behoorende Noorder Buiten Spaarne aan 
de beheerende Provincie i-estitueert, niet van 
dien aard is dat daaruit kan worden gecon
cludeerd, dat de wrg voor dat water, zijnde 
het eenige wat~r binnen Haarlem's gemeente
grenzen in casu door appellante's vaartu igen 
bevaren, fe itelij k door de Gemeente wordt u it
geoefend, en wettelij k niet, wijl art. 209h der 
Gemeentewet, in welk artikel aan B. en W . 
de 1,0rg voor de instandhouding, bruikbaar
heid, vr ijhe id en vei li gheid der publieke wa
teren wo1·dt opgedragen, de restr ictie "voor 
zoo ver va n hen a fhangt" bevat, we lke restri c
tie ook volgens de jurisprudentie van ons 
hoogste Rechtscollege de sti-ekking heeft om_ 
van genoemde wrg uit te w 11deren de wegen 
- dus ook waterwegen - waarvoor anderen 
te zorgen hebben (H. R. 8 rov. 1880, W. 
4585), zoodat, a l ware de verordening slechts 
toepasselij k op die wateren welke geacht kun
nen worden aan de vere ischten van art. 275 
der Gemeentewet te voldoen, in casu van be
lastbaarheid uit de havengeldverordening geen 
sprake wude kunnen zijn, omdat het oorder 
Buiten Spaarne niet aan die e ischen voldoet; 

,,dat de door de Gemeente subs idiair aange
voerde redeneering, dat in casu aan eene retri 
butie voor door de Gemeente bewezen diensten 
gedacht kan worden, ook n iet juist is te ach
ten, waar onder de "door of van wege het 
Gemeentebestuur verstrekte diensten" te ver
staan zijn diensten bewezen aan hem die ge
dwongen of vrijwillig de gemeentelij ke orga
nen voor bijzondere doeleinden in beweging 
brengt, wodat geen der door de Gemeente 
aangevoerde praestaties, te weten noch het uit
oefenen van havenpolitie, noch het onderhou
den van kademuren, noch het restitueer-en aan 
de beheerster van den vaargeul van een ge
deel te der door haar te maken kosten, als 
zoodanig zijn aan te merken; 

"dat de Raad op grond van een en ander 
van oordeel is dat de onderwerpelij ke -heff ing, 
zoo zij al niet in strijd met de Havengeldver
ordening moge zijn, dan toch zeker 11iet ge
zegd kan worden zich met de Gemeentewet te 
verdragen en derhalve onwettig is" ; 

0 . dat de Burgemeester in cassatie heeft 
gesteld: 

Schending van de artt. 209h en 275 der 
Gemeentewet, door te beslissen da t deze arti
kelen aan een heffing van havengeld door de 
gemeente Haarlem ter zake van het bevaren 
van het oorder Buiten Spaarne binnen die 
gemeente in den weg staan, en ter toe l ichting 
heeft aangevoerd: 

1 °·. dat de Raad van Beroep de woorden van 
art. 275, le lid, der Gemeentewet buiten hun 
beteekenis uitbreidt, immers voor het zijn van 
de openbare wateren binnen de gemeente 
Haarlem van een voor den openbaren dienst 
bestemd werk niet vere ischt is, dat de uitslui
tende zorg voor die wateren bij die gemeente 
is, maar voldoende is, dat de gemeente be
moeienis heeft met die openbare wateren en 
voor de bevaarbaarheid daarvan kosten ten 
haren laste heeft of gehad heeft; 

2°. dat de Raad van Beroep in strijd met art. 
275 der Gemeentewet heeft bes! ist, dat onder 
,,door of van wege het gemeentebestuur ve ,·
strekte diensten" is te verstaan diensten be
wezen aan hen, die gedwongen of vrijwillig 
de gemeentelijke organen voor bij zondere doel
einden in beweging brengen en zulks ten deze 
niet het geval is; dat toch d ie omschrij ving 
van de woorden van dat artikel "door of van 
wege het gemeentebestuur verstrekte diensten" 
is onjuist, immers te eng, omdat volgens die 
omschrijv ing deze heffing slechts moge lij k zou 
zij n. indien aan een bepaa ld persoon een be
paalde dienst wordt bewezen, wa nnee r. die 
dienst door die persoon wordt gevraagd (zie 
voo r di t laatste de woorden " in beweging 
brengt" ) ; dat van doo r of namens het ge
meentebestuur verstrekte diensten sprnke is 
daar, waar aan een groep van personen door 
de gemeente bepaa lde d iensten worden bewe
zen; dat ten deze fe itel ij k vaststaat, dat de 
gemeente Haarlem aan een groep van per
sonen, n.l. .zij, die de openbare wateren binnen 
de gemeente bevaren, bepaal de d iensten n. l. 
het op d iepte houden en het bijd ragen in het 
op diepte houden alsmede het maken en in 
stand houden van kademuren en schoeiï11gen, 
bewijst en ten onrechte door den Raad van 
Beroep is besl ist, dat de heffi ng ter zake d ier 
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diensten niet steunt en kan steunen op art. 275 
der Gemeentewet; 

0 . omtrent de eerste grief: 
dat de Raad van Beroep a ls vaststaande 

aannam, dat het Noorder Buiten Spaarne aan 
het Rijk in eigendom toebehoort, dat het on
derhoud ervan, ingevolge overeenkomst tus
schen de provincie Noord-Holland, het Hoog
heemraadschap Rijnland en de gemeente Haar
lem, aan de provincie is opgedragen en de 
kosten daarvan door elk der drie contractan
ten in gelijke mate worden gedragen, terwijl 
het beheer berust bij Gedep. Staten van Noord
Holland; 

dat, onder de door deze overeenkomst ge
schapen rechtsverhouding, inderdaad dat vaar
water niet kan gelden als een "gemeente
werk", immers daartoe weliswaar niet ver
eischt is, dat het vaarwater aan de gemeente 
in eigendom toebehoort, doch wel, dat het bij 
de gemeente in beheer en gebruik is, wodat, 
waar hier noch het een noch het ander het 
geval is, terecht het karnkter van gemeente
werk aan dat vaarwater i ontzegd ; 

0. dat ook de tweede grief der gemeente 
niet kan baten ; dat immers de verordening 
als grondslag voor de heffing uitsluitend aan
geeft het bevaren van de wateren binnen de 
gemeente en daarnevens niet het verstrekt zijn 
van eenigen dienst door of van wege de ge
meente, daargela ten dat het op diepte houden 
van de vaargeul reeds hierom niet als zoo
danige dienst kan worden aangemerkt, omdat 
de gemeente slechts bijdraagt in de kosten , 
daaraan besteed door de beheerrnerende Ged. 
Staten van oord-Holland ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

7 Mei 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet artt. 168 en 209; B. W. 
art. 625). 

Ten onrechte beweert 1·eq.
1 

dat het ver
bod van art. 226 van de A. P. V. van 
Overschie [om varkens te houden binnen 
de kom dier gemeente] ten gevolge heeft, 
dat de eigenaar van zich binnen die kom 
bevindende varkenshokken daa rvan !liet 
meer overeenkomstig de bestemming ge
bruik kan maken, en daarom in strijd 
zoude zijn met art. 625 B. W. 

Wèl zal de bedoelde eigenaar voortaan 
de varkenshokken niet meer kunnen ge
bruiken voor de bestemming, welke hij 
daaraan gegeven had, doph dit is geheel in 
overeenstemming met genoemd wetsartikel, 
dat den eigenaar verbiedt van zijn eigen
dom een gebruik te maken, strijdende met 
een wettige openbare verordening1 terwijl 
de verbodsbepaling ook geenszins verhin
dert, dat de e igenaar aan zijn varkens
hokken eenige andere bestemming za l toe
kennen. 

Het houden van varkens in de kom der 
gemeente kan ongetwij feld betreffen de in 
art. 168 Gemeentewet opgenoemde onder
werpen, in het belang waarvan de ge
meenteraad verordeningen kan maken. 

Het toekennen van de bevoegdheid in 
eene gemeenteverordening aan B. en \V. 

om vergunning te verleenen tot hetgeen 
bij de Verordening in het algemeen ver
boden is, zooals met betrekking tot art. 
226 der Overschiesche A . P. V. in art. 6 
dier verordening is geschied, levert geen 
ongeoorloofde delegatie van bevoegdheid 
op, doch behoort, als uitvoering dier be
palingen, tot het dagelijksch bestuur der 
gemeente, dat bij a rt. 209 aan B. en W. is 
opgedragen. 

Op het beroep van A. K., 1·equirant van cas
satie tegen een vonnis van de Rechtbank te 
Rotterdam van 1 Maart 1934, waarbij in hoo
ger beroep, met verbetering van gronden, io 
bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
te Schiedam van 18 Dec. 1933, bij welk laatste 
vonnis requi rant ter zake van: ,, te Overschie 
binnen de kom der gemeente varkens hou
den", met aanhaling van de artt. 1, 226, 245, 
246 A. P . V . voor de gemeente Overschie, 23 
en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
vau tien gulden en vervangende hechtenis van 
vij f dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie door re

quirant voorgedragen bij schriftuur: 
1. S. of v. t. van art. 359 Sv., omdat de 

bes! issing: 
0 . echter, dat het verbod binuen de kom 

der gemeente Overschie varkens te houden, 
voor den eigenaar van zich binnen die kom 
bevindende varkenshokken niet alle gebruik 
dier hokken of een deel daarvan deed ver
loren gaan en alleen in dat geval dat artikel
gedeelte wegens strijd met art. 625 B. W. 
verbindende kracht zou missen; 

niet met redenen is omkleed, immers niet 
vermeldt welk gebruik dan nog wel van de 
varkenshokken gemaakt zou kunnen worden ; 

2. S . of v. t. van art. 625 B. W. en art. 
168 der Gemeentewet door bovenvermelde be
slissing, omdat strijd met genoemd wetsartikel 
aanwezig is indien het gebruik overeenkomstig 
de bestemming door het verbod verloren gaat 
en het niet ter zake doet of gebruik voor 
andere doeleinden mogelijk blijft en omdat 
inderdaad door het verbod alle gebru ik van 
de varkenshokken (niet van het terrein waar
op zij geplaatst zijn) verloren gaat, daar deze 
voor geen enkel ander gebruik (behalve het 
hout vo01· brandhout) gebezigd kunnen \\·or
den · 

3.' S. of v. t. van de artt. 168 en 169 der 
Gemeentewet, door de beslissing: 

0 . dat de vermelde verbodsbepaling ook niet 
verbindende kracht mist, omdat zij krachtens 
de Verordening niet van toepass ing is op hem, 
die handelt met vergunning van Burgemeester 
en Wethouders en dat college aan die ver
gunning voorwaarden kan verbinden, daar een 
en ander behoort tot de aan Burgemeester en 
Wethouders krachtens de Gemeentewet opge
dragen taak ; 

omdat ten tijde dat de Verordening ge
maakt werd - toen het tegenwoordige art. 
169 der Gemeentewet nog niet bestond - de
legatie van macht als in de Verordening be
paald geheel verboden was en omdat na i11,·oe-
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r ing van art. 169 der Gemeentewet een dele
gatie van macht als in de Verordening be
paald - waarbij zonder eenige beperking ter 
zake alle bevoegdheden aan Burgemeester en 
W ethouders werden overgedragen - ook niet 
toelaatbaar is; 

4. S. of v. t. van art. 168 der Gemeentewet 
door de beslissing: 

0. tenslotte, dat het vermelde verbod de 
grenzen door art. 168 (oud 135) der Gemeen
tewet aan den gemeenteraad bij het maken 
van Verordeningen gesteld, niet overschrijdt: 

omdat het verbod - indien B. en W. geen 
vergunning verleenen (en B. en W. zijn nim
mer verplicht vergunning te verleenen) - ook 
geldt indien bij het houden van varkens noch 
:Ie openbare orde, noch de openbare zedelijk
heid of gezondheid, noch eenig ander huis
houdel ijk gemeentebelang is betrokken ; 

0 . dat bij het bevestigde vonnis wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, dat requi
rant te Overschie gedurende de maand Augus• 
tus 1933 binnen de kom dezer gemeente, im
mers op een bij hem in gebruik zijnd, aan de 
Dorpsstraat nummer 44 gelegen erf, een aan
tal in open en gesloten ruimten opgehokte 
varkens heeft gehouden ; 

dat dit bewezenverklaar<le is gequalifiwerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld· 

0. m~t betrekking tot de middelen van 
cassatie: 

dat het eerste en het tweede middel voor 
gezamenlijke behandeling vatbaar zijn; 

dat in deze middelen wordt geklaagd uiet 
rechtstreeks over het verbod tot het houden 
van varkens binnen de kom der gemeente, het
welk art. 226 van de A. P. V. voor de g-e· 
meente Overschie inhoudt, maar daarover, dat 
deze verbodsbepaling ten gevolge heeft, dat 
de eigenaar van zich binnen die kom beviu
dende varkenshokken daarvan niet meer over
eenkomstig de bestemming gebruik kan ma
ken, waarom dan ook deze verbodsbepaling in 
strijd zoude zijn met art. 625 B. W.; 

dat d it laatste reeds daarom is onjuist, om
dat wèl de bedoelde eigenaar voortaan zijne 
varkenshokken niet meer zal kunnen gebrui
ken tot de hestemming, die hij daaraan ge• 
geven had, maar dit geheel is in overeensttlm• 
ming met het genoemde wetsartikel, dat d,m 
eigenaar verbiedt van zijn eigendom een ge• 
bruik te maken, strijdende met een wettige 
openbare verordening, terwijl de verbodsbe
pal ing ook geenszins verhinde1·t, dat de eige• 
naar aan zijne varkenshokken eenige andere 
bestemming zal toekennen, bijvoorbeeld <lie 
zal bezigen voor het houden van dieren, waar
van het houden hem door de bepaling der 
Verordening niet is verboden; 

dat de bij het eerste middel gestelde e isch, 
dat de rechter van die andere bestemming8• 
mogelijkheden bepaaldelijk rekenschap h11rl 
moeten geven, geenerlei steun vindt in de wot; 

dat deze middelen dus niet tot cassatie kun• 
nen leiden; 

dat het derde middel is onjuist, omdat het 
toekennen van de bevoegdheid in eene ge• 
meenteverordening aan B. en W. om vergun
ning te verleenen tot hetgeen bij de Veror• 
<lening in het algemeen verboden is, zooals 
met betrekking tot art. 226 van de Oversch ie• 

sche Vero1·dening in art. 6 van die Veror
dening is geschied, geen ongeoorloofde dele
gatie van bevoegdheid oplevert, maar, a ls uit
voering van die bepalingen, behoort tot het 
dagelijksch bestuur der gemeente, dat bij art. 
209 der Gemeentewet aan B. en W. is opge
dragen; 

dat ook het vierde middel den requ irant n iet 
kan baten, omdat het houden van varkens in 
de kom der gemeente ongetwij fe ld kan bet1·ef
fen de in art. 168 der Gemeentewet opge
noemde onderwerpen, in het belang waarvan 
de gemeenteraad verordeningen kan maken; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen o·vereenk01nstig de conclusie ,;an 
den Advocaat-Gen eraal Besier.] 

(N. J.) 

7 M ei 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Gemeentewet art. 168; A. P. V. van 
Zandvoort art. 123). 

Tegenover den door de Rechtb. voor de 
niet-strafbaarheid van het feit aangevoer
den grond, wordt in het m iddel terecht 
betoogd, dat, behalve het venten van koop. 
waren op het strand in pacht bij de ge• 
meente, strafbaai· is gesteld het i. c. te
lastegelegde tegen betaling of vergoeding 
afleveren van koopwaren. 

De Kantoor. ovenvoog ten onrechte, dat 
art. 123 der A. P. V. in strij d zou zijn met 
de gemeentewet. Immers het verkeer tus
schen zich op het openbare strand bevin• 
<lende personen - hier tentkampbewoners 
- en leveranciers kan wel degelijk de huis
houding der gemeente betreffen, terwijl uit 
het tweede lid [ontheffing door vergunn ing 
van B. en W .] blijkt, dat de strekking van 
het artikel niet is om elke aflevering van 
koopwaren aan tentkampbewoners onmoge
lijk te maken. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 13 
Februari 1934, waarbij in hooger beroep. met 
verbetering van gronden, is bevestigd een op 
28 Augustus 1933 door het Kantongerecht te 
Haarlem, mondeling gewezen vonnis, waarbij 
H. F. L. is ontslagen van rechtsvervolg ing. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

'raverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

repuirant voorgesteld bij schr iftuur: 
S., althans v. t . van art. 350 Sv. jis artt. 

123, 138 der Algemeene P ol it ieverordening 
van de gemeente Zandvoort, door te bes! issen 
dat het bewezene niet oplevert een strafbaar 
feit, in het bijzonder niet overtred ing van art. 
123 der Algemeene Politieverordeni ng van 
Zandvoort, zulks terwijl in de norm, gesteld 
in art. 123 van gemelde verordening naast 
"venten" ook uitdrukkelijk wordt verboden 
"zoowel direct als indirect tegen betaling of 
vergoeding koopwaren afleveren"; 

Ten aanzien van het middel van cassatie: 
0 . dat, blijkens de aanteekening van het 
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bevestigde vonnis ten laste van den gerequi
reerde is bewezen verklaard, dat hij op 20 
Juli 1933 des voormiddags omstreeks te 11 
uur in de gemeente Zandvoort op het strand, 
in pacht bij die gemeente, aan bewoners van 
verschillende op dit strand staande tenten, 
vleesch heeft afgeleverd tegen betaling of ver
goeding; 

dat art. 123 van de A . P. V. voor de ge
meente Zandvoort, op overtreding waarvan bij 
art. 138 dier Verordening straf is gesteld, 
luidt als volgt: 

" H et is verboden op het strand in pacht bij 
de gemeente, koopwaren te venten of zoowel 
direct als indirect tegen betaling of vergoeding 
deze af te leveren dan wel er zijn beroep van 
te maken fotografische opnamen te doen. 

Deze verbodsbepaling is niet van toepassing 
op hem, die daartoe van Burgemeester en 
Wethouders vergunning heeft verkregen." 

0 . dat de Kantonrechter, het bewezene qua
lificeerende a ls "In de gemeente Zandvoort 
op het strand in pacht bij de gemeente koop
waren venten" niet strafbaar heeft geoor
deeld " op grond van strijd met art. 168 Ge
meentewet, omdat niet is in te zien waarom 
het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gezondheid ermede gemoeid is, als de tent
kampbewoners hun bestellingen van levens
middelen en dergelijke ook doen bij niet in 
Zandvoort wonende leveranciers; zijnde toch 
de tentkampbewoners volkomen vrij zelf uit 
te maken bij wie ze hun bestellingen en inkoo
pen zullen doen , terwijl omgekeerd aan de 
leveranciers niet de bevoegdheid kan worden 
ontzegd als zij in het tentenkamp het bestelde 
komen a fleveren ook daar nieuwe bestellingen 
op te nemen ;'' 

ü. dat de Rechtbank het ontslag van rechts
vervolging, het vonnis des K antonrech ters met 
verbetering van gronden bevestigende, heeft 
doen steunen op de navolgende overwegingen: 

,,dat het bewezene niet oplevert een straf
baar feit, meer in het bijzonder niet overtre
ding van art. 123 der Algemeene Politiever
ordeni ng van Zandvoort, omdat het ten laste 
gelegde en bewezen verklaarde "tegen beta
ling of ve1·goeding afleveren van vleesch" niet 
-,plevert het in dat artikel strafbaar gestelde 
"venten", temeer niet waar verdachte ter 
terechtzitting in hooge r beroep verklaard 
heeft, dat het door hem afgeleverde vleesch 
tevoren door de persorien aan wien hij het 
afleverde bij hem besteld was; dat het be
wezene ook niet bij eenig ander wettelijk voor
schrift strafbaar gesteld is ; " 

0. dat de door de Rechtbank voor de niet 
strafbaarheid van het feit aangevoerde grond 
onjuist is An daartegen bij het cassatiemiddel 
met juistheid wOl"dt aangevoerd, dat bij ge
noemde artikelen der Algemeene Politiever
ordening voor de gemeente Zandvoort, behalve 
het ter plaatse voornoemd venten ook straf
baar is gesteld het koopwaren tegen betaling 
of vergoeding afleveren, hetgeen hier ten laste 
van den gerequireerde is bewezen verklaard; 

0. dat de Kantonrechter nu wel heeft over
wogen, dat genoemd art. 123 in strijd is met 
art. 168 der gemeentewet, doch ten onrechte, 
daar het verkeer tusschen zich op het open
bare strand bevindende personen - hier tent
kampbewoners - en leverancie1·s wel degelijk 

de huishouding der gemeente kan betreffen; 
dat in het bijwnder uit het tweede lid van 
genoemd artikel mag worden afgeleid, dat de 
strekking van het artikel niet is om elke 
aflevering van koopwaren aan tentkampbe
woners onmogelijk te maken, maar om dien
aangaande te treffen een regeling, welke de 
openbare orde en mitsdien de huishouding der 
gemeente kan betreffen, terwijl van hetgeen 
overigens door den Kantonrechter wordt aan
gevoerd ten deze niet is gebleken; 

0. dat het middel derhalve gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voorwover het bewezene niet strafbaar is ge
oordeeld en het vonnis des Kantonrechters , 
wat het ontslag van rechtsvervolging betreft, 
is bevestigd, en 

Rechtdoende krachtens a1·t. 105 R. 0. : 
Vernietigt ook het vonnis van het Kanton

gerecht op voormelde punten en voorzoover 
het bewezene is gequalificeerd; 

Verklaart het bewezene strafbaar en qua] ifi
cee rt dit als: 

" In de gemeente Zandvoort op het strand in 
pacht bij de gemeente tegen betaling of ver
goeding koopwaren a fleveren;" 

0. dat de verdachte deswege strafbaar is, 
zijnde van eenigen grond, waarom hij dit niet 
zoude zijn, niet gebleken ; 

0. dat na te noemen straf in overeenstem
ming is met aard en ernst van het gepleegde 
feit; 

Gezien de artt. 123, 138 van de A. P. V. 
voor de gemeente Zandvoort, 23 Sr.; 

Veroordeelt den verdachte tot betaling van 
een geldboete van een gulden bij gebreke van 
betaling of verhaal te vervangen door één dag 
hechten is. 

[ Gewezen ove,·eenk01nstig de conclusie van 
den Advocaat-Gene,-aal B esier.] 

(N. J .) 

7 M ei 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Motor- en Rijw.wet art. 6.) 

Art. 4 der Verkeersverordening voor de 
gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude verbiedt den bestuurder van een 
motorrijtuig op de in het artikel genoem
de gedeelten van den openbaren weg, 
waaronder " de Amsterdamsche straatweg 
ten Westen van Hectometerpaal 86" een 
voorgaand motorrijtuig in dezelfde rich
ting voorbij te rijden. 

Wel zijn in de artt. 3 en 6 van het in 
1927 tot stand gekomen M. en Rijw.Regl. 
voorschriften gegeven, die bij het inhalen 
en voorbijrijden van motorrijtuigen op de 
wegen moeten worden inachtgenomen, 
maar noch in deze bepalingen, noch elders 
in dat R eglement of in de M. en R.wet is 
voorzien omtrent het "punt" dat in ge
noemd art. 4 der verordening m. b. t . de 
daar genoemde wegen is geregeld, n.l. de 
bevoegdheid om een voorrijdend motor
rijtuig voorbij te rijden. [Anders Adv.
Gen. Besier]. 

De vraag, of niet de gestelde regelen, 
tot stand gekomen na het M. R. R. , als 
enkel gegrond op het drukke verkeer op 
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een overigens daarvoor niet ongeschikten 
weg en niet op plaatselijke wegentoestan
den, treden in hetgeen van algemeen 
Rijks- of provinciaal belang is of strijden 
met het algemeen belang, is (i. v. m. art. 
193 Gem.w.) aan het oordeel des rechters 
onttrokken. 

H. R. vernietigt ambtshalve het veroor
deelend vonnis daar noch in de t.l.l. , noch 
in de bewezenverklaring voorkomt, dat het 
feit op den Amsterdamschen straatweg 
ten Westen van H ecto,nete,·paaJ, 86 zoude 
zijn gepleegd. 

Op het beroep van: 1 °. den 0. v. J . bij de 
Rechtbank te Haarlem, 2°. Mr. C. J. G. M. 
Sch., requiranten van cassatie tegen een von
nis van de Rechtbank te Haarlem van 13 
Febr. 1934, waarbij in hooger beroep is beves
tigd een vonnis va::i het Kantongerecht te 
Haarlem van 28 October 1933, bij welk von
nis bovengenoemde ~oh. ter zake van: ,,Als 
bestuurder van een motorrijtuig op de navol
gende gedeelten van den openbaren weg, te 
weten: a. Den Haarlemmerstraatweg ten Oos
ten van Hectometerpaal 68, b. de brug over 
Rijnlands boezemwater met hare op- en afrit
ten, c. het Plein, d. de Amsterdamschestraat
weg ten Westen van Hectometerpaal 86, een 
voorgaand motorrijtuig in dezelfde richting 
voorbijrijden", met aanhaling van de artt. 4 
j 0

• 10 der verkeersverordening van Haarlem
merliede en Spaarnwoude, vastgesteld door 
den raad dier gemeente op 7 Juli 1932, 23, 
91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
één gulden en vervangende hechtenis van één 
dag. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 

Het eerste lid van art. 4 der Verkeersver
ordening voor de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude, tegen overtreding waarvan 
art. 10 straf bedreigt, luidt: 

"Het is den bestuurder van een motorrijtu ig 
verboden op de navolgende gedeelten va'n den 
openbaren weg, te weten: 

a. de Haarlemmerstraatweg ten Oosten van 
Hectometerpaal 68 ; 

b. de brug over Rijnlands boezemwater met 
hare op- en afritten; 

c. het Plein; 
d . den Amsterdamschen stra a tweg ten Wes

ten van Hectometerpaal 86, 
een voorgaand motorrijtuig in dezelfde rich

ting voorbij te rijden". 
Bij het in deze zaak in eersten aanleg door 

den Ktr. gewezen vonnis is bewezen verklaard, 
dat de verdachte op 9 Oot. 1933 des voormid
dags omstreeks 11.15 als bestuurder van een 
4-wielig motorrijtuig gemerkt G. 91139 heeft 
gereden op den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, den Amsterdamschen 
straatweg te Halfweg onder de gemeente H aar
lemmediede en Spaarnwoude en toen aldaar 
een voorgaand 4-wiel ig motorrijtuig in de-
1,elfde richting heeft voorbijgereden". 

De Ktr. achtte dit feit strafbaar, niettegen
staande dat van de zijde van verdachte was 
aangevoerd, dat de verbodsbepaling van art. 
4 boven aangehaald niet verbindend was, om
dat het daarin vermelde "punt", n.l. ,,het in-

halen" reeds door den Rijkswetgever geregeld 
is, n.l. in de artt. 3 en 6 van het Motor- en 
Rijwielreglement en derhalve op grond van 
art. 6 der Motor- en Rijwielwet de gemeente
wetgever de bevoegl:lheid miste dit punt nog
maals te regelen. Dit verweer, in het bijzon
der dat het "inhalen" in de artt. 3 en 6 van 
het Motor- en Rijwielreglement een zelfstan
dige regeling zou hebben gevonden, werd door 
den Ktr. uitvoerig• weerlegd. Hij gaf ten 
slotte aan het bewezen verklaarde de bena
ming: ,,Als bestuurder van een motorrijtuig 
op de navolgende gedeelten van den open
baren weg, te weten: a. den Haarlemmer
straatweg ten Oosten van Hectometerpaal 68 ; 
b . de brug over Rijnlands boezemwater met 
hare op- en afritten; t;. het Plein; d. de Am
sterdamschestraatweg ten Westen van Hecto
meterpaal 86, een voorgaand motorrijtuig in 
dezelfde richting voorbijrijden" en veroor
deelde te dezer zake den verdachte tot geld
boete en vervangende hechtenis. 

Dit vonnis is bij het thans bestreden, in hoo
ger beroep gewezen vonnis met overneming 
der gronden bevestigd. 

De 0. v. J. heeft echter tot ondersteuning 
van zijn beroep een schriftuur ingediend. Dit 
stuk heeft een eenigszins ongewone vorm, daar 
hierin niet uitdrukkelijk de schending of ver
keerde toepassing van bepaalde wettel ijke 
voorschriften wordt beweerd, doch slechts een 
algemeen betoog wordt gevoerd, waarom art. 
4 der Verkeersverordening van Haarlemmer
liede en Spaarnwoude bindende kracht mist. 
Had ik onlangs aanleiding te concludeeren tot 
niet-ontvankelijkverklaring van het 0. M. in 
een cassatieberoep, omdat de gronden van het 
middel m.i . in de schriftuur ontbraken - in 
welk oordeel de H . R. mij toen niet is ge
volgd bij zijn arrE>st van 20 Nov. 1933 (W. 
12698, N . J. 1934, 122) - thans zou de vraag 
kunnen rijzen, of het middel zelf niet ont
breekt. Ik vermoed echter, dat de H. R., daar 
het hier evenals toen een principieele kwestie 
geldt, welke de partijen beslist willen zien, 
wel even toegeeflijk zal willen zijn als destijds. 
Hiertoe kan de H. R. grond vinden in den 
aanhef der schriftuur, welke luidt: 

,,Art. 4 der Verkeersverordening van Haar
lemmerliede en Spaarnwoude mist bindende 
kracht daar door de bepalingen der artt. 3 
aanhef onder b en c en 6 van het M.- en Rijw.
reglement eene regeling is getroffen met be
trekking tot het inhalen - in dezelfde rich
ting voorbiji-ijden - van motorrijtuigen door 
bestuurder·s van andere motorrijtuigen, waar
door in dat onderwerp moet geacht worden 
voll edig te zijn voorzien, zoodat te dien aan
zien geen punt, als bedoeld bij art. 6 der 
n-loto1·- en Rijwielwet, meer ter regeli11g vo01· 
den gemeentelijken wetgever overblijft". 

Het komt mij nu voor, dat in dezen aanhef 
met voldoende duidelijkheid blijkt, dat de stel
ler der schriftuur van oordeel is, dat in het 
bestreden vonnis a rt. 6 der Motor- en Rijwiel
wet is geschonden. 

De verdachte heeft bij schriftuur een middel 
van dezelfde strekking aangevoerd . Het luidt: 

,,S., althans v. t . van de artt. 350 , 351, 352, 
358 en 359 Sv. , de artt. 23 en 91 Sr. , art. 6 
Motor- en Rijwielwet en art. 4 (j 0

• art. 10) 
der Verordening ter regeling van het ve rkeer 
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op de wegen in de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude; · 

"vermits ten onrechte is beslist, dat met het 
scheppen van art. 4 der verordening ter rege
ling van het verkeer op de wegen in de ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de 
Raad der gemeente zijne bevoegdheid tot het 
stellen van aanvullende regelen nopens het 
verkeer op de wegen niet heeft overschreden 
en aan de verordening derhalve verbindende 
kracht niet kan worden ontzegd; 

,,dat immers art. 6 Motor- en Rijwielwet, 
bepalende dat de gemeentebesturen bevoegd 
zijn regelen te stellen nopens het verkeer op 
de wegen en de rijwielpaden in verband met 
het gebruik van motorrijtuigen en 1·ijwielen 
voor zooveel betreft punten, waaromtrent in 
deze wet, in den in art. 2 bedoelden algemee
nen maatregel van bestuur of in een provin
oiale verordening niet is voorzien, den ge
meentelijken wetgever verbiedt een terrein te 
betreden, waarop zich de hoogere regeling 
reeds beweegt; 

,,dat nu uit de artt. 3 en 6 Motor- en Rij
wielreglement implicite blijkt dat het den 
bestuurder van een motorrijtuig vergund is 
een voor hem rijdend motonijtuig in te halen, 
waar immers in het eerstgenoemde artikel sub 
c wordt voorgeschreven wat de bestuurder van 
een motorrijtuig moet doen wanneer een ander 
hem wenscht in te halen, terwijl laatstge
noemd artikel sub 1 ° een automobilist verlof 
geeft de linkerzijde van den weg te houden 
telkens wanneer hij een voorgaand motor
rijtuig wil inhalen; 

,,dat mitsdien, nu de hoogere regeling zon
der eenige beperking in zich sluit, dat het 
den bestuurder van een motorrijtuig veroor
loofd is een voorgaand motorrijtuig in te ha
len, de lagere wetgever zich op verboden 
terrein begeeft, nu hij bedoeld verlof aan be
perkingen gaat onderwerpen, waar hij immers 
oon punt gaat regelen, waaromtrent bij de 
Motor- en Rijwielwet en het Reglement zoo
wel blijkens het stelsel en de bedoeling dezer 
wettelijke regelen, als blijkens de bewoordin
gen der artt. 3 en 6 Motor- en Rijwielregle
ment, reeds is voorzien''. 

Met de aangevoerde middelen kan ik mij 
niet vereenigen. Wat in de schrifturen wordt 
betoogd voor de stelling, àat art. 6 dei· Mo
tor- en Rijwielwet in verband met wat de 
artt. 3 en 6 van het Motor- en Rijwielregle
ment reeds regelen, niets ter regeling door 
den g'!meenteraad meer overlaat, moge juist 
zijn - en ook de H. R. zal, gezien de zeer 
ruime opvatting van voorziening in "hetzelfde 
onderwerp", gehuldigd in zijn arrest van 27 
Juni .1932 (W. 12556, N. J. 1932, blz. 1513) 
deze stelling wel juist achten - dit doet 
hie1· ten slotte niets ter zake. Art. 6 der 
Motor- en Rijwielwet toch heeft geen andere 
beteekenis, dan dat het een regeling geeft in 
verband met art. 193 der Gemeentewet, hou
dende, dat plaatselijke verordeningen niet tre
den in wat van algemeen Rijks of provinciaal 
bel ang is. Zie hieromtrent wat bij de tot
standkoming der wet van 1 Nov. 1924, S . 492, 
tot wijziging van de Motor- en Rijwielwet in 
de M. v. A. is gezegd, en wel in het bijzonder 
naar aanleid ing van art. 6 der Motor- en R ij 
wielwet (ook vermeld bij dit artikel in de 

uitgave Schuurman en Jordens, 7e druk). 
Deze materie nu staat krachtens het 2e lid 
van art. 193 alleen aan de Kroon ter beoor
deel ing, niet aan den Rechter. 

Laatstgenoemde kan intusschen wel krach
tens art. 194 der Gemeentewet een bepaling 
eener plaatsel ij ke verordening onverbindend 
verklaren, indien in haar onderwerp later 
door een hoogeren wetgever wordt voorzien. 
Hierin brengt art. 6 der Motor- en Rijwielwet 
geen verandering, gelijk terecht is beslist bij 
het zooeven aangehaalde arrest van den H .. 
R. Doch het geval van art. 194 doet zich thans 
niet voor, daar het Motor- en Rijwielregle
ment is van 30 April 1927 en op 1 Nov. van 
dat jaar in werking is getreden, terwijl de 
Verkeersverordening van Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude eerst van 7 Juli 1932 dagteekent. 

Het middel van den 0. v. J. kan derhalve 
niet tot cassatie leiden. 

Echter is er een andere reden, waarom de 
verdachte toch van alle rechtsvervolging zal 
moeten worden ontslagen. In de bewezenve
klaring toch is niet opgenomen - evenmin 
trouwens als in de oproeping voor den Ktr., 
waarvan de telastelegging door den Ambt. v. 
h. 0. M. in zijn nadere opgave ter terechtzit
ting is overgenomen - dat het voorbijrijden 
op den Amsterdamschen straatweg heeft plaats 
gehad op het gedeelte daarvan ten Westen 
van hectometerpaal 86, terwijl dit een bestand
deel is van de overtreding van art. 4 der Ver
keersverordening. 

Dit artikel toch bestrijkt wel - gelijk blijkt 
uit art. 2 der Verordening onder a, houdende 
de omschrijving der bebouwde kom "Halfweg" 
- een aansluitend geheel van gedeelten van 
den verkeersweg Amsterdam-Haarlem, doch 
niet het geheele stuk van dien verkeersweg, 
dat onder de gemeente Haarlemmerl iede en 
Spaarnwoude valt. Alleen tusschen de hecto
meterpalen 86 en 68 verbiedt het den bestuur
der van een motorrijtuig een voorgaand mo
torrijtuig in dezelfde richting voorbij te rijden. 

Ik concludeer derhalve, dat het bestreden 
vonnis zal worden vernietigd en dat de H. R., 
recht doende op de hoofdzaak, ook het in 
eersten aanleg gewezen vonnis zal vernietigen, 
behalve wat de daarbij uitgesproken bewezen
verklaring betreft, en den verdachte ter zake 
van het bewezen verklaarde alsnog van alle 
rechtsvervolging zal ontslaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant onder 1 ° en namens den requirant 
onder 2° ingediend bij schriftuur, luidende 
laatstbedoeld middel: (zie conclusie); 

0. dat aan den requirant onder 2° is te laste 
gelegd, dat hij op 9 Oct. 1933 des voormid
dags omstreeks 11.15 in de gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, Halfweg, heeft 
gereden als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig over den voor het openbaar ver
keer openstaanden rijweg de Amsterdamsche
straatweg en een voorgaand vierwielig motor
rijtuig in dezelfde richting heeft voorbijge
reden; 

dat bij het bevestigde vonnis wettig en over
tu igend bewezen is verklaard, dat requirant 
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op 9 October 1933 des voormiddags omstreeks 
11.15 a ls bestuurder van een vienvielig motor
r ijtuig, gemerkt G. 91139, heeft gereden op 
den voor het openbaar verkeer openstaanden 
rijweg den Amsterdamschen straatweg te Half
weg onder de gemeente Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude en toen aldaar een voorgaand 
vierwielig motorrijtuig in dezelfde richting 
heeft voorbijgereden; 

dat dit bewezen verklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; 

0. dat de Ktr. het verweer van den ge
machtigde van i-equirant onder 2° dat art. 4 
van de Verkeersverordening van Haarlemmer
liede en Spaarnwoude niet verbindend wude 
zijn, omdat het daarin vermelde "punt", na
melijk "het inhalen" reeds door den Rijkswet
gever is geregeld namelijk in de artt. 3 en 6 
van het Motor- en Rijwielreglement en der
halve op grond van art. 6 der Motor- en Rij
wielwet de gemeentewetgever de bevoegdheid 
miste dit punt nogmaals te regelen, onjuist 
heeft geoordeeld op de gronden, in zijn vonnis 
daarvoor aangevoerd ; 

0. omtrent de middelen van cassatie: 
dat art. 4 van de Verkeersverordening voor 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarn
woude, door den Raad dier gemeente op 7 
Juli 1932 vastgesteld, den bestuurder van een 
motorrijtuig verbiedt op de in het artikel ge
noemde gedeelten van een openbaren weg, 
waaronder "de Amsterdamschestraatweg ten 
Westen van Hectometerpaal 86", een voor
gaand motorrijtuig in dezelfde richting voorbij 
te rijden en art. 10 op overtreding van dit 
verbod de daar bepaal de straf stelt; 

dat nu wel in de artt. 3 en 6 van het in 1927 
tot stand gekomen Motor- en Rijwielreglement 
voorschriften zijn gegeven, die bij het inhalen 
en voorbij r ijden van motorrijtuigen op de we
gen door de bestuurders van motorrijtuigen 
moeten worden iu acht genomen, maar dat 
noch in deze bepalingen noch elders in dat 
reglement of in de Motor- en Rijwielwet is 
voorzien omtrent het "punt", dat in genoemd 
art. 4 van de gemeenteverordening met be
trekking tot de daar genoemde wegen is ge
regeld, namelijk de bevoegdheid om een voor
rijdend motorrijtuig voorbij te rijden; dat dus 
de gemeenteraden ingevolge art. 6 van de 
Motor- en Rijwielwet bevoegd zijn daarom
trent regelen te stellen, terwijl de vraag of 
niet de gestelde regelen, als enkel gegrond 
op het drukke verkeer op een overigens daar
voor niet ongeschikten weg en niet op plaat
sel ijke wegentoestanden, treden in hetgeen 
van algemeen Rijks- of provinciaal belang is 
of strijden met het aTgemeen belang, aan het 
oordeel des rechters is onttrokken en moet 
worden beantwoord door de macht, die inge
volge de wet plaatselijke verordeningen kan 
vernietigen; 

dat dus de middelen van cassatie zijn onge
grond; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat noch in de telastelegging noch in de 

bewezenverklaring voorkomt, dat het feit 
zoude zijn gepleegd op den Amsterdamsche
straatweg ten Westen van Hectometerpaal 86, 
maar dat enkel, indien ook dit laatste bewe
zen ware, het feit zou kunnen vallen onder de 

in het vonnis toegepaste strafbepal ing; dat, 
waar het bewezen verklaarde evenmi n valt 
onder eenige andere strafbepaling van wet of 
wettige verordening, het niet strafbaar is en 
daarom het bestreden vonnis, voor zooverre 
daarbij is bevestigd het vonnis des Ktr. ook 
wat de qualificatie, de strafbaarheid en de 
strafoplegging betreft, niet m stand kan 
blijven ; 

Vernietigt ten a anzien van deze punten het 
bestreden vonnis; 

En, recht doende ten principale ingevolge 
art. 105 R. 0.: 

Vernietigt ook het vonnis des Ktrs . ten a an
zien van dezelfde punten; 

Ontslaat den requirant onder 2 van alle 
rechtsvervolging, als zijnde het wettig en over
tuigend bewezen verklaarde niet strafbaar. 

(N. J. ) 

7 Mei 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Winkelsluitingswet art. 10; Sv. art. 430.) 

Bij de verhuring van een ruimte kunnen 
de omstandigheden van dien aard zijn, dat 
de verhuurder "hoofd en bestuurder", in 
den zin van art. 10 lid 3 Winkelsluitings
wet, van de ruimte blijft, doch die om
standigheden kunnen ook zoodanig wezen, 
dat de huurder "hoofd en bestuurder" van 
de ruimte wordt. 

De Rechtb. heeft niet beslist, dat een 
verhuurder nimmer " hoofd of bestuurder" 
der verhuurde ruimte kan zijn, maar 
alleen, dat de gereq. op grond van de 
plaats gehad hebbende verhuring geen 
,,hoofd of bestuurder" der ruimte was , 
hetgeen met de door de Rechtb. niet na
der medegedeelde feitelijke omstandig
heden in overeenstemming kan zijn. 

Er blijkt derhalve niet, dat de Rechtb. 
de begrippen "hoofd en bestuurder" in 
een andere beteekenis heeft gebezigd, dan 
art. 10 voormeld en kennelijk ook de t.l.l. 
daaraan toekennen. 

[Anders Adv.-Gen. Besier.] 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Haarlem, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde Rechtbank van 15 
Februari 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Purmerend van 22 Augustus 1933, 
P. H., van het hem telastegelegde is vrijge
sproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Bij · dagvaarding in eersten aanleg, blijkens 
het in dien aanleg gewezen vonnis beteekend 
aan den verdachte, die daarbij gezegd wordt 
te wonen te Purmerend, Koestraat n°. 2, i• 
aan dezen te laste gelegd, ,,dat hij op Vrijda5 
12 Mei 1933 des narniddags omstreeks 8.40 
uur, althans na des namiddags 8.30 uur, als 
hoofd en bestuurder van een besloten ruimte 
gelegen aldaar" (d. i . dus blijkens den samen
hang te Purmerend) ,,aan de Koestraat no . 
2, waar en van waaruit voorwerpen aan het 
publiek in het klein plegen te worden ver
kocht of afgeleverd, die ruimte voor het pu
bliek geopend heeft gehad". 
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Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 
vonnis is de verdachte vrijgesproken met ver
nietiging van het in eersten aanleg gewezene, 
waarbij de Ktr. het te laste gelegde had be
wezen verklaard, met dien verstande, dat het 
was gepleegd te omstreeks 8 uur 40 min., aan 
het bewezen verklaarde had gegeven de be
naming "een winkel voor het publiek ge
opend hebben tusschen 8 uur des namiddags 
en 5 uur des voormiddags" en den verdachte 
te dezer zake had veroordeeld tot geldboete en 
vervangende hechtenis. 

De Rb. gaf deze vrijspraak op de overwe
ging: ,,dat de Rb. niet bewezen acht, dat de 
verdachte het hem bij de inleidende dagvaar
ding te laste gelegde heeft begaan, met name 
niet, dat de verdachte op de tijden in de dag
vaarding vermeld was hoofd en bestuurder van 
een besloten ruimte waar en van waaruit voor. 
werpen aan het publiek in het klein plegen 
te worden verkocht of afgeleverd, aangezien 
verdachte op de dagen, waarop die voorwer• 
pen aldaar aanwezig waren, die ruimte had 
verhuurd" . 

De 0. v. J. is in zijne schriftuur van oor• 
deel, dat deze vrijspraak, steunende op uit-
legging van de in art. 10, derde lid, der Win• 
kelsluitingswet 1930, S. 460, voorkomende be
grippen "hoofd en bestuurder" welke in de 
inleidende dagvaarding kennelijk waren gebe. 
zigd in den zin dier Wet, niet is een vrijspraak 
in den zin van art. 430 Sv. en dat de Rb. in 
hare beslissing heeft geschonden genoemd ar
tikel der Winkelsluitingswet en art. 350 Sv. 
door niet te beraadslagen op den grondslag 
der telastelegging. 

Hij voert voor deze opvatting nog aan: 
dat de Winkelsluitingswet onder hoofd en 

bestuurder · van een besloten ruimte iemand 
verstaat, die tot die ruimte in een geregelde, 
voortdurende verhouding staat, derhalve den
gene, die de besloten ruimte exploiteert, of 
hem, die namens den exploitant het bestuur 
over de besloten ruimte voert (b.v. de filiaal
houder), maar niet iemand die, zooals in het 
onderhavige geval, voor enkele dagen per jaar 
de ruimte huurt van den exploitant; 

dat dit bovendien kan blijken uit hetzelfde 
lid van dat artikel der Winkelsluitingswet, 
dat niet ieder, die het hoofd of den bestuurder 
vervangt, voor de nakoming der voorschriften 
van die Wet aansprakelijk stelt, maar slechts 
hem, die het hoofd of den bestuurder geregeld 
als zoodanig vervangt; 

dat hij ook de meening der Rb. waaruit 
voortvloeit, dat een door de strafwet aanspra• 
kelijk gestelde persoon door het sluiten van 
een civielrechtelijke overeenkomst zich aan 
zijne strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kun
nen onttrekken niet kan deelen; 

dat bovendien de strafrechtelijke aansprake• 
lij kheid van den gerequireerde zeker niet ge. 
acht kan worden te zijn opgeheven, nu deze 
aan den Ktr. heeft erkend, dat hij de zaak ver• 
huurde tot het doen plaats hebben van een 
meubelverkooping en hij derhalve bij het ver
huren van de zaak reeds kennis droeg van het 
doel, waarvoor deze zou worden gebruikt. 

Ik kan mij met dit betoog, dat ook overeen
stemt met dat van den Ktr. in zijn veroordee. 
!end vonnis, in deze zaak gewezen, alsmede 
met het middel tot cassatie volkomen ver• 

eenigen en heb daaraan niet veel toe te voe
gen. Alleen zou ik er nog op willen wijzen, 
dat het voor de vraag, of de verdachte hoofd 
of bestuurder was van de besloten ruimte in 
de telastelegging bedoeld, d. i. van een winkel, 
niet aankomt op zijne verhouding tot het be
drijf, dat daar tijdelijk werd uitgeoefend ( de 
meubelverkooping of het bedrijf van een "vlie• 
genden winkel", waarvan de Ktr. gewaagt) 
doch op zijn verhouding tot het bedrijf .dat 
in die ruimte pleegt te worden uitgeoe'fend, 
het volgens de telastelegging in het klein aan 
het publiek verkoopen van voorwerpen of 
stoffen, in welk opzicht nog van belang is, 
dat de verdachte in het hoofd van het bestre
den vonnis gezegd w01·dt het beroep van café
houder uit te oefenen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag vau den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

Schending van art. 10 lid 3 der Winkel
sluitingswet S. 1930 n°. 460 en art. 350 Sv., 
doordat de Rechtbank niet heeft beraadslaagd 
op den grondslag der telastelegging; 

0. dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht, allereerst moet worden onderzocht, 
of het beroep ontvankelijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is te laste gelegd, dat hij enz., 
zie co nel usie; 

dat de Rb. den gerequireerde heeft vrijge
sproken, omdat enz., zie conclusie; 

0. dat de requirant ter toelichting van zijn 
beroep heeft betoogd: dat de vrijspraak niet 
eene vrijspraak is in den zin van art. 430 Sv. ; 
dat de begrippen "hoofd" en "bestuurder" 
in de telastelegging kennelijk zijn gebezigd in 
den zin, waarin die begrippen voorkomen in 
art. 10 lid 3 der Winkelsluitingswet S . 1930 
n°. 460; dat de uitlegging door de -Rechtbank 
aan die begrippen gegeven onjuist is, omdat 
de Winkelsluitingswet onder hoofd en bestuur
der van een besloten ruimte iemand verstaat, 
die tot die besloten ruimte in een geregelde, 
voortdurende verhouding staat, derhalve den• 
gene, die de besloten ruimte exploiteert, of 
hem, die namens den exploitant het bestuur 
over de besloten ruimte voert, (bijvoorbeeld 
de filiaalhouder) maar niet iemand, die, zoo• 
als in het onderhavige geval, voor enkele 
dagen per jaar de ruimte huurt van den ex• 
ploitant; dat dit bovendien kan blijken uit 
hetzelfde lid van dat artikel van gemelde 
Winkelsluitingswet, dat niet ieder, die het 
hoofd of den bestuurder vervangt, voor de 
naleving der voorschriften van die wet aan
sprakelijk stelt, maar slechts hem, die het. 
hoofd of den bestuurder geregeld als zoo. 
danig vervangt; 

dat bij de opvatting der Rechtbank een door 
de strafwet aansprakelijk gesteld persoon door 
het sluiten van eene civielrechtelijke overeen• 
komst zich aan zijne strafrechtelijke aanspra
kelijkheid zou kunnen onttrekken; dat daar
enboven de gerequireerde heeft erkend, dat hij, 
bij het verhuren van de ruimte kennis droeg, 
waarvoor deze zou worden gebruikt; 

0. hieromtrent: 
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dat bij de verhuring van eene ruimte de 
omstandigheden van dien aard kunnen zijn, 
dat de verhuurder "hoofd en bestuurder", in 
den zin van art. 10, lid 3, der Winkelslui
tingswet, S. 1930, no. 460, van de ruimte 
blijft, maar die omstandigheden ook zoodanig 
kunnen wezen, dat de huurder "hoofd en be
stuurder" van de i'uimte wordt; 

dat de Rb. niet heeft beslist, dat een ver
huurder nimmer "hoofd of bestuurder" der 
verhuurde ruimte kan zijn, maar alleen, dat 
de gerequireerde op grond van de plaats ge
had hebbende verhuring geen "hoofd of be
stuurder" der ruimte was, hetgeen met de 
door de Rb. niet nader medegedeelde feite
lijke omstandigheden in overeenstemming kan 
zijn ; 

dat waar derhalve niet blijkt, dat de Rb. 
de b~grippen "hoofd en bestuurder" in eene 
andere beteekenis heeft gebezigd dan art. 10 
voormeld en, in overeenstemming hiermede, 
kennelijk ook de telastelegging daaraan toe
kennen, zij een vrijspraak als bedoeld bij art. 
430 Sv. heeft gegeven, zoodat het beroep in 
cassatie tegen haar uitspraak niet toegelaten 
is; 

Verklaart den requirant niet-ontvankelijk in 
het door hem ingestelde beroep in cassatie. 

(N. J.) 

9 Mei 1924. KONI KLIJK BESLUIT. (Ge
meentewet art. 228 c). 

Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 
onthouden · aan een raadsbesluit tot aan
koop van een terrein, teneinde dat in te 
richten als woonwagenkamp, waar van de 
inrichting voor gemeld doel van dit ter
rein, gelegen aan en uitmondende op een 
drukken, 5 m breeden en voor snelverkeer 
bestemden asfalt-betonweg, eene ernstige 
belemmering van dit verkeer te duchten 
is, terwij l tengevolge van de ligging ervan 
op grooten afstand, zoowel van de kom 
der gemeente als van de meest nabijgele
gen politiestandplaats, voldoend politie
toezicht op dit kamp niet is gewaarborgd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Beilen tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 4 Ootober 
1933, no. 97, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit dier gemeente van 18 Sep
tember tevoren n°. 10, tot aankoop van een 
stuk grond voor de inrichting van een nieuw 
woonwagenkamp ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Maart 1934, n°. 147; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 3 Mei 1934, n°. 8821, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad van Beilen in zijne vergadering 
van 18 September 1933 heeft besloten, voor de 
inrichting van een nieuw woonwagenkamp voor 
een som van twee honderd en vijftig gulden 
(f 250.-) aan te koopen van Bartha Vriend, 
weduwe van Arend Oljans, zonder beroep, 
wonende te Hooghalen, gemeente Beilen, c.s., 
een perceel heideveld, gelegen achter Hooghalen 

aan den kunstweg Assen-Beilen, kadastraal 
bekend gemeente Beilen, Sectie C, nummer 
1382, groot 67 are en 70 centiare, op het bij 
zijn besluit behoorend kaartje met roode ar
ceering aangeduid, daarbij overwegende, dat 
het tegenwoordige woonwagenkamp, aan den 
straatweg naar Hijken, te klein is, wat tot 
allerlei moeilijkheden aanleiding geeft en o.m. 
ten gevolge heeft dat de wagens meermalen op 
den weg blijven staan, waardoor het verkeer 
herhaaldelijk wordt belemmerd; 

dat, nadat W. Mulder Azn. e.a. tegen de be
stemming van dit terrein tot woonwagenkamp 
bij Ged. Staten van Drenthe bezwaar gemaakt 
hadden, dit college bij besluit van 4 October 
1933, n°. 97, aan het voormelde ter goedkeuring 
aangeboden raadsbesluit deze goedkeuring 
heeft onthouden, uit overweging, dat vestiging 
van een woonwagenkamp op het onderhavige 
terrein uit hoofde van zijne ligging aan 
den hoofdverkeersweg Assen-Beilen-Hoogeveen
Overijsselsche grens gevaar oplevert voor het 
veilig en ongestoord verkeer op dien weg en 
mitsdien niet strookt met een behoorlijke be
hartiging van het verkeersbelang ; dat voorts 
door den grooten afstand, waarop het terrein 
is verwijderd van de hoofdplaats Beilen en 
van de naastbijgelegen politiestandplaats het 
vereischte toezicht op de ter plaatse vertoevende 
woonwagenbewoners niet voldoende gewaar
borgd kan worden geacht, hetgeen met het oog 
op een goede handhaving van de openbare 
orde en veiligheid in de omgeving van het kamp 
niet zonder bedenking is ; dat op grond van 
deze bezwaren tegen de bestemming, waarvoor 
deze grondaankoop geschiedde, aan het raads
besluit de goedkeuring niet kan worden ver
leend; 

dat van deze beslissing de raad van Beilen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat door deze beslissing de rechtskracht is 
ontnomen aan een raadsbesluit, dat na lang en 
rijp beraad met 10 van de 13 uitgebrachte 
stemmen werd genomen en waardoor de raad 
meende eindelijk de goede oplossing te hebben 
gevonden voor een netelig onderwerp, dat on
derscheidene malen een punt van bespreking 
heeft uitgemaakt ; dat in dit verband tot goed 
begrip van zaken dient te worden opgemerkt, 
dat de oude toestand absoluut onhoudbaar is, 
daar het tegenwoordige kamp over een breedte 
van 35 m is gelegen tegen een ook druk gebruik
ten, smallen weg en gemiddeld slechts 15 m 
diep is, zoodat er ten hoogste 9 woonwagens 
standplaats kunnen vinden ; dat het dan ook 
meermalen voorkomt, dat de woonwagens op 
den berm van den weg worden geplaatst, waar
door de veiligheid van het verkeer in gevaar 
wordt gebracht en de bedoeling, welke aan een 
woonwagenkamp ten grondslag ligt, niet meer 
tot haar recht komt ; dat het aantal perceelen, 
hetwelk voor bestemming tot woonwagenkamp 
in z\jne gemeente in aanmerking komt, betrek
kelijk gering is en de keuze voor een beter ter
rein daardoor beperkt ; dat, volgens 's raads 
meening, van alle bestaande mogelijkheden de 
gekozen oplossing verre de voorkeur geniet; 
dat deze feiten, hoewel buiten de door Ged. 
Staten aangevoerde bezwaren staande, bij de 
beoordeeling van het raadsbesluit niet over het 
hoofd kunnen worden gezien en bij de beslissing 
zeer zeker in aanmerking genomen moeten 
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worden ; dat, wat de eerste overweging van 
Ged. Staten aangaat, het volgende moet worden 
opgemerkt : dat het aan te koopen terrein is 
gelegen op grooten afstand van de bebouwde 
kom van het dorp Hooghalen aan den breeden 
kunstweg Assen-Beilen, met slechts eene 
breedte van 25 meter aan dien weg grenst, 
270 meter lang is en aan beide zijden wordt 
begrensd door heideveld ; dat de afmetingen 
van het perceel toelaten een kamp aan te leggen 
van 100 m lengte en 25 m breedte, hetwelk 
eventueel zelfs op flinken afstand van den weg 
kan worden gemaakt met een behoorlijken toe
gangsweg en een open ongebruikt terrein voor 
uitbreiding er achter ; dat de onaesthetische 
aanblik van het dikwijls rommelige kamp zoo 
noodig kan worden gemaskeerd door hout
gewas ; dat bij eene zoodanige uitvoering ge
vaar op den weg door spelende kinderen in 
geen geval in grootere mate is te vreezen, dan 
bij de op veel korteren afstand gelegen boerde
rijen aan dezen weg ; dat het gevaar voor het 
verkeer dus zou moeten ontstaan door het in
en uitrijden van den toegangswe~; dat dit be
zwaar echter ook reeds bestaat biJ eiken zijweg, 
welke op den bedoelden verkeersweg uitkomt 
en het toch niet aangaat om den aanleg van 
wegen, onverschillig voor welk doel, tegen te 
gaan, omdat zij aan een verkeersader ont
springen en daardoor gevaar voor het verkeer 
op dien weg zouden kunnen veroorzaken ; dat 
bovendien o.a. in de naburige gemeenten Hoo
geveen en Ruinen het woonwagenkamp is ge
legen aan verkeerswegen, welke met den weg 
Beilen-Assen op één lijn kunnen worden ge
steld ; dat, voor zoover bekend, daar nimmer 
ongelukken uit zijn voortgekomen, zoodat, 
mochten er al gevallen zijn aan te wijzen, deze 
van betrekkelijk geringen omvang zijn geweest; 
dat uit vorenstaande mag worden afgeleid, dat 
het door Ged. Staten aangevoelde meerdere 
gevaar voor de veiligheid van het verkeer niet 
alleen in de practijk erg meevalt, doch, zoo het 
al mocht bestaan, ook geheel kan en zal worden 
ondervangen ; dat tegenover het tweede be
zwaar van Ged. Staten het volgende kan worden 
gesteld : dat, al is het gekozen terrein op vrij 
grooten afstand van de hoofdplaats Beilen en 
de naastbijgelegen politiestandplaats van een 
Rijksveldwachter gelegen, hiermee niet is ge
zegd, dat het politietoezicht niet in voldoende 
mate is gewaarborgd ; dat toch binnen het ge
bied, waarin het kamp zal worden gevestigd, 
patrouillediensten verricht moeten worden door 
den gemeente-veldwachter te Beilen, den Rijks
veldwachter te Hijken en de brigade der Ko
ninklijke Marechaussee te Smilde; dat boven
dien de practijk in de gemeente Beilen reeds 
lang heeft geleerd, dat het toezicht op het 
woonwagenkamp niet in die mate noodzakelijk 
is als oppervlakkig beschouwd wel wordt ge
dacht ; dat onlangs een eigenaar van bij het 
tegenwoordige kamp gelegen landerijen nog uit 
eigen bewr~ÎD ' heeft verklaard nimmer eenigen 
last van de woonwagenbewoners te hebben 
ondervonden, terwijl ook bij de politie hierover 
nimmer klachten ziju ingekomen; dat juist 
hier een voordeel van de ligging aan een druk
ken verkeersweg naar voren komt, omdat van 
het drukke verkeer een preventieve bescherming 
op de omgeving uitgaat, welke gemist zou 
worden, indien het woonwagenkamp, zoo dit 

L. 1934. 

mogelijk ware, werd ingericht op een afgelegen 
terrein in een stillen uithoek der gemeente ; 
dat dan ook geen vrees behoeft te worden ge
koesterd voo, de openbare orde en veiligheid 
in de omgeving van het kamp, welke op de 
plaats, waar het kamp zal worden gevestigd, 
even goed als thans gewaarborgd zijn; dat 
waarde-vermindering van de in de omgeving 
gelegen vaste gronden, welke W. Mulder Azn. 
c.s. van de stichting van een woonwagenkamp 
ter )?laatse vreezen, buiten beschouwing dient 
te blijven, te eerder, daar de kans van zoodanige 
waardevermindering nog grooter zou zijn, in
dien het kamp zou komen in de nabijheid van 
een bebouwde kom tusschen woningen of in 
cultuur gebrachte gronden ; dat het aan te 
koopen perceel wel zoover is verwijderd van het 
dorp Hooghalen, dat vrees voor vermindering 
van het vreemdelingenbezoek niet behoeft te 
bestaan ; dat de plaats voor het woonwagen
kamp naar 's raads meerring zeer juist en wel
overwogen is gekozen, te meer ook als in aan
merking wordt genomen, waar de kampen in 
de aangrenzende gemeenten zijn gelegen; dat 
op ongeveer l km afstand van de Zuidgrens 
der gemeente het woonwagenkamp van de ge
meente Hoogeveen ligt, zoodat voor de ves
tiging van het kamp in de gemeente Beilen 
juist het Noordelijke gedeelte in aanmerking 
komt; dat tenslotte in het algem~n nog moet 
worden opgemerkt, dat de woonwagenbewoners, 
die hoofdzakelijk van een bescheiden handel 
moeten leven, toch ook moeilijk kunnen worden 
verwezen naar een afgelegen of nagenoeg on
bereikharen uithoek der gemeente, van waaruit 
zij practisch hun handel niet zouden kunnen 
drijven en daardoor in hunne bestaansmoge
lijkheden zouden worden bekort ; 

0. dat blijkens de ingewonnen ambtsberich
ten van het inrichten tot woonwagenkamp van 
het bovenbedoelde terrein, gelegen aan en uit
mondende op een drukken, 5 m breeden en 
voor snelverkeer bestemden asfalt-betonweg, 
eene ernstige belemmering van dit verkeer te 
duchten is, terwijl ten gevolge van de ligging 
ervan op grooten afat.and zoowel van het hoofd
dorp Beilen als van de meest nabijgelegen 
politiestandplaats Hijken, voldoend politie
toezicht op dit kamp niet is gewaarborgd; 

dat daarom het belang van de gemeente 
Beilen tegen de bestemming, welke de gemeen
teraad aan het bedoelde terrein beoogt te geven, 
zich verzet ; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Staten 
terecht tegen den aankoop van dit terrein be
zwaar hebben gemaakt; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

11 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 406; A. B. art. 11; M. 
en R. wet art. 25). 

In art. 25 M. en R. wet is met motor
rijtuig bedoeld een 1·ijdend motorrijtuig, 
zoodat het artikel niet geldt ingeval een 
motorrijtuig niet in gebruik, doch in rust 
is. Een motorrijtuig, dat i.v. m. het overig 

13 
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·verkeer een oogenblik tot stilstand moest 
worden gebracht, althans tot sti lstand 
werd gebracht - welk stilstaan als een 
onderdeel van het 1·ijden moet worden aan
gemerkt - blijft echter een rijdend motor
rijtuig. 

De lading van een rijdend motorrijtuig 
maakt daarmede één geheel uit. Zij leve
ren te zamen hetzelfde gevaar op en zelfs 
een grooter gevaar dan een motorrijtuig 
zonder lading, wanneer deze, zooals hier, 
ver buiten het rijtuig uitsteekt. 

De door de Rechtb. aangenomen be
perkte opvatting van genoemde wetsbe
paling vindt geen steun in haar bewoor
dingen en druischt in tegen hare strek
king. [De R echtb. had nog overwogen, dat 
het artikel, a ls opleverend een uitzonde
ring, zoo strikt mogelijk moet worden toe
gepast, Red.] 

In het cassatiemiddel is gesteld, dat art. 
25 M. en R.wet wèl geldt wanneer de 
auto niet rijdt en eveneens bij botsing 
tegen de naar buiten uitstekende lading 
eener auto, zoodat èn verweerster èn de 
H . R. weten, waarin volgens eischeres de 
schending der aangehaalde wetsartikelen 
bestaat. 

De Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd 
door haren burgemeester, eischeres tot cas

. .satie van een tusschen partijen gewezen vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 12 Juni 
1933, advocaat Mr. G. H . C. Bodenhausen, 

tegen: 
de N. V. Vervoer Maatschappij "De Blauwe 
Ster", gevestigd en kantoor houdende te Rot
terdam, verweerster in cassatie, advocaat Mr. 
E. 0. Goldstein. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 
Een met ijzeren, ver naar achteren uitste

kende balken beladen auto van verweerster, 
die een oogenblik stilstond op den Stadionweg 
te Amsterdam, kwam aldaar in botsing met 
een tramwagen van lijn 24, welke daa ,·door 
beschadigd werd. Deze schade, bedragende 
f 192.31, werd van verweers~. ingevorderd 
met een beroep op art. 25 Motor- en Rijwiel
wet. De K antonrechter te Rotterdam verk laar
de echter eischeresse niet-ontvankelijk, daar 
gemeld wetsvoorschrift betrekking zou hebben 
op een rijdende en niet op een stilstaande 
auto. Waar de Arr.-Rechtbank aldaar dit von
nis bevestigde, daaraan nog toevoegende, dat 
dit bovendien wel daarom juist gewezen moet 
worden geacht, omdat de tramwagen niet 
tegen de auto is gebotst, maar tegen de ijzeren 
balken, waarmede zij geladen was, heeft 
eischeresse gemeend met het navolgende mid
del hare uitspraak te moeten bestrijden: ,,S. 
en/of v. t. van a rt. 48 Rv., 1401, 1402, 1403 
B. W. en art. 25 Motor- en Rijwielwet, door
dien de R echtbank op overweging dat zij zich 
geheel vereenigt met de opvatting van den 
Kantonrechter, dat in art. 25 Motor- en Rij
wielwet met motorrijtuig slechts bedoeld is een 
rijdende auto, zooals ook beha) ve uit het door 
den Kantonrechter aangehaalde vijfde lid 
vooral kan blijken uit het 2e lid van dit arti
kel , waarin met zoovele woorden gesproken 
wordt van hem, die dit rijtuig doet of laat 
rijden , en dus onvoorwaardelijk verwerpt de 

door eischeres verdedigde opvatting, dit arti
kel 25 (ook) daarom geen toepassing kan 
vinden, omdat ten deze de tram niet gebotst 
is tegen · een auto, en de daartoe normaal be
hoorende uitrusting, maar tegen de ver buiten 
de normale afmetingen van een auto uitste
kende lading daarvan, welk op zich zelf laak
baar geval niet gebracht kan worden onder 
bedoelde wetsbepaling, die a ls opleverend een 
uitzondering, zoo strikt mogelijk moet worden 
toegepast, het vonnis van den Kantonrechter, 
waarbij e ischeres in hare oorspronkelijke vor
dering niet-ontvankelijk is verklaard, met ver
betering der gronden heeft bevestigd, zulks 
ten onrechte, waar immers de interpretatie 
door de Rechtbank aan art. 25 der Motor- en 
Rijwielwet gegeven, noch in de bewoordingen 
noch in de geschiedenis van dit artikel steun 
vindt". 

Allereerst is de niet-ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep gepleit, wijl de formul eering 
der grief onvolledig zijn zou. Ik durf di t be
twisten, waar mijne lezing daarvan deze is, 
dat daarin beweerd wordt, dat de in het von
nis gegeven interpretatie van art. 25 Motor
en Rijwielwet rechtskundig onjuist is, wes
h alve verweerder alleszins gelegenheid heeft 
gehad die opvatting, welke hij blijkbaar ver
keerd acht, te weerleggen, zij het dan ook, dat 
zijne voorbereiding meer tijd moest kosten 
door de niet nadere preciseering van de be
strijding der meening der Rechtbank en des 
Kantonrechters. 

Wat nu het middel zelf betreft, zij, vóór ik 
tot de interne bespreking daarvan overga, be
vorens nog ter voorbereiding hiervan vermeld, 
dat als feitelijk vastaande kan worden aan
vaard, dat de auto, waarvan onderwerpelijk 
sprake is, met naar achteren uitstekende bal·• 
ken als lad ing over den openbaren weg in 
Amsterdam reed en toen, tengevolge van be
paalde verkeersomstandigheden, genoodzaakt 
werd een oogenbl ik sti l te staan. Tijdens dien 
stilstand kwam daarmede een tramwagen in 
botsing, die daardoor beschadigd werd, welke 
beschadiging eischeresse tracht op de verweer
ster te verhalen. De vraag is nu, of de feite
lijke rechter terecht heeft aangenomen, dat 
art. 25 Motor- en Rijwielwet niet betrekking 
heeft op een onder de geschetste omstandig
heden stilstaand motorrijtuig en of de uit -
stekende balken niet met dit r ijtuig mogen 
worden vereenzelvigd. Die twee vragen beant
woord ik ontkennend. Art. 25 der Motor- en 
Rijwielwet toch spreekt in zijn aanhef van 
"botsing met een motorrijtuig" , terwijl botsen 
evengoed met een stilstaand a ls met een zich 
voortbewegend r ij tuig mogelijk is. Had de 
wetgever dit anders bedoeld, dan had hij moe
ten spreken, gelijk van Dale dit doet, van 
,,met elkander botsen". Maar ook de geschie
denis pleit tegen de in beide vonnissen neer
gelegde meening. H et artikel immers berust 
op de gevaarzetting (Gefährdung) en heeft 
daarom eene grootere aansprakelijkheid van 
den houder van een motorrijtuig aangenomen, 
omdat deze een gevaar in het leven roept. 
Welnu een dergelijk gevaar ontstaat evengoed 
door een rijdend rijtuig a ls door dat hetwelk 
een oogenblik stilstaat. Ik wil daarmede echter 
geenszins geacht worden te beweren, dat ook 

·een parkeerende auto door gemeld wetsvoor-
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sch1·ift wu worden bestreken, reeds hierom 
niet, wijl deze van het verkeer is uitgeschakeld 
en daarvan is losgemaakt, terwijl de onder
werpelijke, ondanks het tijdelijk stilstaan daar
van, toch moet gezegd worden daarvan deel te 
blijven uitmaken. Het klinkt misschien eenigs
zins vreemd, maar voor mij was de onderwer
pelijke stilstaande auto als actief verkeersob
ject daadwerkelijk een rijdende auto. 

Wat nu het tweede argument betreft, bij 
zonderlijk door de Rechtbank ter beslechting 
van het geding gebruikt, dit zal, naar ik ver
wacht, hierop moeten struikelen, dat de wet
gever in gezegd artikel, sprekende van "mo
torrijtuig" en wetende, dat er ook vracht
auto's bestonden, met die algemeene uitdruk
king heeft bedoeld het rijtuig met de daarop 
of daarin aanwezige lading. Dit moet wel zoo 
zijn, gelet op de reden der aansprakelijkheid, 
d. i. ,,de gevaarzetting", die steeds in even 
groote mate telkens aanwézig is. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van 
het bestreden vonnis, tot terugwijzing der zaak 
ter verdere berechting naar de Arr.-Rechtbank 
te Rotterdam en eindelijk tot veroordeeling 
van de verweerster in de kosten dezer cassatie. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat 

op 7 Januari 1931 des namiddags omstreeks 
5 uur te Amsterdam tusschen het 0lympia
plein en de Achillesstraat een aanrijding heeft 
plaats gehad tusschen een tramwagen der ge
meente Amsterdam en een vrachtautomobiel 
toebehoorende aan verweerster ; dat de ge
meente verweerster aansprakelijk heeft gesteld 
voor de schade ad f 192.31 en op grond van 
art. 25 Motor- en Rijwielwet dit bedrag van 
verweerster heeft gevorderd; 

dat de Kantonrechter te Rotterdam de ge
meente niet-ontvankelijk heeft verklaard, op 
grond dat de vrachtauto van verweerster op 
het oogenblik der botsing stilstond en de ge
meente van het vonnis van den Kantonrechter 
in hooger beroep is gekomen, doch de Recht
bank te Rotterdam in het bestreden vonnis 
dat van den Kantonrechter heeft bevestigd; 

dat de Rechtbank daarbij heeft overwogen: 
"dat alhoewel de Rechtbank zich geheel 

vereenigt met de opvatting van den Kanton
rechter, dat in art. 25 Motor- en Rijwielwet 
met motorrijtuig bedoeld is slechts een rij
dende auto, zooals ook, behalve uit het door 
den Kantonrechter aangehaalde vijfde lid, 
vooral kan blijken uit het 2de lid van dit 
artikel, waarin met zoovele woorden gespro
ken wordt van hem, die dit rijtuig doet of laat 
rijden, en dus onvoorwaardelijk verwerpt de 
door eischeres verdedigde opvatting, dit art. 
25 ook daarom geen toepassing kan vinden, 
omdat ten deze de tram niet gebotst is tegen 
een auto, en de daartoe normaal behoorende 
uitrusting, maar tegen de ver buiten de nor
male afmetingen van een auto uitstekende 
lading daarvan, welk op zich zelf laakbaar 
geval niet gebracht kan worden onder be
doelde wetsbepaling, die als opleverend een 
uitwndering, wo strikt mogelijk moet worden 
toegepast; " 

0. dat de gemeente in cassatie heeft voor
gesteld het navolgende middel: zie Concl. 
Proc.-Gen.; 

0. dat verweerster de niet-ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep heeft opgeworpen, om
dat in het middel niet overeenkomstig de wet 
een grief zou zijn geformuleerd tegen de be
slissing der Rechtbank; 

0. hiernmtrent: 
dat in het middel wordt gesteld, dat de in

terpretatie, die de Rechtbank heeft gegeven 
aan art. 25 Motor- en Rijwielwet, geen steun 
vindt in de bewoordingen, noch in de geschie
denis van dit artikel, terwijl blijkens het mid
del die interpretatie hierin bestaat, dat vol
gens de Rechtbank in het artikel alleen be
doeld is een rijdende auto en dat onder het 
artikel niet gebracht kan worden het geval 
van botsing tegen de uitstekende lading van 
een auto; 

dat de eischende gemeente derhalve stelt, 
dat genoemde bepaling wel geldt wanneer de 
auto niet rijdt en eveneens bij botsing tegen 
de naar buiten uitstekende lading eener auto, 
zoodat èn verweerster èn de H. R . weten, 
waarin volgens de meening van eischeres de 
schending bestaat der aangehaalde wetsarti
kelen en a ldus is voldaan aan den eisch van 
art. 406 Rv.; 

dat het verweer mitsdien moet worden ver
worpen; 

0. ten aanzien van het middel : 
dat de Rechtbank evenals de Kantonrechter 

terecht heeft bes! ist, dat in art. 25 l\!fotor- en 
Rijwielwet met motorrijtuig bedoeld is een 
rijdend motorrijtuig, hetgeen in het bijwnder 
blijkt uit de bepalingen van het eerste en het 
vijfde lid van het artikel; 

dat het artikel dus niet geldt ingeval een 
motorrijtuig niet in gebruik, doch in rust is; 

dat dit geval zich hier evenwel volgens de 
stellingen der gemeente niet voordoet; 

dat imme1·s blijkens het vonnis der Recht
bank de gemeente heeft aangevoerd, dat de 
vrachtauto van verweerster aanvankelijk van 
den Stadionweg af de Parnassusstraat was 
ingereden; dat de chauffeur zijn weg in deze 
straat niet kon vervolgen in verband met een 
in den weg staande heistelling; dat hij den 
wagen weer achteruit zette den Stadionweg 
op en dat hij in verband met het overig ver
keer dien een oogenblik tot stilstand bracht, 
hetgeen geschiedde juist toen een tramwagen 
der gemeente kwam aanrijden; dat de auto 
wel vrijstond van de rails, maar dit niet het. 
geval was ten aanzien van de ijzeren balken, 
waarmede de auto was beladen en die ver ach
ter haar uitstaken; dat er toen een botsing 
met de tramwagen volgde; 

dat wanneer de1,e feiten juist worden bevon
den, hier een rijdend motorrijtuig was, dat in 
verband met het overig verkeer een oogenblik 
tot stilstand moest worden gebracht, althans 
tot stilstand werd gebracht; 

dat zoodanig stilstaan voor een oogenblik 
moet worden aangemerkt als een onderdeel 
van het rijden, waarvoor ook geldt de regeling 
van art. 25 der Motor- en Rijwielwet, zoodat 
het middel in zooverre gegrond is; 

0. dat ook niet opgaat de meening van de 
Rechtbank, dat dit artikel geen toepassing kan 
vinden, nu de botsing plaats had niet met het 
motorrijtuig zelf of met de daartoe normaal 
behoorende uitrusting, doch met de ver uit
stekende lading; 
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dat immers de lading van een rijdend motor- voo,,mi l dags circa 9 uur, zonder daartoe ge-
rijtuig daarmede één geheel uitmaakt, terwijl , rechtig te zijn, hebben geloopei'I. op een per-
zij tezamen een en hetzelfde gevaar opleveren ceel gr nd, gelegen te Kethel en toebehoornn-
en zelfs een g1·ooter gevaar dan een motor- de aan A. van Wijk zulks terwijl de toegang 
rijtuig zonder lading, wanneer die, zooals hier, daartoe op een voor hen blijkbare wijze door 
ver buiten het rijtuig uitsteekt; den re9hthebbencle was verboden, door een 

dat dan ook de door de Rechtbank aange- a ldaar geplaat.at bord, met het opschrift " Ver-
nomen beperkte opvatting van meergenoemde boelen î oegang". 
wet.sbepaling geen steun vindt in hare bewoor- Dit f it de benaming gevend van " Zonder 
dingen en indruischt tegen hare strekking; daartoe gerechtigd te zijn loopen over eens 

dat het vonnis derhalve niet in stand ka 11 anders grond, waarvan de toegang op eene 
bi ij ven; voor h blijkbare wijze door den rechtheb-

Vernietigt het voormelde vonnis der Arr.- bende i verboden.", veroordeelde hij met aan-
Rechtbank te Rotterdam; hal ing er artt. 23 en 461 S,·. ieder hunner 

Verwijst de zaak naar die Rechtbank, ten tot een geldboete van f 0.50, bij gebreke van 
einde, met inachtneming van deze uit.spraak, betaling of verhaal te vervangen door een dag 
de hoofdzaak verder te behandelen en te be- hechtenis. 
slissen; (Salaris f 450, Red.). Tijdigl in cassatie gekomen, dienden requi-

( ·. J.) ranten r,en schriftuur in, en stelden daarbij 

14 Mei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet 20 Juli 1895, S . 139, art. 14.) 

De Kantonr. heeft gemeend requiranten 
[l id van het bestuur van den polder en 
uitvoerder van een opdracht van het pol
derbestuur] slechts dan als gerechtigden 
om den grond te betreden te moeten aan
merken, indien zich te hunnen aanzien 
voordeed een der gevallen - het drijven 
van schouwen en het maken of herstel !en 
van werken doot· den polder te onderhou
den - waarin art. 17 van de Keur aan 
de leden van het polderbestuur en alle in 
dienst daarvan zijn bedienden, enz. toe
gang tot de landen, gronden, erven, enz. 
verleent. Hij heeft echter voorbijgezien, 
dat naast de toegangsbevoegdheid boven
bedoeld, art. 14, lid 2, der Keurenwet wel 
niet met zooveel woorden, maar uit den 
aard van de daar gegeven bepaling, die 
anders onuitvoerbaar wude zijn, aan hen, 
die volgens een waterschapsreglement met 
de zorg voor de u itvoering der keuren 
belast zijn, de bevoegdheid toekent om 
tegen den wil des eigenaars gronden te 
betreden, ten einde tot politiedwang als 
daarbedoeld te kunnen overgaan. 

Het vonnis is wat betreft de bes! issi ng 
omtrent het niet gerechtigd zijn van ver
dachten, niet voldoende met redenen om
kleed. 

Op het beroep van A. R., veehouder, en van 
C. v. d. L .. aanneme1·, requiranten van cas
satie tegen een vonnis van het Kantongerecht 
te Schiedam van 5 Maart 1934, waarbij 1·equi
ranten ter zake van: ,,Zonder daartoe gerech
tigd te zijn loopen over eens anders grond, 
waarvan de toegang op eene voor hem blijk
bare wijze door den rechthebbende is ver
boden", zijn veroordeeld, met aanhal ing van 
de artt. 461, 23 Sr., ieder tot eene geldboete 
van vijftig cent en vervangende hechtenis van 
één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

D e Ktr. te Schiedam verklaarde bij vonnis 
van 5 Maart 19 34 ten laste van requiranten 
bewezen, dat zij op den 3en Febr. 1934, des 

als midpelen: 
S. of tv- t. van de artt. 350, 358 en 359 Sv., 

i. v . m. art. 398 Sv., jis de artt. 461 Sr., llg, 
17 en 20 van de Algemeene Keur van den 
Hargpotder, 14 van de Wet van 20 Juli 1895 
(S. 139 (Keurenwet) en 193 van het Alg. 
Reg!. v or de Polders in de Prov. Z.-Holland, 

door et door en namens requiranten ge
voerde yerweer, dat zij gerechti gd waren op 
het be,yuste perceel te loopen, omdat zij 
respecti velijk in hunne hoedanigheid van be
stuursli van den Hargpolder en als uitvoer
der van een door het bestuur van dien polder 
gegeven opdracht zich op dat perceel bevon
den, te einde aldaar _een werk op te ruimen, 
hetwelk naar de meenrng van het bestuur van 
dien po der ten onrechte, namelijk in strijd 
met art. llg van de Alg. Keur van den Harg
polder, immers zonder vergunning van het 
bestuur, door van Wijk in dien grond was 
aangele d, 

te vevwerpen, op de simpele overweging, 
dat ten processe niet is gebleken, dat zich in 
den gropd van van Wijk een werk bevindt, 
als bedoeld in art. 17 van de Alg. Keur van 
den Har~polder , d.w.z. een werk, dat door den 
polder loet worden onderhouden, - instede 
van te nderzoeken en te bes! issen of requi
ranten iet krachtens art. 14 der Wet van 
20 Juli 1895 (S. 139) gerechtigd waren in de 
gegeven omstandigheden op den bewusten 
grond loopen, op welk recht de raadsman 
van req iranten zich blijkens het proces-ver
baal der terechtzitting uitdrukkel ijk heeft be
roepen, rwijl geen beroep werd gedaan op 
het bepa !de in art. 17 der Alg. K eur van den 
Hargpol er. 

De be alingen der algemeene keur van den 
Hargpol er, welke in deze zaak van belang 
zijn luid n als volgt: 

Art. 1~. Onverminderd het bepaalde bij het 
Wetboek ! van Strafrecht is het verboden zon-

de;_ v:~~J:"'.~i-~-~- . van het bestuur: 

g. buiken, duikers, goten of andere midde
len, wa~rdoor water, ook uit de gemeente
waterleiqing, direct of indirect in den polder 
kan komen, daar te stellen of te hebben, wel
len te slaan of te hebben of de reeds bestaan
de te vef·nieuwen. 

Art. 1 ~, lid 1. Tot het drijven van schou
wen en net maken of herstellingen van wer
ken door den polder te onderhouden, zal aan 
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de leden van het polderbesuul' en alle in 
dienst daarvan zijnde bedienden, beambten en 
wei·klieden toegang tot de landen, gronden, 
erven, wateren en kaden moeten worden ver
leend. 

Het middel merkt inderdaad terecht op, dat 
de Ktr. het door den rnadsman gevoerde ver
weer· niet in zijn geheel weergeeft en het ten 
slotte weerlegt op grond van art. 17, lid 1 
van de Keur van den Hargpolder, hierboven 
vermeld, waarop requ iranten zich niet beroe
pen hadden. 

Het vonnis vermeldt alleen, dat de raads
man ter verdediging van de verdachten heeft 
aangevoerd, dat de verdachten gerechtigd wa
ren om op heL betreffende perceel grond te 
loopen, vermits zij a ldaar zijn gekomen on
derscheidenlijk in hunne kwaliteit van lid 
van het bestuur van den Hargpolder te Kethel 
en Spaland en van uitvoerder van een door 
dat polderbestuur gegeven opdracht; dat ver
dachten derhalve van het aan hen te laste 
gelegde feit behooren te worden vrijgespro
ken, en weerlegt het dan op de wijze a ls in 
het middel is weergegeven. 

Het proces-verbaal der terechtzitting bevat 
een nauwkeuriger verslag van het verweer. 
Daaruit blijkt dan ook, evenals in het middel 
is aangegeven dat het beroep erop gerechtigd 
te zijn den grond te betreden, berustte op art. 
14 der K eurenwet. Dit artikel vordert, dat 
het reglement het bestuur aanwijst, belast met 
de zorg voor de uitvoering der keuren of po
litieverordeningen. 

In het bijzonder komt het in dit geval aan 
op hetgeen het tweede lid dezei· bepaling zegt: 
" Onder de uitvoering behoort de bevoegdheid 
tot het op kosten der overtreders doen weg
nemen, beletten , verrichten of in vorigen toe
stand herstellen van hetgeen in strijd met die 
keuren of pol itieverordeningen is of wordt 
gemaakt of ge teld, ondernomen, beschadigd 
of weggenomen". 

Naast art. 93 van het Alg. Poldeneglement 
in de prov. Z .-Holl and, dat het bestuur nog 
eens met de uitvoering der keuren belast, 
wordt bovendien in art. 20 der Alg. Keur van 
den Hargpolder art. 14, lid 2, der Keuren
wet nader uitgewerkt. 

H et polderbestuur van den H argpolder heeft 
dus de bevoegdheid tot politiedwang, welke 
o. a . blijken~ Uw arrest van 19 April 1909 
(W. 88 65) bevoegdheid geeft tot het betreden 
de ,· landerijen. 

De zaak lag daar wel. anders dan hier. Een 
bode van het waterschap de Schermer onder
vond van de zijde van een ingeland moeilijk
heden bij het opsporen van overtredingen van 
de keur. H et Hof te Amsterdam veroordeelde 
den ingeland wegens het beletten van de op
sporing van trafbare feiten en de beleedi
ging van een ambtenaar in functie. In cassa
tie beriep toen requirant er zich op, dat de 
ambtenaar zich niet in de rechtmatige uit
oefening zijner functie bevond, daar die bode 
zonder zijn toestemming zijn land betreden 
had en zich daar dus weden·echtelijk bevond. 

Dit beroep verwierp Uw Coll ege o. m. met 
de· overweging, dat a rt. 14 der Keurenwet niet 
afzonderlijk de macht behoefde te verleenen 
tot het betreden van de landelijke e igendom
men der inge la nden buiten hun wil - zon-

der hetwelk de in dit artikel opgedragen uit
voering onmogelijk zou zijn. 

Nu is mij bekend, dat art. 24 der Politie
ver01·dening van de Schermer iederen ingeland 
met zoovele wool'den de verplichting oplegt, 
toegang tot zijn e igendommen te verlèenen, 
aan de beambten, opdat deze kunnen onder
zoeken of de voorschriften der verordening 
worden nageleefd, en dat een dergelijke be
paling in de keur van den Hargpolder ont
bi·eekt. Dit brengt m. i. echter niet verande
ring in de toepassing van art. 14, lid 2, der 
Keurenwet. 

H et in den aanvang aangehaalde art. 17 der 
Keur spreekt all een over het recht van toe
gang in de daar genoemde bijzondere geval
len. Naar mijn oordeel vloeit daa r echter niet 
uit voort, dat het bestuur of zijn beambten 
in andere gevallen dat recht van toegang zou 
missen, en dus b.v. bij een onderzoek naar 
overtreding van art. llg der Keur onbevoegd 
zou zijn. 

Ik acht derhalve het middel juist, en het 
venveer onvoldoende weerlegd. 

Ik concludeer tot vernietiging Vl!ll het be
streden vonnis en verwijzing der zaak naar de 
Arr.-Rechtbank te Rotterdam ten einde verder 
op de bestaa nde dagvaarding te worden be
recht. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; · 
Gelet op het middel van ca atie doo,· de 

requiranten voorge teld bij schriftuur: (zie 
conclusie) ; 

0. dat bij het bestreden vonnis het aan re
quiranten te laste gelegde wettig en overtui
gend bewezen is verklaard, namelijk dat re
quiranten enz., zie conclusié; 

dat het bewezen verklaarde is gequal ificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld · 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat uit het bestreden· vonn is blijkt, dat de 

raadsman ter verdediging van de verdachten 
heeft aangevoerd, dat de verdachten gerech
t igd waren om op het betreffende perceel 
grond te loopen, verm its zij a ldaar zijn ge
komen onderscheidenlijk in hunne kwalite it 
van lid van het bestuur van den H argpolder 
te Kethel en Spa.land en van uitvoerder van 
een door dat polderbestuur gegeven opdracht; 
dat verdachten derhalve van het aan hen · te 
laste gelegde feit behooren te worden vrijge
sproken; · 

dat uit het proces-,,e rbaal der terechtz itti ng 
van het Ktg. bi ijkt, dat dit verweer verder 
aldus heeft geluid, dat door van Wijk, den 
e igenaar van den betreden grond, een afvoer
buis in dien grond was aangebracht, die loosde 
op een gemeenteput, welke put wederom loos
de in een sloot van den Hargpol der; dat, 
waar bij de K eurenwet aan polderbesturen 
machtiging is gegeven om zelfstandig iets te 
verwijderen of op te ruimen en waar het heb
ben van de afvoerbuis zonder vergunning van 
het bestuur van den H argpolder geacht moest 
worden in strijd te zijn inet art. llg van de 
Alg. K eur voor dien polder, zij (requiranten) 
bevoegd waren ter opruiming van deze a f
voerbuis dien grond te betreden; 
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dat de Kt,·. omtrent dit verweer heeft over
wogen: 

,,dat door de verklaringen van de verdach
ten en den getuige Lansbergen is komen vast 
te staan, dat verdachten onderscheidenlijk lid 
van het bestuur van den Hargpolder en uit
voerder van een door dat bestuur gegeven op
dracht waren en op het betreffende perceel 
grond in die hoedanigheid zijn gekomen"; dat 
verder volgens art. 17 van de Alg. Keur van 
den Hargpolder te Kethel en Spaland dd. 14 
Oct. 1924, luidende: ,,Tot het drijven van 
schouwen en het maken of herstellingen van 
werken door den polder te onderhouden, zal 
aan de leden van het polderbestuur en alle in 
dienst daarvan zijnde bedienden, beambten 
en werklieden toegang tot de landen, gron
den , erven, wateren en kaden moeten worden 
verleend.", de leden van het polderbestuur en 
alle in dienst daarvan zijnde bedienden toe
gang moet worden.verleend tot de landen enz., 
doch alleen in dat geval , wanneer in dat land 
enz. zich werken bevinden, welke door den 
polder moeten worden onderhouden; dat even
wel ten processe niet gebleken is, dat er zich 
in den grond van Van Wijk een dergelijk werk 
bevindt; dat alzoo het namens verdachten 
gevoerde verweer door Ons wordt verworpen" ; 

dat uit het bovenstaande blijkt, dat de Ktr. 
slechts dan de requiranten als gerechtigd om 
den grond te betreden, meende te moeten aan
merken, indien zich te hunnen aanz ien voor
deed een van de gevallen - het drijven van 
schouwen en het maken of herstellen van wer
ken door den polder te onderhouden -, waar
in in art. 17 van de Keur aan de leden van 
het polderbestuur en alle in dienst daarvan 
zijnde bedienden, beambten en werklieden 
toegang tot de landen, gronden, erven, wate
ren en kaden verleent, en hij, waar ten pro
cesse niet gebleken was, dat zoodanig geval 
zich voordeed, het verweer heeft van de hand 
gewezen; dat echter de Ktr. heeft voorbijge
zien, dat, naast de toegangsbevoegdheid boven
bedoeld, art. 14, 2e lid, der Keurenwet wel 
niet met zoovele woorden maar uit den aard 
van de daar gegeven bepaling, die anders on
uitvoerbaar zoude zijn, aan hen, die volgens 
een waterschapsreglement met de zorg voor de 
uitvoering der keuren belast zijn , de bevoegd
heid toekent om tegen den wil der eigenaren 
gronden te betreden ten einde tot politiedwang, 
als daar bedoeld te kunnen overgaan en dat 
blijkens hun verweer requiranten op deze hun 
volgens de wet toekomende bevoegdheid een 
beroep hadden gedaan, hetwelk, indien het 
door hen gestelde feitelijk juist mocht blijken, 
tot hun vrijspraak had moeten leiden; 

dat tegenover deze bestrijding het vonnis, 
bepaaldelijk wat betreft de beslissing omtrent 
het niet gerechtigd zijn van verdachten, niet 
voldoende met redenen is omkleed, waardoor 
de artt. 350, 358, 359, i. v. m. art. 398 Sv. 
zijn geschonden en het vonnis niet in stand 
kan blijven ; 
- Vernietigt dit vonnis en, 

Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar de Rb. te Rotterdam 

ten einde haar op de bestaande dagvaarding 
te berechten en af te doen . 

( r_ J.) 
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14 Jfe~· 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Ge eentewet art. 168.) 

0. v. J. , die onbeperkt beroep in 
cassatie instelde, is niet daarin ontvan
kelijk voorzoover het is gericht tegen dat 
deel van het vonnis, waarbij de gereq. is 
vr!,i1esproken. 

.r,et ve,·bod van art. 10 van de Veror
dening op de Veemarkten in de gemeente 
Wi,ischoten [ verbiedend o. m. het op an
der~ dan bij ol krachtens Yerordening 
aan~ewezen terreinen, vee, pi uimvee of 
warjln uit te stallen, te verkoopen of ten 
verkoop aan te bieden enz. en het als 
eigepaar, bezitter of gebruiker toelaten of 
dulcjen dat bedoelde handelingen op zijn 
ten·~in worden verricht] betreft, ook voor
zoo"ie,· hPt betrekking hee ft op het i.c. 
bewezenverklaarde uitstallen en verkoopen 
van±vee, mede handelingen, waarbij uit
slui nd het bijzonder belang van ingeze
tene gemoeid i en het openbaar belang 
in gben enkel opzicht kan zijn betrokken, 
zoo t bijv. het onderhandsch verkoopen 
van een enkel stuk vee, ook op eigen ter
rein waar het zonder strijd met eenige 
wettflijke bepaling aanwezig is. onder het 
verbod zou ya]len. Het verbod, hetwelk 
een I onsplitsbare wilsverklaring bevat, 
geldt zei fs voor "waren" dus voor alle1·
han9e goederen. 

Het doel , dat hier mogelijk heeft voor
gezeten n.l. om tegen te gaan, dat elders 
dan bp plaatsen door de Overheid aange
geve~ veemarkten worden gehouden, is 
door j gezegd artikel voorbijgestreefd. Het 
heef~. een gebied betreden, waarop art. 
168 per Gemeentewet den gemeentelijken 
wetgever geen regelingsbevoegdheid heeft 
verl('1end. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Op he~ beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te I Groningen, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
1 Maart 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernieti,·ng van een vonnis van het Kanton
gerecht e Winschoten op 21 December 1933 
gewezen, H. G., is ontslagen van rechtsver
volging van het a ls bewezen aangenomen feit 
en vrijglproken van hetgeen meer is telaste
gelegd, an is bewezen verklaard. 

Cnnclu ie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Arr.-Rechtbank te Groningen vernietigde 
bij vonnik van 1 Maart 1934 in hooger beroep 
een vonqis van de Kantonrechter te Gronin
gen, waarbij verdachte ten deele was vrijge
sproken, 1ten deele ontslagen van alle rechts
vervolging. 

De Recptbank op haar beurt sprak verdachte 
ten deele

1 
vrij, en verklaarde voorts wettig en 

overtuigend bewezen, dat hij te Winschoten op 
20 ovember 1933 des voormiddags omstreeks 
81/2 uur als eigenaar en gebruiker van het 
open ten in, gelegen rondom hotel "De Vrij
heid", ge)egen aan de Blijhamsterstraat en de 
Wilhelmi~asi ngel, heeft toegelaten, dat als
toen al daar op dat terrein vee was uitgestald 
en ten verkoop werd aangeboden . 

De Ree tbank achtte het bewezen verklaarde 
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niet strafbaar. Het feit zou vallen onder art. 
10 der Verordening op de V eemarkten in de 
gemeente Winschoten van 8 Januari 1931, 
welke bepaling luidt : ,,Het is verboden: a. op 
andere dan door deze of eene andere gemeen
tel ijke verordening of krachtens zoodanige ver
ordening door Burgemeester en W ethouders 
aangewezen terreinen, vee, pluimvee, of waren 
uit te stallen, of te doen uitstallen, te verkoo
pen, te doen verkoopen of ten verkoop aan te 
bieden {of) te doen aanbieden, hokken, tenten, 
kra men of andere voorwerpen, waarin of waar
op de in dit artikel genoemde dieren, of waren 
worden verkocht of ten verkoop aangeboden, 
te plaatsen, te doen plaatsen of geplaatst te 
houden; 

b. als eigenaar, bezitter of gebrniker toe te 
laten of te dulden , dat de onder a genoemde 
handelingen op zijn terrein of terreinen wor
den verricht", en op overtreding waarvan art. 
11 stelt een hechtenis van ten hoogste 6 dagen 
of geldboete van ten hoogste f 25. 

_De Rechtbank was van oordeel , dat deze 
verbodsbepaling "reeds hierom" verbindende 
kracht mist, omdat zij zoo ruim gesteld is, . dat 
het verboden uitstallen of ten verkoop aan
bieden zelfs strafbaar wu zijn , indien deze 
handel ingen plaats vonden op een niet aan 
den openbaren weg gelegen terrein of op een 
binnen een bebouwd eigendom gelegen terre in, 
zoodat een verbod van zoo vene strekking 
ongetwijfeld de grenzen in art. 168 Gem.wet 
gesteld, overschrijdt. 

De Kantonrechter kwam op eenigszins an
dere gronden tot dezelfde slotsom. Hij meende, 
dat het uitstallen van waren op eenig terrein 
in de gemeente Winschoten, zonder dat er 
sprake is van een openbaar of aan een open
baren weg gelegen terrein, n iet kan worden 
beschouwd als een onderwerp vallende onder 
het belang der openbare orde, zedelijkheid en 
gewndheid of betreffende de huishouding der 
gemeente. 

Voorts was zijn oordeel, dat de in art. 10 
genoemde onderwei·pen "vee, pluimvee en wa
ren" in onverbrekelijk verband naast elkander 
zijn geplaatst, zoodat zij niet van elkander 
kunnen worden gesplitst, en sprak a ls mee
ning uit dat de verbodsbepalingen van art. 10 
betreffende het uitstallen van vee op eenig 
terrein in rle _gemeente Winschoten een onge
oorloofde e igendomsbeperking inhoudt en dus 
om·erbindend moet worden verklaard. 

Tegen de beslissing der Rechtbank stelde de 
Officier van Justitie tijdig beroep in cassatie 
in , .en droeg bij schriftuur als middel voor: 
,,S. of v. t. van art. 10 j O • art. 10 Verorde
ning op de Veemarkten in de gemeente Win
schoten van 8 -Januari 1923, in verband met 
a rt. 168 Gem.wet, door bedoelde artikelen van 
die verordening i. c. niet toe te passen . 

R equirant betoogt ter toelichting van dit 
middel , dat art. 10 deel uitmaakt van gemelde 
verordening en niet los gemaakt mag worden 
van het verband waarin het is geplaatst. 

Het artikel beoogt in de eerste plaats tegen 
te gaan, dat elders dan op de· plaatsen door 
de overheid aangegeven veemarkten worden 
gehouden. Dit houden van een veemarkt be
staat onder meer in het verrichten van de 
handelingen welke art 10 strafbaar stelt. Of 
deze veemarkt nu wordt gehouden en de be-

doelde handelingen derhalve worden verricht 
op een niet aan den openbaren weg gelegen 
terrein of op een binnen een bebouwd eigen
dom gelegen terrein doet niets ter zake. De 
regeling van een zoodanige veemarkt, zelfs al 
wordt deze gehouden niet aan den openbaren 
weg en op een binnen een bebouwd eigendom 
gelegen terrein, is wel degelij k een zaak van 
algemeen belang en betreft het huishoudelijk 
belang der gemeente. Men denke b.v. aan over
last die omwonenden daarvan kunnen onde·r
vinden. Bovendien betreft de in art. 10 aan
gegeven regeling van het marktwezen indirect 
ook de gezondheid. Immers de markten staan 
onder verplicht veeartsenijkundig toezicht {art. 
4) . Dat niet op eenig door de Rechtbank be
doeld particulier terrein een zoodanige markt 
ronder een dergelij k verplicht toezicht kan 
worden gehouden is een zaak die de gezond
heid betreft. 

Ik kan mij met het middel vereenigen en 
acht de verschillende gronden door Kanton
rechter en R echtbank aangevoerd om art. 10 
der verordening onverbindend te verklaren 
een gevolg van een te lette rlijke opvatting der 
bewoordingen. Aanleiding daartoe is echter 
a ll eszi ns aanwezig, want de redactie der be
paling is niet gelukkig. Het hierboven ver
melde a r t. 10 maàkt het mogelijk eruit te 
lezen, dat het een winkelier verboden is voor 
zijn winkelraam te etaleeren , immers het ver
biedt wa ren uit te stallen - het Nederlandsche 
woord voor etaleeren - op andere dan krach
tens de Marktverordening of door Burgemees
ter en W ethouders aangewezen terreinen. H et 
a1·tikel a ldus opvattend zou ik genegen zijn 
den Kantonrechter gelijk te geven. De Recht
bank zoekt de onverbindendheid niet in de 
voorwerpen, n .l. het uitgestalde vee, pluimvee 
of de waren, maar legde meer den nadruk op 
de omstandigheid, dat de verbodsbepaling zich 
ui tstrekte over particulier terrein. 

Ik meen, dat beide opvattingen onjuist zijn. 
D e bepaling komt voor in de Verordening op 
de Veemarkten, welke in art. 1 bepaalt waar 
deze uiteluitend gehouden mogen worden. Art. 
10 is van dit voorschrift een nadere bepaling, 
welke in een niet fraaie redactie een uitwer
king -geeft aan art. 1 , n.l. nogmaals verbiedt 
op andere terreinen dan daar genoemd, vee
markten 'te houdeJJ , en dan verder, omdat op 
veemarkten meer te koop pleegt te zijn dan vee, 
te weten zoowel goederen welke m et den vee
ha ndel in verband staan als wa ren ten ge
bruike van de bezoekers van het terrein, ver
bodsbepalingen daaromtrent geeft ten opzichte 
van andere terreinen. 

Het "waren uitstallen" kan in deze zaak 
trouwens buiten beschouwing blijven. Ver
dachte hield een werkelijke veemarkt, en wat 
dit punt betreft overschrijdt de verordening 
m . i. zeker niet de grenzen van art. 168 der 
Gemeentewet. 

De bepaling op een bepaalde plaats vee
markt te houden betreft zeer zeker de huis
houding der gemeente, en gaat ook de gren
zen van art. 625 B. W . niet te buiten. Er is 
niet sprake van een algeheele opheffing van 
het gebruik van het eigendomsrecht, alleen 
van een beperking van de uitoefening van dat 
recht in het huishoudelijk gemeentebelang. In 
dien zin gaat m. i. ook Uw arrest van 12_ 
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April 1897 (W. 6952), waarbij beslist werd, 
dat het verbod eener plaatselij'ke verordening 
om zonder de vereischte vergunning binnen 
een zekeren kring eenig gebouw of erf tot 
stalling van vee in te richten of te gebruiken, 
verbindend was. Ik wijs in dit verband ook 
nog op het arrest van 3 Dec. 1928 (W. 11940; 
N . J. 1929, 585). Beide arresten betreffen wel 
niet het marktwezen, maar bevatten, naar mijn 
oordeel, verder strekkende bepalingen in de 
beperking van het eigendomsrecht, dan art. 10 
waarover de strijd hier loopt. 

Ik meen derhalve, dat de verordening ver
bindend is en concludeer, dat het beroepen 
vonnis worde vernietigd voor zoover het een 
ontslag van rechtsvervolging inhoudt. 

Ten principale rechtdoende veroordeele de 
H. R ., het bewezen verklaarde de benaming 
gevend van: ,,In de gemeente Winschoten a ls 
e igenaar en gebruiker toelaten, dat op andere 
dan door de Verordening op de Veemarkten 
aangewezen terreinen vee wordt uitgestald en 
te koop aangeboden", met aanhaling van de 
artt. 1, 10, 11 van genoemde Verordening, 
artt. 23 en 91 Sr. , in aanmerking genom en 
den aard van het bewezen verklaarde feit, 
verdachte tot een geldboete van f 5, bij ge
breke van betaling en verhaal te vervangen 
door 5 dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het, verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat de requirant, die onbeperkt beroep in 
cassatie heeft ingesteld, daarin niet-ontvan
kelijk is, voorzoover het is gericht tegen dat 
deel van het vonnis, waarbij de gerequireerde 
van het telastegelegde is vrijgesproken; 

0. dat de Rechtbank van het bij inleidende 
dagvaarding telastegelegde heeft bewezen ver
klaard, dat gerequireerde te Winschoten op 
20 November 1933 des voormiddags omstrneks 
81/2 uur a ls eigenaar en gebruiker van het 
open terrein, gelegen rondom hotel "De Vrij
heid", gelegen aan de Blijhamsterstraat en 
den Wilhelminasingel, heeft toegelaten, dat 
alstoen aldaar op dat terrein vee was uitge
stald en ten verkoop werd aangeboden; 

dat de Rechtbank den gerequireerde te di er 
zake van alle rechtsvervolging heeft ontslagen 
op grond, dat zij het bewezene niet strafbaar 
achtte en daarbij overwoog: 

"dat het bewezene verboden is bij art. 10 
van de Verordening op de Veemarkten in de 
Gemeente Winschoten van 8 Januar i 1923, 
luidende: ,. ,,Het is verboden: a. op andere 
dan door deze of eene andere gemeentelijke 
verordening of krachtens zoodanige verorde
ning door Burgemeester en Wethouders aan
gewezen terreinen, vee, pluimvee, of war,:,n uit 
te stallen, of te doen uitstallen, te verkoopen 
of ten verkoop aan te bieden (of) te doen 
aanbieden, hokken, tenten, kramen of andern 
voorwerpen, waarin of waarop de in dit arti
kel genoemde dieren of waren worden ver
kocht of ten verkoop aangeboden, te plaatsen, 
te doen plaatsen of geplaatst te houden ; b . als 
eigenaar, bezitter of gebruiker toe te laten of 
te dulden, dat de onder a genoemde handelin
gen op zijn te rrein of terreinen worden ver-

richt" " ; dat deze verbodsbepaling reeds hier
om verbindende kracht mist, omdat de bepa
ling zoo ruim is gesteld, dat het verboden 
uitstall en of ten verkoop aanbieden zelfs straf
baar zou zijn, indien deze handelingen plaats 
vonden op een niet aan den openbaren weg 
gelegen terrein of op een binnen een bebouwd 
eigendom gelegen terrein; dat een verbod van 
zoo een vene strekking ongetwijfeld de door 
art. 168 der Gemeentewet gestelde grenzen 
overschrijdt; dat het bewezene ook niet is 
strafbaar gesteld bij eenige andere wette] ijke 
bepa ling ;" 

0. omtrent het middel: 
dat het verbod in art. 10 omschreven, ook 

voorzoover het betrekking heeft op het in deze 
bewezen verklaarde uitstallen en verkoopen 
van vee, mede handelingen betreft, waarbij 
uitsluitend het bijzonder belang van inge
zetenen gemoeid is en het openbaa1· belang in 
geen enkel opzicht kan zijn betrokken, zoodat 
bijvoorbeeld het onderhandsch verkoopen van 
een enkel stuk vee, ook op eigen terrein , waar 
het zonder strijd met eenige wettelijke bepa
ling aanwezig is, onder het verbod zou val Jen; 

dat het verbod, hetwelk eene onsplitsbare 
wilsverklaring vormt, zelfs geldt voor "waren" 
dus voor allerhande goederen ; 

dat weliswaar bij de toelichting tot het mid
del wordt betoogd, dat art. 10, deel uitmakend 
van de V erordening op de Veemarkten in de 
gemeente Winschoten, niet mag worden los 
gemaakt van het verba nd, waarin het is ge
plaatst en dit artikel dan ook in de eerste 
pi aats beoogt tegen te gaan, dat el ders dan 
op plaatsen door de Overheid aangegeven 
veemarkten worden gehouden, doch dat, al 
moge dit in de eerste plaats het doel van het 
artikel zijn, de grief is, dat het artikel dit 
doel als bovenbetoogd , heeft voorbijgestreefd 
en een gebied heeft betreden, waarop art. 168 
der Gemeentewet den gemeentelijken wetgever 
geen regelingsbevoegdheid hee ft verleend ; 

dat het middel derhalve faalt; 
Verklaart den requirant niet-ontvankelijk 

voorzoover het beroep in cassatie is gericht 
tegen dat deel van het bestreden vonnis, waar
bij de gerequireerde van het telastegelegde is 
vrijgesproken ; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J. ) 

16 M ei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13). 

Terecht heeft de gemeenteraad een vrne
ger ingevolge art. 13 verleende vergoeding 
na de totstandkoming der wet van 4 Aug. 
1933 · (S. 414) ingetrokken in een gernl , 
waarin de kinderen wel een meer dan 9 
km van hunne woning verwijderde school 
bezochten , doch zich op een afstand va n 
rnindé r dan 5 k,11 van hunne woning een 
school bevindt, welke van volkomen de
ze] fde richting is als de verder verwijder
de, terwij I de kinderen eveneens tot deze 
school kunnen worden toegelaten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den raad der gemeente Baarderadeel tegen het 
besluit van Ged. Staten van Friesland van 
18 October 1933, n°. 74, 2° Afd., waarbij werd 
vernietigd zijn besluit van 11 September 1933, 
n°. 6, tot intrekking met ingang van l October 
1933 van de vergoeding, welke in beroep bij 
bJ:lsluit van Ged. Staten dier provincie van 
23 September 1931, n°. 85, 2• afd ., tot wederop
zegging aan Sj. de Jong, te Dijkshoek, onder 
Jorwerd, overeenkomstig art . 13 der Lager
Onderwijswet 1920 is verleend in de kosten 
van het vervoer van zijne leerplichtige kin
deren naar de bijzondere lagere school te Oos
terlittens, van f 90 per kind en per jaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
25 April 1934, n°. 95; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen, van 
9 Mei 1934, n°. 3870, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

0. dat de raad der gemeente Baarderadeel in 
zijne vergadering van 11 September 1933 besloot 
de bij besluit van Geel. Staten van Friesland 
van 23 September 1931 n°.85, 2• Afd., tot weder
opzegging aan Sj. de Jong, te Dijkshoek, 
onder Jorwerd, overeenkomstig art. 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920 verleende vergoeding 
in de kosten van het vervoer van zijne leer
plichtige kinderen naar de bijzondere lagere 
school te Oosterlittens van f 90 per kind en 
per jaar, in te trekken met ingang van l Oc
tober 1933, uit overweging, dat bij de wet van 
4 Augustus 1933, Stbl. n°. 414, de afstand van 
4 km., in art. 13 genoemd, is gesteld op 5 km.; 
dat de afstand van de woning van De Jong 
voornoemd tot de gelijksoortige tweemans
school te Hijlaard, gemeten lang,s het zoowel 
des zomers als des winters goed begaanbare 
binnenpad over Fons onder J orwerd, minder 
dan 5 km bedraagt; dat meerdere kinderen uit 
Jorwerd voor het bezoeken van de bijzondere 
school te Hijlaard gerngeld van dit binnenpad 
gebruik maken ; 

dat, nadat Sj. de Jong hiervan in beroep was 
~ekomen bij Ged. Staten, dit college bij zijn 
t>esluit van 18 October 1933, n°. 74, 2• Afd., 
dit raadsbesluit heeft vernietigd, daarbij over
wegende, dat naar het oordeel van den raad 
en van burgemeester en wethouders de kinde
ren bij het bezoeken van de school te Hijlaard 
zonder bezwaar gebruik zouden kunnen maken 
van het binnenpad over Fons, waardoor de 
afstand wordt teruggebracht tot ongeveer 
4786 m, althans minder dan 5 km; dat hun 
vergadering de meening van den raad en van 
burgemeester en wethouders betreffende de 
begaanbaarheid van het binnenpad over Fons 
kan onderschrijven en alzoo in het door den 
adressant aangevoerde geen reden voor de ge
vraagde vernietiging kan vinden ; dat zij in
tusschen van oordeel zijn, dat het raadsbesluit 
om andere reden behoort te worden vernietigd ; 
dat immers de kinderen van den adres ant 
thans niet de school te Hijlaard, doch die te 
Oosterlittens bezoeken, welke laatste 9 à 10 
km, dus verder dan 5 km van de woning van 
den adressant is verwijderd ; dat daarom voor 
dit geval de genoemde wijzigingswet van geen 
belang is, en de raad der gemeente Baarderadeel 
aan deze wet ten onrechte de gronden voor in
trekking der vergoeding heeft ontleend ; 

dat van dit besluit van Ged. Staten de raad 
der gemeente Baarderadeel bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zijne vergadering 
niet, zooals Ged. Staten zeggen, aan de voor
noemde wijzigingswet de gronden voor intrek
king der vergoeding heeft ontleend, doch aan 
de omstandigheid, dat de vergoeding tot 
wederopzegging is verleend en zijne vergadering 
derhalve te allen tijde bevoegd is een eenmaal 
verleende vergoeding of tegemoetkoming te 
wijzigen of in te trekken ; dat Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 
de memorie van antwoord der Eerste Kamer 
1923 heeft medegedeeld, dat de raad bevoegd 
is een eenmaal verleende vergoeding of tege
moetkoming te wijzigen of in te trekken, 
wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe 
aanleiding geven ; dat ook de voormelde wij
zigingswet van 4 Augustus 1933, Stbl. no. 414, 
zich tegen dit besluit niet verzet en daaraan 
zijns inziens niet die heteekenis mag worden 
gegeven, zooals Ged. Staten doen; 

0 . dat op grond van art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920, zooals dit is komen te luiden na 
het totstandkomen der wet van 4 Augnstus 
1933, Stbl. n°. 414, slechts dàn ten behoeve 
van ouders, voogden of verzorgers van in den 
leerplichtigen leeftijd vallende kinderen te
gemoetkoming in of vergoeding van de vervoer
kosten dezer kinderen uit de gemeentekas kan 
worden verleend, wanneer de woning dier 
kinderen meer dan 5 km verwijderd is van een 
voor hen toegankelijke school voor gewoon of 
voor uitgebreid lager onderwijs, waar het door 
hen gewenschte onderwjjs wordt gegeven ; 

dat in het onderhavige geval de kinderen 
wel de meer dan 9 km van hunne woning ver
wjjderde school te Oosterlittens bezoeken, doch 
dat zich op een afstand van minder dan 5 km 
van hunne woning, namelijk te Hijlaard, een 
school bevindt welke blijkens nadere op ver
zoek van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, inge
wonnen ambtsberichten van volkomen de
zelfde richting is als de thans door deze 
kinderen bezochte school, terwijl de kinderen 
eveneens tot deze school kunnen worden toe
gelaten; 

dat derhalve ~een aanspraak op vergoeding 
van of tegemoetJwming in de kosten van ver
voer van de bierbedoelde kinderen meer be
staat; 

dat Ged. Staten van Friesland mitsdien ten 
onrechte hebben vernietigd het besluit van 
den raad der gemeente Baarderadeel, waarbij 
de aan den vader der kinderen, vóór het tot
standkomen der wet van 4 Angustus 1933, 
Stbl. n°. 414, verleende vergoeding werd in
getrokken; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 18 October 1933, n°. 74, 2° afdeeling, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 
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17 Mei 1934. CENTRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambtenarenwet 1929 art. 47 .) 

De beperking der bevoegdheid van den 
ambtenarenrechter, neergelegd in art. 47 
l e lid, ligt geenszins in den aard van zijn 
taak opgesloten, doch bestaat slechts, om
dat zij uit hoofde van buiten den aard dier 
taak gelegen redenen is aangebracht . 

Nu het ambtenarenreglement der ge
meente E. zoodanige beperking niet in
houdt, was het scheidsgerecht bevoegd tot 
wij ziging va11 den datum van ingang ,·an 
het ontslag. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
volgende uitspraak gegeven in zake : 

H. N., wonende t e E, klager, in persoon ter 
openbare terechtzitting verschenen, bijgestaan 
door zijn raadsman Mr. J . A.M. 0 . van Embden , 
advocaat t e Arnhem, 

tegen: 
den Raad der gemeente E., verweerder, 

vertegenwoordigd door den Burgemeester, 
Mr. Dr. C. 0. P. Baron C., in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep ; 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat d,e feiten mn 1,et twiatgeding: 
0 . dat de Raad der gemeente E. bij besluit 

van 21 Jnli 1933 aan H. . eervol ontslag heeft 
verleend als technisch leider van het gasbedrijf 
met ingang van 14 Juni 1933 en zulks wegens 
opheffing van die betrekking ; rustende dit 
besluit op de navolgende overwegingen, enz. ; 

0 . dat het Scheidsgerecht, bedoeld in Hoofd
stuk IX van het Ambtenarenreglement der 
gemeente E. bij uitspraak van 9 Februari 1934 
- naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
naar aanleidin~ van het door H. N. tegen voor
meld besluit ingesteld beroep, heeft beslist, 
dat het beroep terecht is ingesteld voor wat 
betreft den datum van ingang van het aan 
klager verleende eervol ontslag en het beroepen 
Raadsbesluit in dezen zin heeft gewijzigd, dat 
als datum van het aan klager verleende eervol 
ontslag in plaats van " 14 Juni 1933" wordt 
gelezen "21 Juli 1933"; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift aanvoeren
de, enz. 

0 . dat de Raad der gemeente E. bij tijdig 
ingediende contra-memorie heeft geconcludeerd 
tot ongegrondverklaring van het beroep ; 

In ret nle: 
0. dat klager als grief tegen de uitspraak van 

het Scheidsgerecht o. a. aanvoert, dat daarbij 
het bestreden Raadsbesluit niet is vernietigd, 
doch is gewijzigd ; zijnde toch het Scheidsge
recht z. i. tot een zoodanige wijziging niet 
bevoegd: 

0. dat k\agers raadsman ter terechtzitting 
van dezen ltaad deze zienswijze nog nader 
heeft verdedigd met een beroep op het bepaalde 
bij art. 47, lid 1, der Ambtenarenwet, 1929, 
inhoudende, dat het gerecht enkel de aange
vallen besluiten, handelingen en weigeringen 
nietig kan verklarerrm1, oor zooveel noodig, 
bepalen, dat het administratief orgaan zal doen 
of besluiten, hetgeen het ingevolge wet of 
algemeen verbindend voorschrift doen of 

besluiten moet, en onder opmerking, dat den 
ambtenarenrechter dus slechts een beperkte be
voe~dheid is toegekend en met name hem in 
begmsel de bevoegdheid is onthouden om zelf 
in zijn vonnis het vereischte besluit vast te 
stellen, zulks ter voorkoming van het gevaar, 
dat de rechter zich zou plaatsen op den stoel 
der administratie ; 

0. dat deze beschouwingen betreffende art-. 
47, lid 1, voormeld op zich zelve juist zijn, maar 
niet kunnen worden gebruikt tot staving van 
klagers zienswijze ; 

0. immers dat deze hier besproken beperking 
van de bevoegdheid van den ambtenarenrech
ter geenszins in den aard van zijn taak ligt 
opgesloten, doch slechts bestaat, omdat zij uit 
hoofde van buiten den aard dier taak gelegen 
redenen is aangebracht; 

0. dat het Ambtenarenreglement der ge
meente E in geen zijner artikelen de bevoegd
heid van het Scheidsgerecht heeft beperkt op 
een wijze, als in art. 47, lid 1, der Ambtenaren
wet 1929 is geschied met betrekking tot de bij 
die wet bedoelde gerechten; 

0 dat, nu zoodanige beperking niet is aange
bracht, moet worden aangenomen, dat het 
Scheidsgerecht, hetwelk de bevoegdheid bezat 
het aan klager gegeven ontslag te vernietigen, 
ongetwijfeld evenzeer bevoegd was, met in
achtneming van de desbetreffende bepaling van 
vorenbedoeld Ambtenarenreglement, den datum 
van ingang van het ontslag eenige weken later 
te stellen dan bij het bestreden Raadsbesluit is 
geschiedt; 

0. dat de hier besproken grief van klager dus 
ongegrond is ; 

0. enz.: 
0 . dat deze Raad zich voorts kan vereenigen 

met de gronden, welke het Scheidsgerecht tot 
zijn uitspraak hebben geleid: 

0. dat het beroep dus ongegrond moet worden 
verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B. ) 

18 M ei 1934. KO INKLIJK BESLUIT. (Wet 
Middelbaar Onderwijs art. 36quater.) 

Een leerlinge, hoewel aanvankelijk be
stemd voor de afd. A. eener hoogere bur
gerschool, welke afdeeling niet opleidt 
voor het i11 a rt. 55 bedoeld e indexamen, 
en dan ook, na het doorioopen van de -I e 
en IIe (gemengde) klassen, naa,· klasse 
III afd. A. overgegaan, is na het einde 
van den cursus in deze kl asse, om hare 
ouders moveernnde redenen in de Ille 
klasse afd. B (H. B. S.-afd.) geplaa tst, 
tot het volgen van het onderwijs, waartoe 
zij dooi· het haar in de daaraan vooraf
_gaande (gemengde) kl assen ve rstrekte 011> 

denvijs in staat was geste ld. Onder deze 
omstandigheden moet zij op 15 Sept. 1931, 
geplaatst zijnde in de eerste klasse, worden 
beschouwd als tot de van Rijkswege ge
subsidieerde gemeente-H. B. S. te zijn 
toegelaten, en hebben Gedep. Staten dus 
terecht voor deze leerlinge de bij art. 
36quater bedoelde bijdrage vastgesteld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Oldehove tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Groningen van 
5 October 1933, n°. 213, 5• Afd., waarbij zijn 
vastgesteld de gemeentelijke bijdragen in de 
kosten van de van Rijkswege gesubsidieerde 
hoogere burgerschool voor meisjes der gemeente 
Groningen over het jaar 1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Maart 1934, n°. 165; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onder:,vijs, K~nsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1934, n . 5410, Afd. V. H.M. O.; 

0. dat Gedep. Staten van Groningen bij hun 
.evengenoemd besluit hebben vastgesteld de 
bijdragen, bedoeld bij artikel 36quater der 
Middelbaar-onderwijswet, in de kosten van de 
van Rijkswege gesubsidieerde hoogere burger
school voor meisjes der gemeente Groningen 
over het jaar 1931, waarbij de bijdrage voor de 
gemeente Oldehove is bepaald op 2 x f 261.03 
= f 522.06; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de bedoelde bijdragen door de gemeente 
Groningen enkel kunnen worden genoten voor 
de kosten der afdeeling B. van de bedoelde 
school, aangezien de afdeeling A. dier school 
niet kan worden aan~emerkt als eene hoogere 
burgerschool in den zm der Middelbaar-Onder
wijswet ; dat bij de verdeeling der kosten over 
beide afdeelingen volgens opgave van burge
meester en wethouders de jaarwedden van de 
docenten verdeeld zijn naar evenredigheid van 
het aantal uren, dat door hen aan de verschil
lende afdeelingen les is gegeven, terwijl de jaar
wedden van de directrice en het bedienend 
personeel, zoomede de kosten van het gebouw, 
de leermiddelen enz. verdeeld zfjn naar het 
aantal klassen der beide afdeelingen ; dat hier
bij de eerste en tweede klasse beschouwd zijn 
als te bestaan uit eene A. en eene B.-afdeeling 
en dat van de leerlingen dier twee klassen op 
den bij het besluit behoorenden staat alleen die 
zijn opgenomen, die thans de B.-afdeeling vol
gen of in hun oorspronkelijk voornemen die 
afdeeling te gaan volgen door omstandigheden 
werden verhinderd; dat volgens de vorenbe
doelde wijze van berekening de hoogere burger
school voor meisjes, afdeeling B, op 15 Septem
ber 1931 bezocht werd door 81 leerlingen, van 
wie 31 niet afkomstig waren uit de gemeente 
Groningen; dat van de laatstbedoelde in het 
besluit vermelde 31 leerlingen de ouders of 
voogden van S. J. Diekhuis en T. K. Meijer, 
in den zin van artikel 244a (oud) der gemeente
wet, hoofdverblijf hadden in de gemeente 
Oldehove; dat voor het jaar 1931 de in artikel 
36 der Middelbaar-Onderwijswet bedoelde kos
ten van de hoogere burgerschool voor meisjes, 
afdeeling B, moeten worden gesteld op een 
netto-bedrag van f 42286.14; dat het aantal 
leerlingen op 15 September 1931 bedroeg 81 
en dat het gemiddelde bedrag der kosten per 
leerling dus is f 42286.14 gedeeld door 
81 = f 522.06, waarvan volgens het tweede lid 
van artikel 36quater 50 % of f 261.03 per leer
ling ten laste van de in het besluit genoemde 
gemeenten komt; 

dat van deze beslissing het gemeentebestuur 
van Oldehove bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de bijdrage enkel verschuldigd 

is voor leerlingen, die de B.-afdeeling aan de 
bedoelde school volgen, aangezien de A.-afdee
ling niet kan worden aangemerkt als eene hooge
re burgerschool in den zin der Middelbaar
Onderwijswet; dat in de leerstof in de klassen I 
en II van deze school geen onderscheid wordt 
gemaakt tusschen de A.-afdeeling en de B.
afdeeling ; dat eene der beide leerlin~en, ge
naamd Sietske J. Diekhuis, woonachtig in de 
gemeente Oldehove, bij overgang naar de III• 
klasse te kennen heeft gegeven de A.-afdeeling 
te willen volgen ; dat deze leerling aan het 
einde van den cursus III• klasse A.-afdeeling 
onvoldoende vorderin~en had gemaakt om tot 
de IV• klasse A.-afdeelmg te worden toegelaten; 
dat de ouders van Sietske J. Diekhuis daarna 
hebben besloten haar de III• klasse B.-afdeeling 
te doen volgen, enkel om daardoor te voorko
men, dat zij bij het doubleeren van de III• 
klasse A.-afdeeling met een jonger zusje in 
dezelfde klasse zou komen ; dat volgens het 
besluit van Gedep. Staten door dezen overgang 
van A.-afdeeling naar B.-afdeeling de gemeente 
Oldehove thans voor deze leerlinge ook nog een 
bijdrage verschuldigd is over de beide jaren, 
waarin zij de cursussen in de I• en II• klasse 
heeft gevolgd ; dat het nimmer in de bedoeling 
van de ouders heeft gelegen Sietske J. Diekhuis 
in de III• of een daarop volgende klasse de 
B.-afdeeling te doen volgen, doch dat hiertoe 
door bijzondere omstandigheden is overgegaan; 
dat het den raad der gemeente Oldehove op 
grond van het vorenstaande voorkomt, dat. in 
het onderhàvige geval geen bijdrage kan worden 
gevorderd van de voornoemde leerlinge over 
de jaren, waarin zij het onderwijs in de I• en 
II• klasse der hoogere burgerschool voor 
meisjes heeft gevolgd; 

0. dat blijkens de stukken Sietske J. Diek
huis, hoewel aanvankelijk bestemd voor de 
Afdeeling A, niet opleidend voor het eindexa
men in artikel 55 der Middelbaar-Onderwijswet 
bedoeld, en dan ook, na het doorloopen van 
de I• en II• (gemengde) klassen, naar klasse 
III, afdeeling A overgegaan, na het einde van 
den cursus in deze klasse, om hare ouders 
moveerende redenen, in de IIJ• klasse, afdeeling 
B (Hoogere Burgerschool-afdeeling) is geplaatst 
tot het volgen van het onderwijs waartoe zij 
door het haar in de daaraan voorafgaande 
(gemengde) klassen verstrekte onderwijs in 
staat was gesteld ; 

dat zij onder deze omstandigheden op 15 
September 1931, geplaatst zijnde in de eerste 
klasse der meergemelde school, moet worden 
beschouwd als tot de van Rijkswege gesubsidi
eerde gemeente-hoogere burgerschool te zijn 
toegelaten ; 

dat Gedep. Staten bij hun bestreden besluit 
mitsdien terecht mede voor deze leerlinge, 
wier ouders op den gemelden datum in den zin 
van artikel 244a (oud), der gemeentewet hoofd
verblijf hadden in de gemeente Oldehove, _de 
bij artikel 36quater· der Middelbaar-Onderw1Js
wet bedoelde bijdrage, als door deze gemeente 
verschuldigd, hebben vastgesteld ; 

Gezien de Middelbaar-Onderw~jswet: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A.B.) 
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18 M ei 1934. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Ten onrechte hebpen Gedep. Staten de 
opheffing der onderhavige school gelast, 
nu deze 53 leerlingen telt, verwacht mag 
worden dat dit aantal in de toekomst eer 
zal stijgen dan dalen, en het afstands
bezwaar naar elders gevestigde scholen in 
dit geval zeer klemmend is, terwijl boven
dien de omstandigheid zich hier voordoet, 
dat schier· al le inwoners, onverschillig van 
welke gezindte, hun kinderen naar deze 
school plegen te zenden, en dus de schade, 
welke door de opheffing aan het dorps
leven zou worden toegebracht, zich in 
bizondere mate wu doen gevoelen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1°. den raad der gemeente Haskerland, en 
20. K. Hoornveld en 57 andere ouders van leer
lingen der openbare lagere school te Hasker
horne, gemeente Haskerland, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Friesland van 28 De
cember 1933, n°. PO, 2de afdeeling, waarbij is 
besloten te bepalen, dat de openbare lagere 
school te Haskerhorne, gemeente Haskerland, 
met ingang van 1 April 1934 zal worden opge
heven; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 April 1934, n°. 213 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Mei 1934, n°. 3869, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

O. dat het bovengenoemde besluit van 
Gedep. Staten steunt op de overwegingen, dat 
de raad der gemeente H askerland het voorstel 
van burgemeester en wethouders tot opheffing 
van de genoemde school niet heeft aanvaard ; 
dat, hoewel in normale omstandigheden voor 
opheffing van deze school, die 53 leerlingen telt, 
geen termen zouden zijn, thans voor opheffing 
wel aanleiding bestaat, omdat de leerlingen 
zonder te groote bezwaren een der scholen te 
Joure, Oudehaske, tobbegat, of Oosterhaule 
kunnen bezoeken en in dit geval dus bezuini
ging door concentratie mogelijk is ; dat, nu 
opheffing mogelijk is, daartoe dient t.e worden 
peslpten; 

dat de gemeenteraad van H askerland in 
b~roep_ aanvpert, dat _de onderhavige school 
!]Jet mmder dan 53 leerlingen telt; dat de bevol
k:ing van Haskerhorne in de laatste jaren belang
rijk is toegeqomen; dat ongetwijfeld op uit
breiding zal kunnen blijven gerekend, indien 
de school niet verdwijnt; dat, wordt de school 
opgeheven, Haskerhorne niet meer in de eerste 
plaats voor vestiging van bewoners in aanmer
kÎng komt; dat verplaatsing van bevolking 
van het platteland naar de stad in bet algemeen 
in strijd met het algemeen belang is te achten ; 
dat hier alweer het platteland, ingeval van 
opheffing van de school, een veer ·zou moeten 
laten; dat deze school reeds meer dan 200 jaren 
bestaat ; dat de~e instelling intens met de be
volking is samengegroeid; dat schier alle kin
deren van dit dorp de openbare lagere school 
ter plaatse bezoeken, hoe}Vel de godsdienstige 
en politieke overtuigingen der ouders zeer 
verschillend zijn; dat er y!)rscbillende veehou-

ders en arbeiders zijn, die meer uitgaven zullen 
krijgel), wanneer hunne kinderen gedwongen 
worden, elders de school te bezoeken, o. a. 
wegens kleeding en voeding ; dat men grooten 
lof heeft voor het onderwijs aan deze school ; 
dat, indien de kinderen de scholen te Joure of 
Oudehaske gaan bezoeken, verschillende kin
deren den zeer drukken verkeersweg Joure
Heerenveen moeten passeeren, wat een zeer 
ernstig bezwaar is; dat de kinderen niet aan 
den gemeenschappelijken maaltijd thuis zullen 
kunnen deelnemen ; dat leerlingen van de lste 
en 2de klasse, die elders schoolgaan, lang zullen 
moeten wachten, voordat zij huiswaarts zullen 
kunnen keeren, omdat hunne schooltijden 
eerder geëindigd zijn dan die der oudere leer
lingen; dat er ouders zijn, die in de tegemvoor
dige tijdsomstandigheden noode de hulp van 
schoolgaande kinderen kunnen missen ; dat 
deze menschen daarin bemoeilijkt worden, 
daar de kinderen vroeg van huis moeten gaan 
en laat thuis komen ; dat bij opheffing van de 
school het schoolgebouw en de ~choolwoning 
geringe waarde zullen hebben; o:it het niet 
onmogelijk is, dat overgegaan zal kunnen wor
den tot de oprichting van eene bijzondere 
school ter plaatse ; dat zijns inziens de school 
te Haskerhorne in stand moet blijven ; 

dat K. Hoornveld e. a . in beroep aanvoeren, 
dat een groot deel der leerlin~en tusschen de 
schooltijden zal moeten overblijven en dus van 
's morgens half 8 tot 's middags half 5 aan het 
gezinsverba nd onttrokken zijn ; dat de leer
lingen van 6 en 7 jaren 's middags drie uren 
aan zichzelf zijn overgelaten; dat het geregeld 
samenreizen van een groot aantal kinderen in 
moreel opzicht niet wenschelijk is ; dat het 
meerendeel der leerlin~en gebruik zal moeten 
maken van den tamelijk drukken verkeersweg 
met tramlijn Joure-Heerenveen; dat de groo
tere leerlingen thans buiten de schooluren mede 
helpen in de huishouding of in het bedrijf, wat 
in deze moeilijke tijden noodig is, terwijl na 
opheffing van de school de kinderen op het 
drukste gedeelte van den dag, namelijk onder 
het melken, thuis komen en verzorging vragen ; 
dat door het wegnemen van de school Hasker
horne achteruit zal gaan ; dat huns inziens de 
school behoort te worden gehandhaafd; 

0. dat deze school 53 leerlingen telt, terwijl 
met het oog op de toenemende beteekenis van 
het dorp Haskerhorne ve·rwacht mag worden, 
dat dit aantal in de toekomst eer zal stijgen 
dan dalen; 

dat eene zoodanige school slechts dàn yoor 
opheffing in aanmerking komt, indien de af
stand voor de kinderen naar de naastbijgelegen 
openbare school of scholen gering is en aldus de 
bezwaren, verbonddn aan het afleggen van een 
langeren afstand naar school, zich niet ernstig 
doen gevoelen ; 

dat de openbare scholen te Joure, Oudehaske, 
Stobbegat en Oosterhaule onderscheidenlijk 
3500 m, 3050 m, 7900 m en 2100 m van die te 
Haskerhorne zijn verwijderd, waa.ruit volgt, 
dat de ligging van Haskerhorne ten opzichte 
van de openbare scholen in de omgeving zich 
geenszins in bijzondere mate gunstig leent voor 
de opheffing van de openbare school aldaar; 

dat dit afstandsbezwaar in vele gevallen 
niet slechts als een weinig beteekenend onge
rief voor de kinderen is aan te merken, doch 
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veelal op zeer voelbare wijze ingrijpt in het 
leven van de plattelandsbewoners, voor wie 
het om verschillende redenen zeker niet minder 
dan voor de stedelingen van belang is, dat hun
ne kinderen in het middaguur naar huis terug
keeren en niet langer dan noodig is aan het 
!!ezinsleven worden onttrokken ; 
" dat zulks hier te meer klemt, daar de grootere 
kinderen in deze moeilijke tijden niet alleen 
behulpzaam zijn in de huishouding, maar ook 
in het bedrijf ; 

dat daarenboven niet voorbij mogen worden 
gezien de bezwaren van.meer algemeenen aard, 
welke aan de opheffing van een ter plaatse 
gewaardeerde onderwijsgelegenheid - zooals 
deze school is ··- - zijn verbonden. al moge bij het 
doen wegen van die bezwaren voorzichtigheid 
zijn geboden ; 

dat inzonderheid in het onderhavige geval 
de schade, welke door de opheffing van de 
school aan het dorpsleven zou worden toege
bracht, zich sterk ,zou doen gevoelen, wijl zich 
hier de weinig voorkomende omstandigheid 
voordoet, dat schier alle inwoners, onverschillig 
van welke gezindte, hunne kinderen naar deze 
school plegen te zenden, waardoor zij een 
belangrijker plaats inneemt, dan daar, waar de 
openbare school slechts voor een gedeelte der 
bevolking tot onderwijsgelegenheid strekt ; 

dat. op grond van een en ander moet worden 
geoordeeld, dat de te verkrijgen bezuiniging de 
opheffing van deze school niet rechtvaardigt ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

23 Mei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet a.rt. 52.) 

Beroep niet-ontvankelijk verklaard om
dat de voorziening in cassatie op den vier
den dag na de uitspraak heeft plaats 
gehad. 

De derde dag was de Goede Vrijdag, 
derhalve niet een dag, waarop inge'volge 
art. 68 van Reglement I, vastgesteld bij 
K. B. van 14 Sept. 1838, S . 36, een uit 
een wettelijk voorschrift voortvloeiende 
verhindering bestond om de verklaring, 
waardoor de voorziening plaats vindt, af 
te leggen. 

A. Engles te Wassenaar, eischer, adv. Mr. 
G. H. E. Nord Thomson, 

tegen: 
J. J. lVI. Wiegman , a l s burg. van de gem. 
\Va.ssenaar, verweei·der, adv. Jhr. Mr. G. W. 
van der Does. 

Proc.-Gen. Tak nam de volgende conclusie: 
Tegen een door de Rb. alhier uitgesproken 

vonnis val1 onteigening, betreffende eene 
strook gronds grenzende aan den Rijksstraat
weg onder Wassenaar in de kom van den 
Deyl , deel uitmakende van een terras voor een 
hotel aldaar, is het dus luidende middel van 
cassat~ aangevoerd: 

"S. of v. t. van de artt. 152 en 162 der 
Grondwet, 1, 2, 37, 40, 41, 62, 63, 64 en 72a 
der Onteigeningswet, 20 R. 0. , en 48 en 59 
Rv., doordat de Rb., na beslist te hebben, dat 
aan eischer vooreerst zal moeten worden ver
goed de werkelijke waarde van den te ont
eigenen grond ten bedrage van f 765, 

vervolgens overweegt wat betreft de door 
eischer te lijden en dus aan hem te vergoeden 
bedrijfsschade : 

dat de Rb. zich vereenigt met het door des
kundigen gevolgde systeem, waarbij een winst
derving wordt gecalculeerd, waarin tevens 
eventueele waardevermindering van het over
blijvende deel is verdisconteerd; 

dat de Rb. zich voorts vereenigt met de 
conclusie van deskundigen, dat ten gevolge 
van het verkleinen van gedaagde's terras zijll 
winst zal dalen met f 517.48 per jaar; 

en na verwerping van door verweerder daar
entegen geopperd bezwaar beslist dat eischer 
echter terecht heeft betoogd, dat de door des
kundigen berekende daling der winst niet mag 
worden gelijkgesteld met de bedrijfsschade; 

dat inderdaad van dit bedrag van f 517.48 
behoort te worden afgetrokken de rente, die 
gedaagde kan maken van · het hem als schade
vergoeding voor den te onteigenen grond toe 
te kennen bedrag van f 765, welke rente de 
Rb. naar den voet van 4½ pct. 's jaars wil 
berekenen op rond f 34 .48; 

dat de jaarlijksche bedrijfsschade van ge
daagde dus beloopt f 517.48 - f 34.48 is f 483 ; 

dat de Rb. zich voorts weer vereenigt met 
de redeneering van deskundigen, dat het be
drijf van gedaagde zich in 10 jaar zal hebben 
aangepast bij den veranderden toestand, en 
hem dus de hiervoor berekende schadevergoe
ding van f 483 per ja.ar gedurende 10 ja.ren 
behoort te worden toegekend; 

dat de Rb. echter de berekening van des
kundigen, dat de totale bedrijfsschade dus zou 
bedragen 10 maal het bedrag der jaarlijksche 
bedrijfsschade, als onjuist verwerpt; 

dat eischer terecht heeft opgemerkt, dat 
hier behoort te worden berekend het bedrag 
der contante waarde van deze 10 jaarlijksche 
uitkeeringen, en deze - berekend naar een 
rentevoet van 41/2 pct. 's jaars - bedraagt 
8 .260 X f 483 is f 3993.93; 

waarna de Rb., met inachtneming van nog 
enkele andere schadefactoren wegens aanplant 
van nieuwe hoornen, verplaatsing van een 
reclamebord en ijzeren afsluithek, tijdelijke 
stagnatie in bedrijf en in benzine-omzet, de 
schadeloosstelling vaststelt op f 5761.93, heb
bende de door de Rb. benoemde deskundigen 
onder het hoofd "bedrijfsschade" gerappor
teerd: 

De strook grond dienende tot terras ver
tegen,voordigt als gebruiksobject nog een af
zonderlijke waarde en wordt volgens het oor
deel van ondergeteekenden bepaald door het 
gemis aan winst op het terras door de mindere 
ruimte voor het pl aatsen van stoelen en tafels 
welke door de onteigening van de ± 1.85 m 
breede strook overblijft. Zij zijn van meening 
dat als gedaagde voor de daarvoor te derven 
winst wordt schadeloos gesteld, eventueele 
waardevermindering van het overblijvende 
deel daaronder wordt verdisconteerd. , 

waarna deze het bedoelde gemis aan winst 
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berekend hebben op f 517.48 per jaar ove1· 10 
jaren, terwijl zij onder het Hoofd: ,,Verlies 
van stand en cl ientèle" hebben gerapporteerd: 

Ondergeteekenden meenen, dat de stand 
door de onteigening niet zal achteruitgaan en 
dat dit verlies, al wu er sprake van zijn, even
als het verlies van clienntèle is begrepen in 
de vergoeding welke voor bedrijfsschade is 
toegekend., 

hebbende de Rb. , overwegende en beslissen
de a ls bovenvermeld, in strijd met de wet, den 
eischer niet toegekend volledige schadevergoe
ding, immers geen vergoeding voor de waarde
vermindering welke voor het overblijvende 
(niet onteigende) deel het noodzakel ijk gevolg 
van de onteigening is noch voor schade ten 
gevolge van de onteigening in het hotel en 
restaurantbedrijf, dat in het overblijvende 
wordt uitgeoefend en die voortspruitende uit 
het verlies van clientèle, 

daar in het door de Rb. gevolgde systeem, 
ten aanzien van wat de Rb. ,,bedrij fsschade" 
noemt, uitsluitend is vastgesteld hetgeen 
eischer aan winst zal derven ten gevolge van 
het niet meer kunnen exploi teeren van de te 
onteigenen strook grond zelf, en de genoemde 
schadefactoren daarmede niet zijn vergoed, 
noch daarin zijn of kunnen zijn verdisconteerd, 
doch daarvoor nog bovendien aan eischer ver
goeding had moeten zijn toegekend tt;,rwij l, 
indien deze grief niet mocht opgaan omdat de 
Rb. in het midden gelaten heeft, of er ten 
gevolge van de onteigening zal intreden waar
devermindering van het overblijvende deel en 
schade ten gevolge van achteruitgang van 
stand en van verlies van clientèle voor het 
overblijvende bedrijf, de Rb. zulks in strijd 
met de wet niet heeft onderwcht, immers dat 
onderzoek heeft nagelaten op gronden, welke, 
gelijk boven uiteengezet, slechts er toe kunnen 
leiden dat de schadeloosstelling wegens de 
onteigening op een ander bedrag dan de wer
kelijke en volledige vergoeding dei· schade 
wordt vastgesteld, zijnde de beslissing, doordat 
zij geen inzicht geeft, of deze schaden zich 
zullen voordoen en tot welke bedragen, dan 
bovendien niet overeenkomstig de wettelijke 
vereischten gemotiveerd." 

Gelijk in de grief terecht wordt betoogd, 
overweegt de Rb. omtrent de door thans
eischer te lijden bedrijfsschade, welke hem be
hoort te worden vergoed als direct gevolg der 
onteigening: ,,dat de Rb. zich vereenigt met 
het door deskundigen gevolgde systeem, waar
bij een winstderving wordt gecalculeerd , waar
in tevens eventueele waardevermindering van 
het overblijvende deel is verdisconteerd". 

Tegen deze wijze van doen heeft de geachte 
pleiter voor den onteigende, blijkens zijne 
mondelinge toelichting der klacht, twee be
zwaren geformuleerd. In de eerste plaats, wo 
zeide hij, is het spreken van eventueele waar
devermindering reeds verkeerd. Een van 
tweeën. Of er is waardevermindering, of zij is 
er niet. Is zij er, dan moet zij worden betaald. 
Ontbreekt zij, dan mag zij niet worden bere
kend, laat staan vergoed. Op een en ander 
bouwt hij dan zijne stelling, dat ten onrechte 
verzuimd is te onderzoeken en vast te stellen, 
of van waardevermindering is gebleken. Daar
mede is hij evenwel nog niet teverden en als 
tweede verwijt wierp hij op, dat had moeten 

worden onderwcht en beslist, of het overblij
vende deel van het complex door de onteige
ning in waarde zal achteruitgaan. 

H et komt mij voor, dat zijne bezwaren niet 
tot cassatie kunnen le iden en dat het door de 
Rb. gevolgde stelsel a ls juist mag worden aan
vaard . Wat toch is het geval. Zij berekent de 
winst, die door eischer zal worden gedorven, 
doordien hem van zijn e igendom, waarin hij 
zijn bedrijf uitoefent, een deel zal worden ont
nomen door onteigening van een stukje van 
zijn terras. Die te derven winst vertegenwoor
digt derhalve, indien zij gekapita liseerd word t, 
zooals later geschiedt, de mindere waarde , die 
een eventueele kooper voor het restant zal 
geven en ongekapital iseerd tevens de mindere 
opbrengst, welke eischer straks van zijn eigen
<lom jaarlijks zal genieten ten gevolge van de 
door de onteigening geleden schade. Mitsdien 
vinden alle mogelijke schadefactoren zich terug 
in het a ls bedrijfsschade toegekend bedrag, 
terwijl het mij onnciodig lijkt ieder dier fac
toren met name te noemen. 

Ik acht derhalve vernietiging vau het vonnis 
op de aangevoerde gronden uitgesloten en con
cludeer mitsdien, waar naar mijn oordeel 
eischer volledig door haar wordt schadeloos 
gesteld, en de door de Rb. gevolgde methode 
mij geoorloofd lijkt en tot dit doel kan leiden. 
tot verwerping van het beroep, met veroor
deeling van den eischer in de kosten op de 
behandeling zijner zaak in deze instantie ge
vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis (Rb. ' s-Gravenhage 27 
Maart 1934 ; R ed. W .) en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 21 Nov. 1933, 
waarnaar in eerstgemeld vounis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat verweerder tot cassatie in zijne hoedani g
heid heeft gevorderd voor verbeter ing van den 
weg n°. 4 van het Rijkswegenplan 1932 Am
sterdam - Sassenheim - Haagsche Schouw -
's-Gravenhage, in de kom van den Deyl in de 
gem eente Wassenaar onteigening van eerr ten 
name van den e ischer tot cassatie, Engles, 
staande strook grond van ongeveer 1 a 53 ca, 
deel uitmakende van het perceel bij het K a
daster beke nd als : huis, erf, waranda en stal , 
gemeente W assenaar, Sectie B , n°. 2352, alwaar 
Engles het bedrijf van hotel- en restaurant
houder uitoefent; 

dat Engles de gevraagde onteigening uiet 
heeft tegengesproken, doch bezwaar heeft ge
maakt tegen de aangeboden schadeloosstelling; 

dat bij gemeld interlocutoir vonn is 3 des
kundigen zijn benoemd om bericht uit te bren
gen omtrent de schadeloosstelling, die voor de 
onteigening van voornoemd goed aan Engles 
zal behooren te worden gegeven en de Rb. in 
haar bestreden vonnis het rapport der deskun
digen heeft overgenomen, in welk rapport, na 
bepaling der werkelijke waarde van den te 
onteigenen grond, omtrent de door Engles te 
lijden bedrijfsschade, wordt verklaard: ,,De 
strook grond dienende tot terras vertegenwoor
digt als gebruiksobject bovendien nog een 
afzo nderlijke waarde en wordt volgens het 
oordeel van ondergeteekenden bepaald 'door 
het gemis aan winst op het terras door de 
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mindere ruimte voor het plaatsen van stoelen 
en tafels, welke door de onteigening van de 
± 1.85 m breede strook overblijft. Zij zijn van 
meening, dat als gedaagde voor de daardoor 
te derven winst wordt schadeloos gesteld, even
tueele waardevermindering van het overblij
vende deel daaronder wordt verdisconteerd."; 

dat de deskundigen daarna een onderzoek 
instellen naar de ontvangsten op het terras, 
daarbij nagaande het gemiddeld aantal clien
ten gedurende de ter zake in aanmerking 
komende maanden en de gemiddelde vertering 
van iederen client en daarbij onderzoekende 
hoeveel stoelen binnen de lijn der onteigening 
op het terras kunnen worden geplaatst en 
hoevele malen gedurende bedoelde maanden 
elke stoel per dag kan worden bezet, waa1·na 
deskundigen tot het resultaat komen, dat het 
bezoek langs het hek binnen de lijn der ont
eigening zeker niet meer dan 1/10 van het ge
heele bewek zal uitmaken; 

dat de deskundigen ten slotte de schadeloos
stelling wegens bedrijfsschade op f 517.48 per 
jaar bepalen, en, oordeelend, dat het bedrijf 
zich in 10 jaren aan den veranderden toestand 
zal hebben aangepast, de geheele schadeloos
stelling uit gemelden hoofde op rond f 5175 
vaststellen; 

dat voorts de deskundigen nog meenen, ,,dat 
de stand door de onteigening niet zal achter
uitgaan en dat dit verlies, al zou er sprake 
van zijn, evenals het verlies van clientèle is 
begrepen in de vergoeding, welke voor be
drijfsschade is toege!rnnd"; 

0. dat blijkens het bestreden vonnis "de Rb. 
zich vereenigt met het door deskundigen ge
volgde systeem , waarbij een winstderving wordt 
gecalculeerd, waarin tevens eventueele waarde
vermindering van het overblijvende deel is 
verdisconteerd" ; 

dat de Rb. zich voorts vereenigt met de con
clusie van deskundigen, ,,dat ten gevolge van 
het verkleinen van gedaagde's - Engles' -
terras zijn winst zal dalen met f 517.48 per 
jaar" en dat het bedrijf zich in 10 jaren aan 
den veranderden toestand zal hebben aange
past, doch, op niet tot de cassatie afdoende 
gronden, de schadeloosstelling wegens bedrijfs
schade op een minder hoog bedrag vaststelt; 

dat ten slotte de Rb., de onteigening uit
sprekend, het bedrag der geheele schadeloos
stell ing op f 5761.93 heeft bepaald, en, daar 
het aanbod f 6502.50 bedroeg, Engles in de 
proceskosten heeft veroordeeld ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: enz., zie conclusie; 

0. omtrent de ontvankelijkheid van het be
roep: 

dat het bestreden vonnis is gewezen op 27 
Maart 1934, tenvijl de voorziening in cassatie 
is gesch ied op 31 Maart daaropvolgende, im
mers de verklaring ter griffie der Rb., waar
door de voorziening heeft plaats gehad, is 
gedaan op I aatstgenoemden dag; 

dat de 30e Maart was de Goede Vrijdag, 
derhalve niet een dag, waarop, ingevolge art. 
68 van Reglement I, vastgesteld bij K. B. van 
14 Sept. 1838, S. 36, een ui t een wettelijk 
voorschrift voortvloeiende verhindering bestaat 
de voormelde verklaring af te leggen; 

dat derhalve de voorziening in cassatie niet, 
naar den eisch van art. 52 der Onteigenings-

wet, heeft plaats gevonden 3 dagen na de 
uitspraak; 

Verklaart den eischer niet-ontvankelijk in 
zijn beroep tot cassatie; enz. 

(W.) -

24 Mei 1934. CENTRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambtenarenwet 1929 art. 24 j 0

• 

art. 58 le lid.) 
Door de mededeeling van den Minister 

van Onderwijs aan eischer, toenmaals 
leeraar aan een R . H. B. 8., inhoudende, 
dat deze Minister geen vrijheid kon vinden 
te bevorderen, dat eischer na a floop van 
den termijn, waarvoor hij als leeraar aan 
die R. H. B. 8. was benoemd, in vasten 
of t ijdelij ken dienst werd aangesteld, is 
eischer niet rechtstreeks, doch hoogstens 
indirect in zijn belang getroffen - zijnde 
immers dit bericht niet aan te merken als 
een weigering zijner benoeming door de 
Kroon - zoodat het bestreden besluit niet 
is een besluit, als bedoeld in art. 24, lid 1 
j 0

• art. 58, lid 1 der Ambt.wet 1929 en 
eischer, toenmaals klager, terecht door het 
ambtenarengerecht in zijn beroep niet-ont
vankel ijk verklaard is. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

J. L. C., wonende te Amsterdam, eischer in 
hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. K. J. van Nieukerken, advocaat te 
Amsterdam, 

tegen: 
den Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, gedaagde in hooger beroep, 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden, W. de Boer, admi: 
nistrateur aan het Departement van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, wonende te 
's Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten i-an het twistgedinq: 
0. dat de Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen d.d. 27 Juni 1933 aan 
voornoemden J. L . C., toenmaals leeraar aan 
de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht, een 
schr\jven heeft gericht, luidende : 

"Ik heb de eer U te berichten, dat ik, gelet 
op de ontvangen ambtsberichten, geen vrijheid 
kan vinden te bevorderen, dat Gij na afloop 
van den termijn, waarvoor Gij als leeraar aan 
de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht zijt 
benoemd, in vasten of tijdelijken dienst wordt 
aangesteld" ; 

0. dat, naar aanleiding van het daartegen 
door J. L.C. ingestelde beroep, het Ambtenaren
gerecht te 's Gravenhage b\J uitspraak van 16 
Februari 1934 - naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - genoemden J. L. C. niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn beroep ; 

O. dat laatstgenoemde van die uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gronden 
heeft verzocht, dat het dezen Raad behage 



1934 24 MEI 208 

die uitspraak te vernietigen en opnieuw recht 
doende: het aangevallen Besluit van den Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen d .d. 27 Juni 1933, betreffende appellant's 
- kla"er's niet - aanstelling als leeraar aan 
de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht ip. 
vasten of tijdelijken dienst, of de aangevallen 
handeling of weigering van Zijne Excellentie als 
voorschreven, op de in het oorspronkel[jke 
klaagschrift vervatte gronden nietig te verkla
ren; 

en voor zooveel noodig met toepassing van 
artt. 47-49 Ambtenarenwet 1929, te bepalen, 
dat appellant-klager toen gerechtigd was en 
sindsdien is tot een aanstelling als leeraar in 
vasten dienst aan de Rijks hoogere burger 
school te Utrecht; 

voorts dat aan appellant-klager ter zake zijner 
niet-aanstelling (besluit, handeling of weigering 
van Verweerder als voorschreven) competeert 
schadevergoeding ten laste van het Rijk van 
l September 1933 af tot op het tijdstip, waarop 
hij als vast leeraar aan een Rijks hoogere burger 
school of soortgelijke instelling zal zijn aange
steld, ad f 3220 per jaar, of zoodanig ander 
bedrag als de Raad in goede Justitie zal bepa
len ; tot betaling van welke schadevergoeding 
het Rijk, althans Verweerder q.q. worde 
veroordeeld ; 

In rechte: 
0. dat eischer, toenmaals klager, in ziju 

klaagschrift heeft verzocht een Scheidsrechter
lijke uitspraak in deze te willen bevorderen ; 

0. dat, daargelaten of in een geval als het 
onderhavige sprake is of kan zijn van een 
Scheidsrechterlijke uitspraak, deze Raad als 
de strekking van dat verzoek wil en enkel kan 
aannemen, dat eischer heeft willen vorderen, 
dat het door hem aangevallen besluit wordt 
vernietigd ; 

0. dat eischer in zijn beroepschrift onder 
meer heeft te kennen gegeven, dat het litigieuse 
hericht van den verantwoordelijken Minister 
van Onderwijs (te weten het ten deze bedoelde 
schrijven van den Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 27 Juni 1933) 
is aan te merken als een weigering zijner be
noeming door de Kroon ; 

0. dat deze Raad eischer daarin niet vermag 
te volgen, doch in evenbedoeld schrijven slechts 
kan zien een mededeeling van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen -
onafhankelijk van de Kroon gedaan - houden
de, dat deze functionnaris iets niet zal doen, 
n.l. niet zal bevorderen, dat eischer (door de 
Kroon) in vasten of tijdelijken dienst wordt 
aangesteld ; 

0. dat eischer echter door een dergelijke 
mededeeling, welke enkel van informatorischen 
aard is, niet rechtstreeks, doch hoogstens indi
rect in zijn belang is getroffen, hebbende eischer, 
indien hij meende zich bij bedoelde mededee
ling niet te kunnen neerleggen, zich met een 
desbetreffend verzoek tot de Kroon kunnen 
richten en dan tegen een eventueele afwijzing 
van dit verzoek door de Kroon of wel een 
weigering door dezelve, om ter zake te besluiten 
-of te handelen, bij den betrokken rechter in 
beroep kunnen komen, hetgeen echter niet is 
_geschied; 

0. dat mitsdien, waar het bestreden besluit 

niet is een besluit, als bedoeld in artikel 24, 
lid 1, j0 • artikel 58, lid l, der Ambtenarenwet 
1929, klager, thans eischer, bij de bestreden 
uitspraak terecht niet-ontvankelijk is verklaard 
in zijn beroep, en deze uitspraak behoort te 
worden bevestigd ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

24 M ei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 9 j 0

• art. ll.} 
Terecht hebben Gedep. Staten goedkeu

ring onthouden aan een bouwverordening, 
die bepaalt dat "behoudens vrijstelling" 
geen gebouw mag worden opgericht anders 
dan aan een weg, die voldoet aan in de 
verordening omschrnven eischen. Het ont
breken van een bepaling, welke de vrij
stell ingsbevoegdheid beperkt in verband 
met het behoud van het natuurschoon ter 
plaatse door voorschriften ten aanzien van 
den onderlingen afstand der gebouwen, is 
in strijd met het algemeen belang, wes
halve de verordening niet voor goedkeu
ring vatbaar is. 

W~j WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Oostkapelle tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Zeeland van 12 Januari 
1934, waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
bouwverordening voor Oostkapelle ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1934, n°. 261 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 16 Mei 1934, n°. 4005 
M/P. B. R., afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Gedep. Staten van Zeeland bij hun 
besluit van 12 Januari 1934, n°. 236, 3° Afdee
ling, goedkeuring hebben onthouden aan het 
besluit van den raad der gemeente Oostkapelle 
van 12 Augustus 1933, zooals dit nader door 
dien raad is gewijzigd in zijne vergaderingen 
van 8 November 1933 en 13 December 1933, tot 
vaststelling van eene nieuwe bouwverordening 
voor die gemeente ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat artikel 22 van de voormelde bouwverorde
ning o.a. bepaalt, dat "behoudens vrijstelling" 
geen gebouw mag worden opgericht anders 
dan aan een weg, die voldoet aan het bepaalde 
in artikel 9 ; dat de Inspecteur van de Volks
gezondheid in zijn advies van 4 September 
1933, n°. 449/10, ten aanzien van voorschreven 
bepaling de opmerking maakt, dat, indien het 
verbod om anders te bouwen dan aan een weg 
alleen wordt bepaald "behoudens vrijstelling" 
(van burgemeester en wethouders) het - zooals 
de ervaring reeds beeft geleerd - als zoodanig 
in de practijk vervalt ; dat h\j om die reden dit 
voorbehoud ontoelaatbaar acht, tenzij men het 
beperke tot te noemen gevallen, zooals in lid 
4 van het model, in den handel gebracht en 
verkrijgbzar gesteld, is geschied; dat hun 
college, zich vereenigende met het door den 
Inspecteur opgeworpen bezwaar, aan het ge
meentebestuur in overweging gaf, door wijziging 
daaraan tegemoet te komen ; dat blijkens 
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schrijven van burgemeester en wethouders van 
10 November 1933, n°. 309, d e raad dit artikel 
onveranderd wenschte te behouden en het 
bouwen van nette huisjes in het algemeen niet 
wenschte tegen te gaan, ook niet in de vroonen 
bij de duinen, waar ze zijns inziens, mits vol
doelde aan artikel 41, niet zullen misstaan; dat 
de voornoemde Inspecteur daarop nogmaals 
zijne bedenkingen tegen de voorschreven bepa
ling heeft uiteengezet, doch dat de raad ook 
daarin geen aanleiding beeft gevonden de 
bepaling dienovereenkomstig te wijzigen; dat 
echter het betoog van den raad geenerlei ver
andering brengt in het oordeel van hun college, 
hetwelk overeenstemt met dat van den Inspec
teur der Volksgezondheid, dat het ontbreken 
van eene bepaling, welke de in artikel 22 der 
bouwverordening bedoelde vrijstellingsbevoegd
heid voor het bouwen beperkt tot ten minste 
100 m onderlingen afstand in het duin-, vroon
en boschgebied, en tot ten minste 60 m onder
lingen afstand buiten deze gebieden, strijd ig 
is met het algemeen belang en daaraan mitsdien 
geen goedkeuring kan worden verleend ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Oostkapelle bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat de door Gedep. Staten ge
wenschte beperkende bepalingen zeer bezwarend 
geacht worden voor hen; die in deze gemeente 
zouden wenschen te bouwen, waardoor de 
bouwondernemers te dezer plaatse ten zeerste 
zullen worden gedupeerd en de neringdoenden 
in de gemeente, doordat het voor gezinnen 
bezwaarlijk zal worden zich bier te komen 
vestigen, eveneens in hun bestaan zullen worden 
benadeeld, hetgeen ook met het oog op de 
tegenwoordige moeilijke t ijden van malaise en 
algemeen heerschende werkloosheid, tot gevolg 
zal hebben, dat de helangen der gemeente 
zullen worden geschaad, waartoe de gemeente
raad niet wenscht mede te werken; 

O. dat Gedep. Staten van Zeeland naar Ons 
oordeel op juiste gronden goedkeuring aan het 
onderhavige raadsbesluit hebben onthouden; 

dat de gemeenteraad wel aanvoert, dat door 
het opnemen van de door Gedep. Staten ge
wenschte beperkende bepalingen de belangen 
van de bouwondernemers en neringdoenden in 
zijne gemeente zullen worden benadeeld en 
daardoor ook het gemeentebelang zal worden 
geschaad, doch dat dit laatste in nog ernstiger 
mate zou zijn, wanneer, zooals bij het ontbreken 
van deze bepalingen is te verwachten, de onge
reptheid van het in de gemeente aanwezige 
natuurschoon gevaar zou loopen te verdw~inen; 

dat door den vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur op de openbare vergadering 
van de A.fd eeling van den Raad van Statè, voor 
de Geschillen van Restuur, waarin over deze 
zaak versla& is uitgebracht, nog geopperd is de 
mogelijkheia om in de verordening wel het 
bouwen in de duin-, vroon - en boschgebieden 
slechts toe te staan met inachtneming van een 
bepaalden onderlingen afstand tusschen d e ver 
schillende gebouwen, maar ten aanzien van het 
bouwen in het overige gedeelte der gemeente 
dezen eiscb niet te stellen, doch dat, wat hier
van ook moge zijn, Wij bjj de beslissing op het 
onderwerpelijke beroep niet bevoegd zijn om, 
nu eene dergelijke bepaling in de verordening 
niet voorkomt, deze daarin alsnog te doen 
opnemen; 

L. 1934. 

dat mitsdien het bestreden besluit behoort 
te worden gehandhaafd : 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 

(AB.) 

25 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Tabakswet 1921 art. 15.) 

Voor een aan een vennootschap onder 
firma verleende bedrijfsvergunning is 
slechts enkelvoudig vergunningsrecht ver
schuldi gd en niet zooveelvoudi g als er 
fi rmanten zijn. De stelling toch,. dat alle 
leden der vennootschap onder firma in
dividueel als houders eener eigen bedrijfs
vergunning zouden moeten worden aan
gemerkt, is in strijd met het systeem der 
wet, waarbij de vennootschap onder firma 
in deze wordt behandeld als eenheid, al 
zal uit den aard der zaak ieder van de 
leden der vennootschap, wanneer hij als 
zoodanig handelt, door de bedrijfsvergun
ning worden gedekt. 

De Staat der Nederlanden, eischer, adv. 
Jhr. Mr. W. M. de Brnuw, gepleit door Jhr. 
Mr. J. H. de Brauw, 

tegen: 
1 °. de Venn. van Kooph. o. d. firma Lo kin 
& Weisz, te Amsterdam, 2°. F. H. Chr. Lokin, 
3°. J. Chr. Weisz, beiden te Amsterdam, -
verweerders , tevens incidenteel eischers, adv. 
Mr. J. W. Dekker, gepleit door Dr. A . C. G. 
van Proosdij , te Amsterdam. 

Proc.-Gen. Tak nam de volgende conclusie: 

Post al,ia (voor de fe iten en het middel zie 
het arrest) : 

Ik kan mij met de voorgedragen grief niet 
vereenigen. Vooropgesteld zij, dat het doel 
der Tabakswet, blijkens de cons iderans daar
van, is de heffing van accijns op tabak ter 
versterking der inkomsten van 's Rijksschat
kist en dus niet eene versterking dier inkom
sten door de heffing van een vergunnings
recht. Daardoor verkrijgt dè verschuldigde 
vergoeding voor laatstelijk bedoeld recht meer 
het karakter eener restitutie voor gedane ad
ministratieve werkzaamheden en mag dit 
recht worden beoordeeld los van fiscale be
schouwingen. Dit veroorlooft mitsdien Hoofd
stuk II dier wet vrijer en ruimer te bezien, 
waarbij het reeds aanstonds de aandacht trekt, 
dat het opschrift daarvan luidt "Bedrijfsver
gunningen", waaruit valt af te leiden, dat 
daarin de vergunningen voor het uitoefenen 
van het tabaksbedrij f worden behandeld, niet 
van de personen, welke aan dat bedrijf deel
nemen. En waar nu art. 14 dier wet in de 
eerste ali nea daarvan als eisch stelt, dat 
ieder, die een tabakshandel drijft daarvoor 
eene bedrijfsvergunning behoeft, spreekt het 
vanzelf, dat di t ook geldt voor eene vennoot
schap onder firma, wat nader geaccentueerd 
wordt in den aanhef en sub b van art. 15. 
Dit brengt mij er toe te gelooven, dat voor 
eene firma ééne bedrij fsvergunning voldoende 
is, die dan moet worden beschouwd als uit-

14 
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gegeven aan de firmanten gezamenlijk. Nu 
schrijft echter dit zelfde art. 15 voor, dat 
voor "de bedrij fsvergunning" een vaststaand 
bedrag verschu ldigd is, waaruit bl ij kt, dat 
ook de vennootschapsvergunning met gelijk 
bedrag behoort te worden gekweten, zoodat 
het onjuist is dit evenzoovele malen te vorde
ren als er firmanten zijn. Tot gelijke conclusie 
kom ik trouwens ook langs anderen weg, im
mers, door dit bedrag als retributie aan te 
merken en dan aan te nemen, dat voor ééne 
vergunning in het systeem der wet slechts 
ééne retributie verschuldigd is. 

Die opvatting wordt niet teniet gedaan door 
art. 16 der wet, bepalende, dat de vergunning 
persoon lij k i , Dit toch heeft de beteekenis, 
dat de vergunning geldt voor hem, aan wie 
zij is uitgereikt en dat zij niet aan een ander 
kan worden overgedragen. 

Verweerders hebben hunnerzijds nog als 
cassatiemiddel aangevoerd: enz. , zie het ar
rest. 

Ik geloof, dat dit terecht is geschied, aan
gezien het gegeven dictum zulk eenen ont
houdingsplicht als gevolg van het gewijsde 
worden van het arrest met zich brengt. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beiderzijds ingesteld cassatieberoep en 
voorts dat Uw Raad bepale dat de eischer van 
de proceskosten in cassatie driekwart gedeelte 
zal dragen en de verweerders een kwart daar
van. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zooveel 

thans van belang, blijkt: 
dat aan de vennootschap onder de firma 

Lokin & Weisz, - welke in haar bedrijf tabak 
geheel of gedeeltelijk tot verbruik bereidt en 
tot verbruik bereide tabak voor den verkoop 
in het klein verpakt -·, op 1 Juni 1922 voor 
dat bedrijf is ve.-Ieend een bedrijfsvergunning 
overeenkomstig art. 14 der T abakswet 1921 , 
s. 712; 

dat sindsdien tot 1 Juni 1926 jaarlijks het 
krachtens art. 15 van genoemde wet verschul
digde vergunningsr cht éénmaal is betaald, 
doch sedert I aatstgenoemden datum de Staat 
jaarlijks tweemaal dat recht heeft gevorderd, 
daarbij inemende het standpunt dat krach
tens genoemd art. 14 elk der beide leden van 
genoemde vennootschap voor de uitoefen ing 
van het vorenomschreven bedrijf in het bezit 
moet zij n van een bed,;jfsvergunning en 
daarvoor vergunningsrecht verschuldigd is; 

dat de wederpartij aan die vordering heeft 
voldaan, doch, stellende voormeld standpunt 
van den Staat niet te deel en en onder protest 
de gevorderde f 45.88 te hebben betaald hoe
wel zij slechts f 27.94 schuldig was, den Staat 
heeft deen dagvaarden voor het Hof te Am
sterdam - aan welke bes! iss ing volgens over
eenkomst van partijen deze zaak bij proroga
tie werd onderworpen -, en heeft gevorderd 
dat de Staat worde veroordeeld: 

1 °. om aan de vennootschap het onver
schuldigd betaald bedrag van f 17.94 terug te 
geven. en 

2°. om zich ervan te onthouden voo r het 
ééne bed1•ij f van de venuootschap meer Le vor
deren c'an éénmaal de vergoeding, d ie over
eenkomstig de wettel ij ke tarieven voor het 

hebben van een bedrij fsvergunning moet wor
den betaald; 

dat het Hof bij het bestreden arrest de eer
ste vordering heeft toegewezen na te hebben 
overwogen: 

.,dat ingevolge de considerans der Tabaks
wet 192-1, S. 712, deze wet beoogt om, rn ver
band met de noodzakelij ke versterking der 
inkomsten van 's Rij ks schatkist, een accij ns 
op tabak te heffen ; 

"dat daarin niet gesproken wordt van een 
vergunningsrecht op het tabaksbedrij f, waar
over hoofdstuk II dier wet handel t, zoodat 
moet worden aangenomen, dat het vergun
ningsrecht niet het tiscale doel beoogt dat in 
den considerans is uitgedrukt; dat dan ook 
de a rtikelen van het 2de hoofdstuk kennelijk 
de strekking hebben door eene bedrij fsvergun
ning, als middel om met de tabaksbedrijven 
bekend te zijn, aan de administratie de rich
tige heffing der accijnzen te verzekeren; dat 
dit doel volkomen wordt bereikt door van de 
bedrijven en niet van de daaraan deelnemende 
personen een vergunningsrecht te heffen als 
aandeel in de aan de controle verbonden ad
ministratiekosten; 

"dat als bewijs van die strekking eirnhers 
terecht een beroep hebben gedaan op het 
voorschrift van art. 15 der bedoelde wet, dat 
aanvragen ter varkrijging eener bedrijfsver
gunning dienen in te houden onder mrer den 
naam en woonplaats van den aanvrager of 
naam en zetel van de vennootschap of vereeni
ging, alsmede dat de vermelding van ctie bij
zonderheden in de bedrijfsvergunning moet 
worden opgenomen, waaruit moet volgen. dat 
op de aanvrage van eene vennootschap de be
drijfsvergunni ng te haren name d ient te wor
den gesteld ; 

.,dat de algemeene term "vennootschap" 
verbiedt daarbij slechts te denken aan naam
looze vennootschappen; 

"dat eene bedrijfsvergunning, verleend aan 
eene vennootschap onder firma, nie~ a nders 
kan worden opgevat dan a ls eene aan de 
leden dier vennootschap verleende ,•ergun
ning om onder den gemeenschappelij ken firma
naam handel te drijven in tabaksfabrikaten; 

,,dat, ve1mits ten name van eischeres sub 1 <> 

reeds eene bedrijfsvergunn ing aan hare leden 
was verleend, er voor eene dubbele heffing 
van het vergunningsrecht geen rechtsgrond 
bestaat" · 

dat het Hof ten aanzien van de tweede vor
dering heeft overwogen dat voor dien eisch 
geen rechtsgrond kan worden gevonden, en 
eischers in die vordering niet-ontvankelij k 
heeft,verk laard; 

0 . dat de Staat tegen voormeld arrest heeft 
aangevoerd .het volgende middel van cassatie: 

S . of v. t. van de artt. 48 Rv. , 1395 en 
1690 B. Vi7., 16 en 18 W. v. K., 14, 15, 16, 
61 en 80 der Tabakswet 1921, S. 712, zooa ls 
die sedert is gewijzigd en aangevuld, door, 

terwijl vaststaat, dat de verweerster sub 1 ° 
is eene vennootschap onder firma, waarvan de 
verweerders sub 2° en 3° zijn de leden, dat 
aan die vennootschap, we lke in haar bedrij f 
tabak geheel of gedeeltelij k tot verbruik be
reidt en tot verbruik bereide tabak voor den 
verkoop in het klein verpakt, voor dit haar 
bedrij f- op l Juni 1922 een bedrij fsvergunning 
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overeenkomstig art. 14 der Tabakswet 1921 
is gegeven, en dat eischer sedert 1 Juni 1926 
jaarlijks tweemaal het krachtens art. 15 der 
Tabakswet verschuldigde vergunningsrecht 
heeft gevorderd, op grond, dat elk der beide 
leden der vennoo~chap voor de uitoefening 
van het bedrijf in het bezit moet zijn van een 
bedrijfsvergun.ning en daarvoor vergunnings
recht verschuldigd is, aan welke vordering 
door de verweerders is voldaan, 

aan verweerders toe te wijzen hunne vorde
ring, strekkende tot terugbetaling als onver
schuld ig d betaald van al hetgeen door hen 
meer is betaald dan éénmaal het vergunnings
recht voor elk daarvoor in aanmerking ko
mend tijdvak, 

zulks op de in het arrest vermelde, de be
sli ssing niet rechtvaardigende en ook zelve 
met de aangehaalde artike len strijdige gron
den en waarbij is voorbijgezien, dat de be
drijfsvergunning is persoonlijk en dat, indien 
de aan de vennootschap onder firma verleende 
vergunning moet worden opgevat als eene aan 
de firmanten verleende vergunning, ieder 
dier firmanten moet geacht worden in het 
bezit te zijn van een bedrijfsvergunning en 
derhalve voor elk hunner het vergunnings
recht is verschuldigd; 

0. dat de verweerde rs hunnerzijds inciden
teel beroep in cassatie hebben ingesteld met 
het navolgende middel: 

S ., al thans v. t. van art. 175 der Grondwet, 
art. 15 junctis 14 en 16, 61 en 80 der Tabaks
wet van 6 Mei 1921, S. 712, zooals die sedert 
is gewijzigd en aangevu ld, de artt. 1401 en 
1655 B. W., art. 48 Rv. en art. 13 A. B., 
doordat het Hof, 

na te hebben vastgesteld, dat eischers hun 
,ordering hebben gegrond onder meer op de 
stel I i ngen: 

dat aan de eischende vennootschap onder de 
firma Lokin & Weisz is afgegeven ééne be
drijfsvergunning overeenkomstig de Tabaks
wet voormeld ; 

dat de e ischers niet anders dan conform die 
vergunning hun bedrijf hebben uitgeoefend; 

dat echter het vergunningsrecht tweemaal 
per jaar van hen is gevorderd met aanzeg
g ing, dat bij niet-voldoening de reeds ver
leende vergunning krachteloos zou worden; 

dat eischers • onder meer hebben gevorderd 
de veroordeeling van den Staat der Neder
landen om zich ervan te onthouden, terzake in 
de dagvaarding omschreven, van eischeres, de 
vennootschap onder de firma Lokin & Weisz, 
voor haar ééne bedrijf als in de dagvaarding 
vermeld méér te vorderen dan éénmaal de 
vergoeding, die voor het hebben eener be
drijfsvergunning moet worden betaald overeen
komstig de daarvoor wettelijk geldende ta
rieven, 

de eischers in dit gedeelte hunner vordering 
heeft niet-ontvankelijk verk laard, uit over
weging, dat voor dezen eisch geen rechts
grond kan worden gevonden; 

ten omechte, vermits art. 15 der T abakswet 
l0de I id slechts toelaat, voor eene bedrijfs
vergunning de daar bepaalde vergoeding te 
doen betalen, en het heffen van meer dan 
éénmaal die vergoeding in verband met één 
bedrijf slechts gedoogt, wanneer voor dat 
ééne bedrijf méérdere bedrijfsvergunningen 

zijn afgegeven (vergelijk het 9de I id van dat 
artikel), zoodat per vergunning steeds slechts 
éénmaal het vergunningsrecht overeenkomstig 
het tarief van art. 15, 1 id 10 mag worden 
gevorderd; 

zijnde het vorderen van méér dan éénmaal 
dat vergunningsrech t een onrechtmatige daad, 
en hebbende de e ischers recht op en belang 
bij het verkrijgen van een rechterlijk verbod 
van herhaling dezer tevoren jegens hen ge
pleegde onrechtmatige dhad; 

0 . ten aanzien van het principaal beroep: 
dat het Hof terecht heeft geoordeeld dat 

uit de bepalingen van art. 15, lid 2 i.v. m. 
lid _8 , d_er Tabakswet 1921, S. 712, vo lgt, dat 
de 111 lid 1 van dat artikel bedoelde vergun
ning voor het bedrijf van een vennootschap 
onder firma moet worden gesteld ten name 
van die vennootschap, en dienovereenkomstig 
clan ook in deze de bedrijfsvergunning is ver
leend aan de vennootschap onder de firma 
Lokin & Weisz; 

dat, nu de wet niet anders bepaalt voor 
deze ééne bedrijfsvergunning ook slechts' enkel
voud ig vergunningsrecht is verschu ldi gd· 

dat het middel tevergeefs daartegen inr~ept 
de bepaling van art. 16 der genoemde wet 
dat de _bedrijfsvergunning is persoonlijk, het
geen met anders beteekent dan dat de ver
gunning het bedrij f slechts dekt, zoolang dit 
wordt uitgeoefend door hem te wiens name 
die vergunning is gesteld, terwijl de door 
het middel aangevoerde stell ing dat, indien 
een vennootschap onder firma houdster der 
vergunn ing is, alle leden dier vennootschap 
individueel als houders eener eigen bedrijfs
vergunning zouden moeten worden beschouwd 
in strijd is met voormeld systeem der wet' 
waarbij de vennootschap onder firma in dez~ 
wordt behandeld a ls eenheid, al zal uit den 
aard der zaak ieder van de leden der ven
nootschap, wanneer hij als zoodanig handelt, 
door de bedrijfsvergunning worden gedekt; 

dat derhalve het principaal beroep moet 
worden verworpen ; 

0. ten aanzien van het incidenteel beroep: 
dat het middel ten onrechte opkomt tegen 

's Hofs daarin vermelde beslissing, daar in
derdaad voor de hierboven sub 2° genoemde 
vorde r·ing een deugdelijke rechtsgrond, ook 
in het middel, niet is te vinden; 

Verwerpt zoowe] het principaal als het in
cidenteel beroep; 

Bepaalt dat de kosten op de beroepen in 
cassatie gevallen zullen wo,,den gecompen
seerd, in dier voege dat iedere pa,·tij haar 
eigen kosten zal dragen. 

(W.) 

26 11-fei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 28 j 0

• art. 
101, le I id .) 

Jongelieden, die reeds een m. u. 1. o.
diploma .bezitten, moeten toch geacht wor
den leerl ingen te zijn van de onderhavige 
u . 1. o.-sohool, nu zij in de loka len dier 
school gedurende de vastgestelde lesuren 
overeenkomstig het leerplan van aan de 
school werkzame leerkrachten onderwijs 
genoten . Daaraan doet niet af, dat de 
lessen aan de school aldus waren "geregeld, 
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dat het u. 1. o., dat deze jongelieden ont
vingen, veelal niet overeenkwam met dat, 
hetwelk aan hun klassegenooten werd ge
geven. Zij moeten derhalve worden be
schouwd als werkelijk schoolgaand in den 
zin van art. 28, 6e lid en behooren bij de 
berekening der vergoeding ex art. 101 
niet bwten aanmerking te blijven. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, inge teld door 

den raad der gemeente Elburg tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Gelderland van 16 
Januari 1934, n°. 206, waarbij met vernietiging 
van de besluiten van dien raad van 15 Septem
ber 1933, n° . 57/I. II, 15 September 1933, 
no. 59/I. II, 15 September 1933 n°. 58/I. 
II en 15 September 1933, n°. 60/I. II, voor 
zoover de punten I en IIb betreft, ten behoeve 
van de school voor uitgebreid lager onderwijs 
te Elburg, staande onder het bestuur van het 
Instituut van Opvoeding, ingesteld door den 
Luitenant-Admiraal van Kinsbergen, aldaar, 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920, over de jaren 1930 en 1931 
is vastgesteld op onderscheidenlijk f 1098. 90 
en f 1003.46, en het voorschot op die vergoeding 
over de jaren 1932 en 1933 op onderscheiden
lijk f 872.46 en f 787.45 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1934, n°. 240; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Mei 1934, n°. 12897, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel; 

0. dat de raad der gemeente Elburg bij zijne 
v01·envermelde besluiten o. a . heeft beslist, 
dat voor de berekening van de vergoedingen, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, voor dit schoolbestuur over 1930 en 1931, 
alsmede van de voorschotten op de vergoedin
gen over 1932 en 1933, de door het schoolbe
stuur opgegeven aantallen leerlingen der school 
voor uitgebreid lager onderwijs worden ver
minderd met het gemiddelde aantal leerlingen, 
dat een meer-uitgebreid-lager-onderwijs-diplo
ma had en dat die vergoedingen en voorschotten 
onderscheidenlijk worden vastgesteld op 59-
maal f 16.65 = f 982.35, 55½-maal f 15.32 = 
f 850, 26, 80 % van 55 ½ -maal ~ 16.65 = 
f 739. 26 en 80 % van 591f.-maal f 15.32 = 
f 726.16; 

dat de gemeenteraad daarbij o. a . heeft 
overwogen, dat blijkens mededeeling van het 
schoolbestuur in het opgegeven aantal leerlin
gen der uitgebreid-lager-onderwijs-afdeeling 
mede begrepen zijn onderscheidenlijk een zeven
tal leerlingen, een gemiddeld aantal van 10 
leerlingen, een tiental leerlingen en een vijftal 
leerlingen, die reeds een meer-uitgebreid-lager
onderwijs-diploma hebben; dat deze opleiding 
voor de desbetreffende leerlingen dan niet meer 
meer-uitgebreid-lager-onderwijs-opleiding is, 
maar zuiver onderwijzersopleidin~, zooals de 
Inspecteur van het Lager Onderwijs bij schrij
ven van 5 April 1932, n°. 954, mededeelt; dat 
dit ook volgt uit het feit, dat de uitgebreid
lager-onderwijs-leerlingen reeds één jaar na het 
behalen van het meer-uitgebreid-lager-onder
wijs-diploma met enkele zoogenaamde normaal
lessen buiten de gewone schooluren het onder-

wijzersexamen kunnen doen, terwijl een normale 
normaalcursus 3 à 4 jaren duurt; 

dat, nadat het schoolbestuur van deze 
raadsbesluiten bij Gedep. Staten van Gelder
land in beroep was gekomen, deze bij besluit 
van 16 Januari 1934, n°. 206, met vernietiging 
voor zooveel noodig, van de raadsbesluiten, 
hebben bepaald, dat het schoolbestuur wegens 
gemeenteqjke vergoeding, als bedoeld in artikel 
101 der Lager-Onderwijswet 1920, voor de 
school voor uitgebreid lager onderwijs aanspraak 
heeft : a. voor het jaar 1930 op 66 X f 16.65 of 
f 1098.90 en b. voor het jaar 1931 op 65½ X 
f 15.32 of f 1003.46 en wegens voorschot op die 
vergoeding: a. voor het jaar 1932 op 80 % van 
65½ X f 16.65 of f 872.46, b. voor het jaar 
1933 80 % van 641/. X f 15.32 off 787.45; 

dat Gedep. Staten daarbij o. a . hebben over
wogen, dat een bepaling, dat leerlingen van een 
zekeren leeftijd, of leerlingen, die in het bezit 
van een meer-uitgebreid-lager-onderwijs-diplo
ma zijn, niet op een uitgebreid-lager-onderwijs
school mogen worden toegelaten, niet bestaat; 
dat, al moge de raad van Elburg nu beweren, 
dat deze leerlingen op de uitgebreid-lager
onderwijs-school blijven voor de opleiding tot 
onderwijzer(es) en deze opleiding dan niet 
meer meer-uitgebreid-lager-onde::-w~js-opleiding 
is, maar zuiver onderwijzersopleiding, dit niet 
weg neemt, dat deze leerlingen ingeschreven 
zijn als leerlingen van de ui~gebreid-lager
onderwijs-school ; dat deze leerlingen dan ook 
beschouwd moeten worden als werkelijk 
schoolgaande in den zin van artikel 28 der 
Lager-Onderwijswet 1920 en de raad van El
burg derhalve ten onrechte de leerlingen, die 
reeds in het bezit zijn van het meer-uitgebreid
lager-onderwijs-diploma, bij de berekening van 
de bierbedoelde vergoeding buiten beschouwing 
heeft gelaten ; 

dat van dit besluit van Gedep. Staten de 
raad der gemeente Elburg bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat hij de juistheid 
van de interpretatie van artikel 28 der Lager 
Onderwijswet 1920, zooals Gedep. Staten die 
geven, betwist ; dat in dit artikel de woorden 
"leerlingen" en "kinderen" blijkbaar synoniem 
zijn ; dat daarom met het woord "leerlingen" 
slechts een bepaald soort leerlingen en niet 
bijvoorbeeld volwassen personen bedoeld kun
nen zijn ; dat evenmin onder clie uitdrukking 
begrepen kunnen worden - aangezien anders 
een dubbele vergoeding zal worden ontvangen, 
namelijk ingevolge artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920 en ingevolge Ons Besluit 
van 11 September 1923, S. n°. 44, leerlingen, 
die reeds in het bezit zijn van een meer-uitge
breid-lager-onderwijs-diploma, die normaalles
sen bedoelen te volgen ; 

O. dat de jongelieden, tegen welker medetel
ling het gemeentebestuur bezwaar heeft, moeten 
geacht worden leerlingen te zijn geweest van 
deze school voor uitgebreid lager onderwijs, 
omdat zij in de lokalen dier school gedurende 
de vastgestelde lesuren overeenkomstig het 
leerplan van aan de school werkzame leerkrach
ten onderwijs genoten; 

dat daaraan niet afdoet, dat de lessen aan 
de school aldus waren geregeld, dat het uitge
breid lager onderwijs, dat deze jongelieden 
ontvingen, veelal niet overeenkwam met dat, 
hetwelk aan hunneklassegenooten werd gegeven; 
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dat zij mitsdien moeten beschouwd worden 
als werkelijk schoolgaande aan de genoemde 
school voor uitgebreid lager onderwijs bekend 
te hebben gestaan in den zin van artikel 28, 
6• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, zoodat 
Gedep. Staten terecht hebben beslist, dat zij 
bij de berekening van de vergoeding, bedoeld 
in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
niet buiten aanmerking behoorden te blijven ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

26 M ei 1934. KO!\TINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Toestemming tot het houden van in
zamelingen bij wege van collecte behoort 
te worden geweigerd aan instellingen van 
weldadigheid, welke niet een eenigszins 
ruim veld van werkzaamheid bestrijken, 
tenzij bepaaldelijk aannemelijk is ge
maakt, dat de collecte geen nadeel van 
beteekenis aan de plaatselijke instellingen 
zal toebrengen of bijzondere omstandig
heden de collecte voor toelating in aan
merking doen komen. (Het Helden der Zee
Fonds "Dorus Rij kers" streeft een "be
perkt doel" na). 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het Bestuur van de Vereeniging Helden-der
Zee-Fonds "Dorus Rijkers" te 's-Gravenhage, 
tegen de besluiten onderscheidenlijk van burge
meester en wethouders van Kapelle van 31 
Juli 1933, n°. 15, van burgemeester en wethou
ders van Apeldoorn van 7/9 Juni 1933, n°. 2624/ 
1933, van burgemeester en wethouders van 
Zutphen van 20 Juli 1933, U. N°. 1957, 2• 
afdeeling, van burgemeester en wethouders 
van Breda van 20 Juni 1933, n°. 1/1802, van 
burgemeester en wethouders van Wijmbritse
radeel van 31 Juli 1933, van burgemeester en 
wethouders van Aengwirden van 31 Juli 1933, 
n°. 527, en van burgemeester en wethouders 
van Schoterland van 17 Juli 1933, n°. 85, tot 
weigering van toestemming tot het houden 
van eene open bare inzameling in hun gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1934, nummers 241 tot en met 247; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 Mei 1934, 
n°. 4387, afdeeling Armwezen; 

O. dat het besluit van burgemeester en wet
houders van Kapelle steunt op de overweging, 
dat in deze gemeente zelf door de ongunstige 
tijdsomstandigheden velen in behoeftigen toe
stand verkeeren en het dus zaak is zooveel 
mogelijk te bevorderen, dat de plaatselijke 
behoeftigen in de eerste plaats van de daarvoor 
beschikbare gelden profiteeren ; dat het der
halve naar hunne meening niet gewenscht is, 
vereenigingen, welke niet uitsluitend binnen 
deze gemeente werkzaam zijn, geldinzamelingen 
te doen houden; 

dat het besluit van burgemeester en wethou
ders van Apeldoorn is genomen in verband met 

de vele aanvragen van instellingen van wel
dadigheid ter plaatse ; 

dat het besluit van burgemeester en wet
houders van Zutphen berust op de overweging, 
dat de gemeentenaren reeds te vaak worden 
aangezocht ; 

dat het besluit van burgemeester en wet
houders van Breda is gegrond op de overweging, 
dat door het inwilligen van dit verzoek de 
belangen van de in de gemeente Breda bestaan
de instellingen van weldadigheid zullen worden 
geschaad ; dat immers in verband met de heer
schende werkloosheid in deze gemeente, welke 
bijzondere maatregelen tot leniging van den 
nood van de Overheid in het algemeen vordert, 
de plaatselijke instellingen van weldadigheid 
voortdurend een beroep moeten doen op de 
liefdadigheid der ingezetenen; dat het in strijd 
moet worden geacht met de belangen dier in
stellingen en met die van de gemeente, indien 
wordt toegelaten, dat op de liefdadigheid der 
ingezetenen bovendien een beroep wordt gedaan 
door eene vereeniging, welker werkzaamheid 
voor deze gemeente van geen of geringe betee
kenis wordt geacht ; 

dat bij het besluit van burgemeester en wet.
houders van Wijmbritseradeel is overwogen, 
dat in deze tijden reeds zooveel van de wel
dadigheid van de ingezetenen wordt gevraagd, 
en gezien de mogelijkheid, dat door de zeer 
géslonken financieele draagkracht der ingeze
tenen de eigi,n instellingen van weldadigheid 
hare collecte-opbrengsten zullen zien vermin
deren, ten gevolge van het collecteeren van 
landel~jke vereenigingen ; 

dat het besluit van burgemeester en wethou
ders van Aengwirden is gegrond op de overwe
ging, dat in hunne gemeente door vereenigingen, 
corporaties, enz., wegens nooddruft in eigen 
gemeente, zeer dikwijls en meer dan eigenlijk 
toelaatbaar is, een beroep op de milddadigheid 
der ingezetenen moet worden gedaan ; 

dat het besluit van burgemeester en wethou
ders van Schoterland is genomen, uit overwe
ging, dat het aantal collecten zoo voor instel
lingen van buiten als voor die in de gemeente 
gevestigd sterk is toegenomen ; dat uitbreiding 
van het aantal collecten ongewenscht is ; dat 
die collecten slechts nadeel zouden toebrengen 
aan de opbrengst van de geldinzamelingen voor 
instellingen in de gemeente gevestigd, terwijl 
juist thans in deze gemeente met groote werk
loosheid reeds zooveel van de ingezetenen 
wordt gevraagd en de instellingen hier voor haar 
werk den steun uit collecten niet kunnen missen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat de 
bedoelde collecten niet strijdig zijn met het 
belang der openbare orde en daartegen zijns 
inziens ook niet uit anderen hoofde bezwaar 
kon worden gemaakt ; dat burgemeester en 
wethouders zijns inziens niet gerechtigd zijn op 
grond van ongunstige tijdsomstandigheden 
collecten te weren van wett,ig erkende instel
lingen van weldadigheid en zeker niet de onder
werpelijke collecten, voorgenomen door zoo
danige instelling en ten bate van een doel van 
algemeen nut en nationalen aard, namelijk het 
ondersteunen van verdienstelijke, maar be
hoeftige redders van schipbreukelingen langs 
de Nederlandsche kust van alle gezindten, 
zonder onderscheid en uit heel het land ; dat 
ook de Armenwet blijkens hare bepalingen als 
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beginsel huldigt gelijkelijke vrijheid in de uit
oefening van haar taak voor alle instellingen 
van weldadigheid zonder onderscheid ; 

0. dat het Helden-der-Zee-Fonds "Dorus 
Rijkers", dat blijkens de stukken beoogt be
paalde personen, met name verdienstelijke, 
maar behoeftige redders van schipbreukelingen 
langs de Nederlandsche kust te ondersteunen, 
slechts een beperkt doel nastreeft ; 

dat, wijl in het algemeen een ruime toelating 
van het aantal collecten bedenkelijke gevolgen 
kan hebben voor het belang van de armenzorg, 
de toestemming tot het houden van inzamelin
gen bij wege van collecte behoort te worden 
geweig~rd aan instellingen van weldadigheid, 
welke niet een eenigszins ruim veld van werk
zaamheid bestrijken, tenzij bepaaldelijk aan
nemelijk is gemaakt, dat de collecte geen nadeel 
van beteekenis aan de plaatselijke instellingen 
zal toebrengen, of tenzij bijzondere omstandig
heden de collecte voor toelating in aanmerking 
doen komen; 

dat op grond van de ingewonnen ambtsbe
richten moet worden aangenomen, dat de 
plaatselijke instellingen van weldadigheid van 
het houden der bovenbedoelde collecten nadeel 
zouden ondervinden, terwijl niet is gebleken van 
bijzondere omstandigheden, welke het toestaan 
der collecte in een der bovengemelde gevallen 
zouden rechtvaardigen ; 

dat de gevraagde toestemming door de ge
noemde colleges van burgemeester en wethou
ders mitsdien terecht is geweigerd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

28 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Binnenaanvaringsreglement art. 
14.) 

Onder " roeiboot" in den zin van art. 14 
van het Binnenaanvaringsreglement -
hetwelk in de a rtt. 7 en 1 t. a. v. alle 
vaartuigen oplegt de verplichting tot het 
des nachts voeren van lichten, zoodat elk 
vaartu ig moet vallen onder een der ru
brieken, waarin de vaartuigen dan verder 
in het reglement zijn ingedeeld - moeten 
worden verstaan alle kleinere bootjes, die 
gewoonlijk door menschenkracht worden 
voortbewogen. Daaronder is dus ook een 
kano begrepen. 

Op het beroep van N. J . d. G., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bank te 's-Gravenhage van den zesden Maart 
1934, waarbij requirant in hooger beroep, met 
vernietiging van een mondeling vonnis van 
het Kantongerecht te Delft van 15 November 
1933, houdende ontslag van rechtsvervolging, 
ter zake van: ,,het als schipper niet in acht 
nemen van de wettelijke voorschriften vast
gesteld bij art. 473 Sr., art. 1 der wet van 15 
April 1891, S . 91, de artt. 1, 2, 5, 7 en 14 
van het Binnenaanvaringsreglement" , met aan
haling verder van art. 23 Sr., is veroordeeld 
tot een geldboete van één gulden en een ver
vangende hechtenis van één dag. 

I 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; . 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., althans v. t . van de artt. 348, 350, 351, 
352, 358, 359 en 425 Sv., 1 en 23 Sr., 1 der 
Wet van 15 April 1891, S. 91, en 1, 2, 5, 7 en 
14 van het Binnenaanvaringsreglement, door 
requirant strafbaar te verklaren en te ver
oordeelen: 

a. wijl vaststaat en telastegelegd en bewezen 
verklaard is, dat hij niet met een roeiboot, 
doch met een kano gevaren heeft; 

b. wijl telastegelegd is, dat de overtreding te 
"20 uur" gepleegd is te Stompwijk, hetgeen 
- nu de dagvaarding op dit punt niet ver
beterd is - het telastegelegde feit niet straf
baar maakt, zijnde dit immers gepleegd 27 
minuten vóór zonsondergang op 14 Aug. 1933 ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeen
komstig de dagvaarding, ten laste van requi 
rant en een zekeren de V. is bewezen ver
klaard, dat zij elk als schipper van een kano, 
waarmede zij voeren, niet gesleept wordende, 
in het voor de scheepvaart openstaande vaar
water het kanaal Rijn-Schie onder de gemeente 
Stompwijk op 14 Augustus 1933 des namid
dags omstreeks 20 uur, elk niet hadden ge
zorgd, dat in hunne vaartuigen een helder wit 
licht gevende lantaarn gereed gehouden werd 
om tijdig genoeg om aanvar ing te voorkomen 
te worden getoond, vermits alstoen in die 
vaartuigen in het geheel geen lantaarn aan
wezig was; 

dat dit feit is gequalificeerd en terzake 
straf is opgelegd als voormeld, waarbij in de 
qualificatie kennelijk zijn uitgevallen, achter 
" vastgesteld", de woorden: ,,tot voorkoming 
van aanvaring of afdrijving, strafbaar ge
steld"; 

dat de Rechtbank voorts - naar aanleiding 
van requirant's verweer, dat dit bewezenver
klaarde niet strafbaar zou zijn omdat een kano 
niet is een roeiboot -, heeft overwogen: 

"dat, al moge er in strikt technischen zin een 
onderscheid bestaan tusschen een kano en een 
roeiboot, de Rechtbank niettemin van oordeel 
is, dat een kano in den zin van a rt. 14 van 
het Binnenaanvaringsreglement als een roei
boot dient te worden beschouwd, daar het dui 
delijk is dat de wetgever in het binnenaan
varingsreglement de bedoeling heeft gehad, 
dat in het belang van de veilige vaart alle 
schepen en vaartuigen in het donker zouden 
zijn verlicht, en hij daartoe in art. 11 een voor
schrift heeft gegeven voor alle vaartuigen 
(geen roeiboot zijnde) , voor welke hij in prin
cipe voorschrijft "een helder wit rondschijnend 
licht voeren aan den top van den grooten 
mast" en in art. 14 een regeling heeft ge
geven voor roei booten; 

"dat uit deze tegenstelling reeds blijkt, dat 
de wetgever onder roeibooten in het binnen
aanvaringsreglement heeft verstaan alle klei 
nere bootjes zonder, of met kleine, gemak
kelijk uitneem.bare mast die gewoonlijk door 
menschenkracht worden voortbewogen; 

" dat indien de kano's niet onder roeibooten 
gerekend moesten worden, zij zouden vallen 
onder art. 11 sub 3 en beschouwd zouden moe- · 
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ten worden als een vaartuig wnder mast, het
welk het licht ter hoogte van ten minste drie 
meter boven den romp moet voeren, hetgeen 
voor dit soort vaartuigen wel uiterst bezwaar
lijk zou zijn;" 

Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie : 

dat onder "roeiboot" in den zin van art. 14 
van het Binnenaanvaringsreglement - het
welk in de artt. 7 en 1 ten aanzien van alle 
vaartuigen oplegt de verplichting tot het des 
nachts voeren van I ichten, zoodat elk vaartu ig 
moet vallen onder een der rubrieken, waarin 
de vaartuigen dan verder in het reglement 
zijn ingedeeld - moeten worden verstaan -
gelijk de Rechtbank terecht h eeft overwogen 
- a lle kleinere bootjes, die gewoonlijk door 
mensch enkracht worden voortbewogen, en dus 
daarnnder ook een kano is begrepen; 

dat derhalve het eerste middel niet tot cas
satie kan leiden ; 

dat hetzelfde geldt voor het tweede midciel, 
omdat voor het daarin omtrent de telastleg
ging gestelde geen steun is te vinden in de 
stukken, waarvan de H. R. kan kennis nemen ; 

V erwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-GP.neraal W ijnveldt , die omtre-"t 
het tweede middel opmerkt: 

H et tweede middel of onderdeel is mij niet 
geheel duidelijk. Te laste is gelegd volgens 
de dagvaarding, dat het fe it gepleegd is op 
14 Augustus 1933 des namiddags omstreeks te 
10 uur. Dit is ook bewezen verklaard. Wel
licht is in een der aan verdachten uitgere ikte 
afschriften bij vergissing geschreven 20 uur, 
maar daarvan blijkt niet. Uit de stukken 
waarvan in cassatie wordt kennisgenomen 
volgt ook niet dat op deze schrijffout een be
roep zou zijn gedaan. 

(N. J.) 

28 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenbelasting-wet art. 17 ; Sv .. 
art. 430.) 

H et feit, dat iemand tijdens de ziekte 
van hem, die a ls eigenaar en hoofd van 
een bedrijf houder in den zin der wegen
belastingwet is van een tot het bedrijf be
hoorend motorrijtuig, als leider van het 
bedrijf optreedt, maakt dezen , ook dan 
wanneer die eigenaar zich in dien tijd · 
nooit met die zaak bemoeide en den be
drijfsleider last had gegeven voor a ll es 
en ook voor de wegenbelasting te zorgen, 
niet tot houder in den zin der gemelde 
wet van dat motorrijtuig. 

De Politierechter is bij zijne besli ssing 
uitgegaan van een onjuiste opvatting van 
de uitdrukking "houder" in den zin der 
Wegenbelastingwet. Mitsdien heeft die 
1·echter, nu immers moet worden aangeno
men dat de dagv. het woord houder bezigt 
in den zin, welke dit woord in de ,vegen
belastingwet, met name in art. 17 heeft, 
niet op den grondslag der t .l.l. beslist, 
zoodat de vrijspraak niet kan gelden als 
een vrijspraak in art. 430 Sv. bedoeld. 

Op het beroep van den Minister van Finan
ciën, requirant van cassatie tegen een mon
deling vonnis van den Politierechter te Haar
lem van 10 J anuari 1934, waarbij J . S . , 
garagehouder, van het hem telastegelegde is 
vrijgesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

In deze zaak is namens Z.E. den Minister 
van Financiën door den Rijksadvocaat bij 
schriftuur het volgend middel tot cassatie 
aangevoerd: 

"S., althans v. t. van de artt. 2, 7, 9 en 17 
der Wegenbelastingwet, 338, 339, 341, 348, 
350, 351, 352, 358, 359 en 367 Sv., doordat de 
Politierechter den verdachte, wien was telaste
gelegd: ,,dat op of omstreeks 4 Januari 1933 

• des voormiddags te 9.30 uur te Zandvoort op 
den openbaren weg genaamd Zandvoortsche
laan verdachte a ls houder door Albertus Hen
drikus Mol heeft doen rijden met een vierwie
lig motorrijtuig, zonder dat daarvoor de door 
verdachte op dat oogenblik verschuldigde we
genbelasting was voldaan" , van het h em ten 
laste gelegde heeft vrijgesproken, daarbij over
wegende: 

,,dat ter terechtzitting is gebleken dat vei·
dachte van September 1932 tot Februari 1933 
ernstig ongesteld is geweest, dat hij , verdachte, 
zich in dien tijd met de zaak nooit bemoeide 
en dat hij den bedrijfsleider last h ad gegeven 
voor a ll es, en ook voor de Wegenbelasting te 
wrgen; 

"dat onder deze omstandigheden genoemde 
bedrijfsleider en niet verdachte in dien tijd als 
houder in den zin der Wet moet worden be
schouwd, zoodat de verdachte moet worden 
vrijgesproken; 

ndaar immers 
" 1 °. blijkens het vonnis a quo verdachte ter 

terechtzitting verklaard heeft eenig e igenaar 
te zijn van de " Eerste Nederlandsche Auto
Associatie, aan welke associatie het ten pro
cesse bedoelde motorrijtuig toebehoort, welke 
verklaring door die van den ter terechtzitting 
gehoorde getu ige Mol is bevestigd ; 

"2° . mitsdien bewezen is dat op het in de 
telastelegging genoemde tijdstip verdachte was 
e igenaar van voornoemd motorrijtuig; 

,,3°. geene feiten of omstandigheden ter te
rechtzitting zijn gebleken, welke den Politie
rechter mochten leiden tot de beslissing dat 
op voormeld tijdstip verdachte niet was hou
der; 

"4°. dat deze beslissing met name niet kan 
steunen op de overweging dat verdachte aan 
den derde de zorg voor zijn, des verdachtes 
bedrijf had overgelaten en dezen derden last 
had gegeven voor alles te zorgen, vermits toch 
door het geven van deze opdracht noch in de 
juridische noch in de economische verhouding 
van verdachte tot het voormelde motorrijtuig 
eenige wijziging is ontstaan ; 

,,uit welk een en ander volgt dat de Politie
rechter ten onrechte deze vrijspraak heeft doen 
steunen op de overweging dat verdachte niet 
was "houder" van het motonijtuig in den zin 
der "Wegenbelastingwet" , doch integendeel 
had behooren te onderzoeken of de verdere 
elementen van het aan verdachte ten laste 
gelegde strafbaar feit zijn bewezen". 
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Wat er zij van de onder 1, 2 en 3 opgewor
pen bezwaren, voortspruitende uit wat bl ij kens 
het vonnis - lees blij kens het proces-verbaal 
der terechtz itting - aldaar zou zij n verklaard, 
en wat bewezen of niet bewezen zou zij n, ik 
acht de grief onder 4 ° gegrond. 

,,Houder" is volgens de Memorie van Toe
l ichting op art. 2 der Wegenbelastingwet (ook 
vermeld bij Schuurman en Jordens) n iet een 
juridisch, doch een economisch begrip. Dus 
niet de detentor is houder. W ie dan we l, leert 
de Memorie van Antwoord op het Voorloopig 
Verslag (als voren): hij die feitelij k en niet 
geheel voorbijgaand de beschikking over een 
motorrijtuig heeft. Beschikking heeft niet wie 
bedrij fsleider bij den eigenaar is; zoo iemand 
heeft ten hoogste het beheer. 

Daar mag worden aangenomen, dat het 
woord houder in de telastelegging dezelfde 
beteeken is heeft als in de wet, heeft de Po-
1 itierechter bij zij n vrijspraak niet bes l ist op 
den grondslag der telastelegging, zooals deze 
behoort t,a worden opgevat, en niet een zuivere 
vrijspra, • .: gegeven doch een bedekt ontslag 
van alle rechtsvervolging, dat onjuist was. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonn is zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezen naar het Gerechtshof te Amsterdam 
om op de bestaande telastelegging opnieuw te 
worden berecht en bes! ist. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat, nu het beroep tegen een vrijspraak 
is gericht allereerst moet worden onderzocht 
of het beroep ontvankelijk is; 

0 . dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telastegelegd: dat op of om
streeks 4 J anuari 1933 des voormiddags te 
9.30 uur te Za ndvoort op den openbaren weg 
genaamd Zandvoortschelaan h ij , gerequireer<le, 
als houder door Albertus Hendrikus Mol heeft 
doen r ij den met een vierwiel ig motorrij tuig, 
zonder dat daarvoor de door hem, gerequi
reerde, op dat oogenblik verschuldigde wegen
belasting was voldaan; 

dat de gegeven vrijspraak hierop steunt: dat 
ter terech tzi tting is gebleken, dat gerequireer
de van September 1932 tot Februari 1933 ern
stig ongesteld is geweest, zich in d ien t ij d 
nooit met de zaak bemoeide en den bedrij fs
le ider last h ad gegeven voor alles en ook voor 
de wegen belasting te zorgen; dat onder deze 
omstandi gheden de bedrij fsle ider in dien tij d 
al s houder in den zin der wet moet worden 
beschouwd en niet de gerequ ireerde; 

0 . dat de P oli tierechter bij zij ne besliss ing 
is uitgegaan van eene onj uiste opvatting van 
de uitdruk king "houder" in den zin der W e
genbelastingwet; 

dat toch het feit, dat iemand t ij dens de 
ziekte van hem, die al s eigenaar en hoofd van 
een bedr ij f houder in den zin der wegenbelas
t ingwet is van een tot het bedrij f beh~orend 
motorrijtu ig, a ls leider van het bedriJ f op
treedt, dezen, ook onder de omstandigheden 
door den P ol itierech ter genoemd, n iet tot hou
der in den zin der gemelde wet van dat mo
torrij t uig maakt; 

dat mitsd ien de Pol itierech ter, nu immers 
moet worden aangenomen, dat de dagvaarding 
het woord houder bezigt in den zin, wel ke di t 
woord in de Wegenbelastingwet, met name in 
art. 17 dier wet, heeft, niet op den grondslag 
der telastelegging heeft bes! ist, zoodat de vrij 
spraak niet kan gelden als een vrijspraak als 
in art. 430 Sv. bedoeld; 

0. dat het beroep derhalve ontvankelijk is, 
terwijl uit het hiervoren overwogene tevens 
volgt, dat de Politierechter het op straffe van 
nietigheid gegeven voorschrift ,an art. 358 
Sv. in verband met de artt. 350, 352, 367, 528 
van dat Wetboek en art. 17 der Wegenbelas
tingwet heeft geschonden, zoodat het bestreden 
vonnis niet in stand kan blij ven; 

Vernietigt het bestreden vonnás, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0 . : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op de 
bestaande dagvaarding. 

(N. J.) 

28 Mei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Sv. art. 433; Loterijwet art. 2, 3°.) 

In de schriftuur van den 0. v. J. onf;.. 
breken niet de middelen en de gronden, 
zij het dan dat, in strijd met de gebrui
kel ij ke en gewenschte methode, niet 1net 
zooveel woarden is gesteld, welke artike
len door de Rechb. zouden zijn geschon
den of verkeerd toegepast. 

De grief, dat de Rechtb. zich over het 
ten verkoop aanbieden der biljetten niet 
zou hebben uitgesproken mist fe i telij ken 
grondslag, daar gerequireerde van dat 
aanbieden door de Rechtb. is vrijgespro
ken. 

Ook de grief, dat het vonnis, wat de 
motiveering van het voorh anden hebben 
van de oningevulde bilj etten betreft, niet 
juist is, daar de dagv. spreekt van een 
aantal groen gekleurde papieren, welke 
papieren, na doo,· ve,·d., althans in zijn 
naam te zijn ingevuld, enz. , ontbeert fei
telij ken grondslag, daar de t. 1.1 . en be
wezenverklaring inhouden , dat de gere
quireerde de oningevulde papieren ten 
verkoop in voorraad heeft gehad . De pa
pieren " ingevuld in overeenstemming met 
het hierna volgende" zouden nog zonder 
beteekenis zij n, daar het " hierna ·volgen
de" wel de noodige gegevens bevat be
treffende den aard van het lot, doch n iet 
betreffende a l hetgeen in de open gelaten 
plaatsen van het bij de t. 1.1 . en bewezen
verklaring omschreven stuk zo u moeten 
worden ingevul d. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de R echt
bank te R otterdam, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde R ech t bank van 
15 Maart 1934, waarbij , in hooger beroep, met 
ve rn ietiging van een door het Kantongerech t 
te Rotterdam op 13 April 1933 gedane u it
spraak J . L. S., assuradeur, m et vrijspraak 
van het niet bewezen gedeel t-e der aanklach t , 
ter za ke van het bewezenverklaa rde van a ll e 
r ech tsvervol g ing is ontslagen ; (Gepleit door 
Mr. E . Holl ander) . 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur, waarbij de navolgende grieven te
gen het door de Rechtbank gewezen vonnis 
zijn aangevoerd: 

1 °. dat, ook a l zou juist zijn - wat requi
rant niet toegeeft - dat de oningevulde for
mulieren, die verdachte in voorraad had zeker 
niet waren certificaten, in den zin van art. 2, 
3° van de Loterijwet, daardoor het vonn is nog 
niet juist is, daar bij dagvaarding, beha! ve het 
ten verkoop voorhanden hebben ook het ten 
verkoop aanbieden dier biljetten is ten laste 
gelegd, waaromtrent door de Rechtbank geen 
beslissing is gegeven; 

2°. dat bovendien het vonnis, wat de moti
veering van het voorhanden hebben van die 
oningevulde biljetten betreft, niet juist is, 
daar de dagvaarding spreekt van een aantal 
groen gekleurde papieren, welke papieren, na 
door verdachte, a l thans in zijn naam te zijn 
ingevuld, enz.; dat een dergelijk ingevuld 
biljet den kooper van het biljet het recht geeft 
terstond mede te dingen naar geldprijzen, 
welke vallen op een overeenkomstig nummer 
van een premie-obligatie "Credit National", 
een Fransche Naamlooze V ennootscha p, en 
derhalve als een certif icaat, in den zin van 
art. 2, 3 ° van de Loterijwet, is te beschouwen; 

0. dat het beroep onbeperkt is ingesteld, 
doch requirant, daarin niet kan worden ont
vangen, voorzoover de gerequireerde bij het 
bestreden vonnis is vrijgesproken; 

0. dat namens den gerequireerde is betoogd, 
dat het beroep ook overigens niet-ontvankelijk 
zoude zijn, omdat de door requirant ingediende 
schriftuur geen middel en van cassatie inhoudt; 

0. dienaangaanëie, dat, gelijk uit den hier
boven in het kort weergegeven inhoud van de 
schriftuur blijkt, de middelen en gronden in 
dit stuk niet ontbreken, zij het dan dat, in 
strijd met de gebruikel ijke en gewenschte 
methode, niet met zoovele woorden is gesteld, 
welke artikelen door de R echtbank zouden 
zijn geschonden of verkeerd toegepast; 

0. nu, voor zoover het beroep ontvankelijk is; 
dat aan den gerequireerde bij inleidende 

dagvaarding is ten laste gelegd: 
dat hij te Rotterdam, althans e_lders in N e

derland te koop heeft aangeboden althans ten 
verkoop in voorraad heeft gehad in althans 
omstreeks Juli 1932 een aantal groen ge
kleurde papieren van den volgenden inhoud : 

,,R.O.A.K. 
,,Rotterdamsch Oblig.- en Administratiekan
toor, Hypotheken-Credieten-Assuranties-Beleg
gingen-Valuta's telefoon 43014 Soudijn en Co 
Schielaan 178-180 Rotterdam giro n°. 11398. 

Ontva ngen van .. , . ............... ................ ...... . 
de somma van ......... , wegens afbetaling be-
treffende Lot ...... N ° ....... als verder hie1·op 
staat vermeld. 

Voorwaarden: 
De koopprijs van het door de firma Soudijn 

en Co (R.O.A.K.) te leveren lot ......... be
draagt f ......... M et dit n°. trekt U mede op 
......... 1932 en heeft de houder van dit bewijs 
recht op het volle bedrag dat op het lot .. ....... 
n°. valt. 

De betaling van het nog resteerende bedrag 

is f ...... voor de in a lgeheel en eigendom ver
krijging van bovengenoemd lot kan geschieden 
tot en met ......... 1932. Indien geen verdere 
bijbetaling na de trekking geschiedt, heeft de 
houder van dit bewijs na bovengenoemden da
tum geen recht mee1· op het lot. 

N.B. I eder bank iershuis belast zich met de 
uitbetaling der getrokken prijzen. De trek
kingslijst wordt ten spoedigste na de trekking 
gratis toegewnden. 

R.O.A.K. 
Soudijn en Co. 

welke papieren, na door verdachte, althans in. 
zijn naam, te zijn ingevuld in overeenstemming 
met het hierna volgendb, recht gaven op den 
gedeeltelijken eigendom van een oorspronke
lijk aandeel t er nominale waarde van vijf
honderd fransche francs in de leening van het 
jaar 1920 van het " Credit N ational de 
France", - zijnde een prernieleening, aange
legd niet in strijd met de Loterijwet 1905, ter
wijl de aandeelen in die leening, die 5 % 
rente per jaar droegen, reeds werden uitgege
ven vóór den dag van het in werking treden 
van de wet van 23 Juni 1925, S. 242 en ter
wijl geen andere of verdere premietrekkingen 
hadden plaats gehad, dan die, welke bekend 
gemaakt waren bij de uitgifte vóór genoem
den dàtum - a lthans op de aan een dergelijk 
aandeel verbonden winkans bij trekkingen, 
a l thans bij een trekking ; " 

0. dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis heeft bewezenverklaard - met vrijspraak 
van het niet bewezenverklaarde en met ont
slag van rechtsvervolging als voormeld - dat 
verdach te te Rotte1·dam in Juli 1932 de bij 
dagva n,rding omschreven papieren ten verkoop 
in voorraad heeft gehad, welke papieren na 
in naam van verdachte te zijn ingevuld recht 
gaven op de winkans verbonden aan een aan
deel als nader omschreven bij trekkingen; 

dat de R echtbank het bewezene niet straf
baar heeft geacht op grond, dat de oningevul
de formulieren , die verdachte in voorraad had, 
zeker niet waren certificaten in den zin van 
art. 2, 3° van de Lote rijwet 1905, terwijl het 
bewezene ook niet e lders is verboden en straf
baar gesteld ; 

0. dat requirants eerste grief feitelijken 
grondslag mist, daar de gerequireerde bij het 
bestreden vonnis van het ten verkoop aanbie
den der bedoelde papieren is vrijgesproken; 

0 . dat de tweede grief al evenzeer feitelijken 
grondslag ontbeert, daar de telastlegging en 
bewezenverklaring inhouden dat de gerequi
reerde de oningevulde papieren ten verkoop 
in voorraad heeft gehad; dat trouwens de pa
pieren " ingevuld in overeenstemming met het 
hierna volgende" nog zonder eenige betee
kenis zouden zijn, daar het "hierna volgende" 
wel de noodige gegevens bevat betreffende den 
aard van het lot, doch niet betreffende al 
hetgeen in de open gelaten plaatsen van het 
bij de telastlegging en bewezenverklaring om
schreven stuk zou moeten worden ingevuld; 

0. dat de. aangevoerde grieven derhalve niet 
tot cassatie kunnen leiden ; 

Verwerpt het beroep . 

[ Gewezen ove1·eenko11istig de conclusie ·van 
den Advocaat-Generaal B esie,·.] 

(N. J .) 
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28 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zu.ivelwet art. 14; Crisis
Zuivelbeslui t III art. 2.) 

De grief van reg., dat t. a. v. uitslui
tend de aflevering van consumptiemelk 
rechtsgeldig geen voorwaarden - en dus 
ook niet die tot het hebben van een ver
gunning daartoe - kunnen worden ge
steld, omdat art. 14 Crisi -Zuivelwet zulke 
voorwaarden slechts zou vergunnen met 
betrekking tot de ééne, gezamenlijke han
deling van verkoop, vervoer of aflevering 
van consumptiemelk, gaat niet op. 

Immers noch de woorden noch de strek
king van voormeld art. 14 kunnen tot een 
zoo beperkte opvatting aanleiding geven, 
terwijl daartoe ook geen voldoende grond 
kan worden gevonden in de omstandig
heid, dat in andere artikelen der wet -
waarin trouwens ook meer concreet van 
het verbieden of voorwaarde! ijk toestaan 
van bepaalde handelingen sprake is -
het voegwoord "of" is gebezigd. 

H et vonnis geeft de bijzondere redenen, 
die de straf hebben bepaald, op; de 
kracht van die redenen kan in cassatie 
niet worden getoetst. 

Op het beroep van L. D., molenaar, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Maastricht van 5 Maart 1934, 
houdende bevestiging, in hooger beroep, van 
een vonnis van het Kantongerecht te Maas
tricht van 7 October 1933, waarbij requirant 
terzake van: ,, in een door den met de zaken 
van den Landbouw belasten Minister aange
wezen gebied, consu.mptiemelk afleveren, ron
der dat daartoe door de Crisis-Zuivel-Centrale 
vergunning is verleend", met toepassing van 
de artt. 1, 2 lid 1 en 6 van het Crisiszuivel
besluit III, 1 sub 1 ° en 2°, 14, 16 lid 1 en 2, 
18, 20 en 21 der Cris is-Zuivelwet 1932, S. 290, 
en de beschikking van den Minister van Eco
nomische Zaken en Arbeid van 13 Juli 1933 
n°. 436, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van tien gulden en een vervangende 
hechtenis van vijf dagen, met uitzondering 
evenwel wat de mate der opgelegde straf be
treft, welke de Rechtbank, gelet op het ernstig 
karakter van het gepleegde feit, waar de ver
dachte zich heeft verzet tegen een door de 
Overheid genomen maatregel, te laag heeft 
geacht, en, met vernietiging inzooverre van 
het vonnis van het Kantongerecht, heeft be
paald op vijf en twintig gulden en een ver
vangende hechtenis van tien dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner· 
Gelet' op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., althans v. t. van de navolgende artike len 
en wel art. 11 der ,vet van 15 Mei 1829, hou
dende Algemeene Bepalingen der Wetgeving 
van het Koninkrijk, de artt. 14, 16 lid 1 en 2, 
18, 20 en 21 Crisis-Zuivelwet 1932, S. 290, en 
het art. 2 van het Bes! uit van 15 eptember 
1932, S. 475. (Crisis-Zuivel -Besluit III) in 
verband met de artt. 348, 349, 350, 351, 352, 
358, 359 en 398 Sv.; 

doordat a. requirant voor den verkoop van 
zijn melk geen vergunning noodig heeft; 

b. mocht dit wel het geva l zijn, bij het op
leggen der straf niet voldoende rekening is 
gehouden met de omstandigheden van het 
geval ; 

0. dat bij het door de R echtbank bevestigd 
vonnis ten laste van requirant, overeenkomstig 
het hem bij dagvaarding primair telastege
legde, met qualificatie en strafoplegging a ls 
voormeld, is bewezen verklaard : dat hij den 
26 Juli 1933 des voormiddags circa 9½ uur in 
de gemeente Meerssen - zijnde een gebied, 
hetwelk door den Minister van Economische 
Zaken en Arbeid ter uitvoering van art. 2 lid 
1 van het Crisis-Zuivel-Besluit III 1932, S . 
495, was aangewezen - heeft afgeleverd een 
hoeveelheid consumptiemelk, zulks terwijl 
daartoe geen vergunning was verleend door 
de Cris is-Zuivel-Centrale; 

dat de Rechtbank voorts, naar aanleiding 
van requirant's ook in hooger beroep gevoerd 
verweer, met betrekking tot de strafbaarheid 
van het bewezenverklaarde heeft overwogen: 

"dat immers art. 14 der wet van 10 Juni 
1932, S. 290, niets anders beoogt dan om de 
bevoegdheid te geven bij a lgemeenen maat
regel van bestuur voorwaarden te stellen be
treffende hetzij den verkoop, hetzij het vervoer 
en hetzij de aflevering van consu.mptiemelk, 
derhalve voor elk van die drie handelingen, 
en niet enkel voor deze drie handelingen 
tezamen; 

"dat deze opvatting allerminst strijdig is met 
de taalkund ige formuleering van dat artikel, 
en hieraan ook niets a fdoet, dat in andere 
redacties als de artt. 6 en 8 van die wet ge
sproken wordt van vervoeren, voorhanden 
hebben of afleveren ( art. 6) of van vervoeren, 
verkoopen, voorhanden hebben of afleveren 
(art. 8); 

"dat de bepaling bovendien geen of weinig 
effect wu kunnen sorteeren, indien de opvat
ting van verdachte opging en deze bij den wet
gever niet mag worden verondersteld; 

"dat de Rechtbank met den eersten R echter 
van oordeel is dat, al zijn de koppelwoorden 
en en of in genoemde wet op minder geluk
kige wijze door elkaar gebruikt, de bedoeling 
van den wetgever daarbij geen andere is ge
weest dan om voor elk van de handelingen 
afzonderlijk voorwaarden te kunnen stellen ;" 

T en aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie: 

dat dit in zijn eerste onderdeel hierop 
steunt, dat ten aanzien van uitslui tend de 
aflevering van consumptie-melk rechtsgeldig 
geen voorwaarden - en dus ook niet die tot 
het hebben van een vergunning daartoe -
kunnen worden gesteld, immers art. 14 der 
Crisis-Zuivel wet zoodanige voorwaarden slechts 
zou vergunnen met betrekking tot de ééne, 
gezamenlijke handeling van verkoop, vervoer 
en a fl ever ing van consumpt ie-melk ; 

dat echter noch de woorden noch de strek
king van voormeld a rt. 14 - bepalende, dat 
bij algemeenen maatregel van bestuur voor
waarden kunnen worden gesteld betreffende 
den verkoop, het vervoer en de aflevering van 
consumptiemelk - tot een zoo beperkte op
vatting aanleiding kunnen geven en daartoe 
ook geen voldoende grond kan worden gevon-
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den in de omstandigheid, dat in andere arti
kelen der wet - waarin trouwens ook meer 
concreet van het verbieden of voorwaardelijk 
toestaan van bepaalde handelingen sprake is 
- het voegwoord "of" is gebezigd ; 

dat dus het middel in zijn eerste onderdeel 
faa lt; 

dat zulks eveneens het geval is met het 
tweede onderdeel, nu het vonnis de bijzondere 
redenen die de straf hebben bepaald opgeeft, 
terwijl de kracht van die redenen in cassatie 
niet kan worden getoetst; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de conclusie van 
den Ad11ocaat-Genemal Wijn11eldt.] 

{N. J.) 

28 Mei 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. {Merkenwet art. 10.) 

[De B elgische Handelsvenn.schap " Deco" 
verzoekt nietigverklar ing van de inschrij
ving van het woordmerk " Deco" ten name 
van de N . V. Dönszelmann & Co's Graan 
en Graanproducten Mij te Rotterdam, ge
daan voor de waren "lucifers en wrijf
was". Afwijzing van het verzoek door de 
Rechtb. op grond dat gereq. reeds vóór 
1919 {jaar van oprichting Belgische ven
nootschap) voor hare waren gebruik had 
gemaakt van het woordmerk " Deco". zij 
het dan alleen voor de waar ,,pudding
poeder" en niet voor "lucifers en wrijf
was".] 

Hof: De beslissing der R echtb. moet, op 
andere gronden, worden bevestigd, daar 
het voeren van eens anders handelsnaam 
in een merk slechts kan worden tegenge
gaan, voorzoover dientengevolge i. v. m . 
den aa1·d der beide handelszaken en de 
pi aats waar zij gevestigd zijn bij h et pu
bliek verwarring tusschen de beide han
delszaken te duchten is , hetgeen hier niet 
het geva l is , nu van handelen door ver
zoekster onder haar handelsnaam - dus 
van het voeren van dien ha ndelsnaam -
in Nederland en in het bijzonder te Rot
terdam, niets is gebleken. 

Proc.-Gen. Tak: Terecht heeft het Hof 
het begrip " naam" in art. 10 Merkenwet 
genon1en in den zin van "hande] snaam" , 
zooals deze in art. 5 Hnwet 1921 S. 842 
wordt besche1md. H et Hof mocht dus on
derzoeken, of het gebru ik van den han
delsnaam " Deco" verwarringstichtend was . 
bij het publiek i. v . m. den aard der han
delszaak van verzoekster en de plaats waar 
beide handelszaken gevestigd zijn. Ook 
de tweede grief {pl aats van vestiging) is 
ongegrond. 

H ooge Raad,: 's Hofs beslissing, dat het 
voeren van eens anders handelsnaam in 
een merk slechts kan worden tegengegaan, 
voorzoover dientengevolge bij het publiek 
verwarring tusschen beid!e handelszaken 
te duchten is, is onjuist. De in 1921 in 
art. 10 Merkenwet aangebrachte wijziging 
had enkel ten doel om de woordkeus van 
het artikel in overeenstemming te brengen 
met de Hnwet, welke een recht op dien 
handelsnaam niet erkent en niet om de 

bij de Hnwllt vastgestelde bepalingen met 
betrekking tot het voeren van eens anders 
naam of firma toepasselijk te verklaren 
op het opnemen daarvan in fabrieks- of 
handelsmerken. 

Niettemin kan het middel niet tot cas
satie leiden. Immers, het bij art. 10 toe
gekende recht om in bedoeld geval de in
schrijving van een merk te doen nietig
verklaren strekt niet om in het algemeen 
den naam tegen het gebruik in eens an
ders merk te beschermen, doch het voor
schrift had , reeds vóór 1921, slechts ten 
doel voornoemd gebruik te verbieden, in
dien en voorzoover daardoor verwarring 
t. a.v. de he rkomst der waren te duchten 
is . Dit laatste was hier volgens 's Hofs 
fe itelijke beslissing niet het geval. 

U it 's Hofs beslissing valt geenszins af 
te leiden, dat, om nietigverklaring der in
schrijving volgens art. 10 Merkenwet te 
verkrijgen, de in een. merk voorkomende 
handelsnaam hier te lande moet zijn g~
voerd. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De Belg ische Handelsvennootschap "Deco" 

Société Anonyme, gevestigd te Antwerpe~ 
{Belgi ë),{adv. Mr. Ir. J . v. Hettinga Tromp): 

1. dat zij bij inle idend request dd . 24 ûct. 
1933 aan de Arr. -Rechtbank te ' s-Gravenhage 
verzocht heeft nietig te verklaren de daarbij 
overgelegde inschrijving onder n°. 65126 dd. 
3 Augustus 1933 bij het Bureau voor den 
Industrieelen Eigendom aldaar van het woord
merk "Deco" ten name van de N. V. Dönszel
mann & Co's Graan en Graanproducten Maat
schappij te Rotterdam, gedaan voor de waren 
,, lucifers en wrijfwas"; 

2. dat dit verwek door de Rechtbank bij 
hare eindbeslissing van 19 December 1933 
werd afgewezen , wijl gerequestreerde door 
overlegging der in de beschikking genoem de 
bescheiden naar der R echtbank oordeel het 
bewijs had geleverd voor hare als verweer 
tegen het verzoek opgeworpen stelling dat 
door haar van het merk Deco ter onderschei
ding van hare fabrieks- of handelswaren is 
gebruik gemaakt vóór het jaar 1919 {in welk 
jaar verzoekster werd opgericht), waarbij de 
Rechtbank het, naar uit hare interlocutoire 
beschik~ing van 21 November 1933 blijkt, op 
de daarm vervatte gronden ter zake niet van 
belang oordeelde dat dit gestelde eerdere ge
bruik wa·s geschied voor waren van een andere 
soort dan waartoe die der thans bestreden 
inschrijving behooren; 

3. dat verzoekster tegen die beschikkingen 
van de Rechtbank in beroep is gekomen bij 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, dat bij 
e indbeschikking van 23 Maart 1934 de e ind~ 
beschikking der Rechtbank bevestigde doch op 
andere gronden, waardoor overweging der 
door appellante tegen de beide beslissingen 
aangevoerde grieven achterwege bleef; 

4. dat verzoekster zich door deze ' s Hofs 
beslissing bezwaard gevoelt, mitsdien daar
tegen , onder overlegging van de bestreden 
beslissing en verdere daarop betrekking heb
bende bescheiden, bij Uwen Raad beroep in 
cassatie instelt - welk beroep zij tegelijker
tijd aan de N. V. Dönszelmann zal doen be-
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teekenen -, hierbij als middelèn aanvoerende: 
I. S. , althans v. t. van artt. 3, 4, 10, 12 en 

l2bis Merkenwet, 5 en 9 Handelsnaamwet 
1921 S. 842; 11, 13a en 14 A. B., a lsmede 8, 
l0bis en l0te,· van het H erziene Unieverdrag 
van Parijs, S. 1928 11°. 196, in verband met 
art. 1 der wet tot goedkeuring van dat Ver
drag van 15 Maart 1928 S. 64, 

omdat het Hof, in stede van de tegen de 
beschikkingen der Rechtbank van 21 Novem
ber 1933 en 19 December 1933 aangevoerde 
g rieven gegrond te verklaren en mitsdien, 
onder vernietiging dier beschikkingen, de ge
vraagde nietigverklaring der inschrijving 
65126 te bevelen, de eindbeslissing der R ech t
bank van 19 December 1933 heeft bevestigd 
op grond van de uitkomsten van 's Hofs onder
wek (ingesteld na overweging dat - geheel 
op dezelfde wijze a ls dit bij het voeren van 
den handelsnaam in het algemeen het geval 
is - het voeren van eens anders handelsnaam 
in een merk slechts kan worden tegengegaan, 
voorzoover dientengevolge in verband met den 
aard der beide handelszaken en de plaats waar 
zij gevestigd zijn bij het publiek verwarring 
tusschen beide handelszaken - waarmede dus 
bedoeld is : de handelszaken, zooals die door 
de handelsnamen van appellante en gereques
treerde worden aangeduid - te duchten is) 
of door het gebruik van het merk Deco door. 
Dönszelmann voor lucifers en wrijfwas, waar
voor het thans is ingeschreven, zoodanige ver
warring te duchten is, 

ten onrechte, omdat het hier niet de vraag 
is of verwarring van handelszaken naar de 
beginselen der H andelsnaamwet doch of ver
warring van waren naar de beginselen der 
Merkenwet te duchten valt, terwijl naar de 
strekking van art. 10 der laatste wet voor het 
instellen van 's Hofs onderwek geen plaats is. 

II. S., althans v. t. van artt. 3, 4, 10, 12 
en l2bis Merkenwet; 5 en 9 Handelsnaamwet 
1921 S. 842; 9, 11, 13a en 14 A. B., alsmede 
2, 8, l0bis en l0t e,· van het Herziene Unie
verdrag van Parijs, S. 1928 n°. 196, in ver
band met art. 1 der wet tot goedkeuring van 
dat Verdrag van 15 Maart 1928 S. 64, 

omdat het Hof, in stede van de tegen de 
beschikkingen der Rechtbank van 21 Novem
ber 1933 en 19 December 1933 aangevoerde 
grieven gegrond te verklaren en mitsdien, 
onder vernietiging dier beschikkingen, de ge
vraagde nietigverklaring der inschrijving 
65126 te bevelen, de eindbeslissing der R echt
bank van 19 December 1933 heeft bevestigd 
(na overwogen te hebben dat het onvoldoende 
zou zijn om een verzoek tot nietigverklaring 
van een ingeschreven merk slechts te gronden 
op het bij inleidend request door appellante 
gestelde feit dat het haar naam bevat), daarbij 
zijn conclusie dat van gebruik van het inge
schreven merk voor de desbetreffende waren 
geen verwarring bij het publiek te duchten is 
erop baseerende, dat van handelen door appel
lante onder haar handelsnaam - dus van het 
voeren van dien handelsnaam - in Neder
land en in het bijzonder te Rotterdam niets is 
gebleken, 

ten onrechte, omdat art. 10 der Merkenwet 
de nietigverklaring van de inschrijving van 
een merk toestaat, wanneer het merk de 
naam of de firma van een ander bevat, zonder 

daarbij als eisch te stellen, dat de naam of 
firma hier te lande is gevoerd, terwijl uit geen 
enkel wetsartikel valt af te leiden, dat toch 
deze eisch zou moeten worden gesteld, eerder 
uit het Unieverdrag het tegendeel valt af te 
leiden. 

5. dat verzoekster in cassatie meent tot 
toelichting der in de middelen vervatte bestrij
ding van het positieve deel van 's Hofs beslis
sing met enkele opmerkingen te kunnen vel
staan, vermits een geheel overeenkomstige 
kwestie reeds uitvoerig werd behandeld bij het 
tot Uwen Raad gerichte verzoek - resp. ver
.veerschriften en conclusie beireffende de i IJ

schrijving n°. 51406 (Dewar's Whisky) terwijl 
met de daarop door Uwen Raad genomen be
sliss ing van 3 Juni 1927 (W. 11698 ; N. J. 
19 27, 997) 's Hofs thans bestreden beschikking 
lijnrecht in strijd is zonder dat daarbij eenig 
nieuw gezichtspunt werd geopend, zoodat ver
ondersteld mag worden dat het Hof Uwe voor
noemde beslissing, voor de bespreking waarvan 
bij het verhoor geen aanleiding heeft bèstaan, 
over het hoofd heeft gezien; 

Dat het Hof ten onrechte van meening is, 
dat de bij de Handelsnaamwet in de Merken
wet gebrachte wijziging meer dan redactio
neele beteekenis heeft, mag rneds worden af
geleid uit 's Hoogen Raads voornoemde be
slissing, waarin ondanks eerstgenoemde wet 
aan art. 10 der laatstgenoemde wet nog ge
heel dezelfde strekking wordt toegekend als 
daarin bij de wet van 30 December 1904 S. 
284 werd neergelegd. 

De Handelsnaamwet en de Merkenwet be
heerschen ieder haar e igen terrein. Eerstge
noemde wet waakt tegen verwarring van han
delsnamen, laatstgenoemde tegen verwarring 
van waren. De Merkenwet geeft aan fabrikan
ten of handelaren onder bepaalde omstandig
heden het recht tot uitsluitend gebruik van 
een merk ter onderscheiding hunner waren 
van die van anderen; maar verbiedt het ge
bruik van zoodanige merken, die het publiek, 
indien het afgaat op het merk (H. R. 25-7-11 , 
W. 9248; 1 3-4-28, W. 11832, N. J. '28, 1408), 
waren kan doen koopen van een a nder dan 
het bedoelde te koopen. Dit kan geschieden 
doordat het merk, dat de kooper voor zich ziet, 
hetzij te veel lijkt op een merk van een ander, 
hetzij den naam van een ander bevat. De Re
geeri ng noemde dit laatste (M. v. T . Hand . 
II '02/03, 215 n°. 3 blz. 3) in strijd met de 
openbare orde, zoodat dit behoorde te worden 
tegengegaan, waartoe voorshands art. 9 later 
art. 10 der J\1erkenwet werd gewijzigd. D e 
daartoe gekozen uitdrukking werd, naar de R e
geering in de toe! ichting tot de wet van 5 
Juni 1921 S . 842 opmerkte, slechts vervangen 
door eene, di e zoowel " het absolute merken
recht als de bescherming van misbruik van 
een handelsnaam omvat. 

Al zou aan het Hof ook zijn gebleken, dat 
verzoekster haar naam wèl in Neder land, zelfs 
uitsluitend te Rotte rdam had gevoerd, dan 
nóg wu het gebruik door verzoekster van het 
merk Deco het Hof niet tot het aannemen van 
verwarring-gevaar tusschen de beide handels
namen hebben kunnen leiden, eensdeels omdat 
verweerster's naam in dat merk in het geheel 
niet voorkomt, anderdeels omdat toch wel nie
mand den handelsnaam . V. ,,Dönszelmann 
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& Co's Graan en Graanproducten Maatschap
pij" zal verwarren met " Deco" Société Ano
nyme. 

6. dat Uw Raad, vorenstaande bestrijding 
van het positieve deel van 's Hofs beslissing 
in hoofdzaak juist oordeelende wellicht de 
zaak zelf, waarin geen feitelijke kwesties zich 
voordoen, ten principale wil beslissen, wes
halve verzoekster in cassatie zich veroorlooft 
nopens het negatieve deel ervan, het ter zijde 
stellen van de tegen de beslissingen der Recht
bank aangevoerde grieven, nog het navolgende 
onder Uwe aandacht te brengen: 

De R echtbank grondt haar beslissing op de 
overweging dat iemand, die een merk reeds 
gebruikte vóór dat een ander (i. c. een ven
nootschap) van den zelfden naam, dien het 
merk bevat, bestond, aan dat eerdere gebruik 
het recht kan ontleenen het merk ook te gaan 
gebruiken voor andere warensoorten dan waar
voor hij dit deed vóór de oprichting der ven
nootschap, die dezen naam aannam. 

Dit standpunt acht verwekster onjuist en te 
leiden tot consequenties, die het merkenrecht 
en de bescherming der eerlijke gebruiken in 
den handel op bedenkelijke wijze dreigen aan 
te tasten. 

In alle landen is grondslag van het merken-
1·echt - ten onzent ook neergelegd in de artt. 
3 en 10 der Merkenwet - steeds geweest het 
recht tot gebruik voor een bepaalde waren
soort. Tal van rechterlijke besl issingen zijn 
gewezen over de vraag of soortgelijkheid be
stond; nimmer werd nog betwist, dat niet
gel ijksoortighe id consequenties had (H. R. 
5-11-'09 W. 8919; 23-9-'20 W. 10711, N. J. 
'20/991; 21.4-'21 W. 10737, . J. '21, 516 ; 
28-9-'22 W. 10961, N. J. '22, 1202 ; 3-6-'27 
W. 11699, N. J. '27, 1045). 

De Rechtbank verlaat dezen grondslag nu 
plotseling, daarvoor geen ander argument aan
voerende, dan dat er voor den rechthebbende 
op een naam of firma slechts een gering be
lang bestaat of er aan het rechtmatig gebruik 
van zijn naam of firma in een ouder merk 
door dengeen die daarop recht heeft eenige 
uitbreiding wordt gegeven door dit merk te 
gaan gebruiken voor andere waren dan waar
voor het oorspronkelijk bestemd was, terwijl 
het zulks voor dien merkengerechtigde van 
het grootste belang kan zijn. 

Naar verzoekster s.o.r. meent, kan de Recht
bank deze diverse belangen onmogelijk zoo 
maar in a lgemeenen zin met juistheid beoor
deelen. De onjuistheid ervan is in het onder
havige geval al dadelijk aanwijsbaar. 

Verzoekster handelt hier te lande in petro
leum, benzine, koolteer en dergelijke produc
ten, waarvoor zij ook rechthebbende is op het 
merk Gl ico, dat onder n°. 35643 te haren 
name is ingeschreven. 

Voor haar was dus het gebruik tot nog toe 
van haar naam in verweerster's merk van geen 
belang, vermits dit geschiedde voor pudding
poeder, dat tot een geheel andere warensoort 
behoort. Met lucifers en wrijfwas - waren, 
die als verlichtings- en smeerartikelen on
tegenzeggelijk meer verwantschap hebben met 
de voormelde van verzoekster's inschrijving 
dan met puddingpoeder - heeft verweerster 
echter reeds een terrein betreden, waarbij ver
zoekste1·'s belang betrokken is. 

Zou de beslissing der Rechtbank intact blij 
ven, dan zou echter verweerster desgewenscht 
nog gerust een stap verder op dit terrein kun
nen gaan en het merk met verzoekster's naam 
ook laten inschrijven voor precies dezelfde 
waren als van verzoekster's inschrijving, ron
der dat deze daartegen iets wu vermogen te 
ondernemen; al hebben die waren met de in 
ve1·weerster's naam uitgedrukte graan en 
graanproducten ook even weinig te maken als 
dit thans reeds met lucifers en wrijfwas het 
geval is. Der R echtbank opvatting, dat zulks 
voor verweerster van het grootste belang zou 
kunnen zijn moge juist zijn; kennelijk onjuist 
is echter, dat slechts een gering belang van 
venveerster daartegenover wu staan. 

Volgens het standpunt der Rechtbank zou 
ook b.v. een sigarenfabrikant, die reeds vóór 
de oprichting van Philips' fabrieken een merk 
"Philips II" voor zijne waren gebruikte, het 
recht bezitten dit merk ten allen tijde voor 
gloeilampen te gaan gebruiken. Een derge
lijk recht zou ieder bezitten, die voor welke 
waren ook een merk heeft gebruikt, waarin de 
naam voorkomt van een sedert dien opgerichte 
en voor den handel in een gansch andere waar 
algemeen bekend geworden firma. 

Uw Raa d zal gevoelen, tot welke gevolgen 
het bekend worden van het bestaan van zulke 
rechten zou leiden. 

Ook de beslissing der Rechtbank, dat ver
wec,·ster bewijs van gebruik van een merk 
geleverd zou hebben door overlegging van 
1. een factuur nopens door haar zei ve bestelde 
drukwerken met dat merk en 2. een bestel
briefje nopens door een derde bij haar bestelde 
waren onder dat merk, acht verweerster on
juist. Noch het een noch het ander bewijst ge
bruik van het merk door verweerster in den 
zin van art. 3 der Merkenwet. 

Dit gebruik moet gemaakt worden door ver
weerster in haar handel, d. w. z. openlijk, op 
de een of andere wijze voor derden opmerk
baar. De Rechtbank heeft dezen e isch zelve 
gedurende meer dan 30 jaren steeds gesteld 
4-2- en 1-4- '98 Quarles v. Ufford II, blz. 12 ; 
20-1-'99 Q. v. U. II blz. 66; 11-11-'20 Industr. 
Eigend. '21 blz. 5; 16-5-'28 I. E. '28 blz. 106) 
en is daarvan thans zonder deugdelijken grond 
afgeweken. 

Redenen, waarom het den H. R. moge be
hagen de beslissing van het Hof, waartegen 
beroep in cassatie, te vernietigen met zoo
danige verdere voorzien ing als Uw Raad zal 
vermeenen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
de N. V. Dönszelmann & Co's Graan- en 

Graanproducten Maatschappij, gevestigd te 
Rotterdam, (adv. Mr. A . E. J. Nysingh) ; 

dat, enz.; 
dat de le grief zich daartegen 1·icht dat het 

Hof alleen heeft nagegaan of verwarring naar 
de beginselen der Handelsnaamwet te duchten 
valt, maar deze grief voorbijziet dat het Hof 
art. 10 Merkenwet a ldus heeft uitgelegd, dat 
dit artikel het voeren eens anders handels
naam in een merk verbiedt voorwover dien
tengevolge in verband met den aard der beide 
handelsmerken en de plaats waar zij gevestigd 
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zijn bij het publ iek verwarring tusschen beide 
handelszaken te duchten is; 

dat deze uitlegging van het Hof steun vindt 
in art. lObis van het Unieverdrag van 20 
Maart 1883, zooals dit nader is herzien, im
mers de verdragsluitende landen zich daarbij 
verbinden alle daden die verwarring zouden 
kunnen scheppen ten opzichte van de waren 
van een concurrent te verbieden en dat deze 
uitlegging bovendien steun vindt in de ge
schiedenis van art. 10 der Merkenwet, zooals 
deze in de beslissing van het Hof is vermeld; 

dat het Hof derhalve de mogelijkheid van 
verwarring der waren, althans van de her
komst der waren, naar de beginselen der Mer
kenwet heeft onderzocht en overeenkomstig 
deze beginselen moest onderzoeken teneinde 
haar beslissing te kunnen geven; 

dat de 2e grief zich daartegen richt dat het 
Hof haar beslissing, dat in casu geen ver
warring te duchten is, heeft gebaseerd op de 
overweging dat van handelen van verzoekster 
tot cassatie onder haar handelsnaam in Neder
land en in het bijzonder te Rotterdam niets 
gebleken is, maar deze grief voorbij ziet, dat 
het Hof de eindbeschikking van de Rechtbank, 
zij het op andere gronden, heeft bevestigd, 
omdat geen verwarring te duchten is en bij 
deze feitelijke beslissing onder meer in aan
merking heeft genomen, dat van handelen 
door verzoekster tot cassatie onder haar han
delsnaam in Nederland en in het bijzonder te 
Rotterdam niets is gebleken; 

dat dit deel der beslissing van zuiver fe ite
lijken aard en derhalve in cassatie onaantast
baar is ; 

dat het geval door Uw Raad dd. 3 Juni 
1927 (Dewar's Whisky N. J. 1927, 996) be
slist, betrof naam en merk van dezelfde waar, 
zoodat vaststond, dat verwarring wel te duch
ten was, maar in casu feitelijk vaststaat dat 
verwarring niet te duchten is ; 

dat Uw Raad in bovengenoemde beschikking 
vaststelde, dat misbruik van eens anders naam 
door opneming in een hier te lande gebruikt 
merk mogelijk is ten aanzien van een in het 
buitenland gevoerden naam, maar het Hof 
overwoog dat zulk een misbruik in dit geval 
niet aanwezig was, zonder de mogelijkheid 
daarvan uit te sluiten, omdat verzoekster tot 
cassatie haar naam alleen in het buitenland 
voert; 

dat de bezwaren door de Handelsvennoot
schap Deco in haar aan Uw Raad gericht 
request neergelegd, tegen een veronderstelde 
toekomstige inschrijving door requestrante van 
het merk "Deco" ook voor de waar benzine, 
waarin door de Handelsvennootschap "Deco" 
handel wordt gedreven voldoende weerlegging 
vinden in de beslissing van het Hof, dat een 
dergelijk geval eerst zal behooren te worden 
beoordeeld, wanneer het zich door een nieuwe 
inschrijving van Dönszelmann mocht voordoen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien, enz. ; 
Gelet, onder meer, op de tegen eerstgemelde 

beschikking aangevoerde middelen van cas
satie; 

0. dat bij de eerste dezer grieven wordt 
opgekomen tegen 's Hofs opvatting, dat het 

begrip "naam" in art. 10 der Merkenwet moet 
worden getoetst aan het begrip "handelsnaam" 
in de artt. 1 en 5 der Handelsnaamwet 1921, 
S. 842; 

0. dat deze klacht echter onjuist is ; 
0. toch, dat tengevolge van mogelijke in

voering van laatstbedoelde wet eerst wijziging 
van art. 337 Sr. (M. v. T. Handelsnaamwet, 
blz. 5) en vervolgens van art. 10 Merkenwet 
(Voorloopig Verslag, blz. 10, M. v. A., blz. 
13) door de Regeering noodig werd geacht, 
omdat de handelsnaamwetgever geen recht op 
een naam erkende, doch slechts beoogde te 
waken tegen misleiding en verwarring; 

0. dat hieruit volgt, dat het Hof terecht het 
begrip "naam" in genoemd art. 10 heeft ge
nomen in den zin van "handelsnaam" in den 
zin der Handelsnaamwet 1921, S. 842, zooals 
die in haar art. 5 wordt beschermd; 

0. dat dit medebrengt, dat het Hof krach
tens laatstgemeld wetsvoorschrift mocht onder
zoeken, of de handelsnaam Deco, door nu-ge
requestreerde in haar merk aangebracht, ver
warringstichtend was bij het publiek in ver
band met den aard der handelszaak van thans
verzoekster en de plaats waar beide handels
zaken gevestigd zijn; 

0. dat het tweede middel opkomt tegen de 
conclusie getrokken uit de uitkomsten van dit 
onderzoek, zooals die zijn weergegeven in de 
dus luidende overweging: ,, dat appellante ge
vestigd is in Antwerpen en aldaar handelt in 
benzine, terwijl van handelen door haar onder 
haar handelsnaam in Nederland en in het 
bijzonder te Rotterdam niets is gebleken; dat 
Dönszelmann & Co gevestigd is te Rotterdam, 
en het merk Deco, dat zij sinds 1916 gebruikt 
voor puddingpoeder thans mede gaat voeren 
voor lucifers en wrijfwas; dat niet wel is in 
te zien, dat van dat gebruik verwarring bij het 
publiek te duchten is;" 

0. dat daaruit echter ten onrechte wordt 
afgeleid, dat het Hof zou aannemen, dat art. 
10 Merkenwet a ls eisch stelt, dat de in een 
merk voorkomende handelsnaam hier te lande 
moet zijn gevoerd; 

0. immers, dat de vermelding in zijne be
schikking, dat de handelszaak in benzine van 
thans-requestrante is gevestigd te Antwerpen 
en dat van handelen onder haren handelsnaam 
in Nederland, in het bijzonder te Rotterdam, 
niet is gebleken, terwijl die van nu- verzoek
ster, eerst in puddingpoeder en later in luci
fers en wrijfwas, in laatstgenoemde gemeente 
wordt gedreven, slechts een weerklank is van 
den eisch van art. 5 Handelsnaamwet 1921, 
S. 842, dat voor toepasselijkheid van het daar
in geformuleerd verbod noodig is mogelijke 
verwarring van handelszaken bij het publiek, 
door het voeren van een anders rechtsmatigen 
handelsnaam, een en ander in verband met 
den aard dier handelszaken en de plaats hun
ner vestiging; 

0. dat derhalve geen der beide middelen to1 
r,assatie leiden kan; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . dat bij het eerste middel terecht wordt 

opgekomen tegen 's Hofs beslissing, dat, -
vermits art. 10 Merkenwet na de daarin bij 
de Handelsnaamwet aangebrachte wijziging 
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den bezitter van een handelsnaam op merken
rechtelijk geb ied niet meer recht geeft, dan 
de Handelsnaamwet hem in het a lgemeen toe
kent, - het voeren van een anders handels
naam in een merk slechts kan worden tegen
gegaan, voorzoover dientengevolge, in verband 
met den aard der beide handelszaken en' de 
plaats waar zij gevestigd zijn, bij het pub! iek 
verwarring tusschen beide ha ndelszaken te 
duchten is; 

dat bedoeld artikel toch, - de nieti gver
klaring der inschrijving van een merk toe
staande, wanneer dit merk den naam of de 
firma van een ander bevat, - daarbij geens
zins den eisch stelt, dat dientengevolge ver
warring tusschen de handelszaken van den 
inschrijver en van dengene, wiens naam of 
firma in het merk voorkomt te duchten is, 
terwijl ook de in 1921 in art. 10 aangebrachte 
wijziging niet ten doel had de bij de Handels
naamwet vastgestelde bepalingen met betrek
king tot het voeren van eens anders naam of 
firma toepassel ijk te verklaren op het opnemen 
daarvan in fabrieks- of handelsmerken, doch 
enkel om de woordkeus van het artikel in 
overeenstemming te brengen met de Handels
naamwet, daar deze een recht op dien han
delsnaam niet erkent; 

0. dat het middel niettemin niet tot cassatie 
kan le iden; 

dat immers het q_ij art. 10 toegekende recht 
om in het bedoelde geval de inschrijving van 
een merk te doen nietigverklaren niet strekt 
om in het algemeen den naam tegen het ge
bruik in eens anders merk te beschermen, doch 
het voorschrift, blij kens de geschiedenis, reeds 
vóór 1921 !echts ten doel had om overeen
komstig de strekking der Merkenwet en in 
overeenstemming met art. 337 Sr. voornoemd 
gebruik te verbieden, indien en voor zoover 
daardoor verwarring ten aanzien van de her
komst der onder het merk verhandelde waren 
te duchten is; 

dat nu het Hof, - feite lijk en in cassatie 
al1.00 onaantastbaar bes! issende, dat niet wel 
is in te zien, hoe door het gebruik van het 
sinds 1916 door gerequestreerde reeds voor 
puddingpoeder gevoerde en thans door haar 
ook voor I ucifers en wrijfwas te voeren merk 
" Deco" verwarring kan ontstaan met den 
door requestrante onder dien handelsnaam ge
voerden handel in benzine, en daarmede te
vens uitmakende, dat ten aanzien van de her
komst der door gerequestreerde onder het 
merk "Deco" in den handel te brengen waren 
verwarring bij het pub! iek niet te duchten is, 
- terecht op dien grond de beslissing der 
R echtbank, waarbij het verzoek werd afge
wezen, heeft bevestigd; 

En ten aanzien van het tweede middel: · 
0. dat uit voorzegde beslissing, - steunende 

op de omstandigheid, dat requestrantes handel 
in benzine te Antwerpen is gevestigd en van 
eenig handelen door haar onder haar handels
naam in Nederland niet is gebleken, terwijl 
gerequestreerde te Rotterdam is gevestigd en 
zij het door haar sinds 1916 reeds voor pud
dingpoeder gebruik-te merk thans mede gaat 
voeren voor lucifers en wrijfwas, - geenszins 
valt af te le iden, dat het Hof in art. 10 Mer
kenwet den eisch leest, dat de in een merk 
voorkomende handelsnaam hier te lande moet 

zijn gevoerd, om de nietigverklaring der in
schrijving van dat merk mogelijk te maken, 
doch enkel dat aan de voornoemde voorwaarde, 
dat door de opneming van den naam "Deco" 
in het door gerequestreerde voor de waren 
1 ucifers en wrijfwas ingeschreven merk ver
warring bij het publiek omtrent de herkomst 
dier waren te duchten moet zijn ten deze niet 
is voldaan; 

dat dit middel a lzoo feitelijken grondslag 
mist ; 

Verwerpt het beroep. . J .) 

28 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wet Openb. Vervoermiddelen artt. 
1, 12, 15.) 

In verband met de strekking der be
trokken wetsbepalingen is onder "auto
bus", in den zin van de Wet Openb. Ver
voenniddelen, te verstaan elk motorrijtu ig, 
di enstdoende als openbaar middel tot ver
voer van personen, waarbij het dus on
verschillig is, of zulk een motorrijtuig op 
zichzelf - dus onafhankelijk van den door 
dat voertuig verrichten dienst als open
baa r vervoermiddel voor personen - niet 
met den naam autobus pleegt te worden 
aangeduid. H et feit, dat de onderhavige 
motorrijtuigen taxi's zijn, kan derhalve 
aan de juisthe id van de besli s ing der 
R echtb. niet afdoen, mits slecht , en in 
zooverre, die taxi's di enst deden als open
baar vervoermiddel voor personen. 

De grief, welke betwist, dat de onder
hav ige motonijtuigen inderdaad waren 
,,openbare middelen van vervoer" faalt, 
daar de R echtb. feitelijk vaststelt, dat de 
onderhavige motorrijtuigen de dienstrege-
1 ing van de D.A.M. autobusdienst volg
den, waardoor voormelde conclus ie vol
komen gerechtvaardigd is . 

[Anders Adv. -Gen. Wijnveld.] 

Op het beroep van M . H. M. Ch. v. d. L. , 
autoverhuurder, requirant van cassatie tegen 
een te zijnen laste gewezen vonnis van de 
Rechtbank te Groningen van 8 Maart 1934, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Appinge
dam op 25 September 1933 gedane ui tspraak, 
requirant, ter zake van: ,,een autobusdienst in 
werking houden zonder vergunning, als be
doeld bij de artt. 2 en 3 der Wet Openba re 
Vervoermiddelen" , met aanhali11g van de artt. 
1, 12 lid 1, 15 der Wet Openbare Vervoer
middelen, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van vijf en twintig gulden en tien 
dagen vervangende hechtenis; (Gepleit door 
Mr. . J . Polak.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De Rechtbank te Groningen vernietigde op 
8 Maart 1934 in hooger beroep een vonnis van 
den Kantonrechter te Appingedam, verklaarde 
requirant schuldig aan een feit, gequal ifi
ceerd: ,,een autobusdienst in werking houden 
zonder vergunning, a ls bedoeld bij de artt. '.! 
en 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen", 
zulks met aanhaling van de a rtt. 1, 12 1. 1 en 
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15 van genoemde wet en veroordeelde hem tot 
een geldboete van f 25 bij gebreke van beta
ling en verhaal te vervangen door 10 dagen 
hechtenis. 

Bewezen verklaard werd ten laste van requi
Tant: ,,dat hij in de maand Augustus 1933 in 
de provincie Groningen een autobusdienst tot 
geregeld vervoer van de personen, die zich 
daartoe aanmeldden, per motorrijtuig langs 
den openbaren weg van Appingedam naar 
Groningen in werking heeft gehouden, zonder 
vergunning tot het in werking brengen van 
die autobusdienst, verleend door de Gedepu
teerde Staten van de provincie Groningen of 
in beroep door de Kroon". 

In cassatie is door requirant's raadsman 
tegen deze beslissing als middel aangevoerd: 
" S. en/of v. t . van de artt. 351 en 359 Sv., in 
verband met de artt. 350, 338, 339, 341, 342 , 
1!52, 358, 415, 422, 423 en 425 van dat Wet
boek, art. 91 Sr. en de artt. 1, 5, 9, 12 en 15 
der Wet Openbare Vervoermiddelen". 

Blijkens de toelichting zouden de verklarin
gen van de getuigen en den verdachte niet 
bewijzen het bestanddeel van het bewezen ver
ki aarde, dat verdachte "een autobusdienst" 
tot "geregeld" vervoer van de personen, die 
zich daartoe aanmeldden, per motorrijtuig 
langs een nader omschreven weg in werking 
heeft gehouden, immers uit de bewijsmiddelen 
blijkt niet: 

a. dat de verdachte een a utobusdienst in 
werking heeft gehouden, nu uit de bewijsmid
delen voortvloeit dat het vervoer geschiedde 
met kleine motorrijtuigen, die voor ten hoog
ste 5 personen, den bestuurder inbegrepen, 
plaats boden; 

b. dat verdachte een dienst tot geregeld 
vervoer van de personen, die zich daartoe aan
meldden, l angs een bepaalden weg in werking 
heelt gehouden, nu uit de bewijsmiddelen en 
mede uit de in de processen-verbaa1 der zit
tingen van de Rechtbank opgenomen getuigen
verklaringen voortvloeit, dat de motorrijtui
gen, waarmede het vervoer geschiedde, be
stemd waren tot vervoer van personen langs 
alle wegen en te allen tijde. 

Terwijl de worsteling tusschen autobussen en 
andere vervoermiddelen nog in vollen gang is, 
doet zich reeds weer een nieuwe figuur voor, 
doordat een concurrentiestrij d ontbrand is tus
,;chen autobussen en taxi's. 

Er bestaat een autobusdienst Groningen
Delfzijl via Appingedam. Een gai-agehouder 
te Delfzijl heeft nu een interlocaal taxibedrijf 
geopend, en zendt zijn kleine wagentjes uit 
l angs den weg Delfzijl-Groningen; hij laat 
zijn chauffeurs langs dien weg, zooals requirant 
zelf verklaart, heen en weer rijden tot het 
vervoeren van personen, die zich daartoe hetzij 
te Appingedam, hetzij te Groningen, hetzij 
langs den weg tusschen Groningen en D elfzijl 
aanmelden. Die personen betalen dan, onver
schillig of zij alle plaatsen in de taxi bezetten, 
dan wel alleen rijden, 6 cent per Kilometer, 
en worden dan gebracht naar de bestemming 
welke zij den chauffeur opgeven. Openhartig 
verklaarde requirant - en dit wordt door zijn 

versch illende a ls getuigen gehoorde chauffeurs, 
bevestigd - dat hij zijn taxi's zooveel mogelijk 
doorloopend stuurt naar de stopplaatsen van 
den vorenbedoelden autobusdienst, en in het 

a lgemeen naar die plaatsen, waar, en op de 
t ij dstippen, waarop, te verwachten is, dat er 
personen aanwezig zijn, die van zij n • taxi's 
gebruik zouden willen maken. In het bijzonder 
zendt hij de taxi's naar de vaste stopplaatsen 
van den autobusdienst, wanneer volgens de 
dienstregeling van die maatschappij een auto
bus daar moet vertrekken. 

Voor de Rechtbank heeft requirant's raads
man vrijwel hetzelfde verweer gevoerd als 
thans in cassatie. De Rechtbank verwierp het 
op grond, dat bewezen was, dat de motor
rijtuigen (de taxi's van requirant) duurzame 
verkeersbelangen dienden, immers bestemd 
waren, om dagelijks op de tijden aangegeven 
in de dienstregeling van den autobusdienst en 
langs een bepaalden weg de personen, die zich 
daartoe aanmeldden, te vervoeren, zoodat die 
motorrijtuigen krachtens genoemde bestem
ming als autobus in den zin der wet zijn te 
beschouwen. 

De eerste vraag is dus thans of de R echt
bank een juiste uitlegging heeft gegeven aan 
het woord "autobus", zooals het voorkomt in 
de Wet van 23 April 1880, S. 67, meermalen 
gewijzigd (Wet Openbare V ervoermiddelen). 

De wet geeft geen begripsbepaling van dit 
woord, zoodat m. i. het spraakgebruik, a lthans 
de taalkundige beteekenis den doorslag moet 
geven. De geschiedenis der wijzigingswet van 
30 Juli 1926, S. 256, geeft eenig licht. De 
Minister achtte in afwijking van de meening 
der Staatscommissie een begripsbepaling over
bodig, zooals blijkt uit de Memorie van Toe
lichting. Terwijl de Commissie onder autobus
sen wilde verstaan motorrijtuigen, welke 
ruimte boden voor 8 personen, oordeelde de 
Minister, dat dit niet noodzakelijk was, want 
indien een ondernemer een rngelmatig vervoer 
van minder pe1·sonen rendabel achtte, dan be
hoort ook daarvoor de eisch van vergunning 
te gelden. Ook omtrent de regelmaat van het 
vervoer wilde de Minister geen eischen in de 
wet zien opgenomen. Hij achtte het verkiese
lijk de beslissing over de vraag of men al dan 
niet te doen hee ft met een geregelden dienst 
in elk bijzonder geval over te laten aan de 
praktijk. Het komt mij voor dat de Minister 
volkomen juist heeft aangevoeld, dat men in 
de praktijk voor tal van gevallen zou komen 
te staan, welke onder een eenmaal gegeven 
definitie niet zouden vallen. In het systeem 
van den Minister zou elk motorrijtuig waar
mede een geregelde dienst wordt ondernomen 
kunnen vallen onder het begrip motorrijtuig. 

In het arrest van 11 Mei 1931 (W. 12302, 2; 
N. J'. 1931, 925) zegt de H. R. dan ook, d at 
nu een definitie ontbreekt, moet worden aan
genomen, dat de wetgever bedoeld heeft - in 
aansluiting met het gewone spraakgebruik -
a ll e openbare middelen tot vervoer van per
sonen voor zoover deze motorrijtuigen zijn met 
den naam "autobus" aan te duiden. 

Voorts legt de H. R. in zijn arrest uit dat 
nu art. 1 van de Wet Openbare Vervoermid
delen als eene van die soorten van openbare 
middelen tot vervoer van personen noemt de 
autobussen, terwijl uit den daar gestelden en 
in de artt. 2 en volgende verder uitgewerkten 
eisch, dat voor het in werking brengen van 
een autobusdienst voorafgaande overheidsver
gunning moet zijn gevraagd en verkregen, 
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moet worden opgemaakt, dat onder autobus 
hier enkel is te verstaan een motorrijtuig, dat 
duurzame verkeersbelangen dient doordien het 
bestemd is om geregeld langs een bepaalden 
weg de personen, die zich daartoe aanmelden, 
te vervoeren · 

dat deze opvatting van het begrip "autobus" 
ook geheel overeenstemt met de uit de schrif
telijke stukken blijkende bedoeling, waarmede 
bij de wet van 30 Juli 1926, S . 250, de eisch 
van dé voorafgaande overheidsvergunning in 
de Wet Openbare Vervoermiddelen is opgeno
men; 

dat verder in art. 15, l e lid, van de woorden 
,,openbare middelen tot vervoer van personen" 
eene zoodanige omschrijving wordt gegeven, 
dat de autobussen dááronder vallen en zij niet 
kunnen zijn begrepen onder de motorrijtuigen 
met andere bestemming, gebezigd voor ver
voer van personen, als bedoeld in het 2e lid 
van genoemd artikel. 

De H. R. legt er hier den nadruk op, dat 
een autobus duurzame verkeersbelangen moet 
dienen, doordien het bestemd is geregeld langs 
een bepaalden weg de personen, die zich daar
toe aanmelden , te vervoeren. 

Niet de inrichting van het motorrijtui g, maar 
het doel, het regelmatig verkeer la ngs be
paalden weg, vormt het criterium. 

Blijkt daarvan hier uit de bewijsmiddelen ? 
M . i. niet in den zin der wet. ,vat requirant 
doet zou ik willen noemen, ,, interlocaal snor
ren" . Hij tracht, evenals de snorders in groote 
gemeenten probeeren bij het uitgaan van een 
publieke vermakelijkheid door langs tram
halten te rijden , ,,vracht" te krijgen, zijn 
bedrijf rendabel te maken en dan niet door in 
één gemeente, maar in een aantal plaatsen, 
la ngs een uitgestrekten weg p assagiers te krij
gen, door zijn taxi's te zenden naar punten, 
waar hij weet, dat zich menschen verzameld 
hebben, die op een vervoermiddel wachten. 
H et is hem dan volkomen onverschilli g waar 
zij heen moeten, evenals dit het geval is bij 
den snorder in een bepaalde gemeente. Die 
r ijden als zij eenmaal passagiers hebben, ook 
niet den weg van den tram. Hoe verder de 
passagiers wensch en te gaan , des te aangena
mer is dit hem. Bestond in elk dier gemeenten, 
waar hij deze pogingen doet, een zg. snorver
bod, dan zou zijn rijk gauw uit zijn . Di t is 
echter niet het geval, en nu mag m . i. niet 
gezegd worden, dat de Wet Openbare Vervoer
middelen zijn handelingen verbiedt. Uit de 
bewijsmiddelen toch blijkt niet dat hij zijn 
taxi's bestemd heeft om geregeld langs een 
bepaalden weg te vervoeren. Alleen is komen 
vast te staan, dat hij over een bepaalden weg 
geregeld tax i's laat rijden om menschen, die 
zich naar een willekeurig punt wenschen te 
verplaatsen, · te vervoeren, hetgeen heel wat 
a nders is. 

Dit bedrijf is tegen te gaan hetzij door ge
meentelijke verordeningen, hetzij door wets
wijziging, maar ik ben van meening, dat het 
thans niet een strafbare handeling oplevert. 

Van oordeel dat de bewijsmiddelen het be
wezen verklaarde niet kunnen dragen, en het 
vonnis dus niet voldoende gemotiveerd is, con
cludeer ik tot vern ietig ing van het bestreden 
vonnis en verwijzing der .zaak naar het Ge
rechtshof te Leeuwarden ten einde op het be-

L. 1934. 

staande hooger beroep verder te worden be
recht. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheel' 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
conclusie); 

Ten aanz ien van het middel van cassatie: 
0. dat bij het bestreden vonnis, overeenkom

stig de dagvaarding, ten laste van requirant 
is bewezenverklaa rd - met qualificatie en 
strafoplegging a ls voormeld - dat hij in de 
maand Augustus 1933 in de provincie Gronin
gen een autobusdienst tot geregeld vervoer van 
de personen, die zich daartoe aanmeldden, per 
motorrijtuig langs den openbaren weg van 
Appingedam naar Groningen .in werking heeft 
gehouden, zonder vergunning tot het in wer
king brengen van die autobusdienst, verleend 
door de Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen of in beroep door de Kroon ; 

dat de Rechtbank, naar aanleiding van een 
namens requirant gevoerd verweer, heeft over
wogen: da t door de verklaringen van de ge
hoorde getuigen is bewezen, da t de motorrij: 
tuigen, waarvan in casu sprake is, duurzame 
verkeersbelangen dienden, immers bestemd 
waren om dagelijks op de tijden aangegeven 
in de dienstregeling van de D.A.M. autobus
dienst en langs een bepaalden weg de per
sonen, die zich daartoe aanmeldden, te ver
voeren, zoodat die motorrijtuigen krachtens 
genoemde bestemming als autobus in den zin 
der wet zijn te beschouwen ; 

0 . da t uit de door de Rechtbank gebezigde 
bewijsmiddelen voorts valt af te leiden, dat 
de R echtbank als vaststaande heeft aangeno
men, dat de dienst, waarvan in de telastleg
ging en bewezenverklaring sprake is, het zoo
genaamde "D. G. Tax bedrijf" , werd uitge
oefend met kle ine personen-automobielen, 
welke plaa ts boden voor ten hoogste vijf per
sonen, den bestuurder inbegrepen ; 

0 . nu wat de grief onder a van het middel 
betreft : 

dat de W et Openbare Vervoermiddelen, in 
art. 12 str afbaar stellende het in werking bren
gen van een autobusdienst zonder vergunning 
als bedoeld bij de a rt t . 2 en 3, en in a rt. 1 
bepalende, dat tot het in werking brengen van 
een openbaar middel tot vervoer van personen 
of goederen een voorafgaande vergunning 
noodig is, wanneel' het vervoer van personen 
zal geschieden met "autobussen", geen defi
nitie of omschrijving van het begrip "autobus" 
bevat, doch wel in art. 15 zegt, dat voor de 
toepassing dezer wet onder de woorden "open
bare middelen tot vervoer van personen" wor
den verstaan de rijtuigen, met uitzondering 
van die der spoorwegdiensten en vaartuigen , 
bestemd om geregeld langs een bepaalden weg 
de personen, die zich daartoe aanmel den , te 
vervoeren; 

0 . dat, blijkens de geschiedenis van de tot
standkoming van de wet van 30 Juli 1926, 
S . 250, de strekking van het eischen van een 
vergunning voor het in werking brengen van 
een autobusdienst is om te voorkomen, dat 
door onjuiste of te ruime voorziening met 
vervoermiddelen de duurzame verkeersbehoef-

15 
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ten zouden worden geschaad; 
0. dat, in verband met de strekking der 

betrokke1;1 wetsbepalingen, onder "autobus", 
m den zm van genoemde wet, is te verstaan 
elk motorrijtuig, dienstdoende als openbaar 
middel tot vervoer van personen en het daarbij 
dus onverschillig is, of zulk een motorrijtuig 
opzichzelf - dus onafhankelijk van den door 
dat voertuig verrichten dienst als openbaar 
vervoermiddel voor personen - niet met den 
naam autobus pleegt te worden aangeduid; 
dat dus hetgeen bij de toelichting van deze 
grief is aangevoerd, uamelijk dat de onder
havige motorrijtuigen taxi's zijn, aan de juist
heid van de beslissing der Rechtbank niet kan 
afdoen, mits slechts, en in zooverre -!ie taxi's 
dienst deden als openbaar vervoerOC:1ddel voor 
personen; 

dat deze opvatting nog door de geschiedenis 
van de totstandkoming van voormelde wet van 
1926 wordt bevestigd, immers de betrokken 
Minister uitdrukkelijk verklaarde de door de 
Staatscommissie in overweging gegeven defi
rn t ,e va.n "autobus" als een motorrijtuig 
ruimte biedende voor ten minste acht personen 
behalve den bestuurder, niet te kunnen over
nemen, omdat, wanneer een ondernemer regel
matig vervoer van een kleiner getal tegelijk 
rendabel mocht achten, ook daarvoor de eisch 
van v~rgunning behoort te gelden, waaruit 
dus bhikt, dat de Minister het geval als zich 
hier heeft voorgedaan, namelijk de uitoefening 
van een autobusdienst door motorrijtuigen, 
welke naar hunne inrichting taxi's plegen te 
worden genoemd, heeft voorzien; 

dat nu wel aan requirant kan worden toe
gegeven, dat, indien elk soort motorrijtuig, 
waarmede personen worden vervoerd, als 
"autobus" kan dienst doen, de wet in art. 1 
wel van "motorrijtuigen" had kunnen spre
ken, in plaats van van "autobussen", doch -
daa rgelaten, dat de wet kennelijk reeds aan
stonds in art. 1 heeft willen vaststellen een 
uitdrukkiug, die in het verdere van de wet ter 
kcnmerking- van de voor geregeld personen
vervoer langs een bepaalden weg bestemd,i 
motorrijtuigen zou kunnen worden gebezigd 
- dit in elk geval er niet toe kan leiden om, 
nu eenmaal - na de totstandkoming van de 
wet van 1926 - zich de praktijk heeft ont
wikkeld van het gebruik van kleine personen
automobielen als openbaar vervoermiddel voor 
personen - het begrip "autobus" anders op 
te vatten dan met de strekking der desbetref
fende wetsbepalingen in overeenstemming is ; 

0. dat a l evenzeer moet falen het namens 
requirant gedaan beroep op het Koninkl ij k 
Besluit van 19 Maart 1928, S. 72, tot nadere 
wijziging van het Koninklijk Besluit van 31 
Juli 1880, S. 121, waarin onder meer bepa
lingen voorkomen over bijzondere eischen voor 
het besturen van een autobus, omdat - daar
gelaten, dat, ook bij de ruimere opvatting van 
het begrip "autobus", voor het stell en van 
bijzondere eischen alleszins aanleiding kan 
bestaan - daardoor de beteekenis van het 
begrip "autobus" volgens de ,vet Openbare 
Vervoermiddelen niet zou kunnen worden ge
wijzigd; 

0. dat de grief onder a. derhalve onge
grond is; 

0. dat bij de grief onder b wordt betwist, 

dat de onderhavige motorrij tuigen inderdaad 
waren "openbare middelen van vervoer", doch 
ten onrechte, daar de Rechtbank in de hier
voren aangehaalde overweging feitel ijk vast
stelde, dat. de onderhavige motorrijtuigen de 
d1enstregelmg van den D.A.M. autobusdienst 
volgden, waardoor voormelde conclusie vol
komen gerechtvaardigd is; 

0. dat derhalve ook deze grief faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

29 Mei 1934. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet Verordeningen art. 3.) 

Ged. Staten hebben terecht ontheffing 
verleend van een verbod in een gemeente
verordening, daar het belang, ter bescher
ming waarvan het verbod is gesteld, zich 
rnet tegen het verleenen van de onthef
fing verzet. De strekking der wet zou 
worden miskend, indien bij de beoordee
ling van de aanvrage ook andere gemeen
tebelangen dan het vorengenoemde tegen 
~et nut van het werk zouden mogen wor
dln afgewogen. 

Wi~ WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Rijssen tegen de be
slissing van Ged. Staten .van Overijssel van 
4 Jnli 1933, n°. 6152/5138, 4• Afd., waarbij met 
toepassing van art. 3 der Belemmeringenwet 
Verordeningen aan de Waterleiding-Maat
seha~pij "Overijssel" Naamlooze Vennootschap 
te z,~olle ontheffing is verleend van de verbods
bepaling, vervat in art. 44 der Algemeene 
Politieverordening van de gemeente Rijssen ; 

Gett op Ons besluit van 23 October 1933, 
n°. 2 , waarbij Wij Onze beslissing op dit be
roep ebben verdaagd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillrn van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Januari 1934, n°. 34; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 19 Mei 1934, n°. 421, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Overijssel bij hun 
vorengenoemd besluit met toepassing van art. 3 
der Belemmeringenwct Verordeningen o.a. aan 
de Waterleiding-Maatsch. ,,Overijssel" Naam
looze l Vennootschap, gevestigd te Zwolle, ten 
beho~ve van de uitvoering harer werken, be
doelc!j in de concessie, haar verleend bij Ons 
beslutt van 13 Augustus 1932, n°. 20, voor
zoov~r die uitvoering plaats vindt in de ge
meenj;e Rijssen, ontheffing hebben verleend 
van q.e verbodsbepaling, vervat in art. 44 van 
de Ajgemeene Politieverordening voor de ge
meente Rijssen, onder voorwaarde, dat de 
straten en wegen, na uitvoering van de werken, 
ten genoegen van Ged. Staten, zooveel mogelijk 
in den vorigen toestand worden teruggebracht; 

da~ Ged. Staten daarbij o.a. hebben over
wogen, dat bij Ons besluit van 13 Augustus. 
1932, n°. 20, aan de adressante concessie is 
verleend tot den aanleg en de exploitatie van 
werk~n tot het winnen, leiden, verdeelen en 
lever{ln van water, onder meer in de Provincie 
Overijssel - dus ook in de gemeente Rijssen - , 
terwij l bij Ons besluit van 6 September 1932, 
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n°. 41, het openbaar belang van de in die con
cessie bedoelde werken is erkend ; 

dat de adressante mitsdien - ingevolge 
art . 1 der Belemmeringenwet Verordeningen -
bevoegd is toepassing van de bepalingen dier 
wet te verlangen ; dat de raad der gemeente 
Rijssen in zijne vergadering op 12 Mei 1933 
heeft besloten, het verzoek van de adressante, 
om afwijking van art. 44 der Algemeene Politie
verordening voor die gemeente toe te staan, af 
te wijzen; dat art. 44 der Algemeene Politie
verordening voor de gemeente Rijssen luidt : 
"Het is verboden, een straat of weg, hetzij 
door het uitbreken van een of meer steenen, 
hetzij op eenige andere wijze te beschadigen, 
of daarop zand, modder, mest, vuilnis, puin, 
steen, hout, eenig voorwerp of goederen, van 
welken aard ook, neder te leggen of te hebben"; 
dat bij die verordening aan burgemeester en 
wethouders niet de bevoegdheid is gegeven 
ontheffing van die verbodsbepaling te ver
leenen, zoodat de raad afwijking van die bepa
ling moet toestaan ; dat, volgens mededeeling 
van burgemeester en wethouders van Rijssen, 
de bezwaren van den raad dier gemeente tegen 
het verleenen van ontheffing van die verbods
bepaling berusten op de meening : .,dat het 
aan de gemeente R~ssen, in verband met de 
nalatenschap Stakkers, moet worden toege
staan een eigen waterleidingbedrijf op te 
richten" ; dat deze meening niet ter zake die
nende is ; dat niet gebleken is, dat overigens 
bij het gemeentebestuur bezwaren tegen "het 
verleenen van de gevraagde ontheffing bestaan ; 
dat afwijking van de aangehaalde verbodsbe
paling, ten behoeve van de uitvoering van de 
werken, waarvoor aan de adressante bij Ons 
besluit concessie is verleend, noodzakelijk moet 
worden geacht ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Rijssen bij Ons in beroep is gekomen, in hoofd
zaak aanvoerende, dat de ontheffing is ver
leend aan de Waterleiding-Maatschappij "Over
ijssel" Naamlooze Vennootschap, wat volgens 
het Handelsregister te Zwolle de juiste naam 
dezer Naamlooze Vennootschap is; dat echter 
door deze Naamlooze Vennootschap geen ver
zoek om ontheffing is ingediend, daar dit 
verzoek is uitgegaan van de Naamlooze Ven• 
nootschap Waterleiding-Maatschappij "Over
ijssel"; dat, gezien art. 37c van het Wetboek 
van Koophandel en art. 435ter van het Wetboek 
van Strafrecht, niet aangenomen mag worden, 
dat dit laatste een naam zou zijn, waaronder 
de Waterleiding-Maatschappij "Overijssel" N.V. 
rechten zou kunnen uitoefenen ; dat moraal en 
goede trouw dwingend eischen, dat de ver
zochte toepassing van de Belemmeringenwet 
Verordeningen wordt geweigerd; dat nu wijlen 
de heer Stakkers, destijds arts te Rijssen, bij 
testament van 30 September 1925 de gemeente 
Rijssen tot zijn eenige erfgenaam had benoemd, 
terwijl de gemeente ingevolge de bepalingen 
van het testament de erfenis moest besteden 
tot verbreeding van de straten, tot verfraaiing 
van de gemeente in het algemeen, voor den 
aanleg van een waterleiding en (of) dergelijke; 

dat de heer Stakkers eenige uren voor zijn 
dood in 1931 den notaris heeft medegedeeld, 
dat hij het doel, waarvoor de gemeente de na
latenschap zou hebben te besteden, wilde wij
zigen, namelijk dat de gelden alleen maar 

zouden mogen worden besteed voor den aanleg 
van eene waterleiding; dat echter, alvorens de 
notaris met het nieuw opgemaakte testament 
in het sterfhuis terugkeerde, de heer Stok.kers 
alreeds was overleden ; dat volgens streng recht 
mitsdien alleen het testament van 30 Sep
tember 1925 van kracht is, doch dat daarnaast 
de wetenschap staat, dat de heer Stakkers zij ne 
nalatenschap uiteindelijk alleen besteed wilde 
zien voor den aanleg van eene waterleiding en 
voor niets anders ; dat de gemeente geheel in 
strijd met moraal en goede trouw zou handelen, 
indien zij het geld niet ging besteden voor den 
aanleg van eene waterleiding; dat Ged. Staten 
zich echter op een ander standpunt plaatsen, 
gedreven als dit College wordt door financieele 
beweegredenen; dat het risico der Waterlei
ding-Maatschappij "Overijssel" Naamlooze Ven
nootschap op de Provincie Overijssel drukt; 
dat het voor de rentabiliteit der waterleiding 
van groot belang is, dat deze llfaatschappii ook 
het water in de gemeente Rijssen levert tegen 
dezelfde prijzen als in de andere gemeenten, 
hetgeen natuurlijk onmogelijk wordt, wanneer 
aan den laatsten wensch van Dr. Stakkers zou 
worden voldaan ; dat daarom Ged. Staten zich 
volgens de strenge letter der wet en - zooals 
hij , appellant, meent - tegen de eischen van 
moraal en goede trouw, gaan vastklampen aan 
het door de feiten achterhaalde testament van 
het jaar 1925 ; dat Ged. Staten nog steeds geen 
beslissing hebben willen nemen op de door het 
gemeentebestuur op 25 Januari 1932 gedane 
aanvrage om vergunning tot het oprichten en 
uitoefenen van een gemeentelijk waterleiding
bedrijf; 

dat de Waterleiding-Maatschappij "Over
ijssel" Naamlooze Vennootschap bij besluit van 
Ged. Staten van 16 Augustus 1933 de door haar 
op 14 April 1932 aangevraagde vergunning 
voor haar bedrijf o.a. in de gemeente Rijssen 
verkreeg ; dat hij vertrouwt, dat de Kroon 
door gegrondverklaring van dit beroep zal be
letten, dat de Waterleiding-Maatschappij "Over
iissel" Naam!. Venn. een distributienet binnen 
de gemeente Rijssen mag gaan aanleggen ; dat 
de nalatenschap van Dr. Stakkers de gemeente 
Rijssen gemakkelijk in staat stelt, zonder daar
voor Jeeningen aan te gaan, een volledig water
leidingbedrijf in te richten ; dat voorts zijns 
inziens de Waterleiding-Maatschappij "Over
ijssel" Naam!. Venn. niet de noodige waar
borgen biedt, welke worden vereischt voor eene 
toepassing te harer gunste van de Belemme
ringenwet Verordeningen; dat zijns inziens het 
bestreden besluit moet worden vernietigd ; 

0. dat de werken, waarvoor de waterleiding
maatschappij ontheffing van de gemeente
verordening behoeft, noodig zijn ter uitvoering 
van den aanleg van een waterleidingsdistributie
net in de gemeente Rijssen, zijnde dit laatste 
een onderdeel van de door de maatschappij 
aan te leggen werken, waarvoor door Ons con
cessie is verleend en waarvan Wij het openbaar 
belang hebben erkend; 

dat daaraan niet afdoet, dat in Onze beide 
desbetreffende besluiten niet uitdrnkkeljjk van 
het genoemde onderdeel van de werken is 
melding gemaakt, maar volstaan is met _en 
meer a]gemeene aanduiding van de daarin be
doelde werken ; 

dat dns het werk, waarvoor de maatschappij 
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ontheffing behoeft, valt onder de omschrijving 
van art. 1 der Belemmeringenwet Verordenin
gen, zoodat, nu de ontheffing door het gemeen
tebestuur is geweigerd, de waterleiding-maats 
schappij aan het bepaalde bij art. 3 der Belem
meringenwet Verordeningen de bevoegdheid 
kon ontleenen, aan Ged. Staten alsnog de ver
langde ontheffing te vragen ; 

0. dat Ged. Staten haar die ontheffing te
recht hebben verleend, daar het belang, ter 
bescherming waarvan het verbod, waarvan 
ontheffing werd gevraagd, is gesteld, zich niet 
tegen het verleenen van de ontheffing verzet ; 

dat de strekking der Belemmeringenwet 
Verordeningen miskend zou worden, indien bij 
de beoordeeling van de aanvrage ook andere 
gemeentebelangen dan het vorengenoemde 
tegen het nut van het werk zouden mogen 
worden afgewogen ; 

0. dat de appellant nog wel o.a. heeft aan
gevoerd, dat de plaatsing van de letters N.V. 
bij de vermelding van den naam der water
leidin~-maatschappij in de aanvrage onjuist 
zou Z~Jn geweest, doch dat deze grief, nu er geen 
twijfel over bestaan kan, dat de Naaml. Venn., 
waaraan de ontheffing is verleend, dezelfde is 
als die, welke de aanvrage heeft gedaan, niet 
tot vernietiging van het bestreden besluit kan 
leiden; 

Gezien de Belemmeringenwet Verordeningen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 

(A.B.) 

29 Mei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 252.-

De mogelijkheid dat ook niet voor bouw
terrein bestemde gronden in een gemeen
telijk grond- en woningbedrijf worden in
gebracht, kan niet worden t,oegelaten. 

Bij den inbreng van gronden behoort 
door den Raad te worden bepaald, welke 
leeningsschuld op den grond rust en welk 
bedrag aan eigen kapitaal daarin is be
legd. 

In de verordening behoort eene bepa-
1 ing voor te komen, volgens welke het 
bedrijf verplicht is aan de gemeente de 
bedragen der verplichte aflossingen op de 
ten laste van het bedrijf komende leenin
gen uit te keeren, en dient te worden aan
gegeven, uit welke middelen deze aflos
si ngen behooren te worde n gedekt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Renkum tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Gelderland van 31 October 1933, n°. 273, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit dier gemeente van 27 Juli 1933, 
n°. 2, tot vaststelling van eene verordening 
voor het grond- en woningbedrijf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Maart 1934, n°. 122 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 23 Mei 1934, n°. 
7909, Afd. B. B. ; 

O. dat Gedep. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 31 October 1933, n°. 273, goedkeu
ring hebben onthouden aan het besluit van den 
raad der gemeente Renkum van 27 Juli 1933, 
n°. 2, strekkende tot vaststelling van eene 
beheersverordening voor het grond- en woning
bedrijf dier gemeente ; 

dat Geclep. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat volgens artikel 1 van de bovenbedoelde 
verordening de door de gemeen•e te verkrijgen 
of te bouwen onroerende goederen in het bedrijf 
kunnen worden ingebracht ; dat hiertegen 
bezwaar bestaat, daar in het grondbedrijf, 
alleen de voor bouwterrein bestemde gronden 
mogen worden ingebracht ; dat volgens artikel 
7, lid 2, der verordening de raad bepaalt voor 
welk bedrag de inbreng der onroerende goede
ren geschiedt, alsmede het bedrag van de schuld, 
dat geacht moet worden erop te drukken; dat 
het echter niet voldoende is. dat de schuld 
wordt bepaald, maar dat ook dient vast te 
staan welke leeningsschuld op de goederen 
drukt, en welk bedrag aan eigen kapitaal daarin 
is belegd, opdat daaruit zal zijn te concludeeren, 
welk bedrag aan verplichte aflossingen bet 
bedrijf Jaarlijks zal moeten betalen en dus, ten 
aanzien van de gronden voor welk bedrag aan 
aflossingen mag worden geleend ; dat voorts 
in de verordening de bepaling ontbreekt, dat 
aan de gemeente de aflossingsbedragen worden 
uitgekeerd, die de gemeente zelve volgens de 
leeningsplannen is verschuldigcl ; dat deze 
bepaling niet mag ontbreken, onidat ten laste 
van bet bedrijf als administratieve eenheid van 
bezittingen en schulden alle lasten en uitgaven 
dienen te komen, die de schulden met zich 
brengen ; dat bovendien in het bedrijf tot uit
drukkinir dient te komen uit welke middelen de 
bedoelde uitkeeringen aan de gemeente worden 
gedekt; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Renkum, hiertoe bevoegd overeen
komstig het laatste lid van artikel 212 der 
gemeentewet, krachtens het raadsbesluit van 
19 October 1933, n°. 12, goedgekeurd door 
Gedep. Staten bij hun besluit van 7 November 
daaraanvolgende, n°. 146, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat het eerste bezwaar 
van Gedep. Staten geenszins gemotiveerd is ; 
dat toch niet kan worden ingezien, waarom in 
den tak van dienst ook niet andere grond, dan 
voor bouwterrein bestemd - als de raad dit 
gewenscht acht - kan worden geadministreerd, 
waar de beheersverordening en het raadsbesluit 
van 22 October 1931 tot aanwijzing van den 
tak van dienst daarvoor ruimte biedt en de 
regelen der verordening een goed beheer moge
lijk maken; dat de bij het tweede bezwaar 
gewenschte bepaling onnoodig is en in de 
praktijk meestal onuitvoerbaar en alsdan niet 
zal worden toegepast; da t bij de bepaling der 
te vergoeden rente verband is gelegd met de 
wijze van dekking der gemeentelijke kapitaals
uitgaven voor het bedrijf; dat de wijze van 
dekking uitdrukking vindt in den kapitaal
dienst der gemeente-rekening en men alle 
gegevens omtrent aflossing door de gemeente 
op leeningen voor het bedrijf en het verder 
noodige kan vinden uit de bescheiden der 
gemeenteadministratie (leeningsplan, leenings
staten) en de aanteekeningen, die in de ad
ministratie van het bedrijf aanwezig dienen te 
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zijn; dat eene eventueele aanw1Jz1ng van de 
leeningsschuld enz. bij den inbreng spoedig 
elke beteekenis zal verliezen ; dat, wat het 
laatste bezwaar betreft, het onnoodig moet 
worden geacht om in de bedrijfsrekening eene 
aflossing van de gemeent.eschuld op te nemen 
met eene ontvangst wegens ter zake weer opge
nomen gelden ; dat voldoende is, dat het bedrag 
der afschrijving aan de gemeente uitgekeerd 
wordt, welke afschrijving bij den grond nihil 
bedraagt; 

0. dat blijkens de bewoordingen van artikel 1 
der onderwerpelijke verordening de mogelijk
heid bestaat, dat ook niet voor bouwterrein 
bestemde gronden in het grond- en woningbe
drijf der gemeente Renkum worden ingebracht ; 

dat zulks echter niet kan worden toegelaten ; 
dat immers in dit geval ingevolge artikel 10, 

l • lid, der verordening wel kosten van onder
houd en rente ten laste van deze gronden 
zouden behooren te worden gebracht, doch 
geen waardevermeerdering daartegenover zou 
staan, aangezien deze alleen bij toekomstige 
bouwterreinen mag worden veronders•eld; 

0. dat volgens a1·tikel 7, tweede lid, der 
verordening de gemeenteraad bij den inbreng 
van gronden o. m. het bedrag der schuld moet 
bepalen, die geacht moet worden op het oogen
blik van den inbreng er van op het bedrijf te 
drukken, welk bedrag dan bij aankoop of ont
eigening verband moet houden met den kost
prijs en de eventueel aangegane geldleening 
door de gemeente, doch dat hiermede met kan 
worden volstaan ; 

dat toch door den raad bij den inbreng van 
gronden behoort te worden bepaald, welke 
leeningsschuld op den grond rust en welk bedrag 
aan eigen kapitaal daarin is belegd, aangezien 
slechts dan vaststaat, welke ·verplichte aflos
sin~en jaarlijks door het bedrijf moeten ge
schieden, hetgeen noodzakelijk is in verband 
met het feit, dat voor verplichte aflossingen van 
J:,et grondbedrijf pleegt te worden geleend; 

0. dat voorts in de verordening eene bepaling 
behoort voor te komen, volgens welke het 
bedrijf verplicht is aan de gemeente de bedragen 
der verplichte aflossingen op de ten laste van 
het bedrijf komende leeningen uit te keeren, 
aangezien door het instellen van een grond- en 
woningbedrijf een admirustratieve eenheid 
wordt geschapen, waarin alle ontvangsten en 
uitgaven, baten en lasten, welke de daartoe 
behoorende bezittingen en schulden mede 
brengen, tot uitdrukking behooren te komen ; 

dat bovendien dient te worden aangegeven, 
uit welke middelen deze aan de gemeevte uit 
te keeren aflossinaen behooren te worden 
gedekt; ~ 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht aan de 
onderwerpelijke verordening bij hun besluit 
van 31 October 1933, n°. 273, goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. . 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 1s 

belast enz. 
(A. B.) 

29 Mei 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 17 j 0

• 

art. 22.) 
B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde 

van een besluit van Gedep. Staten rot op
heffing van een openbare school in beroep 
komen, doch alleen na hiertoe door den 
Raad te zijn gemachtigd. 

Ged. Staten hebben terecht de ophef
fing van een z. g. eenmansschool van 23 
leerlingen bevolen, nu weliswaar de ge
meente door die opheffing wat meer dah 
rot nu toe voor haar onderwijs zal moeten 
uitgeven doch het Rijk het salaris van 
het sch~lhoofd zal besparen, terwijl voorts 
te verwachten is, dat de kinderen , die 
all en van R . K. huize zijn, zul len over
gaan naar de bijgelegen bijzondere R. K. 
school, en voorzoover door de ouders open
baar onderwijs voor hun kinderen mocht 
worden verlangd, dit op een op 4700 m 
afstand gelegen school kan worden geno
ten. 

Wij WILHELMïNA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

10. F. A. Engels en 11 andere ouders van 
schoolgaande kinderen der openbare lagere 
school te Sasput, gemeente Schoondijke, en 
2°. burgemeester en wethouders van Schoondij
ke, tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Zeeland van 22 December 1933, n°. 44a, 1 e 
afdeeling, wa.arbij is besloten : de opheffing van 
de openbare school voor gewoon lager onder
wijs te Sasput, gemeente Schoondijke, te be
velen, zulks met dien verstande, dat deze 
school moet worden opgeheven met het einde 
van den thans loopenden schoolcursus ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Mei 1934, n°. 263; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ":7etenschappen v~_n 
23 Mei 1934, n°. 4225, Afdeeling Lager OnderwJJS 
Al0 emeen · 

O. dat h~t bovengenoemde besluit van Gedep. 
Staten steunt op de overwegingen, dat de ge
melde school wordt bezocht door 23 leerlingen, 
welke leerlingen op de in de nabijheid gelegen 
soortgelijke scholen kunnen worden geplaatst ; 
dat aan de daarvoor in aanmerking komende 
scholen meer leerkrachten zijn verbonden dan 
aan de onderhavige school, welke een zooge
naamde eenmansschool is, zoodat de leerlingen 
bij plaatsing op die scholen beter verzorgd on
derwijs kunnen genieten ; dat de afstand van 
de woningen van de leerlingen tot die scholen 
niet zoodanig is, dat daarin een onoverkome
lijk beletsel is gelegen voor het 1?.ezoeken van 
die scholen; dat dus het onderw1Jsbelang met 
de opheffing van de meerge"':elde school ___ is 
gediend; dat de toestand, waarm de financ1en 
van de openbare lichamen verkeeren, onder 
meer vordert, dat de uitgaven dier lichamen voor 
het lager onderwijs worden verminderd ; dat 
dit voor een deel, zij het een gering deel, kan 
geschieden door opheffing van de meergemelde 
school; 

dat van dit besluit burgemeester en wethou
ders van Schoondijke en F. A. Engels en 11 
andere ouders van schoolgaande kinderen der 
openbare lagere school te Sasput, bij Ons in 
beroep zijn gekomen ; 
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dat burgemeester en wethouders van Schoon
dijke aanvoeren, dat de afstand van Sasput 
naar de openbare school in de kom der gemeente 
Schoondijke ongeveer 4700 m bedraagt, zoodat 
die school niet door de ouders zal worden be
geerd; dat de andere school, die voorts toegang 
zou kunnen verleenen, staat in de gemeente 
IJzendijke, welke school evenmin door de ouders 
zal worden verlangd; dat de kinderen van het 
openbaar onderwijs zullen worden verwijderd 
en, zij het dan ook uit vrijen wil, maar ongaarne, 
naar het bijzonder onderwijs worden gedreven; 
dat het, op een na, allen Roomsch-Katholieke 
kinderen zijn, wier ouders beslist openbaar 
onderwijs voor hunne kinderen verlangen; dat 
aan het hoofd der op te heffen school een 
Roomsch-Katholieke leerkracht staat, dat de 
Roomsch-Katholieke Geestelijke in deze ge
meente het ten zeerste zou betreuren, als de 
school werd opgeheven ; dat het te betwijfelen 
valt, of aan de bijzondere Roomsch-Katholieke 
school te Slijkplaat, die vermoedelijk 72 of 73 
leerlingen zal tellen en waaraan voorshands 
niet meer dan 2 leerkrachten zullen zijn ver
bonden, meer zorg aan het onderwij1 zal kun
nen worden besteed dan aan de eenmansschool 
met 22 leerlingen te Sasput; dat, wordt de 
school te Sasput opgeheven, daaruit misschien 
voordeel voort kan spruiten voor het Rijk, 
mits aan de school te Slijkplaat geen derde 
leerkracht zou moeten worden aangesteld; dat 
het evenwel voor de gemeente Scboondijke 
een schadepost zal zijn, daar de gemeente 
jaarlijks aan de gemeente Hoofdplaat, buiten 
de gewone exploitatiekosten, een bedrag van 
ongeveer f 300 per jaar zal moeten vergoeden; 
dat de ouders der schoolgaande kinderen, ja 
geheel Sasput, de verdwijning van de school 
voelen als een slag, waardoor èn het gemeente
belang èn het parochiaal verband met Schoon
dijke wordt vernietigd; 

dat F. A. Engels en anderen tegen de ophef
fing van de school te Sasput bezwaren aanvoe
ren van dezelfde strekking als die, welke in het 
beroepschrift van burgemeester en wethouders 
zijn vervat; 

0 . ten aanzien van het beroep van burge
meester en wethouders van Schoondijke, dat 
artikel 17 der Lager-Onderwijswet 1920 het 
recht van hooger beroep toekent aan ieder, die 
belang heeft bij de vernietiging of verbetering 
van een krachtens deze wet door Gedep. 
Staten genomen besluit ; 

dat belang daarbij is te verstaan in den zin 
van eigen persoonlijk belang ; 

dat burgemeester en wethouders niet geacht 
kunnen worden bij de vernietiging of verbete
ring van het bestreden besluit zoodanig belang 
te hebben; 

dat burgemeester en wethouders van Schoon
dijke derhalve niet uit eigen hoofde van de 
beschikking van Gedep. Staten in beroep kon
den komen, doch zij hiertoe alleen gerechtigd 
zijn, na daartoe door den raad te zijn gemachtigd 
hetgeen hier niet is geschied ; 

dat burgemeester en wethouders van Schoon
dijke derhalve niet in hun beroep kunnen worden 
ontvangen; 

0. ten aanzien van het beroep van F. A. 
Eno-els en anderen, die als belanghebbenden bij 
dez"e zaak zijn te beschouwen en dus wèl in 
bun beroep ontvankelijk zijn, dat weliswaar de 

gemeente Schoondijke ten gevolge van de 
opheffing van de school te Sasput wat meer dan 
tot nu toe voor haar onderwijs zal moeten 
uitgeven, doch dat die opheffing voor het Rijk 
de niet onaanzienlijke besparing van het salaris 
van het schoolhoofd zal opleveren ; 

dat de school te Sasput slechts ongeveer 23 
leerlingen telt ; 

dat blijkens de stukken te verwachten is, 
dat de kinderen bij opheffing van de school 
allen of nagenoeg allen zullen overgaan naar 
de in de onmiddellijke nabijheid van Sasput 
gelegen bijzondere Roomsch-Katholieke school 
te Slijkplaat, zoodat die opheffing voor de 
bedoelde kinderen, welke van Roomsch
Katholieke huize zijn, geen noemswaard bezwaar 
zal meebrengen, terwijl voor zoover door de 
ouders openbaar onderwijs voor bun kinderen 
mocht worden verlangd, dito. a. op de openbare 
lagere school in het dorp Schoondijke kan wor
den genoten; 

dat onder deze omstandigheden Gedep. 
Staten terecht de opheffing van de school 
hebben bevolen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1. burgemeester en wethouders van Schoon
dijke niet-ontvankelijk te verklaren in hun 
beroep; 

IL het beroep van F. A. Engels en anderen 
ongegrond te verklaren. 

Onze Mini•ter van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

30 M ei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.} 

Ten onrechte heeft de R echtbank dezen 
factor in aanmerking genomen, nu vast
staat, dat die nieuwe Rijksweg behoort 
tot de toegangswegen, waarvoor de ont
eigening wordt gevraagd, en, voor zoo
vee l hier van belang, zal worden aange
legd op het te onteigenen goed. Onder de 
werkelijke waarde volgens art. 40 Ont
eig.wet kan niet gerekend worden de 
waardevermeerdering teweeggebracht door 
niets anders dan hetgeen de onteigenaa.i· 
zelf op het te onteigenen goed aanlegt. 

Veroordeeling in de kosten van cassatie 
aangehouden, nu de verweerder de bestre
den beslissing niet heeft uitgelokt en het 
middel niet heeft bestreden. 

Ande1·s Proc.-Gen. Tak, (die in de be
slissing der Rechtb. niet leest wat de 
H . R. en het middel er in lezen. Red.) 

De Commissaris der Koningin in de provin
cie Gelderland, zijnde thans Mr. Schelto 
Baron van Heemstra, wo,ende te Arnhem, ten 
deze ingevolge art. 19 der Onteigeningswet 
optredende voor den Staat der Nederlanden, 
woonplaats hebbende te 's-Gravenhage, eischer 
tot cassatie van een vonnis der Arr.-Rechtbank 
te Arnhem den 5den April 1934 tusschen par
tijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. G. W. van 
der Does, 

tegen: 
de Stichting "Het St. Peters Gasthuis", ge
vestigd te Arnhem, verweerster in cassatie, 
advocaat Mr. B. M. Te1ders; (niet gepleit). 



231 30 MEI 1934 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
Hiertegen richt zich het dus luidende cas

satiem iddel: 
,,S. of v. t. van art. 152 Grondwet en artt. 

2, 37, 40, 41, 64 en 72a Onteigeningswet en 
art. 48 Rv., 

omdat de Rechtbank, bij het beslissen van 
de vraag of aan de perceelen 879, 842, 751 en 
764 eene hoogere waarde moet worden toege
kend, het niet ter zake dienende feit laat 
medewegen, dat de onteigende perceelen lig
gen bij de plaats, waar de nieuwe Rijksweg, 
waarlangs men zeer snel in Arnhem za l kun
nen zijn, komt ; 

zulks ten nrechte, daar bij de vaststefüng 
van de werkelijke waarde van het onteigende 
het werk waarvoor onteigend wordt geen fac
tor voor de waardebepaling van het onteigende 
mag zijn, althans geen rekening mag worden 
gehouden met eene waardevermeerdering, die 
door niets anders dan door hetgeen de ont
eigenaar ze lf zal aanleggen, wordt teweegge
bracht". 

Naar het mij voorkomt, zal de grief om 
tweeërlei reden .niet tot cassatie kunnen leiden. 
In de eerste p°Iaats, omdat de toekenning eener 
waarde van f 0.60 per m2 aan de perceelen 
879, 842 en 751 en van f 0.47 per m2 aan per
ceel 764 enkel berust op den inhoud van een 
brief van de N. V. ,,Park W est", welke door 
de verweerster in het geding is gebracht en 
waaruit de Rechtbank de mogelijkhe id afleidt, 
om ter plaatse, waar het te onteigenen goed is 
gelegen, af en toe een stukje daarvan voor 
woningbouw te verkoopen, terwijl de ligging 
der genoemde perceele n aan reeds lang be
staande wegen binnen de kom van de ge
meente Elden en in de onmiddellijke nabijheid 
van den nieuw aan te leggen Rijksweg slechts 
die eenmaal vastgestelde mogelijkheid beves
t igel'l. En in de tweede plaats, daar, stel dat 
mijn eerste bezwaar tegen het middel niet wu 
opgaan, dit ten onrechte uitgaat van de ge
dachte, dat het werk, waarvoor onteigend 
wordt, door de Rechtbank a ls een waardever
meerderende factor zou zijn aangemerkt, ter
wijl dit inderdaad slechts voor haar is ge
weest de gunstige ligging van den te ont
eigenen grond, immers zijne ligging onder 
Elden en wel daar, waar af en toe vraag is 
naar bouwgrond. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van den eischer in 
de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans Yai1 belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 21 D ecember 
1933, waarnaar in eerstgenoemd vonnis wordt 
verwezen, blijkt: 

dat eischer tot cassatie in zijne hoedanigheid 
heeft gevorderd, ten behoeve van aanleg van 
toegangswegen tot de ontworpen overbrugging 
van den Nederrijn te Arnhem, onte igening ten 
deele van de ten name van de verweerster, de 
Stichting, staande perceelen , kadastraal be
kend gemeente Elden (Elst) in Sectie B on
derscheidenlijk als nos . 879, 842, 751 en 764; 

dat de Stichting de gevraagde onteigening 
niet heeft tegengesproken, doch bezwaar heeft 
gemaakt tegen de aangeboden schadeloosstel
ling ; 

dat bij gemeld interlocutoir vonnis drie des
kundigen zijn benoemd om bericht uit te bren
gen omtrent de schadeloosstelling, die voor de 
onteigening van voormeld goed aan de Stich
ting zal behooren te worden gegeven; 

dat zich de vraag heeft voorgedaan, of de 
te onteigenen grond gedeeltel ijk al dan niet 
als bouwterrein beschouwd kan worden; 

dat blijkens het bestreden vonnis de deskun
digen deze vraag ontkennend hebben beant
woord op grond, dat in het dorp Elden in de 
laatste jaren weinig is gebouwd en de vraag 
naar bouwterrein dan ook klein is; 

dat de Stichting daartegen bezwaren heeft 
geopperd en een schrijven heeft overgelegd 
van 7 Maart 1934, aan haren raadsman gerich t 
door de Directie van de N. V. Bouwmaat
schappij " P ark West", welke maatschappij 
sedert kort te Elden 10 ha weiland a ls bouw
terrein exploiteert, in welk schrijven de direc
tie mededeeling doet omtrent zekere door haar 
in den laatsten tijd verkochte perceelen en 
omtrent onderhandelingen, die zij met ver
schillende gegadigden voert; 

dat echter de R echtbank met de deskundigen 
van oordeel is, dat de te onteigenen grond niet 
a ls bouwterrein kan worden beschouwd en dan 
verder overweegt : 

,,dat de deskundigen als hun m eening heb
ben te kennen gegeven, dat de mogelijkheid 
bestaat bij t ijd en wijle een kle in perceeltje . te 
verkoopen aan een gegadigde, die daar een 
woning wil stichten, in welk geval men een 
hoogeren prijs wu kunnen bedingen dan den 
prijs die de gronden in kwestie als bouwl and 
waard zouden zijn, terwijl men den hoogsten 
prijs zou kunnen maken voor de perceelen 
879, 842, 751 en 764 door die perceelen, voor
zoover dat in verband met de ligging aan be
staande wegen mogelijk is, te verkavelen in 
perceelen van '¼ à 11/2 ha, waarop een kle ine 
tuinbouwer een bestaan kan vinden, heb
bende de deskundigen het tuinland van de 
perceelen 879, 842, alsmede den boomgaard 
van perceel 751 op 45 cent per m2 getaxeerd, 
terwijl zij aan het bouwland van perceel 764 
een waarde van 32 cent per m2 hebben toe
gekend; 

"dat uit het deskundigen-rapport echter niet 
volkomen duidelijk blijkt, in hoeverre de des
kundigen de beide voormelde waardeverhoo
gende factoren bij de taxatie van deze per
ceelen daadwerkelijk in aanmerking hebben 
genomen en de Rechtbank het in verband met 
den door gedaagde in het geding gebrachten 
brief van "Park West" in elk geval aanneme
lijk acht, dat de mogelijkheid om af en toe 
een perceeltje te verkoopen aan een gegadigde, 
die daar een woning wil stichten, toch grooter 
is dan deskundigen wel hebben aangenomen 
en zulks te meer, waar de hier bedoelde per
ceelen wo uiterst gunstig zijn gelegen aan 
verschillende reeds lang bestaande wegen bin
nen de kom van Elden en in de onmiddellijke 
nabijheid van den aan te leggen nieuwen 
Rijksweg, waarlangs men zeer snel in Arnhem 
zal kunnen zijn, weshalve de Rechtbank van 
oordeel is dat aan de perceelen 879 , 842 en 
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751 een waarde van 60 cent per m2 en aan 
perceel 764 een waarde van 47 cent per m2 
behoort te worden toegekend;" 

dat op deze en andere, niet tot de cassatie 
afdoende, gronden de Rechtbank de onteige
ning heeft uitgesproken, het bedrag der scha
deloosstelling heeft vastgesteld, met nadere 
veroordeelingen en bepalingen als in het von
nis aangegeven, en den eischer in zijne hoe
danigheid in de proceskosten heeft veroor
deeld ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : zie concl. Proc. -Gen .; 

0. hieromtrent: 
dat blijkens het bestreden vonnis, gelijk de 

H. R. het leest, de Rechtbank de mogelijkheid 
om van het te onteigenen goed af en toe een 
perceeltje te verkoopen grooter acht dan de 
deskundigen meenen dat het geval is en io 
verband daarmede aan het goed eene hoogere 
waarde toekent dan laatstgenoemden, zulks 
onder meer op dezen grond, dat het goed is 
gelegen in de onmiddellijke nabijheid van den 
aan te leggen nieuwen Rij ksweg, waarlangs 
men zeer snel in Arnhem· zal kunnen zijn ; 

dat vaststaat, dat die nieuwe Rijksweg be
hoort tot de toegangswegen, waarvoor de ont
eigening wordt gevraagd, en, voor zooveel 
hier van belang, zal worden aangelegd op het 
te onteigenen goed van de Stichting; 

dat onder de werkelijke waarde, waarvan 
art. 40 Onteigeningswet gewaagt, niet gere
kend kan worden de waardevermeerdering te
weeggebracht door niets anders dan hetgeen 
de .onteigenaar zelf op het te onteigenen goed 
aanlegt; 

dat dus de Rechtbank ten onrechte dezen 
factor mede in aanmerking heeft genomen bij 
de bepaling der waarde van het bedoelde goed 
en derhalve het middel is gegrond; 

0. dat de Stichting de bestreden besl issing 
niet heeft ui tgelokt en het middel niet heeft 
bestreden; 

Vernietigt het vonnis der Arr.-Rechtbank te 
Arnhem den 5den April 1934 in deze zaak ge
wezen ; 

Verwijst de zaak naar voornoemde Recht
bank , ten einde, met inachtneming van di t 
arrest, verder te worden behandeld en beslist; 

Verstaat, dat de kosten op het beroep in 
cassatie gevallen zull en worden aangehouden 
tot de einduitspraak. (Salaris aan de zijde van 
eischer f 400. R ed.) 

(N. J.) 

31 M ei 1934. KO INKLIJK BESLU IT. 
(Dienstplichtwet art. 16.) 

De betrekking van colporteur-evangelist 
bij de Belgische Evangelische Zending 
draagt niet het karakter van het ambt van 
bedienaar van den godsdienst of zende
ling in den zin van art. 16, en kan even
min worden gerangschikt onder eenige 
andere in di t art. vermelde hoedani gheid. 

~ij WILHELMINA, enz.; 
Besch.ikkende op het beroep, ingesteld door 

H . van de Bovenkamp, te Gent, dienstplichtige 
der lichting van 1924 uit Veenendaal, tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Defensie van 

7 F ebruari 1934, VIIe Afdeeling, n°. 278 V., 
waarbij hem vrijstelling van den dienstplicht 
wegens het verkeeren in een geval, als bedoeld 
in artikel 12, eerste lid, d, der Dienstplichtwet, 
is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geseh.illen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Mei 1934, n°. 258 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 25 Mei 1934, VIIde Afdeeling 
n° . 348 V.; 

0. dat Onze Minister van Defensie bij boven
genoemd besluit de aanvrage van H . van de 
Bovenkamp om als colporteur-evangelist te 
Gent van de Belgische Evangelische Zending 
wegens het verkeeren in een geval, als bedoeld 
in-artikel 12, eerste lid, d, der Dienstplichtwet, 
van den dienstplicht te worden vr\jgesteld, 
heeft afgewezen, uit overweging, dat zij, die de 
betrekking bekleeden van colporteur-evangelist, 
niet behooren tot de personen, vermeld in een 
der bij het Dienst plichtbesluit (S. 1929, n°. 21 ; 
1931, n°. 91) behoorende tabellen, betreffende 
het verleenen van vrijstelling wegens het be
k leeden van een geestelijk of een godsdienstig 
menschlievend ambt of het in opleiding zijn 
voor zoodanig ambt; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat h.ij, 
hoewel evangelist zijnde, practisch hetzelfde 
werk verricht als een predikant en dus een 
godsdienstig-menschlievend ambt bekleedt; 
dat hij gereed is om naar Nederlandsch-Indië 
te vertrekken en slechts wachtende is op een 
laatste beslissing ; 

0. dat de betrekkiTJ.g van colporteur-evange
list bij de Belgische Evangelische Zending naar 
Ons oordeel niet het karakter draagt van het 
ambt van bedienaar van den godsdienst of 
zendeling, in den zin van artikel 16 der Dienst
plichtwet, noch gerangschikt kan worden onder 
eenige andere in dit ar tikel vermelde hoedanig
heid; 

dat dus de appellant geen aanspraak kan 
maken op vrijstelling van den dienstplicht 
wegens het bekleeden van een geestelijk of een 
godsdienstig-menschlievend ambt of opleiding 
tot zoodanig ambt ; 

Gezien de Dienstplicb twet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

2 J uni 1934 . KONINKLIJK BESLUIT. 
{Wet houdend a lgemeene 1·egelen Water
staaisbestuur Art. 24 j 0

• art. 22.) 
Een afwijzende beschikking van Gedep. 

Staten op een verzoek om vernietiging van 
een beslui t der vergadering van ingel an
den is te beschouwen als een afwijzende 
beschikking op eèn verzoek om vernieti
ging van een besluit van een waterschaps
bestuur als bedoeld in art. 24. Tegen zoo
danige besch ikking kan derhalve bij de 
Kroon voorziening worden gevraagd. 

E en bes lui t der vergadering van inge
landen, strekkend tot erkenning van eenige 
schuldbekenten issen, kan niet worden ge
zegd te strijden met voorschriften of be
langen, als bedoel_d in art. 22 . Aangez ien 
echter het besluit is genomen met mede-
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werking van een aantal personen, die zich 
daarvan hadden moeten onthouden omdat 
de aangelegenheid hun, hun bloed- of aan
·verwanten of hun principaal persoonlijk 
aanging, en niet zou zijn genomen, indien 
zij zich hadden onthouden, is het. besluit 
genomen in strijd met de desbetreffende 
bepaling van het Alg. Reglement voor de 
polders of waterschappen in Zeeland, en 
had het dus door Gedep. Staten moeten 
zijn vernietigd. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het verzoek van W . Redet 

te Terneuzen en G. P. H. Wijffels te Aardenburg, 
om voorziening tegen het besluit van Gedep. 
Staten van Zeeland van 1 September 1933, 
n°. 159, 2e Afd., waarbij ongegrond werd 
verklaard het verzoek van de appellanten om 
vernietiging van het besluit der vergadering 
van ingelanden van den Nieuwen Passageule
polder van 25 October 1932, waarbij vijf 
schuldbekentenissen, elk groot f 2000, gedag
teekend 25 Juni 1925, 15 Juni 1926, 24 Mei 1927, 
10 Mei 1928 en 15 Mei 1929, onderteekend 
respectievelijk door den dijkgraaf L . de Smet en 
den ontvanger-griffier V. L . :M. Hendrikse, door 
den dijkgraaf voornoemd, den gezworene T. 
Bonte en den ontvanger-griffier voornoemd, 
door den dijkgraaf en den ontvanger-griffier 
voornoemd, wat de twee volgende betreft, en 
door den dijkgraaf T, Bonte en den ontvanger
griffier voornoemd, werden erkend en ten laste 
van den polder genomen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Mei 1934, n°. 37; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 26 Mei 1934, n°. 423, Afd. 
·waterstaatsrecht ; . 

0. dat het bovengenoemde besluit van Gedep. 
Staten o. a. steunt op de overwegingen, dat 
allereerst de requestranten hun verzoek hier
mede motiveeren, dat de schuldbekentenissen 
blijkens haar inhoud niet als kasgeldleeningen 
zijn aangegaan en de vergadering van ingelan
den in de jaren 1925 tot en met 1930 - afgezien 
van een besluit tot aangaan, desnoodig van een 
kasgeldleening d.d 1 Mei 1928 - geen geld
leeningsbesluiten heeft genomen en dat de op 
de schuldbekentenissen opgenomen gelden niet 
in de desbetreffende rekeningen voorkomen 
noch de deswege verschuldigde rente door den 
polder is erkend of betaald ; dat deze omstan
digheden, welker kennis bij de houders te 
goeder trouw van de stukken niet kan worden 
verwacht, alleen van invloed zijn op de inwen
dige verhouding tusschen den polder en de 
betrokken bestuursleden en den ambtenaar; 
dat overigens aan de bedoelde houders de hun 
verschuldigde rente regelmatig is uitbetaald, 
met uitzondering van die van het jongste stuk, 
hetgeen zeer waarschijnlijk aan hier niet ter 
zake dienende factoren moet worden toege
schreven; dat het feit, dat die rente niet, tert 
laste van den poJder is verantwoord, hier niets 
toe of af doet ; dat de adressanten zich voorts 
hierop beroepen, dat de schuldbekentenissen 
zijn opgemaakt in den vorm, dien de wet niet 
kent, en dat, zij, met uitzondering van het uit 
1926 dateerende stuk, de handteekening van 
een gezworene missen, terwijl toch artikel 67 

§ 2 van het Algemeen reglement voor, de polders. 
of waterschappen in Zeeland voorschrijft, dat 
de dijkgraaf zorgt, dat de obligatien voor geld
leeningen van den polder mede-onderteekend 
worden door een der gezworenen ; dat in de 
stukken uit 1925 en 1928 erkend wordt, de 
geleende geldsom ontvangen te hebben van en 
derhalve schuldig te zijn aan toonder, hetgeen 
wellicht als een ongebruikelijke en onhandige, 
maar geenszins als een met de wet strijdige 
redactie kan worden aangemerkt, terwijl de 
overige geen aanleiding tot een zoodanige op
merking geven; dat - daargelaten nog of in 
casu kan worden gesproken van obligatiën 
voor geldleeningen van den polder - het geci
teerde reglementsartikel eerder als een instructie 
voor den dijkgraaf tegenover den polder dan 
als een geldigheidsvereischte voor de stukken 
dient te worden beschouwd ; dat dan ook op 
grond van deze feiten de polder voldoening aan 
de houders te goeder trouw bezwaarlijk kan 
weigeren ; dat de adressanten voorts van 
meeningzijn,dat acht met name genoemde stem
gerechtigde ingelanden en vertegenwoordigers 
van stemgerechtigde ingelanden in strijd met 
artikel 61 ~ 1 en 2 van het bovengenoemde 
reglement aan de stemming betreffende het 
bestreden besluit hebben deelgenomen, daar 
zij den houder van een der onderhavige schuld
bekentenissen en van andere stukken ten laste 
van den polder vertegenwoordigden en onder
teekenaar en erfgename of nabestaanden van 
erfgenamen van een der onderteekenaars waren, 
zoodat het besluit der vergadering anders zou 
zijn uitgevallen, indien zij zich onthoucien 
hadden; dat het beroep op de desbetreffende 
bepaling alleen opgaat ten opzichte van den 
vertegenwoordiger van den houder van een 
der betrokken schuldbekentenissen - hetgeen 
echter niet van invloed is op de gehouden stem
ming -, daar de aangelegenheid, waarover 
werd gestemd, niet geacht kan worden een 
zaak te zijn, welke de anderen, in den zin van 
het bedoelde voorschrift, persoonliJk aanging, 
aangezien het uitsluitend ging om erkenning 
van de stukken door den polder ; dat de re
q uestranten er bezwaar tegen maken, dat 
een meerderheid een minderheid, alsmede de 
niet-stemgerechtigde ingelanden des polders, 
met een voor deze financieel zoo nadeelig besluit 
zou binden ; dat noch de wet noch een regle
ment voor het onderhavige besluit eene gequali
ficeerde meerderheid vereischt; dat de met eene 
wettelijke meerderheid tot stand gekomen 
besluiten der vergadering van stemgerechtigde 
ingelanden met hetgeen daaruit voortvloeit, 
evenzoo voor de niet-stemgerechtigde als de 
stemgerechtigde ingelanden gelden ; dat het 
een algemeen belang is, dat derden te goeder 
trouw er op kunnen rekenen, dat polders en 
waterschappen, evenals alle andere debiteuren, 
hunne te hunnen opzichte aangegane schulden 
voldoen en niet de dupe mogen worden van de 
uit onachtzaamheid en plichtsverzuim voort
spruitende verkeerde handelingen van bestuur
ders en ambtenaren van polders en andere 
openbare lichamen, die hen hebben aangesteld 
en voor hen aansprakelijk zijn; dat dan ook 
de particuliere belangen van den polder en alle 
zijne ingelanden daarvoor moeten wijken; 

dat van dit besluit '\V. Bedet en G. P. H. 
Wijffels, gemachtigde van het Roomsch-
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Katholieke Beheer der Dischgoederen Sint Jan 
te Aardenburg, bij Ons in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat Gedep. Staten in hun beslis
sing de hoofdzaak waarom het gaat, namelijk 
de geldleeningen alsmede de nooit in de reke
ning en verantwoording vermelde rente, die be
taafd is zonder machtiging van de vergadering 
van ingelanden of verantwoording aan dezelve, 
geheel onbesproken laten en geen rekening 
hebben gehouden met artikel 50, sub a, b, c en/ 
van het Algemeen Polderreglement, alsmede 
artikel 51 ; dat een en ander bjj kasopname door 
het Bestuur moest zijn opgemerkt; dat door 
hen nooit is beweerd, dat de houders der 
schuldbekentenissen te kwader trouw zouden 
zijn geweest, maar wel, dat schending van 
artikel 67 van het Algemeen Polderreglement 
heeft plaats gehad ; dat dit een verregaande 
plichtsverzaking en onachtzaamheid beteekent; 
dat hier moge verwezen worden naar artikel 
123, sub 2, van het Algemeen Polderreglement ; 
dat Gedep. Staten van dat alles in hun beslis
sing geen nota hebben genomen; dat dit te 
meer klemt, omdat de schuldbekentenissen 
dateeren 10 Mei, 25 Juni, 15 Juni, 15 Mei en 
24 Mei; dat dit tijdstippen waren, waarop 
vanwege den polder geen uitgaven waren te 
doen ; dat er zelfs op 1 Mei 1928 een goed slot 
was van f 163.65 ½ en er d.d. 10 Mei 1928 een 
geldleening van f 2000 werd geteekend ; dat bij 
sommige voorstemmers persoonlijke belangen 
een belangrijke rol hebben gespeeld; dat dit 
wel degelijk in strijd is met artikel 61 sub 1 en 2 
van het Algemeen Polderreglement, dat niet, 
zooals Gedep. Staten het noemen, als een 
instructie voor den dijk~aaf moet worden be
schouwd, maar wel degelijk een wettelijk voor
schrift is, waaraan de dijkgraaf zich heeft te 
houden ; dat zij het besluit van Gedep. Staten 
verder in strijd achten met het algemeen belang 
der polders; dat de ingelanden niet aansprake
lijk kunnen worden gesteld voor geldleeningen 
die zonder hun machtiging en dus buiten hun 
weten zijn aangegaan en ook nimmer in de 
polderkas zijn gevloeid; dat het dus huns in
ziens niet aangaat om de ingelanden te bezwa
ren met lasten van aflossing en rente van geld
leeningen, die door den polder nimmer zijn 
genoten of aan den polder ten goede zijn geko
men; dat dus de dijkgraaf als mede ondertee
kenaar der schuldbekentenissen aansprakelijk 
moet worden gesteld voor a l de schuldbekente
nissen, die zonder weten van ingelanden zijn 
aangegaan; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellanten in hun beroep, dat deze aan 
Gedep. Staten hadden verzocht om vernietiging 
van het genoemde besluit van de vergadering 
van ingelanden ; 

dat de door Gedep. Staten op dat verzoek 
genomen beschikking mede is te beschouwen 
als eene afwjjzende beschikking op een verzoek 
om vernietiging van het besluit van een water
schapsbestuur, als bedoeld in artikel 24 der 
Waterstaatswet 1900; 

dat daartegen krachtens deze wetsbepaling 
bij Ons voorziening kan worden gevraagd ; 

da.t dus de appellanten in hun beroep behoo
ren te worden ontvangen ; 

0. ten aanzien van de zaak zelve dat inge
volge artikel 22 der Waterstaatswet 1900 een 
besluit als daar vermeld slechts kan worden 

vernietigd, voor zoover het in strijd is met eene 
wet, een algemeenen maatregel van bestuur, 
eene provinciale verordening, de inrichting van 
de instelling, met het algemeen belang of het 
provinciaal belang of met dat van eenig ander 
waterschap, veenschap of veenpolder ; 

dat niet kan worden gezegd, dat de inhoud 
van het besluit van de vergadering van inge
landen, strekkende tot erkennin~ van de schuld
bekentenissen, op eenigerlei wiJze zou strijden 
met voorschriften of belangen, als in artikel 22 
vermeld; dat echter dat besluit is tot stand 
gekomen op eene wijze, strijd ig met artikel 61 
van het Algemeen Reglement voor de polders 
of waterschappen in Zeeland, welk artikel zekere 
personen van de stemming in de vergadering 
van ingelanden uitsluit ; dat toch blijkens na
dere op verzoek van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 
ingewonnen inlichtingen de dijkgraaf T. Bonte, 
vroeger gezworene, Aug. en Alph. de Smet, 
zoons en erfgenamen van den vroegeren dijk
graaf wijlen L. J. de Smet, A. en C. Bonte, 
broeders van T. Bonte en Mr. Erasmus als 
plaatsvervanger van de weduwe L. J. de Smet 
en J. F. de Kejjzer, als plaatsvervanger van 
zijne echtgenoote, die de zuster is van T . 
Bonte, aan de stemming hebben deelgenomen ; 

dat althans deze personen zich ingevolge 
artikel 61 van het Algemeen Reglement van 
medestemmen hadden moeten onthouden, ver
mits de onderhavige aangelegenheid, hun, 
hunne bloed- of aanverwanten tot den derden 
graad ingesloten, of hun principaal persoonlijk 
aanging; 

dat namelijk de uitslag der stemming voor 
T. Bonte en de erfgenamen van wijlen L. J. de 
Smet niet zonder beteekenis was, daar deze 
immers eene wijziging betrof in geldeljjke ver
plichtingen, waarvoor het niet uitgesloten is, 
dat zij eerlang aansprakelijk zullen worden 
gesteld; 

dat blijkens de evengenoemde inlichtingen 
het voorstel van het bestuur tot erkenning van 
de schuldbekentenissen, dat thans is aangeno
men met 16 stemmen voor, 10 stemmen tegen 
en 1 blanco, zou zijn verworpen, indien de 
vermelde personen zich van stemming hadden 
onthouden; 

dat derhalve, nu het besluit van de vergade
ring van ingelanden is genomen in strijd met 
artikel 61 van het Algemeen Reglement voor
noemd, dus in strijd met de inrichting van het 
waterschap, dit besluit door Gedep. Staten 
ingevolge artikel 22 der Waterstaatswet 1900 
had behooren te zijn vernietigd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het Alge
meen Reglement voor de polders of water
schappen in Zeeland ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedep. Staten, het vorenvermelde besluit 
van de vergadering van ingelanden van den 
Nieuwen Passageulepolder van 25 October 1932 
alsnog te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

{A.B.) 
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4 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Zuivel wet art. 20; Nieuw 
Crisis-Zuivelbesluit II 1932, art. lbis.) 

Ai moge de Crisis-Zuivelwet S. 1932 
n°. 290, blijkens haar inhoud, de verdee
ling van de daarin genoemde producten, 
waaronder boter, regelen en niet de voort
brenging daarvan, terwijl de inrichtingen 
in art. lbis van het Nieuwe Crisis-Zuivel
besluit II 1932 in de eerste plaats betrek
king hebben op de voortbrenging der be
doelde producten, zal niettemin het heb
ben van die inrichtingen als regel leiden 
tot het verkoopen en afleveren, derhalve 
tot het verdeelen dier producten. 

Mitsdien heeft art. lbis mede betrek
king tot de uitvoering der Crisis-Zuivel
wet S. 1932 n° . 290 en kan aan het voor
schrift, als steunend op het algemeene 
art. 20 der wet, derhalve geldigheid niet 
worden ontzegd. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
22 Maart 1934, waarbij in hooge,· beroep, met 
vernietiging van een vonnis van het Kanton
gerecht te Alphen van 1 November 1933, S . 
J. P. , melkboer, ter zake van het hem telaste
gelegde is ontslagen van a lle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 
Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 

vonnis is bewezen verklaard, dat de verdachte 
op 4 Juli 1933 des voormiddags te Woubrugge 
in zijne woning B. 396 eene kam, zijnde eene 
inrichting tot het bereiden van boter heeft 
gehad, zonder dat hij voldeed aan de voor
waarde, dat hij als houder van die karn of 
inrichting was ingeschreven bij de Crisis-Zui
vel-Centrale. 

De Rechtbank ontsloeg den verdachte van 
alle rechtsvervolging te dier zake, overwe
gende: 

,,dat het telastegelegde en hierboven bewe
zen verklaarde feit strafbaar is gesteld bij art. 
lbis van het Nieuw Crisis-Zuivel-Bes) uit II 
1932, welk besluit in het leven is geroepen op 
grond van de artt. 3, 6, 8 en 20 der Crisis
Zuivelwet 1932, S. 290; 

"dat genoemd art. lbis van het Nieuw 
Crisis-Zuivel-Besluit II 1932 evenwel verbin
dende kracht mist, aangezien het de grenzen 
van de gemelde artikelen der Crisis-Zuivelwet 
1932 S. 290 overschrijdt; 

dat toch wel volgens art. 20 der Crisis-Zui
velwet 1932 S.290 bij algemeenen maatregel 
van bestuur nadere regelen kunnen worden 
gesteld met betrekking tot de uitvoering dezer 
wet, doch uiteraard deze nadere regelen dan 
moeten betreffen hetgeen volgens gemelde 
artt. 3, 6 en 8 dier wet bij algemeenen maat
regel van bestuur kan worden verboden of 
voorwaardelijk toegestaan, te weten, het ver
voeren, verkoopen, voorhanden hebben of afle
veren van zuivelproducten, margarine of an
dere spijsvetten anders dan onder de in die 
artikel en genoemde voorwaarden; 

"dat het ten laste gelegde en hierboven 
bewezen verklaarde feit, nu het ook niet bij 
eenige andere bepaling strafbaar is gesteld, 
derhalve niet strafbaar is". 

De Officier van Justitie voert bij schriftuur 
als middel tot cassatie aan: 

,,S., a lthans v. t . van a rt . 20 der Crisis
Zuivelwet 1932 S. 290 en van art. lbis van 
het Nieuwe Crisis-Zuivelbesluit II 1932 door 
te beslissen, dat gemeld art. lbis verbindende 
kracht zou missen, aangezien het de grenzen 
van de artt. 3, 6 en 8 der genoemde wet over
schrijdt". 

Hij licht dit hiermede toe, dat de restrictie, 
die het vonnis maakt bij den uitleg van ge
meld art. 20 noch daarin te lezen staat, noch 
overigens uit de wet voortvloeit en dat in
tegendeel het bestaan van art. 20 ( dat in den 
gedachtengang van de Rechtbank volkomen 
overbodig zou zijn) naast de artt. 3, 6 en 8 
er reeds op wijst, dat hier een bevoegdheid 
wordt verleend, die zonder dat artikel niet zon 
bestaan. Hij staaft deze meening nog u it de 
wordingsgeschiedenis van het art. ( destijds 
art. 17), bij de behandeling waarvan in de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal de Minis
ter nog heeft gezegd, dat hier zeer uitgebreide 
bevoegdheden door de Regeering zijn ge
vraagd, strekkende tot voorziening in moge
lijke onverwachte leemten in de geheele 
regeling. 

Met dit betoog kan ik mij vereenigen. Ik 
zou in verband met de omstandigheid, dat 
niet is in te zien , waarom art. 20 alleen 
nadere regelen rou toelaten betreffende het
geen bij de artt. 3, 6 en 8 reeds aan regeling 
bij algemeenen maatregel van bestuur is over
gelaten en niet nadere regelen betreffende de 
uitvoering van andere artikelen der wet, er 
nog op willen wijzen, dat de Wet in verschil
lende artikelen o. a. in art. 4 reeds kent de be
grippen erkende zuivelproducenten en erkende 
melkveehouders, die melk hebben afgeleverd 
aan erkende zuivelproducenten of eigen melk tot 
zuivelproducten hebben verwerkt, wier erken
ning (n.l. door de Zuivel-Centrale) dan ook 
in art. 7 van het Crisis-Zuivelbeslui t I, waar 
zij " erkend belanghebbenden" heeten, krach
tens art. 20 der Wet wordt geregeld, terwijl 
art. 12 der Wet bepaalt, dato. a. in geval van 
niet-nakoming van de daarvoor gestelde voor
waarden de erkenning kan worden ingetrok
ken. Het stond daarom m. i. aan de Kroon 
volkomen vrij, krachtens art. 20 der Wet in 
art. lbis van het Nieuw-Crisis-Zuivelbesluit II 
te bepalen, dat de houder van een inrichting 
tot het bereiden van boter "ingeschreven" 
moet zijn bij de Zuivel-Centrale (waarin te 
zien is een voorwaarde voor de erkenning), 
daar dit voorschrift is een nadere regeling tot 
uitvoering van de artikelen der vVet, die van 
erkende zuivelproductenten en melkveehouders 
gewagen. 

Getwij feld zou misschien nog kunnen wor
den, of art. 20 der Wet ook toelaat zoodanige 
nadere regeling uit te strekken tot door straf
fen te handhaven verboden, die overigens in 
de Wet geen grondslag hebben, hoedanig ver
bod art. 1bis bovengenoemd óók inhoudt. Uit 
's Hoogen Raads arrest van 26 Juni 1933 
(waarvan slechts de korte inhoud is opgeno
men in W. 12628 en in N. J. 1933 blz. 1322) 
blijkt, dat Uw College destijds afkeerig was 
van een verbodsbepaling gegrond alleen op 
het met art. 20 der Crisis-Zuivel wet, overeen
komend art. 23 der Crisis-Varkenswet, en in 
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die verbodsbepa l ing niet zag een nadere regel 
tot uitvoering der Wet. Nadi en heeft de H. R. 
echter op 11 December 1933 een arrest ge
wezen (W. 12707, N . J. 1934 l;>lz. 238) waarbij 
is beslist, dat de door straf te handhaven, in 
art. 8 onder c van het Crisis-Zuivel-Besluit I 
juist aan de door de Crisis-Zuivel-Centrale 
erkende belanghebbenden opgelegde verplich
ting om zekere aanteekeningen te houden in 
art. 20 der Wet steun vindt. Met toepassing 
van deze rechtspraak moet hetzelfde gelden 
van het verbod van art. lbis Nieuw-Crisis
Besluit II. 

Het bewezen verklaarde is dan wel degelijk 
strafbaar. Ook de verdachte is strafbaar, doch 
met een lichte straf kan m.i . worden volstaan, 
omdat het hier een geval van wel betwistbare 
wetsuitlegging betreft. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonn is zal 
woráen vernietigd, doch alleen voor wover 
betreft de beslissing, dat het bewezen ver
klaarde niet strafbaar is en het ontslag van 
den verdachte van alle rechtsvervolg ing te 
dier zake, en dat de H. R. rechtdoe nde op de 
hoofdzaak, het bewezen verklaarde alsnog 
strafbaar zal verklaren en den verdachte te 
dier zake strafbaar en met aanhaling van de 
artt. lbis van het Nieuw Cris is-Zui velbesluit 
II 1932, 16 der Crisis-Zuivelwet 1932 S. 290 
en 23 en 91 Sr. aan het bewezen verklaarde 
zal geven de benaming: het hebben van eene 
inrichting tot het bereiden van boter, zonder 
te zijn ingeschreven bij de Crisis-Zuivel-Cen
trale en den verdachte te dier zake zal ver
oordeelen tot beta ling van eene geldboete van 
drie gulden, bij gebre ke van betaling of ver
haal te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat ·den gerequireerde bij inl e idende dag
vaarding is telastegelegd, dat hij op 4 Jul i 
1933 des voormiddags ongeveer 9½ uur -
a ltha ns omstreeks dien dag - te Woubrugge 
in zijn woning B 396 althans in die gemeente 
een karn, zijnde een inrichting tot het berei
den van boter heeft gehad zonder dat hij vol 
deed aan de voorwaarde, dat hij als houder 
van d ie karn of inrichting was ingeschreven 
bij de Crisis-Zuivel-Centrale; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
het te I aste gelegde bewezen verklarende, den 
gerequireer de te dier zake van alle rechtsver
volging onts loeg en daarbij overwoog: dat het 
ten laste gelegde en hierboven bewezen ver
klaarde fe it strafbaar is gesteld bij art. lbis 
van het N ieuw Crisis-Zuivel-Besluit II 1932, 
welk besluit in het leven is geroepen (enz. 
zie conclusie) ; 

0. omtrent het middel: 
dat naast de algemeene maatregelen van 

bestuur genoemd in de artt. 3, 6 en 8 der 
Cr isis-Z u ivelwet S . 1932 n°. 290, welke de in 
d ie artikelen omschreven onderwerpen mogen 
regelen, art. 20 der wet geheel a lgemeen de 
bevoegdheid voorbehoudt om bij algemeenen 
maatregel van bestuur "met betrekking tot 

de uitvoering van deze wet" nadere regelen 
te stellen; 

dat art. lbis van het Nieuwe Crisis-Zuivel
besluit II 1932 het hebben van de daarver
melde im·ichtingen, waaronder eene tot het 
bereiden van boter, dus een karn, slechts toe
staat op voorwaarde, dat de houde r bij de 
Centrale is ingeschreven; 

dat al moge de Crisis-Zuivelwet S. 1932 n°. 
290, blijkens haar inhoud, de verdeeling van 
de daarin genoemde producten, waaronder 
boter, regelen en niet de voortbrenging daar
van, terwijl de inrichtingen van art. 1 bis in 
de eerste plaats betrekking hebben op de 
voortbrenging der bedoelde producten, niet
temin het hebben van die inrichtingen als 
regel zal leiden tot het verkoopen en afleveren 
derhalve tot het verdeelen dier producten ; 

dat mitsdien art. lbis mede betrekking heeft 
tot de uitvoering der Crisis-Zuivelwet S . 1932 
n°. 290 en aan het voorschrift, als steunend 
op art. 20 der wet, derhalve geldigheid niet 
kan worden ontzegd; 

dat het m iddel dus gegrond is; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch a lleen 

voorzoover de Rechtbank heeft beslist, dat het 
bewezen verklaarde niet strafbaar is en de 
requirant te dier zake van alle rechtsvervol · 
ging is ontslagen; 

En alsnu rechtdoende ingevolge art. 105 
R. 0.: 

Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar 
en den gerequireerde te dier zake strafbaar, 
zijnde niet gebleken van omstandigheden , 
waarom hij niet strafbaar zou zijn; 

Qua lificeert het bewezen verklaarde: ,, het 
hebben van eene inrichting tot het bere iden 
van boter, zonder te zijn ingeschreYen bij de 
Crisis-Zuivel-Centrale"; 

0. dat met het oog op de omstandigheden, 
waaronder het feit heeft plaats gehad, na te 
melden straf de juiste is ; 

Gez ien de artt. lbis van het Nieuw Crisis
Zuivelbesluit II 1932, 16 der Crisis-Zuivelwet 
S . 1932, n°. 290, 23 Sr.; 

Veroordeelt den gerequireerde tot betaling 
van eene geldboete van dri e gulden, bij ge
breke van betaling of verhaal te vervangen 
door hechtenis voor den t ijd van één dag. 

(N. J.) 

6 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Art. 101b R egistratiewet 1917. Be
teekenis van het woord: ,, Vol kshuisves
ting".) 

Het Hof heeft terecht een historisch ver. 
band gelegd tusschen bovengenoemd arti
kel en de voormalige bepaling van de 
Woningwet, en heeft terecht de stelling 
gehuldigd, dat el ke overdracht aan de 
gemeente van onroerende goederen, welke 
ertoe strekt uitvoering te geven aan een 
vastgesteld en goedgekeurd gemeentelijk 
uitbreidingsplan ( dus ook, zooa ls in casu, 
een overdracht met de bestemming veoor 
park- e n plantsoenaanleg en niet voor 
won ingbouw) een overdrach t is in het be
lang der volkshuisvesting, als in genoemd 
art. 101b wordt vrij gesteld. 
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De Ontv. der Reg. en Domeinen, te Haar
lem, eischer, adv. Jhr. Mr. G. W. van der 
Does, 

tegen: 
C. Maarschalk, als Burg. van Haarlem, ver
weerder, adv. Mr. A. E. J. Nysingh, gepleit 
door Dr. W. P. Vis, te Haarlem. 

Adv.-Gen. Berge,· nam de volgende con
clusie: 

Met vernietiging van een vonnis van de 
Rb. te Haarlem van 9 Febr. 1932, waarbij 
thans verweerder niet-ontvankelijk werd ver
klaard, wees het bestreden arrest, op grond van 
de bepaling van art. 101 aanhef en onder b 
der Registratiewet 1917 toe diens vordering 
tot terugbetaling aan de gemeente Haarlem 
van een bedrag van f 1791, ter zake van re
gistratierecht, voldaan in verband met bij no
tarieele akte van 11 April 1930 door de 
R.-K. parochie van St. Bavo aan die gemeente 
verkochte en overgedragen gronden en hui
zen, welke onroerende goederen overeenkom
stig het, door Ged. Staten goedgekeurde, uit
breidingsplan der gemeente waren bestemd 
voor park en plantsoenaanleg. 

Als middel van cassatie wordt aan deze uit
spraak tegengeworpen: 

"S. of v. t. van art. 101b der Registratiewet 
1917; 

doordat het Hof, staande tegenover de over
dracht van gronden en huizen aan de ge
meente Haarlem, welke gronden en huizen 
werden overgedragen om uitvoering te geven 
aan een door den Raad der gemeente Haarlem 
vastgesteld en door Ged. Staten van Noord
Holland .goedgekeurd uitbreidingsplan be
stemd waren om te worden gebezigd voor 
park- en plantsoenaanleg, vrijstelling van re
gistratierecht aanvaardt, het vonnis der Rb. 
vernietigt en den Ontvanger der Registratie 
en Domeinen veroordeelt tot terugbetaling 
vah het geheven recht, cum annexis, 

en zulks op grond, dat elke overdracht aan 
de gemeente van onroerend goed, welke er 
toe strekt uitvoering te geven aan een vast
gesteld en goedgekeurd gemeentelijk uitbrei
dingsplan, een overdracht is in het belang der 
volkshuisvesting, als in art. 101b der Registra
tiewet 1917 wordt vrijgesteld; 

ten onrechte, daar hierdoor, zeker bij de 
vaststaande bestemming voor park- en plant
soenaanleg zonder eenige verdere aanduiding, 
eene uitbreiding aan deze vrijstelling wordt 
gegeven, welke uitbreiding is buiten de wet." 

Hoewel, terecht, vooropstellende, dat aan 
den thans-eischer in cassatie kan worden toe
gegeven, dat het begrip "volkshuisvesting" 
op zich zelf een bepaalden inhoud heeft en 
dat dus niet noodwendig aan dat begrip , 
wanneer het in eenige wetsbepaling w01·dt aan
getroffen, steeds de beteekenis moet worden 
toegekend, welke het in de Woningwet en in 
de Onteigeningswet bezit, beantwoordt het 
Hof in zijn bestreden arrest de vraag, of 
eene overdracht aan de gemeente van onroe
rende goedernn, krachtens een goedgekeurd 
uitbreidingsplan, geschiedt "in het belang der 
volkshuisvesting" in den zin, waarin deze uit
drukking in art. 101b der Registratiewet 1917 
wordt gebezigd, bevestigend, omdat, naar zijn 

oordeel " eene wodanige uitlegging van het 
woord "volkshuisvesting" wèl op hare plaats 
is ten aanzien van gemelde bepaling der Re
gistratiewet. Tot staving van deze meerring 
voert het arrest aan, dat met de opneming 
van genoemde bepaling in de Registratiewet 
werd beoogd de vrijstelling van recht van 
zekere overdrachten, die in verband staan 
met den in de Woningwet behandelden tak 
van overheidszorg, voor de toekomst in die 
Wet te regelen. Of de geschiedenis van de 
totstandkoming der Registratiewet deze over
"'.~ging wet~_igt, zoude men wellicht geneigd 
z1Jn te betw1Jfelen, wanneer omtrent de in het 
wetsontwerp voorgestelde vrijstellingen, zoo
wel ten aanzien van de formaliteit als ten 
aanzien van het recht van registratie in de 
Memorie van Toelichting op art. lOÓ inder
daad niets anders blijkt te vinden, dan deze 
opmerking: ,,De vrijstellingen van formali
teit en van recht, tot dusver in tallooze wet
ten en besluiten verspreid, hebben voor een 
deel door de wijzigingen, nu in het stelsel aan
gebracht, hare beteekenis verloren voor een 
deel ook zijn zij met de beginsel~n, waarop 
het ontwerp berust, in strijd. Daarentegen 
moeten andere worden ingevoerd" . Wanneer 
men echter in aanmerking neemt, dat met de 
opneming van art. 101b in de Registratiewet 
kwam te vervallen het, tot dusverre in de 
Woningwet van 22 Juni 1901, S. 158, voor
komend art. 48, in zijn tweede lid luidende: 
,,Alle akten en vonnissen betreffende over
drachten van onroerende zaken krachtens art. 
26 {thans art. 39 der Woningwet, zooals die 
luidt na de laatste wijziging bij de Wet van 
9 Juli 1931, S. 266) en alle akten van over
dracht, alsmede van uitgifte in erfpacht en 
opstal , opgemaakt ingevolge art. 31, eerste 
lid, zijn vrijgesteld van de rechten van re
gistratie en van overschrijving", dan schijnt 
de bovengenoemde overweging van het Hof 
omtrent hetgeen de Regeering met de opne
ming van art. 101b der Registratiewet be
oogde, toch weer niet te gewaagd, al zal zij 
het, bij volkomen gemis van eenige duidelijke 
verklaring daaromtrent van regeeringswege, 
niet verder kunnen brengen, dan tot de kracht 
eener niet ongegronde veronderstelling. Acht 
Uw H. R. met mij deze veronderstelling aan
vaardbaar, dan zal er m. i. geene bedenking 
rijzen tegen de daarop volgende overweging 
van het Hof, ,,dat het zóó voor de hand ligt, 
dat de Wetgever, in 1917 zich in de Registra
tiewet een onderwerp aantrekkende, dat tot 
op dat tijdstip in de Woningwet zijn regeling 
vond, aan de woorden, die hij in zijn nieuwe 
regeling bezigde, dezelfde beteekenis verbond, 
welke die woorden in de Woningwet hadden, 
dat het tegendeel slechts is aan te nemen, 
wanneer daarvoor duidelijke aanwijzingen be
staan'' . 

Zoodanige aanwijzingen zijn inderdaad noch 
in den tekst der bepaling van art. l0lb der 
Registratiewet, noch in de parlementaire stuk
ken betreffende die wet, te vinden, terwijl 
dergelijke aanwijzingen, waar vergelijking van 
de nieuwe bepaling met die van art. 48 der 
oude Woningwet zeker alleszins voor de hand 
ligt, m. i. stellig verwacht hadden mogen 
worden. indien de Regeering aan de uitdruk
king "in het belang der volkshuisvesting" 
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eene engere strekking wenschte te zien toe
gekend dan zij in de Woningwet en in de 
Onteigeningswet bezit. Dat, gelijk de geëerde 
p leiter voor eischer betoogde, het doel van de 
bepaling van art. 101b der Registratiewet 
slechts kan zijn om het bouwen van woningen 
te bevorderen, met uitsluiting van allerlei 
andere maatregelen, als het aanleggen van 
parken en plantsoenen enz., waardoor het be
lang der volkshuisvesting kan worden ge
diend en, blijkens het tegenwoordige art. 36 
der ·woningwet (art. 28 van den tekst van 22 
Juni 1901, S. 158) ook in verband met den 
considerans dier wet, kennelijk door den wet
gever geacht wordt gediend te zijn, voor zoo. 
verre een overeenkomstig de wet goedgekeurd 
uitbreidingsplan aan daarbij aangewezen 
gronden zoodanige bestemming geeft, vindt 
dan ook bij gebreke van iedere meer bepaalde 
aanduiding in die richting m. i. geen enkele 
steun. Mij a lthans schijnt die steun tevergeefs 
gezocht in de motiveering, welke bij nota van 
wijziging van 27 Nov. 1916 (Bijlagen 2e Ka
mer n°. 30-2) werd gegeven aan de voorge
stelde inlassching van de, sedert de Wet van 
11 Mei 1923, S. 200 weder vervallen, bepa-
1 ing onder letter p van art. 101 der Registra
tiewet, houdende vrijstelling voor "de akten, 
waarbij gebouwde eigendommen voor de eer
ste maal na de stichting worden overgedra
gen indien de akte van overdracht ter re
gist~atie wordt aangeboden uiterlijk binnen 
het jaar, volgende op dat, waarin die eigen
dommen als gebouwd, in de grondbelasting 
zijn aangeslagen". Bedoelde motiveering, lui
dende : ,,Deze aanvulling heeft in de eerste 
plaats ten doel om. door uitbreiding van de 
in letter b verleende vrijstelling, het bouwen 
van woningen met het oogmerk deze te ver
koopen, te bevorderen", wijst er m.i. ten 
hoogste op, dat in lefü,r b mede de bevorde
ring van het bouwen van woningen beoogd · 
werd doch slu it, naar het mij voorkomt, al 
lerminst uit, dat daarbij tevens vrijstelling 
werd bedoeld voor overdracht van onroerende 
goederen ten behoeve van het tot stand bren
gen van werken, die aan de volkshuisvesting 
in een bepaald gedeel te der gemeente anders
zins ten goede komen en dus geacht kunnen 
worden, het belang daarvan te dienen, het
geen m. i. moet worden aangenomen, wan
neer die werken in een goedgekeurd gemeen
telijk uitbreidingsplan zijn aangewezen. Wat 
nu betreft de beteekenis van de uitdrukking 
" in het belang der volkshuisvesting", gelijk 
d ie in de Woning,vet en den daarmede ver
band houdenden (verg. art. 34 der tegenwoor
dige Woningwet) IVen Titel der Onteigenings. 
wet voorkomt, schijnt het mij met het Hof 
bui ten twijfel, dat daaronder moet worden 
begrepen de uitvoering van een goedgekeurd 
plan van uitbreiding, hetwelk immers ken
nelijk in het belang der volkshuisvesting door 
de wet wordt voorgeschreven en ter uitvoe
ring waarvan dan ook art. 77, aanhef en 
onder 4° , der Onteigeningswet, zonder voor
afgaande verklaring, dat het algemeen nut 
de onteigening vordert, deze in het belang 
der volkshuisvesting t-0estaat. 

Het moge . waar zijn, dat art. 101b der Re
gistratiewet bij de door het Hof aan de uit
drukking "in het belang der volkshuisvesting" 

toegekende beteekenis eene belangrijke uitbrei
ding geeft aan de vrijstelling van recht tegen
over art. 48 (oud) der Woningwet, zonder dat 
van het oogmerk tot zoodanige uitbreiding 
door de Regeering uitdrukkelijk rekenschap 
werd gegeven, daartegenover merkt het be
streden arrest m. i. volkomen juist op, dat 
deze uitbreiding van vrijstellingen niet het ge
volg is van het gebruik in het nieuwe artikel 
van het woord "volkshuisvesting" in ruimen 
zin, maar van het weglaten van den eisch van 
onteigening. Deze, zij het dan wellicht onbe
doelde, uitbreidende werking der nieuwe be
paling kan dan ook, naar mijne meening, 
geen reden zijn voor beperkende uitlegging 
van het begrip "in het belang der volkshuis
vesting". En, wanneer dit begrip, gelijk ik 
meen te hebben aangetoond, inderdaad in de 
Woningwet en in de, voor zoover daarmede 
samenhangende, Onteigeningswet de ruimere 
beteekenis heeft, door het Hof daaraan toe
geschreven, dan ware het - gezien den toch 
wel voor de band liggenden oorsprong der be
paling van art. 101b der Registratiewet uit 
art. 48 (oud) der Woningwet en den alsnog, 
uit de in eerstgemelde bepaling voorkomende 
aanhaling -van art. 30 (thans 52) der Woning
wet blijkenden, samenhang met laatstgenoem
de wet - een wel zeer bescheiden verlangen 
geweest, dat de wetgever, wilde hij hier in
derdaad een geenszins onvoorzienbaar m isver
stand voorkomen, zich bediend hadde van 
eene uitdrukking, welke, zonder eenige her
innering aan voornoemde wetten wakker te 
roepen en daannede de neiging tot gelijke 
opvatting te versterken, onomwonden duide
lijk maakte, dat in de Registratiewet uitslui
tend gedacht moest worden aan het belang 
der volkshuisvesting in de meest enge betee
kenis, namelijk aan dat belang, alleen voor 
zoover het gediend wordt door het bouwen 
van woningen. 

Aangezien het mij derhalve voorkomt, dat 
het bestreden arrest aan de woorden "in het 
belang der volkshu isvesting" als gebezigd in 
art. 101b der Registratiewet 1917, geenszins 
ten onrechte de bij het middel gewraakte 
lezing heeft gegeven, concludeer ik tot ver
werping van het beroep met verooreeling van 
den eischer tot cassatie in de daarop geval len 
kosten . 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zoo

veel van belang, blijkt: 
dat verweerder in cassatie, de Burg. van 

Haarlem, den e ischer tot cassatie, den Ont
vanger der Reg. en Domeinen aldaar, heeft 
gedagvaard voor de Rb. te Haarlem en heeft 
gevorderd de betaling aan de gemeente van 
f 1791, met rente, op grond: 

dat bij notarieele akte van 11 April 1930 de 
Roomsch-Katholieke Parochie van St. Bavo 
te Haarlem aan de gemeente Haarlem heeft 
verkocht en overgedragen zekere ' in de dag
vaarding beschreven gronden en huizen; dat 
de Ontvanger ter zake ingevolge de Registra
tiewet een recht van overdracht van de ge
meente Haarlem heeft gevorderd tot een be
drag van f 1791 en de gemeente dat bedrag 
heeft betaald; dat deze betaling onverschul
digd was, vermits in art. 101b der Registratie-
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wet 1917 vrijgesteld zijn van het recht van 
overdracht de akten van overdracht van on
roerende goederen aan gemeenten, indien die 
overdracht geschiedt in het belang der volks
huisvesting, en de gemeente Haarlem de on
derhavige gronden en huizen in het belang 
der volkshuisvesting heeft gekocht, aangezien 
aan die gronden door de gemeente, overeen
komstig haar bij, sindsdien door Ged. Staten 
goedgekeurd, raadsbesluit van 16 J an. 1929 
vastgesteld uitbreidingsplan, de bestemming 
voor park- en plantsoenaanleg was gegeven ; 

dat, nadat de Rb. bij vonnis van 9 Febr. 
1932 den Burgemeester in zijne vordering 
niet-ontvankelijk had verklaard, omdat de be-
paling van art. 101b der Registratiewet 1917 
niet van toepassing zou zijn op de onderha
vige overdracht van gronden en huizen aan 
de gemeente Haarlem, de Burgemeester in 
hooger beroep daartegen heeft aangevoerd: 
dat elke overdracht aan een gemeente van 
onroerend goed, welke er toe strekt, uitvoe
ring te geven aan een vastgesteld en goedge
keurd gemeentelijk uitbreidingsplan, is een 
overdracht in het belang der volkshu isves
ting, a ls in art. 101b der Registratiewet wordt 
vrij geste ld , welke stelling hij a ldus heeft toe
gelicht, dat voor de vaststell ing van de betee-
kenis van het begrip " volkshuisvesting", wan
neer dat woord in een wettelijke bepaling 
wordt gebru ikt, a lthans voor de vaststelling 
van de beteekenis van dat begrip in art. 101b 
der Registratiewet, geraadpleegd moet wor
den de wet " houdende wettelijke bepalingen 
betreffende Volkshuisvesting" (Woningwet} 
en d ie wet, door onder meer te regelen het 
vaststellen en uitvoeren van gemeentel ijke 
uitbreidingsplannen, zulk een maatregel stem
pelt tot een maatregel van volkshuisvesting, 
terwijl de wetgever van deze] fde opvatting 
doet blijken in de Onteigeningswet, waarin 
immers in titel IV, dragende het opschrift 
,,ove1· onteigening in het belang der volks
huisvesting" bepalingen voorkomen, die zien 
op onteigening ter uitvoering van een uit
breidingsplan ; 

dat het Hof dienaangaande heeft overwo
gen: 

,,dat dit betoog aan het Hof juist voor
komt; 

,,dat, gelet op de wijze waarop het onder
werp van gemeentelijke uitbreidingspl annen 
on derzelver uitvoering in de Woningwet ter 
sprake komt, niet kan worden betwijfeld , dat 
naa r de Woningwet, en ook naar de Ont
eigeningswet, de uitvoering van een gemeen
telijk uitbreidingsplan valt onder het begrip 
volkshuisvesting; 

,,dat aan geïntimeerde kan worden toege
geven, dat niet noodzakelijk aan het begrip 
volkshuisvesting - dat immers op zich zelf 
een bepaalden inhoud heeft - steeds, wan
neer het in eenige wetsbepaling wordt aange
troffen, de beteekenis moet worden toegekend, 
welke het in Woningwet en Onteigeningswet 
bezit ; 

,,dat echter, naar 's Hofs oordeel , een zoo
danige ui tlegging van het woord volkshuis
vesting wèl op haar plaats is ten aanzien van 
art. 101b der Registratiewet; 

" dat met de opneming van dit artikel in de 
Registratiewet werd beoogd een onderwerp, 

dat tot dusver.re in de \Von i ngwet zijn rege-
1 ing vond, de vrijstelling van recht van ze
kere overdrachten, die in verband staan met 
den in de Woningwet behandelden taak van 
Overhe idszorg, voor de toekomst in de Re
gistratiewet te regelen; 

,,dat het zóó voor de hand ligt, dat de wet
gever, in 1917 zich in de Registratiewet een 
onderwerp aantrekkende, dat tot op dat tijd
stip in de Woningwet zijn regeling vond, aan 
de woorden, die hij in zijne nieuwe regeling 
bezigde, dezelfde beteekenis verbond, welke 
die woorden in de Woningwet hadden, dat het 
tegendeel slechts is aan te nemen, wanneer 
daarvoor duidelijke aanwijzingen bestaan; 

"dat zulke aanwij zingen in den tekst der 
nieuwe regeling niet zijn te vinden, integen
deel de verwijzing in den tekst - zij het in 
een ander verband - naar een artikel der 
Woningwet het nauwe verband tusschen de 
nieuwe regeling en de oude regeling in de 
Woningwet te duidelijker in het licht stelt; 

" dat ook de toe] ichting, van de zijde der 
R egeering gegeven tot de nieuwe regeling, 
een aanwijzing, a ls bovenbedoeld, niet in
houdt; 

,,dat geïntimeerde heeft opgemerkt, dat, 
wanneer in art. 101b der Registratiewet aan 
het woord "volkshu isvesting" de nieuwe be
teekenis wordt toegekend, welke dat woord 
heeft in de Woningwet, de nieuwe regeling op 
ruimer schaal zoude vrijstellen dan te voren, 
uit kracht van de bepaling van art. 48 der 
Woningwet, als recht go ld; en voorts, dat bij 
de behandeling van het Wetsontwerp Registra
tiewet in 1917 van een bedoeling, de vrijstel
! ingen uit te bre iden, allerminst is gebleken; 

,,dat deze opmerking in zooverre juist is, 
als eenerzijds genoemd art. 48 der Woningwet 
niet e lke overdracht van onroerend goed aan 
een gemeente, strekkende tot uitvoering van 
een uitbreidingsplan, vrijstelde, maar dit al
leen deed in het geval onteigening had plaats 
gevonden, immers de woorden van genoemd 
artikel ,,,,alle akten en vonnissen, betreffende 
overdrachten van onroerend goed, krachtens 
art. 26 ......... zijn vrijgesteld"", niet anders 
kunnen worden opgevat dan in dezen zin, dat 
vrijgeste ld waren akten en vomlissen, welke 
hun oorsprong vonden in een onteigening, als 
waarvan de artikelen gewagen, die bij ge
noemd art. 26 in de Onteigeningswet waren 
ingevoegd, en anderszijds art. 101b der Re
g istratiewet bij de boven bedoelde ruime uit
legging van het woord "volkshuisvesting" 
elke overdracht van onroerend goed aan een 
gemeente, ter uitvoering van een uitbreidings
plan vrijstelt; 

,,dat echter deze uitbreid ing van de vrij 
ste l) ingen niet het gevolg is van het gebruik, 
in het nieuwe artikel van het woord "volks
huisvesting" in ruimen zin, maar van h.et 
weglaten van den eisch van onteigening, en 
daarom, ook als wordt aangenomen dat de 
wetgever in 1917 uitbrei di ng van vrijstellin
gen niet heeft beoogd, voormelde opmerking 
van geïntimeerde niet kan leiden tot het be
sluit, dat de ruime uitlegging van het woord 
,,volkshuisvesting" in art. 101b der Registra
tiewet, met de bedoeling van den wetgever 
van 1917 in strijd is" ; 

dat op deze gronden het Hof het vonnis van 
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de Rb. heeft vernietigd en den eisch heeft toe
gewezen; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: enz., zie conclusie; 

0. dienaangaande: , 
dat bij pleidooi als voornaamste grief, waar

op het middel steunt, is aangevoerd, dat het 
woord "volkshuisvesting", hetwelk wil zeg
gen het verschaffen van woningen aan het 
volk, volkomen duidelijk is, weshalve het Hof 
da.araan niet op grond van historische wets
interpretatie een met die duidelijke beteeke-
nis strijd ige uitlegging had mogen geven; 

da.t die grief echter onjuist is; 
dat het hier eene uitdrukking betreft, voor 

welker zin en strekking niet het taalgebruik 
in het algemeen, maar de taal der wet be
slissend is, sedert de Woningwet - tle wet 
van 22 Juni 1901, S. 158, houdende wettelijke 
bepal ingen betreffende de volkshuisvesting -
aan die uitdrukking eene zeer bepaalde en 
nauwkeurig omschreven beteekenis heeft ge
hecht; 

dat niet is uitgesloten, dat bijzondere om
·standigheden in een gegeven geval tot een 
ander resultaat zouden kunnen leiden, maar 
·zoodanige omstandigheden hier niet aanwezig 
zijn en zulks nog te minder, nu het ten deze 
betreft eene regeling, welke met de stof, die 
in de Woningwet wordt behandeld, ten nauw
ste verband houdt en die dan ook zij het in 
gewijzigden vorm, vóór de invoeri~g der Re
gistratiewet 1917, in de Woningwet zelve -
-art. 48 (oud) - was neergelegd; 

dat het Hof dus terecht een historisch ver
band tusschen art. 101b van de Registratie-
wet 1917 en de bedoelde vo01malige bepaling 
v~n de Woningwet heeft gelegd en, daarvan 
mtgaande, op goede gronden zich heeft ver
eenigd met de stelling van den Burgemeester, 
dat elke overdracht aan de gemeente van on
roerende goederen, welke ertoe strekt uitvoe
ring te geven aan een vastgesteld en goed
gekeurd gemeentelijk uitbreidingsplan, een 
overdracht is in het belang der volkshuisves
ting, als in genoemd art. 101b wordt vrijge
steld; 

dat de bezwaren van den Ontvanger tegen 
de stelling des Burgemeesters - bezwaren 
die bij de toelichting van het cassatiemiddei 
zijn herhaald - eveneens op juiste wijze door 
het Hof weerlegd zijn ; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt den eischer in de kosten op de 

cassatie gevallen (salaris f 450, Red.). 
(W.) 

~ Juni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19 j 0

• art. 
22.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte de op
heffing der eenige openbare school te A. 
bevolen, nu weliswaar tusschen deze ge
~eente en de gemeente B. een regeling 
1s getroffen betreffend heffing van een 
geldelijke bijdrage voor leerlingen uit A., 
toegelaten op de openbare school te B., 
welke regeling is vastgesteld met het oog 
op het ter school gaan van leer! ingen, 

wonend in een bepaald deel van A. doch 
uit deze regeling geenszins volgt, <lat de 
openbare school te B. toegankelijk is voor 
alle kinderen uit A., voor wie openbaar 
lager onderwijs verlangd wordt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

D. Slagter en drie andere ouders van leerlingen 
der openbare lagere school te Opperdoes tegen 
het besluit van Ged. Stat,en van Noord-Holland 
van 22 November 1933, n°. 8, waarbij is be
sloten : I. de openbare lagere school in de ge
meente Opperdoes op te beffen ; II. te bepalen, 
~at de opheffing 1 Januari 1934 zal ingaan of, 
m geval ~an beroep k:achtens art. 17 der Lager
Onderw1Jswet 1920, m te stellen binnen dertig 
vrije dagen, te rekenen van den da<Y, waarop 
dit besluit is openbaar gemaakt of ain den be
langhebbende toegezonden is, met ingang van 
den eersten dag der tweede maand, volgende 
op die, waarin Onze beslissing door het gemeen
sebestuur zal zijn ontvangen, bijaldien deze be
slissing nà 1 Januari 1934 mocht worden ge
nomen en strekt tot handhaving van dit be
sluit; 

J?en Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Mei 1934, n°. 192; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onder.wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Mei 1934, n°. 4411, afdeeling Lager Onderwijs 
Algemeen; 

0. dat het evenvermelde besluit van Ged. 
Statim is genomen naar aanleiding van een 
schriJven van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, houdende verzoek 
om medewerking tot opheffing o.m. van de 
openbare lagere school in de gemeente Opper
does; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat hun college, naar aanleiding van het bo
venvermelde ministerieele schrijven, heeft on
derzocht_ of de ophe~ng van de onderhavige 
school mt een financieel oogpunt aanbeveling 
v~rdient e_n of het belang der schoolgaande 
kinderen zich tegen het nemen van dien maat
regel niet verzet ; dat, wat het eerste punt be
treft, gebleken is : dat op de begrooting der 
gemeente Opperdoes voor den dienst van 1934 
ter zake van Rijksvergoeding ex art. 56 der 
Lager-Onderwijswet 1920 een bedrag van 
f 4000 is geraamd, overeenkomende met de 
jaarwedden van een hoofd der school en van 
een(e) onderwijzer(es) van bijstand; dat dus 
ook, indien ten gevolge van de opheffing der 
desbetreffende school het onderwijzend perso
neel aan eene andere openbare lagere school 
~et eene leerkracht moet worden uitgebreid, 
die opheffing voor het Rijk eene bezuiniging 
van beteekenis zal medebrengen, daar in dat 
geval toch de Rijksvergoeding voor een hoofd 
der school zal komen te vervallen ; dat voorts 
de opheffing voor de gemeense tot eene be
sparing van kosten zal leiden, niet alleen om
dat de te haren laste komende uitgaven voor 
het openbaar gewoon lager onderwijs op de 
boven genoemde begrooting op f 1120 zijn ge
raamd, maar ook omdat bij het nemen van dien 
maatregel art. 101, 4• lid, laatste zinsnede, der 
L!Lger-Onderwijswet 1920 toepassing zal moeten 
vmden, waardoor de vergoeding van de kosten 
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van instandhouding van bijzondere lagere 
scholen, eene vergoeding, welke thans naar een 
abnormaal hoog bedrag per leerling, varieerende 
tusschen de f 45 en f 50 moet worden berekend, 
aanmerkelijk lager kan worden gesteld ; dat 
mitsdien de opheffing der school geacht moet 
worden in het belang der Overheidskassen te 
zijn ; dat, wat het tweede punt aangaat, uit de 
door het gemeentebestuur verstrekte inlichtin
gen is gebleken : dat de leerlingen van de onder
havige school, welke op 16 September 1933 door 
35 kinderen werd bezocht, op een afstand, va
rieerende tusschen de 2 en 3 km van de open
bare lagere scholen in de gemeenten Medemblik 
en Twisk wonen ; dat de wegen zeer goed be
gaanbaar zijn, zoodat die afstand gemakkelijk 
te voet of per rijwiel kan worden afgelegd ; 
dat voor de leerlingen der openbare lagere school 
te Opperdoes op de bovengenoemde scholen 
voldoende plaatsruimte is ; dat mitsdien door 
de opheffing het belang van de schoolgaande 
kinderen niet zal worden geschaad ; dat, wat 
betreft de door de Ouder-Commissie geopperde 
bezwaren, deze hierop neerkomen, dat door 
het nemen van den meergenoemden maatregel 
geen bezuiniging zou worden verkregen en dat 
de kinderen bij het bezoeken van de openbare 
lagere school te Medemblik twee onbewaakte 
overwegen zullen moeten passeeren ; dat het 
eerstgemelde bezwaar reeds hierboven is weer
legd, terwijl het andere, gelet op de omstandig
heid, dat het hier een locaaltrein op een weinig 
druk bereden traject betreft, niet dermate 
"klemmend is, dat op grond daarvan de op
heffing achterwege zou moeten blijven ; dat 
hiervoor te minder aanleiding bestaat, nu bur
gemeester en wethouders in het laatstbedoelde 
bezwaar geen termen hebben gevonden zich 
tegen de opheffing te verzetten, terwijl de 
Ouder-Commissie heeft medegedeeld, dat de 
helft van den weg langs een niet afgescheiden 
spoorbaan loopt, hetgeen er op wijst, dat deze 
spoorbaan voor het verkeer weinig gevaarlijk 
wordt geacht ; dat ten slotte burgemeester en 
wethouders, ofschoon zij zich tegen de opheffing 
der school niet zullen verzetten, met het oog 
-0p den betrekkelijk gunstigen financieelen toe
stand der gemeente bezwaar hebben gemaakt 
een daartoe strekkend voorstel aan den raad 
aan te bieden, zoodat, gelet op den toestand 
van 's Lands financiën, tot toepassing van 
art. 22, 3e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
dient te worden overgegaan ; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat 
·zij door het gemelde besluit in ernstige mate 
worden gedupeerd ; dat toch, indien onverhoopt 
dit besluit zou worden bekrachtigd, zij daardoor 
gedwongen zullen worden te kiezen tusschen : 
a. het zenden van hunne kinderen naar de 
openbare school, hetzij te Medemblik, hetzij 
te Twisk, beide op ± 3 km afstand ; b. hunne 
kinderen te doen plaatsen op de school voor 
Bijzonder Christelijk Onderwijs in de gemeente ; 
dat met betrekking tot het onder a vermelde, 
dit voor ben onoverkomelijke bezwaren mede
brengt ; dat toch uit hoofde van den geheel 
verschillenden volksaard, geen enkele ouder 
uit de kom der gemeente er toe zal te bewegen 
zijn, zijne kinderen in Twisk te doen plaatsen, 
wat misschien te betreuren is, doch aan het 
feit als zoodanig geen afbreuk doet, noch daarin 
eenige verandering brengt ; dat van het be-
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zoek van de school te Medemblik geen sprake 
kan zijn, daar het te gebruiken schoolpad loopt 
langs een niet afgesloten spoorbaan, terwijl 
deze tweemaal moet worden gepasseerd over 
een onbewaakten overweg ; dat het hier wel een 
locaalspoor betreft met beperkt vervoer, zooals 
Ged. Staten schrijven, doch dat juist op de uren 
van aan- en uitgaan der school te Medemblik 
treinen zich op dit baanvak bevinden, terwijl 
nabij het rangeerterrein in Medemblik, waar 
reeds meerdere ongelukken zijn gebeurd, vrij
wel steeds treinen in beweging zijn tijdens het 
marktseizoen ; dat ten aanzien van het onder b 
genoemde, zij als belijders van den Hervormden 
Godsdienst zich sterk kanten tegen het zenden 
van hunne kinderen naar een school, welke 
geheel op Gereformeerden grondslag is geba
seerd; dat zij, erkennende, dat 's Lands finan
ciën grooten steun behoeven, toch niet ver
mogen in te zien, dat door de opheffing der open
bare lagere school te Opperdoes de geldmiddelen 
des Rijks zoodanig worden gebaat, dat dit van 
noemenswaardig belang voor de schatkist moet 
worden geacht ; dat de gemeentefinanciën op
heffing niet noodzakelijk maken, vooral na de 
laatste wets,vjjziging, nu abnormale uitkeering 
aan de bijzondere school niet meer behoeft te 
geschieden na ministerieele goedkeuring ; dat 
bovendien de booge kosten per leerling, welke 
volgens schrijven van Ged. Staten f 45 à f 50 
zouden bedragen, aanmerkelijk lager kunnen 
worden gesteld, daar met ingang van 1 Januari 
1934 de kweekelinge met akte zal komen te 
vervallen ; dat de rekening der gemeente Op
perdoes over het jaar 1932 voor kosten van 
onderwijs aan de openbare lagere school, bui
ten de kweekelinge met akte, f 772.69 bedroeg, 
welk bedra<Y '1i_ent te worden verminderd met 
de ontvangen schoolgeld&n, terwijl voor in
standhouden schoolgebouw enz. een bedrag van 
f 219.63 in deze rekening is uitgegeven, hetwelk 
jaarlijks voldoende kan worden geacht; dat 
het aantal leerlingen der openbare lagere school 
de laatste jaren steeds stijgende is; 

0. dat de openbare lagere school te Opper
does de eenige openbare lagere school in deze 
gemeente is ; 

dat derhalve in verba.ud met art. 19, 1e lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 opheffing van 
deze school niet geoorloofd is, tenz,i tusscben 
de gemeente Opperdoes en eene naburige ge
meente eene regeling mocht zijn getroffen als 
bedoeld in art. 19, 4• lid, der wet; 

dat, nu blijkens nadere inlichtingen, inge
wonnen op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
wel onder goedkeuring van Ged. Staten tusschen 
de gemeenten Opperdoes en Twisk eene regeling 
is getroffen betreffende de heffing van eene 
geldelijke bijdrage voor leerlingen uit de ge
meente Opperdoes, toegelaten op de openbare 
lagere school te Twisk, welke regeling blijkens 
het overgelegde besluit van den raad der ge
meente Twisk van 29 November 1916 is vast
gesteld met het oog op het ter school gaan van 
leerlingen wonende in het Westeinde van de 
gemeente Opperdoes, doch dat uit deze regeling 
geenszins volgt, dat de bedoelde openba1·e la
gere school te Twisk toegankelijk is voor alle 
kinderen uit de gemeente Opperdoes, voor wie 
openbaar lager onderwijs verlaIIgd wordt; 

dat derhalve deze regeling niet een zoodanige 
16 
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is, als in art. 19, 4° lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoeld, waardoor aan de bepaling van 
het eerste lid van dit artikel geacht zou kunnen 
worden te zijn voldaan ; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Ged. 
Staten niet kan worden gehandhaafd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Ged. Staten van Noord
Holland van 22 November 1933, n°. 8, tot op
heffing van de openbare lagere school in de 
gemeente Opperdoes te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A.B.) 

6 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Beuningen.) 

Art. 31 der Wet van 15 Juli 1929, S. 
388, bepaalt, dat de verordeningen tot hef
fing en invordering der belasting naar het 
inkomen vervallen met ingang van 1 Mei 
1931 , behalve voor zoover het aanslagen 
over daaraan voorafgegane belastingjaren 
betreft. 

Derh alve kunnen, nu de onderhavige 
aanslag is opgelegd wegens heff ingen over 
het belastingjaar 1930/31, de bepalingen 
der Wet van 15 Juli 1929, S. 388, daar
aan niet in den weg staan. 

Art. 82, eerste lid, slot, W. Ink. bel. mist 
iedere toepassing ten aanzien van een aan
vulli ngsaanslag, a ls bedoeld in art. 265h 
(oud) Gem.wet. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van A. , 

wonende te B. , a ls uitvoerster der uiterste 
wilsbeschikkingen van haar overleden echt
genoot, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Arnhem 
van 19 Jan. 1934, betreffende den aan C. 
overeenkomstig art. 265h (oud) der Gemeente
wet opgelegden aanvull ingsaanslag in de plaat
selijke inkomstenbelasting der gemeente Beu
ningen en in de opcenten dier gemeente op 
de rijksi nkomstenbelasting over het belasting
jaar 1930/31; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke concl usie van den 

Proc.-Gen., strekken de tot verwerping van 
het beroep; 

0 . dat C. aanvankelijk in genoemde belas
tingen der g emeente B euningen met toepas
sing van de artt. 245b (oud) en 245a (oud) 
der Gemeentewet werd aangeslagen voor twee 
derden, aangezien hij tevens in de gemeente 
Echteld was aanges lagen al s werkforens; 

dat, toen laatstbedoelde aanslag op 10 Juni 
1933 was vernietigd, alsnog, blijkens aanslag
biljet van 24 Juni 1933, is gevolgd de onder
h avige aanslag voor één derde in voormelde 
belastingen der gemeente Beuningen; 

dat C. daartegen een bezwaarschrift heeft 
ingediend, dat de Inspecteur , met een beroep 
op art. 265i (oud) der Gemeentewet, zich on
bevoegd achtte daarop te beschikken, en C. 
zich toen heeft gewend tot den Raad. van 
Beroep, aanvoerende, dat de tijd voor het 
opleggen van den aanslag voorbij was, immers 

op 24 Juni 1933 reeds drie jaren waren ver
streken sedert den aanvang van het belasting
jaar, terwijl ook de bepalingen der Gemeente
wet, waarop de aanslag steunt, zouden zijn 
vervallen door de wet van 15 Juli 1929, S. 
388 · 

o.' dat de Raad van Beroep heeft geoordeeld, 
dat de Inspecteur zich terecht ingevolge art. 
265i (oud) der Gemeentewet onbevoegd heeft 
geacht op het bezwaarschrift te beschikken 
en dan ook diens beschikking heeft gehand
haafd ; 

0. dat belanghebbende in cassatie zich er 
op beroept, dat bij art. 27 der wet van 15 
Juni 1929, S. 388, de artt. 265 e, f , g, h en i 
der Gemeentewet zijn afgeschaft en wel, vol
gens art. 39 van eerstgenoemde wet, met in
gang van 1 Mei 1931, terwijl zij voorts een 
beroep doet op de bepaling van art. 82, eer
ste lid , slot, der Wet op de Inkomstenbelas
ting 1914; 

0. dat de Raad van Beroep, evenals de In
specte~r, heeft geoordeeld, dat laatstgenoem
de, bhJ kens art. 265i (oud) der Gemeentewet, 
onbevoegd was op het bezwaarschrift van C. 
te beschikken, doch ten onrechte, daar dit 
artikel aan den Koning of aan Ged. Staten 
opdraagt de bes] issing op bezwaren, betref
fende de toepassing van de artt. 244a, 244b , 
244c, 245a, 245b en 245c, en de bezwaren van 
C. niet betroffen de toepassing van een dier 
artikelen, doch, los daarvan, de toepassing 
van art. 265h (oud) der Gemeentewet; 

dat de Raad van B eroep de beschikking 
van den Inspecteur dus niet had mogen hand
haven, zoodat de bestreden uitspraak niet in 
stand kan bi ij ven; 

0. dat de H. R. de hoofdzaak kan besli s
sen, omdat de bezwaren van C., waarmede 
hetgeen door belanghebbende in cassatie wordt 
aangevoerd bl ij kbaar samenvalt, van zuiver 
rechtskundigen aard zijn; 

0 . dat het bezwaar, ontleend aan de Wet 
van 15 Juli 1929, S . 388, niet opgaat; 

dat weliswaar krachtens deze wet met in
gang van 1 Mei 1931 onder meer zijn ver
vallen de artt. 243a tot en met 245!Z dei· 
Gemeentewet, betrekking hebbende op de ge
meentelijke opcenten op de rijksinkomstenbe
lasting, de gemeentelijke inkomstenbelasting 
en de forensenbelasting, en de daannede 
samenhangende artt. 265e, 265/ , 265g, 265h 
en 265i der Gemeentewet; 

dat echter aangenomen moet worden, dat 
deze artikelen van kracht zijn gebleven met 
betrekking tot heffingen over belastingjare n ,. 
voorafgaande aan 1 Mei 1931; 

dat in overeenstemming hiermede art. 31 
van eerstgenoemde wet dan ook bepaalt, dat 
de vorderingen tot heffing en invordering der 
belasting naar het inkomen vervallen met in
gang van 1 Mei 1931 , behalve voor zoover het 
aanslagen over daaraan voorafgegane bel as
tingj aren betreft; 

dat derhalve, nn de onderhavige aanslag is 
opgelegd wegens heff ingen over het belasting
jaar 1930/31 , de bepalingen der Wet van 15 
Juli 1929, S. 388, daaraan niet in den weg 
kunnen staan; 

0. dat evenzeer faalt het beroep op den ter
mijn, voorgeschreven bij art. 82, eerste lid , 
slot, der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 , 
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vermits dit artikel iedere toepassing mist ten 
aanzien v_an een aanslag als de onderhavige, 
en dus niet ter zake doet, dat deze eerst is 
opgelegd nadat drie jaren sedert den aanvang 
van het belastingjaar waren verstreken· 

0. dat, blijkens het vorenstaande de Raad 
van Beroep, in stede van te besli~sen ge lijk 
hij deed, de beschikking van den Inspecteur 
had behooren te vernietigen en den aanslag 
had behooren te handhaven ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
Vernietigt mede de beschikking van den 

Inspecteur; 
H andhaaft den aanslag. (W.) 

6 J uni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Hondenbelasting in de gemeente 
Nijmegen.) 

De Gemeentewet houdt, buiten het voor
schrift van art. 286, geen enkele beper
king in van de bij art. 277, letter h, aan 
de gemeentebesturen gegeven bevoegdheid, 
een belasting op de honden te heffen, en 
verzet er zich mitsdien niet tegen dat, met 
inachtneming overigens van bedoeld voor
schrift, de heffing dier belasting mede 
naar de draagkracht van den belasting
pi ichtige wordt geregeld, zooals deze in 
zijn inkomen en in de huurwaarde van 
zijn woning tot uiting komt. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezi en het beroepschrift in cassatie van A. 

te Nijmegen, tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de D irecte Belastingen 
te Arnhem van 23 Nov. 1933, betreffende zijn 
aanslag in de hondenbelasting der gemeente 
Nijmegen over 1933 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van 
het ,beroep; 

0. dat art. 3 der verordening op de heffing 
eener belasting op de honden in de gemeente 
Nijmegen bepaalt, dat de belasting wordt ge
heven naar het inkomen van den belasting
plichtige, eventueel met inbegrip van dat 
zijner echtgenoote, met inachtnem ing van de 
huurwaarde van het perceel of het perceels
gedeelte, hetwelk den belastingplichtige tot 
woning dient, of waarbij de hond wordt ge
houden, terwijl , blijkens het in art. 7 der ver
ordening vervatte tarief, de onderscheidenlijk 
voor een luxe-hond, waakhond, of bedrijfs
hond verschuldigde belasting stijgt naar mate 
het inkomen hooger is en voorts geheven 
wordt tot een door de huurwaarde bepaald 
minimum; 

0. dat belanghebbende, die wegens het hou
den van een luxe-hond en van een waakhond 
in voormelde belasting is aangeslagen, van 
de beschikking van den Gemeenteraad, waar
bij die aanslag na reclame werd gehandhaafd, 
in beroep is gekomen, voor zooveel thans van 
belang, op grond dat de in de verordening ver
vatte regeling in strijd is met het zakelijk 
karakter, dat de hondenbelasting volgens art. 
277 van de Gemeentewet heeft en het de 
gemeente ook niet meer is toegestaan anders 
dan krachtens een bijzondere wet een bel as
ting naar het inkomen te heffen; 

0. dat de Raad van Beroep op thans niet 
ter zake doende gronden de beschikking van 
den Gemeenteraad en den daarbij gehand
haafden aanslag voor zoover deze den luxe
hond betreffen heeft vernietigd, doch wat den 
waakhond aangaat den bela nghebbende in 
het ongelijk heeft gesteld uit overweging: 
,, dat in de betreffende a rtikel en der Ge
meentewet zonder eenige beperking het recht 
is verleend een belasting op honden te heffen 
en uit die artikelen niet blijkt, dat deze be
lasting een zoodanig zakelijk karakter heeft, 
dat geen rekening zou mogen worden gehou
den met de draagkracht der belastingschul
digen''; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satie heeft voorgesteld: 

S. of v. t. van art. 277, letter h, van de 
Gemeentewet, welk middel blijkens de toe
lichting op dezelfde grief berust die, gelijk 
boven vermeld, reeds in beroep werd aange
voerd· 

0. clienaangaande: 
dat de Gemeentewet, buiten het voorschr ift 

van art. 286, geen enkele beperking inhoudt 
van de bij art. 277, letter h aan de gemeente
besturen gegeven bevoegdheid, een belasting 
op de honden te heffen, en mitsdien zich er 
niet tegen verzet dat, met inachtneming 
overigens van bedoeld voorschrift, de h effing 
dier belasting mede naar de draagkracht van 
den belastingplichtige wordt geregeld, zooals 
deze in zijn inkomen en in de huurwaarde van 
zijn woning tot uiting komt; 

dat het middel dus moet worden verwar-
pen ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

7 J uni 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58 l e lid.) 

Klager, eerste opzichter-ijzerconstructeur 
in dienst der gemeentewerken te Rotter
dam, is als zoodanig ontslagen met af
wijking van de rangorde, bedoeld in art. 
1, lid 1 der "afvloeiingsregeling" van 
Rotterdam. 

De zinsnede "degenen, die de minste 
dienstjaren hebben" (art. 1 , lid 1, sub e 
dier regeling) heeft kennelijk het oog op 
diegenen van het vaste of op proef aan
gestel de personeel, die bij de gemeente 
Rotterdam bij een bepaalden dienst of een 
bepcudde afdeeling de minste dienstjaren 
hebben, waarbij niet een beperking tot 
den laatstelijk bekleeden rang mag wor
den gemaakt. 

I.c. mocht van bovenvermelde rang
orde worden afgeweken, daar het di enst
belang die afwijking vorderde. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
volgende uitspraak gegeven in zake: 

G. van den K., wonende te Rotterdam, klager, 
in persoon ter openbare terechtzitting versche
nen, bijgestaan door zijn raadsman L Vermeu
len, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Rotterdam, verweerder, ver-
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tegenwoordigd door den Burgemeester, voor 
wien ter openbare terechtzitting als gemachtigde 
is opgetreden, Ir. L. W. H. van Dijk, Directeur 
der Gemeentewerken te Rotterdam. wonende 
aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Rotterdam, gelet op het Ambtenarenreglement 
en meer in het bijzonder op het bepaalde in 
artikel 76, tweede lid, sub , , van dit reglement, 
d.d. 27/30 October 1933 hebben besloten aan 
G. van den K. voornoemd, geboren 14 Septem
ber 1888, eersten technischopzichter bij den 
dienst der Gemeentewerken, wegens verminde
ring van de werkzaamheden, waarvoor hij is 
aangesteld. en nieuwe organisatie van het 
dienstvak, waartoe hij behoort, dan wel ophef
fing van zijn betrekking, met ingang van 1 Ja
nuari 1934 eervol ontslag uit den dienst der 
Gemeente te verleenen, zulks onder gelijkt\jdige 
toekenning van een wachtgeld, overeenkomstig 
de in Gemeenteblad n°. 14 van 1932 opgenomen 
verordening ; 

0. dat, naar aanleiding van het door genoem
den van den K. tegen bedoeld besluit ingestelde 

· beroep, het Scheidsgerecht voor het Gemeente
personeel te Rotterdam bij uitspraak van 2 
Maart 1934 heeft uitgesproken, dat het bestre
den ontslag terecht is verleend ; 

0. dat G. van den K. van deze uitspraak tijdig 
is gekomen in beroep en bii klaagschrift in 
hoofdzaak heeft aangevoerd; dat naar zijn 
oordeel de hoofdopzichter Strookman het eerst 
in aanmerking had moeten komen voor ontslag, 
waardoor biJ benoeming van een opzichter tot 
eersten opzichter, een andere formatie van het 
corps opzichters was ontstaan en hij niet voor 
ontslag als jongste eerste opzichter in aanmer
king zou zijn gekomen, hebbende hij voorts 
nog verwezen naar zijn klaagschrift, gericht 
tegen de uitspraak van bedoeld 8cheidsgerecht 
van 5 Januari l~3i, en verzocht zjjn ontslag 
mede ongegrond te verklaren op grond van 
afwijking van het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 1 der afvloeiingsregeling : 

0 . dat het College van Burgemeester en 
·wethouders van de gemeente Rotterdam bij 
contra-memorie; op de daarbij aangevoerde 
gronden, tot de conclusie komt, dat klager van 
den K. voor op wachtgeldstelling terecht werd 
aangewezen ; 

In ,e.,hte: 
0. dat een eervol ontslag als in casu is ver

leend aan klager die was in vasten dienst als 
eerste opzichter b\j den dienst der Gemeente
werken te Rotterdam en als zoodanig dienst 
deed als iizerconstructeur - alleen Kan worden 
gegeven met inachtneming van het bepaalde 
in de "Regeling betreffende de volgorde en 
afvloeiing ingeval van overbodig worden van 
personeel, dat op den voet van de bepalingen 
van het Ambtenarenreglement of het Regle
ment I'ersoneel R. E. T. in vasten dienst of op 
proef is aangesteld", welke regeling - hierna 
te noemen "Afvloeiingsregeling" - is vastge
steld bij besluit van Burgemeester en Wethou
ders van Rotterdam van 26 April 1932 (Ge
meenteblad van Rotterdam 1932, n°. 32) ; 

0. dat naar het ooroeel van dezen Raad, 
mede gelet op. den aanhef van dat artikel, in 
a.rtikel l , eerste lid, sub c, van de "Afvloeiings
regeling" de zinsnede "degenen, die de minste 
dienst1aren hebben" kennelijk het oog heeft op 
diegenen van het vaste of op proef aarn;estelde 
personeel, die bij de gemeente Rotterdam bij 
een bepaalden dienst of een bepaalde afdeeling 
de min~te dienst,1aren hebben, waarbij niet een 
beperking tot den laatstelijk bekleeden rang 
mag worden gemaakt; 

0 . dat bljjkens de gedingstukken bij den 
dienst der Gemeentewerken te Rotterdam J:jj de 
afdeeling ijzerconstructie als i.izerconstructeurs 
dienst deden een hoofdopzichter, twee eerst
aanwezend-opzichters, zes eerste opzichters, 
waaronder klager, twee opzichters en drie 
assistent,opûchters, en dat van de zes eerste 
opzicbte•s klager de minste dienstjaren had, 
doch dat de opzichters en assistent-opzichters 
minder dienstjaren hadden dan klager ; 

0 . dat derhalve krachtens het bepaalde in 
het tweede lid van vorenbedoeld artikel J bij 
de verleening van ontslag aan klager, als eerste 
opzichter-\;zerconstructeur, van de rangorde, 
bedoeld in het eerste lid van dat artikel, slechts 
mocht worden afgeweken, wanneer het dienst
belanv. w lks vorderde, en met dien verstande 
dat, indien de omvang van de voorgenomen 
afvloeiing daa,toe aanleiding gaf, deze moest 
geschieden naar een bepaald, vooraf vastgesteld 
en merle aan klager kenbaar gemaakt plan; 

0 . dat mitsdien, waar, naar vaststaat, een 
dergel(ik plan vooraf is vastgesteld en vooraf 
mede aan klager is kenbaar gemaakt, alsnog 
behoort te worden beantwoord de vraag, of 
het dienstbelang een afw\jking vorderde van de 
rangorde, bedoeld in lid 1 van voormeld artikel 
1, tengevolge waarvan klager voor ontslag in 
aanmerking kwam ; 

0. te dien aanzien dat deze Raad op grond 
van de gedingstukken en de voor het Scheids
gerecht door den getuige Ir. J. F. W. Burky 
afgelegde verklaring die vraag bevestigend 
beantwoordt, waar het toch, doordat door 
inkrimping van de werkzaamheden bij de af
deeling ijzerconstructie vermindering van perso
neel noodzakelijk was en een meer evenwichtige 
formatie moest worden verkregen, aangewezen 
was, dat van het betrekkelijk groote aantal 
eerste-opzichters-ijzerconstructeurs er twee, 
waaronder klager met de minste dienstjaren van 
het zestal, werden ontslagen, daar anders de 
hoogere ambtenaren met het eenvoudigste 
en minst beteekenende werk zouden moeten 
zijn belast; 

0. dat een beroep van klager op een destiJds 
gedaan voorstel van den Directeur der Gemeen
tewerken te Rotterdam tot ontslag van den in 
het klaagschrift bedoelden hoofdopzichter 
Strookman - welk voorstel door Burgemeester 
en Wethouders van Rotterdam trouwens niet 
was opgevolgd - hem niet kan baten, aange
zien de omstandigheden destijds geheel anders 
waren, dan ten tijde van het aan klager gegeven 
ontslag; 

0 . dat derhalve het ten deze ingestelde be
roep ongegrond behoort te worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Verklaart het ten deze ingestetde beroep 

ongegrond. - (A. B.) 
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7 Juni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur art. 19 .} 

Nu de begrootingen en rekeningen van 
de vorige dienstjaren nog niet waren vast
gesteld , heeft het waterschapsbestuur te
recht in de onderhavige begrooting voor 
het batig of nadeelig slot van het voor
vorig dienstjaar een pro-memorie-post uit
getrokken. 

Nu het waterschapsbestuur ondanks her
haalde pogingen er niet in geslaagd is 
eene instelling te vinden, bereid om ten 
behoeve van het waterschap een crediet 
in rekening-courant te openen, heeft dit 
bestuur terecht nagelaten posten wegens 
opnem_ing en afloss ing van kasgeldleenin
gen en wegens rente en kosten inzake in 
rekening-courant of op andere wijze op
genomen kasgeldleeningen anders dan 
pro memorie in te vullen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur van het waterschap H erfte tegen 
het besluit van Ged. Staten van Overijssel van 
14 November 1933, n°. 10355/8801, 3e afdeeling, 
tot onthouding van goedkeuring aan de be
grooting van dat waterschap voor het dienst
jaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord. advies van 
16 Mei 1934, n°. 292 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 2 Juni 1934, La.BB., Afdeelinl'I 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steunt op 
de overweging, dat bij Onze besluiten van 
22 April 1931, n°. 11 en van 23 Juni 1932, n°. 
112, met vernietiging van de desbetreffende be
sluiten van hun college, alsnog aan alle door 
het Voorloopig Bestuur van het waterschap 
vastgestelde begrootingen, met uitzondering 
van die voor het dienstjaar 1931, de goedkeuring 
werd onthouden en de besluiten van hun college 
tot vaststelling van de rekeningen van het 
waterschap van de oprichting van het water
srhap af tot einde 1927 en van die over het 
dienstjaar 1928 werden vernietigd; dat bij 
hunne besluiten van 22 November 1932, num
mers 9442, 10982/9443 en 6386/9444, alle 3• af
deeling, de goedkeuring is onthouden aan de 
begrootingen voor de dienstjaren 1931 en 1932, 
zoomede aan de rekening over het dienstjaar 
1929 ; dat het bij dezen stand van zaken voor 
hun college onmogelijk is de begrooting voor 
het dienstjaar 193<! op zich zelf te beoordeelen 
en reeds op dien grond een besluit tot goed
keuring door hun college niet kan worden ge
nomen ; dat immers goedkeuring der begrooting 
voor 1933 zou beteekenen het vastleggen van 
financieele verhoudingen in het waterschap 
voor een bepaald dienstjaar, zonder eenig ver
band met voorafgaande begrootingen en reke
ningen, hetgeen zoo al niet onmogelijk, dan 
toch ik elk geval uitermate onwenschelijk moet 
worden geacht ; dat bovendien de aangeboden 
bcgrooting, mede blijkens hare toelichting, er 
van uitgaat, dat alle besluiten en handelingen 
van het Voorloopig Bestuur, althans het meeren
deel en het ge,~ichtigste deel er van, voor het 

waterschap onverbindend zijn eri dat het defi
nitief Bestuur zieh op het standpunt ma~ stellen. 
dat het aan die handelingen en beslmten niet 
gebonden is, met dat gevolg onder meer, dat 
het waterschap geen onroerende goederen heeft, 
noch schouwbare waterleidingen, noch een ge
maal, noch schulden, zulks met een beroep op 
Ons besluit van 22 April 1931. n°. 11 ; dat dit 
standpunt aan hun college onjuist voorkomt 
en met name door het definitief Bestuur had 
moeten worden onderzocht, welk materieel 
effect Onze beslissing ten opzichte van het 
waterschap heeft ; dat die beslissing geenerlei 
effect heeft voor zooveel aangaat het vernietigde 
besluit van hun college, dd. 17 Juli 1921l, 
no. 7121 /4910, 3• Afdeeling, aangezien de over
eenkomst van het Voorloopig Bestuur met de 
N. V. Electriciteitsfabriek .,IJsselcentrale" te 
Zwoll e, inzake stroomlevering. niet aan de goed
keuring van hun College was onderworpen en 
de uitgesproken onthouding der goedkeuring 
de overeenkomst zelf niet vermocht aan te 
tasten ; dat, ook bij aanvaarding van Onze be
slissing, dat het Voorloopig Bestuur zich tot 
het strikt noodige dient te beperken, dit strikt 
noodige dient te worden bezien in het licht 
der omstandigheden, waaronder het Voorl\JOp1g 
Bestuur werkte ; dat dus onderzocht had moeten 
worden, of niet het Voorloopig Bestuur, in de 
jaren 1927 en 1928 gesteld voor het aanbod der 
Rijksregeering, om ongeveer 50 % der kosten 
van de uit te voeren werken als subsidie te ont
vangen, een zoodanig aanbod had moeten aan
vaarden : dat evenmin had mogen worden na
gelaten een onderzoek der vraag, in hoeverre 
het waterschap door de handelingen van het 
Voorloopig Bestuur werd gebaat. waar het 
definitief Bestuur, blijkens zjjne brieven __ van 
6 en 7 Juli 1931, zelf erkende, dat het te ZIJnen 
laste diende te nemen de verplichtingen, voort
vloeiende uit handelingen van het Voorloopig 
Bestuur, voor r.oover het waterschap daardoor 
gebaat werd ; dat het hun college bekend is, 
dat de door het Voorloopig Bestuur uitgevoerde 
plannen zijn tot stand gekomen onder instigatie 
van het Rijksbureau voor de Ontwatering en 
dat die plannen zijn gecontroleerd door den 
Rjjks-landbouwconsulent Ir. Me~.u en den P~o
vincialen Waterstaat van OvenJssel, dat met 
valt aan te nemen, dat die uitgevoerde plannen 
voor het waterschap zonder eenige bate zijn ge
bleven. gezien de zooeven vermelde controle en 
gelet op het Rijkssubsidie van bijna f 200,000, 
hetwelk bij eene tegenovergestelde opvatting 
als volkomen weggeworpen zou moeten worden 
beschouwd ; dat hun college zulk een roekeloos 
omgaan met Rijksgeld niet veronderstelt bij 
eene Regeering. die hare verantwoordelijkheid 
beseft en hun college mede daarom verwe,pt 
het standpunt van · het waterschapsbestuur, 
blijkende uit de aangeboden begrooting en toe
lichting, dat alle uitgevoerde werken het water
schap in het minst niet hebben gebaat : dat 
wijders bij Ons besluit van 23 Juni 1932, n° 112, 
ongeg,ond 7.ijn verklaard de beroepen tegen be
sluiten van hun college, betreffende den aan
koop van grond, de uitvoering van artikel 12 
der Waterstaatswet, 1900, den bouw van eene 
bemalingsinrichting, de · verbreeding, verdie
ping en verlegging van de Zalnesche Baarler
wetering, de Emmertochtsloot, den Zuidelijken
Noordelijken zijtak van de Emmertochtsloot, 
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de Marswetering en de leiding van het Campher
beekerblok, het maken van een grondduiker in 
de Nieuwe Vecht en het uitvoeren van daarbij 
behoorende werken. het maken van een kade 
bij Soeslo, den bouw van een gewapend beton
brug en een gewapend beton-duiker in den 
Rijksstraatweg van Zwolle naar Heino, enz. ; 
dat hieruit volgt, dat het waterschap wel dege
lijk onroerende goederen heeft, alsmede eene 
bemalingsinrichting en schouwbare water
leidingen, zcodat eene begrooting, welke er van 
uitgaat, dat zulks niet het geval is, niet kan 
worden goedgekeurd ; dat de betalingen, die 
ter zake van deze onaantastbare handelingen 
van het Voorloopig Bestuur zijn gedaan, naar 
hun college bekend is, uit leeningsgeld zijn be
streden, weshalve de staat van schulden niet 
blanco had mogen zijn ingeleverd en de posten 
voor rente en aflossing in de begrooting niet 
hadden mogen ontbreken ; dat hun college bij 
brief van 7 Maart 1933, n°. 15023/1974, 3• af 
deeling, aan het Bestuur van het waterschap 
Herfte heeft bericht, dat de ter goedkeuring 
ingezonden begrooting voor het dienstjaar 1933, 
aanleiding heeft gegeven tot de volgende op
merkingen: 

"1°. Blijkens Hoofdstuk 2 der Inkomsten 
wordt geen verhaal van een deel van de pen
sioensbijdragen, verschuldigd ingevolge de Pen
sioenwet 1922, op de ambtenaren uitgeoefend, 
terwijl zulks wel geschiedde in het jaar 1932 
blijkens ontvangstpost 2 van de begrooting 
voor dat jaar tot een bedrag van f 42.50. Wij 
verzoeken U, onder overlegging van de ter zake 
van het pensioensverhaal genomen besluiten 
van Uw college, ons omtrent deze aangelegen
heid nauwkeurig in te lichten. 

2. Wij verzoeken U, tegenover Hoofdstuk 7 
der Uitgaven te plaatsen een Hoofdstuk 7 der 
Inkomsten "Klassificatie'' en het Hoofdstuk 
,,Overige Inkomsten" met het cijfer 8 te num
meren. 

3. De post " Opbrengst van leeningen ter 
voorziening in buitengewone uitgaven f 200" , 
mag alleen in de begrooting voorkomen, wan
neer een besluit van Uw college tot het aangaan 
van eene geldleening ter voorziening in buiten
gewone uitgaven, onze goedkeuring heeft ver
kregen; 

4. Het besluit van Uw Bestuur, dd. 4 Au
gustus 1931, n°. 110/57, goedgekeurd bij Ko
ninklijk besluit van 23 Juni 1932, n°. 111, tot 
het aangaan van eene geldleening in rekening
courant tot een maximum-bedrag van f 2000, 
dient te worden uitgevoerd. In verband hier
mede zal ton aanzien van d e posten . "Opne 
ming van kasgeldleeningen" en "Aflossing van 
kasgeldleeningen'' een bedrag van f 2000 moeten 
worden uitgetrokken. 

5°. Blijkens ons besluit van 31 Maart 1931, 
no. 2692/2332, 3° Afdeeling, hebben wij niet 
goedkeuring gehecht aan een besluit van Uw 
college om de jaarwedde van den Secretaris
Ontvanger te bepalen op f 500 met f 100 bureau
onkosten, doch aan een besluit tot vaststelling 
van de jaarwedde van dezen functionaris op 
f ,500 en van het bedrag der vergoeding wegens 
bureau-onkosten op f 100 per jaar. Zooals de 
begrooting thans is opgezet, zou de Secretaris
Ontvanger 2 maal, namelijk uit de posten num
mers 8 en 12, vergoeding voor bureau-onkosten 
verkrijgen. Zulk achten wij onjuist. Naar onze , 

meening behooren de woorden "en bureau
onkosten'' uit de omschrijving van po~t n°. 8 
te vervallen en het bedrag van de jaarwedde 
van den Secretaris-Ontvanger op f 500 te wor
den gesteld. 

6°. Zoolang de in de posten nummers 10 en 
11 bedoelde vergoedingen niet door ons college 
zijn vastgesteld, respectievelijk goedgekeurd. 
mogen geen bedragen daarvoor op de begrooting 
worden uitgetrokken. Het is van zelfsprekend, 
dat deze te voorziene uitgaven niet als "on
voorziene uitgaven'' kunnen worden beschouwd. 

7° Jn de toelichting op volgnummer 23 van 
de begrooting voor 1932 wordt vermeld, dat 
een bedrag van f 24 voor verzekering tegen 
brandschade van het door het Voorloopig Be
stuur gestichte gemaal wordt uitgetrokken , uit 
overweging, dat niemand anders voor de ver
zekering zorg draagt en het pand toch ook niet 
onverzekerd kan worden gelaten. Nu op de 
begrooting voor 1933 geen bedrag voor dit doel 
is uitgetrokken, zullen wij gaarne vernemen, 
waarom Uw college van zienswijze is veranderd. 

8°. In verband met hetgeen opgemerkt is 
onder 3. zal het onder volgnummer 23 genoemde 
bedrag alleen in de begrooting mogen worden 
opgenomen. wanneer het aldaar bedoelde lee
ningsbesluit onze goedkeuring heeft verkregen. 

9°. In verband met hetgeen opgemerkt is 
onder 4. zal de onder vohinummer 24 opge
nomen memorie-post moeten worden vervangen 
door een bepaald bedrag. 

10°. De toelichting op artikel 10 van den 
kapitaaldienst is niet duidelijk. Gaarne zullen 
wij vernemen, op welke wijze Uw Bestuur meent 
zich te moeten voorzien van een gemaal en 
welke verschillende werken zullen moeten wor
den áangelegd. 

11°. fogevolge artikel 2 van de Voorschrif
ten betreffende de inrichting der begrooting van 
inkomsten en uitgaven voor de waterschappen 
in Overijssel, moeten eerst alle ontvangstposten, 
zoowel van den gewonen dienst als van den 
kapitaaldienst en vervolgens aansluitend daar
aan alle uitgaafposten, doorloopend worden 
genummerd. Eene afzonderlijke nummering van 
de begrootingsposten van den gewonen dienst 
en van den kapitaaldienst is niet dienovereen
komstio-" · 

dat het'Bestuur van het waterschap blijkens 
zijn brief van 20 September 1933, n° 77/27, 
geweigerd heeft in eenig opzicht aan de gemaakte 
bezwaren tegemoet te komen ; dat hiermede 
geen genoegen kan worden genomen en deze 
weigering op zich zelf mede voldoende aanlei
ding geeft om a a n d e begrooting de goedkeuring 
te onthouden ; dat het in het bijzonder niet 
aangaat, dat geen bedragen voor " Opneming 
van kasgeldleeningen" en .,Aflossing van kas
geldleeningen'' in de begrooting zijn opgeno
men; dat het Bestuur, door zulks moedwillig 
na te laten, zich zelf tot werkeloosheid doemt 
en dat mitsdien de door het Bestuur meer- . 
malen afgelegde verklaring, dat het bereid is 
al het mogelijke te doen om tot volledige op
lossing der moeilijkheden te geraken, als waarde
loos moet worden beschouwd ; dat eene be
grooting, die niet zoodanig is opgesteld, dat het 
Bestuur in staa t is zijne verplichtingen na t e 
komen. evenmin voor goedkeuring vatbaar is ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat . het 
feit, dat aan alle door het voormalige Voor-
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loopig Bestuur van het waterschap vast~estelde 
begrootingen de goedkeuring werd ontnouden, 
en dat alle besluiten van Ged. Staten tot vast
stelling van de rekeningen van het waterschap, 
werden vernietigd en dat Ged. Staten bij be
sluit van 22 November 1932, n°. 10982/9443, 
3e Afdeeling, de goedkeuring aan de begrooting 
voor het jaar 1932 hebben onthouden (op het 
daartegen ingestelde beroep was ten tijde van 
het instellen van het onderwerpelijke beroep 
nog geen beslissing genomen), geen grond kan 
zijn tot het onthouden van de goedkeuring 
van de begrooting voor het jaar 1933; dat 
voor het geval de begrooting 1932 nog in beroep 
mocht worden goedgekeurd, ook de door Ged. 
Staten t egen de goedkeuring van de begrooting 
voor het jaar 1933 aangevoerde grond vervallen 
zal zijn ; dat de door Ged. Staten t egen de goed
keuring van de begrooting voor het jaar 1932 
en dezelfde nu ook weer tegen de goedkeuring 
van de begrooting voor het jaar 1933 aange
voerde grond ondeugdelijk is ; dat toch, door
dat het voormalige Voorloopig Bestuur zoo tal 
van handelingen verrichtte, waartoe het geheel 
onbevoegd was, er een zeer verwarde toestand 
is ontstaan , hetgeen ten gevolge heeft gehad, 
dat tal van posten op deze begrooting pro
memorie moesten worden uitgetrokken en dat 
nu ;uist, doordat op die begrooting zooveel 
posten pro-memorie werden uitgetrokken, door 
de goedkeuring der begrnoting de fi nancieele 
verhoudingen in het waterschap voor een be
paald jaar niet worden vastgeleg~ ; dat er eerst 

- dàn sprake kan zijn van een normale beg•·ooting, 
nadat alle geschillen zijn opgelost ; dat ont
houding van de goedkeuring aan de begrooting 
de oplossing niet nader brengt. doch den toe
stand nog meer verward doet zijn ; dat er toch 
eindelijk eens een begrooting moet komen, om
dat zonder een begrooting het bestuur geen ont
vangsten heeft en geen uitgaven kan doen en 
dus niet behoorlijk kan werken ; dat het stand
punt, waarvan het Bestuur bij de vaststelling 
zijner begrooting uitging. iuist is en het zich 
daarbij kan beroepen niet alleen op Ons besluit 
van 22 April 1931, n°. 11, doch ook op Ons be
sluit van 23 Juni 1932, n°. 112, waarbij o.m. 
is overwogen, .,dat het reeds op zichzelf in de 
rede ligt, dat een Voorloopig Bestuur zich be
perkt, tot de strikt noodzakelijke zaken ; dat 
deze opvatting in het onderhavige geval steun 
vindt in de artikelen 98, 99 en 100 van het 
W aterschapsreglement; dat uit de bepalingen 
van deze artikelen in onderling verband volgt, 
dat het Bestuur eigener beweging alle maat
regelen neemt. noodig voor de voorbereiding 
en eene goede functionneering van het water
schap en hiervoor leeningen sluit, terwijl de 
commissie, bedoeld in artikel 7 van het Gron
reglement, een en ander slechts mag verrichten 
na opdracht van Ged . Staten"; dat mitsdien 
het Voorloopig Bestuur. toen hem dan in de 
iaren 1927 en 1928 van Regeeringswege het 
aanbod gedaan werd om subsidie t e ontvangen 
voor uit te voeren werken, slechts één stand
punt had kunnen innemen : ,,het doen uitvoeren 
van werken behoort niet tot onze taak": dat 
hij, appellant, niet weet of het vorenbedoelde 
aanbod aan het Voorloopig Bestuur. van Re
geeringswege gedaan werd uit eigen beweging, 
dan wel of het door het Voorloopig Bestuur 
werd uitgelokt; dat het Voorloopig Bestuur 

evenwel niet door het bedoelde aanbod er toe 
bewogen, tot het doen uitvoeren van werken 
is overgegaan; dat het Voorloopig Bestuur im
mers reeds in Februari 1926 voornemens was 
werken in het watel'Schap te doen uitvoeren 
zelfs t egen den wil der ingelanden, zooals blijkt 
uit een schrijven van het Voorloopig Bestuur 
aan Ged. Staten van 19 Februari 1926 in ant
woord op het schrijven van deze van 9 Februari 
1926, 3° Afdeeling n°. 784; dat het Bestuur 
niets te maken heeft met de door het Voor
loopig Bestuur uitgevoerde werken, doch dat 
het - zij het met de uiterste zuinigheid, zooals 
deze door de bijzonder ongunstige tijdsomstan
digheden geboden is - bereid is die werken, 
voor zoover het waterschap deze noodig mocht 
hebben en meent te kunnen gebruiken, over t e 
nemen voor den prijs , dien die werken hem 
waard zijn; dat op de begrooting 1932 Kapi
taaldienst onder 10 een post is uitgetrokken 
pro-memorie voor: ,,het zicg voorzien van een 
gemaal en het aanleggen van verschillende 
werken ter bereiking van het doel van het 
waterschap" ; dat het Bestuur evenwel veel 
liever zelf de noodige werken zou doen uit
voeren en het er in geen enkel opzicht eenig 
belang bij heeft om van het voormalige Voor
loopig Bestuur werken over te nemen en het 
mitsdien niet op zijn weg ligt om het initiatief 
t e nemen tot het onderzoek wat voor overname 
in aanmerking komt en wat het daarvoor en 
voor andere verrichte aan niet overneembare 
werken verbonden werkzaamheden zou kunnen 
betalen ; dat daarvoor ook een omvangrijk des
kundig onderzoek zou noodig zijn en dit onder
zoek niet kan worden opgedragen, zoolang 
geene begrooting is goedgekeurd en het Bestuur 
niet gerechtigd is gelden te ontvangen en uit 
te geven ; dat het aan het Bestuur niet bekend 
is, dat de door het Voorloopig Bestuur uitge
voerde plannen zijn tot stand gekomeP onder 
instigatie van het Rijksbureau voor de Ont
watering en dat die plannen zijn gecontroleerd 
door den R ijkslandbouwconsulent; dat het 
aan het Bestuur is ter oore gekomen, dat die 
plannen zijn gemaakt en uitgevoerd onder aan
drang van ambtenaren belast met de plaatsing 
van werkloozen ; dat de plannen zijn ontwor
pen en uitgevoerd door een Tngenieur van den 
Provincialen Waterstaat met feitelijke uit
schakeling van het Voorloopig Bestuur zonder 
eenige controle van Ged. Staten ; dat door hem 
nimmer beweerd is, dat de uitgevoerde plannen 
voor het waterschap zonder eenige bate zijn 
gebleven en dat overdracht van door het Voor
loopig Bestuur gestichte werken in het geheel 
geen op geld waardeerbaar nut voor het water
schap zou hebben ; dat het Bestuur daarom
trent niet kan oordeelen, zoolang het bovenbe
doeld deskundig onderzoek niet heeft kunnen 
doen instellen : dat ook van d e zijde van het 
Bestuur nimmer beweerd is, dat met Rijksgeld 
roekeloos werd omgegaan, doch slechts, dat het 
Voorloopig Bestuur buitengewoon roekeloos 
met geld omging en dit trachtte te doen ten 
laste van het waterschap ; dat het van Regee
ringswege verstrekte geld wel als a rbeidsloon 
aan werkloozen zal zijn uitbetaald, al kan het 
Bestuur daaromtrent niet oordeelen, daar de 
rekening van het Voorloopig Bestuur over 1929 
reeds van vóór den tijd, dat het Bestuur in 
functie trad en nu nog ~teeds onder Ged. Staten 
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berust ; dat de beroepen, ingesteld tegen een 
aantal besluiten van Ged. Staten betreffende 
den aankoop van grond, den bouw van eene 
bemalingsinricht ing enz., enz. bij Ons besluit 
van 23 Juni 1932, n°. 112, niet-ontvankelijk 
zijn verklaard, omdat noch het Grondreglement, 
noch het reglement van het waterschap goed
keuring van de betreffende besluiten van het 
Voorloopig Bestuur voorschrijft, mitsdien om
dat de besluiten van Ged. Staten geen waarde 
hebben en niet vernietigd kunnen worden, daar 
er niets te vernietigen is ; dat te eenenmale 
onj uist is, uit die niet-ontvankelijk-verklaringen 
te concludeeren, dat de besluiten van het Voor
loopig Bestuur, waarop de vorenbedoelde be
sluiten van Ged. Staten betrekking hebben en 
de krachtens die besluiten gesloten overeen
komsten en gedane handelingen voor het water
schap bindend zouden zijn en dat dus het water
schap wel degelijk onroerende goederen, als
mede eene bemalingsinrichting zoude hebben; 
dat toch reeds in Onze meer aangehaalde be
sluiten is beslist, dat het Voorloopig Bestuur 
zich tot de strikt noodzakelijke zaken dient te 
beperken en ook zonder opdracht van Ged. 
Staten geen werken mag doen uitvoeren ; dat 
op dien grond reeds alle vorenbedoelde beslui
ten van het Voorloopig Bestuur waardeloos 
zij n en de krachtens die besluiten gesloten over
eenkomsten en gedane handelingen het water
schap niet binden ; dat dit ook het geval is op 
grond, dat het Voorloopig Bestuur in strijd met 
artikel 39 van het waterschapsreglement de be
sluiten niet nam in openbare vergaderingen, 
van het beleggen waarvan overeenkomstig a r 
tikel 38 is kennis gegeven aan de ingelanden ; 
dat toch in Ons meeraangehaald besluit voor
komt de volgende overweging : ,,Overwegende, 
ten slotte, dat, al ware het Voor!oopig Bestuur 
wel bevoegd geweest eigener · beweging de in 
ar tikel 98 bedoelde werken uit te voeren, dan 
nog de bestreden beslissingen van Geel. Staten , 
waarbij besluiten van het Voorloopig Bestuur 
zijn goedgekeurd, voor zoover de beslissingen 
11ppellabel zijn , niet kunnen blijven gehand 
haafd, omdat daarbij zijn goedgekeurd be
sluiten van het Voorloopig Bestuur, welke 
blijkens het medegedeelde in de openbare ver
gadering van de Afdeeling van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, in strijd 
met artikel 39 van het waterschapsreglement 
niet zij n genomen in openbare vergaderingen, 
van het beleggen, waarvan overeenkomstig 
art ikel 38 is kennis gegeven aan de ingelanden" ; 
d a t in h et b estreden ~ esluit is overgenomen 
bijna de geheele inhoud van het schrijven van 
Ged. Staten aan hem, appellant, dd. 7 Maar t 
1933, n°. 15023/1974, 3• Afdeeling, en Ged. 
Staten het t hans doen voorkomen, alsof hij, 
appellant, bij schrijven dd . 20 September 1933, 
n°. 77 /27, zoo maar zou hebben geweigerd aan 
de gemaakte bezwaren tegemoet te komen ; 
dat integendeel het Bestuur alle moeite gedaan 
heeft om een instelling te vinden, bereid om 
aau het waterschap gelden in rekening-courant 
te leenen, evenwel zonder resultaat en dat het 
onder die omstandigheden van oordeel was, dat 
oet geen zin had een besluit t e nemen tot het 
aangaan van een geldleening ; dat het o. m. 
overlegt een schrijven van den voorzit t er van 
zi,jn waterschap dd. ·17 Maart 1933, in antwoord 

op dat van Ged . Staten van 7 Maart 1933, wa11r
in de door dit college gestelde vragen als volgt 
worden beantwoord : 

"ad 1. Ter zake verhaal van een ged_eelte 
êier pensioensbijdrage werden door het Bestuur 
geene besluiten genomen. De betreffende post 
staat ten onrechte op de begrooting 1932. 

ad -3, 6 en 8. Deze punten zijn ten aanzien 
van de begrooting 1932 onderworpen aan de 
beslissing van de Kroon ; het wil den onderge
geteekencle voorkomen, dat het niet gewenscht 
is op de te geven beslissing vooruit te loopen. 
H ij betreurt het, dat deze formeele bezwaren 
niet een jaar eerder ter kennis van het Bestuur 
zijn gebracht, dat dan zonder twijfel reeds ten 
opzichte van de begrooting 1932 daaraan tege
moet zou zijn gekomen. 

ad 5. Hetgeen in de eerste alinea van het 
·hiervoren ten aanzien van de punten 3, 6 en 8 
werd opgemerkt, geldt ook ten deze. 

ad 4 en 9. Dit punt had reeds de aandacht 
van den ondergeteekende. Het besluit van 
4 Augustus 1931, n°. 110/57, had betrekking 
op de uitgaven 1931. Indien deze posten op de 
begrooting 1933 werden gebracht en de leening 
werd gesloten, meende de ondergeteekende, dat 
het niet mogelijk was met de aldus ontvangen 
gelden kosten van 1931 te bestrijden. Werd dat 
gedaan en dit administratief onjuist geoordeeld , 
dan zou formeel van een "kastekort" gesproken 
kunnen worden. Voor zoover dit mogelijk is, 
dient dit wel te worden voorkomen. 

ad 7. Het Bestuur is van oordeel, dat het 
door het voormalig Voorloopig Bestuur ge
stichte gemaal niet het eigendom is ,an het 
waterschap. Hoewel het zich bewust was for
meel onjuist te handelen, betaalde het op de U 
medegedeelde gronden, onder protest, de premie 
1931/1932 uit de gelden, welke het destijds van 
gemeld Voorloopig Bestuur overnam. Toen het 
in October 1932 zonder eenig kasgeld was en 
het de toen verschenen premie niet kon be
ta len, is de verzekering geroyeerd. Wanneer 
h·Jt Bestuur de beschikking zal hebben o,er 
gelden om daaruit een verzekeringspremie te 
kunnen betalen, valt n iet te zeggen. Voor het 
sluiten van een n ieuw verzekeringscontract ten 
behoeve van wiens zulks zal blijken aan te gaan, 
wordt trouwens ook onder de gegeven omstan
digheden weinig meer gevoeld. Zij , die hij het 
gemaal belang hebben, moeten zelf ma.ar , oor 
de verzekering zorgen ; verondersteld mag ook 
wel worden, dat zij dit reeds gedaan hebben . 

ad 10. Artikel 3 van het waterschapsregle
ment noemt o. a. als doel van het waterschap: 
d en geregelden afvoer van h et ,va.ter d oor b e 
maling te bevorderen , alsmede den waterstand 
in de in het waterschap gelegen waterleidingen, 
voor zooveel mogelij k en noodig te regelen. 
Aldus dient het Bestuur zich te voorzien van 
een gemaal en zal het verder de noodige werken 
moeten doen aanleggen. Ten einde kapitaal. 
verspilling te voorkomen, meent het, alvorens 
zelf een gemaal te stichten en werken aan te 
leggen, te moeten doen onderzoeken in hoeverre 
hetgeen door het voormalig Voorloopig Bestuur 
gebouwd en gemaakt werd , voor het water
schap bruikbaar en van waarde is, om daarna 
eventueel, indien alt hans zi.in handelen op prijs 
wordt gesteld en het dienovereenkomstig daartoe 
de noodige medewerking ondervindt, t e trachten 
omt rent de overnemingssom t ot een vergelijk 
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te komen. Tevoren zal daartoe een uitgebreid 
deskundigen-onderzoek noodig zijn en zullen 
het Bestuur de middelen om dat onderzoek te 
bekostigen moeten zijn verstrekt. 

Voor wat het onder 7 en 10 gestelde betreft, 
meent de ondergeteekende niets te hebben ver
meld, dan wat Uw college reeds lang bekend is. 

Blijven nog over de louter formeele bezwaren, 
vermeld onder 2 en 11, waarmede het Bestuur 
zonder twijfel gaarne rekening zal willen houden. 
De ondergeteekende betwijfelt het evenwel, of 
deze bezwaren alleen voldoende gewichtig zijn 
om naar aanleiding daarvan de kosten te maken, 
verbonden aan het houden van een bestuurs
vergadering, van de publicatie van het alsdan 
te nemen besluit tot intrekking van de inge
diende begrooting en de vaststelling van een 
gewijzigde nieuwe begrooting en van het aan
schaffen van de nieuwe noodige formulieren, 
temeer, waar Uw college zich voorbehoudt een 
beslissing te nemen in den geest van die, welke 
ten aanzien van de begrootingen van het water
schap over 1931 en 1932 zijn genomen."; wes
halve de appellant heeft verzocht, met vernieti
ging van het bestreden besluit van Ged. Staten, 
alsnog aan de begrooting van het waterschap 
voor het dienstjaar 1933 de goedkeuring te ver
leenen; 

0. dat krachtens de artikelen 37 en 38 van 
het Grondre!rlement voor de waterschappen in 
Overijssel en de artikelen 7.5 en 77 van het Re
glement voor het waterschap "Herfte" op het 
Bestuur van het waterschap de plicht rust, 
jaa.rlijks onder goedkeuring van Ged. Staten 
eene begrooting van inkomsten en uitgaven 
voor het volgende dienstjaar vast te stellen ; 

dat in verband hiermede, daargelaten dat 
inmiddels bij Ons besluit van 2 Maart 1934, 
n°. 31, de begrooting van het waterschap voor 
het dienstjaar 1932 alsnog is goedgekeurd, de 
omstandigheid, waarop Ged. Staten van Over
ijssel hunne onderwerpelijke beslissing in de 
eerste plaats hebben gebaseerd, met name, dat 
de begrootingen en de rekeningen voor de voor
afgaande dienstjaren nog niet zijn vastgesteid, 
er niet toe kan leiden aan de begrooting van het 
waterschap voor 1933 de goedkeuring te ont
houden; 

dat weliswaar in de gegeven omstandigheden 
het batig of nadeelig slot van het voor-vorig 
dienstjaar niet met cijfers in deze begrooting 
kon worden opgenomen, doch dat niets belette 
in de begrooting dienaangaande een post pro 
memorie uit te trekken, wat door het water
schapsbestuur dan ook is geschied; 

dat Ged. Staten voorts tegen de begrooting 
als bezwaar hebben aangevoerd, dat deze mede 
blijkens de toelichting, er van uitgaat, dat alle 
besluiten en handelingen van het Voorloopig 
Bestuur. althans het meerendeel en het ge
,vichtigste deel ervan, voor het waterschap 
onverbindend zijn, met als gevolg o. m., dat 
het waterschap geen onroerende goederen zou 
bezitten en evenmin schouw bare waterleidingen, 
een gemaal en schulden zou hebben ; 

dat Ged. Staten van meening zijn, dat de 
strekking van Onze besluiten van 22 April 1931, 
n°. 11, en van 23 Juli 1932, no. 112, dit geens
zins zou meebrengen, terwijl huns inziens Ons 
eerstgenoemd besluit geenerlei effect zou kun
nen hebben voor zooveel betreft het daarbij 
vernietigde besluit van hun college van 17 Juli 

1928, n°. 7121 /4910, 3de afdeeling, aangezien 
de overeenkomst van het Voorloopig Bestuur 
met de N.V. Electriciteitsfabriek " IJsselcen
trale" te Zwolle inzake stroomlevering, niet 
aan de goedkeuring van hun college zou zijn 
onderworpen en de uitgesproken onthouding 
van de goedkeuring de overeenkomst zelve 
niet zou vermogen aan te tasten ; 

0. dienaangaande, dat, al mogen bij Ons be
sluit van 23 Juni 1932, n°. 112, de appellanten 
in hun beroep tegen verschillende door Ged. 
Staten genomen besluiten niet-ontvankelijk zijn 
verklaard (het bestreden besluit spreekt ten 
onrechte van ongegrondverklaring van de be
roepen), daaruit niet volgt, dat de voorloopige 
commissie tot het aangaan van overeenkomsten 
en het uitvoeren van werken, als in die besluiten 
bedoeld, bevoegd zou zijn geweest ; 

dat dit laatste, naar Ons oordeel, niet het 
geval was; 

dat toch, zooals reeds in Ons evenbedoeld 
besluit is overwogen, uit artikel 7 van het Grond
reglement voor de waterschappen in Overijssel 
in verband met de verschillende artikelen van 
het waterschapsreglement, volgt, dat het Be
stuur eigener beweging alle maatregelen neemt, 
noodig voor de voorbereiding en eene goede 
funct ionneering van het waterschap en hier
voor leeningen sluit, terwijl de commissie, be
doeld in artikel 7 van het Grondreglement, 
een en ander slech ts mag verrichten na op 
dracht van Ged. Staten; 

dat eene opdracht, als hierbedoeld, door Ged. 
Staten niet is gegeven ; 

dat door de desbetreffende handelingen van 
de voorloopige commissie het waterschap mits
dien niet gebonden is ; 

dat om dezelfde reden de overeenkomst van 
de voorloopige commissie met de N. V. Electri
citeitsfabriek "IJ sselcentrale", het waterschap 
niet bindt, evenmin als de door deze commissie, 
ter bestrijding van de kosten , voortvloeiende 
uit de door haar onbevoegdelijk verrichte han
delingen, gesloten leeningen ; 

dat niet is gebleken, dat het definitief Be
.stuur deze verplichtingen van de voorloopige 
commissie ten laste van het waterschap heeft 
gebracht; 

dat de door Ged. Staten verlangde posten 
mitsdien terecht niet in de onderwerpelijke be
grooting zijn opgenomen; 

dat de hoofdbezwaren van Ged. Staten tegen 
deze begrooting mitsdien ongegrond zijn ; 

0. ten aanzien van de bijkomstige bezwaren 
van Geel . Staten : dat deze betreffen het niet 
tegemoetkomen door het bestuur aan de in het 
schrijven van Geel. Staten van 7 Maart 1933, 
n° . 15023/1974, 3e Afdeeling, aangaande de be
grooting gemaakte opmerkingen, in het be
streden besluit nader onder 1 tot en met 11 
vermeld; 

0. dienaangaande, dat opmerking 1 betreft 
het niet opnemen onder hoofdstuk 2 der In
komsten van een post betreffende verhaal van 
een deel der pensioensbijdragen , verschuldigd 
ingevolge de Pensioenwet 1922, op de ambte
naren uitgeoefend, waaromtrent Ged. Staten 
nadere inlichtingen hebben verzocht; 

dat, daargelaten, dat aan dit verzoek om 
inlichtingen door den Voorzitter van het water
schap bij schrijven van 17 Maart 1933, n°. 
32/14, is voldaan, uit dit schrijven tevens blijkt, 
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dat door het Bestuur geen besluiten tot pen
sioensverhaal zijn genomen. zoodat een post op 
de begrooting, als door Ged. Staten bedoeld 
n.iet kan worden uitgetrokken; 

dat aan de verzoeken van Ged. Staten, om
schreven in de opmerkingen 2 en 11, door het 
waterschapsbestuur niet is voldaan, althans 
met betrekking tot de onderwerpelijke begroo
t ing, doch dat in de gegeven omstandigheden 
deze formeele tekortkomingen Ons niet zwaar
wichtig genoeg voorkomen om deswege aan 
de begrooting de vereischte goedkeuring te 
onthouden; 

dat de opmerkingen onder 3, 6 en 8 betreffen 
posten, welke vooralsnog niet zouden steunen 
op door het waterschapsbestuur genomen, door 
Ged. Staten goedgekeurde besluiten ; 

dat, al kan niet ontkend worden, dat het be
stuur beter hadde gedaan, de hier bedoelde 
posten pro memorie in de begrooting op te 
nemen, er Onzes inziens toch geen overwegend 
bezwaar tegen bestond de hierbedoelde posten 
te ramen in afwachting van de totstandkoming 
van de desbetreffende besluiten onder goedkeu
::-ing van Ged. Staten ; 

dat, wat de opmerking onder 5 aangaat, 
onder volgnu=er 8 der itgaven is uitgetrok
ken een bedrag van f 600 wegens jaarwedde en 
bureau-onkosten van den secretaris-ontvanger ; 

dat zulks in overeenstemming is met het door 
Ged. Staten goedgekeurde besluit van het Be
stuur dd. 20 Maart 1931 ; 

dat onder bureau-onkosten hier klaarblijkelijk 
is te verstaan de aan den secretaris-ontvanger 
{notaris Mr. M. Tresling) toegekende vaste 
vergoeding ad f 100 voor het door hem beschik
baar gestelde kantoor ; 

dat deze vergoeding mitsdien niet dezelfde 
is als de onder volgnummer 12 geraande post, 
groot f 100 voor vergoeding in zake schrijf- en 
bureaubehoeften voor den secretaris en (of) ont
vang~r, zooals Ged. Staten blijkens hun op
merking meenen ; 

dat de opmerking onder 10 slechts betreft een 
door Ged. Staten gewenschte inlichting, welke 
hun bij schrijven van den Voorzitter van het 
waterschapsbestuur dd . 17 Maart 1933 is ver
strekt; 

dat voor het overige deze pro-memorie-post 
bij Ons geen bezwaar ontmoet ; 

dat Ged . Staten blijkens hun bestreden be
sluit voornamelijk bezwaar maken tegen het 
pro-memorie uittrekken van posten op den 
kapitaaldienst wegens opneming en aflossing 
van kasgeldleeningen en van een uitgaafpost 
op den gewonen dienst wegons rente en kosten 
inzake in rekening-courant of op andere wijze 
opgenomen kasgeldleeningen {opmerkingen 4 
en 9); 

dat naar de meening van Ged. Staten hier 
niet met pro-memorie-posten had kunnen zijn 
volstaan en bepaalde bedragen hadden moeten 
zijn ingevuld, nu bij Ons besluit van 23 Juni 
1932, n°. 111, het besluit van het Bestuur van 
4 Augustus 1931, n°. 110/57, tot het aangaan 
van eene geldleening in rekening-courant tot 
een maximum bedrag van f 2000 is goedgekeurd 
en dit besluit huns inziens dient te worden uit
gevoerd; 

dat echter, nu blijkens de stukken het water
schapsbestuur ondanks herhaalde pogingen er 
niet in is geslaagd eene instelling te vinden, 

bereid om ten behoeve van het waterschap een 
crediet in rekening-courant te openen, dit be
stuur terecht heeft nagelaten de hierbedoelde 
posten, anders dan pro-memorie in te vullen; 

dat de door Ged. Staten aangevoerde be
zwaren mitsdien niet aan de goedkeuring van 
de begrooting in den weg staan ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. taten van Overijssel van 14 Novem
ber 1933, n°. 10355/8801, 3de Afdeeling, aan 
de begroot ing der inkomsten en uitgaven van 
het waterschap " H erfte" voor het dienstjaar 
1933, vastgesteld door het Bestuur van dit 
waterschap in zijne vergadering van 29 Decem
ber 1932, alsnog goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van vVaterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

11 Juni 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 9.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
gekeurd een keur, waar in verboden wordt, 
zonder schriftelijke vergunning van het 
polderbestuur op eenigerlei wijze gronden 
in den pol der op te hoogen of reeds vóór 
de inwerkingtreding van de keur opge
hoogde gronden opnieuw op te hoogen. 
Een zoodanig voorschrift toch beperkt de 
ingelanden, die hun gronden willen op
hoogen meer in hun vrijheid, dan noodig 
is om te voorkomen, dat door de ophoo
ging storing zou ontstaan in de afwate
ring van naburige gronden of vervu iling 
van polderwater het gevolg zou zijn. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J . P. W. M. l\fooijman e.a., tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Zuid-Holland van 
31 October 1933, n°. 191, tot het verleenen van 
goedkeuring aan de Algemeene Keur van den 
Tedingerbroekpolder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Mei 1934, n°. 269; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 5 Juni 1934, n°. 423, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedep. Staten van Zuid-Holland bij 
besluit van 31 October 1933, n°. 191, hunne 
goedkeuring hebben verleend aan de Algemeene 
K eur van den Tedingerbroekpolder, welke 
keur in art. 16 onder m bepaalt, dat het zonder 
schriftelijke vergunning van het polderbestuur 
verboden is, op eenigerlei wijze gronden in den 
polder op t e hoogen of reeds vóór de inwerking
treding van deze keur opgehoogde gronden 
opnieuw op te hoogen; 

dat van dit besluit van Gedep. Staten J-. P . 
W. M. Mooijman en anderen, allen ingelanden 
van den Tedingerbroekpolder, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat in de bepaling 
van artikel 16 onder m der Algemeene Keur 
ligt opgesloten, dat zonder schriftelijke ver
gunning van het bestuur een boer zijn v,,eiland 
niet mag bestrooien met ruige mest of met 
bagger, omdat daardoor het land wordt opge
hoogd ; dat een tuinder in den polder geen 
paardenmest mag ingraven, omdat daardoor de 
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grond, zelfs wel een halven meter, wordt opge
hoogd ; dat het bestuur geen rekening houdt 
met verkregen rechten, waarvoor gelden zijn 
gestort; dat er toch ingelanden zijn , die ver
gunning hebben voor het dempen van slooten 
of plassen en voor die vergunning soms belang
rijke bedragen hebben gestort; dat deze dem
pingen voortdurend bliiven inklinken of weg
zakken ; dat zij nu wederom eene schriftelijke 
vergunning van het bestuur moeten hebben, 
waaraan weder de noodige - ook financieele -
voorwaarden zullen verbonden worden; 

0. dat op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat het 
eischen van vergunning van het bestuur voor 
het ophoogen van gronden in dezen polder aan 
het polderbelang bevorderliik kan zijn slechts 
voorzooverre daardoor storing kan ontstaan in 
de afwatering van naburige gronden of vervui
ling van polderwater het gevolg kan zijn; 

dat derhalve de door de appellanten bestre
den bepalinirnn der keur de ingelanden, die hun 
gronden willen ophoogen, zonder dat hiervan 
de genoemde schadelijke gevolgen te vreezen 
staan, onnoodig in hun vriiheid zoude beperken; 

dat daarom de bedoelde bepaling, zooals zij 
thans luidt, niet kan worden aanvaard en Gedep. 
Staten ten onrechte de keur h ebben goedgekeurd; 

Gezien de K eurenwet : 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit van 
Gedep. Staten, aan de herziene Algemeene 
Keur van den T edingerbroekpolder alsnog 
goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast,enz 
{A. B.) 

11 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . {Alg. wet art. 161 , Taba kswet art. 
60 Wet '32, S. 110.) 

In verband met het bepaalde in art. 60, 
lid 2 Tabakswet en in de artt. 161, letter 
f , 162 en 163 der Alg. wet j 0

• 12 van de 
wet van 19 Maart 1932, S. 110 is in het 
bestreden arrest terecht overwogen, dat 
de omstand igheid, dat door req. te 
Leeuwarden vervoerd sigarettenpapier in 
het buitenland is vervaardigd, van belang 
is voor de beoordeel ing van de strafbaar
hei d van het vervoer. 

Het Hof hee ft echter nu wel in zijn 
anest bewijsmiddelen opgenomen, dat 
zu lks hier het geval is , doch · dit had niet 
mogen leiden tot de gegeven qualificatie, 
waarop de veroordeeling van req. werd 
gegrond, daar in de t.l.l . omtrent het al 
clan niet hi er te lande vervaardigd zijn 
van het vervoerde sigarettenpapier niets 
voorkomt en daaromtrent in het arrest 
dan ook niets is verklaard. 

Telaste is gelegd en bewezen verklaard, 
dat het papier was ongezegeld en onge
stern pel cl . Echter is, ingevolge de artt. 
14 en 17 van de wet van 19 Maart 1932, 
het vervoer van ongestempeld of onge
zegeld sigarettenpapier eerst strafbaar, in
dien de Minister van F inanciën gebruik 
heeft gemaakt van de hem bij a rt. 14 toe
gekende bevoegdheid om regel en vast te 
stellen en daarva n is niet gebleken. 

Req. ontslagen van alle rechtsvervol 
ging. 

Op het beroep van S. H., grossier in rook
artikelen, requirant van cassatie tegen een 
arrest van het Gerechtshof te Leeuwarden van 
29 Maart 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van de R echtbank 
te Leeuwarden van 22 November 1933, requi
rant ter zake van: ,, vervoer van goederen, be
stemd van de eene binnenlandsche plaats naar 
de a ndere, zonder de vereischte binnenlandsche 
paspoorten", met aanhaling van de artt. 12 
der wet van 19 Maart 1932, S. 110, jis. 157, 
219, j 0

• 205 der Alg. wet van 26 Augustus 
1822, S. 38, 9, 10, 91 Sr. , is veroordeeld tot 
eene gevangenisstraf van ééne maand en ver
beurdverklaring van de inbeslag genomen goe
deren; {Gepleit door Mr. S. v. Oven.) 

De Hoo,;;-e Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie na mens den 

requ irant voorgedragen bij pleidooi: 
S. , a lthans v. t. van de artt. 157, 161, 162. 

219, 205 der Algemeene Wet van 1822, 12 
Koninklijk Besluit Vervoer 4 Augustus 1874, 
S. 16, 350, 352, 358, 359, 415 , 423 Sv .. door 
het bewezen verklaarde strafbaar te oordeelen. 
hoewel het vervoe r hetwelk telasto is gelegd 
niet strafbaar is; 

0. dat bij dagvaarding aan requirant is 
telastegelegd: dat hij op 31 Juli 1933 op de 
Sophialaan in de gemeente Leeuwarden heeft 
vervoerd eene hoeveelheid ongezegeld en on
gestempeld sigarettenpapier, te weten twee 
pakken inhoudende twaalf doozen siga retten
papier merk .,Zig-Zag" , iedere doos inhouden
de een honderd boekjes, elk boekje inhou
dende zestig hl aadjes, elk blaadje groot 28 
cm2 , totaal 201.6 m2 sigarettenpapier met een 
gewicht van 5.6 kilogram en vij ftien doozen 
sigarettenpapier merk "Rizla" iedere doos 
inhoudende een honderd boekjes, elk boekje 
inhoudende 50 blaadjes, elk blaadje groot 28 
cm2, totaal 210 m2 sigarettenpapier met een 
gewicht van 6.5 kilogram , alwo een partij 
van in totaal 12.1 kilogram sigarettenpapier, 
zonder dat het vervoer van dat s igaretten
papier was gedekt door een binnenlandsch 
paspoort of ander geldig document ; 

dat bij het bestreden arrest dit telastegeleg
de wettig en overtuigend bewezen is verklaard 
met dien verstande, dat requirant de ter dag
vaarding primair genoemde hoeveelheden 
sigarettenpapier heeft vervoerd; dat het be
wezen verklaarde is gequal ificeerd en te dier 
zake straf is opgelegd als boven is vermeld ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat het vervoer van aan accijns onderwor

pen goederen {accijns goederen) van de eene 
binnenlandsche plaats naar de andere, behou
dens hier niet ter zake doende uitzonderingen, 
ingevolge art. 165 der Alg. W et van 26 Aug. 
1822, S. 38, moet worden gedekt door een 
gele ibiljet voor zoover het vervoer gaat over 
het grondgebied in art. 177 dier wet omschre
ven, de zoogenaamde eerste lin ie; 

dat ingevolge art. 60 , 1 id 2, der Tabakswet, 
S. 1921, n° . . 712, hier te lande vervaardigd 
sigarettenpapier aan accijns onderworpen is; 
dat echter hier te lande niet vervaardigd siga
rettenpapier niet aan accijns onderworpen is ; 

dat ten aanzien van dit accijnsvrije sigaret-



1934 11 JUNI 252 

tenpapier ingevolge de bepalingen van de 
artt. 161, letter /, 162 en 163 der voornoemde 
Alg. Wet, j O • 12 van de wet van 19 Maart 
1932, S. 110 voor vervoer van de eene binnen
landsche plaats naar de -andere een binnen
landsch paspoort vereischt is; 

dat uit het samenstel van deze bepalingen 
vol gt, dat het vervoer van sigarettenpapier te 
Leeuwarden, zooals aan requirant is te laste
gelegd, - a ls liggende buiten de eerste linie 
- ronder document kan geschieden, wanneer 
dit sigarettenpapier is hier te lande vervaar
digd maar dat, zoo het niet hier te lande ver
vaardigd is, het vervoer door een binnen
landsch paspoort gedekt moet zijn; 

dat dus in het bestreden arrest terecht is 
overwogen, dat de omstandigheid dat het ver
voerde sigarettenpapier in het buitenland is 
vervaardigd, van belang is voor de beoor
deeling van de strafbaarheid van het vervoer; 

dat nu wel het Hof in zijn arrest bewijsmid
delen heeft opgenomen, dat zulks hier het 
geval was, maar dit niet had mogen leiden 
tot de qualificatie, die het Hof aan het be
wezen verk laar de gegeven heeft en waarop 
het zijne veroordeel ing van requirant heeft 
gegrond, aangezien in de telastelegging om
trent het a l dan niet hier te lande vervaard igd 
zijn van het vervoerde sigarettenpapier niets 
voorkomt en daaromtrent in het arrest dan 
ook niets bewezen is verklaard; 

dat verder aan requirant ook is telastege
legd, dat het door hem vervoerde sigaretten
papier was ongezegeld en ongestempeld en 
zu lks in het bestreden arrest ook als bewezen 
is aangenomen maar dat ingevolge de artt. 
14 en 17 van de bovengenoemde wet van 1932, 
die strekt onder andere tot beteugeling van 
den smokkelhandel in sigarettenpapier, het 
vervoer van ongestempeld of ongezegeld siga
rettenpapier eerst strafbaar zal zijn, indien de 
Minister van Financiën gebruik heeft gemaakt 
van de hem bij art. 14 toegekende bevoegd
heid daaromtrent bepalingen vast te ste l I en, 
waarvan niet geb leken is; 

dat het bewezen verklaarde noch bij de in 
het arrest aangehaalde wetsartikelen noch 
elders is strafbaar verklaard en daarom het 
bestreden arrest wat de qualificatie, de straf
baarverkla ring van feit en verdachte en de 
strafoplegging niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden arrest ten aanz ien 
van deze punten; 

En a lsnu rechtdoende ingevolge art. 105 
R. 0.: 

V erklaart het be·wezen verklaarde niet st~·af
baar en ontslaat requi rant te dier zake van 
a lle rechtsvervolging. 

[ Gewezen overeenko,nstig de conclusie van 
den Arlvocaat-Generaal B esier.] 

(N. J.) 

11 J i1ani 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Ha ndelsnaamwet art. 5.) 

H et proces-verbaal, hetwelk opgemaakt 
is van het gehouden verhoor van partijen, 
moet geacht worden alles te bevatten, wat 
door hen ter raadkamer is verklaard, zoo
dat de rechter, in zij n beschikking mede
deelende op den inhoud van dit proces-

verbaal te hebben gelet, daarmede tevens 
verklaart dit verhoor gehouden en daarop 
acht geslagen te hebben. 

De Rechtbank is op grond der na on
derzoek vastgestelde feiten en omstandig
heden tot de slotsom gekomen - en kon 
daartoe ook komen - , dat geen verwar
r ing bij het publiek van beide handels
zaken te duchten is, gelet op de onder
linge afwijking der h andelsnamen, op het 
technisch geschoolde publiek, dat als af
nemer optreedt, en het verschil van plaats, 
waar de handelszaken gevestigd zijn. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Aan den Hoogen Raad der Nederlanden. 

Geeft eenbiedig te kennen: 
L. E. l\11. van Raalte, wonende te 's-Gra

venhage en aldaar handelende onder den naam 
of firma F. W . Herbold & Co. (ad,·. Mr. F. 
J. M. Bartels); 

dat hij hierbij beroep in cassatie instelt 
tegen de beschikking der Rb. te Zutphen van 
26 April 1934, waarbij is bevestigd die des 
K t rs te Apeldoorn van 26 Maart bevorens, 
houdende afwijzing van requestrants verzoek 
tot veroordeeling van de vennootschap onder 
de firma Fabriek van Electrotechnisch I so
leermateriaal E. Herbold Jr. & Co., geves
tgid te Apeldoorn, om in haren hande lsnaam 
zoodanige wijziging aan te brengen, dat daar
in de naam "Herbold" niet meer voorkomt, 
met veroordee l ing van gerequestreerde tot be
taling van een bedrag van f 500 als schade
vergoeding in geval van overtreding van het 
te geven bevel, en met bevel tot voorloopige 
tenuitvoerlegging der beschikking; 

dat requestrant tegen de bestreden beschik
king a ls middelen van cassatie aanvoert: 

1. S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 4, 5 en 6 
der Handelsnaamwet, S. 1921, 11°. 842, 

doordat de Rb. n iet op het verzoekschrift 
heeft beschikt na verhoor of behoorlijke oproe
ping van partijen, doch slechts heeft gelet op 
het proces-verbaal van het verhoor van par
tijen, zoodat ten onrechte geen rekening is 
gehouden met de verklaringen van partijen, 
voor zoover die anders of meer zij n dan in di t 
door de ,vet niet voorgeschreven proces-ver
baal zij n gerelateerd. 

2. S. of v. t. van dezelfde artikelen der 
H andelsnaamwet, S . 1921 , n°. 842, 

doordat de Rb. zich geheel heeft vereenigd 
met de overwegingen en de beslissing door 
den Ktr. in zij n beschikking gegeven en dus 
blijkbaar tot de hare heeft gemaakt de over
weging : 

,,0. dat tusschen partij en vaststaat, dat re
questrant zijn zaak drijft onder den naam 
firma F. W. H erbold & Co. en gevestigd is 
te ' s-Gravenhage, en wel vóór dat .die van 
gerequestreerde werd opgericht, en dat gere
questreerde handel drijft onder den naam Fa
briek van Electrotechnisch Isoleermateriaa l E. 
H erbold J r. & Co., en gevestigd is te Apel 
doorn, en dat beide partij en handelen in 
e lectrotechn isch iso leermateriaa l ; 

dat een der gelijk materiaal is iets zeer spe
ciaals voor electricite itsbedrijven, waai-mede 
het publiek (dit woord in den ruimsten zin 
genomen) niets te maken heeft; 
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dat de naam van gerequestreerde niet zóó 
opvallend gelijkt op die, welke requestrant 
bezigt, dat het speciale publiek, dat de door 
par~ijen vervaardigde materialen van noode 
heeft, niet zeer goed weet bij welke der par
t ijen zij moet wezen om het beste materiaal 
te bekomen; 

dat, waar bovendien de requestrant geves
t igd is te 's-Gravenhage en de gereque&treerde 
te Apeldoorn, Wij in verband met het boven
overwogene van oordeel zijn, dat er bij het 
publiek geen verwan-ing tusschen die handels
zaken te duchten is, waaruit volgt, dat het 
verzoek van requestrant moet worden afge
wezen"· 

daarbij ten onrechte niet onderzoekend, of 
de l itig ieuse handelsnaam slechts in geringe 
mate afwijkt van die van requestrant en even
min op grond van de in art. 5 der gemelde 
wet genoemde criteria onderzoekende, of bij 
het publiek verwarring tusschen de handels
zaken van partijen te duchten is; 

dat rnquestrant ter toelichting van het 
tweede middel het navolgende wenscht aan te 
voeren: 

Volgens art. 5 der Handelsnaamwet is het 
voeren van een handelsnaam, die niet of 
slechts in geringe mate afwijkt van den naam, 
die een ander eerder rechtmatig heeft ge
voerd, verboden, tenzij de beide handelzaken 
niet op hetzelfde terrein werkzaam zijn, hetzij 
,.ratione materiae" (aard de,· beide handels
zaken), hetzij " ratione loci" (plaats , waar zij 
gevestigd zijn), en dus de door dien naam 
gevormde wegwijzer n°. 2 de wandelaars op 
terrein n°. 1 niet kan misleiden, omdat die 
wandelaars niet op terrein n°. 2 komen (bij 
het pub] iek verwarring tusschen die handels
zaken te duchten is). Wanneer in verband 
met den aard der beide handelszaken en de 
plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek 
Yerwarr ing tusschen die handelszaken niet is 
te duchten, geldt dit verbod dus niet. 

Het procédé, dat de rechter te volgen heeft, 
is duidelijk : onderzoek of de geïncrimineerde 
naam niet of nagenoeg niet afwijkt van den 
naam van requestrant; onderzoek voorts of 
beide · partijen op . h etzelfde terrein ( econo
misch en topografisch) werkzaam zijn. 

In casu heeft de rechter een anderen - en 
niet den wettelijken - weg gevolgd door na 
te gaan of de beide handelsnamen dermate 
op elkaar gelijken, dat zij, in verband met 
den aard der beide zaken en de plaats waar 
zij gevestigd zijn verwarring kunnen opleve
rnn, m. a. w. de factoren, die de verwarring 
kunnen opheffen zijn gebruikt als factoren 
voor het bepalen der naamsgelijkheid . 

Bovendien is de Ktr. (en de zijn overwe
gingen overnemende hoogere rechters) in de 
miskenning van het wettelijk voorschrift zoo
ver gegaan, dat hij het criterium "de aard 
der beide handelszaken" heeft opgevat resp. 
toegepast, a lsof daarmede bedoeld was "de 
bizondere aard resp. bizondere clientèle". 

Vol gens deze opvatting zou b.v. een andere 
vergelijkingmaatstaf gebruik moeten of kun
nen \vorden resp. eerder of later gevaar voor 
verwarring moeten worden aangenomen, al 
naar het zaken betreft in electrotechnische ma
terialen of in kruidenierswaren. 

Dit is echter in ]ijnrechten strijd met de 

duidelijke bedoeling der wet, o . a. blijkendè 
uit de Memorie van Toelichting: 

"Te dezer plaatse worde nog de aandacht 
erop gevestigd, dat de tusschenzin betreffende 
den aard der handelszaken - d. i . wat art. 36 
W. v. K. noemt het voorwerp der handels
onderneming - en de plaats waar zij geves
tigd zijn, is opgenomen om den rechter een 
steunpunt, een wegwijzer, te verschaffen, niet 
om aan te duiden dat aard en plaats steeds 
dezelfde moeten zijn. 

Indien b.v. de firma Klaassen & Pietersen 
een algemeen bekende wijnhandel drijft, dan 
zal het zeer we] mogelijk- zijn dat een andere 
firma Klaassen en Pietersen een fl esschen
of een etikettenfabriek drijvende onder die
zelfde firma, bij het publiek de gedachte doet 
ontstaan dat die beroemde wijnfirma ook fles
sohen of etiketten gaat fabriceeren, zijnde dit 
aanverwante vakken van den wijnhandel. Gaat 
een firma Klaassen & Pietersen echter een 
boek- of een sigarenhandel drijven, dan zal 
het gevaar voor verwarring veel geringer 
zijn". 

Hieruit blijkt, dat uitsluitend van belang 
is , of beide handelszaken op hetzelfde of op 
een aanverwant terrein werken, niet op welk 
terrein dit is. 

Ook de beteekenis van " de plaats, waar zij 
gevestigd zijn" wordt door den rechter mis
kend ; immers niet als uitgangspunt gebruikt 
voor de bepalingen van het geographisch ter
rein , waarop de beide zaken werkzaam zijn. 
H et is duidelijk, dat de wetgever de plaats 
van vestiging niet als begrenzing, maar als 
middelpunt van dit terrein heeft gedacht. De 
grenzen van het terrein worden bepaald door 
den radius der activiteit van de betreffende 
handelszaak. Een kruidenierszaak heeft b.v. 
een veel kleineren radius dan een grossiers
zaak in koloniale waren en het terrein, waar
op een kruidenier een concurreerende zaak 
met gelijken handelsnaam kan weren, is veel 
kleiner dan het terrein van den precies op 
dezelfde plaats gevestigden groothandelaar. 

Zoo zijn er zaken, waarvan de activiteits
radius een gemeentelijke is, a ndere, waarvan 
de radius de provincie bestrijkt, en weer 
andere, wier radius tot de landsgrenzen reikt. 
H et verbod van zaken met gelijken naam zal 
in elk der dri e genoemde gevallen rnimtelijk 
verschillen. 

In het onderhavige geval heeft b.v. de fei 
telijke rechter vastgesteld, dat beide zaken 
leveren • aan electriciteitsbedrijven, derhalve 
over het geheele land werkzaam zijn. Hun 
terrein is dus het geheele land en de plaats 
van vestiging speelt geen rol meer, of, om in 
het systeem der wet te blijven, werkt niet 
meer als een het verbod der naamsgelijkenis 
opheffende factor. 

W aar derhalve beide zaken niet op verschil
lend terrein werken noch naar den aard der 
beide ondernemingen (ratione materiae) noch 
naar .de plaats van vestiging (ratione loci) 
bleef a ll een de vraag over, of op zich zelve 
de beide namen geheel of slechts met een ge
ringe afwijking dezelfde zijn. , 

Dit nu heeft de lagere rechter niet onder
zocht, gelijk hierboven is uiteengezet. 

H et is op deze gronden, dat requestrant 
Uwen H. R . eerbiedig verzoekt de aangeval -
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!en bescshikking te vernietigen met zoodanige 
verdere uitspraak als Uw Raad zal vermee
nen te behooren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Aan den H oggen Raad der Nederlanden, 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de Vennootschap onder de firma Fabriek 

van Electrotechnisch Isoleermateriaal E. H er
bold Jr. & Co., gevestigd te Apeldoorn (raads
man Mr. J . A. H. Coops, te Apeldoorn, adv. 
Mr. D. J. Veegens); 

dat bij verzoekschrift dd. 24 Mei 1934, aan 
l'equestrante beteekend op dienzelfden dag, 
L. E. M. van Raalte, wonende te 's-Graven
hage en a ldaar handelende onder den naam 
of firma F. W . Herbold & Co., beroep in 
cassatie heeft ingesteld van een beschikking 
van de Rb. te Zutphen, op 26 April 1934 
gewezen tusschen partijen, houdende deze be
sch ikking een bevestiging van de beschikking 
van den Ktr. te Apeldoorn, op 26 Maart 1934 
tusschen partij en gewezen; 

dat geen van de beide aangevoerde cassatie
middelen tot cassatie zal kunnen leiden; 

dat in het eerste middel van cassatie ge
klaagd wordt, dat de Rb. niet zou hebben 
beslist "na verhoor of behoorlijke oproeping 
van partijen"; 

dat de strekking van dit middel duister is, 
immers bij praeparatoire beschikking van 10 
April 1934 de Rb. heeft gelast ,,de behoor
lijke oproeping" van partijen "ten einde op 
dit verzoekschrift te worden gehoord", met 
bepaling van het verhoor op 19 April 1934; 

dat uit de beschikking der Rb. van 26 April 
1934 blijkt, dat op 19 April 1934 inderdaad 
,,het verhoor van partijen voor deze Rb." 
heeft plaats gehad; 

dat in verband met een en ander reques
trante niet ·begrijpt, hoe de wederpartij er 
over kan klagen, dat "de Rb. niet op het ver
zoekschrift heeft beschikt na verhoor of be
hoorlijke oproeping van partijen" , terwijl uit 
de beschikking van 26 April 1934 duidelijk 
blijkt, dat op 19 April 1934, dus vóór het 
wijzen der e indbeslissing, de Rb. partijen 
verhoord heeft; 

dat de bewering, als zoude de Rb. geen 
rekening hebben gehouden met "de verkla
ringen van partijen, voor zoover die anders of 
meer zijn dan in di t door de Wet niet voor
geschreven proces-verbaal zijn gerelateerd", al 
evenmin tot aanvaarding van het eerste cas
satiemiddel zal kunnen leiden; 

dat, - daargelaten nog dat de wederpartij 
verzuimt aan te geven met welke beweringen 
de Rb. geen rekening zou hebben gehouden 
- in geen der in het eerste cassatiemiddel 
aangehaalde artikelen aan de Rb. is voor
geschreven, m et welke beweringen van par
tijen zij wel en met welke zij geen rekening 
mag houden, wordende bovendien nergens aan 
de Rb. verboden een proces-verbaal van de 
beweringen van partijen op te maken: 

dat derhalve het eerste middel van cassatie 
feitelijken grondslag niet en bovendien be
rust op onjuiste rechtsbeschouwingen; 

dat het tweede cassatiem iddel a l evenmin 
tot vernietiging der bestreden beslissing zal 
kunnen leiden; 

dat immers art. 5 der Handelsnaamwet ver
biedt een handelsnaam te voeren, die van 
eens anders handel snaam slechts zóó weinig 
afwijkt, dat bij het publiek verwarring tus
schen de beide handelszaken te duchten is, 
in verband met den aard der beide zaken en 
de plaats harer vestiging; 

dat nu de Ktr. feitelijk heeft vastgesteld: 
1 °. wat men heeft te verstaan onder het 

"publiek", dat voor bediening door partijen 
in aanmerking komt; 

2°. dat de eene partij te 's-Gravenhage en 
de andere te Apeldoorn gevestigd is; 

3°. dat er geen zoodanige gelijkenis tus
schen de beide handelsnamen bestaat, dat ver
warring bij het publiek het gevolg zou zijn; 

dat de vraag, of de afstand tusschen Apel
doorn en 's-Gravenhage a ls voldoende groot 
is aan te merken, van feitelijken aard is en 
onttrokken aan het oordeel van den cassatie
rech ter, evenals de vraag naar de mate van 
gelijkenis der namen, terwijl de Ktr . volko
men vrij is in zijn appreciatie van de "te 
duchten vrees voor verwarring"; 

Redenen waarom requestrante zich wendt 
tot Uwen Raad met verzoek het ingestelde 
beroep te verwerpen. 

De Procmeur-Generaal (Mr. Tak); 
Gezien de beschikking der Rb. te Zutphen 

van 26 April 1934, bevestigende di e van den 
Ktr. te Apeldoorn van 26 Maart bevorens en 
met dezen afwijzende het verzoek van thans
requestrant, daartoe strekkende, dat nu-gere
questreerde zal worden veroordeeld in haren 
handelsnaam zoodanige wijziging te brengen, 
dat daarin de naam H erbold niet meer voor 
komt, met betaling eener schadevergoeding 
van f 500 in geval van overtreding van het 
te geven gebod en met bevel tot voorloopige 
tenuitvoerlegging der te geven beschikking ; 

Gelet op de tegen eerstgemelde beschikking 
aangevoerde middelen van cassatie; 

0. dat het eerste daarvan wordt aangedron
gen met het betoog, dat de Rb. in hare be
schikking ten onrechte verklaart te hebben 
gelet op het proces-verbaal van het verhaal 
van partijen dd. 19 April 1934, terwijl had 
moeten zijn beschikt na hun verhoor of be
hoorlijke oproeping, zoodat ten onrechte geen 
rekening is gehouden met de verklaringen 
van partijen, voor zoover die anders of meer 
zijn dan in dit door de wet niet voorgeschre
ven proces-verbaal zijn gerelateerd; 

0. dat echter deze grief faalt; 
0. immers, dat het proces-verbaal, hetwelk 

opgemaakt is van het gehouden verhoor van 
partijen, moet geacht worden alles te bevatten 
wat door hen in raadkamer is verklaard, zoo
dat de rechter, in zijne beschikking m ededee
lende op den inhoud van dit proces-verbaa l te 
h ebben gelet, daarmede tevens verklaart dit 
verhoor gehouden en daa rop acht geslagen 
te hebben; 

0. dat het tweede middel evenmin tot cas
satie kan leiden en zelfs ten deele feitelijken 
grondslag mist; 

0. toch, dat de bevestigde beschikking des 
Ktrs aldus is te verstaan, dat deze daarin 
vaststelt, dat beide partijen handelen in 
electroteehniseh isoleermateriaal, thans,ver
zoeker te 's-Gravenhage onder den naam 
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firma F. ,v. Herbold & Co. en nu-gereques
treerde onder den naam Fabriek van Electro
technisch Isoleermateriaal E. Herbold Jr. & 
Co. te Apeldoorn, voorts dat nu-requestrant 
zijn handelsnaam het langst voert, dat beider 
waar iets zeer speciaals is voor electriciteits
bedrijven, waarmede het publiek - dit be
grip in den ruimsten zin des woords genomen 
- niets te maken heeft, en eindelijk, dat hun 
beider handelsnamen niet zóó opvallend op el
kaar gelijken, dat daarvan verwarring te 
duchten is bij het speciale publiek, dat de 
materialen van noode heeft, hetwelk zeer 
goed weet bij wie der partijen het moet zijn 
om het beste materiaal te bekomen, welk een 
en ander te meer klemt, waar de eene zaak 
hier ter stede en de andere te Apeldoorn is 
gevestigd; 

0. dat hieruit volgt, dat geheel voldaan is 
aan de eischen van art. 5 der Handelsnaam
wet 1921 , S. 842; 

0. dat immers de Ktr. , en met dezen de 
Rb. blijkens de bevestiging van diens beschik
ki ng, op grond dezer na onderzoek vastgestel
de feiten en omstandigheden tot de slotsom is 
gekomen en ook komen kon, dat geen verwar
ring bij het publiek van beide handelszaken 
te duchten is, gelet op de onderlinge afwij
king der handelsnamen, op het technisch ge
schoolde publiek, dat als afnemer optreedt en 
het verschil van plaats waar de handelszaken 
gevestigd zijn ; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien vorenstaande verzoekschrift, het daar

tegen gericht verweerschrift, de daarbij over
gelegde stukken en de conclusie van den 
Proc.-Gen. , strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

Zich vereenigende met die conclusie en de 
gronden, waarop ze berust, overnemend; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

13 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 40 en 41.) 

De grief, dat het vonnis niet inhoudt de 
gronden, waarop het rust, is ongegrond. De 

Rechtb. besliste, dat het resteerend terrein 
voor de uitoefening van eischers bedrijf 
en het exposeeren van zijn producten, ook 
bij toekomstige uitbreiding van het be
drijf, groot genoeg is. 

De Rechtb. heeft uitgemaakt, dat de 
enkele ontneming van een deel van eischers 
terrein door de onteigening de waarde 
van het niet-onteigende onaangetast laat. 
Daarmede heeft de Rechtb., het eenige 
door eischer aangevoerde argument weer
leggend, de gronden gegeven waarop hare 
beslissing rust, welke besli ssing, als van 
zuiver feitelijken aard, niet met vrucht in 
cassatie kan worden bestreden. 

H. Th. M . Roozekrans, wonende te Haar
lem, eischer tot cassati e van een vonnis der 
Arr. -Rechtbank te Haarlem den 17den April 
1934 tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. 
N . J . Vellenga, 

tegen: 

den Commissaris der Koningin in de Provincie 
Noord-Holland, wonende te H aarlem, ten deze 
krachtens art. 19 Onteigeningswet optredende 
voor den Staat der Nederlanden (het Rijk) , 
van wien krachtens de wet als woonplaats 
wordt beschouwd 's-Gravenhage, ve1·weerder 
in cassatie, gepleit door Jhr. Mr. J . H. de 
B rauw. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Ten laste van eischer in cassatie is bij von
nis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 
17 April 1934 de onteigening uitgesproken 
van twee smalle strooken grond, te zamen 
groot 1031 m 2 , gelegen ten westen langs de 
spoorlijn Leiden-Haarlem. Het onteigende is 
een gedeelte van een ruim 10,000 m2 groot 
terrein, waarop zich bevinden eischers woon
huis en fabriek van tuinsieraden en dat voor 
het overige, met inbegrip van het onteigende 
gedeelte, wordt gebezigd als uitstallingsterrein 
van in eischers bedrijf vervaardigde tuinbeel
den en -vazen, waarop aldus den voorbijsnel
lenden treinreizigers een overzicht wordt ge
gund. De onteigening geschiedde ten behoeve 
van wijziging en uitbreiding van het Haarlem
sche goederenstation en aangrenzende baan
vakken. 

Tegen gemeld vonnis, waarbij eene schade
loosstelling werd toegekend ten bedrage van 
f 520.50, aanzienlijk beneden het aanbod, zoo
dat eischer in de kosten van het geding moest 
worden veroordeeld, voert deze thans aan de 
navol gende middelen van cassatie: 

le. ,,S., althans v. t. van a rtt. 152 en 162 
Grondwet, 20 R. 0. , 48 en 59 Rv., 2, 37 en 
40 Onteigeningswet, 

doordien de Rechtbank met de deskundigen 
en onder overneming van de door hen aange
voerde gronden, welke zij overneemt en tot de 
h are maakt en zich met hun standpunt ver
eenigt, van oordeel, dat die gronden, in aan
merking nemende en gelet op de in de om
geving voor gronden bestede prijzen, ge
waardeerd dienen te worden op f 0.50 per m2 , 

of totaal f 515 .50 en f 5 a ls geschatte kosten 
van het verplaatsen der tu insieraden, 

hoewel de R echtbank dusdoende en in strijd 
met de aangehaalde wetsartikelen, op ver
schillende punten niet aangeeft welke feiten 
aan hare besliss ing ten grondslag liggen, n.l.: 
le. welke gronden, welke prijzen, waarvoor 
die prijzen besteed zijn en in welke omgeving, 
2e. welke meer-waarde gelegen is in de be
stemmingsmogelijkheid van den te onteigenen 
grond boven zijn waarde als weiland of teel
grond, 3e. waarom bij tegenwoordige bestem
ming als fabrieksterrein (ad c van he t des
kundigenrapport) de schadeloosstelling is be
rekend naar de geschikthe id al s weiland of 
teelgrond, 4e. welke arbeidsloonen en tijden 
bij de schatting op f 5 in aanmerking zijn ge
nomen, - althans haar vonnis op deze punten 
in strijd met de Wet niet naar behooren met 
redenen heeft omkleed, immers de Rechtbank 
op deze punten niet aangeeft welke feiten aan 
hare beslissing ten grondslag liggen". 

2e. ,,S., a lthans v. t . derzelîde artikelen en 
art. 39 Onteigeningswet, 

doordien de Rechtbank met cle deskundigen 
en onder overneming van de door hen aange-
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voerde gronden, welke zij overneemt en tot de 
hare maakt en zich met hun standpunt ver
eenigt, van oordeel, dat het te onteigenen ge
deelte voor het bedrijf van eischer niet noodig 
is en het étal eeren van zijn producten ook niet 
aldaar behoeft te geschieden, daar dit even
zeer kan geschieden op het overblijvende ge
deelte en dat het te onteigenen dus niet a ls 
fabrieksterrein of industriegrond is te beschou
wen en evenmin als toekomstig fabrieksterrein 
of toekomstige industriegrond, daar ook bij 
toekomstige uitbreiding van eischers bedrijf, 
hij op het niet onteigend wordende voldoende 
grond beschikbaar heeft voor die uitbreiding, 
welke meening klaarblijkelijk eischer ook toe
gedaan is, daar hij op het niet onteigend wor
dende deel een tennisbaan exploiteert, 

verliezende de R echtbank hierbij met de 
.deskundigen uit het oog, dat deze argumenten 
betrekking hebben op den persoon des eige
naars en op veranderingen gemaakt na de 
nederlegging ter inzage, bedoeld in art. 12 
van de Onteigeningswet". 

3e. ,,S., althans v. t. van dezelfde artt. en 
van art. 41 Onteigeningswet, 

doordien de Rechtbank met de deskundigen 
e n onder overneming van de duo1· hen aange
voerde gronden, welke zij overneemt en tot 
de hare maa kt en zich met hun standpunt 
vereenigt, van oordeel, dat uit hoofde van 
waardevermindering geen grond aanwezig is, 
.daar het resteerend terrein groot genoeg is 
voor de uitoefening van eischers bedrijf en het 
exposeeren van zijn producten ook bij toekom 
:stige uitbreiding van zijn bedrijf , 

hoewel de Rechtbank dusdoende en in strijd 
met de aangehaalde wetsartikelen uit het oog 
ver! iest, dat hierbij geen ach_t wordt gegeven 
-op de mindere waarde welke voor het niet 
onteigende het noodzakelijk gevolg van de 
-onteigening is". 

Blijkens den inhoud van het bestreden von
nis, enz. 

Gelet op het vorenstaande schijnt het ee1·ste 
middel mij in al zijne onderdeelen ongegrond. 
W at betreft het le en het 2e onderdeel, omdat 
de R echtbank, het verslag van deskundigen 
met de daarin vermelde gronden volgende, 
m. i. voldoende de feiten heeft aangegeven, 
well<e aan hare beslissing ten aanzien van de 
waardeering van het te onteigenen terrein ten 
grondslag liggen. De gronden welke tot die 
waardeering hebben geleid, namelijk, dat de 
te onteigenen grond is te beschouwen als wei
land of tuingrond met eene eenigszins hoogere 
waarde in verband met de bedoelde besten1-
mingsmogelijkheid, zijn in het door het vonnis 
in zooverre overgenomen verslag van deskun
digen vermeld. Hierdoor is de waardeering 
derhalve met redenen omkleed, terwijl de 
e isch, door deze beide onderdeelen van het 
middel gesteld, neerkomt op nadere ontleding 
van de factoren , waaruit die waardeering is 
samengesteld , hoedanige eisch evenwel niet op 
de wet berust. (vg. H. R. 3 Dec. 1924 W. 
11341; N. J. 1925, 267). 

Wat betreft het 3e onderdeel , omdat dit 
klaarblijkelijk berust op eene onjuiste lezing 
van het deskundigenverslag, immers de des
kundigen uitdrukkelijk vermelden, dat het te 
onteigenen stuk grond noch als tegenwoordig 
noch als toekomstig fabrieks- of industrieter-

rein is te beschouwen, en ad c van hun ver
slag, waarnaar hier bepaaldelijk wordt ver
wezen, dan ook duidelijk sprake is niet van 
het te onteigenen, maar uitsluitend van het 
niet te onteigenen gedeelte van e ischers ter
rein. 

Wat betreft het 4e onderdeel, omdat de 
hierbedoelde schatting voldoende gedragen 
wordt door de overweging, dat zich op het te 
onteigenen stuk grond slechts enkele sieraden 
bevonden, op welk gegeven de Rechtbank het 
eindcijfer harer schatting ten dezen mocht 
doen steunen, zonder verplicht te zijn, iederen 
factor dier schatting op zich zelf weer in 
cijfers uit te drukken. 

H et tweede middel faalt m. i. evenzeer. De 
hier aangehaalde gronden van het de kun
digenve1·slag hebben immers kennel ijk geen 
ander doel, dan te betoogen, dat eischer door 
het gemis van de te onteigenen strook geene 
schade in zijn bedrij f zal ondervinden, zoodat 
hem uit dien hoofde geene schade behoeft te 
worden vergoed, terwijl het middel voorbijziet, 
dat de deskundigen, daarna vaststellende, dat 
de te onteigenen strook geschikt is voor wei
land of tuingrond en er geene meerdere waar
de a ls tegenwoordig of toekomstig fabrieks
terrein aan is toe te kennen, dit laatste blijk
baar aannemen buiten eenig verband met het 
gebruik, door den eischer thans van die strook 
gemaakt of in de toekomst daarvan te maken . 
In ieder geval heeft de Rechtbank aldus het 
verslag der deskundigen opgevat, daar zij in 
het middel bedoelde gronden geenszi ns bezigt 
voor de waardeering van het te onteigenen 
stuk grond, doch a lleen ter weerlegging van 
eischers aanspraak op vergoeding wegens waar
devermindering van het overblijvende. Het 
stond der Rechtbank vrij, zich overeenkomstig 
deze in cassatie bindende opvatting van het 
oordeel der deskundigen daarmede te ver
eenigen en het aldus aan hare waardeering 
van de te onteigenen strook ten gronds! ag te 
leggen. 

Het derde middel acht ik eveneens onge
grond. De eenige grief toch, die met betrek
king tot beweerde waardevermindering van 
het overblijvende door eischer tegen het ver
slag van deskundigen werd aangevoerd, is 
blijkens het bestreden vonnis deze, dat, terwijl 
volgens e ischer het geheele complex fabrieks
eI) expositieterrein was en dit met 1/io der 
grootte wordt verminderd, deskundigen niet 
hebben voorgesteld schade (vergoeding?) toe 
te kennen voor de waardevermindering, welke 
het overblijvende gedeelte dientengevolge lijdt. 
De R echtbank weerlegt deze grief op de in het 
middel herhaalde gronden en beslist derhalve, 
dat er geene waardevermindering voor het 
niet-onteigende a ls noodzakel ij k gevolg van 
de onteigening is. Het bezwaar, dat op de 
mindere waarde, welke voor het niet-onteigen
de het noodzakelijk gevolg is van de onteige
ning, geen acht wude zijn gegeven, is der
halve feitelijk onjuist, terwijl , nu uit het be
streden vonnis niet blijkt van aanwezigheid of 
gestel d zijn -can andere feiten , welke wodà
nige waardevermindering aannemelijk wuden 
maken, tegen het buiten beschouwing laten 
van wodanige feiten in cassatie niet met 
vrucht kan worden opgekomen. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
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het beroep met veroordeeling van eischer tot 
cassatie in de daarop gevallen kosten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat, voorzooveel thans van belang, uit 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 7 Juni 1932, 
waarnaar in eerstgemeld vonnis wordt ver
wezen, blijkt: 

dat verweerder in cassatie in zijne hoedanig
heid, voor wijziging en uitbreiding van het 
goederenstation Haarlem en van de aanslui
tende baanvakken, heeft gevorderd onteige
ning van zekere eigendommen, te weten 2 
Are 29 c.A. van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II, Sectie S . n° . 709, en 8 
Are 2 c.A. van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Haarlem II, Sectie S. n°. 708, beide 
staande ten name van den eischer tot cassatie 
Roozekrans ; 

dat Roozekrans de onteigening niet heeft 
tegengesproken, doch bezwaar heeft gemaakt 
tegen de aangeboden schadeloosstelling ten 
bedrage van f 3470; 

dat bij gemeld interlocutoir vonnis drie des
kundigen zijn benoemd om bericht uit te bren
gen . omtrent de schadeloosstelling, die voor 
de onteigening van voornoemd goed aan Roo
zekrans zal behooren te worden gegeven; 

dat de Rechtbank, in haar bestreden vonnis 
de onteigening uitsprekende, heeft verklaard, 
dat het advies der deskundigen als aldaar 
ingevoegd moet worden beschouwd en voorts, 
in overeenstemming met het advies der des
kundigen, op gronden, welke nader zullen 
worden aangegeven, de schadeloosstelling op 
f 520.50 heeft bepaald, met veroordeeling van 
Roozekrans in de proceskosten en met verdere 
vaststellingen en aanwijzingen, als nader in 
het vormis zijn vermeld; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
van cassatie zijn aangevoerd: zie Concl. Adv.
Gen.; 

0. met betrekking tot het eerste middel, 
omtrent de grieven onder 1 ° en 2°: 

dat uit het bestreden vonnis, waarin het 
advies der deskundigen is overgenomen, 
blijkt: dat de te onteigenen g1·ond is een 
smalle strook aan de Oostzijde langs den 
spoorweg gelegen; 

dat Roozekrans van oordeel was, dat het 
onteigende waarde had als bouwterrein, doch 
de deskundigen en met hen de Rechtbank die 
opvatting niet hebben gedeeld, zulks op deze 
gronden: dat bij exploitatie van belangheb
bende's terrein, in verband met het bestaande 
uitbreidingsplan, door dat terrein eene straat 

.2ou worden aangelegd, in dier voege, dat het ten 
Westen dier straat gelegen, niet te onteigenen 
deel van bedoeld terrein wu kunnen worden 
gebruikt voor den bouw van woningen, doch 
de, ten Oosten der straat zich bevindende, ont
-eigend wordende, strook niet, omdat deze te 
.smal •is om daarop te bouwen; 

dat verder de Rechtbank, wederom het ad
vies der dAskundigen overnemende, de te ont
•eigenen strook niet heeft beschouwd als tegen
woordig of toekomstig fabrieksterrein dan wel 
industriegrond, maar die strook geschikt heeft 
geoordeeld voor weiland of tuingrond, terwijl 
zij, boven hare waarde als zoodanig, nog eene. 
·meerwaarde ontleent aan de volgende bestem-

L. 1934. 

mingsmogelijkheid : als, bij exploitatie, het 
niet onteigend wordend terrein van Rooze
krans mocht worden bebouwd, zal het ont
eigend wordend, aan de overzijde der straat 
gelegen deel van het terrein kunnen worden 
bestemd als overtuintjes voor de op het niet
onteigende te bouwen huizen ; waarbij dan 
nog verder wordt overwogen, dat, gezien de 
tegenwoordige en in de naaste toekomst te 
verwachten toestanden in het bouwbedrijf, het 
nog langen tijd zal duren, alvorens de te ont
eigenen grond de genoemde bestemming van 
overtuinen zal kunnen erlangen; 

dat, een en ander in aamnerking genomen 
en .gelet op de in de omgeving voor grond 
bestede prijzen de deskundigen en met hen de 
Rechtbank den te onteigenen grond op f 0.50 
per m 2 of totaal f 515.50 waardeeren; 

dat uit het voorgaande blijkt, dat de grieven 
onder 1 ° en 2° ogegrond zijn, daar de Recht
bank aangeeft, welke feiten aan hare bes! is
sing ten grondslag liggen, zoodat het bestre
den vonnis de gronden inhoudt waarop het 
berust· 

0. o;,,trent de grief onder 3 ° : 
dat de deskundigen, na te hebben uitge

maakt, dat de te onteigenen strook noch 
tegenwoordig noch toekomstig fabrieksterrein 
is, bij de behandeling van drie a, b en c ge
nummerde aanspraken van Roozckrans op 
verdere schadevergoeding, onder c wel ten 
aanzien van "gedaagdes overblijvenden 
grond", doch niet ten opzichte van den ont
eigenden grond de bestemming als fabrieks
terrein aannemen, waaruit volgt dat deze 
grief, als berustend op eene onjuiste lezing 
van het advies, niet tot cassatie kan leiden; 

0. omtrent de grief onder 4 ° : 
dat de deskundigen nog aan Roozekrans ver

goeding toekennen voor de kosten van het 
verplaatsen der zich op de onteigend wordende 
strook bevindende tuinsieraden, welke kosten 
zij, gezien de tegenwoordige arbeidsloonen en 
den daarvoor benoodigden tijd, schatten 
op f 5; 

dat blijkens het vonnis "deskundigen hebben 
medegedeeld, dat zich ten tijde van het onder
zoek op die strook slechts enkele sieraden be
vonden en de Rechtbank onder deze omstan
digheden geen termen v:indt van hun schat
ting af te wijken" ; 

dat uit een en ander blijkt, dat deze grief 
eveneens ongegrond is, daar de Rechtbank 
ook hier aangeeft, welke feiten aan hare be
slissing ten grondslag liggen en de wet het 
aangeven van meerdere of andere feiten niet 
eischt; · 

0. omtrent het tweede middel: 
dat de deskundigen niet alleen hebben over

wogen hetgeen het middel vermeldt, doch 
tevens hebben geoordeeld, dat het te ont
eigenen deel noch thans noch in de toekomst 
voor het bedrijf van Roozekrans noodig is en 
dus niet als fabrieksterrein of industriegrond 
is te beschouwen, ook niet in de toekomst, 
,,daar ook bij toekomstige uitbreiding van ge
daagde's bedrijf hij op het niet onteigend wor
dende voldoenden grond beschikbaar heeft 
voor die uitbreiding", waarna zij uitmaken: 
het onteigend wordende "is geschikt voor 
weiland of tuingrond ,en er is .geen meerdere 
waarde als tegenwoordig of toekomstig fa-

17 



1934 13 J UN I 258 

brieksterrein of industrie-terrein toe te ken
nen;'' 

dat volgens het bestreden vonnis "de door 
deskund igen gedane waardeering van den te 
onteigenen grond der R echtbank juist is voor
gekomen, zoodat zij deze overneemt en tot de 
hare maakt" ; 

dat dus kennelijk de Rechtbank de te ont
eigenen strook als weiland of tuingrond en 
niet als tegenwoordig of toekomstig fabrieks
of industrieterrein beschouwt en waardeert, 
onafhankelijk van de wijze, waarop Rooze
krans op het terrein zijn bedrijf uitoefent of 
zal u itoefenen; zul ks mede hierom, omdat de 
Rechtbank niet bij de waardeering van het 
onteigend wordende, maar bij een ander punt, 
nl. bij de vraag of wegens waardeverminde
ring van het niet onteigend wordende schade
loosstelling is toe te kennen het argument der 
deskundigen bezigt dat "het resteerend tei·
rein groot genoeg is voor uitoefening van 
1sedaagde's bedrijf en het exposeeren van zijn 
produeten, ook bij toekomstige uitbreiding van 
het bedrijf" ; 

dat de nog in het middel vervatte bewering, 
dat de argumenten der deskundigen betrek
king zouden hebben op veranderingen, ge
maakt na de nederlegging ter inzage bedoeld 
in art. 12 van de Onteigeningswet, geen steun 
vindt in de bestreden uitspraak en dus feite
lijken grondslag mist; 

dat het middel derhalve faalt; 
0. omtrent het derde middel: 
dat blijkens het vonnis Roozekrans, aan

spraak makende op schadeloosstelling wegens 
waardevermindering van het niet onteigend 
wordend deel, enkel heeft betoogd, dat, terwij l 
het geheele complex fabrieks- en expositieter
rein was, dit met 1/10 der grootte wordt ver
minderd ; 

dat de Rechtbank, op den bij de behandeling 
van het tweede middel reeds vermelden grond 
betreffende de mogelij kheid van bedrijfsuit
oefening door Roozekrans op het resteerend 
deel , waardevermindering van dat deel n iet 
heeft aangenomen, daarmede ui tmakend, dat 
de enkele ontneming van een deel van het 
terrein door de onteigening de waarde van 
het niet-onteigende onaangetast laat ; 

dat de Rechtbank, aldus het eenige door 
Roozekrans ter zake aangevoerd argument 
weerleggend, eene beslissing heeft gegeven 
welke de gronden bevat, waarop zij berust en 
die, a ls va n zuiver feitelijken aard, niet met 
vruch t in cassatie kan worden bestreden; 

V erwerpt het beroep; (Salaris f 450, Red.). 
(N. J.) 

13 J uni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22 . ) 

Terecht zijn Ged. Staten tot opheffing 
van eenige scholen in eene gemeente over

. gegaan, aangezien: 
a . voor de kinderen van een der op te 

heffen scholen op 1450 m afstand een 
andere openbare school aanwezig is; 

b . de cen trale ligging van een der over
blijvende scholen deze meer dan een der 
op te heffen scholen aangewezen doet zij n 
a ls m iddelpunt voor de school gaande jeugd 
i_n deze streek. 

Wij WILHELMI NA, enz.; 
Besch ikkende op de beroepen, ingesteld door 

le. den raad der gemeente Baarderadeel ; 2e. 
S. van der Meer en 26 andere ouders van 
leerlingen der openba1·e l agere school te Oos
terlittens, gemeente Baarderadeel ; en 3e. J . 
Mantel en 25 andere ouders van kinderen der 
openbare lagere school te \Veidum, gemeente 
Baarderadeel, voor zoover den appellant onder 
le. betreft, ten aanzien van de scholen te 
Huins en te Oosterlittens, de appellanten on
der 2e. ten aanzien van de school te Ooster
littens , de appellanten onder 3°. ten aanzien 
van de school te W eidum, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 1 Febr. 
1934, N°. 103, 2e afdeel ing, waarbij is be
paald, dat de openbare lagere scholen te 
Huins, Oosterlittens en Weidum, gemeente 
Baarderadeel, zullen worden opgeheven met 
ingang van 1 April 1934 of, indien beroep 
mocht worden ingesteld , met ingang van den 
eersten dag der maand, volgende op die, waar
in bij het gemeenteliestuur van Baarderadeel 
bericht inkomt, dat dit beroep ongegrond is 
verklaard; 

Den Raad van State, Afdeel ing voo1· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Mei 1934, N°. 281; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juni 1934, N°. 4656, afdeeling Lage1· Onder
wijs Algemeen; 

0. dat het bovengenoemde besluit van Ged. 
Staten van Friesland steunt op de overwegin
gen, dat de raad der gemeente Baarderadeel 
heeft besloten tot opheffiug van de openbare 
lagere school te Hijlaard, maar verder niet tot 
opheffing van scholen wenscht over te gaan; 
dat intusschen in deze gemeente zonder te 
groote bezwaren combinatie van enkele scho
len mogelijk is ; dat de school te Weidum kan 
worden vereenigd met die te Jellum-Beers, 
welke op slechts 1450 meter afstand van de 
eerstgenoemde school is gelegen; dat èn met 
het oog op de kinderen van de school te 
Hijlaard èn in verband met den toestand der 
gebouwen opheffing van de school te Weidum 
de voorkeur verdient boven opheffing van de 
school te Jellum-Beers; dat in het Westen der 
gemeente de scholen te Oosterlittens, Baard 
en Huins op zoodanigen afstand van elkaar 
zij n gelegen (Oosterlittens-Baard 1280 meter 
en Baard-Huins 2600 meter ), dat a lleen de 
middelste school, dus die te Baard, behoeft te 
bl ij ven bestaan; dat te Baard dan wel een 
lokaal zal moeten worden bijgebouwd, wat bij 
concen tratie te Oosterlittens , waar de school 
drie lokalen heeft, niet noodig zou zij n, doch 
dat, wanneer men let op de afstanden en reke
ning houdt met een in de toekomst wellicht 
nog wenschelij ke combinatie met de school te
Winsum, behoud van de school te Baard het 
meest wenschel ij k is; 

dat de raad der gemeente Baarderadeel in 
beroep aanvoert, dat het niet mogel ijk moet 
worden geacht de openbare lagere school te 
Huins op te heffen, omdat daardoor aan de 
schoolgaande kinderen een te groot bezwaar 
in den weg zal worden gelegd om geregeld 
het onderwijs te kunnen vol gen; dat de kin
deren van Rewerd en H optille - gehuchten 
onder Huins en H ijlaard - bij oµheffing van 



:359 13 JUNI 1934 

de openbare lagere school te Huins voor het 
beweken van de school te Baard, waarop zij 
dan alleen zullen zijn aangewezen, een afstand 
zu llen hebben af te leggen van respectievelijk 
4300 m en 5100 m; dat het geheele Noorde
lijke deel van de gemeente bij opheffing van 
deze school zal zijn verstoken van openbaar 
lager onderwijs, hetgeen in strijd moet worden 
geacht met a rt. 19 der L ager-Onderwijswet 
1920; dat weliswaar het aantal leerl ingen -
hetwelk thans 21 bedraagt - aan de bedoelde 
school niet groot is, doch de raad van oordeel 
is, dat in verband met de groote afstanden de 
school aldaar onmogelijk kan worden gemist; 
dat ook de Inspecteur van het Lager Onder
wijs in de inspectie Leeuwarden tot voor kor
ten tijd van meening was, dat de openbare 
lagere school te Huins moest blijven bestaan 
om het Noordelijke deel van de gemeente niet 
geheel van openbaar onderwijs te ontblooten; 
dat de raad voorts bezwaar meent te moeten 
maken tegen opheffing van de openbare lagere 
school te Oosterlittens; dat, zooals hierboven 
reeds, naar hij meent, op vol doende wijze is 
aangetoond, de opheffing van de openbare 
lagere school te Huins niet houdbaar is en hij 
derhalve vehrouwt, dat het desbetreffende be
slu it van Ged. Staten op dit punt zal worden 
vernietigd; dat, wanneer, hetgeen hij hoopt 
en vertrouwt, de openbare lagere school te 
Huins zou worden gehandhaafd, het behoud 
van de openbare lagere school te Baard voor 
de door Ged. Staten beoogde combinatie met 
Huins niet meer noodig is; dat de combinatie 
van de scholen te Baard en Oosterlittens naar 
zijne meening dan het meest gewenscht is te 
Oosterlittens; dat de school te Oosterlittens 
voor eenige jaren geheel gerestaureerd is en 
uit drie lokalen bestaat, zoodat de leerlingen 
van Baard en Oosterlittens beide daarin kun
nen worden ondergebracht, ronder dat kosten 
.;uilen behoeven te worden gemaakt; dat de 
school te B aard slech ts uit twee lokalen be
staat, zoodat daar een derde lokaal zou moe
ten worden bijgebouwd; dat Oosterlittens be
staat uit een dorp met eenige verafgelegen 
gehuchten - Schrins, Langwerd en Wammert 
- waarom voor vele kinderen de afstand van 
Oosterlittens naar Baard aanmerkelijk langer 
is dan de afstand van Baard naar Oosterlit
tens; dat Baard ui tslui tend bestaat uit een 
dorp met eenige verspreide boerderijen; dat 
er zijns inziens dus a ll e reden is de combinatie 
van de scholen te Baard en Oosterlittens te 
·,oltrekken in de school te Oosterlittens, om 
reden daarmede de grootst mogelijke bezuini -
5ing wordt bereikt en tevens naar billijkheid 
rnkening wordt gehouden met eene juiste ver
deeling der afstanden; dat hij verzoekt het 
besluit van Ged. Staten in zooverre te willen 
vernietigen, dat n iet wordt opgeheven de open
bare lagere school te Huins en in plaats van 
de openbare lagere school te Oosterlittens 
wordt opgeheven de openbare lagere school 
te B aard ; 

dat S. van der Meer en anderen in beroep 
aanvoeren, dat de school te Oosterl ittens plaats 
biedt voor 144 leerlingen volgens art. 6 van 
de Lager-Onderwijswet 1920 en dus alle leer
lingen van de gezamenlijke scholen Huins, 
Baard en Oosterlittens kan bevatten; dat het 
aantal leerl ingen de r openbare lagere school 

te Oosterl ittens vermoedelijk met 1 April 1934 
43 zal bedragen; dat het van de dri e school
gebouwen het eenige is, dat al deze leerlingen 
kan bevatten; dat de beide overige scholen 
slechts ruimte bieden voo1· 96 leerlingen; dat 
e r bij de genoemde school een leegstaand 
lokaal is, dat zonder groote kosten in gebruik 
genomen kan worden; dat de afstand Baard
Oosterlittens 1.2 km bedraagt, terwijl de af
stand van Oosterli ttens (buurtschap Schrins, 
\,Vammert en Waekens) naar Baard ± 3 km 
bedraagt; dat de genoemde school de beschik
king heeft over een mooi gymnastieklokaal; 
dat deze school voor vier jaar geheel is ver
bouwd en de gebruikte lokalen in uitstekende 
conditie zijn; dat de Inspecteur van de Volks
gewndhei d, Dr. Tuntler uit Groningen. bij een 
onderzoek heeft verklaard, dat het gebouw 
uitstekend in orde was; dat huns inziens het 
bes luit van Ged. Staten moet worden ver
n ietigd; 

dat J. :Mantel e. a. in beroep aanvoeren , dat 
zij de opheffing van de school te Weidum in 
strijd achten met de belangen hunner kin
deren; 

0. dat met Gec- Staten en de geraadpleegde 
organen van het Rijksschooltoezicht. moet wor
den aangenomen, dat de meest doelmatige 
concentratie van openbare lagere scholen in 
het onderhavige gedeelte van de gemeente 
Baarderadeel wordt bereikt door opheffing, 
behalve van de school te Hijlaa,rd, waartoe de 
gemeenteraad besloot, van de school te Wei
dum, a lsmede van de scholen te Huins en te 
Oosterlittens ; 

dat op deze wijze met zoo gering mogelijk 
ongerief voor de schoolgaaude jeugd de door 
de t ijdsomstandigheden geboden bezuiniging 
op de ui tgaven van het openbaar lager onder
wijs in die streek wordt verkregen; 

dat voor de kinderen, die thans te Weidum 
school gaan, op 1450 m afstand van dat dorp 
bij Beers eene andere openbare l agere school 
aanwezig is, zoodat van ernstige bezwaren 
tegen de opheffing van die school niet kan 
worden gesproken; 

dat voorts de opheffing van de scholen te 
Huins en te Oosterli ttens, welke dorpen op 
onderscheidenlijk 2600 m en 1280 m afstand 
van Baard zijn gelegen, inzonderheid voor de 
k inderen uit Huins wel eenig bezwaar za l op
leveren, doch dat zulks niet opweegt tegen het 
voordeel van de te verkrijgen bezuiniging, a l 
zal aan de school te Baard een lokaal moeten 
worden bijgebouwd; 

dat weliswaar concentratie in de school te 
Oosterlittens zekere voordeelen zou bieden, 
o. a. omdat deze school geen uitbreiding zou 
1-iehoeven, doch dat de centrale ligging van 
Baard dit dorp meer dan Oosterlittens aange
wezen doet zijn als 1niddelpunt voo t· de school
gaande jeugd in deze streek; 

dat op g rond van een en ander Ged. Staten 
terech t de opheffing van de scholen te \Vei
dum, Huins en Oosterlittens hebben bevolen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 
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13 Juni 1934. ARREST van den .Hoogen 
Raad. (Vergunn ingsrecht in de gemeente 
Slochteren.) 

Jn art. 79 der Drankwet wordt niet ge
sproken van het (tusschentijds) verleenen 
eener vergunning, doch van het overschrij
ven eener (reeds) verleende vergunning. 

De wet onderscheidt tusschen beide be
grippen, gelijk ook blijkt uit de bepalin
gen van art. 25, derde lid, en art. 30, 
zesde lid, waarin bij wijze van uitzonde
ring wordt geregeld in hoever een over
geschreven vergunning zal gelden als een 
(tusschentijds) verleende vergunning. 

Deze opvatting vindt bevestiging in de 
omstandigheid, dat in de gevallen van 
art. 70 teruggave van recht over onge
bruikte kwartalen aan den eersten ver
gunninghouder niet is voorgeschreven. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Slochteren tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Belastingen te Groningen van 6 
.Jan. 1934, betreffende den aanslag in het 
vergunningsrecht der gemeente Slochteren 
over het jaar 1932/1933 opgelegd aan A. te 
Slochteren; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0. dat aan A. over het jaar 1932/1933 een 
aanslag in het vergunningsrecht tot een be
drag van f 30 is opgelegd, welke aanslag op 
zijn boowaar door den Raad der gemeente 
Slochteren is geh andhaafd; 

dat belanghebbende bij den Raad van Be
roep heeft aangevoerd, dat hem geen nieuwe 
vergunning is verleend, doch dat met toepas
sing van art. 79 der Drankwet (S. 1931, n°. 
476), de vergunning, die zijn vader h ad , op 
hem is overgeschreven, zoodat een bestaande 
vergunning voor een ander persoon is komen 
te gelden; 

dat hij derhalve geen gemeentelijk vergun
ningsrecht voor het jaar 1932/33 is verschul
digd; 

dat de Raad van Beroep de grief van be-
1 anghebbende gegrond heeft geacht, en de be
si issing van den gemeenteraad van Slochteren 
zoomede den aanslag heeft vernietigd, uit 
overweging: 

"dat uit de bewoordingen van art. 79 der 
Drankwet volgt, dat de vergunning is overge
schreven en dus een bestaande vergunning 
ten name van een ander persoon is gesteld; 

,,dat de meening van den Raad der ge
meente Slochteren, dat een nieuwe vergun
ning is verleend, in strijd is met de duidelijke 
bewoordingen van genoemd art. 79; dat het 
weliswaar juist is, dat drankwetvergunningen 
persoonlijk zijn en niet op het perceel rusten, 
doch dat dit niet medebrengt, dat uit de be
paling van art. 79 der genoemde Drankwet, 
in strijd met de bewoordingen daarvan, zou 
moeten worden gelezen, dat in de daar be
doelde gevallen een nieuwe vergunning wordt 
verleend"; 

0. dat de Burgemeester der gemeente Sloch
teren in cassatie stelt : 

S. of v. t. van art. 25 , eerste lid, i. v. m . 
art. 79 der Drankwet (S. 1931, n°. 476) , en 
ter toelichting aanvoert: 

dat het overschrijven van een vergunning, 
waarvan sprake is in art. 79 der Drankwet 
1931 , S. 476, all een is aan te merken als een 
vorm van verleenen van een vergunning aan 
den belanghebbende, omdat de drankwetver
gunningen in de eerste plaats rusten op den 
persoon en niet op een perceel ; 

dat hieruit voortvloeit, dat in casu tusschen
tijds een vergunning werd verleend, waarvoor 
ingevolge art. 25 van meergenoemde wet het 
vergunningsrecht bij kwartalen wordt bere
kend; 

0. hieromtrent : 
dat in art. 79 der Drankwet, over welks 

beteekenis in deze zaak geschil bestaat, niet 
wordt gesproken van het (tusschentijds) ver
leenen eener vergunning doch van het over
schrijven eener (reeds) verleende vergunning; 

dat de wet tusschen beide begrippen onder
scheidt, gelij k ook blijkt uit de bepalingen 
van art. 25, derde lid, en art. 30, zesde lid, 
waarin bij wijze van uitzondering wordt ge
regeld in hoever een overgeschreven vergun
ning zal gelden als een (tusschentijds) ver
leende vergunning; 

dat deze opvatting bevestiging vindt in de 
omstandigheid, dat in de gevallen van art. 79 
teruggave van recht over ongebruikte kwarta
len aan den eersten vergunninghouder niet is 
voorgeschreven; 

dat de bestreden uitspraak dus juist is en 
het middel ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

14 Juni 1934. U ITSPRAAK van den Cen
tralen R aad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

Eervol ontslag van en toekenning van 
wachtgeld (z .g. kort wachtgeld op den 
voet van art. 3 sub b van het in deze van 
toepassing verklaarde K . B. van 3 Augus
tus 1922, S. 479: Rijkswachtgeldenbesluit) 
aan een ambtenaar in dienst der gemeente 
Rotterdam. 

Bij de beoordeeling van de vraag, of be
trokkene onder a van voornoemd artikel 
moet worden gerangschikt, mag geen re
kening worden gehouden met eventueele 
ongunstige economische omstandigheden, 
wijl deze n iets uitstaande hebben met den 
aard zijner bekwaamheden. 

Ingevolge de bepaling van art. 3, lid 2 
van voornoemd K. B. , krachtens welke de 
termijn, gedurende welken kort wachtgeld 
wordt genoten, wordt verlengd met een 
bepaald tijdvak "voor elk jaar door hem 
volbrachten diensttijd", kan bij de toe
kenning van dit wachtgeld slechts reke
ning worden gehouden-met het aantal vol
brachte dienstjaren en niet ook met een 
slechts gedeeltelijk vervuld dienstj aar. 

Voor den Centralen Raad van Beroep 
mogen door klager · voor zijn vordering 
gronden worden aangevoerd, welke hij 
niet voor het Scheidsgerecht heeft te berde 
gebracht. 
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De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

B. B., wonende te Rotterdam, te dezer zake 
domicilie gekozen hebbende ten kantore van 
Mr. H. B. J. Waslander, advocaat te Utrecht, 
klager, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden L. van Zessen, 
wonende te Rotterdam, · 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
I. P. Bouwman, ambtenaar bij de gemeentelijke 
Arbeidsbeurs, bijgestaan door zijn raadsman 
Mr. C, R. C. Wijckerheld Bisdom, beiden 
wonende te Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat de Directeur van de Rotterdamsche 

Electrische Tram, gelet op het Reglement op 
den rechtstoestand van het personeel der Rot
terdamsche Electrische Tram en meer in het 
bijzonder op artikel 76, lid 2, onder e, bij be
sluit van 17 Juli 1933 aan den conducteur bij 
zijn tak van dienst B. B., met ingang van 19 
September 1933, wegens verandering in de or
ganisatie van den tak van dienst, waartoe hij 
behoort, eervol ontslag uit den dienst der ge
meente beeft verleend en heeft medegedeeld, 
dat Burgemeester en Wethouders, met toepas
sing van de regeling, opgenomen in Gemeente
blad n°. 14 (bedoeld zal zijn: n°. 15) van 1932, 
hebben besloten hem met ingang van den datum 
van ontslag een wachtgeld op, den voet van de 
Wachtgeldregeling voor de Burgerlijke Rijks
ambtenaren toe te kennen ; .. 

0. dat de Directeur der ~emeentelijke Ar
beidsbeurs te Rotterdam, ten. deze handelende 
krachtens de hem bij besluit van Burgemeester 
en Wethouders van 19 April 1932 verleende 
algemeene opdracht, aan klager bij besluit van 
5 September 1933 een z.g. kort wachtgeld heeft 
toegekend; 

0. dat het Scheidsgerecht, bedoeld in artikel 
86 van voormeld Reglement; bij uitspraak van 
1 Februari 1934 het door klager ingestelde be
roep tegen het besluit, waarbij hem een z.g. 
kort wachtgeld is toegekend, ongegrond heeft 
verklaard; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift aanvoeren
de, dat hij in dienst der Rotterdamsche Elec
triscbe Tram een ambt bekleedde, dat een 
hoofdbetrekking vormde, en uit hoofde van 
den aard van zijn werkzaamheden redelijker
wijze geacht moest worden een gelijkwaardige 
positie anders dan in openbaren dienst niet 
binnen een redelijken termijn te kunnen ver
krijgen ; dat zijn bekwaamheden in dienst van 
de Rotterdamsche Electrische Tram zich im
mers zoo zeer in een bepaalde richtin1>, hebben 
ontwikkeld, dat zijn kans op het verkrijgen van 
een gelijkwaardige functie in particulieren 
dienst in zeer belangrijke mate is verminderd; 
dat ten onrechte bii de berekening van het hem 
toegekende wachtgeld slechts rekening is ge
houden met het aantal door hem volbrachte 
volle dienstjaren en niet met een slechts ge
deeltelijk door hem vervuld · dienstjaar; dat 

daarmede een irrationeele en onjuiste toepas
sing is gegeven aan artikel 3, lid 2, der wa.cht
gelddregeling, weshalve h.ij heeft gevorderd, 
dat deze Raad die uitspraak moge vernietigen, 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam tot toekenning van een z.g. 
kort wachtgeld moge nietig verklaren en ver
staan, dat klager lang wachtgeld toekomt naar 
door dezen Raad te bepalen maatstaf ; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam, als 
vertegenwoordiger van verweerder, bij contra
memorie heeft geconcludeerd tot bevestiging 
van de beslissing, waarvan beroep, en tot af
wijzing van klagers vordering; 

In rechte: 
0. dat lid 7 van artikel 78 van meergenoemd 

Reglement luidt : ,,Is het eervol ontslag aan 
een ambtenaar in vasten dienst of op proef 
gevolg van vermindering of beëindiging van 
werkzaamheden of van een nieuwe organisatie 
van het dienstvak, waartoe hij behoorde, dan 
wordt hem volgens nader door den Gemeente
raad te stellen regelen wachtgeld toegekend" ; 

0. dat bedoelde regelen zijn gesteld bij Ge
meenteverordening van Rotterdam dd. 18 Fe
bruari 1932, welke verordening onder n°. 15 
in het Gemeenteblad van 1932 is opgenomen 
en 1 Maart 1932 iu werking is getreden; 

0. dat artikel 1 dier Verordening inhoudt, 
dat het wachtgeld, bedoeld in voormeld artikel 
78, wordt geregeld met overeenkomstige toe
passing van de bepalingen, vervat in de arti
kelen 1 tot en met 11 (uitgezonderd het laatste 
lid van artikel 1) van het Koninklijk Besluit 
van 3 Augustus 1922, S. 479, betreffende de 
toekenning van wachtgeld aan burgerlijke Rijks
ambtenaren, zooals dit Koninklijk Besluit nader 
is gewijzigd ; 

0. dat artikel 2 van dit Koninklijk Besluit 
luidt: 

"Behoudens het bepaalde in artikel 3, vijfde 
lid, van dit besluit worden met betrekking tot 
den duur en het bedrag van het wachtgeld de 
burgerlijke Rijksambtenaren onderscheiden in : 

a. hen , die een ambt bekleecJen, hetwelk een 
hoofdbetrekking vormt, en uit hoofde van den 
aard hunner bekwaamheden redelijkerwijze ge
acht moeten worden een gelijkwaardige positie 
anders dan in openbaren dienst niet binnen een 
redelijken ter_mijn,,te kunnen verkrijgen , 

b. de overigen. ; 
0 . dat het door klager bekleede ambt een 

hoofdbetrekking vormde, zoodat hij onder a 
van voormeld artikel 2 moet worden gerang
schikt en dientengevolge krachtens artikel 3 
van genoemd K. B. recht heeft op een z.g. lang 
wachtgeld, indien moet worden aangenomen. 
dat hij uit hoofde van den aard zijner bekwaam, 
heden redelijkerwijze geacht moet worden een 
gelijkwaardige positie ( aan die, welke hij bij 
de Rotterdamsche Electrische Tram bekleedde) 
anders dan in openbaren dienst niet binnen 
een redelijken termijn te kunnen verkrijgen ; 

0. dat, naar 's Raads oordeel, de bekwaam
heden van klager, die eenige jaren conducteur 
was in dienst der Rotterdamscbe Electrische 
Tram, niet gezegd kunnen worden in dien tijd 
zoo zeer in een bepaalde richting te zijn ont
wikkeld, dat hij uit hoofde van den aard daar
van geacht zou moeten worden een gelijk
waardige positie, anders dan in openbaren 
dienst, ~iet binnen een redelijken termijn te 
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kunnen verkrijgen, moetende veeleer worden 
aangenomen, dat de in dien tijd door hem ver 
worven bekwaamheden h em van nut zullen 
kunnen zijn bij het zoeken naar een gelijkwaar
dige positie in de vrije maatschappij ; 

O. dat a lsnog moge worden opgemerkt, dat 
bij de beoordeeling van de vraag, of de betrok
kene onder a van voormeld artikel 2 moet wor
den gerangschikt, geen rekening mag worden 
gehouden met eventueele ongunstige econo
mische omstandigheden, wijl toch deze, hoe
zeer zij in menig geval een ernstige belemmering 
vormen voor het spoedig verkrijgen van een 
nieuwe betrekking, niets uitstaande hebben 
met den aard zijner bekwaamheden ; 

0. dat klager mitsdien terecht is beschouwd 
a ls te vallen onder meergemeld artikel 2, sub b, 
en hem terecht een z.g. kort wachtgeld is toe
gekend; 

0. dat in de contra-memorie door verweerder 
is aangevoerd, dat klager er zich in zijn klaag
schrift op heeft beroepen, dat bij de berekening 
van het hem toegekende korte wachtgeld met 
gedeelten van dienstjaren geen rekening is ge
houden, doch dat hij deze klacht bij h et Scheids
gerecht niet naar voren heeft gebracht en de 
Centrale Raad daarop.dus geen acht zal kunnen 
slaan; 

0. echter, dat het een partij volkomen vrij 
staat, in verband met het door hem bestreden 
besluit, in zijn klaagschrift bij dezen Raad 
nadere gronden aan te voeren, welke hij niet 
voor het Scheidsgerecht heeft te berde gebracht, 
betreffende immers, krachtens artikel 45 van 
de Ambtenarenwet 1929, de uitspraak van den 
Centralen Raad van Beroep de besluiten, han
delingen of weigeringen ( om te besluiten of 
~e handelen) , door de vorderingen der partijen 
aan zijn oordeel onderworpen, zoodat deze 
Raad het betrokken besluit in zijn geheel heeft 
te beoordeelen. 

0 . alsnu ten aanzien van de ten deze door 
klager aangevoerde grief, dat krachtens ar
tikel 3, lid 2, van meergemeld Koninklijk Be
sluit de termijn, gedurende welken het aldaar 
bedoelde korte wachtgeld door den betrokkene 
wordt genoten, met een bepaald tijdvak wordt 
verlengd "voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttij d ", welke laatstaangehaalde bewoor
dingen, naar 's Raads oordeel, a lleszins duidelijk 
en redelijkerwijs niet voor tweeërlei uitleg vat
baar zijn en dan ook bij het bestreden besluit 
nopens toekenning van wachtgeld bij het be
palen van den tijdsduur daarvan terecht slechts 
rekening is gehouden met het aantal door klager 
volbrachte dienstjaren en niet ook nog met een 
slechts gedeeltelijk vervuld dienstjaar; 

0. dat derhalve, nu niet gebleken is, dat het 
bestreden besluit op eenigen grond, bedoeld in 
artikel 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangevochten, het ingestelde beroep 
ongegrond behoort te worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het ingestelde beroep ongegrond. 

(A.B.) 

18 J uni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Vrachtverdeeling Binnen
scheepvaart art. 7. ) 

Onjuist is het betoog der R echtb. , ·dat 
vervoer binnen de gemeentelijke grenzen 

buiten de regeling der wet van 5 Mei 1933 
S. 251 valt. 

Daarop behoeft niet nader te worden 
ingegaan omdat het telastegelegde en be
wezenverklaarde om andere reden niet 
strafbaar is. 

Art. 7 van genoemde wet bevat welis
waar voor het vervoer, mits plaats heb
bende binnen het Rijk, geen beperking 
m. b. t. de plaats of plaatsen waar het 
vervoer plaats vindt, doch brengt onmis
kenbaar tot uitdrukking, dat het inladen 
of het in lading nemen van de vervoerde 
goederen moet plaats hebben gehad bin
nen het district genoemd in het besluit 
a ls in art. 2 der wet bedoeld. I. c. nu 
noemen telastelegging en bewezenverkla
ring de plaats van het inl aden of in la
ding nemen niet. [Anders implicite Adv.
Gen. Besier, die nog de vraag stelt, of 
wel terecht het feit was telastegelegd aau 
dezen verdachte, die wel de eigenaar was 
van het schip doch niet de gezagvoerder, 
en deze vraag bevestigend beantwoordt.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te Zutphen, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde R echtbank van 23 
Maart 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een mondel ing vonnis van 
het Kantongerecht te Apeldoorn van 4 ,Tan. 
1934, de gerequireerde W . T. , beurtvaart- en 
motordienstondernemer, ter zake van het te 
zijnen laste bewezenverklaarde van alle rechts
vervolging is ontslagen. 

Concfusie van den Advocaat-Generaal Besier. 

Bij het bestreden in hooger beroep gewezen 
vonnis is bewezen verklaard, dat verdachte op 
16 October 1933 des voormiddags circa 11 %. 
uur in de gemeente Apeldoorn, terwijl op 7 
September 1933 bij Kbninklijk Besluit van 18 
Augustus 1933 n°. 45 in werking was getrtiden 
het besluit van de Kamer van Koophandel on 
Fabrieken voor Salland te Deventer van J.6 
Augustus 1933, zijnde een besluit als bedoeld 
in art. 2 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251 , 
ingevolge het Koninklijk Besluit van 24 Juli 
1933 n°. 7, terwijl de gemeente Apeldoorn 
gelegen was binnen het district, genoemd in 
(lees: in bovenbedoeld besluit van) bovenbe
doelde Kamer van Koophandel , als e igenaar 
van het motorvaartu ig "Ideaal" 128 ton , als
toen aldaar in het Apeldoorn-Dierensche ka
naal , in bedoeld vaartuig goederen, zooals 
cocos, granen, rijst en andere stukgoederen 
voor vervoer naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen heeft vervoerd, zonder dat blijkens 
een daarvan overgelegd geldig bewijs, al s 
bedoeld in art. 4 van bovengenoemde wet, 
zulks geschiedde krachtens eene overeenkomst, 
ten aanzien van welke door eene Bevrachtings
Commissie tusschenkomst of goedkeuring was 
verleend. 

De Rechtbank achtte dit bewezen verklaarde 
echter niet strafbaar en ontsloeg te dier zake 
den verdachte van alle rechtsvervolging op 
de overweging: 

" dat het bij dagvaard ing telastegelegJe im 
aldus bewezen verklaarde slechts inhoudt ,,ver
voer naar binnen het Rijk gelegen plaatsen" 
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zonder eenige nadere aanduiding dienaan
gaande; 

"dat derhalve daaruit niet blijkt, dat het 
daarbij bedoelde vervoer anders dan binnen 
de grenzen der gemeente Apeldoorn heeft 
moeten plaats vinden; 

"dat echter vervoer binnen de gemeentelijke 
grenzen, blijkens de redactie van art. 7 1 id 1 
der Wet van 5 Mei 1933 S. 251 buiten de 
regeling der Wet valt, zoodat dit feit uit 
hoofde dier wetsbepaling niet strafbaar is; 

"dat zu lks ook niet het geval is ingevolge 
eenige andere bepaling der strafwet" . 

Bij schriftuur komt de Officier van Justitie 
hiertegen op, als middel tot cassatie aanv..ie
rende: 

"S. door n.-t. van art. 11 der Wet van 5 
Mei 1933 S. 251 en door v. t. van art. 7 dier 
Wet". 

Ik kan mij met dit middel volkomen ve1·
eenigen. Terecht betoogt de Officier in de 
toelichting, dat blijkens de considerans der 
"Vet het doel daarvan is regelen te treffen 
ten aanzien van de binnenscheepvaart en dat 
ook de \Vet zei ve meer dan eens spreekt van 
vervoer naar binnen het Rijk gelegen plaPt
sen, in tegenstell ing met vervoer naar buiten 
het Rijk gelegen plaatsen, en dat nergens in 
de wet, ook niet in art. 7, staat vermeld wat 
de Rechtbank daarin leest. Bovendien is het 
niet duidelijk, waarom de Rechtbank, art. 7 
lezende zooals zij doet, aan hare eigen bewe
zenverklaring, waarvan de bewoordingen aan 
dat artike l ontleend zijn niet dezelfde betee
kenis geeft als aan de bewoordingen van het 
wetsvoorschrift. 

Het bewezen verklaarde is dus wel degelijk 
strafbaar. Wel heb ik mij nog afgevraagd, of 
wel terecht het feit was telastegelegd aan 
dezen verdachte, die wel de eigenaar was van 
het schip, doch niet de gezagvoerder daarop. 
Ik heb ten slotte gemeend deze vraag bevesti
gend te moeten beantwoorden, omdat ook van 
den eigenaar (ondernemer) gezegd kan wo,·
den, dat hij de goederen in het vaartuig ver
voert, zij het dan ook in eenigszins overdrach
telijken zin. De Memorie van Toelichting op 
de Wet spreekt doorloopend van den schipper, 
doch bedoelt daarmede vermoedelijk niet den 
gezagvoerder, die trouwens tegenwoordig ka
pitein heet. Zij spreekt ook wel van de onder
neming, welke uitdrukking ook voorkomt in 
art . 4, lid 1 onder c der Wet zelve, waarvan 
voorts art. 11, li d 3 veronderstelt, dat oyer
tredingen ook door 1'0chtspersonen kunnen 
worden gepleegd, dus althans óók door ande
ren dan den gezagvoerder. 

Thans blijft nog over het bepalen der be
naming en van de strafmaat. Bij het eerste 
doet zich de vraag voor, of tot het strafbare 
feit van art. 7, voor zoover dit in vervoeren 
bestaat, ook als bestanddeel behoort het ge
pleegd zijn daarvan binnen het district, ge
noemd in het Besluit der K amer van Koop
handel. die de betrokken Bevrachtingscom!TIIS
s ie heeft benoemd. Blijkens de wordingsge
sch iedenis van art. 7 is dit niet het geval. De 
H. R. vergelijke de Memorie van Antwoord. 

Wat de straf betreft, schijnt mij een zeer 
geringe voldoende, in aanmerking genomen, 
dat, gelijk verdachte heeft beweerd en niet is 
tegengesproken, hij van de afwijzing van zijn 

verzoek om ontheffing van het vervoerverbod 
hooger beroep had ingesteld en dat moeilijk 
van hem verwacht kon worden, dat hij maar 
steeds op een beslissing daarop wu blijven 
wachten, zijnde zoodanige beslissing zelfs op 
den dag der terechtzitting in hooger beroep 
(9 Maart 1934) nog niet door hem ontvangen. 

Ik concludeer dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voor zoo-,er 
betreft de niet-strafbaarverklaring van het be
wezen verklaarde en het ontslag van den ver
dachte van alle rechtsvervolging te dier zake, 
dat het bewezen verklaarde alsnog strafbaar 
zal worden verklaard en de verdachte te dier 
zake strafbaar, dat met aanhaling van de 
artt. 7 en 11 der Wet van 5 Mei 1933, S. 251, 
en 23 en 91 Sr. aan het bewezen verklan. rde 
zal worden gegeven de benaming: het na de 
inwerkingtreding van een besluit, houdende 
benoeming van eene Bevrachtingscommissie, 
in een vaartuig vervoeren van goederen naar 
binnen het Rijk gelegen plaatsen, zonder dat 
dit, blijkens een daarvan overgelegd door eene 
Bevrachtingscommissie afgegeven geldig be
wijs, geschiedt krachtens eene overeenkomst, 
ten aanzien van welke door haar tusschen
komst of goedkeuring is verleend, en dat de 
verdachte te dier zake zal worden veroordeeld 
tot betaling van een geldboete van een gulden, 
bij gebreke van betaling of verhaal te vervan
gen door hechtenis gedurende een dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

T averne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schr iftuur: 
S . door n.-t. van art. 11 der Wet van 5 Mei 

1933 S. 251 en door v. t. van art. 7 dier wet; 
Ten aanzien van het voorgestelde cassatie

middel: 
0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 

van den gerequireerde overeenkomstig de dag
vaarding is bewezenverklaard, enz. (zie con
clusie); 

0. dat de Rechtbank dit bewezene - met 
ontslag van rechtsvervolging als voormeld -
niet strafbaar heeft geoordeeld op de navol 
gende gronden : 

"dat het bij dagvaarding telastegelegde ;in 
aldus bewezen verklaarde slechts inhoudt "ver
voer naar binnen het Rijk gelegen plaatsen" 
zonder eenige nadere aanduiding dienaan
gaande, enz. (zie conclusie); 

0. dat het betoog der Rechtbank, dat ver
voer binnen de gemeentelijke grenzen buiten 
de regeling van rle wet van 5 Mei 1933, 8. 
251, va lt, niet juist is; 

dat hierop echter niet nader behoeft 'te wor
den ingegaan, omdat het ten laste gelegde en 
bewezenverklaarde toch niet strafbaar is, zoo
dat de door de Rechtbank gegeven beslissing, 
zij het op andere gronden, juist is en het 
middel dus niet kan slagen ; 

0 . immers, dat genoemd art. 7 voor het 
vervoer, mits plaats hebbende binnen het Rijk , 
weliswaar geen beperking bevat met betrek
king tot de plaats of plaatsen waar het ver
voer plaats vindt, doch het artikel onmisken
baar tot uitdrukking brengt, dat het inladen 
of het in lading nemen van de vervoerde goe
deren moet hebben plaats gehad binnen het 
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district genoemd in het besluit als in art. 2 
der wet bedoeld; 

dat ech ter de telastlegging en bewezenver
klaring de plaats van het inladen of in lading 
nemen niet noemt, zoodat uit niets blijkt, dat 
aan vorenbedoeld vereischte ten deze is vol
daan; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

18 J uni 1934. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen, Nr. 3205, Afd. K.W., aan 
Burgemeesters en Wethouders van a ll e ge
meenten, betreffende Behoud van oude 
gebouwen. 

Bij rondschrijven van mijn toenmal igen 
ambtsvoorganger van 15 Februari 1927, n° . 
8621, afdeeling Kunsten en Wetenschappen, 
werd, met herinnering aan vroegere soortge
lijke aanschrijvingen, verzocht, aan m ijn De
partement steeds kennis te geven van voor
genomen slooping, verbouwing of herstelling 
van oude gebouwen. Vele gemeentebesturen 
verleenen dientengevolge hun medewerking en 
zenden geregeld waarschuwingen aan mijn 
Departement in, waardoor de Rijksdienst voor 
de monumentenzorg de gelegenheid krijgt, een 
onderzoek in te stell en en ik in voorkomende 
gevallen pogingen kan aanwenden om ver
nieling of beschad ig ing van gebouwen, die 
als monument van geschiedenis en kunst aan
gemerkt moeten worden, te voorkomen. 

H et komt echter ook nog herhaaldelijk voor, 
dat gebouwen met monumentale waarde wor
den gewijzigd of zelfs gesloopt, zonder dat 
mij daaromtrent, te voren mededeeling wordt 
gedaan. 

In het belang van het behoud van de waar
den van hi storisch of aesthetisch belang, d ie ons 
uit het verl eden overgebleven zij n, meen ik 
clan ook goed te doen met andermaal Uw 
aandacht op de beteekenis van tijd ige waar
schuwing te vestigen en nog eens samen te 
vatten , wat mijn verzoek inhoudt. 

Wanneer het voornemen bestaat eenig oud 
gebouw, dat hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk 
als monument van geschiedenis en kunst kan 
worden aangemerkt, te sloopen, te verbouwen 
of te herstellen, zie ik daarvan zoo spoedig 
mogelijk bericht tegemoet. Hetzelfde gelpt 
voor alle gebeurtenissen, die voor de toe komst 
van eenig oud gebouw gevaar kunnen mede
brengen. Ik noem b.v. verandering van e ige
naar of van bestemming, waardoor verwacht 
mag worden, dat daarvan plannen tot sloo
ping of a ndere aantasting van de historische 
of aesthetische waarde het gevolg zullen zijn. 

Bere ikt mij een dergelij k bericht, dan heb 
ik gelegenheid om aan den sinds jaren geor
ganiseerden Rijksdienst, die techn isch en we
tenschappelijk daarvoor volkomen berekend 
is, op te dragen een onderzoek in te stellen 
en zoo nood ig maatregelen tot afwending van 
de gevaren in te leiden. 

Ook wanneer oude gebouwen alleen van 
een besteigering voorzien worden, zonder da t 
verandering of andere aantasting in het voor
nemen li gt, zal ik steeds op bericht daa rom; 
ti;E\nt prijs steil en , omdat van de steigers ge-

bruik kan worden gemaakt om het bouwwerk 
van Rijkswege op te meten en in teekening te 
brengen en aldus de kennis en de documen
teer ing ervan uit te bre iden . 

Er kan twijfel bestaan of eenig gebouw of 
gedeelte daarvan moet worden gerekend tot 
de monumenten van geschiedenis en kunst en 
of de daaraan voorgenomen werken inderdaad 
zijn monumentaal karakter zullen aantasten. 
In het algemeen kan ik U slech ts verzoeken 
mij in dergelij ke gevall en Uw bericht nooit 
te onthouden. Een waarschuwing, waaraan 
geen gevolg behoeft te worden gegeven, 
schaadt niemand , terwijl het ach terwege laten 
ervan in een geval, waar in wèl diende te 
worden opgetreden, het reddeloos schenden of 
verloren laten gaan van cultureele waarden 
tot gevolg kan hebben. Een betrouwbare 
leidraad vindt Uw Coll ege in de "Voodoopige 
lijst van de Nederlandsche monumenten va n 
geschiedenis en kunst" , di e vanwege mijn De
partement achtereenvolgens voor a ll e provin
ciën in het licht is gegeven. Aan e lke ge
meente is van het deel, waarin de mon umen
ten binnen haar grondgebied vermeld zijn , 
een exemplaar toegezonden. Aan de hand van 
dit boekwerk kan dus steeds worden nage
gaan ol eenig gebouw in Uw gemeente tot de 
monumenten gerekend moet worde1\ . 

Mijn bedoeling is niet, dat Gij U bij Uw 
meld ingen beperkt tot de gevallen, di e langs 
off icieelen weg te Uwer kennis komen. Ook 
voor bericht omtrent gevallen, die U langs 
anderen weg bereiken, houd ik mij aanbevo
len. Ook geldt mijn verzoek niet uitsluitend 
particuliere gebouwen maar tevens eigendom
men van openbare lichamen. 

Het kan nuttig zijn Uw kennisgeving, tenzij 
het spoedeischend karakter zich daartegen 
verzet, vergezeld te doen gaan van een foto, 
een prentbriefkaart of een ige andere afbeel 
ding. 

Ook breng ik nog eens in herinnering, dat 
ik gaarne van de bouwverordening en mom,
mentenverordening in Uw gemeente en de 
wijzigingen, die daarin worden aangebracht, 
steeds gaarne spoedig een exemplaar ontvang. 

(B.) 

19 J u ni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 83.) 

Bij de berekening van het aantal leer-
1 ingen, waarvan in het 5e lid sprake is, 
moet niet de maatstaf van art. 28 worden 
toegepast . Het 5e lid kan slechts d an toe
passing vinden, wanneer op geen enkel 
tijdstip gedurende drie achtereenvolgende 
ja ren het leerl ingental der school de h elft 
van het aantal, waarvoor zij volgens de 
opgave bij de aanvraag tot st ichting be
stemd was, heeft bernikt. 

Wij WILHELMINA, en,.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Nederlandsch Hervormde 
Schoolvereeniging te M eppel tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 24 Januari 
1934, N°. 32, waarbij overeenkomstig het 
vij fde iid van art. 83 der Lager-Onderwijswet 
1920 is besli st, dat aanwezig is het geval , dat 
de bijzondere school voor uitgebreid lager 
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onderwijs dier Vereeniging, aau de Juliana
straat te Meppel, gedurende de drie achtereen
volgende jaren, 1930, 1931 en 1932, bezocht is 
door minder dan de helft van het aantal leer
lingen, waarvoor zij bestemd was volgens de 
opgave, bij de aanvraag tot stichting dier 
school overgelegd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Mei 1934, N°. 289; 

Op de voordracht van Onzen Ministel' van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juni 1934, N°. 13832, afdeeling Lager Onder
wijs Financieel; 

0. dat het besluit van Ged. Staten steuut op 
de overwegingen, dat bij de in 1921 door het 
bestuur der Nederlandsch Hervormde School
vereeniging te Meppel, waarvan de voormelde 
school uitgaat, bij den raad van Meppel inge
diende aanvraag om beschikbaarstelling van 
gelden voor den bouw van die school een ver
klaring is overgelegd, als bedoeld in art. 73, 
eerste lid, letter c der wet, volgens welke de 
school bestemd wu worden voor 120 leerlin
gen; dat de school op 2 November 1922 in 
gebruik is genomen en op de teldata , genoemd 
in art. 28 der wet, der jaren 1930, 1931 en 
1932, dus na verloop van het zesjarig tijdvak, 
bedoeld in het vierde li dvan art. 79, werd 
bezocht door de navolgende aantallen leer
lingen: 

16 Maart 16 Juni 16 Sept. 16 Dec. 
1930 47 69 60 56 
1931 54 52 41 35 
1932 33 59 65 63 
of door een gemiddeld aantal leerlingen over 
1930 van 58, over 1931 van 451/2 en over 1932 
van 55; dat het gemiddelde aantal leerlingen, 
hetwelk ovel' de genoemde drie achtereenvol
gende jaren _de school bezocht, over elk diel' 
jar,en derhalve minder bedroeg dan 60; dat er 
geen redénen aanwezig zijn om van de db'or 
de wet toegekende bevoegdheid tot het nemen 
van eene bes] issing, als door fiet gemeente
bestuur van Meppel verzocht, geen gebruik te 
maken; 

dat het school bestuur in beroep aanvoert, dat 
de basis, waarop de beslissing van Ged. Staten 
berust, met name het gemiddelde aantal leer
lingen, dat gedurende de jaren 1930, 1931 en 
1932 de school bewcht op de teldata, genoemd 
in art. 28, 6de lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, niet als juist kan worden aanvaard, om
dat deze niet in het derde lid van art. 79 der 
wet is opgenomen, wijl daarin niet gesproken 
wordt van het gemiddelde aantal leerlingen, 
dat de school moet hebben bewcht; dat toch 
in de laatstgenoemde wetsbepaling als maat
staf voor het vervallen der waarborgsom wordt 
aangegeven een schoolbezoek van "minder dan 
de helft van het aantal leerlingen, waarvoor 
zij (de school) volgens de opgave, bij de aan
vrage overgelegd, bestemd was" ; dat ter be
paling van het vere ischte aantal leer! in gen 
wordt uitgegaan van het aantal , waarvoor de 
school bestemd was, i.c. 120 leerlingen; dat 
de waarbol'gsom derhalve in het onderwerpe
lijke geval aan de gemeente zou vervallen, 
indien de school gedurende drie achternen
volgende jaren, na verloop van het tijdvak van 
zes jaren, genoemd in art. 79, 4e lid, zou wor
den bezocht door minder dan 60 leerlingen; 

dat deze omstandigheid zich evenwel niet heeft 
voorgedaan, omdat de school op 16 Juni 1930, 
16 September 1930, 16 September 1932 en 16 
December 1932 werd bezocht door respectie
velijk 69, 60, 65 en 63 leerlingen, derha lve 
telkens door de helft of meer dan de helft der 
leerlingen, waarvoor zij, volgens de meerbe
doel de opgave, bestemd was; dat bij de be
paling van het aantal leerlingen, waarvoor 
de school bestemd werd, ook niet tot basis is 
genomen het gemiddelde aantal leerlingen, 
waardoor de school vermoedelijk bezocht wu. 
worden; dat toch, ware dit laatste het geval 
geweest, een grootere ruimte dan 4 lokalen 
zou zij n aangevraagd en moeten zijn verschaft; 
dat mitsdien thans bij de bepaling van het 
aantal leerlingen voor de toepassing van art. 
79, 3e lid, der wet geen andere maatstaf mag 
worden aangelegd, daar dit tege1,1over het 
schoolbestuur onbillijk zou zijn; dat. hierbij 
het getal van 120 leerlingen tot grondslag 
moet dienen, zonder eenige toepassing van een 
berekening, waardoor dit getal als een "ge
middelde" zou zijn te beschouwen, terwijl voor 
het tijdstip, waarop dit aantal aanwezig moet 
zijn of, bij toepassing van art. 79, 3e lid , min
der dan de helft daarvan, niet anders wordt 
aangegeven dan "een tijdvak van drie achter
eenvolgende jaren"; dat dientengevolge bij 
de toepassing van art. 79, 3e lid, ook niet een 
"gemiddeld" aantal leerlingen als basis kan 
worden genomen, doch hiervoor enkel kan 
dienen het getal werkelijk schoolgaande leer
lingen en evenmin een bepaald t ijdstip kan 
worden aangewezen, waarop het aantal leer
lingen beneden de gestelde limiet mag dalen, 
daar hiervoor niet anders dan een t ijdvak 
wordt aangegeven; dat mitsdien het aantal 
werkelij k schoolgaande leerlingen op elk wil
lekeurig tijdstip kan worden aangemerkt als 
het aantal, waar de school door bezocht wordt 
in den zin van art. 79, 3e lid, der wet; dat 
zich hierbij ook geheel aansluit de redactie 
van het derde lid van art. 79, wijl daarin niet 
is opgenomen een bepaling, dat bij de bere
kening van het aantal leerlingen een gemid
delde zou moeten worden aangenomen; dat 
immers in verschillende artike len der wet, 
waarin de bepaling van het aantal leerlingen 
op een gemiddelde van zekere aantall en moet 
geschieden, zulks uitdrukkelijk is bepaald en 
dus wegens gemis van een dergelijke bepaling 
in het derde lid van art. 79 der wet . bij de 
toepassing daarvan ook niet die maatstaf kan 
worden aangelegd; dat dit ook tot onredelijke 
en onlogische gevolgen zou kunnen leiden, 
daar een school dan gedurende meerdere, 
kortere tijdvakken zou kunnen worden bezocht 
door meer en zelfs aanmerkelijk meer dan de 
helft der leerlingen, waarvoor ze bestemd was, 
doch de omstandigheid, dat dit aantal op één 
of meer tel data beneden de helft zou bi ij ven 
en daardoor het gemiddelde doen dalen tot 
beneden de helft, dan oorzaak zou kunnen zijn, 
dat de waarborgsom aan de gemeente zou ver
vallen en tevens toepassing van art. 83, 5e lid, 
der wet zou kunnen plaats vinden, terwijl toch 
de school niet gedurende drie achtereenvol
gende jaren bewcht zou zijn door minder dan 
de helft van het vereischte aantal leerlingen; 

dat het school bestuur zich bovendien ook 
niet vereenigen kan met de overweging van 
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qed. Staten, ,,dat er geen redenen aanwezig 
z1Jn om van de door de wet toegekende be
voegdheid tot het nemen van een besliss ing, 
als door het gemeentebestuur van Meppel 
verzocht, geen gebruik te maken"; dat het 
bestuur int.::gendeel van oordeel is, dat deze 
redenen terdege aanwezig zijn, en wel in de 
eerste pl aats, omdat de tijdelijke inzinking van 
het leerlingenaantal een gevolg is geweest van 
bijzondere omstandigheden, onafhankelijk van 
den wil van het schoolbestuur, en in de tweede 
plaats, omdat de school niettegenstaande deze 
bijzondere omstandigheden, nimmer een kwij
nend bestaan heeft geleid; dat - wat de bij
zondere omstandigheden betreft - de inzin
king van het leerlingental een gevolg was van 
een opkomend gebrek aan vertrouwen van de 
zijde der ouders in de school, wegens het daar
aan verbállden zijn van een onderwijzer, die 
niet voor zijn taak berekend bleek, gedurende 
de per iode, die samenvalt met het tijdvak, 
door het gemeentebestuur en Ged. Staten aan
gegeven, gedurende hetwelk het aantal leer
lingen minder dan 60 zou hebben bedragen: 
d,it de bedoelde leerkracht door het school
bestuu r op 27 Juni 1930 niet op eigen verzoek 
werd ontslagen met ingang van 1 October 
1930; dat dit ontslag evenwel door de Com
missie van Beroep werd vernietigd; dat een 
nieuw ontslag van deze leerkracht, andermaal 
niet op eigen verzoek verleend, maar thans 
door de Commissie van Beroep gehandhaafd , 
pas op 20 April 1932 kon ingaan; dat het 
bestuur dus niet heeft kunnen verhoeden, dat 
deze periode zoo lang heeft geduurd, en zonder 
te kunnen ingrijpen de vermindering van het 
leerl ingental heeft moeten aanzien; dat het 
hestuur mitsdien meent deze bijzondere om
standigheden te mogen betitelen als "force 
majeure"; dat echter na het ontslag van de 
bedoelde leerhacht het vertrouwen in de 
school bij de belanghebbenden weer is terug
gekeerd, hetgeen mede moge blijken uit on
derstaand verloop van het leerlingental op de 
teldata gedurende de jaren 1929 tot en met 
1933: 

16 Maart 16 Juni 16 Sept. 16 Dec. 
1929 72 60 51 53 
1930 47 69 60 56 
1931 54 52 41 35 
1932 33 59 65 63 
1933 63 55 66 65; 

dat hiermede de opleving en daardoor de 
bestaansmogelijkheid duidelijk wordt gedemon• 
streerd, zoodat e r alleszins aanle iding bestaat 
voor de veronderstel! ing, dat de school binnen 
afzienbaren tijd weer zal zijn bevolkt door een 
g1·ooter aantal leer! ingen, nog afgezien van 
de mogelijkheid, dat de huidige bijzondere 
t ijdsomstandigheden er toe medewerken om de 
ouders er toe te brengen hunne kinderen het 
uitgebreid lager onderwijs te doen volgen bij 
gebrek aan voldoende gelegenheid den kin
deren een werkkring te verschaffen of een 
meer kostbare schoolopleiding te doen genie
ten; dat, in de tweede plaats, het leer! ingental 
der school nochtans van dien aard is geweest, 
dat zel fs aan de bij de wet van 30 December 
1932, S. 689 , zoo verzwaarde subsid ie-e ischen 
der u itgebreid- lager-onderwijs-scholen, stel dat 
die in deze periode van kracht waren geweest, 
meer dan ruimschoots zou zijn voldaan (ver-

eischt m1mmum aantal leerlingen 24, laagste 
aantal leerlingen 33); dat dan ook om die 
reden geen aanleid ing behoeft te bestaan, om 
een vermindering van de bestaansmogelijkheid 
der school te veronderstellen en het onder die 
omstandigheden als een onbillijkheid zou wor
den gevoeld, indien de waarborgsom aan de 
gemeente zou vervallen met a li e daaraan ver
der voor het schoolbestuur verbonden gevol
gen; dat tot die gevolgen ook behoort het 
ver! ies van het schoolgebouw met inventaris; 
dat het toch wel zeer onredelijk geacht moet 
worden om een school a ls de onderhavige, die 
buiten haar toedoen een rampspoedig tijdvak 
doormaakte, maar zich daaru it zoo glansrijk 
en krachtig herstelt, te berooven van hare 
huisvesting en outi llage, en dus van de mid
delen om te bewijzen, hoezeer zij ook zel fs in 
deze moeilijke tijden in een werkelijke be
hoefte voorziet; dat het voorgaande voor het 
bestuur aanleiding is om de beslissing van 
Ged. Staten zoowel in strijd met de wet als 
on6illijk te achten: 

0. dat Ged. Staten ingevolge art. 83, 5e 1 id, 
der Lager-Onderwijswet 1920 kunnen besl is
sen, dat aanwezig is het geval , dat de school 
gedurende drie achtereenvolgende jaren be
zocht is door minder dan de helft van het 
aantal leerlingen, waarvoor zij bestemd was 
volgens de opgave bij de aanvraag tot stich
ting; 

dat Ged. Staten van oordeel zijn, dat dit 
· geval zich hier heeft voorgedaan, nu het ge
middelde getal leerlingen van de bovenbe
doelde school over elk der jaren 1930, 1931 en 
1932, berekend naar het aantal, dat op de in 
art. 28, 6de lid , der wet aangegeven teldagen 
als werkelijk schoolgaand bekend stond, min

der dan 60 bedroeg, zijnde de helft van het 
aantal leerlingen, waarvoor, volgens de op
gave bij de aanvraag tot stichting, deze school 
bestemd was; 

dat Ged. Staten echter ten onrechte in deze 
den maatstaf van art. 28 der wet hebben toe
gepast, nu daarnaar in art. 83, 5e lid, anders 
dan in de artt. 96, le lid, a, en 101, 2de lid , 
niet wordt verwezen, terwijl het karakter va11 
deze voor de bijwndere schoolbesturen in hare 
gevolgen zeer bezwarende bepaling eene ruime 
inte1·pretatie niet gedoogt; 

dat op grond van de bewoordingen van het 
artikel veeleer moet worden aangenomen, dat 
de hierbedoelde bepaling slechts dàn kan wor
den toegepast, wanneer op geen enkel tijdstip 
gedurende drie achtereenvolgende jaren het 
leerlingental der school de helft van het aan
tal, waarvoor zij volgens de opgave bij de aan
vraag tot stichting bestemd was, heeft bereikt; 

dat zulks ten aanzien van de bovenvermelde 
school niet het geval is geweest, vermits vol
gens de stukken het aantal leerlingen op 16 
Juni 1930: 69, op 16 September 1930: 60, op 
16 September 1932: 65 en op 16 December 
1932: 63 heeft bedragen; 

dat, ware dit anders, naar Ons oordeel in 
het onderwerpelijke geval er voor Ged. Staten 
toch geen voldoende aanleid ing kon hebben 
bestaan van de hun bij art. 83, 5e lid, gegeven 
bevoegdheid gebru ik te maken, nu, wat ook 
de oorzaak moge zijn geweest van de tijdelijke 
daling van het leerlingental gedurende de 
jaren 1930, 1931 en 1932, dit getal na het. 
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eerste kwartaal van 1932 niet onaanzienlijk is 
gestegen en ook over het jaar 1933 een vrij 
constant cijfer van gemiddeld meer dan 60 is 
blijven aanwijzen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Ged. Staten van 
Drenthe van 24 Januari 1934, N°. 32, te ver
niet igen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

21 J u,à 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 35.) 

Terech t hebben Geel . Staten ongegrond 
verklaard de bezwaren, door den inspec
tem· ingebracht tegen een raadsbes luit, 
strekkend om de proef, gedurende een 
jaar met het stelsel van vrije artsenkeuze 
bij de geneeskundige a rmenverzorging ge
uomen , een jaar voort te zetten, welke be
zwaren in wezen zijn gericht tegen het 
stelse l , zooals dat in de betrokken ge
meente is ingevoerd . In die bezwaren kan 
geen aanleiding worden gevonden, aan 
het gemeentebestuur de gelegenheid te 
onthouden de proef een jaar voort te zet
ten om een meer volledig beeld van de 
werking van het stelsel te verkrijgen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Geneeskundig-Inspecteur voor de Volks
gewndheid te Groningen, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Friesland van 15 Nov. 
1933, 0

• 137, le afdeeling B. , tot ongegrond
verklaring van de door hem ingebrachte be
zwaren tegen de besluiten van den raad der 
gemeente Kollumerland en N ieuw Kru island 
van 29 Augustus 1933, nummers 4 en 5, tot 
wij ziging der verordening, regelende de ge
neeskundige armenverwrging in de gemeente 
en tot wijziging van de inst ructi e voor de ge
neeskund igen, belast met de armenpraktijk in 
die gemeente; 

D en Raa d van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 April 1934, N°. 182, en 6 Juni 1934, N°. 
182/74 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenl andsche Zaken van 19 Juni 1934, N°. 
5475, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van F1·iesland bij hun 
bovenvermeld besluit ongegrond hebben ve r
Idaard de bezwaren, door den Geneeskund ig
Inspecteur voor de Volksgezondheid te Gronin
gen ingebracht tegen de besluiten van den 
raad der gemeente Kol lumerland en Nieuw 
Kruisland van 29 Augustus 1933, nummers 4 
en 5, tot wijziging van den aanhef van zijne 
besluiten van 29 December 1932, a. tot wijz i
ging van de verordening tot regel ing van de 
geneeskundige armenverzorging in die ge
meente; b. tot wijziging van de instructie voor 
de geneeskundigen, belast met de armenprak
tijk in d ie gemeente; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de Geneeskundig-Inspecteur der Volksge
zondheid als bezwaren aanvoert, dat de nieuwe 

regeling tot vele klachten aanleiding geeft; 
dat a ll erlei vrnagstukken aan de orde zull en 
komen en dit reeds zou blij ken uit het voor
nemen van den raad om de thans geldende 
beperkte vrije artsenkeuze te veranderen in 
een onbeperkte of a lthans minder beperkte 
vrije artsenkeuze; dat, indien verbetering voor 
de patiënten is verkregen, dit ten koste van de 
geneesheeren is gesch ied; dat de artsen met 
de nieuwe regeling n iet tevreden wuden zijn 
en deze aanleiding geeft tot "briefjesjagerij"; 
dat een betere salarisregeling meer in over
eenstemming met de nieuwe werkwijze dient te 
worden ingevoerd en dat hij betwij felt, of de 
Commiss ie voor georganiseerd overleg van de 
afdeeling Hunsingo en Fivelingo en Wester
kwartier van de Nederlandsche Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst is gehoord ; 
dat volgens mededeel ing van het gemeente
bestuur van de genoemde afdeel ing geen ken
nisgeving van haar bestaan, als bedoeld in het 
2e lid van art. 4 van het ambtenarenregle
ment, voor de gemeente is ontvangen; dat die 
afdeel ing daarom volgens het le lid van het 
aangehaalde artikel niet in de gelegenheid 
behoefde te worden gesteld, haar gevoelen in 
dezen te doen kennen; dat, wat de hoofdzaak 
betre ft, volgens nadere inlichtingen van het 
gemeentebestuur, noch van de zij de van de 
patiënten, noch van de geneesheeren een en
kele k lacht is ingekomen; dat vaststaat, dat 
geen der geneesheeren zich dit jaar buiten het 
gebied van zijne praktijk behoefde te begeven, 
om een armenpatiënt te bezoeken ; dat van 
"briefjesjagerij" niets is gemerkt, en dat van 
de zij de van de geneesheeren niet op verbete
ring van jaarwedde is aangedrongen; dat zij 
- Ged. Staten - in de ingebrachte bezwaren 
geen voldoende aanleiding vinden, om dan het 
gemeentebestuur de gelegenheid te onthouden 
de proef met de bestaande regeling alsnog een 
jaar voort te zetten; 

dat de Geneeskundig-Inspecteur voor de 
Volksgezondheid in beroep aanvoert, dat h ij 
van meening is, dat de door hem in zijne aan 
Ged. Staten gerichte m issive aangevoerde ar
gumenten nog gel den en niet zijn weerlegd , 
dat door het college van Ged. Staten geen 
aandacht is geschonken aan zij ne opmerking, 
dat, indien de gemeente de vrije artsenkeuze 
wenscht te handhaven, het zijns inz iens noodig 
is den gemeentegeneeskundigen het recht te 
geven te weigeren bepaalde patiënten op hun 
naam te doen inschrijven; dat Ged . Staten in 
het kort de bezwaren door hem ingebracht 
weergeven, maar zij dit onvoll edig en ook 
onjuist doen; dat door hem niet is gezegd, 
dat de nieuwe regeling aanleiding geeft tot 

1 

" briefjesjagerij"; dat in zijne missive staat 
vermeld, dat de Commissie voor georgan iseerd 

! , overleg hiervan schrij ft: ,,Het honorariwn 
neemt immers toe bij inlevering van meer 
ziekenbriefjes, hetgeen bovendien tot briefjes
jagerij van de artsen kan leiden"; dat d it 
gehee l iets anders is; dat door hem is vast
gesteld, dat de meerderheid der artsen klaagt 
en dat de raad een andere regel ing verlangt. 
terwij l sommige patiënten bij de artsen hebben 
gekl aagd; dat Ged. Staten zeggen, dat bij het 
gemeentebestuur geen klachten zijn ingeko
men ; dat d it niet is beweerd; dat bovendien 
de hoofdzaak is, dat er klachten zijn en het 
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niet van belang is, waar deze klachten zijn 
ingediend; dat Ged. Staten overwegen, dat 
van de ûjde van de geneesheeren niet op ver
betering der jaarwedden is aangedrongen; 
dat deze overweging hem niet duidelijk is; dat 
één der groote grieven van twee der artsen is, 
dat zij financieel benadeeld worden; dat zij 
dit op a llerlei manieren kenbaar hebben ge
maakt; dat Ged. Staten nu aanvoeren, dat zij 
niet op verbetering der jaarwedden aandrin
gen; dat dit ook nog niet aan de orde is; dat 
zij zich tegen de nieuwe regeling verzetten en 
aanvoeren, dat, als die ingevoerd wordt, een 
1ndere regeling voor de bewldiging moet 
komen; dat volgens Ged. Staten vaststaat, dat 
geen der geneesheere11 zich dit jaar buiten het 
gebied van zijn praktijk behoefde te begeven, 
om een armenpatiënt te bezoeken; dat volgens 
hem (Inspecteur) het vaststaat, dat dit wel het 
geval is geweest; dat hij namelijk in het bezit 
is van een schriftelijke en door één der artsen 
onderteekende verklaring, die dit bevestigt, 
gedateerd 30 November 1933; dat hij dit niet 
zoo buitengewoon belangrijk acht; dat belang
rijker is, dat dergelijke ongewenschte gevolgen 
van de nieuwe regeling in de toekomst niet 
uit kunnen blijven; dat het wenschelijk is een 
regeling wo te scheppen, dat de geneeskun
dige armenverwrging niet lijdt en ook het 
algemeen belang niet wordt geschaad; dat hij 
nog van oordeel is, dat, indien men in de ge
meente Kollumerland en Nieuw Kruisland de 
vrije artsenkeuze wenscht te handhaven, het 
noodig is: le. den geneeskundigen het recht 
te geven te weigeren om patiënten op hun 
naam te doen inschrijven, behoudens de be
voegdheid van burgemeester en wethouders om 
één der artsen voor de behandeling van een 
bepaalden patiënt aan te wijzen; 2e. eene 
betere regeling voor de bezoldiging der artsen 
te treffen; . 

0. dat het besluit van den raad der ge
meente Kollumerland en Nieuw Kruisland 
van 29 Augustus 1933, er toe strekt om de 
proef, over het jaar 1933 met het stelsel der 
vrije artsenkeuze bij de geneeskundige armen
verzorging in die gemeente genomen, ook over 
het jaar 1934 voort te zetten; 

dat de bezwaren van den Geneeskundig
Inspecteur voor de Volksgezondheid in wezen 
zijn gericht tegen het ste lsel der vrije artsen
keuze, zooals dat door de gemeente Kollumer
land en Nieuw Kruisland is ingevoerd; 

dat, wat er ook van die bezwaren moge zijn, 
daarin geen aanleiding kan worden gevonden 
om aan het betrokken gemeentebestuur de ge-
1 egenheid te onthouden de met het bedoelde 
stelsel genomen proef ook over het jaar 1934 
voort te zetten, ten einde een meer volledig 
beeld van de werking van dit stelsel te ver
krijgen; 

dat Ged. Staten van Friesland mitsdien bij ' 
het bestreden besluit terecht de bezwaren van 
den Inspecteur ongegrond hebben verklaard; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

21 Juni 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 l e lid.) 

Blijkens artikel 1 van het Reglement 
betreffende de taak, samenstelling en 
werkwijze van de Commissie tot het geven 
van advies bij het opleggen van straffen 
en het verleenen van eervol ontslag, niet 
op verzoek, aan het in artikel 1 van de 
vemrdening, regelende de Politie, genoem
de personeel van de Gemeente Rotterdam 
- welke Reglement ingevolge art. 133 
der A. W. 1929 geacht werdt te zijn ge
geven ter uitvoering van art. 125 dier 
wet - behoort ook tot de taak dier com
missie, behoudens uitzonderingsgevallen 
hier niet aanwez ig, den Hoofdcommissa
r is van Politie advies te geven bij het 
doen van een voordracht tot eervol ont
slag wegens ongeschiktheid voor den 
dienst, anders, dan tengevolge van ziels
en I ichaamsgebreken. 

Nu ingevolge voormelde bepalingen in 
deze het advies van voornoemde Commis
sie had behooren te zijn ingewonnen en 
dit niet is geschied, moet het ontslagbe
sluit worden nietig verklaard. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

de Burgemeester van Rotterdam, eischer in 
hooger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigden zjjn opgetreden: M:r. 
Th. A. Fruin, advocaat en P . J. Takken, in
specteur van politie, wonende te Rotterdam, 

tegen: 
R. S., wonende te Rotterdam, gedaagde in 
hooger beroep, voor wien ter openbare terecht
zitting als gemachtigde is opgetreden, W. de 
Jong, wonende te Amsterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
Wat aangaat ik feiten van het twistgeding : 
0. dat de Burgemeester van Rotterdam, ge

hoord den Hoofd-Commissaris van Politie, 
dd. 26 April 1933, heeft besloten R. S. voor
noemd, agent van politie 2de klasse te Rotter
dam, te straffen met ontslag uit den dienst der 
gemeente met ingang van 1 Juni 1933; 

0. dat deze Raad, bij uitspraak van 2 No
vember 1933, voormeld besluit nietig heeft 
verklaard : 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam bij 
besluit van 16 November 1933 - gezien voor
melde uitspraak van dezen Raad : overwegende, 
dat de eigenschappen van R . S. van dien aard 
zijn, dat h~j niet in den politie-dienst kan wor
den gehandhaafd en gehoord den Hoofd-Com
missaris van Politie - genoemden S, met in
gan~ van 1 Februari 1934 ,.eervol. niet op ver
zoek" uit den dienst der gemeente heeft ont
slagen wegens het in ernstige mate missen van 
de bekwaamheid of geschiktheid, noodig voor 
het bekleeden van zijn betrekking. onder be
paling, dat hem na 1 Februari 1934 zijn bezol
diging nog zal worden doorbetaald gedurende 
zoovele maanden als hij op dat tijdstip volle 
jaren in onafgebroken dienstbetrekking tot de 
gemeente was ; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotterdam. 
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bij uitspraak van 21 Maart 1934 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - , het besluit 
van den Burgemeester van Rotterdam dd. 
16 November Ï933 heeft vernietigd; heeft ver
staan, dat R. S. daarbij ten onrechte uit den 
dienst der gemeente Rotterdam is ontslagen ; 
het meergevorderde heeft ontzegd en heeft be
volen, dat het door R. S. betaalde griffierecht 
aan hem wordt vergoed ; 

0. dat de Burgemeester van Rotterdam van 
deze uitspraak tijdig in gekomen in hooger be
roep, bij beroepschrift vorderende, de aangeval
len uitspraak van het Ambtenarengerecht te 
Rotterdam te vernietigen en de door den ver
weerder als klager gedane vordering niet
ontvankelijk te verklaren, althans te ontzeggen ; 

In rechte: 
0. dat artikel 125 der Ambtenarenwet 1929 

bepaalt, dat, voorzoover deze onderwerpen niet 
reeds bij of krachtens de wet zijn geregeld, o. a_ 
het bevoegd gezag der gemeenten voor de amb
tenaren, door of vanwege deze lichamen aan
gesteld, voorschriften vaststelt omtrent ont
slag en omtrent administratieve instanties, als 
bedoeld in het tweede en derde lid van artikel 
3 dier wet. voorzoover die worden mogelijk 
gemaakt; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 133 
van genoemde wet de door het bevoegd gezag 
der gemeenten op het oogenblik van de invoe
ring van artikel 125 voornoemd vastgestelde 
voorschriften, die betreffen onderwerpen in dat 
artikel vermeld, bij die invoering van kracht 
blijven en geacht worden tot uitvoering van 
artikel 125 te zijn gegeven; 

0. dat dientengevolge nog van kracht zijn, 
naast de bepaling van art- 224 der Gemeente
wet, krachtens welke de Burgemeester bevoegd 
is, gehoord den Hoofd-Commissaris van Politie, 
een agent van politie te ontslaan, de instructie 
voor de dienaren van politie te Rotterdam en 
het Reglement betreffende taak, samenstelling 
en werkwijze van de Commissie tot het geven 
van advies bij het opleggen van straffen en het 
verleenen van eervol ontslag, niet op verzoek, 
aan het in artikel 1 van de Verordening, rege
lende de Politie, genoemde personeel ; 

0. dat ingevolge het bepaalde bij artikel 1 
van laatstgenoemd Reglement tot de taak der 
bedoelde Commissie ook behoort - behoudens 
in de uitzonderingsgevallen krachtens artikel 5 
van dat Reglement, waarvan in casu echter geen 
sprake is - den Hoofd-Commissaris van Politie 
advies te geven bij het doen van een voordracht 
tot eervol ontslag wegens ongeschiktheid voor 
den dienst anders dan tengevolge van ziels- of 
lichaamsgebreken; 

0. dat uit een en ander volgt, dat aan het 
nemen van een besluit tot het verleenen van 
eervol ontslag, niet op verzoek, aan een agent 
van politie 2de klasse, het inwinnen van het 
advies van de voornoemde Commissie van Ad
vies in den regel moet voorafgaan ; 

0. dat het al dan niet inwinnen van zoodanig 
advies van beslissende beteekenis is voor de 
beantwoording van -de vraag, of deze Raad in
gevolge artikel 3 der Ambtenarenwet 1929 in 
eersten en eenigen aanleg oordeelt; 

o_ dat derhalve, waar in casu het advies der 
voornoemde Commissie had moeten worden 
ingewonnen, doch niet ingewonnen is, vóór het 
nemen van het besluit van 16 November 1933, 

- waar althans aan belanghebbende gelegen
heid had moeten worden gegeven te verklaren, 
of hij wenschte, dat het advies dier Commissie 
zou worden ingewonnen, welke gelegenheid hem 
evenwel niet geboden is- genoemd besluit moet 
worden nietig verklaard, zijnde in dit verband 
van geen beteekenis, dat indertijd het advies der 
Commissie wel is ingewonnen vóór het nemen 
van het besluit van 26 April 1933, aangezien 
het toen ging over de vraag of aan R. S. een 
straf moest worden opgelegd en, zoo ja, welke, 
zijnde dat een gansch andere vraag dan deze, 
of hij wegens het in ernstige mate missen van 
de bekwaamheid of geschiktheid, noodig voor 
het bekleeden van zijn betrekking, ontslagen 
moest worden ; 

0. dat bij de bestreden uitspraak het besluit 
van 16 November 1933 is vernietigd en die uit
spraak dus in zoover behoort te worden be
vestigd, zij het op andere gronden dan waarop 
zij is genomen ; 

o_ dat deze Raad zich overigens vereenigt 
met de overwegingen, die tot de bestreden uit
spraak hebben geleid en die overneemt en tot 
de zijne maakt, waaruit volgt, dat de bestreden 
uitspraak in haar geheel moet worden be
vestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

21 Juni 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

Ingevolge art. 8, lid 2 van het in deze 
van toepassing verklaarde K. B. van 3 
Augustus 1922, S. 479 (Rijkswachtgelden
besluit) kan het wachtgeld van op wacht
geld gestelde ambtenaren der Gemeente 
Rotterdam worden vervallenverklaard, o. 
m . , indien . de op wachtgeld gestelde zich 
zood~nig gedraagt, dat hij, ware hij in 
dienst gebleven, zou zijn ontslagen". 

Dusdanige gedragingen kunnen slechts 
grond opleveren voor vervallenverklaring 
van een toegekend wachtgeld, indien de 
op wachtgeld gestelde zich aan zoodanige 
gedragingen na die toekenning heeft 
schuldig gemaakt. 

Dit is i. c. niet het geval. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

B. J. R., wonende te Rotterdam, klager, in 
persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 
bijgestaan door zijn raadsman Mr. J. J. van 
den Berg, advocaat te Rotterdam, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Rotterdam, verweerder, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden Mr. K. A. Soudyn, ambtenaar biJ de 
Rotterdamsche Electrische Tram, wonende te 
Rotterdam. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen, alsmede de door 
klager medegebrachte getuigen N. van der P. 
en M. Th. van der P ., geboren B, beiden wo
nende te Rotterdam ; 



1934 23 JUNI 270 

Wat aangaat de feiten van het twistgedin; : 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam bij besluit, van 13 October 1933 het 
aan B. J. R., op wacntgeld gestelden chauffeur 
der Rotterdamsche Electrische Tram, toege
kende wachtgeld, met ingang van 14 October 
1933 vervallen hebben verklaard; 

0. dat het Scheidsgerecht voor het personeel 
der Rotterdamsche Electrische Tram bij uit
spraak van 13 Maart 1934 het door klager tegen 
genoemd besluit ingestelde beroep ongegrond 
heeft verklaard ; 

0. dat klager van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift vorderende 
vernietiging van die uitspraa k en van het voor
melde besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Rotterdam van 13 October 1933 ; 

In rechte: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Rotterdam bij besluit van 4 Augustus 1933 
aan B. J. R. voornoemd, chauffeur der Rotter
damsche Electrische Tram, met ingang van 
14 September 1933 eervol ontslag hebben ver
leend, onder toekenning van wachtgeld ; 

0. dat zij bij bovenvermeld besluit dd. 13 
October 1933 dit wachtgeld met ingang van 
14 October 1933 hebben ingetrokken, op dezen 
gr:ond, dat voornoemde R. geldelijk voordeel 
heeft getrokken uit ontuchtige handelingen 
van de vrouw, met welke hij samenleefde en 
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan poging 
tot chantage ; 

0. dat artikel 1 der Verordening tot vaststel
ling van regelen betreffende de toekenning van 
het wachtgeld, bedoeld in artikel 78, zevende 
lid, van het R eglement Personeel E . R. T., 
bepaalt, dat dit wachtgeld wordt geregeld met 
overeenkomstige toepassing van de bepalingen, 
vervat in de artt. 1 tot en met 11 (uitgezonderd 
het laatste lid van art. 1) van het K. B. van 
3 Augustus 1922, S. 479, betreffende de toe
kenning van wachtgeld aan burgerlijke Rijks
ambtenaren, zooals dit besluit is gewijzigd en 
aangevuld bij K. B. van 28 December 1923, 
S . 560, 9 Februari 1924, S. 36, 14 Juli 1925, 
S 330, 21 Mei 1926, S. 140, 7 Februari 1927, 
S. 27, en 27 Mei 1930, S. 217; 

0. dat art. 8, lid 2, van het Rijkswachtgelden
besluit luidt : 

"Voorts kan het wachtgeld worden vervallen 
verklaard, indien de op wachtgeld-gestelde zich 
zoodanig gedraagt, dat hij , ware hij in dienst 
gebleven, zou zijn ontslagen of indien hij zich 
in het buitenland vestigt of geacht moet worden 
aldaar duurzaam te verbl\iven.'' ; 

0. dat de gedragingen, waaraan klager zich, 
naar het oordeel van Burgemeester en Wet
houders van Rotterdam, zou hebben schuldig 
gemaakt, volgens de gedingstukken zouden 
hebben plaats gehad in 1931, 1932 en in het 
begin van 1933, althans vóórdat aan klager 
eervol ontslag werd verleend onder toekenning 
van wachtgeld ; 

0 . dat bedoelde gedragingen, indien zij hebben 
plaats gehad, inderdaad grond hadden kunnen 
opleveren om aan klager als chauffeur bjj de 
Rotterdamsche Eleetrische Tram ontslag te 
verleenen; 

0. dat die gedragingen echter niet als grond 
kunnen worden aangevoerd voor de vervallen
verklaring van het aan klager toegekende 
wachtgeld, zulks op dezen grond, dat zij, in-

dien zij zich hebben voorgedaan, hebben plaats 
gehad, vóórdat hem wachtgeld werd toegekend, 
en de bewoordingen van art. 8, lid 2, van het 
Rijkswachtgeldenbesluit zóó duidelijk en on
dubbelzinnig zijn, dat moet worden aangeno
men, dat de daar bedoelde gedragingen slechts 
grond kunnen opleveren voor de vervallenver
klaring van een toegekend wachtgeld, indien 
de op wachtgeld-gestelde zich aan zoodanige 
gedragingen na die toekenning heeft schuldig 
gemaakt; wordende hierbij nog ongemerkt, dat 
b.v. de Amsterdamsche Verordening op het 
verleenen van wachtgelden aan ambtenaren 
der gemeente in artikel 10 uitdrukkelijk be
paalt, dat het wachtgeld kan worden vervallen 
verklaard, indien na de op wachtgeld-stelling 
alsnog blijkt. dat de op wachtgeld-gestelde als 
ambtenaar zich zoodanig gedragen heeft, dat 
hij op dien grond zou zijn ontslagen, indien dit 
eerder gebleken ware, doch dat zulk een be
paling in de voor de Rotterdamsche ambte
naren geldende regeling ontbreekt; 

0. dat uit het bovenstaande volgt, dat het 
bestreden besluit van 13 October 1933 in strijd 
is met het ten deze toepasselijke algemeen ver
bindende voorschrift van voormeld art. 8, lid 2 ; 

0. dat de uitspraak, waarvan beroep, dus 
moet worden vernietigd en het bestreden be
sluit van 13 October 1933 moet worden nietig 
verklaard; 

0. dat geen termen aanwezig zijn om de 
kosten, gemaakt tot schadeloosstelling van de 
medegebracbte getuigen, aan klager uit 's Rijks 
kas te vergoeden, aangezien die kosten als 
noodeloos gemaakt moeten worden beschouwd; 

Rechtdoende in naam der Koningin' 
Vernietigt de uitspraak van het Scheidsge

recht van 13 Maart 1934 ; 
Verklaart het besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Rotterdam van 13 October 
1933 nietig. 

(A. B . ) 

23 Juni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 81.) 

B . en W. hebben ten onrechte gewei
gerd beschikbaarstelling van het reeds op 
de raming van kosten voor architecten
loon uitgetrokken bedrag op den enkelen 
grond dat de geheele bouw der school 
minder heeft gekost dan daarvoor was 
geraamd. 

De huur van een hulplokaal voor het 
geven van gymnastiekonderwijs tijdens den 
schoolbouw behoort aan het schoolbestuur 
te worden vergoed, nu deze huur is ge
schied in overleg met B. en W. en de 
betaling onder hunne goedkeuring heeft 
plaats gehad. 

Wij WILHELMINA, enz ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de besturen van de Vereeniging voor Christelijk 
lager onderwijs te Assen (School Schoolstraat 2) 
en van de Vereeniging voor ChriEtelijk lager 
en uitgebreid lager onderwijs te Assen (School 
Kanaalstraat 18) tegen het besluit van Gedep
Staten van Drenthe van 25 October 1933, 
n°. 66, waarbij krachtens a.rtikel 80, vierde 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 in een geschil 
tusschen de appellanten en burgemeester en 
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wethouders van Assen over het vergoeden van 
a. een gedeelte van den post voor architectuur 
en toezicht (f 268.12), b. den post voor zaalhuur 
(f 864) en c. den post wegens aanschaffing van 
tennisballen (f 5.10), een en ander in verband 
met de ingediende rekening en verantwoording 
van de kosten van den bouw van een gymna
stieklokaal bij de bijzondere lagere school aan 
de Kanaalstraat, 1°. de schoolbesturen in hun 
verzoek om een beslissing in het onder a. be
doelde geschilpunt niet-ontvankelijk zijn ver
klaard, 2°. is bepaald, dat burgemeester en 
wethouders in hun beslu;t van 8 Maart 1932 de 
onder b. bedoelde kosten terecht, en de onder c. 
bedoelde kosten ten onrechte niet voor ver
goeding in aanmerking hebben gebracht; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 28 Februari 1934, n°. 90, en 6 Juni 1934, 
no. 90/75; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juni 1934, n°. 14411, Afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

O. dat het vorengenoemde besluit van 
Gedep. Staten steunt op de overwegingen, dat 
de school besturen bezwaar maken tegen het 
besluit van burgemeester en wethouders van 
Assen van 8 Maart 1932, omdat daarbij is 
geweigerd de beschikbaarstelling van de na
volgende bedragen, voorkomende op den bij 
het gemeentebestuur ingedienden staat van 
afrekening : a. wegens belooning van den 
architect f 268.12, b. wegens huur van een zaal 
voor gymnastiekonderricht (zaal Merks) f 864.
en c. wegens aanschaffing van tennisballen 
(f 5.10); 

dat blijkens de door burgemeester en weth. 
van Assen verstrekte inlichtingen de weigering 
van het sub a bedoelde bedrag is gegrond op 
de meening, dat de belooning van den architect 
tot een te hoog bedrag in rekening is gebracht ; 
dat dit evenwel een punt van geschil uitmaakt, 
omtrent hetwelk ingevolge artikel 81, vierde 
lid, der wet dient te worden beslist door middel 
van een schatting, als in artikel 85 bedoeld, 
zoodat hun college niet bevoegd is, in dezen een 
bindende uitspraak te geven; dat, wat de sub b 
en c genoemde bedragen wegens zaalhuur en 
aanschaffing van tennisball en betreft, de 
schoolbesturen meenen, dat deze respectievelijk 
als kosten wegens stichting van het gymnastiek
lokaal en als kosten van inrichting van dat 
lokaal voor vergoeding overeenkomstig artikel 
72 der wet in aanmerking komen ; dat burge
meester en wethouders van Assen hiertegen 
aanvoeren, dat het huren van een zaaltje van 
den heer Merks voor het gymnastiekonderwijs 
niet is geschied ten gevolge van den bouw van 
een gymnastieklokaal aan de Kanaalstraat, bij 
de uitvoering ,vaarvan de noodzakelijkheid 
zou zijn gebleken van ontruiming van een of 
meer schoollokalen, waardoor dit huren als 
een noodzakelijk onderdeel van den bouw moet 
worden aangemerkt ; dat tot huur van het 
zaaltje reeds door de schoolbesturen was be
sloten in October 1930, terwijl ingaande 1 No
vember 1930 een gymnastiekonderwijzer werd 
benoemd en de aanvrage om gelden voor den 
bouw van het gymnastieklokaal 10 Februari 
1931 is ingediend; dat de kosten wegens het 
huren van het zaaltje van den heer Merks dus 

geen kosten zijn, welke den bouw van het 
gymnastieklokaal betreffen, maar kunnen wor
den aangemerkt als kosten, gemaakt in het 
belang van den goeden gang van het onderwijs, 
welke ingevolge artikel 101, lid 5, juncto 
artikel 55, letter o, der wet moeten worden 
bestreden u;t de jaarlijksche exploitatievergoe
ding; dat, wat de aanschaffing van tennisballen 
betreft, bij de ingebruikneming van het ge
huurde zaaltje door de besturen werd overge
gaan tot aanschaffing van diverse benoodigd
heden voor het gymnastiekonderricht, o. a. van 
6 tennisballen en, toen het gymnastieklokaal 
zijn voltooiing naderde, tot aanvulling van 
den inventaris werd besloten en wederom 6 
t ennisballen werden aangeschaft ; dat deze 
aanschaffing geen eerste inrichting betreft, 
maar vervanging van aanwezige leermiddelen, 
zoodat ook deze kosten moeten worden bestre
den uit de jaarlijks aan de schoolbesturen door 
de gemeente uit te keeren exploitatievergoe
ding ; dat, nu de schoolbesturen reeds waren 
overgegaan tot huur van het zaaltje van den 
heer Merks, voordat zij hunne aanvrage om 
gelden voor de stichting van een gymnastiek
lokaal bij den raad van Assen hadden ingediend, 
de kosten wegens bedoelde huur niet kunnen 
worden geacht voort te vloeien uit de aanvrage, 
zoodat er voor vergoeding van die kosten 
volgens artikel 72 der wet geen termen aanwezig 
zijn ; dat, nu naar de lijst van spelmateriaal 
voor een lagere school, behoorende bij de door 
hun college aan de gemeentebesturen in Drenthe 
gerichte circulaire van 16 Februari 1927, 
n°. 56 (Provinciaal Blad n°. 17), de beschikking 
over 25 tennisballen ten behoeve van het 
onderwijs in lichamelijke oefening als normaal 
is aangenomen, de tweede aanschaffing van 
6 tennisballen kan worden aangemerkt als een 
noodzakelijke aanvulling van het materiaal, 
terwijl in geen enkel opzicht is gebleken, dat 
deze tweede aanschaffing ten doel had vervan
ging van de in gebruik zijnde 6 tennisballen en, 
naar burgemeester en wethouders van Assen 
mededeelen, die aanschaffing plaats vond, toen 
het gymnastieklokaal zijn voltooiing naderde 
en tot aanvulling van den inventaris was beslo
ten ; dat dan ook de kosten van aankoop van 
6 tennisballen behooren tot die wegens de in
richting van het gymnastieklokaal, welke 
volgens artikel 72 der wet voor vergoeding in 
aanmerking komen; 

dat van dit besluit van Gedep. Staten de 
vorengemelde schoolbesturen bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat tot het einde 
van het jaar 1929 het onderwijs in de lichamelij
ke oefening aan de leerlingen der van hunne 
vereen/gingen uitgaande scholen werd gegeven 
in het gymnastieklokaal der openbare school, 
gelegen aan den Roodeweg te Assen ; dat de 
afstand naar dit lokaal echter voor den goeden 
gang van het onderwijs zeer ernstige bezwaren 
opleverde ; dat derhalve met burgemeester en 
wethouders overleg werd gepleegd over de 
wüze, waarop tot een betere voorziening ter 
zake zou zijn te komen ; dat bij dit overleg, 
hetwelk in den loop van het jaar 1929 werd ge
opend, naast de vraag, of door de gemeente een 
centraal gemeentelijk gymnastieklokaal zou 
worden gevestigd, dan wel door de besturen een 
aanvrage om medewerking voor den bouw van 
een eigen lokaal bij den raad zou moeten worden 
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ingediend, tevens de vraag werd besproken hoe 
in de behoefte aan lokaliteit voor he1, gymnas
tiekonderwijs der betrokken scholen zou zjjn 
te voorzien, zoolang het nieuwe gymnastiek
lokaal nog niet was tot stand gekomen ; dat ten 
slotte de besturen in hunne vergad,ering van 
29 October 1929 besloten als (hulp)lokaliteit 
voor het geven van gymnastiekonderwijs te 
huren het zaaltje van den heer A. G. Merks te 
Assen, na daartoe van burgemeester en wet
houders en den inspecteur van het lager onder
wijs machtiging en goedkeuring te hebben ver
zocht en verkregen; dat de inspecteur heeft 
medegedeeld tegen het voorstel der besturen 
geen bezwaar te hebben, terwijl het schrijven 
van burgemeester en wethouders van 23 De
<Jem ber 1929 aldus luidt: ,,Bij dezen deelen wij 
U mede, dat wij alsnog hebben goedgevonden, 
dat door U ingaand 1 JanuarJ 1930 wordt ge
huurd het zaaltje van den heer Merks, tegen 
-een huursom van f 12 per week, ten behoeve 
van het aan Uwe scholen te geven gymnastiek
onderwijs"; dat de besturen op ilien grond 
uiteraard hebben gemeend de vergoeding der 
zaalhuur van de gemeente te zijner tijd te zullen 
ontvangen en derhalve met ingang van 1 Janu
ari 1930 "het zaaltje Merks" als gymnastiek
lokaal in gebruik hebben genomen ; dat nu 
burgemeester en wethouders beweren, 1°. dat 
de kosten wegens huur van het zaa,ltje geen 
verband houden met den bouw van het gym
nastieklokaal, vermits de aanvrage om gelden 
voor ilien bouw eerst op 10 Februari 1930 bij 
den gemeenteraad werd ingeiliend, terwijl 
reeds einde Octo her 1929 door de bfä,turen tot 
huur van het zaaltje werd besloten, E·n 2°. dat 
die kosten kunnen worden bestreden uit de 
jaarlijksche exploitatievergoeding ; dat deze 
bewering onbillijk en onjuist is ; dat immers de 
iniliening der aanvrage betreffende de stichting 
van een nieuw lokaal door de besturen slechts 
op verzoek van burgemeester en wethouders is 
uitgesteld, totdat het gemeentebestuur zou 
hebben beslist, of het àl dan niet tot vestiging 
van een centraal gemeentelijk gymnas1,ieklokaal 
in de betrekkelijke stadswijk zou overgaan ; 
dat de besturen de aanvrage aanzienlijk eerder, 
.althans geruimen tijd vóór 1 Januari 1930 bij 
den raad zouden hebben ingeiliend, wanneer 
niet burgemeester en wethouders bj j het ge
pleegde overleg den besturen hadden verzocht 
de indiening vooralsnog uit te stellen, met het 
ook op het aanvankelijk gemeentelijk voor
nemen; dat het in hooge mate onbillijk zou 
zijn, wanneer thans op grond van de latere 
indiening der aanvrage aan de bfäituren de 
vergoeding der zaalhuur werd geweigerd ; dat 
zij terecht het welomschreven antwoord van 
burgemeester en wethouders, vorenbedoeld, 
als het toestaan van een uitgave voor hulplo
kaliteit, in verband met de stichting van een 
nieuw lokaal ten behoeve van de betrokken 
scholen, waarvoor medewerking van de gemeen
te overeenkomstig de bepalingen der Lager
Onderwijswet 1920 was te verwachten, hebben 
aangemerkt ; dat de jurisprudentie der Kroon 
de kosten van hulplokaliteit, gemaakt in ver
band met den bouw van nieuwe lokaliteit, als 
stichtingskosten van ilit gebouw aanmerkt ; 
dat derhalve de huurkosten van het zaaltje 
Merks, die door burgemeester en wethouders 
vl:loraf zijn goedgekeurd, door de gemeente 

alsnog ilienen ,e worden vergoed ; dat vo,1rts 
de kosten van architectuur en toezicht geens
zins buitensporig zijn en zulks door burgemees
ter en wethouders ook niet is gesteld ; dat 
daarom niet, gelijk Gedep. Staten meenen, 
artikel 81, lid 4, der wet van toepassing is; da·t 
de architectskosten de in artikel 77, lid 5, der 
wet bedoelde raming, waarbij deze kosten 
werden geraamd op ongeveer 5,7 % van de 
totale kosten, te boven gaan en de gemeente nu 
overeenkomstig artikel 81, lid 3, der wet aan 
de besturen het bedrag van het verschil dient 
te verschaffen ; dat ingeval van geschil over de 
uitvoering van artikel 81, lid 3, bl(jkens de 
jurisprudentie der Kroon en de algemeene 
bewoordingen van artikel 80, lid 4, der wet, de 
laatstgenoemde bepaling van toepassing is ; 
dat derhalve Gedep. Staten ten onrechte zich 
niet bevoegd hebben verklaard om ten aanzien 
van de kosten van architectuur en toezicht een 
beslissing te nemen ; 

0. ten aanzien van de kosten van architecten
loon en toezicht, dat artikel 80, lid, 1, der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat, nadat 
de waarborgsom. bedoeld bij artikel 73 zal zijn 
gestort, burgemeester en wethouders de aange
vraagde gelden beschikbaar stellen ; 

dat op de bij schrijven van 7 Augustus 1930 
door de besturen ingezonden raming van kos
ten, voor kosten van architectuur en toezicht 
is uitgetrokken een bedrag van f 1469 en dit
zelfde bedrag voorkomt op den ingezonden 
staat van afrekening ; 

dat, ingeval burgemeester en wethouders 
het architectenloon buitensporig hadden ge
vonden en op dien grond het bedrag hadden 
teruggebracht tot het normale, het bedrag zou 
moeten worden geschat op de wijze, in artikel 
85 der Lager-Onderwijswet 1920 bepaald, maar 
burgemeester en wethouders dit niet alleer. 
niet hebben gesteld, maar hun vertegenwoordi
ger ter openbare zitting van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen va n 
Bestuur, waarin óver deze zaak verslag is uit
gebracht, uitdrukkelijk heeft medegedeeld, dat 
burgemeester en wethouders van Assen het 
gevraagde bedrag niet buitensporig vonden, 
maar het bedrag van f 268.12 hadden verlaagd, 
omdat de geheele bouw minder had gekost 
dan was geraamd ; 

dat mitsdien Gedep. Staten, nu de schoolbe
sturen hunne beslissing inriepen wegens het 
geschil met het gemeentebestuur inzake het 
bedrag van het architectenloon, deze beslissing 
hadden behooren te geven ; 

dat dus alsnog behoort te worden beslist, 
dat ilit bedrag van f 1469 voor acrhitectenloon 
en toezicht aan de schoolbesturen toekomt, 
daar immers, al zou het hiervoor uitgegeven 
bedrag, mits binnen het kader van het bestek, 
de raming hebben overtroffen - hetgeen overi
gens niet het geval is - de verplichting om dit 
bedrag beschikbaar te stellen niet zou zijn 
opgeheven alleen door de omstandigheid, dat 
de geheele bouw minder heeft gekost dan daar
voor was geraamd ; 

dat -met name niet is gebleken, dat het ge
noemde bedrag zoude uitgaan boven het 
honorarium, dat volgens de tarieven van den 
Bond van Nederlandsche Architecten verschul
digd zoude zijn ; 

O. ten aanzien van het bedrag van f 864, in 
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rekening gebracht voor de huur gedurende 72 ' 
weken van het zaaltje van Merks, dat uit den 
inhoud der stukken is gebleken, dat het overleg 
omtrent den bouw van een gymnastieklokaal 
reeds in den loop van 1929 met burgemeester 
en wethouders van Assen is geopend, dat deze 
verzocht hebben de aanvraag aan den gemeen
teraad te willen uitstellen, totdat zij omtrent 
den bouw van gemeentewege van een centraal 
gymnastiekgebouw tot klaarheid waren geko
men, doch dat zij inmiddels hebben goedge
vonden, dat tijdelijk van een hulplokaal voor 
het gymnastiekonderwijs kon worden gebruik 
gemaakt, blijkende uit den brief van 23 Decem
ber 1929 aan de schoolbesturen; 

dat. hoewel deze kosten niet op de raming 
voorkomen, hieruit blijkt, dat de betaling heeft 
plaats gehad onder goedkeuring van burge
meester en wethouders, zoodat ook deze kosten 
van gemeentewege behooren te worden ver
goed; 

0. dat dus Gedep. Staten van Drenthe zich 
ten onrechte onbevoegd hebben verklaard een 
beslissing te geven omtrent het geschil betref
fende de kosten van architectuur en toezicht 
en ten onrechte het beroep omtrent de kosten 
van zaalhuur ongegrond hebben verklaard, 
zoodat hunne beslissing op deze beide punten 
behoort te worden vernietigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beslissing van Gedep. Staten van Drenthe 

van 25 October 1933, n° 66, te handhaven, 
voor zooverre daarbij, met vernietiging van het 
bestreden besluit van burgemeester en wethou
ders van Assen te dien opzichte is bepaald, dat 
de sub c bedoelde kosten alsnog aan de appel
leerende schoolbesturen dienen te worden uit
gekeerd, en haar voor het overige te vernieti
gen; 

met vernietiging van de bestreden beslissing 
van burgemeester en wethouders van Assen 
ook voor het overige, te bepalen, dat burge
meester en wethouders van Assen ten onrechte 
geweigerd hebben gelden beschikbaar te stellen 
voor de volledige kosten van architectenloon 
en toezicht ad f 1469 en van zaalhuur ad f 864. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

{A. B . ) 

23 Juni 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Er is geen voldoende reden een één
mansschool in stand te houden, nu de leer
lingen een openbare school in de nabij
heid kunnen bezoeken en het bezwaar van 
den afstand (7 km) kan worden onder
vangen door omtrent het vervoer van ge
meentewege eene regeling te treffen, dan 
wel art. 13 toe te passen. 

Wel bestaat bezwaar tegen opheffing 
van een school in een deel der gemeente, 
dat is te beschouwen als het middelpunt 
van de streek, terwijl de school in de 
laatste jaren meer dan 40 leerlingen heeft 
gehad en er alle aanleiding is aan te 
nemen, dat deze school een levenskrach
tige school zal blijven. 

L . 1934. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

le. J . Elzinga en J. A. Heeres, ouders van 
leerlingen der openbare lagere school te Bu
rum, gemeente Kollumerland, en 2e. J. Pijn
acker en 23 andere ouders van schoolgaande 
kinderen der openbare lagere school te Oud
woude, gemeente Kollumerland, voor wat de 
appellanten onder le. betreft, ten aanzien van 
de school te Burum, de appellanten onder 2e. 
ten aanzien van de school te Oudwoude, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland van 
24 Januari 1934, N°. 98, 2e Afdeeling, waar
bij is bepaald, dat de openbare lagere scholen 
te Oudwoude en te Burum, gemeente Kol
lumerland, zullen worden opgeheven met in
gang van 1 April 1934, of, indien beroep 
mocht worden ingesteld, op den eersten dag 
der maand, volgende op die , waarin bij het 
gemeentebestuur · van Kollumerland bericht 
inkomt, dat het beroep ongegrond is ver
klaard · 

Den 'Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Mei 1934, N°. 308; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Juni 1924, N°. 4792, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen; 

0. dat he't besluit van Ged. Staten steunt 
op de overweging, dat de school te Oudwoude 
zonder groot bezwaar kan worden opgeheven, 
daar Oudwoude slechts 2.3 km van Kollum 
ligt en de school te Kollum voldoende ruimte 
bevat om de leerlingen uit Oudwoude, die 
allen of wo goed a ls a llen wonen in het dorp 
zelf of tusschen Oudwoude en Kollum, op te 
nemen; dat _in de tegenwoordige tijdsomstan
digheden ook geen voldoende redenen bestaan 
om de school te Burum, die thans 29 leerlin
gen telt, te handhaven, daar ook de leerlingen 
van deze school te Kollum zullen kunnen 
schoolgaan; dat weliswaar Kollum ongeveer 
7 km van Burum is verwijderd, doch aan dit 
bezwaar kan wo1·den tegemoetgekomen door de 
kinderen per autobus te doen vervoeren; 

dat J . E lzinga en J. A. Heeres in beroep 
aanvoeren, dat de open bare I age re school te 
Burum de eenige openbare in wijden omtrek 
is; dat in de laatste jaren opgeheven zijn de 
openbare scholen te Kollumerpomp, Visvliet, 
Pieterzijl en Munnikezijl ; dat de dichtstbij 
zijncle openbare scholen thans zijn die te Kol
lum, 7.2 km verwijderd, te Grijpskerk, 7 km, 
te Zoutkamp, 9 km en te Lutjegast 7 km ver
wijderd; dat van de vele bijzondere lagere 
scholen, welke de genoemde openbare lagere 
school als het ware omkransen, er vele reeds 
meer dan 60 jaar bestaan; dat de openbare 
lagere school niettemin in deze voor haar 
moeilijke omgeving heeft kunnen standhou
den, hetgeen bewijst, dat de ouders van de 
leerlingen rasechte voorstanders zijn van open
baar onderwijs; dat het vanzelf spreekt, dat 
zulke ouders voor een moeilijke keus worden 
gesteld, wanneer zij moeten beslissen tusschen: 
àf hun kinderen naar de openbare school op 
een afstand van meer dan 7 km, àf hun kin
deren naar de bijzondere school ter plaatse; 
dat tusschen Burum en Kollum geen recht
streeksche autobusverbinding bestaat; dat 
alleen · langs een omweg van 13½ km Kollum 

18 
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per autobus is te bereiken; dat de school te 
Burum alleszins reden van bestaan heeft; dat 
zij wel geen groote school is, maar allerminst 
kwijnend genoemd mag worden; dat immers 
sedert de benoeming van het tegenwoordige 
hoofd der school in Februari 1922 het leer
lingental geleidelij k van 15 tot 30 geklommen 
is, alzoo verdubbeld; dat dit niet te danken 
is aan overloop van bijzonder naar openbaar 
onderwijs, daar immers in al dien t ij d er nim
mer één leerling van school is verw isseld, 
maar de stijging haar oorzaak vindt in den 
groei van het aanta l voorstanders van open
baar onderwijs ter plaatse; dat het onderwijs 
aan de schoool op hoog peil staat en op zeer 
goede resultaten kan bogen, blijkende uit het 
groote percentage der leerlingen, dat op uit
gebreid lager onderwijsscholen te Kollum of 
Grijpskerk steeds tot de verstgevorderden be
hoort; dat het hoofd der school het voJle ver
trouwen der ouders geniet; dat hij mede door 
zijn politieke gezindheid volkomen op zijn 
plaats is in hun milieu; 

dat J. Pijnacker c.s. in hoofdzaak aanvoe
ren, dat de raad zich uitgesproken heeft voor 
het behoud van openbaar onderwijs in den 
Westhoek der gemeente; dat het college van 
burgemeester en wethouders op grond van 
ingesteld onderzoek meer perspectief ziet in 
het behoud van de openbare lagere school te 
Oudwoude, dan in het behoud van de school 
te Westergeest; dat het allerminst verwon
dering zou baren, a ls de raad der gemeente 
bij een alsnog nader in te stellen onderzoek 
hieromtrent tot dezelfde gedachten kwam als 
dit college; dat op grond van afstanden voor 
de leer! in gen de opheffing van de school te 
Oudwoude niet te verdedigen is boven de op
heffing van de school te Westergeest; dat ver
betering van het onderwijs, door opheffing 
van de school te Oudwoude, noch door den 
raad, noch door Ged. Staten als argument tot 
opheffing is aangevoerd; dat de school te 
Oudwoude voldoende ruimte bevat, om alle 
leerli ngen uit W estergeest op te nemen; dat 
de overweging tot opheffing van de school te 
Oudwoude door Geel. Staten wat den afstand 
betreft, op een onjuistheid berust ( de afstand 
tusschen de scholen te Oudwoude en Kollum 
is niet 2.3 km, maar 3.3 km., zelfs grooter 
dan de afstand tusschen de scholen te Oud
woude en Westergeest, die 2.8 km is); dat 
Ged. Staten wel een onderzoek hebben inge
steld bij het Hoofd der school te Westergeest, 
maar niet bij het Hoofd der school te Oud
woude; dat in den Westhoek der gemeente 
Kollumerl and c. a. het doel om te bezuinigen 
door concentratie van scholen, zonder de be
langen van het openbaar onderwijs te schaden, 
niet wordt bereikt door opheffing van de 
openbare school te Oudwoude; 

0. ten aanzien van de openbare lagere school 
te Burum: dat het onderwijsbelang zich tegen 
de opheffing van deze school niet verzet; 

dat, nu de financieele omstandigheden der 
overheidskassen tot bezuiniging nopen, er geen 
voldoende grond aanwezig is deze eenmans
school in stand te houden; 

dat de leer! ingen, die thans deze school be
zoeken, het voo1· hen gewenschte onderwijs aan 
de openbarn lagere school te Kollum kunnen 
ontvangen; 

dat de afstand van Burum naar Kollum 
weliswaar 7 km bedraagt, doch dat omtrent 
het vervoer der kinderen van gemeentewege 
eene regeling kan worden getroffen, terwijl bij 
gebreke daarvan aan het bezwaar der ouders 
door toepassing van art. 13 der Lager Onder
wijswet 1920 kan worden tegemoetgekomen; 

0. ten aanzien van de openbare lagere school 
te Oudwoude : dat op grond van het medege
deelde in de openbare vergadering van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, en mede gelet op de 
ambtsberichten van het Rijksschooltoezicht, 
moet worden aangenomen , dat de openbare 
lagere school te Oudwoude een levenskrach
tige school is met meer levensvatbaarheid dan 
d ie te Westergeest, welke laatste school ook 
bij opheffing van de school te Oudwoude een 
kwijnend bestaan zal lijden; 

dat toch Oudwoude is te beschouwen als het 
middelpunt van de streek, en de school aldaar 
in de laatste jaren meer dan 40 lee1·lingen 
heeft gehad, terwijl er a lle aanle iding is aan 
te nemen, dat deze school een levenskrachtige 
school zal b i ij ven; 

dat mitsdien, daargelaten of er aanleid ing 
bestaat de openbare lagere school te Wester
geest op te heffen, het onderwijs belang in 
ieder geval zich tegen de opheffing van de 
school te Oudwoude verzet; 

dat onder deze omstandigheden Geel. Staten 
ten onrechte tot opheffing van deze school 
hebben besloten; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

l e. het beroep van J . Elzinga en J. A. 
Heeres tegen het besluit van Geel. Staten van 
Friesland van 24 Januari 1934, N ° . 98, 2e 
afdeeling, voor zoover daarbij is besloten tot 
de opheffing van de openbare lagere school 
te Burum, ongegrond te verklaren; 

2e. dit besluit, voor zoover het betreft de 
opheffing van de openbare lagere school te 
Oudwoude, te vernietigen. 

Onze Nlinister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw.wet a rt.23.) 

De ontwikkeling van het groote stads
verkeer heeft gele id tot het gebruik van 
teekenen en seinen, zoo hier een lichtsein, 
hetwelk afw isselend groen en rood li ch t 
uitstraalt, omtrent welker beteekenis geen 
verschil van opvatting bestaat. 

Terecht is de Kantonr. van oordeel , dat. 
door middel van zulk een automatisch 
werkende seinlamp kunnen worden weer
gegeven bevelen, a ls in art. 23 Mot.- en 
Rijw.wet bedoeld, en wel door dengene, 
di e zulk een lamp in werking stelt of doet. 
stellen. 

Nu i. c. is bewezenverklaard, dat de 
seinlamp, welke door een rood licht te 
vertoonen, voor requirante een du idelijk 
teeken was, dat zij niet met het door haar 
bestuurde motorrijtuig mocht doorrijden, 
doch moest bl ijven sti l staan, op last van 
den Hoofde. v. Poli t ie, derhalve door een 
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ambtenaar als in art. 34 M. en R.wet 
bedoeld, in werking gesteld, heeft de Kan
tonr. terecht aangenomen, dat het bewe-

-zenverklaarde valt onder art. 23 dier wet. 

Op het beroep van W . A. v. A., requirante 
van cassatie tegen een te haren laste gewezen 
vonnis van de Rechtbank te 's-Gravenhage 
van 19 April 1934, houdende bevestiging, in 
hooger beroep van een door het Kantonge
rech t te 's-Gravenhage op 13 Januari 1934 na 
gedaan verzet gewezen vonnis, waarbij is be
krachtigd het op 12 December 1933 bij v9r
stek gewezen mondeling vonnis, houdende ver
oordeeling van requirante, terzake van: ,,als 
bestuurder van een motorrijtuig op een weg 
geen gevolg geven aan de door de in art. 34 
der Motor- en Rijwielwet genoemde Ambtena
ren en Beambten in het belang van de n ij
heid en de veiligheid van het verkee1· gegeven 
bevelen", met aanhaling van de artt. 23, 2!!, 
34 der Motor- en Rijwielwet, 23 Sr., tot een 
geldboete van vier gulden en twee dagen v01·
vangende hechtenis; (Gepleit door Mr. E. H . 
Kwast). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Requirante stond terecht voor den Kanton
rechter te 's-Gravenhage ter zake dat zij te 
's-Gravenhage op 3 October 1933, des namid
dags omstreeks 4.20 uur, als bestuurster van 
een vierwielig motorrijtuig daarmede heeft 
gereden over den voor het openbaar verkeer 
openstaanden rijweg, het Spui in de richting 
van het kruispunt van de voor het openbaar 
verkeer openstaande rijwegen, Spui, Lange Po
ten, Hofstraat en Spuistraat en toen, terwijl 
de automatisch werkende seinlamp door de 
Gemeentelijke Overheid op voormeld kruis
punt geplaatst en op last van den Hoofdcom
missaris van Politie in werking gesteld in het 
belang van de nijheid en de veiligheid van 
het verkeer daar ter plaatse voor haar, ver
dachte, ten opzichte van haar richting van 
beweging een rood licht vertoonde, niet ach
ter de op het Spui voornoemd aangebrachte 
stoplijn heeft stilgehouden, doch is doorge
reden. 

Bij vonnis van 12 December 1933 bij ver
stek gewezen, verklaarde de Kantonrechter 
requirante schuldig aan dit feit, gaf het de 
benaming: ,,het als bestuurder van een mo
torrijtuig op een weg geen gevolg geven aan 
de door de in art. 34 der Motor- en Rijwieiwet 
genoemde Ambtenaren en Beambten, in het 
belang van de vrijheid en de veiligheid van 
het verkeer gegeven bevelen" en veroordeelde 
haar met aanhaling van de artt. 23, 29 ün 34 
der Motor- en Rijwielwet tot eene geldboete 
van f 4 bij gebreke van betaling en verhaal 
te vervangen door 2 dagen hechtenis. 

Dit vonnis werd op 13 J anuari 1934 na ver
zet bekrachtigd, en in hooger beroep door de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage op 19 April 
19 34 bevestigd. 

In cassatie is tegen dit vonnis bij pleidooi 
als middel voorgedragen: S., althans v. t. 
van de artt. 23, j 0

• 34 van de Motor- en Rij
wielwet, doordat de Rechtbank te 's-Graven
hage, bevestigende het vonnis van den K.in
tonrechter te 's-Gravenhage, heeft aangeno-

men, dat, hoewel eenerzijds de in art. 34 van 
de Motor- en Rijwielwet genoemde ambte
naren en beambten, onder wie ook val t de 
Hoofdcommissaris van Politie, de eenige 
ambtenaren en beambten zijn, die zullen kun
nen beslissen, waar en wanneer het verkeer 
behoort te worden stopgezet, hunne bevoegd
heid zich anderzijds zóóver wude kunnen uit
strekken, dat zij, bui ten de enumeratieve op
somming in art. 34 der Motor- en Rijwielwet 
om, alléén slechts door het geven van bevelen, 
b.v. velerlei soorten en modellen van seinlam
pen in de plaats van hunne door de Wet ,·eeds 
vastgestelde positie zouden kunnen (doen) 
plaatsen en in werking kunnen (doen) stellen, 
zijnde bovendien zulke "bevelen" noch in taal
kundigen noch in juridischen zin dié, welke 
kunnen worden begrepen onder de bedoeling 
der Wet en zijnde onder deze door den !ageren 
Rechter bedoelde bevoegdheden van ambte
naren en beambten evenmin te verstaan "aan
wijzingen" in den zin der Wet. 

Voor den Kantonrechter was als verweer 
gevoerd, dat het doorrijden ondanks het roode 
stoplicht niet strafbaar is, aangezien deze wijze 
van sluiting van wegen niet is overeenkomstig 
de door den Minister van \Vaterstaat krach
tens art. 10 Motor- en Rijwielreglement voor
geschreven wijze. 

De Kantonrechter overwoog dienaangaande 
dat deze meening op eene vergissing berust; 

dat toch sluit ing van een weg overeenkom
stig de bepalingen van art. 8 v.v. Motor- en 
Rijwielreglement geheel iets anders is dan de 
regeling van het toegelaten verkeer door de 
politie; 

dat het Spui en de Hofstraat dan ook geens
zins voor het verkeer zijn gesloten, en aan 
opposante niet is telastegelegd overtreding van 
art. 11 van het Motor- en Rijwielreglement, 
doch overtreding van art 25 Motor- en Rij
wielwet; 

dat door het rood licht uitstralen door de 
seinlamp ook geenszins wordt te kennen ge
geven, dat de achter die lamp gelegen straat 
voor het verkeer is afgesloten, doch slechts 
dat men eenige oogenblikken het verkeer in 
een richting, dwars op de eigen richting, moet 
laten voorgaan; 

dat de beslissing, waar en wanneer zulks 
behoort te geschieden, ligt bij de in art. 34 
Motor- en Rijwielwet genoemde Ambtenaren 
en beambten, onder wie ook valt de Hoofd
Commissaris van politie; 

dat deze Ambtenaar volkomen bevoegd is, 
zijne bevelen practisch uit te voeren, door aan 
een ondergeschikte bevel te geven de daartoe 
aangebrachte seinlampen in werking te stel
len, en op deze wijze zijne beslissing kenbaar 
te maken; 

dat derhalve dat verweer behoort te worden 
verworpen. 

Met deze zaak wordt een belangrijk vraag
stuk betreffende een wijze van oplossing der 
ve1·keersmoeilijkheden aan Uw oordeel onder
worpen. 

Thans in cassatie maakt requirante bezwaar 
tegen de verkeersregeling met se inlampen, 
omdat deze de " bevelen en aanwijzingen" ge
vorderd in art. 23 der Motor- en Rijwielwet 
van de reeks ambtenaren genoemd in art. 34 
dezer wet niet zouden kunnen vervangen . Naar 
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ik uit het pleidooi meende te mogen begrijpen, 
is de geachte raadsman van oordeel dat de 
wet in het bijzonder het oog heeft op ambte
naren in uniform, die in de gegeven gevallen 
bevelen en aanwijzingen geven. Ik acht <lit 
niet juist; zoo hebben b.v. verschillende der 
hoofdambtenaren van den Rijks- en Provin
cialen Waterstaat geen uniform in dien zin. 

De bevelen of wil men liever, de aanwijzin
gen door middel van seinlampen werden i. o. 
gegeven door den Hoofd-Commissaris van Po
litie, zooals o. a. blijkt uit de in het vonnis 

'opgenomen verklaring van den verbalisant, 
dat de seinlampen ei ken morgen door een 
agent van politie op last van den Hoofd
Commissaris in werking worden gesteld. 

,,Bevelen en aanwijzingen" kunnen op ve
lerlei wijzen worden gegeven. Er is m. i. niet 
reden om bij art. 23 der Motor- en Rijwielwet 
alleen te denken aan den verkeersagent in 
actie. 

Zeker kan het voor automobilisten bezwaren 
opleveren, dat de aanwijzingen door seinl,un
pen gegeven in alle gemeenten des lands niet 
gelijk zijn, dat daaromtrent nog niet eenvor
migheid heerscht, doch zoolang deze nog niet 
bestaat, is het de taak van iedei-en bestuurder 
zich op de hoogte te stellen van de gemeen
telijk geldende bepalingen. Het streven naar 
verbetering dor verkeersregelingen sluit echter 
niet in, dat bestaande bevelen en aanwijzingen 
overtreden mogen worden. Ik ben dan ook van 
meening, dat de hie1·boven weergegeven op
vatting van den Kantonrechter volkomen juist 
is, en dat de Hoofd-Co=issaris in overeen
stemming met artt. 23 en 34 der Motor- Hn 
Rijwielwet i. c. zijn bevelen en aanwijzingen 
door de seinlampen geeft. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

de reguirante voorgesteld bij pleidooi: (zie 
conclusie); 

Ten aanzien van het middel van cassatie : 
0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van 1·egui
rante is bewezenverklaard - met gualificat ie 
en strafoplegging als voormeld - dat zij te 
's-Gravenhage enz. (zie conclusie); 

0. dat de Kantonrechter, naar aanleiding 
van het namens reguirante gevoerd verweer, 
dat het doorrijden ondanks het roode stoplicht 
niet strafbaar wude zijn, aangezien de onder
havige "sluiting van wegen" niet op wette
] ijke wijze is gesch ied, heeft overwogen: enz . 
(zie conclusie); 

0 . dat de ontwikkeling van het groote stads
verkeer heeft geleid tot het gebruik van t.ee
kenen en seinen, wo hier een lichtsein, het
welk afwisselend groen en rood licht uitstraalt, 
omtrent welker beteekenis geen verschil van 
opvatting bestaat; dat de Kantonrech ter te
recht van oordeel was, dat door middel van 
zulk een automatisch werkende seinlamp kun
nen worden gegeven bevelen, als in art. 23 
der Motor- en Rijwielwet bedoeld, en wel door 
dengene, die zulk een seinlamp in werking 
stelt of in werking doet stellen; dat, nu ten 

deze is bewezenverklaard, dat de seinlamp, 
welke, door een rood licht te vertoonen, voor 
reguirante een duidelijk teeken was, dat zij 
niet met het door haar bestuurde motorrijtuig 
mocht doorrijden, doch moest blijven stilstaan, 
op last van den Hoofd-Commissar is van Po
litie, derhalve door een ambtenaar a ls in ai,t. 
34 der Motor- en Rijwielwet bedoeld, in wer
king was gesteld, de Kantonrechter terecht 
heeft aangenomen, dat het bewezenverklaarde 
valt onder art. 23 van genoemde wet; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Dran1.-wet art. 59.) 

Tegenover reg.'s verweer, dat het pak
huis niet kan worden beschouwd als eene 
gesloten aanhoorigheid van het gebouw 
Borretplein B. n°. 248, waarin zich reg.'s 
winkel bevindt, waarin zwak alcoholische 
dranken worden verkocht, stelt de Rechtb. 
verschillende omstandigheden die in de 
bewezenverklaring niet voorkomen, terwijl 
bij de beoordeeling van de vraag omtrent 
de aanhoorigheid van dat pakhuis niet 
buiten de bewezenverklaarde feiten mag 
worden gegaan. 

Die feiten vermelden slechts, dat het 
pakhuis, dat als opslagplaats dient voor 
reg.'s, mede in zijn gebouw Borretplein 
uitgeoefenden, drankhandel, op een vijf
tal meters van het gebouw is gelegen en 
vanuit het gebouw bereikbaar is over par. 
ticulieren grond, hetgeen onvoldoende is 
om het pakhuis tot een aanhoor igheid van 
bedoeld gebouw te stempelen. 

[Anders Adv.-Gen. Wijnveldt.] 
Met gedeeltelijke vernietiging van het 

vonnis verklaart de H. R. het bewezen
verklaarde geen strafbaar feit, ontslaat 
reg. van alle rechtsvervolging en beveelt 
opheffing van beslag op den drank. 

Op het beroep van H. H. J. M. v. H. , dro
gist en drankhandelaar, reguirant van cassatie 
tegen een vonnis van de Rechtbank te Roer
mond van 1 Mei 1934, waarbij in hooger be
roep is vernietigd een op 22 Februari 1934 
door het Kantongerecht te Helmond gewezen 
vonnis en de reguirant terzake "het als hoofd 
van het bedrijf in een gesloten aanhoorigheid 
van het gebouw, waarin zich een winkel be
vindt, waarin zwak alcoholische drank wordt 
verkocht, sterken d rank in voorraad hebben", 
met aanhaling van de artt. 1, 59 lid 1 aanhef 
en onder 7 in verband met lid 3, 65 der 
Drankwet S. 1931 n°. 476 , 23 en 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van twintig 
gulden en tien dagen vervangende hechtenis, 
met verbeurdverklaring der in het vonnis ge
noemde hoeveelheid sterken drank; (Gepleit 
door Mr. A. Tonnaer.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnvelctt. 

Met vernietiging in hooger beroep van het 
vrijsprekend vonnis van den Kantonrechter te 
Helmond veroordeelde de Arr.-Rechtbank te 
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Roermond op 1 Mei 1934 requirant wegens 
overtreding van artt. 59 1. 1 aanhef, en sub 
7 j 0

• lid 3 der Drankwet 1931, S. 476 tot een 
geldboete van f 20, bij gebreke van betaling 
en verhaal te vervangen door 10 dagen hech
tenis, met verbeurdverklaring en vernietiging 
van de inbeslaggenomen hoeveelheid sterken 
drank. De Rechtbank verklaarde ten laste van 
requirant bewezen: ,,dat hij den 16 Januari 
1934 des namiddags c irca 1¾ uur, te Gemert, 
zonder vergunning daartoe als bedoeld in de 
Drankwet S. 1931 n°. 476, eene hoeveelheid 
van omtrent twee honderd vier en negentig 
liters sterken drank, a ls omschreven in art. 1 
onder a dier wet ( jenever, brandewijn, anisette 
en dergelijke), in voorraad heeft gehad in een 
steenen pakhuis van omtrent acht vierkante 
meters. Genoemd pakhuis was bij verdachte in 
gebruik, diende tot opslagplaats voor verdach
tes drankhandel gevestigd in verdachtes ge
bouw, perceel Bonetplein B n°. 248, was van 
daaruit voor verdachte bereikbaar over par
ticulieren grond, en bevond zich op een vij ftal 
meters afstand van voormeld gebouw, waarin 
verdachtes winkel was, a lwaar zwak alcoho
lische dranken, a ls omschreven in art. 1 onder 
b van voornoemde wet, werden verkocht. Ver
dachte was hoofd van dat bedrijf, en gaf dit 
feit in verband met voormeld artikel de be
naming van: ,,het als hoofd van het bedrijf in 
een gesloten aanhoorigheid van het gebouw, 
waarin zich een winkel bevindt, waarin zwak 
alcoholische drank wordt verkocht - sterken 
drank in voorraad hebben". 

Blijkens het bij pleidooi voorgedragen mid
del acht requi rant door dit vonnis artt. 59 7 , 

1 en 65 der Drankwet, S. 1931 n° . 476 ge
schonden, a l thans verkeerd toegepast, door de 
beslissing, dat bedoeld pakhuis moet worden 
beschouwd a ls een gesloten aanhoorigheid in 
den zin der wet. 

Zoowel de Officier van Justitie bij de Recht
bank als requirant hadden het feit niet straf
baar geacht, op grond dat het steenen pakhuis 
niet een aanhoorigheid zou zijn van verdachte's 
gebouw, pHceel Borretplein B. n°. 248, daar 
het pakhuis niet aan verdachte in eigendom 
toebehoorde, doch de Rechtbank achtte deze 
opvatting onjuist daar deze omstandigheid niet 
van belang is, doch zij overwoog dat naar de 
beteekenis der Drankwet in casu het pakhuis 
als een aanhoorigheid is te beschouwen van 
verdachtes gebouw, waarin een drankhandel 
is gevestigd, daar dit pakhuis alleen bij ver
dachte in gebrui k is en dient a ls opslagplaats 
voor diens voormelden handel en daarvoor is 
bestemd mede blijkens de daarin aanwezige 
schragen en rekken in de onmiddellijke nabij
heid van verdachtes gebouw is gelegen en er 
mede over particulieren grond en door een 
hekje en poortje, welke niet gesloten kunnen 
worden, in verbinding staat en verdachte voor 
de ruimte tusschen zijn huis en het pakhuis 
den vrijen toegang heeft. 

De strijd loopt dus uitsluitend over de vraag 
wat in art. 59 sub 7 der Drankwet S. 1931, 
n°. 476, onder "aanhoorigheid" is te verstaan. 

Onder de vorige Drankwet is dit punt wel 
ter sprake gekomen, o. a . bij de vraag omtrent 
het slu itingsuur. In 1910 nam de Minister van 
Binn. Zaken aan, dat een verordening, waarbij 
het slui tingsuur ook toepasselijk was ver-

klaard op de aanhoor igheden van herbergen 
e. d., niet in strijd met de wet was, waarbij er 
echter van werd uitgegaan dat "aanhoorig
heid" in de Drankwet een beperkte beteekenis 
heeft, zoodat daaronder b.v. niet valt een 
tuin, waarvan alleen de eigenaar of huurder 
het genot heeft, nog minder de slaap- en zit
vertrekken, uitsluitend door den eigenaar of 
huurder bewoond en gebruikt, daar deze ver
trekken met het bedrijf zelf niets te maken 
hebben. Van belang in dit verband zijn nog 
de artikelen der Redactie van de Gemeente
stem (n°. 3017-3021) welke betreffende de 
bevoegdheid der gemeentebesturen een ande,,e 
opvatting had. 

In art. 811 4 der oude wet was sprake va n 
de localite it, welke zich niet bevindt in de 
gebouwde aanhoorigheid van een huis. Bij de 
behandeling in de Tweede Kamer antwoordde 
de Regeering op een vraag omtrent de betee
kenis van "gebouwde aanhoorigheicl", dat zij 
zich gedachtig aan den regel "in jure omnis 
definitio periculosa" zich van een definitie 
onthield, maar twee hoofdkenmerken wilde 
aangeven, n.l. dat de ruimte ten opzichte van 
het bedrijf niet een zelfstandig object moet 
vormen, maar deelen in bestemming en ge
bruik van het huis, en dat zij zich in zóó 
dichte nabijheid moet bevinden van of in wo
danige verbinding staan met het huis, dat zij 
geacht kan worden daarmede samen te han
gen. (Zie Mrs. Peerbolte en Blaupot ten Cate, 
Drankwet 1904, blz. 206). 

Art. 24 Drankwet 1904 spreekt van "open 
aanhoorigheden", t. a . waarvan de H. R. op 
18 Mei 1908 (W. 8716) uitmaakte, dat voor 
die open aanhoorigheden van het huis, waarin 
de vergunningslocal iteiten zich bevinden, de 
verleende vergunning evenzeer geldt. Voor dit 
begrip verwijs ik nog naar artikelen in de 
Gemeentestem n°. 2912, 2957, 3320. 

Volgens art. 45 1. 2 werd het muziek maken 
in de aanhoor igheid van een localiteit waar
voor vergunning was verleend, aan regelen 
onderworpen. Daar zou blijkens de geschie
denis (Mi·. Goeman Borgesius, De Nieuwe 
Drankwet, blz. 202) niet sprake zijn van ge
bouwde aanhoor igheden. 
. Bij pleidooi hoeft de geachte raadsman ver

schi ll ende grieven ontwikkeld. Hij klaagt er 
over, dat niet is telastegelegd, dat verdachte 
het pakhuis a ll een in gebruik had. Ik kan 
niet inzien waarom een "aanhoorigheid" niet 
bij versch illende personen voor allerlei doel
einden in gebruik zou kunnen zijn. De wet 
stelt daaromtrent geen e ischen. Evenmin doet 
het er toe, dat verdachte twee beroepen zou 
hebben, n.l. dat van drogist en winkelier in 
zwak-alcoholische dranken, dat hij in perceel 
B n°. 248, naast dat van handelaar in gedisti l
leerd, waarvan zijn pakhuis dan de aanhoorig
heid is. Zijn bedrijf oefent hij uit in pel'Ceel 
B n°. 248, al heeft hij daarnaast zijn opslag
plaats. 

Feitelijk is vast komen te staan, dat de be
doelde aanhoor igheid vlak bij verdachte's per• 
ceel li gt en a ll een over particulieren grond 
te bereiken is. De wet stelt niet eischen om
trent de I igg ing van de aanhoorigheid, dus 
kan ik niet aannemen, dat deze topografisch 
bij het gebouw moet behooren. 

Er werd nog opgemerkt, dat het zijn van 
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hoofd van het bedrijf niet is een element van 
het begrip "aanhoorigheid", doch deze mede
deeling geeft m. i. blijk van een verkeerde 
opvatting van de overwegingen der Recht
bank. Deze onderzocht terecht of verdachte 
hoofd van het bedrijf was in verband met de 
strafbepaling in art. 59 1. 3. 

Ik ben van oordeel, dat de beslissing of er 
sprake is van een "aanhoorigheid" in den zin 
der wet, een feitelijke is , en dat de Rechtbank 
uit de door haar vastgestelde omstandigheden 
kon beslissen, hier met een aanhoorigheid te 
doen te hebben, zoodat de gronden aangevoerd 
ter staving van het middel, niet tot cassatie 
zull en kunnen leiden en concludeer tot ver
werping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi: 
S., alth ans v. t. der artt. 59, 7° , 1 en 65 der 

Drankwet S. 1931 n°. 476, doordien de R echt
bank ten onrechte besliste, dat het in de be
wezenverklaring vermelde pakhuis moet wor
den beschouwd als een gesloten aanhoorigheid 
van het gebouw, waarin zich een winkel be
vindt, waarin zwak a lcoholische drank wordt 
verkocht; 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua
lificatie en strafoplegging als vermeld - over
eenkomstig de telastelegging wettig en over
tuigend is bewezen verklaard, dat requirant 
enz. (zie conclusie); 

0. omtrent het middel: 
dat de requirant ook hij de Rechtbank heeft 

aangevoerd, dat het pakhuis niet kan worden 
beschouwd a ls eene gesloten aanhoorigheid van 
het gebouw Borretplein B N°. 248, waarin 
zich requirants winkel bevindt, waarin zwak 
alcoholische dranken worden verkocht; 

dat de Rechtbank dit verweer heeft verwor
pen op grond van de overweging " dat naar 
de beteekenis der Drankwet in casu het pak
huis als een aanhoorigheid is te beschouwen 
van verdachtes gebouw, waarin een drank
handel is gevestigd, daar dit pakhuis a lleen 
bij verdachte in gebruik is en dient als op
slagplaats voor diens voormelden handel en 
daarvoor is bestemd mede blijkens de daarin 
aanwezige schragen en rekken in de onmid
dellijke nabijheid van verdachtes gebouw is 
gelegen en er mede over particulieren grond 
en door een hekje en poortje, welke niet ge
sloten kunnen worden, in verbinding staat en 
verdachte voor de ruimte tusschen zijn huis 
en het pakhuis den vrij en toegang heeft ;" 

dat echter verscheidene door de Rechtbank 
opgesomde omstandigheden in de bewezenver
klaring n iet voorkomen en bij de beoordeeling 
van de vraag, of het pakhuis een aanhoorig
heid is van het gebouw, perceel Borretplein 
B N° . 248 , niet buiten de bewezenverklaarde 
feiten mag worden gegaan; 

dat nu die feiten, ten aanzien van de ge
stelde vraag, slechts vermelden, dat het pak
huis als opslagplaats dient voor requirants, 
mede in zijn gebouw Borretplein uitgeoefende, 
drankhandel, op een vijftal meters van dat 
gebouw is gelegen en vanu it dat gebouw over 
particulieren grond bereikbaar is; 

dat een en ander onvoldoende is om het 
pakhuis tot een aanhoorighe id van bedoeld 
gebouw te stempelen; 

dat het middel derhalve gegrond is ; 
Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 

voorzoover het bewezenverklaarde strafbaar is 
verklaard en ·gequalificeerd, de requirant des
wege strafbaar is geoordeeld, hem straf is op
gelegd en de verbeurdverklaring en vernieti
ging der in beslag genomen sterken drank is 
bevolen; 

En a lsnu rechtdoende ingevolge art. 105 
R. 0.: 

Verklaart het bewezenverklaarde geen straf
baar feit en ontslaat den requirant deswege 
van a lle rechtsvervolging; 

Beveelt de opheffing van het beslag op den 
in het vonnis genoemden drank. 

(N. J.) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168 ; B. W. art. 
625.) 

De grief, dat art. 40a A. P. V. der ge
meente Vlist, voorzoover zij ook het zich 
met den hengel visschende aan de open
bare wegen bevinden betreft, onverbin
dend zou zijn, omdat eigenaren van aan 
den openbaren weg gelegen gronden daar
door zouden worden verhinderd op Zon
dag te hengelen, terwijl zij zich op eigen 
grond bevinden, is ongegrond, daar een 
beperking van het e igendomsrecht, welke 
den eigenaar alleen belet om vanuit zijn 
grond te hengelen in het daar langs ge
legen water, zeker niet valt buiten de be
perkingen, welke bij eene plaatselijke ver
ordening aan de uitoefening van het 
eigendomsrecht mogen worden gesteld. 

Op het beroep van C. M. , requirant van 
cassatie tegen een te zijnen laste gewezen von
nis van de Rechtbank te Rotterdam van 1 
Mei 1934, houdende bevestiging in hooger 
beroep, van een mondeling vonnis van het 
Kantongerecht te Gouda van 28 Februari 
1934, waarbij requirant, ter zake van: ,,in de 
gemeente Vlist zich op Zondag met den hen
gel visschende aan den openbaren weg bevin
den" , mei aanhaling van de artt. 40a, 136 
der A. P. V. der gemeente Vlist, 23, 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van één gul
den en één dag vervangende hechtenis . 

Conclusie van den Adv. -Gen. Wijnveldt. 

De Rechtbank te Rotterdam bevestigde op 
1 Mei 1934 in hooger beroep een mondeling 
vonnis van den Kantonrechter te Gouda, waar
bij bewezen werd verklaard, dat requirnnt te 
Vlist op Zondag 21 Januari 1934 des voor
middags omstreeks 11½ uur aan den open
baren weg den West Vlisterdijk zich heeft 
bevonden, visschende met den hengel in de 
Vlist aldaar. Wegens overtreding van art. 
40a van de Alg. Politieverordening der ge
meente Vlist, dat luidt: ,,het is verboden op 
Zondag zich met den hengel visschende op of 
aan de openbare wegen te bevinden", werd 
requirant veroordeeld tot geldboete van f 1 
bij gebreke van betaling of verhaal te vervan
gen door een dag hechtenis. 
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Requirant kwam tijdig in cassatie en stelde 
bij schriftuur als middel, dat de bepaling, 
welke het hengelen verbiedt op Zondag be
halve op, ook aan den openbaren weg een 
ongeoorloofde beperking van het eigendoms
recht bevat. 

Art. 40a hierboven vermeld, kwam eveneens 
ter sprake in Uw arrest van 18 Dec. 1933 W. 
12741, 3; N. J. 1934, 382), waarheen ik ook 
wat betreft mijn toen genomen conclusie moge 
verwijzen. 

In dit arrest komt de door requirant nu 
gestelde grief niet ter sprake, en daarom 
merk ik dienaangaande het volgende op. Re
quirant beroept zich tot staving van het mid
del op een vonnis van het Kantongerecht te 
Sneek dd. 13 Sept. 1933 (W. 12680) waarbij 
aan de bepaling eener gemeentelijke veror
dening, luidende: ,,Orgelspelers, muzikanten, 
liedjeszangers of welke andere personen ook, 
die muziek of zang ten gehoore brengen of 
doen brengen, kunstemakers of goochelaars 
mogen hun beroep niet op of aan den open
baren weg uitoefenen dan met vergunning 
van den Burgemeester" bindende kracht werd 
ontzegd, voor zoover het verbiedt het muziek
maken, liedjeszingen, kunstemaken en goo
chelen aan den openbaren weg, daar dit arti
kel een krachtens art. 625 B. W. ongeoor
loofde beperking van het eigendomsrecht in
houdt en a lzoo de bevoegdheid bij art. 135 
Gemeentewet aan den Raad der Gemeente 
toegekend, overschrij dt. 

Over de juistheid van dit vonnis zal ik niet 
in beschouwing treden, als hier niet ter zake 
dienende, doch al leen er op wijzen, dat de 
Kantonrechter blijkbaar het oog heeft op art. 
168 der Gemeentewet, dat vóór de tekstuit

.gave der Gemeentewet van 16 Maart 1931 
S. 89 art. 135 was. 

In de verbodsbepaling van art. 40a der Alg. 
Politieverordening der gemeente Vlist kan ik 
slechts een krachtens art. 625 B. W. toege
laten beperking zien. Zij brengt niet opheffing 
van den eigendom mede, en laat den eigenaar 
van aan den openbaren weg gelegen land en 
water vrijheid dit 's Zondags op elke wijze te 
gebruiken, alleen niet op de manier aange
geven in dit artikel. Voor geoorloofde beper
kingen van het eigendomsrecht verwijs ik 
naar dit verband, waar het betreft handelin
gen aan den openbaren weg o. a. op Uw 
arresten van 26 Oot. 1914 (W. 9716; N. J. 
1915, 80) en 16 Juni 1930 (W. 12165, 1; 
N. J. 1930, 1345). Deze verbodsbepaling strekt 
tot handhaving van openbare orde en veilig
heid op en aan de openbare wegen hetgeen 
valt onder de taak van den gemeenteraad. 

Ik concludeer derhalve tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur, (zie conclusie); 
Ten aanzien van de bij schriftuur aange

voerde grief : 
0. dat, blijkens de aanteekening van het 

bevestigde mondeling vonnis, ten laste van 
requirant is bewezen verklaard enz. (zie con
clusie); 

dat het hier toegepaste art. 40a van A. P. V. 
der gemeente Vlist luidt: Het is verboden op 
Zondag zich met den hengel visschende op of 
aan de openbare wegen te bevinden; 

0. dat, volgens de schriftuur, deze bepaling 
voorzoover zij ook het zich met een hengel 
visschende aan de openbare wegen bevinden 
betreft, onverbindend zoude zijn, omdat eige
naren van aan den openbaren weg gelegen 
gronden daardoor zouden worden verhinderd 
op Zondag te hengelen, terwijl zij zich op hun 
eigen grond bevinden; 

0. dat de grief ongegrond is, daar een be
perking van het eigendomsrecht, welke den 
eigenaar alleen belet om vanuit zijn grond 
te hengelen in het daar langs gelegen wate1·, 
zeker niet valt buiten de beperkingen, welke 
bij een plaatselijke verordening aan de uit
oefening van het eigendomsrecht mogen wor
den gesteld; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

25 J uni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Winkelsluitingswet art. 8.) 

Onder "Zondag" zijn algemeen erkende 
Christelijke feestdagen niet begrepen en 
er is geen reden voor art. 8 Winkelslui
tingswet eene andere opvatting te huldi
gen. H ad art. 8 onder " Zondag" die 
feestdagen willen begrijpen, dan ware het 
onnoodig geweest in lid 2 die feestdagen 
afzonderlijk naast den Zondag te ver
melden. 

Tusschen lid 1 en lid 2 bestaat geen 
tegenstrijdigheid, omdat de vermelding 
der feestdagen in lid 2 de bedoeling heeft 
het verbod onder b en c in lid 1 opge
nomen, op die dagen te beperken. 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de 
Rechtbank te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
12 April 1934, waarbij in hooger beroep, met 
vernietiging van een vonn is van het Kanton
gerecht te Zaandam van 6 Februari 1934, de 
gerequireerde A. K., hroodhakker, ter zake 
van het bewezen verklaarde van alle rechts
vervolging is ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S. of v. t. van art. 8 der Winkelsluitings
wet, daar toch de Rechtbank ten onrechte heeft 
overwogen, dat het in art. 8 sub 1 der Win
kelsluitingswet 1930 S. 460, vermelde verbod 
geldt voor den Zondag, waaro11der voor de 
toepassing der Winkelsluitingswet niet begre
pen zijn de Christelijke feestdagen, indien die 
niet op Zondag vallen, terwijl 26 December 
1933 was een Dinsdag; dat immers art. 8 der 
Winkelsluitingswet 1930 S. 460 indien de op
vatting der Rechtbank juist ware, eene tegen
strijdigheid zou bevatten; dat immers het 
tweede lid van dit artikel, blijkens zijne be
woordingen "de verbodsbepaling van het 
vorige lid zal op ..... . enz. de beide Kerst-



1934 25 JU N I 280 

dagen ...... enz." onderstelt, dat ingevolge 
art. 8 eerste lid op deze dagen, ook wanneer 
zij n iet op Zondag va ll en, het venten enz. op 
openbare landwegen is verboden, zoodat, al 
wordt in de Winkelsluitingswet niet eene be
paling aangetroffen, die voor de toepassing 
der geheele wet bepaalde <lagen met den Zon
dag gelij kstel t, d it ten aanzien van het venten 
enz. op openbare landwegen wel is geschied. 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de inleidende dagvaarding wettig en over
tuigend is bewezen verklaard: dat gerequi
reerde op 26 December 1933, 2en Kerstdag, 
des voormiddags omst1·eeks te 11 uur in de 
gemeente Kwadij k op of aan den voor het 
openbaar verkeer openstaanden landweg, den 
Dorpsweg, aan versch illende personen brood 
heeft verkocht en te koop heeft aangeboden; 

dat de Rechtbank vervolgens omtrent de 
strafbaarheid van het telastegelegde over
weegt: 

"dat de dagvaarding kennel ij k bedoelt ten 
laste te leggen overtreding van art. 8 sub 1 
der Winkelsluitingswet 1930 S. 460 ; dat het 
feit echter niet onder deze strafbepaling valt, 
aangez ien het a ldaar vermelde verbod ge ldt 
voor den Zondag, waaronder voor de toepas
sing der W inkelsluitingswet niet begrepen zijn 
de Christelij ke feestdagen, indien deze niet op 
Zondag vall en, terwijl 26 December 1933 was 
een Dinsdag; dat, waar het feit ook niet 
krachtens een andere strafbepal ing strafbaar 
is, verdachte van alle rechtsvervolging dient 
te worden ontslagen;" 

0 . dat het middel niet tot cassatie kan le i
den, daar onder "Zo11dag" algemeen erkende 
Christelij ke feestdagen, dus ook de Kerst
dagen als zoodanig, niet zijn begrepen en er 
geen reden is voor art. 8 der vVinkelsluitings
wet eene andere opvatting te huldigen; 

dat bovendien, wanneer art. 8 onder " Zon
dag" de algemeen erkende Christelijke feest
dagen had willen begrijpen, het onnood ig 
ware geweest de in lid 2 genoemde feestdagen 
afzonderlij k naast den Zondag te vermelden; 

dat, al zijn onder "Zondag" in het eerste 
lid van art. 8 de algemeen erkende Christe
lij ke feestdagen niet begrepen, er tusschen dat 
l id en het tweede l id geen tegenstrijd ighe id 
bestaat, daar de vermeld ing der feestdagen in 
lid twee de bedoeling heeft het \'erbod onder 
b en c in het eerste lid opgenomen, op d ie 
dagen te beperken; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen over eenko1nstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Besier. l {N. J.) 

25 J uni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Loterijwet 1905 art. 2; Sv. artt. 
430 en 433.) 

K ennel ijk ten betooge, dat het beroep 
ontvankelij k is, al wordt dit n iet met 
zooveel woorden gezegd en zonder dat 
overigens schendi ng of verkeerde toepas
sing van wetsartikelen wordt voorgeste ld, 
voert het 0. M . in de schriftuur aan, dat 
de vrijspraak steunt op een onju iste op
vatting van de woorden een loterij houden 
in art. 2 der L oterij wet 1905, dus n iet is 

een zuivere vrijspraak, doch een bedekt 
onts lag van rech tsvervolg ing. {Nada t de 
H . R. de ontvankelijkheid van het beroep 
heeft vastgesteld, volgt de vern ietiging 
van het beroepen vonnis ambtshalve . R ed.) 

De Kantonr. was van oordeel, dat noch 
het laten aanwijzen \'an de winners door 
de trekking van de 463ste Staatsloterij , 
noch het gebruiken van bedoelde trekking 
als kansbepaling - hetgeen aan den ge
req. is ten laste gelegd, en waar in vol
gens de t.1.1 . het houden van de loterij 
zoude bestaan - heeft plaats gehad ten 
tijde in de t.1.1. vermeld [J uli-Augustus
September-October 1933], en wel, omdat 
de aan gereq. ten laste gelegde hande-
1 ing van het laten aanwijzen en gebruik 
maken is geschied op 1 J ul i 1925 en op 
15 November 1927. 

Wel konden in 1926 of in 1927 u it de 
houders van de toen u itgegeven stu kken 
de winners worden aangewezen door een 
trekking, welke later - in dit geval dus 
in het t ijdvak Juli-October 1933 - zou 
worden gehouden, doch het gebru ik ma
ken van die trekking kan eerst geschie
den, toen die trekking inderdaad plaats 
had. 

Mitsdien heeft de Kantonr. door aan te 
nemen, dat reeds in 1925 respectievelij k 
in 1927 door den gerequireerde de in 
1933 te houden trekking der Staatsloterij 
als kansbepal ing is gebruikt, dus in de 
t .1.1. voorkomende uitdrukking onju ist, 
immers met de beteeken is d ier woorden 
onvereenigbaar, opgevat. 

[Adv.-Gen. Besier: de Rechtb. gaf een 
onjuiste rechtskundige uitlegging van de 
woorden der wet "eene loterij houden". 
Men moet van het verkoopen van aan
deelen in de loterij , het houden van een 
loterij onderscheiden.] 

Op het beroep van den 0. v. J . bij de Recht
bank te 's-Gravenhage, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 
5 April 1934, houdende bevestiging, in hooger 
beroep, van een door het Kantongerech t te 
's-Gravenhage op 6 Januari 1934 gedane uit
spraak, waarbij H . D. H. , Directeur der Haag
sche Verzekering Sociëteit, van het hem ten 
laste gelegde is vrijgesproken. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

ln deze zaak was aan verdachte het volgende 
telastegelegd {waarin ik mij veroorloof ter 
verduidelij king eenige aanhali ngsteekens en 
leesteekens te plaatsen en ongeveer aan het 
slot tot een nieuwen regel over te gaan) : 

dat h ij te 's-Gravenhage in het t ij dva k J ul i
Augustus-September-October 1933 a ls directeur 
van de Naamlooze Vennootschap Levensver
zeker ing Maatschappij "Haagsche Verzekering 
Societeit" , gevestigd te 's-Gravenhage, eene 
loterij heeft gehouden, tot het houden waarvan 
de bij de Loterijwet 1905 vere i chte toestem
m ing n iet was verleend, door u it houders van 
een stuk papier van den volgenden, althans 
van ongeveer den volgenden i11houu: 

,,3 % Premie Obligatie n°. 
Groot vij ft ig cent 
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in de premie-obligatie-leening der L evensver
zekering-Mij . Haagsche Verzekering Societeit. 
Goedgekeurd bij K. B. van 21 Sept. 1909 n°. 37. 

Houder dezer premie-obligatie heeft behalve 
zijn persoonlijke vordering op de vennootschap 
uit geldleening, zoolang deze obligatie nog 
niet volgens het aan de achterzijde deze r pre
mie-obligatie vermeld amortisatieplan is aan
gewezen of vervallen, telkenmale wanneer op 
het nummer van een lot in de Ned. Staats
loterij , correspondeerende met het nummer 
zijner premie-obligatie, een prijs of premie 
valt - en dat kan meermalen per jaar ge
schieden - recht van de maatschappij te vor
deren 1/20 deel netto van den prijs of de pre
mie op dat lot in de Ned. Staats loterij geval
len. De obligatiehouder heeft dus recht op 
eenzelfde premieuitkeering als 1/20 aandeel 
in de Ned. Staatsloterij. Bij het uitloten van 
dit nummer in een der vier eerste klassen van 
iedere Staatsloterij, wordt deze premie-obi i
gatie gratis verwisseld - tegen inlevering van 
de oorspronkelijke - voor een nieuwe premie
obligatie met een nog niet ui tgeloot nummer, 
evenwel van dezelfde leening en denzelfden 
datum van inschrijving, doch alleen dragende 
een ander nummer. Het wisselnummer heeft 
dezelfde rechten. De Maatschappij verplicht 
zich tot uitkeering van voormeld bedrag bin
nen 3 maal 24 uur na den trekkingsdag. 

's-Gravenhage, ........ .. .. ..... . 19 .. . 
Naam en woonplaats van de (n} contractant(e} : 

De Directie der Haagsche 
Verzekering Societeit. 

Voorwaarden: 
l e. De Premie-Obligatieleen ing bestaat in 

zijn geheel voor iedere serie uit f 10,500 ver
deeld in 21,000 obligaties, ieder groot 

Vijftig cent (zegge f 0.50}. 
2e. De Premie-Obligatiëu geven een jaar

lijksche rente van 3 % welke wordt uitgekeerd 
in de maand Janual'i ten kantore van de Ven
nootschap tegen overgave van de coupon. 

3e. De Premie-Obl igatiën taan op naam en 
kunnen niet worden overgedragen clan met 
goedkeuring van de Directie en op de · door 
haar gestelde voorwaarden. 

4e. De Prem ie-Obl igatiën mogen tot geen 
hoogere clan parikoers worden uitgegeven . Zij 
zijn voor iedere serie doorloopend, van 1 tot 
en met 21,000 genummerd. 

5e. Renten , binnen 12 maanden niet opge
eischt, vervallen aan de Vennootschap. 

Geamortiseerd wordt deze 3 Pct. Prnmie
obli gatie : 

a. Bij beëindiging van de ve rzekering door 
den Premie-obligatiehouder bij de Maatschap
pij gesloten, wanneer niet tusschentij ds deze 
verzekering is geannuleerd of vervallen. 

b. In ieder geval genoemd in art. 6 der 
voorwaarden van ve rzekering, in welk geval 
ter schadeloosstelling deze premie-obi igat ie 
wordt geamortiseerd ten behoeve der Vennoot
schap". 

Welk stuk papier voorzien was van een num
mer benevens een talon en een aantal rente
coupons, al thans één rentecoupon, en we lk stuk 

papier aan den houder, wiens naam er op ver
meld stond en d ie een levensverzekerings-con
tract met de Haagsche Levensverzekering So
cieteit had gesloten, gelegenheid gaf om tegen 
betaling van f 0.50, althans een bedrag in 
geld, mede te dingen naar prij zen of premiën 
in geld, door bovengenoemde naamlooze ven
nootschap uitgeloofd ten behoeve van de hou
ders, die als winnaars werden aangewezen door 
de omstandigheid, waarop de houders geen 
invloed konden uitoefenen, dat bij de trekking 
van de 463e Staatsloterij een prijs of premie 
viel op hetzelfde nummer als dat vermeld op 
het bovenomschreven papier, waarop hun naam 
vermeld stond, zulks onder de voorwaarden. 
als in dat papier genoemd, de winners van de 
daarin bedoelde prij zen of prem iën te laten 
aanwijzen door de trekking van de 463e Staats
loterij, hebbende hij immers deze trekking, 
welke in het tijdvak Juli-Augustus-September
October 1933 plaats vond, gebruikt als kans
bepal ing, waardoor op de wijze als i11 meer
genoemde stukken papier omschreven, uit hou
ders daarvan de prijswinners werden aange
wezen. 

De Kantonrechter heeft den verdach te van 
deze telastelegging vrijgesproken , overwe
gende : 

,,dat alzoo aan verdachte is telastegelegd, 
dat hij in het tijdvak Juli-October 1933 een 
verboden loterij heeft gehouden, door uit de 
houders van de bedoelde stukken papier, de 
winners van de daarin bedoelde prijzen te 
laten aanwijzen door de trekking van de 463e 
Staatsloterij , door deze trekking te gebruiken 
als kans bepaling; 

"dat niet is bewezen, dat verdachte zul ks 
heeft gedaan in het tijdvak Juli-Augustus 
(October?) 1933; 

dat toch ter terechtzitting door de verkla
ri;;gen van verdachte en van de getuigen Zoet
mulder en Ki man is gebleken, dat deze ge
tuigen op 1 Juli 1925 respectieve lij k 15 Nov. 
1927 bij het sluiten van eene verzekering bij 
de Haagsche Verzekering-Societeit ieder heb
ben gekocht een zoogenaamde premie-obl igatie 
van f 0.50, met welke premie-obligatie zij me
despeelden in de 463e Staatsloterij\ welke ge
houden werd in het tijdvak Juli -October 1933 ; 

,,dat alzoo wel het aanwijzen door de trek
king van de 463e Staatsloterij is geschied in 
het tijdvak Jul i-October 1933 doch de hande-
1 ing van verdachte, bestaande uit het laten 
aanwijzen door, dan wel het gebruik maken 
van die trekking van de 463e Staatsloterij , 
niet in dat tijdvak is geschied, doch op 1 J ui i 
1925 respectievelijk 15 November 1927, toen 
hij de gelegenheid voor de getuigen Zoetmul
der respectievelijk Kisman openstel de tot me
ded i ngeri". 

Dit vonnis is in hooge t· beroep bij het thans 
bestredene geheel bevestigd. 

De Officier van Justitie voert thans bij 
schriftuur als m iddel tot cassatie aan: 

"S. of v. t. van art. 2 der Loterijwet 1905 
en art. 352 Sv.". 

Hij l icht dit hiermede toe, dat de R echtbank 
een onjuiste rechtskundige uitlegging heeft 
gegeven aan de woorden der wet "eene lote.1:ij 
houden", wel ke ook in de telasteleggrng z1Jn 
gebezigd. 

Hiermede kan ik mij volkomen vereenig-en. 
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Zooals ook in de schriftuur wordt betoogd, 
moet overeenkomstig de M. v. T. onder het hou
den van een loterij worden verstaan het ver
richten of doen verrichten van de trekking of 
het aanwijzen door andere middelen van de 
winnende nummers of de gewonnen prijzen of 
premiën. Dit geschiedde in het onderhavig 
geval volgens de telastelegging, doordat de 
verdachte gebruik maakte van de trekking der 
463e Staatsloterij, welke in het tijdvak Juli
October 1933 plaats had, en wordt in het niet 
zeer duidelijke betoog van den Kantonrechter 
zelîs aanvankelijk als inderdaad geschied aan
genomen. Wat de Kantomechter daarop dan 
laat volgen omtrent het op veel vroegere tijd
~tippen aan twee getuigen openstellen van de 
gelegenheid tot mededingen, heeft niets met 
het houden der loterij te maken doch betreft 
het verkoopen aan die getuigen van aandee len 
in de loterij, een handeling, welke in art. 2 
der Loterijwet 1905 uitdrukkelijk naast het 
houden van een loterij wordt genoemd en -
indien het een verboden loterij betreft - naar
naast strafbaar gesteld wordt, dus daarvan 
onderscheiden is. 

Door het geven van een verkeerde uitl egging 
aan de woorden in de telastelegging, aan de 
wet ontleend, heeft de Kantonrechter niet 
recht gedaan op den grondslag der telaste leg
ging en is zijne vrijspraak niet een zuivere 
doch een bedekt ontslag van alle rechtsvervol
ging. Het bestreden vonnis, waarbij dat van 
den Kantonrechter werd bevestigd, lijdt aan 
dezelfde fout. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezen naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage om op het bestaande hooger beroep op
nieuw te worden berecht en beslist. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op een door den requirant ingediende 

schriftuur; 
0. dat, nu het beroep een vrijspraak betreft, 

allereerst moet worden onderzocht, of het be
roep ontvankelijk is; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd: (zie concl.); 

0. dat de Kantonrechter bij het bevestigde 
vonnis den gerequireerde "zoowel van het pri 
mair als subsidiair telastegelegde" heeft vrij
gesproken, na het volgende te hebben over
wogen: 

,,dat al zoo aan verdachte enz. ( zie conol.) ; 
0. dat bij de schriftuur - kennelijk ten be

tooge, dat het beroep ontvankelijk is, al wordt 
dit ni~ t met zooveel woorden gezegd en ronder 
dat overigens schending of verkeerde toepas
s ing van wetsartikelen wordt voorgesteld - is 
aangevoerd, dat de vrijspraak steunt op een 
onjuiste opvatting van de woorden een loterij 
houden in art. 2 der Loterijwet 1905, dus niet 
is een zuivere vrijspraak, doch een bedekt ont
slag van rechtsvervolging; 

0. dienaangaande: 
dat uit de overwegingen Yan het bevestigde 

vonnis blijkt, dat, naar het oordeel van den 
Kantonrechter, noch het laten aanwijzen van 
de winners door de trekking van de 463ste 
Staatsloterij, noch het gebru iken van bedoelde 

trekking als kansbepaling - hetgeen aan den 
gerequireerde is ten laste gelegd, en waarin 
volgens de telastlegging het houden van de 
loterij zoude bestaan - heeft plaats gehad 
ten tijde in de telastelegging vermeld, en wel, 
omdat de aan gerequireerde ten laste gelegde 
handeling van het laten aanwijzen en gebruik 
maken is geschied op 1 Juli 1925 en op 15 
November 1927; 

0 . dat de Kantonrechter als vaststaande 
heeft aangenomen, dat de 463ste Staat loterij 
in het tijdvak van Juli-October 1933 is ge
houden; 

0. nu, dat wel in 1925 of in 1927 uit de 
houders van de toen uitgegeven stukken de 
winners konden worden aangewezen door een 
trekking, welke later - in dit geval dus in 
het tijdvak Juli-October 1933 - - zou worden 
gehouden, doch het gebruik maken van die 
trekking eerst kon geschieden, toen die trek
king inderdaad plaats had; 

dat hieruit volgt, dat de Kantonrechter, door 
aan te nemen, dat reeds in 1925 respectievelijk 
in 1927 door den gerequireerde de in 1933 te 
houden trekking der Staatsloterij als kansbe
paling is gebruikt, deze in de telastlegging 
voorkomende uitdrukking onjuist, immers met 
de beteekenis dier woorden onvereenigbaar, 
heeft opgevat, zoodat de vrijspraak niet is ge
geven op den grondslag der telastlegging; 

0. dat mitsdien het beroep ontvankelijk is; 
0 . voorts ambtshalve: 
dat de Kantonrechter, door niet op den 

grondslag der telastlegging te beraadslagen 
en te beslissen, het op straffe van n ietigheid 
gegeven voorschrift van art. 358 in verband 
met de artt. 350, 398 Sv. heeft geschonden, 
terwijl de Rechtbank, door het vonnis te be
vestigen in stede van het te vernietigen, die
zelfde artikelen in verband met de artt. 415, 
423, 425 van datzelfde Wetboek heeft ge
schonden; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
R echtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Gravenhage ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. 

(N. J .) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 184; Mot.- en Rijw.wet 
art. 27; Sv. art. 52.) 

De vordering tot het doen stilhouden 
van een motorrijtuig, waartoe art. 27 M. 
en R.wet de bij art. 34 dier wet bedoelde 
ambtenaren de bevoegdheid geeft, moet 
verband houden met de naleving van de 
bij of krachtens die wet gegeven voor
schriften. Dit volgt zoowel uit het ver
band van artt. 27 en 34, a ls uit den ver
deren inhoud van art. 27 zelf, terwijl het 
ook in het algemeen niet aannemel ijk is, 
dat in een bijzondere wet aan de ambtena
ren, die voor de naleving dier wet heb
ben te waken, een bevoegdheid zou ge
geven zijn, welke veel verder gaat dan de 
uitvoering dier wet. 

Nu is bewezenverklaard, dat de vorde
ring [tot het doen stoppen van het motor
rijtuig] verband hield met het toezicht op 
de naleving der Landbouw-Crisiswet, is 
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derhalve terecht aangenomen, dat deze 
vordering niet geacht kan worden krach
ten~ art. 27 M. en R.wet te zijn gedaan. 
[Aläus ook Adv.-Gen. Wijnveldt.] 

Ook overigens kan die vordering geen 
steun vinden in een wettelijk voorschrift 
met name ook niet in eenige bepaling der 
Lanclbouw-Crisiswet [Anders de Adv.-Gen.] 
noch in art. 52 Sv. 

Artikel 52 Sv. verplicht een verdachte 
wel om een staanclehouden door een op
sporingsambtenaar met het in dat artikel 
omschreven doel te dulden maar niet om 
- zooals hier slechts werd bewezenver
klaard, dat werd nagelaten - aan een 
vordering tot stilhouden gevolg te geven. 

Op het beroep van den P. -G. bij het Gerechts
hof te 's Hertogenbosch, requirant van cassatie 
tegen een arrest van dat Gerechtshof van 
28 Maart 1934, houdende bevestiging in booger 
beroep van een vonnis van del' Politierechter 
bij de Rechtbank te Breda va1.1 d November 
1933, waarbij G. J. de W. is ontsla~é van alle 
rechtsvervolging ; (Gepleit door Mr. H . Tb. 
Schaepman). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Verdachte stond terecht ter zake dat ruj 
in den nacht van 12 op 13 September 1933 te 
Tilburg op den openbaren weg Moleneind, 
opzettelijk toen de aldaar in uriîiorm dienst
doende en surveilleerende hoofdagent van 
politie Johannes Evera.rdus van Dij] en de agent 
van politie Johan George Flentry, beidfln van 
de gemeente Tilburg, en tevens onbezoldigd 
rijksveldwachter, hem, toen hij als bestuurder 
van een vierwieligen vrachtauto hen n1tderde 
en zij, omdat zij hem verdachten van over
treding der Landbouwcrisiswet en van de daarop 
steunende wettelijke bepalingen, ter uitvoering 
van hun voornemen zich van zijn persoon, van 
hetgeen hij op zijn auto vervoerde en van zijn 
al dan niet bezitten eener schriftelijke ver
gunning tot aardappelenvervoer te vergewissen, 
kenbaar hadden gemaakt door het op en neer 
zwaaien m.et een brandende lantaarn en het 
opheffen vl\n een arm, dat hij moest stoppen, 
alstoen aan dit bevel niet heeft voldaan en 
voorschreven door die ambtenaren ondernomen 
handeling heeft belet door met vermeerderde 
snelheid weg te rijden. 

Zoowel de Politierechter bij de Arr.-Recht
bank te Breda, blijkens diens mondeling vonnis 
van 6 November 1933, als het Gerechtshof te 
's Hertogenbosch, dat op 28 Maart 1934 deze 
uitspraak gaaf bevestigde waren van oordeel 
dat het t e laste gelegde bewezen was, met dien 
verstande echter, dat niet wettig en overtuigend 
was bewezen, dat verdachte een in de dag
vaarding omschreven ondernomen handeling 
door de ambtenaren heeft belet, door met 
vermeerderde snelheid weg te rijden. 

Voorts is in de aanteekening van het mon
deling vonnis opgenomen, dat het te laste 
gelegde niet strafbaar is, aangezien het aan 
verdachte gegeven bevel niet steunt op een 
wettelijk voorschrift, na welke overweging de 
Politierechter verdachte ontsloeg van rechts
vervolging. Het Hof vereenigde zich zonder 
.meer hiermede. 

De Procureur-Generaal bij gemeld Gerechts
hof stelde tijdig beroep in cassatie in, en droeg 
bij schriftuur als middel voor : ,,Schending door 
verkeerde of niet-toepassing van art. 184 Sr., 
art. 27 Motor- en Rijwielwet, artt. 422, 423, 348, 
350, 351 en 352 Sv. 

Ter toelichting merkt requirant op, dat de 
vermelding in de dagvaarding van de reden van 
het willen aanhouden, vermoedelijk den rechter 
er toe gebracht zal hebben, alleen te onder
zoeken of de Landbouwcrisiswet 1933, S. 261 
(Nieuwe tekst in . 508) de politiebeambten de 
bevoegdheid verleent tot het vorderen van 
stoppen. De Procureur-Generaal is het er mede 
eens, dat aan het daarvoor in aanmerking 
komend art. 34 dier wet de bevoegdheid tot het 
geven van het bevel niet kan worden ontleend. 
Hij is echter van oordeel, dat art. 27 der Motor
en Rijwielwet de bev oegdheid geeft aan te 
houden, afgezien van de vraag, wat den politie
man daartoe beweegt, en dus veroordeeling 
had moeten volgen. 

Allereerst merk ik op, dat de bedoeling der 
overweging des Politierechters blijkbaar is, 

1 dat het telastegelegde, voor zoover dit bewezen 
is verklaard, niet strafbaar is. 

Bij Uw arresten van 30 Maart 1914 (W. 9641) 
en 27 April 1914 (W. 9651 ; N. J. 1914, 882) 
werd beslist, dat art. 16 (thans 27) der Mótor
en Rijwielwet niet onbeperkte bevoegdheid 
verleent tot het doen stilhouden van motor
rijtuigen of rijwielen te vorderen, doch dit alleen 
toestaat, voor zoover die vordering verband 
houdt met de naleving der bij of krachtens die 
wet gegeven voorschriften. De in die arresten 
aan de geschiedenis der wet ontleende gronden 
gelden ook thans nog, evenals m. i. de over
wegin&. dat het niet aannemelijk is, dat in een 
wet, a.ie een bepaald onderwerp bedoelt te 
regelen, aan de ambtenaren, die voor de 
naleving dier wet hebben te waken, een bevoegd
heid zou gegeven zijn, welke veel verder gaat 
dan de uitvoering der wet, en krachtens welke 
zij onder omstandigheden, waarin zij tegenover 
het publiek in het algemeen niet bevoegd zouden 
zijn, tegenover bestuurders van motorrijtuigen 
en rij,vielen wel zouden kunnen OJ?treden, 
enkel en alleen omdat deze een motorrijtuig of 
rijwiel besturen. 

De wetswijziging van 19 Febr. 1931, S. 60, 
beeft daarin geene wijziging gebracht. Ook bij 
pleidooi van de zijde van gerequireerde is dit 
betoogd. 

Het komt mij dus voor, dat het middel als 
zoodanig onjuist is. Ambtshalve merk ik echter 
het volgende op. 

De vraag is of hier toch niet gesproken moet 
worden van het opzettelijk niet voldoen aan 
een bevel of vordering, krachtens wettelijk 
voorschrift gedaan door een ambtenaar belast 
tot het opsporen van strafbare feiten. 

Politierechter en Hof zeggen zonder verdere 
gronden aan te ~even, äat het bevel niet steunt 
op een wettelijk voorschrift. 

Art. 33 van de Landbouw-Crisiswet 1933, 
S. 418 (tekst in S. 508) belast de in de telaste
legging genoemde ambtenaren met het op
sporen van de overtredingen bij deze wet 
genoemd. Die ambtenaren hadden de houding 
kunnen aannemen, dat zij het motorrijtuig 
wilden doen stoppen, om controle uit te oefenen 
krachtens de Motor- en Rijwielwet, en wanneer 
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verdachte aan hun bevel voldaan had, en zij 
die controle hadden gedaan, verder kunnen 
gaan en op grond van de Landbouwcrisiswet 
meergenoemd een onderzoek kunnen instellen. 
Bij clie werkwijze zou niet voldoen aan de 
vordering tot stilhouden verdachte gebracht 
hebben onder art. 27 Motor- en Rijwielwet, 
en bij bewezen opzet onder art. 184 Sr. 

Hetgeen thans in de telastelegging staat en 
bewezen is verklaard, strookt echter meer met 
de waarheid. De ambtenaren waren er op uit 
de naleving der Landbouwcrisiswet te contro
leeren. Daartoe deden zij de vordering, dat 
verdachte zijn auto zou doen stilhouden, en 
m.i. op goede gronden, want veel overtredingen 
dezer wet worden met behulp van auto's 
gepleegd. Zijn zij daartoe niet bevoegd, dan 
wordt het opsporen van overtredingen krachtens 
deze en andere wetten wel uitermate bemoeilijkt, 
en de neiging aangewakkerd om in strijd met de 
waarheid het te doen voorkomen alsof de ambte
naren een onderzoek krachtens de Motor- en 
Rijwiel wet willen houden, waarna zij dan verder 
kunnen gaan op grond van b.v. als in dit geval, 
de Landbouw-Crisiswet. 

M. i. kan art. 184 Sr. wel toepa6sing vinden, 
en ik denk daarbij aan Uw arrest van 16 De
cember 1907 (W. 8633), dat besliste, dat art. 184 
voor de strafbaarheid van het niet voldoen aan 
een bevel of een vordering van een ambtenaar 
niet vereischt, dat de ambtenaar uitdrukkelijk 
bevoegd is verklaard tot het doen van zoodanig 
bevel of vordering, maar alleen dat bevel of 
vorderin~ krachtens wettelijk voorschrift gedaan 
i . Ik wiJs intusschen ook op de rechtspraak in 
tegenovergestelden zin, vermeld in de conclusie 
bij dat arrest. Ook uit latere rechtspraak zijn nog 
argumenten af te leiden om het hier gegeven 
geval niet strafbaar te achten. Zoo zegt Uw 
arrest van 16 Januari 1928 (W. 11804, 3; 
N. J. 1928, 233) dat een bevel van een opspo
ringsambtenaar aan iemand die verdacht wordt 
van het zonder de vereischte vergunning mollen 
vervoeren, om stil te blijven staan, ten einde 
dit vervoer te onderzoeken, blijkens geest en 
stelsel van het Wetboek van Strafvordering 
niet een bevel is, als bedoeld in art. 184 Sr. 
Dit arrest acht ik echter voor dit geval niet van 
afdoend belang. Het behoort tot die categorie 
van uitspraken waaronder ook het arrest van 
27 Juni 1927 (W. 11709; N. J. 1927, 926) valt, 
volgens hetwelk een verdachte die, desgevraagd 
ingevolge art. 52 Sv. weigert zijn naam op te 
geven, zich niet schulclig maakt aan het misdrijf 
van art. 184 Sr. In die arresten gaat het over de 
strekking van het Wetboek van trafvordering, 
wat hier m. i. niet het geval is. Het gaat hier 
nl. niet in de eerste plaats om den door het 
Wetboek van Strafvordering beschermden 
dersoon van verdachte, maar om het voertuig 
waarmede vervoerd wordt. 

De met de Landbouwcrisi wet samen
hangende voorschriften (Crisis-Zuivel-; Crisis
Tarwewetten c.a. bv.) geven allerlei gebods
en verbodsbepalingen omtrent het vervoer, en 
ik vraag mij af, hoe de opsporingsambtenaren 
overtredingen moeten vast tellen, wanneer zij 
niet bevoegd zouden zijn te gelasten dat de 
voertuigen, waarmede de overtredingen gepleegd 
worden moeten stilstaan. 

In dit bijzondere geval, nu het feit met een 
motorrijtuig gepleegd is, doet zich nog de 

eigenaardigheid voor, dat de al of niet strafbaar-
heid van verdachte zou afhangen van de bedoe
ling welke de ambtenaren hadden bij ~un vor
dering. In het algemeen zal een bestuurder van 
een motorrijtuig die niet kennen en ook niet 
kunnen waarnemen. Intusschen speelt de Motor
en Rijwielwet hier m. i . geen rol, maar is de 
vordering door de met de opsporing der over
tredingen der Landbouwcrisiswet 1933, S. 418, 
belallte ambtenaren gedaan op vermoeden, 
dat verdachte handelde in strijd met een der 
krachtens deze wet vastgestelde voorschriften 
of met een voorwaarde, als bedoeld in ·de 
artt. 8, 9 en 10 der wet (art. 31 1.1). 

Ambtshalve concludeer ik derhalve tot ver
nietiging van het arrest en het vonnis voor 
zoover deze het bewezen verklaarde niet straf
baar verklaren en een ontslag van rechts
vervolging inhouden. 

Ik concludeer voorts, dat de Hooge Raad, 
gezien art. 105 R. 0., ten principale recht
doende, het bewezen verklaarde qualificeere als 
"het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of 
eene vordering, krachtens wettelijk voorschrift 
gedaan door een ambtenaar belast met het 
opsporen van strafbare feiten'' en met aan
haling der artt. 184 Sr., 31, 33 Landbouw
crisiswet 1933, S. 418, gelet op den ernst van 
het feit, hetwelk een handeling oplevert, die 
in dezen tijd van groote economi che moeilijk
heden, een bijzonder slechte uitwerking moet 
hebben, verdachte veroordeele tot een gevange
nisstraf voor den tijd van één maand. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en luidende : 
(zie Conclusie) 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig hetgeen bij dagva-arding onder meer 
was ten laste gelegd, is bewezen verklaard, dat 
gerequireerde in den nacht van 12 op 13 Sep
tember 1933 te Tilbw·g op den openbaren weg 
Moleneind, opzettelijk toen de aldaar in uniform 
dienstdoende en surveilleerende hoofdagent van 
politie Johannes Everardus van Dij! en de agent 
van politie Johan George F lentry, beiden van 
de gemeente Tilburg, en tevens onbezoldigd 
rijksveldwachter, hem, toen hij als bestuurder 
van een vierwieligen vrachtauto hen naderde 
en zij, omdat zij hem verdachten van over
treding der Landbouwcrisiswet en van de 
daarop steunende wettelijke bepalingen, ter 
uitvoering van hun voornemen zich van zijn 
persoon, van hetgeen hij op zijn auto vervoerde 
en van zijn al dan niet bezitten eener schrifte
lijke vergunning tot aardappelenvervoer te 
vergewissen, kenbaar hadden gemaakt door het 
op en neer zwaaien met een brandende lantaarn 
en het opheffen van een arm, dat hij moest stop
pen, alstoen aan dit bevel niet heeft vol
daan; 

dat gerequireerde echter, aangezien het 
blijkens het bewezenverklaarde aan gerequi
eerde gegeven bevel niet steunde op een wet
telijk voorschrift, van alle rechtsvervolging is 
ontslagen; 

O. ten aanzien van het voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat dit middel niet tot cassatie kan leiden ; 
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dat toch de vordering tot het doen stilhouden 
van een motorrijtuig, waartoe art. 27 der Motor
en Rijwielwet de bij art. 34 dier wet bedoelde 
ambtenaren de bevoegdheid geeft, ver band 
moet houden met de naleving van de bij of 
krachtens voornoemde wet gegeven voor
schriften; 

dat dit volgt zoowel uit het verband van de 
artt. 27 en 34, als uit den verderen inhoud van 
art. 27 zelf, en het ook in het algemeen niet 
aannemelijk is, dat in een bijzondere wet aan 
de ambtenaren, die voor de naleving dier wet 
hebben te waken, een bevoegdheid zou gegeven 
zijn, welke veel verder gaat dan de uitvoering 
dier wet ; - dat trouwens uit de geschiedenis 
der wet valt af te leiden, dat zulk een ruime 
bevoegdheid hier ook niet is bedoeld ; 

dat derhalve, nu is bewezen verklaard, dat de 
vordering verband hield met het toezicht op de 
naleving der Landbouwcrisiswet, terecht is 
aangenomen, dat deze vordering niet geacht kan 
worden krachtens art. 27 der Motor- en Rijwiel
wet te zijn gedaan ; 

dat ook overigens die vordering geen steun 
kan vinden in eenig wettelijk voorschrift met 
name ook niet in eenige bepaling der Landbouw
crisiswet noch in art. 52 Sv., hetwelk een ver
dachte wel verplicht om een staandehouden 
door een opsporingsambtenaar met het in dat 
artikel omschreven doel te dulden, maar niet 
om - zooals hier slechts is bewezenverk.Ja.ard, 
da.t werd nagelaten - aan een vordering tot 
stilhouden gevolg te geven ; 

dat dus bij het bestreden arrest terecht het 
door den Politierechter uitgesproken ontslag 
van rechtsvervolging is bevestigd ; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Alg. Wet art. 157.) 

Daar gel aten nog, dat niet beslissend is, 
dat, gelijk het Hof zegt, ten deze onmis
kenbaar zoude blijken, dat de steller der 
dagv. buitenlandsch sigarettenpapier op 
het oog had, is in elk geval de omstan
digheid, dat het ten laste gelegd vervoer 
inderdaad buitenlandsch sigarettenpapier 
betrof - noodig om het vervoer onder 
art. 157 Alg. wet te doen vallen - in 
de t.1.1. noch bepaaldelijk noch als in de 
gegeven omschrijving noodwendig opge
sloten, gesteld. Met name kan dat niet 
worden afgeleid uit het enkele feit, dat 
het vervoerd sigarettenpapier het merk 
,,Zigzag" resp. ,,Rizla" droeg. 

[Anders Adv.-Gen. Besier; deze n. a. v. 
de andere middelen: 

a. de grief, dat uit het bewezenver
klaarde niet blijkt dat het vervoer betrof 
goederen, bestemd van de eene binnen
landsche plaats uaar de andere, is door 
een juiste overweging van het Hof be
reids weerlegd. (H. R. 30 Oot. 1922, N. J. 
1923, 44, W. 10971); 

b. tegenover de overweging van het 
Hof, dat het in art. 219 Alg. Wet be
doelde vervoer niet aan alle in art. 205 
Alg. Wet bedoelde eischen behoeft te 
voldoen om te kunnen vallen onder het 
bereik der in dat artikel vermelde straf-

bepalingen, stelt rnq. ten onrechte, dat 
de wetgever van 1932 naast de buiten 
werking stelling voor sigarettenpapier van 
art. 162 ook art. 205 had moeten wijzigen 
om zijn doel te bereiken.] 

Op het beroep van H . J. D., reiziger, requi
rant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Leeuwarden van 12 April 1934, 
waarbij in hooger beroep, met vernietiging 
vau een op 22 November 1933 door de Recht
bank te Groningen gewezen vonnis, de requi
rant ter zake "Vervoer van goederen bestemd 
van de eene binnenlanclsche plaats naar de 
andere zonder de vereischte binnenlandsche 
paspoorten" met aanhal ing der artt. 9, 23, 91 
Sr., 205, derde lid, 225 der Alg. Wet van 26 
Augustus 1822, S. 38, 60 lid 2 der Tabakswet 
S. 1921, n°. 712, 19 der wet van 19 Maart 
1932, S. 110, 7 der Wet van 15 April 1886, 
S. 64, 52 van den Code Pénal is veroordeeld 
tot eene geldboete van vijf en twintig gulden 
bij gebleken onvermogen te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van vijf en twintig 
dagen, alsmede door lijfsdwang en met ver
beurdverklaring der inbeslag genomen goe
deren. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Besier. 

Aan den verdachte was in deze zaak telaste
gelegd: 

"dat hij op of omstreeks den 22 Juli 1933 
op den Groninger traatweg in de gemeente 
Leeuwarderadeel in een motorrijtuig gemerkt 
,,Forel" en genummerd A. n°. 12226 heeft ver
voerd een hoeveelheid ongezegeld en onge
stempeld sigarettenpapier, te weten: 

" een koffer, inhoudende twee pakjes, ieder 
pakje inhoudende 100 boekjes sigarettenpapier, 
gemerkt "Rizla" elk boekje inhoudende 150 
blaadjes, elk blaadje groot 28 cm2, totaal 
84 m2 sigarettenpapier met een totaal gewicht 
van twee kilogram; 

"vijf doozen, iedere doos inhoudende 100 
boekjes sigarettenpapier gemerkt "Zigzag" elk 
boekje inhoudende 60 blaadjes, elk blaadje 
groot 28 cm2, totaal 84 m2 sigarettenpapier 
met een totaal gewicht van twee kilogram 
16 gram; 

"een pak, inhoudende drie pakjes, elk pakje 
inhoudende 100 boekjes sigarettenpapier, 
merk "Rizla", elk boekje iuhouclende 150 
blaadjes, elk blaadje groot 28 cm2,totaal 126 
m2 sigarettenpapier met een totaal gewicht 
van drie kilogram; 

,,alwo een partij van in totaal 7.016 kilo
gram sigarettenpapier, althans eene hoeve!ll
heid van meer clan 200 gram sigarettenpapier, 

,,ronder dat het vervoer van dat sigaretten
papier gedekt was door een binnenlandsch 
paspoort of een geldig document". 

Bij het thans bestreden arrest is bewezen 
ver ki aard, dat verdachte het hem tel as te ge
legde feit heeft begaan, met dien verstande, 
dat hij op den 22 Juli 1933 een partij van in 
totaal 7.016 kilogram sigarettenpapier heeft 
vervoerd. De bewezenverklaring stemt dus ge
heel overeen met de vooropgestelde telasteleg
ging. Hieraan heeft het Hof gegeven de bena
ming: ,,Vervoer van goederen bestemd van de 
eene binnenlandsche plaats naar de andere 
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ronder de vereischte binnenlandsche paspoor
ten en ter zake hiervan heeft het den ver
dachte veroordeeld tot eene geldboete van f 25 
bij gebleken onvermogen te vervangen door 
hechtenis voor den tijd van 25 dagen, a lsmede 
,,door lijfsdwang" (waarmede blijkbaar is be
doeld "invorderbaar door lijfsdwang" ) met 
verbeurdverklaring der in beslag genomen 
goederen. 

Bij schriftuur _is het volgend middel tot cas
satie aangevoerd: 

"S. en/of v. t. van art. 350 Sv., in verband 
met de a ,·tt. 261, 348, 349, 358, 359, 415, 422 
en 423 van dat Wetboek, de artt. 12 en 19 der 
Wet van 19 Maart 1932, S . 110, de artt. van 
het 16de Hoofdstuk, (en speciaal de artt. 157, 
161, 162 en 166 daarvan) 190, 205, 219, 225 
en 310 der A lgemeene Wet van 26 Augustus 
1822 S. 38, art. 91 Sr., art. 60 lid 2 der Ta
bakswet S. 64, art. 52 der Code Penal, door 
te overwegen dat het bij voormeld arrest als 
bewezen aangenomene moet worden gequal ifi
ceerd als "vervoer van goederen, bestemd van 
de eene binnenlandsche plaats naar de andere, 
zonder de vereischte binnenlandsche paspoor
ten", waartegen is voorzien en straf bedre igd 
bij de artikelen der wetten, aangehaald in het 
vonnis, waarvan beroep, 

.,ten onrechte, omdat: 
"1. uit het bewezen verklaarde niet blijkt 

dat het vervoer betrof goederen, bestemd van 
de eene binnenlandsche plaats naar de andere; 

"2. uit het bewezen verklaarde niet blijkt 
dat de goederen waren sigarettenpapier, in 
het buitenland vervaardigd; 

"3. uit het bewezen verklaarde niet blijkt 
dat de onderhavige goederen zijn gevonden 
binnen of tusschen den afstand van vreemd 
grondgebied, in art. 162 der Algemeene Wet 
van 26 Augustus 1822 S . 38 omschreven". 

Dit middel is niet bijwnder duidelijk gesteld, 
daar toch uit een bewezenverklaring nimmer 

, iets behoeft te "blij ken". Wel moet een be
wezenverklaring, wil daarop de oplegging van 
straf of maatregel volgen, een strafbaar feit 
inhouden en mag zij zich niet bewegen buiten 
de grenzen der telastelegging. U it de uitvoe
rige toe! ichting, bij de schriftuur gegeven, kan 
worden afgeleid, dat het dan ook de bedoeling 
van het middel is te betwisten, dat het te laste 
gelegde en het daarmede, of I iever met de 
vooropgestelde telastelegging, geheel overeen
stemmende bewezen verklaarde feit strafbaar 
wu zijn, terwijl trouwens ook blijkens het 
arrest de steller der schriftuur ter terechtzit
ting in honger beroep als raadsman van den 
verdachte betoogd heeft, dat de telastelegging 
op alle drie punten, thans in de onderdeelen 
van het cassatiemiddel vervat, in het formu
leeren van een strafbaar fe it te kort wu zijn 
geschoten. 

Aangaande de grief, welke nu in het eerste 
middel wordt tel'llggevonden, is in het ar rest 
overwogen: 

,,dat het Hof van oordeel is, dat "heeft ver
voerd" in de dagvaarding moet worden ge
lezen in den zin, die daaraan in het dagelijk
sche leven wordt gehecht, zoodat den ver
dachte is ten laste gelegd, dat h ij het sigaret
tenpapier heeft verplaatst in een motorrijtuig 
langs of over den Groninger Straatweg in de 
gemeente Leeuwarderadeel, wat inhoudt ver-

voer van de eene binnenlandsche pi aats naar 
de andere". 

In de eerste plaats bevat deze overweging 
een uitlegging van de telastelegging, welke 
met de uitgelegde woorden geenszins onver
eenigbaar is en daarom in cassatie niet kan 
worden bestreden, ook niet - gelijk bij de 
toelichting van dit m iddel is geschied - met 
het betoog, dat in de A lgemeene Wet van 1822 
blijkens art. 310 daarvan onder zekere omstan
digheden ook goederen, die niet worden ver
plaatst, geacht worden in vervoer te zijn. 

In de tweede plaats leidt de overweging uit 
deze uitlegging der telastelegging en dus ook 
der bewezenverklaring de gevolgtrekki ng af, 
dat deze ook inhouden - wat voor de toepas
sel ijkhe id van art. 157 A. W . noodig is - dat 
het vervoer geschiedde met bestemming van de 
eene binnenlandsche "plaats" naar de andere. 
Deze gevolgtrekking is in overeenstemming 
met 's Hoogen Raads arrest van 30 October 
1922 (W. 10971, N. J . 1923, blz. 44) hou
dende, dat in genoemd artikel het woord 
"plaats" alleen dient om aan te duiden het 
punt, vanwaar en waarheen eenig vervoer ge
schiedt en dus niet een gemeente of een ge
hucht. Wanneer dit juist is, is dus elke ver
plaatsing van goederen langs den weg binnen 
Nederland vervoer van de eene binnenlandsche 
plaats naar de andere. 

Hiermede kan ik mij geheel vereenigen, 
zoodat ik dit middel ongegrond acht. 

Het tweede middel hangt samen met de 
omstandigheid, dat het bij het bestreden arrest 
op het bewezen verklaarde toegepaste art. 157 
A. W. alleen geldt voor accijnsvrij goed en 
dat de H. R. bij zijn arrest van 20 l ovember 
1933 (W. 12707, . J. 1934 blz. 234) heeft 
beslist, dat alleen in het buitenland vervaar
digd sigarettenpapier accijnsvrij is. 

Omtrent de grief in appèl, welke overeen
stemt met dit cassatiemiddel is in het arrest 
overwogen: 

,,dat zulks" (nl. dat het vervoerde sigaret
tenpapier in het buitenland is vervaardigd) 
"naar 's Hofs oordeel ook indirect te laste 
kon worden gelegd en is gelegd door de om
schrijving van de soort van het papier, daar 
uit die omschrijving onmiskenbaar blij kt, dat 
de steller der dagvaarding buitenlandsch siga-
1·ettenpapier op het oog had". 

Ook hier geeft dus weder het Hof een uit
legging van de telastelegging. Daargelaten, 
of die ook de mijne zou zijn, ben ik van oor
deel, dat zij met de woorden der telastelegging 
niet bepaald onvereenigbaar is, zoodat zij in 
cassatie moet worden geëerbiedigd en het mid
del dus niet tot cassatie kan leiden. 

Ik merk op, dat ik hier dus tot een andere 
beslissing kom dan in de zaak van S . H. [zie 
het hierboven gepubl iceerd arrest van 11 Juni 
1934, R ed.], waarin ik op 14 Me i l.i. bij een 
dergelijke telastelegging concludeerde, dat de 
verdach te van alle rechtsvervolging wu wor
den ontslagen, omdat het feit niet strafbaar 
was. Doch toen had het Hof dan ook niet de 
telastelegging uitgelegd, zooals het thans doet, 
doch zich er toe bepaald op grond van de ver
klaringen van een getuige en van een deskun
dige buiten de grenzen der niet geïnterpre
teerde telastelegging om bewezen te verklaren, 
dat het vervoerde sigarettenpapier in het bui-
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tenland was vervaardigd, zoodat de zaak toen 
a nders lag, dan thans het geval is. 

Het derde middel hangt samen met de om
standigheid, dat art. 162 A. vil. het vereischte 
van dekking door document, welke art. 157 
algemeen stelt voor vervoer van accijnsvrije 
goederen met bestemming van de eene binnen
landsche plaats naar de andere, beperkt tot 
het vervoer binnen de z.g.n. tweede linie, 
waarbuiten de gemeente Leeuwarderadeel valt. 

Omtrent de grief in appèl, welke met dit 
cassatiemiddel correspondeert, is in het arrest 
overwogen: 

"dat daargelaten dat art. 162 A.W., gelijk 
de raadsman zelf opmerkte in dezen uitge
schakeld is door de Wet van 19 Maart 1932 
S . 110 in art. 12, uit de voormelde woorden" 
(n.l. van art. 219 A. W.) ,,wordt geacht te 
zijn" volgt, dat het in art. 219 A . W. bedoelde 
vervoer niet aan alle in art. 205 A. W. be
doelde eischen behoeft te voldoen om te kun
nen vallen onder het bereik der in dat artikel 
vermelde strafbepaling". 

'l'egen het laatste deel van deze overweging 
is nu blijkens de toelichting het middel in het 
bijzonder gericht. De steller daarvan meent, 
dat de wetgever van 1932 naast de buiten
werkingstelling voor sigarettenpapier van art. 
162 ook art. 205 had moeten wijzigen om zijn 
doel te bereiken, daar ook dit artikel uitdruk
kelijk alleen straf bedreigt tegen ongedekt 
vervoer van accijnsvrije goederen, wanneer 
deze binnen de tweede linie gevonden worden. 

Ik kan dit niet toegeven en vereenig mij 
geheel met de aangehaalde overweging uit 
' 0 Hofs arrest. Wanneer art. 219, dat door ver
wijzing naar art. 205 de hier toegepaste straf
bepaling geeft, zegt, dat ongedekt binnen
landsch vervoer wordt geacht te zijn fraudu
leuze uit- of invoer en als wodanig (dus krach
tens art. 205) gestraft wordt, beteekent dit 
alleen, dat het op deze wijze vervoerde wordt 
geacht frauduleus ingevoerd te zijn of frau
duleus uitgevoerd te zullen worden en dat 
dus de hiertegen bij artikel 205 bedreigde 
straf zal worden toegepast, niet dat al het 
verder bij art. 205 bepaalde ook hier moet 
gelden. 

Alle aangevoerde middelen ongegrond be
vindende, concludeer ik tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberrrer· 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: (zie conclusie); 

0. dat, met qualificatie en strafoplegging 
als vermeld, bij het bestreden arrest ten l aste 
van den requirant, ove reenkomstig de telaste
legging, wettig en overtuigend is bewezen 
verklaard, (zie conclusie); 

0. wat betreft het middel onder 2: 
dat het Hof een met dit onderdeel van het 

middel gelijkluidend verweer van requirant 
heeft verworpen met de overweging, dat de 
omstandigheid, dat het sigarettenpapier in het 
buitenland was vervaardi gd indirect is telaste
gelegd door de oms?hrijving van .?e soort v~n 
het papier, daar mt die omschrIJvmg onmis
kenbaar blijkt, dat de steller der dagvaardmg 

buitenlandsch sigaretten-papier op het oog 
had ; 

0 . dat, daargelaten nog, dat niet bes! issend 
is, dat, gelijk het Hof zegt, ten deze onmis
kenbaar zoude blij ken, dat de steller der dag
vaarding bu itenlandsch sigaretten-papier op 
het oog had, in elk geval de omstandigheid, 
dat het ten laste gelegde vervoer inderdaad 
buitenla.ndsch sigaretten-papier betrof - zon
der hetwelk, naar het Hof terecht aannam, 
het bewezen verklaarde vervoer niet onder 
art. 157 der Algemeene Wet zoude vallen -
ten deze in de telastlegging noch bepaaldelijk, 
noch als in de gegeven omschrijving noodwen
dig opgesloten, is gesteld en zulks met name 
niet kan worden afgeleid uit het enkele feit, 
dat het vervoerde sigaretten-papier het merk 
,, Zigzag" respectievelijk "Rizla" droeg ; 

0. dat het arrest dus niet in stand kan blij
ven en de beide andere onderdeelen va n het 
middel niet behoeven te worden onderzocht; 

V ernietigt het bestreden arrest, doch alleen 
voorzoover het bewezene is gequal ificeerd, de 
verdachte deswege strafbaar is verklaard en 
hem straf is opgelegd en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R . 0.: 
0 . dat het bewezene ook niet elders straf

baar is verklaard; 
Verklaart het bewezene niet strafbaar; 
Ontslaat den requirant te dier zake van alle 

rechtsvervolging. 
(N. J.) 

25 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 219.) 

Art. 219, 2° Sr. j 0
• 1 ° van dat artikel 

spreekt niet van merken die van over
heidswege worden geplaatst, doch van 
,,merken, die krachtens wettel ijk voor
schrift worden geplaatst". Een zoodanig 
voorschrift levert art . . 13 Crisis-varkens
wet 1932 op. D aarbij kan nog in het mid
den worden gelaten of merken aange
bracht door gewestel ijke organisaties, die 
door den betrokken minister ingevolge 
art. 12 Crisis-varkensbesluit 1932 zijn aan

. gewezen, niet als mei·ken van overheids
wege aangewezen zouden kunnen worden 
beschouwd. 

Voor een beperking van de uitdruk
king ,,goederen" in art. 219, Ï? di~? zin, 
dat daaronder niet "levende dieren zou
den zij n begrepen, is in dat artikel of in 
den verderen inhoud van den elfden titel 
van het W. v. Sr. geen grond te vinden. 
Een beroep op het naast art. 219 Sr. be
staan van art. 40 der Paardenwet en 
a1·t. 79 der V eewet gaat niet op. 

Het Hof niet bewezen verklarend, dat 
de bedoelde varkens zwaarder waren dan 
10 kg elk en ook, dat de bedoelde merken 
krachtens wettelijk voorschrift op die 
varkens moesten worden geplaatst en req. 
daarvan vrijsprekend, heeft derhalve als 
bewezen aangenomen, dat het hier varkens 
gold, waarop de merken krachtens de 
Crisis-varkenswet konden worden geplaatst. 
Het heeft alstoen de bewezenverklaarde 
feiten onder art . 2i9 gebracht, aangezien 
art. 13 der Crisis-varkenswet geensz ins uit-
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sluit, dat merken worden aangebracht op 
varkens, reeds wanneer zij het daarbedoeld 
levend gewicht nog niet hebben bereikt. 

Qualificatie verbeterd. 

Op het beroep van M. A. v. D. , geboren te 
Zoeterwoude 7 Augustus 1900, wonende a ldaar, 
koopman, 1·equirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen arrest van het Gerechts
hof te 's-Gravenhage van den llden Apr il 
1934, wa arbij in hooger beroep, met vern ieti
g ing van een vonnis van de R echtbank te 
's-Gravenhage van 11 J anuari 1934, hij ter 
.za ke van: ,,met het oogmerk om die goederen 
door anderen te doen gebruiken alsof de daar
op geplaatste merken echt waren op goederen 
merken plaatsen door wederrechtelijk gebruik 
te maken van echte stempels, v ier malen ge
pleegd", met aanhaling van de artt. 219, 2°, 
.57 Sr. , is veroordeeld tot gevangenisstraf van 
vier maanden; (Gepleit door Mr. Ph. Per
.quin.) 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

3chepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi en lui
dende: 

l e middel. S. , althans v. t. van art. 219 Sr. 
in verband met art. 13 van de Wet van 25 
.Juli 1932 S. 374, (Crisisvarkenswet}, doordat 
het H of den requirant veroordeeld heeft ter 
zake van het bij art. 219 sub 2° strafbaar 
gestelde misdr ijf, op grond van de door het 
Hof a ls bewezen aangenomen feiten , dat op 
respectievelijk 17 en 22 varkens door den 
Ministe r van Economische zaken en Arbe id 
vastgestelde oormerken zijn geplaatst door 
wederrechtelijk gebruik te maken van een 
echte voor het merken van varkens ingevolge 
bovengenoemde Crisisvarkenswet bestemde 
tang met een echt voor dat doel bestemd 
:stempel en wel zulks bui ten het gebied uit
-sluitend voor hetwelk den dader de bevoegd
heid tot het plaatsen van het merk was ver
leend, 

ofschoon A bedoelde oormerken niet van 
overheidswege doch vanwege gewestelijke cr i
:sis-organisaties, door personen, welke niet als 
overheidsorganen be chouwd kunnen worden , 
geplaatst worden, terwijl art. 219 Sr. blijkens 
deszelfs inhoud en de toelichting op dit artikel 
in de memorie van toelichting bij het ontwerp 
van het Wetboek van Strafrecht (Smidt II 
245) slech ts betrekking heeft op oormerken, 
welke van overheidswege moeten of kunnen 
worden geplaatst; 

en ofschoon B art. 219 Sr. slechts betrekking 
heeft op merken, welke "op goederen of hunne 
verpakking" - waaronder, mede in verband 
met den overigen inhoud van den elfden titel 
2e boek van het Wetboek van Strafrecht ken 
nelijk niet verstaan moeten worden "levende 

<lieren" - moeten of kunnen worden geplaatst, 
zoodat merken op varkens, welke geen goe
deren zijn, niet onder genoemde wetsbepa ling 
vallen. 

2e middel. S. , althans v. t. van deze lfde 
wetsartikelen, doorda t het Hof bij zijn sub 1 
aangegeven besliss ing als niet bewezen heeft 
ve rklaard dat bedoelde varkens zwaarder wa-

ren dan een door den Minister bepaald levend 
gewicht (te weten van 10 Kilogram) , a ltharn, 
hieromtrent niet heeft bes] ist, ofschoon requi -
1·ant dit had betwist, zoodat het hier niet be
trnf goederen, waarop krachtens wettelijk 
voorschrift merken moeten of kunnen worden 
geplaatst, althans niet is komen vaststaan, dat 
het hier dergelijke goederen betrof en het Hof 
niettemin requirant veroordeeld heeft. 

0. dat bij het bestreden arrest van het aan 
requirant bij dagvaarding telastegelegde wet
t ig en overtuigend bewezen is verklaard: 

dat de verdachte met het oogmerk om die 
varkens door anderen te doen gebruiken a lsof 
de daarop geplaatste oormerken echt en recht
matig geplaatst waren in of omst,reeks Juni 
1933 ; 

1 °. te Pijnacker op 17 varkens (biggen) 
toebehoorend aan Pieter Zonneveld, 

2°. te Berkel en Rodenrijs op 22 varkens 
(biggen) toebehoorend aan Dirk Dijkshoorn, 

3°. te Pijnacker op 2 varkens toebehoorend 
aan J an H endrik Rozenboom, 

4°. te Stompwijk op 14 varkens (biggen) 
toebehoorend aan J acobus Jozephus L ange
laan, 

op welke varkens krachtens de Crisis-Var
kenswet, S. 1932 n°. 374 kon worden ge
plaatst een krachtens die wet door den Minis
ter van Economische Zaken en Arbeid vast
gesteld oormerk, zijnde een o-vormi g -omlijnde 
letter N , aangebracht aan of in een der oor
schelpen door tatoueering bovenomschreven 
oorme1·k heeft geplaatst door wederrechtelij k 
gebruik te ma ken van een echte voor het mer
ken van varkens ingevolge genoemde wet be
stemde tang met een ech t voor dat doel be
stemd stempel en wel zulks buiten het geb ied, 
uitsluitend voor hetwelk hem de bevoegdheid 
tot het plaatsen van dat merk was ver leend ; 
dat het bewezen verklaarde is gequal ificeerd en 
te dier zake straf is opgelegd a ls boven is 
vermeld; 

0. betreffende het eerste middel van cas
satie : 

dat onderdeel A van dit middel is onjuist, 
omdat het toegepaste art . 219, 2°, Sr. in ver
band met 1 ° van dat artikel , niet spreekt van 
merken, die van overheidswege worden ge
plaatst, maar de ui tdrukking " merken, die 
krachtens wettelijk voorschrift worden ge
pl aatst" bezigt, terwijl in dezen art. 13 van 
de "Crisis-Varkenswet S. 1932 n° . 374", zoo
danig wettelijk voorschrift oplevert, waarbij 
dan nog in het midden kan worden gelaten of 
merken, aangebracht door gewestelijke orga
nisaties, die door den betrokken Ministe r inge
vol ge art. 12 van het Cr isis-Va rkensbeslui t 
1932 zijn aangewezen, niet a ls m e1·ken van 
overheidswege aangebracht, wuden kunnen 
worden beschouwd; 

dat ook onderdeel B van dit middel is onge
grond, omdat voor eene beperking van de uit
drukking "goederen" in art. 219 Sr. , zooals 
dit onderdeel zu lks wil, in genoemd wetsarti
kel of in den verderen inhoud van den e lfden 
titel van genoemd Wetboek geen grond is te 
vinden; dat wel nog bij de toelichting van de 
middelen is gewezen op de artt. 40 van de 
Paardenwet, S. 1918 n° . 419 en 79 van de 
"Veewet", die strafbepalingen inhouden van 
geheel dezelfde strekking als voorkomen in 
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art. 219 Sr. en het opnemen van deze straf
bepalingen onnoodig zou zijn geweest indien 
in laatstgenoemd wetsvoorschrift onder goe
deren ook levende dieren zouden moeten wor
den begrepen, maar dat dit tot geene verdere 
conclusie kan leiden dan deze, dat eerstbe
doelde strafbepalingen overbodig kunnen wor
den geacht voor zooverre zij strafbaar stellen 
hetgeen ook reeds volgens art. 219 Sr. strnf
baar zoude zijn; 

0. omtrent het t"weede middel : 
dat nog was telastegelegd, dat de in de be

wezenverklaring bedoelde varkens alle zwaar
der waren dan 10 Kilogram elk en ook, dat 
de . in de bewezenverklaring bedoelde merken 
krachtens wettelijk voorschrift op die varkens 
.rnoesten worden gepl aatst, ma.ar h et Hof dit 
een en ander niet bewezen heeft geoordeeld 
en requi rant daarvan heeft vrijgesproken; dat, 
waar het Hof dus als bewezen heeft aangeno
men, dat het hier varkens gold, waarop de 
merken krachtens de Crisis-Varkenswet kon
den worden geplaatst, het de bewezen feiten 
terecht heeft gebracht onder art. 219 Sr., aan
gez ien art. 13 der Crisis-Varkenswet geenszins 
uitsluit, dat merken worden aangebracht op 
varkens, reeds wanneer zij het daar bedoeld 
levend gewicht nog niet hebben bereikt ; 

dat dus ook dit middel is ongegrond; 
0. echter ambtshalve: 
dat bij de qualifioatie in het bestreden arrest 

aan het bewezenverklaarde gegeven, niet is 
bedacht, dat de bepaling van art. 219 aanhef 
en onder 2° Sr. met die van aanhef en onder 
1 ° in het nauwste verband staat; 

dat daarom die qualifioatie als onvolledig 
niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden arrest doch enkel 
ten aanz ien van de qualificatie; 

En, rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Qualificeert het bewezen verklaarde als: 

,,met het oogmerk om die goederen door an
deren te doen gebruiken alsof de daarop ge
plaatste merken echt en onvervalscht waren, 
op goederen, waarop krachtens wettelijk voor
schrift andere dan de in de artt. 217 en 218 
Sr. bedoelde merken kunnen worden geplaatst, 
die merken plaatsen door wederrechtelijk ge
bruik te maken van echte stempels"; 

Verwerpt het beroep voor al het overige ; 

lBehoudens voo,· wat bett·e ft de qualificatie, 
ge·wezen overeenkomstig de conclusie van den 
Advocaat-Generaal B esier, die bij de besp,·e
king van de grief onde1· IB . verwijst naai' a1·t . 
1288 j 0

• 1286 B. W ., Red.]. 

In gelijken zin besliste de H. R. in een 
anest van denzelfden datum op het beroep 
van G . Th . v. S. tegen een arrest van liet Hof 
's-Gravenhage van 11 April 1934, waarbij in 
h . b. met vernietiging van een vonnis van de 
Rechtb. te 's-Gravenhage d.d. 11 Januari 1934 
req. werd veroordeeld ter zake van "door het 
vei'Schaffen van inlichtingen opzettelijk uit
lokken van het misdrijf van het oogmerk om 
.die goederen enz." 

(N. J .} 

L. 1934. 

1934 

2 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (Wet 
van 28 Mei 1925 S. 216 art. LXXXVII. 
Lager Onderwijswet 1920 art. 53.} 

Een onderwijzer, uitsluitend belast met 
het geven van onderwijs in een of meer der 
vakken, vermeld in art. 2 onder h tot en 
met k, en r tot en met u der L.0.wet 1920 
kan niet krachtens art. LXXXVII der wet 
van 28 Mei 1925 , S. 216 de beslissing der 
Kroon tot het vel'krijgen van wachtgeld 
inroepen, daar dit art. niet van toepassing 
is op hen, die uitdrukkelijk van eene 
Rijksregeling zijn uitgesloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. van der Steen, te Vlissingen, ter zake van 
het feit, dat de raad der gemeente Vlissingen 
heeft nagelaten voor hem als tijdelijk onderwij
zer in de lichamelijke oefening aan de openbare 
uitgebreid-lager-onderwijs-school aldaar, en dat 
het bestuur der vereeniging voor Christelijk 
uitgebreid lager onderwijs aldaar heeft narrelaten 
voor hem als vast onderwijzer in dezelfde f unctie 
aan de uitgebreid-lager-onderwijs-school dezer 
vereeniging een wachtgeldregeling vast te 
stellen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juni 1934, n°. 335; 

Bij de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
27 Juni 1934, n°. 5471 W" afd. L. 0. A.; 

0. dat aan L. van der Steen door het gemeen
tebestuur van Vlissingen met ingang van 1 
Januari 1934 eervol ontslag is verleend als 
tijdelijk onderwijzer in de lichamelijke oefening 
aan de openbare lagere school voor uitgebreid 
lager onderwijs te Vlissingen wegens opheffing 
van zijne betrekking zonder toekenning van 
wachtgeld; 

dat voorts hem door het bestuur van de 
vereeniging voor Christelijk uitgebreid lager 
onderwijs te Vlissingen met ingang van 1 Fe
bruari 1934 ontslag is verleend als vast onder
wijzer in de lichamelijke oefening aan de school 
voor uitgebreid lager onderwijs dezer vereeni
ging, op grond van het automatisch verlie~en 
der subsidie tengevolge van het afschaffen 
door de ~emeente Vlissingen van het gymnastiek 
onderwiJS aan de openbare lagere school voor 
uitgebreid lager onderwjjs aldaar, eveneens 
zonder toekenning van wachtgeld ; 

dat hij te dezer zake op grond van artikel 
LXXXVIT der wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 216), Onze beslissing heeft ingeroepen, aan
voerende, dat hij bij besluit van burgemeester 
en wethouders der gemeente Vlissingen van 
25 Juli 1933 wederom was benoemd tot tijdelijk 
onderwijzer in de lichamelijke oefening aan de 
openbare uitgebreid-lager-onderwijs-school te 
Vlissingen voor het tijdvak van 1 September 
1933 tot en met 31 Augustus 1934 op een jaar
wedde van f 870; dat bij deze betrekking onaf
gebroken heeft bekleed van 15 November 192,0 
af ; dat hij van 1 September 1921 af in dezelfde 
functie is werkzaam geweest aan de uitge
breid-lager-onderwijsschool van de vereeniging 
voor Christelijk uitgebreid lager onderw(js te 
Vlissingen tegen een salaris van f 550 per jaar ; 
dat deze betrekking, in tegenstelling met de 
bovengenoemde, een vaste betrekking was ; 

19 
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dat het hem, gezien het groot aantal dienstjaren, 
onbillijk voorkomt. uit deze betrekkingen te 
zijn ontslagen, zonder dat van eenige wacht
geldregeling sprake is ; 

0. dat L . van der Steen in de evenbedoelde 
betrekkingen uitsluitend belast was met he 
geven van onderwijs in vak i ; 

dat artikel 5il der Lager-Onderwijswet 1920 
bepaalt. dat artikel 5 1 niet geld t voor de on
derwijzers, nitsluitend belast met het geven van 
onderwijs ü1 eon of moer der vakken, vermeld 
in artikel 2 onder h tot en met k en r tot en 
met ii: 

dat op grnnd van de geschiedenis der wet 
moet worden aangenomen, data.rtikel LXXXVII 
dor wet van 28 l\Iei 1925 (8tcwt.sblnd n°. 216) 
niet van toev.assing is op hen, die uitdrukkelijk 
van ecne RiJksregeling zijn uitgesloten ; 

dat immers dit artikel is opgenomen ten be
hoeve van hen, te wier aanzien in het geheel 
geene wachtueldregeling bestaat en niet ten 
hohoe,·e van l1en dié krachtcnk eeno besta.and~ 
Rijkswachtgeldregeling van wachtgeld uitdruk
kelijk zijn uitgesloten; 

dat mitsdien door L. van der , teen niet op 
grond van het voornoemde artikel LXXVI[ 
Onzo bes liss ing t,e dezer zake kan worden inge
roepen; 

Gezien de genoemde wetten ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
den a ppellant niet-ontrnnkelijk te verklaren 

in ziin beroep. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A. B. ) 

9 .Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (Ar
menwet art. 15.) 

Toestemming tot het, houden van collec
ten behoort te worden geweigerd aan 
i nstell in gen van weldadigheid, welke niet 
een eenigszins rnim veld van werkzaam
heid bestrijken, tenzij bepaald aannemelijk 
is gemaakt, dat de collecte geen nadeel 
van beteekenis aan de plaatselijke instel
! ingen zal toebrengen, of tenzij bijzondere 
omstandigheden de collecte voor toelating 
in aanmerking doen komen. 

Wij WTLl:IELMINA, enz. : 
·Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur van de Geldersche Blindenvereeni
ging. gevestigd te Arnhem, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouder~ van Doetin
chem van 10 A.pril 1933, waarbij toestemming is 
geweigerd tot het houden van eene openbare 
inzameling in die gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juni 1934, n°. 606 (1933); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 29 ,Tuni 1934 
n°. 5728, Afdeeling Armwezen ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Doetinchem bij hun evenvermeld besluit 
afwijzend hebben beschikt op het verzoek van 
de Geldersche Blindenvereeniging te Arnhem 
d.d. 18 Maart 1933, om toestemming tot het 
in deze gemeente houden van een collecte ten 
bate van hare Stichting de Geldersche Blinden
Industrie met annex haar Nationaal Tehuis 

voor Blinden te Arnhem, uit overweging, dat 
de arbeid van de genoemde Vereeniging zich 
beperkt tot hulp aan inwoners van Arnhem en 
directe omgeving en het daarom gewenscht is 
het houden van geldinzamelingen ook te be
perken tot het terrein, alwaar zij arbeidt; dat 
de rekening en baten der Vereeniging over 1931 
een voordeelig saldo van f 7521.62 aanwijst: 
dat het bovendien met het oog op de vele col
lecten, die in deze gemeente reeds gehouden 
worden, noodzakelijk is deze te beperken; 

dat van dit besluit het bestuur van de ge
noemde vereeniging bij Ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat zijne vereeniging is een 
pbilantropische vereeniging, wier inkomsten 
bestaan uit contributiën, bijdragen, g iften, 
legaten, collecten enz. ; dat door de stichting 
steeds nauwgezet aan hare verplichtingen is 
voldaan en reeds 54 blin<len in en bu_iten de 
inrichting door baar werden geholpen ; dat de 
vereeniging door uitbreiding rnn haar inrich
ting deze na.tiona.al maakte, zoodat er ook 
blinden uit andere provinciën konden ,~orden 
opgenomen ; dat zij dit kon bereiken door de 
krachtige medewerking van enkele blinden
vrienden, die hun werkkracht aan haar gaven 
en de oorzaak waren, dat de inrichting zeer 
economisch wordt beheerd; dat de vereeniging, 
d ie al die jaren met volharding en trouw blinden 
eu zienden heeft voorgehouden het moo'e van 
vrije naastenl'efde boven sociale wetten, than~ 
een ernstig gevaar dreigt ; dat dit gevaar hierin 
bestaat, dat door het Centraal Archief en In
lichtingenbureau in zake Maatschappelijk Hulp
betoon voor Nederland te Amsterdam, Vondel
straat 58, na ingewonnen advies van den Armen
raad te Arnhem, thans den gemeentebesturen 
zoodanig wordt geadviseerd, dat. wanneer de 
Geldersche Blindcnvereeniging hare jaar lijksche 
col lecten aanvraagt, deze niet worden toege
staan, omdat de Geldersche Blindenvereeniging 
a lleen maar zou zijn voor blinden uit Arnhem, 
wat onju..ist is, daar zij voor bi inden uit wel 20 
ver chillende plaatsen zorgt, o. a Doesburg, 
Tonden, gemeente Brummen, Lienden b(i Tiel, 
Deventer, Waarde Zeeland, de Steeg, Heere
waarden, Almelo, Winters,viik, Tiel, Enschede, 
Apeldoorn, Needer, Zutphen, Eindhoven, ) far
kelo, Beekbergen, Velp, Nijmegen, Eefde: dat 
het genoemde Centraal Archief in zijn advies 
aan de gemeente Doetinchem er nog bijvoegt. 
d>tt de Geldersche Blindenvereeniging in 1931 
een voordeelig ealdo had van f 7521.82 ; dat dit 
ook niet juist is : dat de rekening van lasten 
en baten der Geldersche Blindenvercenigi.ng 
een tekort aanwijst van f 2521.83; dat ' het 
reservefonds van de Geldersche .Blindenvereeni
ging een overschot aanwijst van f 7521.82, 
zoodat het overschot is f 7521.82 - f 2521.83 = 
f 4999.9!); dat het bestuur meent verplicht te 
zijn aan zijne zaak, deze zoo te regelen, dat 
jaarlijks wordt overgehouden, omdat onbekend 
is, wat de toekomst brengt, en getracht wordt 
het grondkapitaal te vergrooten ; dat, indien al 
zijne collecten g<'weigerd worden, het weldra 
zal geschieden, dat het bestuur jaarlijks een 
tekort heeft te boeken en het zoo noodige kapi
taal er geheel bij inspeelt en het gedwongen zal 
worden zich te onderwerpen aan ben, die hier 
sociale wetten willen en tegen zijne zaak gekant 
zijn, omdat deze het bewijs levert, dat zelfs 
onder den huidigen tijdgeest de wet dPr naasten-
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liefde den socia len strijd op dit gebied overbodig 
maakt; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken en de 
nadere inlichtingen, ingewonnen op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State, 
voor de Geschi llen van Bestuur, de blindenzorg 
dezer vereeniging zich welis,~aar niet uitslui
tend be~erkt tot de gemeente Arnhem en 011-
middelliJke omgeving, doch zij niettemin van 
beperkten omvang moet worden beschouwd; 

dat, wijl in het algemeen een ruime toelating 
van het aantal collecten bedenkelijke gevolgen 
;;an bebben voor het helang van de armen
zorg, de toestemming to'o het hourlen van inza
melingen bij wege van collecte behoort te wor
den geweigerd aan instellingen van weldadig
heid, welke niet een cenigszins ruim veld van 
werkzaamheid bestrijken, tenzij bepaaldelijk 
aannemelijk is gemaakt, dat de collecte geen 
nadee1 van bet eekenis aan de plaatselijke instel 
lingen zal toebrengen, of tenzij bijzondere 
omstandigheden de collecte voor toelating in 
aanmerking doen komen ; 

dat, nu in de gemeente Doetinchem reeds 
zee1· vele collecten worden gehouden, zoodat te 
verwachten is, dat de plaatselijke instellingen 
van weldadigheid van het houden der boven
bedoelde inzameling nadeel zouden ondervin
den, terwijl niet is gebleken van bijzondere 
omstandigheden, welke het toestaan van de 
collecte in dit geval zouden rechtvaardigen, de 
gevraagde toestemming terecht door burge
meester en wethouders is geweigerd ; 

Gezien de Armenwet; _ 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenland che Zaken is 

belast, enz. (A. B.) 

9 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 76 j 0

• art. 75.) 
Een beroep van een besluit, dat over

eenkomstig het l e lid geacht wordt door 
den Raad te zijn genomen, behoeft niet 
slechts te betreffen de toepassing van het 
le lid, doch daarbij moet ook de bepaling 
van art. 75 2e lid in aanmerking worden 
genomen. 

Nu het raadsbesluit geacht moet worden 
te zijn genomen op 28 Sept. 1933, moet de 
aanvrage worden beoordeeld naar de be
palingen der L.O.wet 1920 zooals deze 
luidden toen op 28 Juni 1933 de aanvrage 
bij het gemeentebestuur werd ingediend. 
Met suppletoire lijsten van leerlingen, na 
de aanvrage ingediend, kan geen rekening 
worden gehouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op bet beroep, inge teld door 

het bestuur der stichting " Theosofisch Lyceum 
in aerdinclant", gevestigd te Naarden, tegen 
het beslui t van Gedep. Staten van Noord
Holland van 24 Januari 1934, N °. 73, tot ver
nietiging van het besluit tot het ve rleenen vau 
medewerking aan den appellant voor de stich
t ing van een bijzondere I agere s hooi op het 
landgoed " Dra fna" te Naarden, hetwelk de 
rnad dier gemeente krachtens art. 76, eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 geacht moet 

worde11 op 28 Septe,nber 1933 lo hebben ge
nomen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juni 1934, N °. 352; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· va11 
Onderwijs, Kunsten en W'etenschappen van 
29 Juni 1934, N °. 14789, afdeeling Lager On
derwijs Fina ncieel; 

0 . dat het bestuur van de stichting " Theo
sofi sch Lyceum in Nae rdlnclant" , gevestigd 
te Naarden, op 28 Juni 1933 bij het gemeente
bestuur van Naarden krachtens art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 eene aanvrage heeft 
ingediend tot besch ikbaarstelli11g van gelden, 
benoodigd voor de stichting van eene bijzon
dere lagere school niet gym.nastiek gebouw op 
het landgoed " Drafna" te Naarden; 

dat, aangezien de gemeenteraad op deze 
aanvrage niet binnen drie maanden heeft be
schikt. de raad op grond van art. 76 , l ste lid. 
der wet geacht moet worden op 28 September 
1933 tot medewerking te hebben besloten ; 

dat, nadat J. Visser Jr. , ingezetene der ge
meente N aarden, van dit besluit, hetwelk de 
raad geacht wordt te hebben genomen, bij 
Gedep. Staten van Noord-Holl and beroep had 

' ingesteld , dit college bij besluit van 24 Jam,
ari 1934, N°. 73, met vernietiging van dit 
besluit, het daartegen ingestelde beroep ge
grond heeft verklaard, daarbij overwegende, 
dat, naar luid van art. 76, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920, ook tegen besluiten tot het 
vedeenen van stil zwijgende medewerking, 
welke ireacht moeten worden door den raad te 
zijn gei10men, indien eene beslissing op de 
aanvrage binnen drie maanden is uitgebleven, 
b roep op hun college openstaat; dat de ap
pellant dus, in aanmerking genomen . dat het 
bestreden besluit, hetwelk in verband met het 
tijdstip van indi ening der bovenomschreven 
aanvrage, te weten 28 Juni 1933, ~erekend 
moet worden op 28 September daaraanvol 
gend tot stand te zijn gekomen, in zijn beroep 
ontvankel ijk is, nu het appalatoir adres op 27 
October 1933, alzoo binnen den in de boven
genoemde wetsbepaling gestelden termijn, is 
ingekomen; dat, ·wat do zaak zei ve betreft, de 
\\'et van 4 Augustus 1933, S. 414. tot beper
king van uitgaven. welke voor de openbarn 
kasson uit de uitvoering der Lager-Ondel'lvij8-
wet 1920 vool'tvloeien, op 5 Augustus 1933 in 
werking is getreden, derhalve op een tijdstip. 
voorafgaande aan dat, waarop het aangevoch
ten besluit geacht moet worden ie zijn geno
men ; dat dus bij de beoordeel i ng van de 
vrnag, of dit besluit voor handha ving in aan
merking kan komen, met de bij de eerstge
noem de wet vastgestelde, tijdelijke afwijkingen 
en wijzigingen van de Lager-Onderwijswet 
1920, voor zoover ten deze van toepassing, 
rekening moet worden gehouden: dat volgens 

: het bepaalde in art. 3, le lid, juncto art. 1 
der wet van 4 Augustus 1933, S. 414, o. m. 
de aantallen leerlingen, vermeld in art. 73, 
l e lid, sub u, der Lager-Onderwijswet 1920, 
gerekend vau 1 Juli 1933 tot 1 Januari 1935. 
moeten worden geste ld op anderhalf maal de 
daar genoemde getallen, zoodat voor de stich
ting van de onderhavige school 60 in plaats 
van 40 leer! ingen worden vereischt; dat de bij 
de aam-rage overgelegde verklaring krachtens 
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dè laatstgenoemde wetsbepaling - de op 3 en 
5 Juli 1933 bij het gemeentebestuur ingeko
men suppletoire verklaringen moeten op grond 
van de administratieve jurisprudentie buiten 
b eschouwing blijven - de namen van slechts 
42 leerlingen vermeldt, zoodat het verleenen 
Yan medewerking met den op het tijdstip 
:zijner totstandkoming geldenden wettelijken 
e iBch in strijd is; dat voor ts de vraag, of art. 
3. l e I iel, der wet van 4 Augustus 1933, S. 
414, van toepassing is op de onderhavige aan
vrage, welke op 28 Jun i 19 33 werd ingediend, 
bevest igend moet worden beantwoord ; dat 
toch in di e wet ui tdrukkelijk is bepaald, dat 
de daarin bedoelde afwijkingen en wijzigingen 
v a. 11 de Lager-Onde rwijswet 1920 "ge.rekend 
van 1 Juli 1933". zullen gelden, hetgeen niet 
mogelijk zou zijn, indien ten opzichte van de 
bovenbedoelde a anvrage de voormelde wets
bepal ing niet werd toegepast ; dat bovendi en 
zoowel uit het bepaalde in art. 8 der wet van 
4 Augustu s 1933, S. 414, als uit de geschie
denis harer totstandkoming blijkt, dat het de 
bedoeling van den wetgever is de stichting 
van openbare en bijzondere lagere scholen na 
1 Juli 1933 slechts mogelijk te maken, indien 
aan den verzwaarden eisch nopens het getal 
leerl ingen zou worden voldaan; dat, indien 
ten opzichte van de desbetreffende aanvrage 
11iet met de laatstgenoemde wet, doch ui tslui 
tend met de bepalingen der Lager-Onderwijs
wet 1920 rekening zou worden gehouden, het 
bestreden raadsbeslui t evenmin voor hand
having in aanmerking wu kunnen komen; 
dat toch op de bij de aanvrage overgelegde 
o uderverklaring de namen van een drietal kin
deren , geboren 3 Maart 1917, 6 December 
1919 en 30 December 1919, zijn vermeld, te 
wi er opzichte op grond van hun leeft ijd moet 
worden aangenomen, dat zij de school, voor 
welker oprichting medewerking wordt ge
naagd, bij h are opening niet zouden bezoeken, 
wa ardoor het getal geldige namen beneden 
het in a rt. 73, l e . lid , sub a, der Lager-Onder
wijswet 1920 gestelde minimum van 40 zou 
dal en; dat op voorschreven gronden het be
streden raadsbes lui t niet kan worden geha nd-
haafd· · 

dat ' van dit beslui t het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het bes luit van Gedep. Staten is genomen, 
zonder zijn bestuur mondeling of schriftelijk 
te hebben gehoord, terwij l de wederpartij, zij n
de het bestuur der gemeente N aarden, wel ter 
zake gehoord werd en zoodoende ge legenheid 
kreeg om te pleiten in eigen zaak, welke ge
legenheid aan het schoolbestuur is onthouden, 
terwijl voorts een beroep, ingeste ld tegen de 
wette lijke verplichting op grond van art . 76 
der L ager-Onderwijswet 1920, ontvankelijk is 
verklaard, niet op gronden aan de criteria 
van art. 76 ont leend, maar op g ronden, ont
leend aan de artt. 72 en 73, welke gronden 
bij tijdige behandeling der aanvrage door den 
gemeenteraad door di t li chaam in overweging 
hadden kunnen worden genomen, maar niet 
aan de orde mogen komen tot het krachLeloos 
ma ken van de wettelijke verplichting, in art. 
76 gesteld, van welke wettelijke verplichting 
volgens de al gemeene beginselen van wet
geving van Gedep. Staten van N oord-Holl and 
geene ontheffing zouden kunnen verleenen 

door de fict ie dat zij , in cle plaats van een 
raads besluit tredende, ook geen grootere waar
de dan een raadsbesluit wu hebben; dat toch 
in art. 76, hetwelk naar inho ud en formeel 
door de wetswijziging van 4 A ug ustus 1933. 
S. 414, gehee l onaangetast is gela ten, a ls één ig 
criterium het verstrijken van den wette lijken 
termij n van drie maanden is gesteld, en e lk 
beroep tegen de wettel ijke verplichting zich 
zou moeten bepal en tot het bewijs, dat die ter
mijn niet verstreken is, welk bewijs niet in het 
beroep is bijgebracht, veelmeer het verstrijken 
van den bedoelden termijn is komen vast te 
staan ; weshalve het heeft verzocht de bes! is
sing van Gedep. Staten te vernietigen en he l 
door J. Visser J r. ingestelde beroep a lsnog 
niet-ontvankelijk te verkla ren ; dat zij voor 
het overige er op wij zen: dat door burgemees
ter en wethouders van Naarden is verzuim<l 
aan art. 77, a linea 1. der L ager-Onderwijswet 
1920, hetwelk voorschrij ft, dat met zijn be
stuur ter zake van zijne aanvraag van 28 Jw1i 
1933 binnen een maand in overleg had behoo
ren te zijn getreden, gevolg tti geven en di t 
overleg zelfs tot nu toe achterwege is geble
ven; dat de gemeenteraad heeft verzu imd 
overeenkomstig art. 75 , eerste lid, binnen drie 
maanden op het verzoekschrift eene besliss ing 
te nemen, zijnde de zaak zelts niet bij den 
gemeenteraad aanhang ig gemaakt; dat van 
de mededeeling en openbaarmaking van een 
besluit van den gemeenteraad nimmer iets is 
gebleken ; dat door zijn bestuur na afkondi 
g ing van de wet van 4 Augustus 1933, S. 414 . 
de noodige suppletoire lijsten met handtee
keningen bij de gemeente zijn inged iend en 
door deze in ontvangst genomen, waardoor het 
totaal tot 65 leerlingen is gestegen, zijnde 
meer dan het door de genoemde wetswijziging 
geëischte aanta l van 60; dat deze aanvull ende 
l ijsten blijkbaar door het Dagelijksch Bestuur 
der gemeente niet aan Gedep. Staten zij 11 
overgelegd, hebbende Gedep. Staten ten aan
zien van het aantal leer! ingen zich gehouden 
aan de op 28 Juni 1933 ingedi ende lijst, ter
wij l zij ten aanzien van de te stellen e ischen 
de posterieurn wet van 4 Augustus 1933 heb
ben doen gelden, hetgeen in strijd is met art. 
4 van .de wet, houdende a lgemeene bepalingen 
van wetgeving; 

0. dat krachtens art. 76, 2de I id, der Lager
Onderwijswet 1920 mede van een besluit, dat 
overeenkomstig het l ste lid geacht wordt door 
den gemeenteraad te zijn genomen, beroep op 
Gedep. Staten openstaat ; 

dat 11aar de meen ing van den appellant zoo
dan ig beroep slechts zou mogen betreffen de 
toepassing van art. 76, l ste lid, der wet, doch 
de bepaling van a rt. 75, 2de lid, daarbij bui
ten beschouwing wu moeten blijven; 

dat deze opvatting niet kan worden gedee ld ; 
dat toch art. 76, l ste lid, a l leen ten doel 

heeft bij stil zitten van het gemeentebestuur de 
aanspraken van een· schoolbestuur tot gelding 
te brengen, doch geensz ins om in dit geval 
met afwijk ing van de wettelijke bepalingen 
betreffende eene op art. 72 der wet steunende 
aanvrage, aan een schoolbestuur een onvoor
waardelijk recht op inwilliging van zijne aan
vrage te verschaffen ; 

dat, ware di t anders, het in het 2de lid aan 
ieder ingezetene ook in dit ge val toegekenrle 
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heröepsrnchl geenel'lei beteekenis wu hebben: 
dat toch in het ste lsel van het schoolbestuur 
in beroep a ll een zou kunnen worden beweerd 
dat de in art. 76, lste lid, gestelde termij~ 
nog niet zou zijn verstreken, doch dit zou 
inslui ten , rlat het recht van beroep ingevolge 
art. 76, 2de lid, nog niet was geboren; 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht in be
roep de aanvrage aan ad. 75, 2de Jid, del' wet 
hebben getoetst ; 

dat echter Gedep. Staten ten onrechte heb
ben gemeend, in deze met de tijdelijke afwij
kingen en wijzigingen in de Lager-Onderwijs
wet 1920, aangebracht bij de op 5 Augustus 
1933 i11 werking getreden wet van 4 Augustus 
1933 S. 414, rekening te moeten houden; 

dat immers de geldigheid en de gevolgen 
Yan rechtshandelingen volgens algemeene 
rechtsbeginselen, neergelegd o. m. in art. 4 
der wet van 15 Mei 1892, S. 28, houdende 
Algemeene bepalingen der wetgeving van het 
Koningrijk, moeten worden beoordeeld naar 
de wet, die gold ten tijde , dat die rechtshan
delingen werden verricht; 

dat van dit beginsel bij de wet van 4 Aug. 
1933 S. 414 niet is afgeweken ; 

dat derhalve de onderwerpelijke aanvrage 
moet worden beoordeeld naar de bepali11gen 
van de Lager-Onderwijswet 1920, zooals deze 
luidden, toen op 28 Juni 1933 de aanvrage 
hij het gemeentebestum werd ingediend; 

dat voor dit geval Gedep. Staten hebben 
overwogen. dat de bij de aanvrage overgeleg
de ouderverklaring de namen van een drietal 
kinderen, geboren 3 Maart 1917, 6 December 
1919 en 30 December 1919 zijn vermeld, te 
wier opzichte, op grond van hun leeftijd, moet 
worden aangenomen, dat zij de school, voor 
welker oprichting medewerking wordt ge
vraagd, bij hare opening niet zouden bezoe
ken, waardoor het getal geldige namen bene
den het in art. 73, l ste lid, sub b, der Lager
Onderwijswet 1920 gestelde minimum van 40 
zou dalen; 

dat het schoolbestuur niet aannemelijk haeft 
gemaakt, dat het ten tijde van de indiening 
v.w de verklaring (op 28 Juni 1933) redelij
kenvijze mocht aannemen, dat de hierbedoelde 
kinderen de nieuw te stichten school bij hare 
opening zouden bezoeken; 

dat zulks geenszins volgt uit het enkele, 
door het schoolbestuur in een nader adres aan 
Ons naar voren gebrachte feit, dat deze kin
deren op dat tijdstip de voorloopig ingerichte 
school der stichting nog bezochten; 

dat de appellant voorts een beroep heeft 
gedaan op na de afkondiging van de wet van 
4 Augustus 1933 S. 414 nader overgelegde 
suppletoire lijsten, waardoor het totaal der 
leel'i ingen tot 65 zou zijn gestegen; 

dat echter met deze suppleto ire lijsten in 
deze geen rekening kan worden gehouden, 
aangezien eene aan de wettelijke eischen vol
doende verklaring bij de aanvrage zelve moet 
worden overgelegd; 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht het be
si uit tot medewerking, hetwelk de raad krach
tens wetsbepaling op 28 September 1933 ge
acht moet worden te hebben genomen, hebben 
vernietigd, zij het, dat zij daarbij hebben ver
zu imd omtrent de aanvrnge zelve eene beslis
sing te nemen; 

Gezien de Lager-O11denvijswet 1920 ; 
Hebben goedgevouden en verstaan : 

met ongegrondverklaring van het ingestelde 
beroep het bestreden bes! uit van Gedep. Sta
ten van Noord-Holland van 24 Januari 1934, 
N°. 73, te handhaven, met dien verstaucle, dat 
dit besluit wordt aaugevu ld met de bepali ng. 
dat de gevraagde medewerking a lsnog wordt 
geweigerd. 

Onze Minister van Ondenvijs, ICum:te11 e n 
Vv'etensclrnppen is belast enz. 

(A.B.) 

12 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 72. Wet van 
4 Augustus 1933, S. 414, art. 8.) 

De Kerkeraad dei· Ned. Hervormde ge
meente is aan te merken als het bestuur 
van eene rechtspersoonlijkheid bezittende 
instelling of vereeniging in den zin van 
art. 72 L. O.wet 1920. 

Art. 8 der wet van 4 Aug. 1933, S. 414 
heeft op een raadsbesluit, waarbij afwij
zend is beschikt op eene aanvrage inge
vol ge art. 72 L . O.-wet 1920 geen be
trekk ing. 

Wij WILHELMTNA, enz. : 
Beschikkende op het beroep, ingestc cl door 

den raad der gemeente Zegwaart. tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Zuid-Hol land 
van 9 Augustus 1933. n°. öO. waarb\j met ver
nietiging van het besluit van dien raad van 'l7 
Februari 1933 is bepaald. dat de door den 
Kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Ge
meente van Zoetermeer-Zegwaart te Zoetemeer, 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onderw~js
wet 1920 gevraagde medewerking voor de 
stichting van eene bijzondere school voor ge
woon lager.onderwijs aldaar alsnog moet-word<'n 
ve,Jeend. 

1 Den Raa,d van State, Afrleeling voor do 
Geschülen van Bestuur, gehoord, adviezen va,n 
10 ,Januari 1934, n°. 682 (1933) en 30 Mei l!l34, 
n°. 682 ( 1!1331/61\ ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunst en en Wetenschappen van 
2 ,Juli 1934, n°. 14136, Afdeeling Lager Onder
wijs :Financieel ; 

O. dat de raad der gemeente Zegwaart bij 
besluit van 27 Februari 1933 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van den Kerkeraad der 
Nederduitsch Hervormde Gemeente van Zoe
termeer-Zegwa.art om de besch;kbaarstelling 
van schoolruimte of de voor de stich ti ng van 
eene bijzondere lagere S<'hool overeenkomstio
artikel 74 der Lager-Onderwij swet l 920 be': 
noodigde gelden uit de gemeentekas te ver
strekken. uit overweging, dat in twijfel wordt 
getrokken of de kerkeraad overeenkomstig 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet l !l20 de 
bevoegdheid bezit eene dergelijke aanvraag 
in te dienen ; dat uit het door burgemeester 
en wethouders met den Kerkeraad gepleegd 
overleg_ omtrent de ingediende aanv,:agc ge
bleken 1s, dat de Kerkeraad gaarne de beschik
king zou willen hebben over vier lokalen de,· 
gemeenschappelijke openbare lagere school 
van Zoetermeer en Zegwaart, gevestigd te 
7egwaart; dat door de beschikbaarstelling van 
vier lokalen der gemeenschappelijke ope;;bar<' 
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lagere school eene zoodanige klasse-indeeling 
&n voor het openbaar onderwijs èn voor het, 
bijzonder onderwijs za l worden verkregen. dat 
daardoor ernstige afbreuk zal worden gedaan 
aan de belangen van het onderwijs, inzonder
heid aan die van het openbaa r onderwijs , wes
h alve de inwill iging va.n dat verzoek niet mag 
worden bevorderd ; dat bovendien deze ge
meente niet bevoegd is over de beschikbaarstel- ' 
ling van lokalen der gemeenschappelijke open
bare lagere school eene zelfstandige beslissing 
t e nemen, aangezien die school mede eigendom 
is van de gemeente Zoetermeer ; dat door 
burgemeester en wethouders pogingen zijn 
aangewend om de beschikking te verkrijgen 
over andere schoolruimte, doch dat zjj daarin 
niet zijn geslaagd ; dat het n iet aangaat om in 
een tijd, die versobering van de huishouding der 
!(emeente vereischt en welke in alle opzichten 
tot zuinigheid !)anspoor t, wederom de lasten 
der gem eente te verz w aren m e t d e bou wk oste n 
van eene bijzondere school , waar van het grootste 
deel der verwachte toekomstige leerlingen than~ 
eene Christelijke school bezoekt ; dat bij raads
besluit van 15 Apr;] 1930 medewerking is ver 
leend aan het verzoek van de Vereenigina der 
Christelijke School van Zegwaart en zieter 
meer tot de beschik baantclling van gelden voor 
de sticht ing eener n ieuwe Christelijke school : 
dat de bouwkosten d ier school, inclusief den 
aankoop van den grond, hebben bedra..,en 
f. 87342.05 ; dat de laatstvermelde school, welke 
in gebruik is genomen op 1 September 1931, is 
opgericht w owel voor kinderen van de ouders 
behoorende tot de Nederduitsche Her vormde 
Gemeente, als voor die van de ouders, behooren 
de tot de Gereform eerde K erken en de Gere
fo rmeerde Gemeente; dat mitsd ien de leerlin
gen in deze gemeente niet van Christelijk onder
wijs zijn verstoken ; dat de bewaring van de 
eenheid in de Vereeniging der Christelijk" 
School voornoemd, toentertijd een argument is 
geweest om -- hoewel belangrijk goedkooper 
bouwterrein beschikbaar was - de hooge 
kosten ad f 28:1fi !l 10 Yoor het bouwterrein der 
school in de bebouwde kom der gemeente toe 
t e staan ; dat de door den adressant ved angde 
school zal moeten dienen zoowel voor de leer
lingen uit de gemeente Zoetermeer als voor die 
uit de gemeente Zegwaart ; dat verwacht kan 
"-orden , dat binnen niet t e langen tijd de 
vereeniging van de gemeenten Zoeter meer en 
Zegwaart zal zijn tot stand gekomen ; dat - - zoo 
die vereeniging is t ot st and gekomen . het 
vraagstuk van de stichting eener nieuwe Chris
t elijke school op meer economische en derhalve 
meer bevredigende wij ze tot oplossing kan 
worden gebracht,, vermits beide daarbjj belang
hebbende gemeenten zich alsdan daarover als 
één geheel zullen kunnen beraden : dat mitsdien 
uitstel van de stichting eener nieuwe school 
zoowel met het oog op de tegenwoordicre tijds
omstandigheden als in het belang een~ meest, 
economische totstandkoming daar van in ver
band met de verwachte vereeniging van de 
gemeenten Zoetermeer en Zegwaart tot één 
gemeente, zeer gewenscht is : 

dat, nadat de Kerkeraad van dit raadsbesluit 
bij Gedep. Staten van 7,uid-Holland in beroep 
was gekomen, deze bij besluit van 9 Augustus 
1 fl 3:J, JJ 0 . öO, met vernietiging van het raadsbe
, l 11,t hebben verklaard. dat de gevraagde mede-

werking tot stichting van eene bijzondere 
lagere school alsnog zal worden verleend : 

dat Gedep. Staten daarbij o. a. hebben over 
wo~en, dat de K erkernad voornoemd ingevolge 
artikel lfi van de wet van 22 April 1855. 
S, n°. 32, in verband met de wet van 10 Septem
ver 18!)3, S. n°, 102, tot regeling van het toe
zicht op de onderscheidene kerkgenootschappen, 
rechtspersoonlijkheid bezit en derhalve krach
tens artikel 72 der La~er-Onderwijswet l92'l 
tot het indienen der onaerwerpelijke aanvrage 
bevoegd was : dat eene a.ldns ingediende aan 
vrage blijkens de bewoordingen van artikel 7f. , 
tweede lid, der laatstgemelde wet slechts kan 
worden gewei~erd, wanneer aan de in art ikel 7 :~ 
dier wet omschreven vereischten niet is voldaan; 
dat de gronden, waarop de raad afwijzend op 
het verzoek van den kerkeraad voornoemd 
heeft beschikt, geen steun in de wet vinden , 
zoodat,, daar gebleken is, dat aan alle in artikel 
'7 0 der wet omschreven vere isch ten is v oldaan , 
's raads bestreden beschikking nieg kan worden 
gehandhaafd ; 
·- dat van dit besluit de gemeenteraad bij Ons 
i.n beroep is gekomen, aanvoerende, dat zijne 
meening, dat het niet aangaat om in een tijd, 
die versobering van de huishouding der ge. 
meente vereischt en welke in alle opzichten 
tot zuinigheid aanspoort. wederom de lasten 
der gemeente te verzwaren met de bouwkosten 
van eene bijzon de· e school, waarvan het 
grootste deel der verwanhte toekomstige leer
lingen t hans eene Christelijke school bezoekt . 
niet is gewijzigd ; dat dit motief tot het nemen 
van eene afwijzende beschikking steun vindt in 
Ons beslui t van 22 April 1932. n°. 12 : da t bjj 
art ikel 8 sub 1 der wet van 4 Augustus 1933, 
S, no, 414. is bepaald , dat bes luiten betreffende 
het st ichten van schoolgebouwen voor lager 
onder wijs. ter uitvoering waanan on l Juli 
1933 de aanbesteding nog niet heeft pl aats 
gehad , vervallen bij het in werking treden van 
d ie wet : dat mitsdien door de·,.e bepaling het 
voormelde raadsbesluit is vervallen en derhalve 
t evens het bovenvermelde door Gedeputeerde 
Staten /!enomen besluit ; 

0 . dat de appellant van meening is dat het 
raadsbesl uit zoude vervallen zijn ten gevolge 
van artikel 8, l e lid. der wet van 4 Augustus 
1933 S. n° 414. waarbij is bepaald . dat besluiten 
betreffende het stichten van schoolgebouwen 
voor lager onderwijs te, ui t,voering wa,aTvan 
op l Juli 193'.~ de aanbesteding nog niet heeft 
plaats gehad . ver vallen bij het in werking treden 
van deze wet, ; 

dat in deze meening niet kan worden gedeeld, 
omdat deze wetsbepaling op raadsbesluiten, 
waarbij afwijzend is beschikt op eene aanvrage 
ingevolge a rtikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 om medewerking tot, de stichting van eene 
school , geen betrekking heeft alreeds hierom , 
wijl van eene aanbesteding ter uit voering van 
zoodanig besluit geen spra.ke zou kunnen zijn ; 

0 . dat evenmin met vrucht tegen het bestre
den besluit kan worden aangevoerd . dat de 
K erkeraad niet gerechtigd was tot het indienen 
van eene aanvrage, als bedgeld in artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, en dus die aanvrage 
niet voor inwilliging vatbaar ware ; 

dat immers de K erkeraad krachtens artikel 
19 van het Algemeen R eglement voor de 
H ervormde ·Kerk in het Koninkr.ijk der Neder-
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landen de plaatselijke kerkelijke gemeente -
zijnde eene rechtspersoon overeenkomstig de 
wet van 2-2 April 1855, S. n°. 32, - vertegen
woordigt en bestuurt en mitsdien ten deze kan 
worden aangemerkt als het bestuur van eene 
recht pe l'soonlijkheid bezittende in ·telling of 
vereeuiging, welke in eene gemeente eene bij
zondere lagere school wenscht te vestigen ; 

0. dat, zooaJ artikel 75, 2e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 voorscbrijft, de mcdewerk öng 
slecht kan worden geweiger<l indien niet vol
daan is aan de in artikel 73 der Lager-OndC'l'
wijswet 1920 omschreven vereischten : 

dat aan die eischen ten deze is voldaan ; 
dat bepaaldelijk het aantal kinderen, waar

·.-an do ouder• blijkens de door den Kerkeraad 
bij de aanvrage overgelegde lijst hebben ver
klaard, dat zij de school zullen gaan bezoeken, 
voldoet aan de eischen, welke op het tijdstip 
,·a n de mdienu1g van de aanvrage bij artikel 
7:l, le lid, onder n, der Lager-Onderwijswet 1920 
wal'en gesteld_, on zelfs aan die, we!Ïrn ten ge
volge van artikel 3 van de wet van 4 Augustus 
1933, S. n°. 414, te dezen opzichte zijn gaan 
!!elden; 

dat derhalve Gedep. Staten terncht hebben 
be list, dat de gevraagde medewerking a lsnog 
behoort te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 19:20 en de 
wet van 4 Augu~tus 1933, . n°. 4 14: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verk laren. 
Onze MinL~tel' Yan Onderwijs. Kun. ten en 

·wetenschappen is belast, enz. 
(A . B.) 

12 .Juli 1934. CENTRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambtenarenwet 1929 a1·t. 5 l e 
lid.) 

H et aan Mev1·. L. , eervol ontslagen 
ambtenares der Gemeente Amsterdam, bij 
besluit van B. en W. dier Gemeente van 
20 Nov. 1931 toegekende wachtgeld, wordt 
bij be luit van B. & W. van 19 Jan. 1934 
m. i.v. 1 Jan. 1934 vastgesteld op een 
lager bedrag op grond van de m. i. v. 
laatstgenoemden datnm in werking getre
den nieuwe wachtgeldverordening dier 
Gemeente en in verband met de ingetreden 
salari verlaging. 

Ingevolge de bepaling van ,ut. 4, lid 3 
dezel' verordening daalt het wachtgeld in 
het algemeen niet beneden het bedrag van 
het uitge teld pensioen, waarop de b trok
kene ter zake van het verleende onts lag 
uitzicht heeft. 

Daar het besluit van B. & W. van 19 
Jan. 1934 al mede de Commissie van Be
roep in haar u itspraak in beroep hiermede 
geen rekening heeft gehouden, moet deze 
uitsprnak worden vernietigd en het bes luit 
worden nietig vel'klaal'd. 

De Centrale R aad van Beroep ste lt zelf
stundig het bedrag rnn het wachtgeld vast. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de , 
,·olgende uitsprnak gegeven in zake: 

Mevr. H . M. L., wonende te Zandvoort, 
klaagster, in persoon ter openbare lercC'htzit
ting verschen n, 

tegen: 
het College van B. en \V. van Am terdam, 

verweerder, vertegenwoordigd door den bur
gemeester, voo,· wien ter openba1·e terechtzi t
ting a ls gemachtigde is opgetreden: Mr. Dr. 
M. I. Prins, adm inistrntelll' del' a frleel ing 
Arbeidszaken tel' 'ecretal'ie rler Gemeente 
Amsterdam , wonenrle aldaar. 

De Centrale Raad ,·a11 Beroep. 
Gezien de stukken en gehoord cle boven_gc

noemde verschenen per ouen ; 
Wat aangaat de feiten va11 het twistgeding: 
0. dat B. en W. van Amsterdam d.<l. 28 

Mei 1931 hebben besloten m t ingang van 
16 Juli 1931 , 1°. de adjuuct-bureauchef bij 
den dienst der Pub! ieke Werken H. M. L. , 
wegens ongeschiktheid, eervol uit den ge
meentedienst te ontslaan en 2°. aan haar, die 
geen aanspraak kan maken op dadelijk in
gaand pensioen of wachtgeld , een schadeloos
steil ing toe le kennen en wel : 

van 70 % der wedde of f 2660 per jaal' ge
durende twee jaar, del'halve tot 16 Juli 1933 , 

vervolgens 50 % dier wedde of f 1900 per 
j" ar gedurende twee jaar tot 16 Juli 1935 , 

en ten slotte 25 % dier wedde of f 950 pe r 
jaar geduren twee jaar tol 16 J ui i 1937; 

0 . dat B. en W. van Amsterdam d.d. 20 
November 1931, gezien de uitspraak va11 de 
Commissie van bel'oep in zake het vel'ieencn 
van wachtgelden d.d. 29 Septembel' 1931, 
hebben besloten bO\ em ermeld hesl uit van 28 
:\lei 1931. behalve ,·oor ZOO\'eel betreft het 
sub 1 °. bepaalde, in te trekken en aan 1'vlen·. 
H. M. L. een wachtgeld toe w kennen ten 
bedrage Yan: .. 

f 3800 per jaar gedurende het tiJdvak rnn 
16 Juli 1931 tot en met 15 Oclobel' 1931; 

[ 2660 pel' jaar gedul'ende hot tij dvak mu 
16 October 1931 tot en met 15 October 1933; 

f 1900 per jaar gedurende het tijdvak van 
16 October 1933 tot en met 15 October 1939; 

f 950 per jaar gedurende het tijdvak van 
16 October 1939 tot en met 31 Augustus 1952; 

0. dat B. en W. van Amsterdam - over
wegende, dat als grondslag voo1· de ,·aststel-
1 ing der genoemde wachtgeldbedragen heeft 
gediend de laatstel ijk door belanghebbende 
in de verlaten betrekking genoten weelde, te 
weten f 3800 per jaar, en dat haar wedde, 
ware zij in die betrekking werkzaam gebleven 
met ingan&". van 1 Januari 1934 op f 3_200 p~r 
jaal' wu z1J 11 ge teld. en gelet op artikel fo, 
lid 2, j 0

• artikel 4, lid 4, der Verorclenmg op 
het verleenen van wachtgelden aan ambtena
ren der gemeente vastgesteld bij Raa<l besluit 
d.d. 13 Decembe~- 1933, n°. 1005 - bij be
s luit van 19 Januari 1934, onde1· het voor
behoud , voortvloeiende uit het bepaalde bij 
arti kel 4 lid 4 der zoo ernn genoemde Ver
Ol'dening: het ,;achtgeld van Mevr. }r M. L. 
hebben va tgesteld op f 1600 per Jaar ge
durende het t ijdvak va11 1 Januari 1934_ tot 
en met 15 Octobel' 1939 en op f 800 per Ja ar 
gedurende het t ijdvak van 16 October 1939 
tot en met 31 Augu tus 1952; 

0. dat de Commissie van Beroep, bedoeld 
in artikel 13 vau het R eglement vool' de 
Ambtenaren in dien t der Gemeente Amster
dam, bij uitspraak van 25 April 1934 het doo,· 
Mevl'. H. }I. L. tegen voormeld besluit Yan 
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19 Januari 1934 ingestelde bemep ongegrond 
heeft verklaard· 

0. dat klaagst~r van deze uitspraak tijdig is 
gekomen in beroep, bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden verzoekende, dat 
deze Raad wel zal willen beslis en, dat de 
haar door de Wachtgeldcommissie toegekende 
schade loosstelling onverminderd behoort te 
worden u itgekeerd; 

0 . dat de vertegenwoordiger van verweer
der bij t ijdig ingediende contra-memorie onder 
meer verwijst naar het onder dagteekening 
van 16 Maart 1934 door B. en W . aan de 
Commissie van Beroep gegeven antwoord op 
een verzoek harerzijds om inlichtingen; 

0. dat in bedoeld antwoord van 16 Maart 
1934 wordt vermeld, dat B. en W. bij besluit 
van 20 N ovember 1931 aan Mevr. H. M. L. 
wachtgeld hebben toegekend overeenkomstig 
de uitspraak der Commissie van Beroep van 
29 September 1931, waarna wordt gezegd : 

"Het zal Uw Commissie bekend zijn, dat 
nad ien de salarissen van het personeel der 
Gemeente de navolgende wijzigingen hebben 
ondergaan : 

1°. met ingang van 1 Mei 1932 is een 
t ijdelijke korting op de salarissen toegepast; 

2°. met ingang van 1 Juni 1933 is deze 
Lijdelijke korting tot hooger percentage op
gevoerd· 
' 3°. rr;et ingang van 1 Januari 1934 is een 
a lgemeene salarisverlaging in werk ing getre
den , onder intrekking de,· tijdelijke kortingen. 

Van den beginne af zijn deze verminderin
f!Pn ook toegepast op de wachtgelden . 

Het besluit van den Gemeenteraad, d.d. 19 
:.\rei l.932, N° . 363, tot tij delijke korting op 
de loonen en salarissen, noodigde B . en W. 
tevens uit om, gebruik makende van de be
rnegdhe id , hun toegekend in art. 3, lid 3, der 
toenmal ige verordening op de wachtgelden , 
op de reed toegekende en nog toe te kennen 
wachtgelden eenzelfde korting toe te passen. 

B ij raadsbesluit van 9 Dec. 1932 (Gem.bi. 
1932, afd . III , N° . 120) werd vervolgens in 
de toenmal ige wachtgeldverordening opgeno
men een nieuw artikel 8bis, luidende: 

" Indi en in de algemeene regeling van de 
bezoldiging der ambtenaren een wijziging 
wordt aangebracht, welke, indien de op wacht
f(eld gestelde in d ienst gebleven ware, wijzi
ging zou hebben gebracht in diens bezold i
g ing, geldt van de inwerkingtreding dier wij
zig ing of h et aldus gewijzigde bedrag als laat
stelij k genoten bezoldiging." 

Deze wijzig ing trad met ingang va11 1 Ja
nuari 1933 in werking en werd in de nieuwe, 
op 1 J anuari 1934 in werking getreden wacht
geldverorden ing - zij het met een onbeteeke
nende redactieverandering - opgenomen in 
artikel 4, vierde lid. 

Op het wachtgeld, aan Mevr. L. ingevolge 
ons beslu it van 20 November 1931 uitbetaald, 
werden van 1 Mei 1932 respectievel ij k 1 J ul i 
1933 af de hierboven vermelde kortingen re
gelmatig toegepast. Eerst anderhalf jaar later, 
bij schrij ven van 19 December 1933 aan den 
D irecteur de r P ub ) ieke Werken, heeft zij blijk 
gegeven met deze korting niet accoord te 
gaa11 . Afsch r ift van dat chrijven gaat h ier
nevens, zoo ook van het antwoord van den 
D ireclP 111·. Het aan ons gericht schrij ven van 

11 Januari 1934 deed uitkomen, dat in even
bedoeld antwoord een fout was ingeslopen. 
we lke wij rectificeerden bij brief van 30 J a
nuar i j .l. , genomen overeenkomstig ons be
sluit van 19 Januari 1934, N°. 92/3 P. B. 
Van het een en ander gaat afschri ft hierbij . 

Het is tegen dat besluit, bepalende, dat op 
het wachtge ld zal toegepast worden bovenver
meld artikel 4, vierde l id, der wachtgeldver
ordening, dat Mevr. L. bij Uw Commissie in 
beroep is gekomen . 

Mevr. L. is van oordeel , dat op haar wacht
ge ld artikel 4, vierde lid, der wachtgeldver
ordening niet mag worden toegepast, omdat 
de toenmalige wachtgeldoommissle in haar 
uitspraak "volstrekte bedragen" heeft ver
meld, en ons College zich in zij n bes] uit van 
20 November 1931 "volkomen conform" die 
uitspraak heeft uitgesproken. Zou echter ar
t ikel 4 der wachtgeldverordening op haar van 
toepassing zijn, dan, zoo redeneert Mevr. L. 
blijkbaar, dient ook het derde lid van dat ar
t ikel voor haar te gelden en mag a lsdan haar 
wachtgeld niet dalen beneden het bedrag van 
het z.g. ,,u itgeste ld pensioen" , uitmakende 
ten naaste bij f 1520 per jaar. 

Mevr. L. telt, dat de voormalige wacht
geldcommissie bedoeld heeft volstrekte be
dragen vast te stellen. Wij echter zij n zoo vrij 
dit te betwisten. En wel op de volgende gron
den. 

In ons bes! uit van 28 Mei 1931, hourlende 
toekenning van een schadeloosstelling aan 
Mevr . L., hadden wij die schadeloosstelling 
bepaald op bepaalde percentages van de noe
gern wedde, en daarbij tevens het bedrag in 
gu ldens vermeld. Wanneer men nu de beslis
sing der Wachtgeldcommissie vergelijkt met 
dat besluit, dan blij]d; die besl issing van dat 
bes! uit slechts af te wijken voor wat de ter
mijnen betreft ; de bedragen zijn echter dezelf
de gebleven. En hierom , en omdat de in de 
u itspraak der Wachtgeldcommissie genoemde 
bedragen in een bepaalde evenredigheid staan 
tot de vroegere wedde van Mevr . L ., · staat 
voor ons vast, dat de ,vachtgeldcommissie 
n iet anders gewild heeft dan vaststelling ,·an 
wachtgeldbedragen, staande in een bepaalde 
reden tot de vroegere wedde. Vermoedel ij k 
heeft de Wachtgeldcommisie, gelet op het 
fe it, dat in de desbetreffende beslu iten rnn 
ons College ook bij voortduring bepaalde be
dragen zijn opgenomen {zulks ter vergemak
kelij king voor de met uitvoering belaste amb
tenaren), terwijl toch bepaalde percentage be
doeld zijn, zich in haar uitpraak bij die prac
tijk aangesloten . 

Het wil ons op deze gronden voorkomen . 
dat een vol komen logische en loyale uitleg
g ing van de uitspraak der Wachtgel dcommis
sie en van ons besluit van 20 November 1931 
in zich houdt, dat gehandeld wordt als in ons 
besluit van 19 J anuari 1934 is gedaan. 

De consequentie van Mevr. L., dat toepas
sing van het vierde lid van artikel 4 ook toe
passing van het derde I id medebrengt. aan
vaal·den w ij niet. 

Mevr. L. mag niet voorbij zien, dat aan 
haar wachtgeld is verleend op grond van ar
t ike l lb der toenmali ge verorden ing, thans 
art ikel 13 der geldende verordening ; dat de 
n ieuwe verorden ing in het a lgeme n het stel-
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•e l ,·ar1 een facultatieve regeling der wacht- 1 
!{elden met maxima verlaten heeft, doch dit 
stelsel voor de wachtgelden, waarop artikel 13 
doelt, behouden heeft: dat wij gaarne bereid 
zijn een loyale toepassing der vroeger genomen 
heslissing te aanvaarden, en, mocht Uw Com
miss ie onze hierboven uiteengezette opvatting 
niet tot de hare kunnen maken. will en toe
geven, dat een andere opvatting op dat punt 
mogeJijk is. Maar niet zouden ,vij kunnen toe
geven, dat een loyale interpretatie zou mede
brengen, dat van 1 J anuar i 1934 af Mevr. L. 
aanpraak heeft op een wachtgeld, gelijk aan 

haar z.g. uitgesteld pensioen ; een dergelijke uit-
legging drnischt ons inziens in tegen het facul
t.atief karakter dor op artikel lb der oude en 
a rtike l 13 der tegenwoordige verordening ge
baseerde wachtgelden." 

In 1,echte: 
0. dat de uitspraak der Commissie van Be-

. rnep van 29 Septembe,· 1931 en het dienten
g-evo lge door B. en W. d.d. 20 'ovember 1931 
genomen beslu it berusten op de Verordening 
op het verleenen van wachtgelden aan Amb
tenarnn der gemeente Amsterdam d.d. 16 No
vember 1921, welke verorden ing moet geacht 
worden 1 October 1920 in werking te zijn 
getreden ; 

0. dat die Verordening met ingang van 1 
Januari 1934 is vervallen; 

0. dat de Verordening op het verleenen 
\"Uil wachtgelden aan ambtenaren der gemeen. 
te Amsterdam, welke 13 December 1933 door 
den Raad dier gemeente is vastgesteld en 1 
Januari 1934 is in werking getreden, in lid 2 
, an arti kei 15 onder meer bepaalt: 

,,Met ingang van dien datum (n.l. 1 J anuari 
1934) wordt het wachtgeld dergenen, die in
gevolge de dan vervall en verordening wacht
ge ld ge noten, voortaan berekend op den grond
slag dei· nieuwe verordening, met dien ver
,tandc, dat de totale duur van het wachtgeld 
tengevolge van het inwerkingtreden dezer ver
ordening geen wijziging zal ondergaan noch 
de berekening van het wachtgeld in verband 
met de, omschrijving van het begrip toelage 
in artikel 4. zesde lid, en voorts met inacht
neming der navolgende bepalingen: 

a. dat aan het wachtgeld dergenen, wier 
wachtgeld terstond, dan wel in den loop van 
de jaren 1934 of 1935, tengevolge van toepas
s ing van artikel 4 dezer verorden ing moet 
worden gesteld op een lager bedrag, over de 
jaren 1934 en 1935 een zoodanig bedrag zal 
worden toegevoerd als overeenkomt onder
cheiclen lijk met het twee derde en het derde 

gedeel te dier vermindering"; 
0. dat klaagste r met ingang van 1 Januari 

1934 een wachtgeld genoot ingevolge de met 
ingang van dien datum vervallende verorde
ning, waaruit volgt, dat haar wachtgeld van 
1 J an uari 1934 af moet worden berekend op 
den grondslag der nieuwe verordening met , 
in achtnem ing van het overigens in genoemd 
arti kel 15 , lid 2, bepaalde; 

0. dat ingevolge de uitdrukkelijke bepaling 
van artikel 15 , lid 2, hierboven genoemd, met 
betrekking tot klaagsters wachtgeld dus ook 
toepassing moet vinden lid 3 van artikel 4 
der d.d. 13 December 1933 vastgestelde Am
sterdamsche \Vachtgeldverordening, luidende: 

.,Het wachtgeld daalt niet beneden het b -

drag van het uitgesteld pensioen, waarop de 
betrokkene ter zake van het hem verleende 
ontslag uitzicht heeft, of, indien uit hoofde 
van een igerlei omstandigheid zoodan ig uit
zi cht uiet of niet meer hestaat, anders 1.011 

hebben gehad."; 
0. dat blijkens den inhoud der ged ingstuk

ken Mevr. H. M. L . bij de gemeente Arnstcr
dam een diensttijd heeft van rnim 21 jaar en 
dat het bedrag van haa,· uitgesteld pensioen 
ten naaste bij f 1520 per jaar beloopt ; 

0 . dat de uitsp raak der Comm iss ie van Be
rnep d.d. 25 April 1934 en het besluit van 
B. en W . van 19 Januari 1934 dus behooren 
t6 worden vern ietigd en klaagsters wachtge ld 
moet worden vastgeste ld op f 1600 per jaar 
gedurende het tijdvak van 1 Januari 1934 tor 
en met 15 October 1939 ( vermeerderd over 
het jaar 1934 met het twee derde en over het 
jaar 1935 met het derde gedeelte van het 
bedrag, hetwelk het wachtgeld op 1 J anuari 
1934 1 ager was per jaar dan op 31 December 
1933) en over h et tijdvak van 16 October 
1939 tot en met 31 Augutus 1952 op het be
drag van haar uitgeste l cl pensioen; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak der Comm issie ,.111 

Beroep d .d. 25 April 1934 ; 
Verklaart het besluit van B. en W. van Am

sterdam van 19 Januari 1934 nietig ; 
Verstaat , dat klaagsters wachtgeld moet 

worden vastgesteld op [ 1600 per jaar gedu
rende het tijdvak van 1 Januari 1934 tot en 
met 15 October 1939 (vermeerderd over het 
jaar l 934 met het twee derde en over het 
jaar 1935 met het de rde gedeelte van het 
bedrag, hetwelk het wachtgel cl op 1 J anuari 
1934 lage r was per jaar dan op 31 December 
1933) en over het tijdvak van 16 October 1939 
tot en met 31 Augustus 1952 op het beclra g
van haar uitgesteld pensioen. 

(A. B ) 

13 J uli 1934. KONINKLIJK BESLUIT.(La
ger Onderwijswet 1920 art. 23.) 

Ten onrechte hebben Geel. Staten goed
gekeurd de opheffing van een openbare 
school , nu een deel der leerlingen voortaan 
afstanden van 5 tot 11½ km zal hebben 
a f te leggen, terwijl de autobus op ,·oor 
dit school bewek zeer ongeschikte tijden 
rijdt, en het vervoer dezer kinderen dus 
zeer aanz ien lijke kosten zal medebrengen. 
die door besparing van de wedde van het 
hoofd, waarbij nog op het te verleenen 
wachtgeld moet worden gelet, niet zullen 
worden opgewogen. 

Met de mogelijkheid , dat ingeva l va 11 
opheffing de groote meerderheid der kin 
deren een bijzondere school zal gaan be
zoeken , behoort door de ove1·heid geen 
rekening te worden gehouden. 

Wij WILHELMINA. enz.; 
Beschikkende op de beroepen , ingesteld door 

1 °. ;r. Hölscher en 13 andere ouders van leer
lingen der openbare lagere school te Nieuw. 
Schoonebeek, gemeente choonebeek, en 2°. H . 
Veenstra en twee andere, leden van den raad 
der gemeente Schoonebeek, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Dronte van 13 Decembl'r 
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1933, n°. 138, waarbij is goedgekeurd het be
luit van den raad der gemeente Schoonebeek, 

van 19 October 1933, gewijzigd bij raadsbesluit 
van 13 Januari 1934, goedgekeurd b~j besluit 
van Gedeputeerde Staten van 28 Februari 
l034, n°. 55, tot opheffing van de openbare 
lagere school te Nieuw-Schoonebeek, in die 
gemeente, mot ingang van den eersten dag der 
maand, volgende op die, waarin het opheffings
besl uit onherroepelijk is geworden ; 

Deo Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, .:(ehoord, advies van 
lil Juni 1934, n°. 268; 

Op de voordracht van Onzen M~nister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
-5 Juli 1934, n°. 5160, Afd. L. 0. A.; 

0. dat de raad van Schoonebeek in zijne ver
gadering van 19 October 1933 heeft besloten 
tot opheffing van de open bare lagere school te 
~ieuw-Schoonebeek in zijne "cmeentc met 
ingang van 1 Januari 1934; 

0 

_dat, nadat J. Bölscher en G. J\!Iepschen te 
~ieuw-Schoonebeek, onderscheidenlijk voor
zitter en secretari der Oudercommissie van de 
,·oormelde school , daartegen bij Gedep. taten 
van Drenthe bezwaar hadden gemaakt, dit 
college bij besluit van 13 December 1933, n°. 
l :-l8 , het raadsbesluit heeft goedgekeurd, daarbij 
overwegende, da,t, blijkens het ingewonnen 
bericht van den Hoofdinspecteur van het 
Lager-Onderwijs in de 3° Hoofdinspectie, van 
de opheffing wèl eenige besparing van kosten 
1s te verwachten, welke niet wordt teniet ge
daan door de bedragen, welke als vergoeding 
,·oor het vervoer c. a. voor een deel der leer
lingen naar de openbare lagere school te Oud
'choonebeck ewntueel uit de gemeentekas 

zullen moeten worden bepaald, terwijl de 
school, naar het oordeel van het Rijksschool
toezicht, zonder te veel nadeel aan het openbaar 
onderwijs toe te brengen, kan worden opgehe
ven; daar de omstandigheden aldus voorliggen, 
geen termen zijn gevonden de goedkeur ing aan 
het raadsbesluit te onthouden; 

dat bij raadsbesluit van 13 Januari 1934, 
goedgekeurd door Gedep. Staten van Drenthe 
bij besluit van 28 Februari 1934, n°. 55, het 
bovenvermelde raad besluit in dier voege is 
i;ewijzigd, dat als datum van opheffing wordt 
bepaal<l de eerste dag der maand volgende op die, 
waarin het opheffingsbesluit onherroepelijk is 
~eworden; 

dat van het besluit van Gedep. Staten van 
13 December 193:3, n°. 138, 1°. J. Hölscher en 
1 :1 anderen, a llen ouders van leerlingen der 
openbare lagere school te Nieuw-Schoonebeek, 
en 2°. H. Veenstra en twee anderen, allen leden 
,·an den raad der gemeente Schoonebeek, bij 
Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat J. Hölscher c. s aanvoeren, dat de open
bare lagere school in deze veenstreek in op
komst is en terdege JevensYatbaarhcid heeft ; 
dat de woningen van 15 kinderen van 8 ouders 
op een afstand van ruim 5 tot en met 12 km 
,·an de aangewezen openbare lagere school te 
Oud-Schoonebeek zijn gelegen , terwijl slechts 
één ouder met een kind slechts op een afstand 
van r uim 4 km van deze school woont; dat 
11 kinderen van /i ouders op een afstund van 
Z tot en met 4 km op de openhare lagere school 
te Amsterdamschcveld Il. gemeente Emmrn, 
zijn aangewezen. waarvan de laatste 3300 m 

een veenwP.g is; dat 4 kinderen van Z ouders 
de voor hen aangewezen openbare lagere school 
te Amsterdamschevcld 11, gemeente Emmen 
(afstand 2 en 4 km) niet kunnen bereiken zonder 
goedvinden der grondeigenaren; dat een 
verzoek is gericht tot den gemeenteraad om 
vrij busvervoe~ van de kinderen bij het zenden 
van de leerlingen naar de openbare lagere 
chool te Oud-Schoonebeek: dat bij raadsbe-

sluit van 22 December 1933 dit verzoek is 
afgewezen; 

dat H . Veen tra c. s. aanvoeren, dat do boven
bedoelde school, die op den dag de,· opheffing 
34 leerlingen telde, de eenige openbare school is, 
welke in dit dorp staat; dat de opheffing van 
deze school geen bezuiniging zal brengen, in 
verband met de kosten van het vervoer der 
k;nderen deels 11aar de openbare lagere school te 
Amsterdamscheveld (gemeente Emmen), deels 
naar die te Oud-Schoonebeek, het op wachtgeld 
stellen van het hoofd der school en de hoogere 
kosten per leerling van de school te Emmen ; 
dat de school te Nieuwe-Schoonebeek zeker 
hivensvatbaar is ; 

0. ten aanzien van het, door H. Veen tra c. s. 
ingestelde beroep, dat, daargelaten nog, dat 
niet is gebleken, dat deze appellanten, die in 
hun beroepschrift uitsluitend vermelden lid 
van den ra?.d ,an Schoonebeek te zijn, bij de 
vern ietiging van het bestreden besluit een eigen 
persoonlijk belang zouden hebben, als in artikel 
17, te lid, der Lager-Onderwijswet 1920 kenne
lijk bedoeld, zij ook daarom in hun onder
werpelijk beroep niet kunnen worden onl\"angen, 
aangezien zij den in het 2° lid van het voormelde 
wetsartikel vermelden termijn van 30 vrije 
dagen, voor het komen in beroep bij Ons ge
gund, niet hebben in acht genomen ; 

dat toch, blijkens de stukken, het bestreden 
besluit van Gedep. Staten op 15 December 
1933 aan den raad is toegezonden, en de appel
lanten als raadsleden daarvan hebben kunnen 
kennis nemen, terwij l hun beroepschrift eerst 
op 16 Januari 1934 uit Schoonebeek is ver: 
zonden en op 17 ,Januari daaraanvolgende b1J 
Ons is ingekomen ; 

0 . met betrekking tot het beroep der overige 
ap11oll anten, dat, al moge de opheffing van de 
openbare lagere school te Nieuw-Schoonebeek 
voor de kinderen, die op de openbare lagere 
school te Amsterdamscheveld (gemeente 
l~mmen) zijn aangewezen, met het oog op den 
afstand, dien zij naar die school zullen hebben 
af te leggen, welke afstand blijkens de stukken 
varieert van 2100 tot 3350 m, niet al te bezwa
rend zijn te achten, zulks wel het geval is ten 
aanzien van die kinderen, welke voortaan te 
Oud-Schoonebeek (gemeente Schoonebeek) 
school zullen moeten gaan ; 

dat toch deze kinderen naar de openbare 
lagere school te Oud-Schoonebeek afstanden 
van 5 tot 11 ½ km zullen hebben af te leggen . 
terwijl het openbare m id dol van vervoer ( de 
autobus) op voor dit school bezoek zeer onge
schikte tijden rijdt ; 

dat derhalve het vervoer van de hicrbedoelde 
(16) k;nderen, waarvoor krachtens artikel 13 
der Lager-Onderwijswet l920 steun uit de 
gcmeenteka zal moeten worden verleend, zeei· 
aanzienlijke kosten zal medebrengen; 

dat derhalve, al moge rnor het Rijk de jaar
wedde van het hoofd der school kunnen worden 
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bespaard, waarbij echter dient gelet te worden 
op het eveneens uit een openbare kas te betalen 
wachtgeld, het voordeel van de opheffing dezer 
chool niet opweegt tegen de daartegenover 

staande nadeelen ; 
dat weliswaar, blijkens een nader chrijven 

v11,n den burgemeester van Schoonebeek, over
-gelegd naar aan leiiling van een schrijven van de 
Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Gescb.illen van l3estuu.r, slechts twee der appel
lanten overtuigde voorstanders van openbaar 
onderwijs zouden zijn en dus eventueel alleen 
voor hunne kinderen vergoeding van of tege
moetkoming in de kosten van vervoer zou be
hoeven t o worden betaald, daar de overigen, na 
opheffing van de openbare lagere school te 
~ieuw-Schoonebeek, de aldaar gevestigde bij
zondere school wol zullen bezoeken, doch dat, 
daargelaten dat dienaangaande vooralsnog geen 
voldoende zekerheid bestaat, met deze mogelijk
heid door de Overheid geen rekening behoort 
te worden gehouden ; • 

dat onder deze omstandigheden Gedep. 
Staten ten onrechte het raads beslui t voor 
goedkeuring vatbaar hebben geacht; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
f!ebben goedgevonden en verstaan : 
1°. H. Veenstra c.s. in hun beroep niet

untvan kelijk te verklaren ; 
2°. met vernietig iucr van het bestreden bealuit 

,-an Gedep. Staten van Drenthe van 13 Decem
her 1933, n°. 138, aan hot bes luit van den raad 
van Schoonebeek van 19 October 1933 tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
~ieuw-Schoonebeok alsnog goedkeuring te 
onthouden. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsti,n en 
,retenschappen i~ belast enz. 

(A . B. ) 

13 .htli 1934. KONlL~KLIJK BE, LUIT. (La
"er Onderwijswet 1920 art. 13. ) 

Nu door de Kroon is beslist, tot welke 
bedragen de tegemoetkomingen, bedoeld 
in art. 13, voor de betrokken ouders be
hooren te worden toegekend, staat het den 
Raad niet vrij , daarnaast nog extra-bijdra
gen toe te kennen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ede tegen het besluit 
vP.n Gedep. Staten van Gelderland van 14 
.Februari 1934, n°. 106, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 17 o
vcmber 1933, strekkende tot wijz iging der be
grooting vogr het dienstjaar 1933 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Mei 1934, n°. 315 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 4 Juli 1934, n°. 
J.3927, Afd. B. B.; 

0. dat Gedep. Staten van Gelderland bij 
bovenvermeld besluit goedkeuring hebben ont
houden aan het besluit van den raad der 
gemeente Ede van 17 November 1933, strekken
dC' tot wijzigin~ der begrooting der gemeente 
voor het dienst3aar 1933 in dezen zin, dat eene 
bijdrage van f 806.07 wordt be chikbaar ge
stC' ld ten behoeve' van ouders van kinderen, die 1 

de school, uitgaande van de Gereformeerde 
gemeente t e Barneveld, bezoeken ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat uit de overgelegde stukken is gebleken, dat 
de raad op billijkheidsgronden heeft gemeend , 
aan de bedoelde ouders eene bijdrage u it de 
gemeentekas te moeten verleenen, overeen
komende met het verschi l tnsschen het bedrag 
der vergoeding ingevolge het bepaalde in 
artikel 13 der Lager-Onderwijswet 1920, hun 
bij Ons besluit van 12 September 1933, n°. l5, 
toegelegd, en het bedrag, dat ilie ouders zouden 
genoten hebben, volgens de op dat punt gel
dende gemeentelijke regeling; dat de financieele 
omstaniligheden der gemeente zich verzetten 
tegen het doen van uitgaven als de onder
werpelijke, welke slechts op billijkheidsgronden 
zijn te verdedigen, doch waarvan de noodzake
lijkheid overigens niet bi ijkt ; 

da t van dit besluit de raad der gemeente Ede 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zijns inzien de billijkheid, welke in de toelich
ting op het wijzi'lingsbesluit voldoende is 
aangetoond en welke ook niet door Gedep. 
Staten is bestreden, de noodzakelij kheid der 
uitgave medebrengt; 

0 . dat Wij bij Ons bes luit van 12 September 
1933 n°. 15, mot wijziging van het beslui t van 
Gedep. Staten van Gelderland van 8 Maart 
1933, no. 161, en met vernietiging, voor zoover 
noodig, van het besluit van den raad der ge
meente Ede van 20 April 1932 aan W. van den 
Brink en eenige andere ouders van kinderen , 
welke de school der Gereformeerde Gemeente te 
Barneveld bezoeken, vergoedingen voor het 
vervoer dezer kinderen naar de genoemde 
school hebben toegekend, in dier voege, dat de 
kosten van het vervoer per rijwiel in den tegen
woordigen tijd op ½ cent per km kunnen worden 
gesteld ; 

dat de raad der gemeente Ede in zijne ver
gadering van 20 October 1933 dezen grondslag 
heeft overgenomen en heeft bepaald, dat met 
ingang van 1 J anuar i 1934 alle tegemoetko
mingen ingevolge art ikel 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 ilienovereenkomstig zullen worden 
berekend; 

dat de raad echter tevens bij zijn beslui t van 
17 November 1933 de begrooting der gemeente 
heeft gewijzigd, ten einde aan de hiervóór 
genoemde ouders een ext ra bijdrage te verleenen 
ten bedrage van het verschil tusschen de ge
meenteregeling en de bij Ons bovengenoemd 
besluit ten aanzien van deze ouders vastge
stelde regeling, zooals dat verschi I vóór 1 
J anuari 1934 heeft bestaan; 

da t echter , nu door Ons bij Ons meerge
noemd besluit is beslist , tot welke bijdragen de 
t egemoetkomingen, bedoeld in artikel 13 der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de hierbedoelde 
ouders behooren te worden toegekend, het den 
raad niet vrijstond, daarnaast nog extra-bij
drage toe t e kennen ; 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht aan het 
onderwerpelijke besluit van den raad der ge
meente Ede tot wijziging der begrooting dezer 
gemeente goedkeuring hebben onthouden : 

Gezien de gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast , enz. (A. B.) 
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13 Juli 1934. KO I KLIJK BE LUIT. (La
ge,· Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten tot de 
opheffing eener school be loten, nu de te 
verkrijgen bezuiniging slechts gering zal 
zijn en in casu, waar het een eiland be
treft, meer dan elders behoefte wordt ge
voeld aan een tweede school, mede omdat 
de weersomstandigheden buitengewoon on
gunstig kunnen zijn . 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Beschikkendo op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wetl1ouders van Ameland, in 
opdracht van den raad dier gemeente, ruertoe 
gemachtigd in zijn vergadering van 26 Maart 
1934, tegen het besluit van Gedep. Staten van 
Frie,land van 14 Maart 193'1, n°. 101, 2e Afdee
ling, waarb\j is besloten te bepalen, dat de 
openbare lagere school te Ballum, gemeente 
Ameland, zal worden opgeheven mét ingang 
van l April 1934, of, indien tegen dit be. luit 
beroep mocht worden ingesteld, met ingang van 
den eersten dag der maand, volgende op die, 
waarin bij het gemeentebestuur bericht in
komt, dat het beroep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Be t uur. gehoord, ad,, ie van 
20 Juni 1934, n°. 354; · 

Op de voordracht van Onzen i\l inister van 
Onderwjjs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 Juli 1934, n°. 5291, Afdeeling L. 0 . .A. ; 

O. dat Gedep. taten bij hun bovengenoemd 
besluit hebben bepaald, dat de openbare lagere 
school te Ballum zal worden opgeheven met 
ingang van 1 April 1934 of, indien tegen dit 
besluit beroep mocht worden ingesteld, met 
ingang van den eersten dag der maand, volgende 
op die, waarin bij het gemeentebestuur bericht 
inkomt, dat het beroep ongegrond is verklaard; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat de school te Ballum thans wordt bezocht 
door 18 leerlingen, voor wie ruimschoots p laats 
is in de openbare lagere school te Hollum ; dat 
de af tand tusschen Ballum en Hollum 3.8 
à. 3.9 km bedraagt en beide plaatsen zijn ver
bonden door een goeden verharden weg, die 
echter geheel onbe chut is; cfat rut laatste voor 
schoolkinderen wel een bezwaar vormt, maar 
dit bezwaar wordt opgeheven, indien het ver
voer geschiedt per autobus, zooals in de be
doeling van het gemeentebestuur 1~: dat door 
de toevoeging der leerlingen uit Ballum de 
school te Hollum weer een driemansschool zal 
kunnen worden ; 

dat het gemeentebestuur van Ameland in 
beroep aanvoert, dat dit besluit van Gedep. 

taten genomen is in verband met het besluit 
van den raad der gemeente van 24 Februari 
1934, waarbij werd geweigerd over te gaan tot 
opheffing van de bedoelde school ; dat de raad 
gemeend had de chool niet te moeten opheffen, 
aangezien door ophp,ffing der school het dorp 
Ballum op een dusdanige wijze zou worden 
ontwricht, dat dit dorp langzamerhand geheel 
zou verdwijnen, terwijl Bali urn bovendien 
door zijne bijzondere liggin~, vooral voor land 
bouwgebied, een dorp is, ctat voor uitbreiding 
der bevolking is aangewezen ; dat het na.ar 
· raads meening niet doenlijk was de kleine 
kinderen langs een geheel onbeschutten weg 
van + 1 km te doen gaan naar de school in het 

dorp Hollum; dat soortgelijke gevallen in 
andere gemeenten niet zijn te vergelijken met 
den toestand in Ameland, daar in deze gemeente 
in verband met haar bijzondere liggi 11g, tl' 
weten het eiland, men steed bloot ge' teld 
wordt aan sterke winden en regenval : dat dP 
raad vi·eesde, dat door opheffing der school de 
leergierigheid der bevolking van het. dorp 
Ballum, waarvan als bewjjs moge dienPn, dat 
t hans 7 Ballumers als kapitein op de groote 
vaart hun beroep uitoefenen, zoodanig wordt be
lemmerd dat de bevolking haar energie zal 
verliezen ; dat de raad ten slotte betwijfelde, 
of de opheffinu der school wel financieel ,·oor
dcoliger was : 

0. dat de bezuiniging, welke met de opheffing 
van de onderwerpelijke scLool zal worden 
bereikt, slechts gering zal zijn; 

dat immers wel de salarissen van het hoofd 
der school en van de vakonderwijzeres zullen 
worden bespaard, doch dat, afgc,.ien van de 
wachtgelden, hiertegenover staat. dat aan de 
openbare lagere school te Hollum blijkens de 
ontvangen ambtsberichten een nieuwe leet·· 
kracht zal moeten worden aange~~ld ; 

dat hierbij nog komt, dat aan de opheffing 
van deze school blijkens de stukken belangr ijke 
bezwaren zijn verbonden ; 

dat immers op dit geïsoleerde eiland meer 
dan elders behoefte wordt gevoeld aan een 
tweede school, mede omdat de weersom tandi!!• 
heden buitengewoon ongunstig kunnen zijn : 

dat rut laatste zelfs Gedep. Staten heeft be
wogen rekening te houden met het voornemen 
van het gemeentebestuur om bij opheffing van 
de school te Ballum, de kinderen per autobus 
te doen vervoeren ; 

dat echter, als aan d it voornemen uit\'oering 
wordt gegeven, de beoogde bezuiniging nog 
weer van minder beteekenis zal blijken ; 

dat onder deze omstandigheden door Gcdep. 
taten van Friesland bij hun be treden besluit 

ten onrechte is bepaald, dat de openbare 
lai;ere school te Ballum, gemeente ámPla ncl , 
zat worden opgeheven ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 : 
Hebben ~oedgevonden en verstaan : 
het besluit van Gedep. Staten van Friesland 

van 14 Maart 1934, no. 101, 2° .Afdcelinf!, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen i, belast. enz. 

(A.B.) 

13 J-uli 1934. KO l KLIJK BE L J'f.(La
ger Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Bij de toepassing van het 5e lid suh a 
moet rekening worden gehouden met de 
inkomsten, die feitelijk worden genoten. 
en niet met het bedrag, waarop naar de 
wettelijke voor chriften eventu el aan
spraak zou kunnen worden gemaakt. 

Wij WILHELMINA , enz. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

D. Brouwer te 's-Gravenhage tegen de beschik
king van Onzen Mjni ter van Onderwij , Kun
sten en Wetenschappen van 3 ugustus 1933, 
no. 650519, Afd. L. O.A., waarbjj zijn wacht2:eld 
is verminderd : 

Den Raad van State, Afdceling voor de 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
l l October 1933, n°. 576 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Juli 1934, n°. 5653 w, Afd. L. 0. A. ; 

0 . dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij zijne evengenoemde be
schikking het op 1 Januari 1933 f 3572 bedra
gende wachtgeld van D. Brouwer te 's-Graven
hagé als gewezen hoofd van eene openbare 
lagere school te 's-Gravenhage van 19 tot en 
m et 22 Juni, op 23 Juni en van 26 tot en met 
29 Juni 1933 met toepassing van artikel 51, 
5do lid, der Lager-Onderwijswet 1920 tot f 1917 
heeft verminderd, in verband met nieuwe in
komsten, welke de belanghebbende is gaan 
genieten als tijdelijk onderwijzer aan eene 
openbare lagere school te 's-Gravenhage, be
dragende per jaar f 1700 aan wedde + f 70 
persoonlijke toelage = f 1770, verminderd met 
f 115 korting = f 1655, ten gevolge waarvan 
het wachtgeld, vermeerderd met de inkomsten, 
de laatstgenoten jaarwedde met f 1655 zou 
overschrijden ; 

dat van deze beslissing D. Brouwer bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij den 
J9den Juni 1933 tijdelijk werkzaam was gesteld 
als onderwijzer bij het openbaar lager onderwjjs 
te ' s-Gravenhage op eene wedde naar f 1750 
per jaar, tijdelijk verminderd tot f 1637 ; dat 
1,ijn wachtgeld zijns inziens ten onrechte door 
Onzen Minister is verminderd met een bedrag, 
berekend naar f 1655 wedde per jaar; 

0. dat krachtens artikel 51, 5de lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, wanneer de op 
wachtgeld gestelde, buiten de gevallen in het 
vorige lid, onder /; bedoeld, inkomsten geniet 
of gaat genieten uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomen met ingang van 
of na den dag, waarop hem ontslag is verleend, 
indien die inkomsten worden genoten in dienst 
van een publiekrechtelijk lichaam, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
de laatstelijk genote.n jaarwedde zou overschrij
den, het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding wordt verminderd ; 

dat in het onderwerpelijke geval de appellant, 
blijkens een door hem aan de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Gesch-illen van 
Bestuur, overgelegd besluit van burgemeester 
en wet.houders van 's-Gravenhage, als tijdelijk 
onderwijzer aan eene openbare lagere school in 
die gemeente is gaan genieten eene wedde 
berekend naar f 1750 per jaar, tijdelijk ver
minderd tot f 1637; 

dat in verband hiermede het _ wachtgeld van 
den appellant gedurende de tijdvakken en op 
den datum, in de bestreden beschikking vermeld, 
door Onzen Minister ten onrechte is verminderd 
tot f 1917 in plaats van tot f 1935 ; 

dat Onze Minister weliswaar van oordeel is, 
dat do appellant in zijne voormelde functie 
aanspraak kan maken op een wedde, met inbe
grip van persoonlijke toelage en na eene kor
ting, groot f 115, berekend naar f 1655 per jaar, 
doch dat bij de toepassing van de voormelde 
wetsbepaling rekening moet worden gehouden 
met. de inkomsten, die feitelijk worr!en genoten 
en niet met het bedrag, waarop naar de wette
_lijke voorschriften eventueel aanspraak zou 
kunnen worden gemaakt; 

Gezien de Lager-Onderwjjswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met wijziging van het bestreden besluit van 

Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 3 Augustus 1933, n°. 
650519, Afd. L . 0. A., het wachtgeld va.n D. 
Brouwer, als gewezen hoo!"d van eene opPnbarn 
school voor gewoon lager onderwijs van 19 tot 
en met 22 Juni, op 23 Juni en van 26 tot en 
met 29 Juni 1933 te '"erminderen tot f 1935. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten er: 
Wetenschappen is belast, enz . 

(A. B. ) 

13 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Drankwet S. 1931, n°. 476 art. 33.) 

Nu Ged. Staten niet binnen den bij het 
2e lid gestelden termijn omtrent de aan
wijzing van den inspecteur tot intrekking 
der hotelvergunning een besluit hebben 
genomen, zoodat ingevolge het 3e lid de 
intrekking moet worden geacht te zijn ge
weigerd, en van deze weigering niet krach
tens art. 34, 2e en 3e lid, in beroep is 
gekomen, heeft de weigering kracht van 
eindbeslissing verkregen. Geel. Staten kun
nen daarna niet op groud van dezelfde 
feiten of omstandigheden, welke tot eene 
aanwijzing aanleiding hebben gegeven en 
waaromtrent hunne beslissing krachtens 
de wet geacht moet worden reeds te zijn 
gevallen, ambtshalve tot intrekking der 
vergunning besluiten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep,_ ingesteld door 

G. A. van den Eijnden te Weert tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
17 October 1933, 2e Afd., La. 10438/11 S., 
waarbij z(in hotelvergunning is ingetrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 21 Februari 1934, n°. ·78 en 30 Mei 1934, 
no. 78 '66; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 Juli 1934, n° . 1158 G, 
Afd. Volksgezondheid; 

0 . dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
' steunt op de overweging, dat gebleken is, dat de 

onderhavige vergunninghouder op 17 Mei 1933 
is bekeurd wegens overtreding van artikel 59. 
1 e lid, 1 o der Drankwet (Staat.sbla,1 1931 , 
n°. 476) en dat hij de instelling van eene straf
vervolging heeft voorkomen door vrijwillige 
betaling van de overeenkomstig artjkel 74 
van het Wetboek van Strafrecht gestelde boete 
van f 25.- ; dat mitsdien gegrond vermoeden 
bestaat voor misbruik der vergunning, zoodat 
i. c. aanwezig is het geval, bedoeld in artikel 32, 
1 e lid, 1 °, a, juncto artikel 13, 3° lid, 2° van de 
evengenoemde Drankwet, op grond waarvan de 
onderwerpelijke vergunning door dit college 
moet worden ingetrokken ; 

dat de appellant in beroep aanvoert , dat 
blijkens het intrekkingsbesluit van 17 October 
1933 de Inspecteur van de Volksgezondheid de 
aanwijzing tot intrekking der vergunning op 
15 Juni 1933 heeft gedaan; dat krachtens het 
bepaalde sub 2 van artikel 33 der thans van 
kracht zijnde Drankwet Gedeputeerde Staten 
binnen 3 maanden na ontvangst dier aan\,-ijzing 
een besluit hadden moeten nemen ; dat genoemd 
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collC'gC' ziin intrekking besluit eerst heeft 
genom<'n op 17 October 1933. ruit dien ruim 
. 5 maanden na de gedane aanwijzing; dat 
Gedeputeerde taten krachten het bepaalde 
sub 3 van genoemd artike! 33 na het verloopon 
Yan 3 maanden niet meer bevoegd waren de 
vergunning in te trekken, doch intPgendeel, 
na h<'t verstrijken van den gemelden termijn 
van 3 maanden, de Yoorgeste lde intrekking 
hadden moeten weigeren : 

0. dat blijkens de overgelegde stu kken tl 
1 nspc<'teu r van dé ,. olksgezondheitl, Afdeel i ng 
Drankbestrijding. te 's-Gravenhage. bij op 
l ï .Juni 1D33 door Gedeputeerde 'taten van 
Lin,hurg ontvangen schrijven . krachtens artikel 
33 der IJ1ankwct bij dit college aanwijzin" beeft 
gedaan van de bovenbedoelde aan den appellant 
veri<'C'ndo vergunning, als in aanmerking 
komende voor intrekking ingevolge artikel 32, 
Je lid, JO in verband met artikel 13, 3e lid, 2° der 
wet. zu lks in verband met eene op 17 Mei 1933 
plaats ~ehad hebbende bekeuring van den 
,·ergunn111ghouder terzake van artikel 59, 
I • lid, 1° d<'l' genoemde wet; 

dat, aangezien Gedeputeerde taten binnen 
den bi.i artikel 33, 2• lid, gestelden termjjn 
hieromtrent geen besluit hadden genomen, de 
intrekking ingevolge het 3• lid geacht wordt 
te zijn geweigerd; 

dat van deze weigering niet uit krachtc van 
artikel 34, 2° lid en 3• lid, in beroep is gekomen, 
zoodat zij kracht van eindbo ,lissing heeft 
verkregen: 

dat, daargelaten de vraag. of, nu de proce
dure tot intrekking eener vergunning bij de 
artikelen 33 en- 34 volledig is geregeld, hot aan 
Gedeputeerde Staten vrij staat, behalve op 
aanw\jzing van den burgemeester of van den 
inspecteur, ook ambtshalve tot intrekking te 
beRlnitcu, wanneer op andere wijze om tandig
heden, die daartoe grond opleveren, te h•mner 
kcnniR mo<,hten komen, in geen geval eene 
zoodanigc int-rekking, als hier is geschied, 
l(eoorloofd is op !lrond rnn de . zelfde feiten of 
omstandigheden, welke tot eene aanwijzing, 
a ls in artikel 33. l c lid, bedoeld, aanleiding 
hebben iiegeven en waaromtrent hunne be
Hli ·sing krachtens de wet geacht wordt reed 
t<' zijn gc,·allen : 

dat het bestreden besluit mitsdien niet kan 
,rnrdcn gehandhaafd: 

Gezien de genoemde wet : 
Hebben goedge,•onden en vérstaan · 

1ict besluit van Gedeputccnlc Staten van 
Limburg v;in 17 OcLobcr rn:33, 2° Afd., Iaa. 
J 043 /ll .', te vernietigen . 

Om.c i',fini stcr van Sociale Zaken is belast enz. 
(A.B.) 

14 .Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT.(La
ger Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Ten onrechte hebben Geel. Staten d 
opheffing bevolen van een school, die de 
grootste is van een aantal YOOr opheffing 
in aanmerking komende ·cholen, nu naast 
a ndere bezwaren, die voor alle cholen 
gelden, de opheffing van dcz_e chool nog 
za l medebrengen, dat de leerlmgen, om de 
naastbijgelegen openbare school te bewe
ken, ovc,· een afstand van ruim 3 km een 
rnor hen gevaarlijken hoofdverkeer weg 

zonder rijwiel- of wandel paden zullen moe
ten volgen . 

Wij WILHELMJ 'A, enz.: 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

le. de oudercommi sie der openbare lagere 
school te Achlum, gemeente Franekeradeel. 
handelende in opdracht van de ouders der 
schoolgaande kinderen , 2e. burgemeester en 
wethouders van Franekeradeel, handel ende ter 
11itvoe_ring van het besluit van den raad dier 
gemeente van 29 Maart 1934, 0

• 6, 3e. T. 
Schurer en 3 ande,·e oud rs van leerlingen 
der openbare lagere school te Herbayurn, ge. 
meent" Franekeradeel, 4e. j. Oevering en 31 
andere ouders van leerlingen der openbare 
lagere school te Achlum, gemeente Franekern
deel, 5e. D. Saakstra en 40 andere ouders van 
leerlingen der openbare lagere school te 
Zweins, gemeente Franekeradeel, en 6e. J . H . 
Kingsrna en 15 andere ouders van leerlingen 
der openbare lagere school te Tzum, gemeente 
Franekeradeel , voor wat betreft de appellante. 
genoemd onder le.. en de appellanten ge
noemd onder 4e., ten aanzien van de school te 
Achlum , de appe ll anten, genoemd onder 2e .. 
ten aanzien van de scholen te Zweins, H er
bayum, Tzum en Ach lum, de appell anten, ge
noemd onder 3°. , ton aanzien van de school te 
Herbayurn, de appellanten, genoemd onder 
5e., ten aanzien van de school te Zweins, en 
de appellant<ln, genoemd onder 6e" ten aan
zien van de school te Tzum, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Friesland van 14 Maart 
1934, N°. 100. 2de Afdeeling, waarbij is he-
loten: I. te bepalen, dat de openbare lagere 

scholen te Herbayum, Achlum en Tzum, ge
meente Franekeradeel. zullen worden opge
hernn met ingang van 1 April 1934 of, indien 
tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, met 
ingang van den eersten dag der maand, vol
gende op die, waarin dit beroep ongegrond 
is verklaard: II. te bepalen, dat de openbare 
lagere school te Zweins, gemeente l!'rnnekera
rleel, zal worden opgeheven met ingi,ng Yan 
1 September 1\134 : 

Den Raad van State. Afdeeling voor de 
Geschillen van Be tuur, gehoord. arh·ies van 
27 Juni 1934, N°. 365; 

Op de yoordracht van Onzen :Minister Yan 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, van ï 
,Juli 1934. 0

• 5470, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen: 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
beslui t van 14 Maart 1934, N°. 100, 2de A f
deeling, hebben bepaald : I. dat de openbare 
lagere scholen te Herbayum, Achlum en Tzum 
zull en worden opgeheven mot ingang van 1 
Apri l 1934 of, indien tegen dit beslui t beroep 
wordt ingesteld, met ingang van den eersten 
dag der maand, vo lgende op die, waarin dit 
beroep ongegrnnd is verklaard; U. dat de 
openbare lagere C'hool te Zwei ns za l worden 
opgeheven met inugang van 1 September 
1934; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen. 
dat de leerlingen der chool te Zweins, met 
uitzondering va11 enkelen, die het r naar Fra
neker kunnen gaan. zonder bezwaar kunnen 

1 overgaan naar de school t" Peins, aangezien 
,·oor die leerl ingen de g.-ootste afstand naar de 
1 aatstgenoemde school 3 km bedraagt; dat 
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alzoo de school te Zweins kan worden opgehe
ven, wat met de opheffing der school te Schal
sum ten gevolge zal hebben, dat in dezen 
hoek der gemeente in plaats van drie een
mansscholen een school met drie leerkrachten 
wordt verkregen; dat deze combinatie van 
scholen intusschen bijbouw van een lokaal aan 
de school te Peins noodzakelijk maakt, zoo
rlat het wenschelijk is, de opheffing der schoo l 
te Zweins eerst over eenige maanden te doen 
ingaan; dat de school te Herbayum voor op
heffing in aanmerking komt, omdat H erbayum 
ligt tusschen Franeker en Midlum. op 3.1 km 
afstand rnn beide plaatsen, en de leerl ingen 
zonder te groote bezwaren een openbare school 
in een dier plaatsen kunnen bezoeken; dat 
voorts een combinatie mogelijk is van de scho
len te Achlum, Hitzum en Tuzm in dezen zin, 
dat a lleen de school te Hitzum blijft bestaan; 
dat immers de afstand van Achlum tot Hitzum 
± 3.5 km bedraagt, terwijl bovendien zich een 
openbare school bevindt te Arnm, op 3 km 
afstand van Achlum, waarvan de leerlingen 
van de school te Achlum gebruik zu ll en kun
nen maken, indien terzake tusschen de ge
meenten Franekeradeel en Wo.nseradeel een 
gemeenschappelijke regeling wordt getroffen; 
dat de kortste afstand (langs een publiek voet
pad) tusschen Tzum en Hitzum eveneens on
geveer 3.5 km bedraagt; dat weliswaar voor 1 
enkele kinderen de afstand grooter is en voor 
sommigen zei fs meer dan 5 km zal zijn, doch 
dat aan dit bezwaar langs anderen weg za l 
dienen te worden tegemoetgekomen en in e lk 
geval niet van zoodanig gewicht is, dat het 
voldoende is om in de tegenwoord ige tijds
omstand igheden het voortbestaan van de 
slechts 20 leerlingen te llende school te Tzum 
te rechtvaardigen; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen : 

l e. de oudercomm issie der openbare lagere 
;;choool te Achulum, gemeente Franekeradeel, 
handelende in opdracht van de ouders der 
schoolgaande kinderen en aanvoerende, dat 
·!oor de opheffi ng van de openbare lagere 
school te Achlum 34 leerlingen a ll en de naast
bijzijnde openbare scholen moeten bezoeken; 
dat eenige kinderen aangewezen zijn op de 
openbare school te Midlum, gelegen op plus 
minus 5 km afstand van de woningen, welke 
weg voert over twee onbewaakte spoortrnin
overwegen en langs het kanaal , dat de ande
ren de openbare school te Arum of Hi twm 
zullen moeten bezoeken, be ide gelegen op 
plus minus 4 km van de woningen; dat de 
wegen naar de drie genoemde dorpen smal 
zijn, met betrnkkelijk druk autoverkee ,·, wat 
voor de kinderen vooral gevaarlijk zal zijn; 
dat die wegen onbeschut en open liggen voor 
wind en weer, hetgeen een ernstig bezwaar is; 
dat bovendien a ll e kinderen tusschen de school 
tijden op een boterham zullen moeten over
blijven; dat, i11 aanmerking genomen, dat 
bijna alle kinderen komen uit arbeidersgezin
nen, dit voor de betrokkenen extra kosten en 
zorgen meebrengt en van geregelde maaltij
den in het huisgezin geen sprake zal zijn ; 

2e. het gemeentebestuur van ]hanekeradeel, 
in hoofdzaak aanvoerende ten aanzien van de 
openbare lagere school te Zweins: dat ophef
fing van deze school en overplaatsi11g van de 

leerlingen naar de school te Pei11s tot gevolg
zou hebben, dat aldaar een lokaal bijgebouwd 
en een onderwijzer{es) meer aangesteld zou 
moeten worden; dat het financieele voordeel 
voor het Rijk dus zeer gering zal zijn, daar 
aan het schoolhoofd , dat door de opheffing 
van vele openbare chol en wel rn oei lijk een 
nieuwe functie zal kunnen vinden, gedu1·enrle· 
ve le jarnn wachtgeld zal moeten worden ui t
gekeerd ; dat tegenover dit geri11ge geldel ijke
voorrleel voor het Rijk zou staan het u it bij
bouw van een schoollokaal voortvloeiende fi . 
11ancieele nadeel der gemeente; dat opheffing 
van deze school in de tegenwoordige omstan
digheden bovendien ongewenscht is, omdat het 
tegenwoordige aantal leerlingen aanmerkelijk 
grooter is clan in de afgeloopen jaren en het. 
zee r waarschijnlijk is, dat di t aa.ntal in rle 
11aaste toekomst weer zal dalen; dat dus op
heffing dezer school thans een vrij belangrijke
uitgaaf voor schoolbouw mee zou brengen en 
groote waarschijnlijkheid bestaat, dat die ui t
b1·eiding slechts voor zeer korten tijd noodig 
zal zijn, aangezien het aantal leerlingen van 
de school te Peins, indien de leer! ingen van de
school te Zweins daarheen overgeplaatst zou
den worden , reeds nu niet veel moe r dan 80-
zou bedragen; dat het dus in elk geval ge
wenscht zou zijn de opheff ing van deze schoor 
voorloopig op te schorten; 

ten aanzien van de school te Herbayum: dat 
het hier betreft een goed bezochte dorpsschool 
met 45 leerlingen, die zoo goed a ls allen bij 
opheffing voor het bezoeken van de meest na
bijgelegen school een af tand van ruim 3 km 
zouden moeten a fl eggen langs den zeer druk
ken en voor schoolkinderen tevens gevaar] ij 
ken verkeersweg Harlingen-Leeuwarden. zon
der rijwie l- "of wandelpaden. langs welken 
verkeersweg, blijkens gehouden verkeerstell in
gen, gedurende de uren, waarop de school
k i11cleren eventuee l naar en van de school zou
den moeten loopen, gem iddeld ruim 70 motor
rijtuigen en eveneens ruim 70 rijwielen per· 
uur passeeren • dat bij opheffing van deze 
school aan die' te Midlum een onclerwijzer{es) 
meer aangesteld zou moeten worden en de met 
deze opheffing bedoelde bezuiniging dus van 
zee,· geringe beteekenis zou zijn voor het Rijk: 
dat immers alleen de jaanvedde van een hoofd 
de,· school zou komen te vervallen, doch dat 
aan het tegenwoordige hoofd der school ver
moedelijk gedurende vele jaren wachtgeld -~ou 
moeten worden uitgekeerd; dat het gelclehJ ke 
voordeel voor het Rijk naar a lle waarschijn-
1 ijkheid niet zoo groot za l zij n als het gelde
lijke nadeel van de ouders der leerlingen van 
deze school , bestaande uit de kosten vau ver
voer der kinderen en het des middags doen 
overblijven dier kinderen te Micllnm of Fra
neker· 

ten 'aanzien van de school te Tzum : dat op
heffing van deze school practisch zou betee
ke nen, dat aan de te en onder Tzwn wonenden 
de gelegenheid zou worden ontnomen om 
hunne kinderen openbaar onderwijs te doen 
gen ieten en dat a ll e waarde wordt ontnomen 
aan de grondwette lijke bepa ling, dat in elke 
gemeente van Overheidswege voldoend alge
meen vormend lager onderwijs moet worden 
gegeven in een genoegzaam aantal cholen; 
dat bovendien ook i11 dit geval het doe l van 
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de opheffing slechts door verschuiving van 
lHsten zou kunnen worden verkregen; dat met 
deze opheffing immers slechts een kleine be
zu iniging zou worden verkregen, bestaande uit 
de marge van het schoolhoofd, aangezien bij 
-Overplaatsing der leerlingen naar de school 
te Hitzum a ldaar een tweede leerkracht zou 
moeten worden aangesoold; 

ten aanzien van de school t,e Achlum: dat 
,de afstand Achlum- Hitzum wowel als Tzum 
- Hitzum steeds is beschouwd als een te groot 
bezwaar om dien dagelijks door schoolkinde
ren te doen afleggen; dat dit bezwaar thans 
temeer klemt, nu langs de smalle en kronke
l ige wegen het verkeer met motorrijtuigen en 
vooral ook van vrachtauto's steeds m eer toe
neemt; dat de school te Achlum in de afge
loopen jaren sooeds een goed bevolkte twee
mansschool · is geweest en dat naar a lle waar
.schijnlijkheid ook in de toekomst weer zou 
wo1·den, daar het thans geringe aantal leer
! ingen slechts uit een samenloop van verschil 
Jende niet blijvende omstandigheden is t,e ver
klaren· dat thans aan deze school alleen de 
jaarwedde van het schoolhoofd voor Rijksver
goeding in aanmerking komt en bij opheffing 
van deze school en overplaatsing van de leer
lingen naar de school te Hitzum aldaar een 
tweede leerkracht zou moeten worden aange
teld; dat verder de opheffing van de be-

.doel de scholen voor de gemeente nog m zoo
verre van financieel nadeel zal zijn, dat de 
belastingen zullen dalen door vertrek, voor 
zoover de omstandigheden zulks toelaten, van 
ouders, die voor hunne kinderen openbaar 
0 11derwijs verlangen en dat de bij de scholen 
.1anwezige woningen voor de schoolhoofden 
11iet of slechts tegen zeer veel lagere prijzen 
,erhuurd zull en kunnen worden ; 

3e. T. Schurer en 3 andere ouders van 
leerl ingen der openbare lagere school t,e H er
hayum, aanvoerende, dat bij opheffing dezer 
school geen andere school voor de kinder':!1 te 
bereiken is, dan langs den zeer gevaarhJken 
verkeersweg Leeuwarden-Afsluitdijk, een weg, 
die voor voetgangers geen plaats laat, wat 
een groot verschil maakt met een drukke 
s traat in de stad· dat de kinderen genood
zaakt zullen zijn den geheelen dag van huis 
te blij ven, zonder toez icht, wat groot;e licha
melijke en zedelijke nadeelen oplevert ; dat 
<ie school de laatste jaren steeds vooruitging 
en bezocht wordt door kinderen van allerle i 
~odsdienstige richtingen; dat duidelijk is ge
hleken, dat alle gezindten grooten pnJs stellen 
op deze school ; 

4° . Sj. Oevering en 31 andere ouders van 
leerlingen der openbare lagere school te Ach
lum, gemeente Franekeradeel , hetzelfde aan
,·oerende, als de appellante sub l e; 

5e. D . Saakstra en 40 andere ouders van 
leer-1 ingen der openbare lagere school t,e 
Zweins, aanvoerende, dat bij de opheffing van 
deze school een drietal kinderen de openbare 
lagere school te Dronrijp kan bezoeken, die f:!P 
± 4 km afstand van de woning staat, terw1Jl 
de weg daarheen gedeeloolijk een druk ver
keer heeft; dat een paar kinderen ·de open
bare lagere school t,e Franeker kunnen be
zoeken, ± 4 km van de woning verwijderd; 
<lat de andere leerlingen ( ± 30) aangewezen 
z ijn cp de openbare lagere school te P e ins, 

terwijl de meesten hiervan, wonende onder 
Kingmatille, ± 3 km van deze school ver
wijderd zijn ; dat de wegen naar deze 3 dor.
pen geheel open liggen voor weer en wind ; 
dat de weg naar Peins den zeer drukken 
hoofd verkeersweg Har! ingen- Leeuwarden 
snijdt en de meest;e (± 30) kinderen dus ten 
minst;e 2 X per dag een zeer gevaarlijk stuk 
moeten passeeren; dat daardoor, zelfs met 
den besten wil der ouders, bij slecht weer dik
wijl s schoolverzuim zal moeten plaats hebben ; 
dat thans de kinderen gemakkelijk 's middags 
thuis kunnen komen en een warm maal kun
nen gebruiken, maar bij opheffing van deze 
school ' s middags op een boterham zull en 
moeten overblijven; 

6e. J . H. Kingsm a en 15 andere ouders 
van leer! in gen der openbare lagere school te 
Tzum, aanvoerende, dat het aantal leerlingen, 
dat thans 23 bedraagt, stijgende is en het 
vol gende jaar 29 zal bedragen; dat het prac
tisch onmogelijk is, een andere O!)enbare 
school te bezoeken, daar de afstand 'tot de 
naastbijliggende openbare scholen voor vele 
leerlingen 5 km en meer zal bedragen; dat 
deze afstand la ngs een binnenpad weliswaar 
iets korter is, doch voor kinderen te gevaar
lijk ; dat de wegen onbeschut en open liggen 
voor weer en wind; dat het schoolverzu im zal 
toenemen ; dat gevreesd wordt, dat vele school
gaande en aankomende leer lingen de dichtbij 
gelegen bijzondere school zullen bezoeken, die 
nooit een school voor alle kinderen kan zijn ; 
dat de verscherpte strijd tusschen openbaar en 
bijzonder onderwijs het saamhoorigheidsgevoel 
tusschen de landgenooten niet zal versterken, 
integendeel aanle iding geeft tot toespitsing 
van politieke en geesoolijke oogensoollingen; 
dat ze niet overtuigd zijn van de noodzake
lijkheid van bezuinigingsmaatregelen, die al 
leen het openbaar onderwijs betreffen , terwijl 
van soortgelijke maatregelen door de betaals
heeren van het bijzonder onderwijs nog n iets 
bekend is; 

0. dat bij de bestaande noodzakelij kheid om 
tot bezuiniging te geraken wel tot opheffing 
van de openbare lagere scholen moet worden 
overgegaan, doch dat in een zoo uitgestrekte 
gemeenoo als Franekeradeel, waar een aantal 
buurtschappen - eigenlijk afzonderlijke dor
pen - ieder haar e igen school hebben, de 
opheffing van vier openbare lagere scholen 
niet toelaatbaar kan worden geacht, t,e meer 
nu ook de openbare lagere school te Schalsum 
in deze gemeenoo reeds is opgeheven ; 

dat oogen de opheffing van deze vier scho
len g root;e bezwaren bestaan, t,e weten het af
leggen van grootere afstanden door de leer
lingen om de naastbij gelegen openbare lagere 
school t,e bezoeken, a ls gevolg hiervan stij
ging van het aantal verzu imen bij slechte 
weersgesteldheid, het tusschen den middag 
moeten overblijven der kinderen, stijging van 
de uitgaven voor de ouders, doch ter wille 
van de bezu iniging ove r die bezwaren ten op
zichte van de scholen te Achlum, Tzum en 
Zweins moet worden heengestapt; 

da t dit echter niet mogelijk is ten aanzien 
van de school te Herbayum, omdat daar de 
bezwaren te groot zijn ; 

dat deze school vooreerst met haar 45 leer
lingen de grootst;e der hierbedoelde scholen 
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is en een dergelijke school in het algemeen 
niet behoort te worden opgeheven dan indien 
de aan de opheffing verbonden bezwaren niet 
te groot zijn en de te verkrijgen bezuiniging 
van werkelijke beteekenis is; 

dat, behalve de bezwaren, die voor alle ge
noemde scholen gelden, de opheffing van de 
openbare lagere school te Herbayum nog zal 
medebrengen, dat de leerl ingen, om cle naast
bijgelegen openbare lagere school te bezoeken, 
over een afstand van ruim 3 km den voor 
hen zoo gevaarlijken verkeersweg H arlingen
Leeuwarden zullen moeten volgen; 

dat deze verkeersweg toch, naar door het 
gemeentebestuur is medegedeeld en door den 
daarbij betrokken Hoofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs wordt bevestigd, zeer druk 
is en zulks te bezwaarlijker is, nu zich langs 
d~zen weg geen rijwiel- of wandelpaden be
vinden; 

dat dit bezwaar nog te meer klemt, nu het 
hier een groot aantal kinderen betreft; 

dat ten slotte de door de opheffing van deze 
school te verkrijgen bezuiniging van geringe 
beteekenis moet worden geacht, daar, nog af
gezien van de wachtgelden, als gevolg van 
deze opheffing aan de openbare lagere school 
te Midlum een leerkracht meer zal moeten 
worden aangesteld ; 

dat derhalve, nu eenerzijds de bezwaren aan 
de opheffing verbonden zeer groot zijn en an
derzijds de te verkrijgen bezuiniging niet be
langrijk is te noemen, niet tot de opheffing 
van de school te Herbayum behoort te wor
den overgegaan; 

dat, gelijk reeds is overwogen, ook de be
zwaren, aan de opheffing van de_ drie andere 
scholen verbonden, niet kunnen worden ont
kend doch dat deze niet zoo overwegend kun
nen ~orden geacht, dat tot de opheffing n iet 
zou kunnen worden overgegaan; 

dat ten aanzien van de school te Zweins 
door het gemeentebestuur nog is aangevoerd, 
dat de opheffing van deze school ten gevolge 
zal hebben, dat aan de openbare lagere school 
te Peins een lokaal zal moeten worden bijge
bouwd, doch dat daartegenover staat, dat, nu 
ook de school te Schalsum is opgeheven, te 
P eins een goed georganiseerde driem ansschool 
in de plaats komt van drie eenmansscholen, 
hetgeen het onderwijs ten goede komt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

111et handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van Ged. Staten, dit besluit 
te vern ietigen, voor zoover daarbij besloten is 
tot opheffing van de openbare lagere school te 
Herbayum. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
·wetenschappen is belast enz. 

(A. B.) 

16 ✓1lli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 72.) 

Ten onrechte heeft de Raad medewerking 
geweigerd voor de aanschaffing van land
kaarten van Nederland en van Europa, nu 
de aanwezige kaarten onbruikbaar zij n ge
worden, niet door langdurig gebruik, doch 
door de vele verandering in de geogra-

L. 1934. 

fische toestanden sedert de uitgave dier 
kaarten . 

Evenzeer is ten onrechte medewerking 
geweigerd voor de aanschaffing van kaar
ten van Limburg en van Ned.-Indië, waar
van tot dusver de school nimmer het bezit 
heeft gehad, en door welker aanschaffing 
de "normale e ischen" niet worden over
schreden. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Roermond tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Limburg van 
28 Maart 1934, 2• afd., La. 2672/4 G, waarbij 
met vernietiging van het besluit van dien raad 
van 17 Januari 1934, n°. 9184, is bepaald, dat 
de door het bestuur der Vereeniging "Roomsch
Katbolieke School van de Kapel in 't Zand te 
R oermond", gevestigd te Roermond, overeen
komstig artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking voor de aanschaffing 
van een kaart van Limburg, een van Nederland, 
een van Nederlandsch-Indië en een van Europa, 
t en behoeve van de Roomsch-Katholieke 
School A voor gewoon lager onderwijs, Langs de 
Spoorlijn, aldaar, alsnog moet worden verleend; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juni 1934 n°. 383; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs Kunsten en Wetenschappen van 
9 Juli 1934 n°. 15285 Afd. L. 0. F . ; 

0. dat de raad der gemeente Roermond in 
zijne openbare vergadering van 17 J anuari 
1934 aan het bestuur der Vereeniging Roomsch
K atholieke School van de K apel in 't Zand 
medewerking heeft geweigerd voor de aanschaf
fing van: 1 kaart van Limburg 1 kaart van 
Nederl and, 1 kaart van Nederlandsch-Indië en 
1 kaart van Europa, uit overweging, dat aan
schaffing van kaarten van Nederland en Europa 
noodig blijkt te zijn, omdat de thans aanwezige 
kaarten, ten gevolge van langdurig gebruik, 
niet meer gebruikt kunnen worden ; dat de 
kosten voor het aanschaffen van deze kaarten, 
op grond van het bepaalde in artikel 4 der wet 
van 4 Augustus 1933, Staatsblad n°. 414, 
moeten worden bestreden uit de vergoeding ex 
artikel 101 der Lager -Onderwijswet 1920 ; 
dat volgens mededeeling van het schoolbestuur 
nimmer kaarten van Nederlandsch-Indië en 
van Limburg in school A aanwezig zijn geweest ; 
dat het gemiddelde kostenbedrag der leerling, 
bedoeld in artikel 101, 5• lid, der Lager-Onder 
wijswet 1920, sedert de inwerkingtreding dier 
wet, van dien aard is geweest, dat uit de ver
goeding ex artikel 101 der wet gemakkelijk de 
aanschaffing van deze landkaarten had kunnen 
worden bekostigd ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
in beroep was gekomen bij Gedep. Staten van 
Limburg, dit college bij zijn besluit van 28 
Maart 1934, 2• afd., La. 2672/4 G, dit beroep 
gegrond heeft verklaard en bepaald, dat de 
gevraagde medewerking moet worden verleend ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat uit een inge teld onderzoek gebleken is, 
dat de aanwezige landkaarten van Nederland 
en Europa onbruikbaar zijn geworden, niet door 
langdurig gebruik, doch door de vele verande
ringen in de geografische toestanden sedert de 

20 
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uitgave dier kaarten, terwijl de school voorts 
nimmer in het bezit is geweest van eene kaart 
van Limburg en van Nederlandsch-Indië, 
zoodat t e dien aanzien geen sprake kan zijn van 
vervanging van leer- en hulpmiddelen ; dat 
door de inwilliging der onderwerpelijke aan
vrage, naar het, oordeel van hun college de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, niet worden overschreden ; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Roermond bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij van gevoelen is, dat de door 
het schoolbestuur gevraagde medewerking 
terecht is geweigerd op de in zijn besluit om
schreven gronden ; dat verder geen der bestu
ren van in zijne gem eente gevestigde bijzondere 
lagere scholen, behalve het hierbedoelde be
, tuur, voor dergelijke uitgaven , op grond van 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920, gelden 
heeft aangevraagd, aangezien die schoolbe
sturen deze uitgaven bestrijden uit de vergoe
ding ex ,irtikel 101 der wet, welke daarvoor 
ruim voldoende is ; 

O. dat Gedep. Staten naar Ons oordeel op 
juiste g ronden hebben beslist, dat in het 
onderwerpelijke geval de gevraagde mede
werking behoort te worden verleend; 

dat de raad der gemeente Roermond wel in 
beroep aanvoert, dat het schoolbestuur de 
onderhavige uitgaven zou kunnen bestrijden 
uit de hem op grond van artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920 toekomende vergoeding, 
doch dat dit geen motief kan zijn om de ge
naagde medewerking voor deze uitgaven niet 
te verleenen ; 

dat immers de schoolbesturen aan artikel 72 
der Lager-Onderwijswet 1920 het recht kunnen 
0ntleenen tot den raad een aanvrage te richten 
om o. m. voor de aanschaffing van leer- en 
hulpmiddelen de benoodigde gelden te ontvan
gen, terwijl een dergelijke aanvrage op grond 
van artikel 4 der wet van 4 Augustus 1933, 
Staatsblad n°. -U4, behalve in het geval, be
doeld in het tweede lid van artikel 75 der Lager
Onderwijswet 1920, slechts behoort te worden 
geweigerd, indien door inwilliging daarvan de 
normale eischen, aan het geven van lager 
onderwijs te stellen, zouden worden overschre
den, of indien de aanschaffing strekt tot ver
vanging van leer- en hulpmiddelen, die ten 
gevolge van langd urig gebruik niet meer ge
bruikt kunnen worden; 

dat, nu geen dezer omstandigheden zich in 
het onderhavige geval voordoen, de gevraagde 

. medewerking derhalve niet behoort te worden 
geweigerd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden _en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

17 Juli 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. Vl. art. 1416 ; Handelsnaamwet 
S. 1921 n°. 842 art. 6.) 

Het verzoek tot het geven va11 een bevel 
tot wijziging va11 den handelsnaam met 
veroordeeling tot betaling van een bedrag 
ingeval van overtreding van het bevel is 
niet een verzoek tot bekoming rn.n schade-

Yergoeding wegens een daad, welke tot 
strafvordering aanleiding kan geven. Ai-t. 
1416 B. W. mist dus toepassing. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
de N. V. Eerste Nederlandsche Verzekeri11gs 

Bank, gevestigd en kantoor houdende te 's-Gra
venhage, (adv. Mr. E. Holl ander); 

dat op verzoekschrift van de Naamlooze 
Ven11ootschappen: 

1. de Eerste ederlandsche Verzekering 
Maatschappij op het Leven en tegen Invalidi
te it . V . en 

2. de Verzekerings Bank de Nieuwe Eerste 
Nederlandsche N. V. beiden gevestigd te 
's-·Gravenhage, ingediend aan den E.A. I-lee r 
Kantonrechter te 's-Gravenhage, deze verwek
ster in cassatie heeft veroordeeld om de door 
haa r gevoerde handelsnaam zoodanig te wijzi
gen, dat daaruit het woord " Eerste" verdwijne. 
met verde re veroordeel ingen a ls blijken uit de 
hierbij overgelegde beschikking van dien Ka 11 -

tonrechter van den 5 faart 1934 ; 
da t de An-.-Rechtbank te 's-Gravenhage, na 

tijdig aangeteekend hooger beroep vorenbe
doelde beschikking, bij beschikking van den 
29 Mei 19 34 heeft bevestigd; 

dat verwekster in cassatie zich door deze 
beschikkingen gegriefd gevoelt, en daartegen 
het volgende middel van cassatie wenscht voor 
te stell en: 

S. of v. t. van artt. 5, 6. 7 en 11 der Han
delsnaamwet S . 1921 11°. 842, 1416 B. W .. 70 
Sr. en 48 Rv ., omdat de R echtbank de beslis
si ng des Kantonrechters bevest igde, waarbij 
de op de genoemde artt. 5, 6 en 7 steunende 
vordering is toegewezen, zulks niettegenstaan
de in confesso is (als door de oorspronkel ijke 
requestranten gesteld en door oorspronkelijk 
gerequestreerde niet tegengesproken) dat re
questrante tot cassatie haar ha11delsnaam sedert 
1917 voert - waa ruit volgt, dat de beslissing 
had behooren te zijn , dat de oorspronkelijke 
requestranten niet-ontvankelijk zijn in haar 
verzoek, omdat zij dit niet uiterlijk 15 October 
1923, althans 15 Februari 1924 bij den K a11-
tonrechter hebben ingediend. 

Het zij requestrante geoorloofd een kort 
woord ter adsti-uct ie van het middel hier te 
doen volgen. 

De H andelsnaamwet trad 15 Oclober 1922 
in werking. 

De oorspronkelijke requestranten noch het 
0. M. hadden, krachtens het bepaalde bij art . 
11, recht van ingrijpen vóór 15 Februari 1923, 
doch daarna wel, indien zij aan de ten laste 
gelegde onrechtmatigheid een einde wenschten 
te maken, ,·esp. die wilde doen straffen. 

Jus vigilantibus scriptum huldigende, stelde 
de ,vetgever art. 1416 B. W . vast. 

Een civiele actie uit onrechtmatige daad 
(daad welke tot strafvordering aanl eid ing kan 
geven) of een strafactie moet niet maar voort
durend als een zwaard van Damocles boven 
het hoofd blijven hangen. 

Wordt niet binnen een jaar een civiele actie 
inges teld door dengene, die recht van bekl ag 
heeft of vervolgt het 0. M. · niet binnen dien 
termijn, da n bestaat er een redelijk vermoeden, 
dat de rechtsl aesie niet als zoodanig gevoeld 
word t en brengt 's Wetgevers verlangen naor 
rechtszekerheid mee, dat elke actie gebaseerd 
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op de beweerde onrechtmatigheid komt te ver
,·all en. 

De oorsprnnkelijke requestranten hadden 
derhalve hier actie moeten instellen, uiterlij k 
15 October 1923, omdat na dien datum het 
recht van strafvervolging was verjaard en 
haar recht dus door déchéance vervallen. 

Met het oog op de mogelijkheid, dat de uit
legging van art. 11 is, dat de eerste vier 
maanden niet meetellen bij de berekening van 
verjaring en déchéance, is subsidiai1· gesteld, 
dat de uiterste termijn was 15 Februari 1924. 

Waar oorspronkelijk requestranten derhalve 
15 October 1923 resp. 15 Febrnari 1924 geen 
actie meer konden instellen, geldt dit a for
tiori, waar zij hot inleidend request ongeveer 
10 jaar later indienden. 

Met conclusie, dat het Uwen Raad moge 
behagen vorengenoemde beschikking van de 
Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage van den 29 
Mei 1934 bevestigende vorenbedoelde beschik
king van den Kantonrechter te 's-Gravenhage 
van den 5 Maart 1934 te vernietigen, en de 
oorspronkelijke verzoeksters alsnog niet-ontvan
kelijk te verklaren in hun inleidend verzoek, 
althans met zoodanige verdere beschikking 
als Uw Raad nuttig en oirbaa,· moge achten. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
De Naamlooze Vennootschappen Eerste e

derlandsche Verzekering Maatschappij op het 
leven en tegen invaliditeit N. V. en Verzeke
ringsbank "De Nieuwe Eerste Nederlandsche" 
N. V., beiden gevestigd te 's-Gravenhage, 
(adv. Jhr. Mr. H. de Ranitz); 

dat zij hebben kennis genomen van het ver
zoekschrift, dat de Naamlooze Vennootschap 
Eerste Nederlandsche Verzekerings Bank, ge
vest igd te 's-Gravenhage, tot Uwen Raad 
heeft gericht; 

dat het voorgedragen middel feitelijken 
grondslag mist, daar van hetgeen volgens den 
,teller van dat middel "in confesso" is, uit de 
beschikking, waarvan beroep, niets blijkt; 

<lat in verband hie1·mee de grief, die thans 
voor het eerst te berde wordt gebracht, in 
dezen stand van het geding niet kan worden 
onderzocht; 

dat het voorgedragen middel ook overigens 
niet tot cassatie kan leiden; 

dat immers het tot den Kantonrechter ge
richt verzoek strekte tot veroordeel ing der 
Eerste Nedei-landsche Verzekerings Bank om 
in haren handelsnaam zoodanige wijziging aan 
te brengen, dat de in het inleidend verzoek
schrift bedoelde onrechtmatigheid ten opzichte 
van de verzoeksters zou worden opgeheven; 

dat dit niet een rechtsvordering tot schade
vergoeding is, als bedoeld in art. 1416 B. W.; 

dat dit wetsartikel dus ook niet is geschonden 
of verkeerd toegepast, terwijl van schending 
of verkeerde toepassing der overige in het 
middel aangehaalde wetsartikelen al evenmin 
sprake is; 

Weshalve het don H. R. behage het beroep 
te verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. 'l'ak. 

Gezien de beschikking van de Arr.-Recht
bank alhier van 29 Mei j .l. bekrachtigende die 

des Kantonrechtel'S te 's-Gravenhage van 5 
Maart bevorens, waarbij thans-verzoekster is 
veroordeeld binnen een termijn van drie maan
den, nadat laatstgemelde beschikking gewijsde 
is geworden uit haren handelsnaam het woord 
,.Eerste" te doen verdwijnen, met bepaling dat, 
bij niet voldoening aan dit bevel, ten behoeve 
van nu-gerequestreerden door haar zal worden 
verbeurd een bedrag van f 100 voor el ken 
dag, dat zij zal blijken in gebreke te zijn; 

Gelet op het tegen eerstgemelde be chikk ing 
voorgedragen middel van cassatie; 

0. dat dit echter niet kan le iden tot ver
nietiging daarvan, wijl het feitelijken grond
slag mist, daar nergens wordt vastgesteld, dat 
thans-verzoekster haren handelsnaam sedert 
1917 voert, terwijl overigens niet is in te zien, 
in hoeverre door haar art. 1416 B. W. ge
schonden, althans verkeerd toegepast zou kun
nen zijn; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

Da Hooge Raad, enz. ; 
0. dat volgens a1·t. 1416 B. W. burgerl ij ke 

rechtsvorderingen tot schadevergoeding wegens 
daden, welke tot strafvordering kunnen aa11-
l eid ig geven, te niet gaan door de verjaring, 
die ten opzichte dezer strafvordering is vast
gesteld; 

dat het tot den Kantonrechter gericht l' Cl"· 

zoek van de naamlooze vennootschappen, 1 °. 
Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschap
pij op het leven en tegen invaliditeit N. V. 
en 2 °. Verzekeringsbank "De Nieuwe Eerste 
Nederlandsche" N. V. strekt tot veroordeeling 
van nu requestrante, in haar handelsnaam 
zoodanige wijziging aan te brengen, dat de in 
het inleidend verzoekschrift bedoelde onrecht
matigheid ten opzichte van de verzoeksters 
zou worden opgeheven, met bevel, dat deze 
wijziging binnen zekeren vast te stellen korten 
termijn plaats hebbe en veroordeeling van 
de nu requestrante tot zeker te bepalen bedrag 
in geval van overtreding van het bevel ; 

dat ten deze dus niet is gedaan een verzoek 
tot bekoming van schadevergoeding, wegens 
eene daad, welke tot strafvordering kan aan
leiding geven, en art. 1416 B. W. mitsdien 
toepassing mist; 

0. dat derhalve het middel ongegrond is: 
Venverpt het beroep. 

(N. J.) 

17 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 30 j 0

• art. 32.) 
Een verzoek om ondersteuning behoeft 

niet noodzake lijk van den arme zelf uit te 
gaan. Een weigering van ondersteuning 
door het gemeentebestuur op dien grond 
is derha lve niet gerechtvaardigd. 

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

Binnenlandsche Zaken van 13 Juli 1934, No. 
5345, afdeeling Armwezen; 

0. dat Abraham Trompetter, geboren te 
Beilen op 17 Juni 1872 en wonende in de 
gemeente Hoogeveen tijdens zijn verblijf in 
de gemeente Utrecht op 26 Maart 1932 moest 
worden opgenomen in de Psychiatrisch Neu
rologische Kliniek te Utrecht; 
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dat, aangezien Trompetter niet in staat was 
de verpleegko ten in de kliniek te betalen, 
de administrateur dier kliniek zich in ver
binding stelde met het gemeentebestuur van 
Hoogeveen, dat zich bereid verklaarde die 
kosten voorloopig voor zijne rekening te 
nemen; 

dat op 29 Maart 1932 burgemeester en wet
houders van Hoogeveen zich wendden tot bur
gemeester en wethouders van Utrecht, met 
verzoek, de kosten van verpleging van Trom
petter ten laste hunner gemeente te nemen ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht op de vraag van burgemeester en wet
houders van Hoogeveen met eene weigering 
geantwoord hebben, aanvoerende, dat de op
neming van Trompetter in de psychi atrisch 
neurologische kliniek niet, overeenkomstig de 
daarvoor te Utrecht geldende regeling, met 
hunne voorkennis is geschied en bovendien 
hun College noch het burgerlijk a rmbestuur 
een verzoek om ondersteuning bereikte; 

dat de burgerlijke instell ing voor maat
schappelijk hulpbetoon te Utrecht met deze 
weigering instemde en de argumenten tot 
weigering van burgemeester en wethouders tot 
de hare maakte ; 

0. dat voor Abraham Trompetter onder
steuning niet kan worden verkregen van per
sonen of instellingen, als bedoeld in art. 28 
der Armenwet ; 

0 . dat ingevol ge art. 30 der Armenwet het 
bestuur van de burgerlijke instelling van wel
dadigheid van de gemeente, waar de arme 
zich bevindt, zonder beroep beslist op het 
verzoek om ondersteuning; dat krachtens deze 
bepaling de burgerlijke instelling van wel
dadigheid de bestemming heeft ondersteuning 
te verleenen aan armen, welke zich in de ge
meente bevinden, voor zoover de noodzakelij k
heid van ondersteuning is gebleken; 

0. ten aanzien van de door burgemeester 
en wethouders van Utrecht en de gemeente
lijke instelling voor maatschappelijk hulpbe
toon aangevoerde gronden tot weigering om 
de kosten van verpleging van Trompetter ten 
laste der gemeente te nemen, dat een verzoek 
om ondersteuning niet noodzakelijk van den 
arme zelf behoeft uit te gaan en dat op 29 
Maart 1932 de gemeentelijke instelling te 
Utrecht, hetzij alsnog goedkeuring kon hech
ten aan de wijze van verzorging· van Trompet
ter, hetzij op een andere wijze in diens verzor
ging kon doen voorzien; 

0 . dat, nadat op 29 Maa rt 1932 burgemees
ter en wethouders van H oogeveen zich tot de 
gemeente Utrecht wendden, daarop door bur
gemeester en wethouders van Utrecht en door 
de Burgerl ij ke ins teil ing voor maatschappe
l ijk hulpbetoon aldaar ondersteuning werd ge
weigerd; 

dat deze weigering van ondersteuning op 
genoemden datum plaats vond op gronden 
niet overeenkomende met de bestemming van 
de burgerlijke armenverzorging; 

Gelet op artikel 32 der Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten der verpleging 
van Abraham Trompetter in de P sychiatrisch 
Neurologische Kliniek te Utrecht, te rekenen 
van 29 Maart 1932, datum waarop de aan
gelegenheid ter kennis_ van burgemeester en 

wethouders van Utrecht werd gebracht, komen 
ten laste van de burgerlijke instelling voor 
Maatschappelijk hulpbetoon in de gemeente 
Utrecht. 

Onze Minister van Binnenl andsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

18 J uli 1934. KO INKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten de op
heffing bevolen van een tweemansschool 
in de meest bevolkte buurtschap uit den 
omtrek, welker leerlingen bijna allen om 
en nabij de school wonen en na de ophef
fing een school zouden moeten bezoeken, 
die ongunstig is gelegen, terwij l voorts 
tegenover een bezuiniging voor het Rijk 
geldelijk nadeel voor de gemeente staat. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

le. den burgemeester van Graft, als zoodanig 
die gemeente vertegenwoordigende, ter uitvoe
ring van het raadsbesluit van 21 December 
1933, en 2e. Th . van der Belt en 24 andere 
ouders van kinderen, die de openbare lagere 
school te West-Graftdijk, gemeente Graft, be
zoeken, tegen het besluit van Gedep. Staten 
van Noord-Holl and van 6 December 1933. 

0
• 159, waarbij is besloten: 

I. het getal openbare lagere scholen in de 
gemeente Graft met één te verminderen dooi· 
opheffing van de openbare lagere school te 
West-Graftdijk ; 

II. te bepalen, dat de opheffing 1 Januari 
1934 zal ingaan of, ingeval van beroep krach
tens art. 17 der Lager-Onderwijswet 1920, in 
te stellen binnen dertig vrije dagen, te reke
nen van den dag, waarop dit besluit is open
baar gemaakt of aan den belanghebbende 
toegezonden is, met ingang van den eersten 
dag der tweede maand, volgende op die, waar
in Onze beslissing door het gemeentebestuur 
zal zij n ontvangen, bijaldien deze beslissing 
na 1 J anuari 1934 mocht worden genomen en 
strekt tot handhaving van dit besluit; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge
schill en van Be tuur, gehoord, advies van 30 
Mei 1934, N°. 193 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 13 
Juli 1934, 0

• 5114, a fdeeling Lager Onder
wijs Algemeen; 

0 . dat het genoemde besl ui t van Gedep. \:\ta
ten van Noord-Holland o. a. steunt op de 
overwegingen, dat aan de onderhavige school 
twee leerkrachten zijn verbonden, voor wie op 
de gemeentebegrooting voor den dienst van 
1934 in totaal een bedrag van f 5545 ter zake 
van Rijksvergoeding ex art. 56 der Lager
Onderwijswet 1920 is geraamd ; dat dus ook, 
indien ten gevolge van de opheff ing dier 
school het geta l leerkrachten aan eene andere 
school met één moet worden vermeerderd, 
voor het Rijk eene bezuiniging van beteekenis 
zal worden verkregen, hierin bestaande, dat 
de Rijksvergoeding voor een hoofd der school, 
ten bedrage van f 3350, zal komen te verva l
len; dat voorts de opheffing eene besparing 
op de gemeentelijke ui tgaven zal medebren-
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gen; dat mitsdien de bedoelde maatregel ge
acht moet worden in het belang der Over
heidskassen te zijn ; dat de desbetreffende 
school thans nog 39 leerlingen telt; dat deze 
leerlingen zonder bezwaar naar de openbare 
lagere school te Kogerpolder (gemeente Aker
sloot) kunnen overgaan, niet alleen omdat 
deze school meer dan voldoende lokaalruimte 
bevat, maar ook omdat zij slechts op een 
afstand van ± 1 km van de woningen dier 
leerlingen is gelegen; dat derhalve door de 
opheffing het belang van de schoolgaande 
kinderen n,et zal worden geschaad; dat het 
door burgemeester en wethouders medegedeel
de standpunt van den raad in hoofdzaak hier
op neerkomt, dat in plaats van de onderhavige 
school , beter de openbare lagere cholen te 
Oost-Graftdijk (gemeente Graft) en te Koger
polder (gemeente Akersloot) zouden kunnen 
worden opgeheven; dat opheffing van de 
laatstgenoemde school met overplaatsing van 
hare leerlingen naar de school, waarom het 
hier gaat, niet mogelijk is, omdat fo dat geval 
velen dier leer! ingen, die thans reeds betrek
kelijk ver van de school a fwon en, een te groo
ten afstand zouden moeten afleggen; dat 
evenmin tot opheffing van de school te Oost
Graftdijk in plaats van die te West-Graftdijk 
kan worden overgegaan, wijl de eerstgenoem
de school wmdt bezocht door ongeveer 20 
leerlingen uit de gemeente Jisp, die met het 
oog op de afstanden niet in de eigen gemeente 
kunnen schoolgaan; dat verder eene combi
natie van de school te West-Graftdijk met die 
te Oost-Graftdijk, waarmede de stichting van 
een nieuw schoolgebouw aan den Verbindings
weg van de beide buurtschappen gepaard zou 
moeten gaan, niet in het financieele belang 
,oowel van het Rijk als van de gemeente is te 
achten; 

dat de burgemeester van Graft in beroep 
aanvoert, dat de gemeente Graft alreeds in 
1929 tet de opheffing van een school is over
gegaan; dat de school te West-Graftdijk is 
gelegen in de sterkst bevolkte buurtschap der 
gemeente; dat zij , hebbende een ongebruikt 
lokaal, nog gelegenheid biedt tet het plaatsen 
van verschillende leerlingen; dat de gemeente 
thans nog slechts één openbare school zou 
behouden; dat het denkbeeld van de stichting 
van een nieuwe school aan den verbindingsweg 
van Oost- en W est-Graftdijk zeker een onder
zoek waard is, vooreerst door de te bereiken 
concentratie van onderwijsgelegenheid en ver
der, omdat de scholen mettertijd ernstig om 
,·e rnieuwing zullen vragen; dat hij verzoekt, 
het bestreden bes! ui t te vernietigen of te ver
beteren in dezen zi n, dat de school te Koger
polder (gemeente Akersloot) wordt opgeheven 
in plaats van die te West-Graftdijk; dat, 
mocht dit niet kunnen geschieden, zijns in
ziens een nieuwe driemansschool ware te bou
wen, plaatsing biedende aan de leerlingen, 
welke thans de beide scholen te Oost- en West
(~raftdijk bezoeken; 

dat Th . van der Bel t e.a. in beroep aan
voeren, dat Gedep. Staten ten omechte mee
uen, dat de school te Koperpolder niet voor 
opheffing in aanmerking kan komen; dat 
huns inziens echter de kinderen dezer school 
zouden kunnen worden ondergebracht in de 
~cholen te Minken-Binnen (gemeente U it-

geest) en West-Graftd ijk ; dat voor het mee
rendeel dier kinderen aan deze overplaatsing 
bijua geen nadeelcn zouden verbonden zijn , 
voor verscheidenen zelfs vootdeel ; dat bij op
heffing van die school slechts enkele kinde ren 
een groote~en afstand zouden hebben af te 
leggen; dat reeds nu een aanzienl ijk deel der 
leerl ingen van de school te Kogerpolder in 
het middaguur overblijft ; dat die school li gt 
in een buurtschap met slechts enkele huizen: 
dat de school te West-Graftdijk, die 39 leer
lingen telt, midden in het dorp ligt en bezocht 
wordt bijna uitsluitend door kinderen uit het 
dorp; dat de opheffing van de school te West
Graftdijk zeer onaangenaam zou zijn YOOr 

ouders en kindernn; 
0. dat ,vest-Graftdijk na de Rijp de meest 

bevolkte buurtschap uit den omtrek is en de 
openbare lagere school a ldaar een tweema11s
school is met 39 leerlingen, die op 3 na al len 
om en nabij de school wonen; 

0. dat opheffing van de school ten gevolge 
zoude hebben, dat voor al deze kinderen toe
gang zou moeten worden gevraagd op de 
openbare lagere school te Kogerpolder in de 
gemeente Akersloot; 

0 . dat om deze te bereiken al deze kinderen, 
van 6 tet 12 jaar, dagelijks tweemaal over een 
vlotbrug moeten gaan, welke voor ieder bootje, 
dat zich aanbiedt, geopend moet worden, zoo
dat de kinderen in weer en w ind op het slui
ten moeten wachten; 

0. dat de school te Kogerpolder ge legen is 
in een uithoek van de g-emeente Akersloot. 
waar, behalve de woning van het hoofd der 
school , nog drie brugwachterswoningen staan; 

0 . dat de school te Kogerpolder, blijkens 
het schrijven van den H oofdinspecteur van het 
Lager Onderwijs in de tweede hoofdinspectie 
van 25 J anuari 1934, bezocht wordt door in 
a ll e windstreken • en meerendeels afgelegen 
wonende kinderen, terwijl de school te \.\/est
Graftdijk één geheel met de bevolking uit
maakt; 

0 . dat een plattelandsschool beter op haar 
plaats is in de kom van een hooggelegen dorp 
dan op een afgelegen punt in het polderland, 
waar de school omgeven is door diep water; 

0 . dat er dus wel zeer dringende redenen 
moeten zijn om eene dergelijke school , waar 
de geheele bevolking aan gehecht is, op te 
heffen; 

0 . dat tegenover eene bezuiniging voor het 
Rijk, geldelijk nadeel voor de gemeente staat, 
zoodat, ook rekening gehouden met de wacht
gelden, welke toch mede uit een openbare kas 
moeten worden betaald, er reden is om het 
besluit van Gedep. Staten van Noo1·d-Hol la11d 
tot opheffing van de openbare lagere school 
te West-Graftdijk , te vernietig~n; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden beslui t van Gedep. , taten van 
Noord-Holl and te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 
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18 .fttli 1934. KONINKLIJK BESLUIT.(La
ger Onderwijswet 1920 art. 13. ) 

Een redelijke, met de strekking van de 
bepaling overeenstemmende uitlegging van 
art. 13 vordert, den afstand van de woning 
der kinderen tot de school të meten van 
deur tot deur. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
_ Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
.B. en \V. van Sliedrecht tegen het besluit van 
Ged. Staten van Zuid-Holl and van 7/19 Fe
bruari 1934, B. n°. 326 (4e afd.) G. S. n°. 84, 
waarbij met vern ietiging van het besluit van 
den raad der gemeente SI iedrecht van 23 
Ortober 1933, houdende in feite de intrekking 
van zijn besluit van 6 Juni 1932 tot toeken
ning eener tegemoetkoming, als bedoeld in 
artikel 13, eerste lid, der Lager Onderwijswet 
1920, en de afwijzing van het verzoek van 
H. van Brakel aldaar, van 14 September 1933, 
om alsnog in het bezit eener zoodanige te
gemoetkoming te worden gesteld , is bepaald , 
dat aan H. van Brakel voornoemd, zoo lang 
de beti-okken kinderen in den leerplichtigen 
leeftijd vallen en de omstandigheden zich ook 
overigens niet wijzigen, eene tegemoetkoming 
zal worden to gekend in de kosten van ver
voer die,· kinderen naar de openbare lager 
school n°. J te Dubbeldam tot een bedrng van 
f 0.80 per week (vacantiën uitgesloten); 

Den Raar! van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
4 Juli 1934, n°. 391; 

Op de voordracht van Onzen 1-Iini ter van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juli 1934, n°. 5575, afd. L. 0. A.; 

0. dat de raad der gemeente Sliedrecht bij 
besluit van 23 October 1933 o.a. afw ijzend 
heeft beschikt op het verzoek van H. van Bra
kel , aldaar, tot het verleenen van eene tege
moetkoming overeenkomstig het b paalde bij 
artike l 13 der Lager Onderwijswet 1920 in dP 
kosten van vervoer van zijne kinderen naar 
de school te Dubbeldam, uit overweging, dat 
de woning van den adressant minder dan 5 Jan 
verwijderd is van de lagere school te Dubbel 
dam, welke door zijne leerplichtige kindaren 
wordt bezocht; 

dat. nadat H. van Brakel rnn dit rnads
be luit bij Ged. Staten van Zuid-Holland in 
beroep was gekomen, deze bij besluit van 7/19 
Februari 1934, G. S. n°. 84 , met vernietiging 
nrn het raadsbesluit hebben verklaard, dat 
aan den appellant, zoclang de betrokken kin
deren in den leerplichtigen leeftijd vall en en 
de omstandigheden zich ook ove,·igens niet 
wijzigen, eene tegemoetkoming zal worden 
toegekend in de kosten van vervoer van die 
kinderen naar de openbare lagere school n°. I 
t<' Dubbeldam tot een bedrag ,·an f 0.80 per 
week ( vacantiën uitgesloten) ; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat het aangevallen raadsbesluit bedoelt de 
aan den appell ant verleende tegemoetkoming 
in de koten van vervoer zijner 2 leerplichtige 
kinderen naar een lagere schoei te Dubbeldam 
ten bedrage van f 0.80 per week in te trekken, 
zulk aa ngezien bij artikel 6 der wet van 4 
.\ ugustu 1933, S. 414, de minimum-afstand 
1 nsschen school en huis, welke ingevolge ar
tik 1 13 der Lager Onderwijswet 1920 ver-

eischt is om op eene tegemoetkomiug als de 
onderwerpelijke aanspraak te kunnen maken, 
van 4 op 5 km is gebracht, dat de raad ech
ter ten onrechte van meening is, dat de af
stand van de woning de,· betrokken kinderen 
tot de schoei, welke zij bezoeken, de 5 km 
niet overschrijdt; dat toch deze af tand, welke 
redelijkerwijze gemeten dient te worden tus
schen de gebruikelijke toegangsdeur van de 
woning der kinderen en de hoofddeur der te 
bezoeken school, blijkens bericht van den In
genieur-Verificateur van het kadaster te 
Breda 5049 m. bedraagt; dat mitsdien de een
maal toegekende tegemoetkoming ten onrechte 
is ingetrokken; 

dat van dit besluit B. en ',V. van Sliedrecht, 
daartoe overeenkomstig artikel 212, 3e lid, der 
gemeentewet gemachtigd, bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat zij van oor
deel zijn, dat de meting, zooals die door den 
technischen dienst van gemeentewerken heeft 
plaats geh1td, juist is geschied en mitsdien 
voo1· de toepassing van artikel 13 van de 
Lager Onderwijswet 1920 moet worden aan
gehouden; dat volgens deze meting de afstand 
tusschen de woning van V an Brakel en den 
hoofdtoegang van het schoolpl ei n langs den 
kortst begaanbaren weg 4977 m. bedraagt, 
alzoo minder dan 5 km, zoodat aan Van Bra
kel ingevolge artikel 13 der Lager Onderwijs
wet 1920 niet kan worden toegekend een te-

gemoetkoming in de vervoerkosten van zijne kin
deren naar de onderhavige school; dat, ook 
al mocht worden aangenomen, dat de meting 
van den Ingenieur-Verificateur van het Ka
da ter te Breda de jui te is, zij dan nog van 
oordeel zijn, dat niet gemeten had mogen 
worden tot de hoofddeur van de school, maar 
tot den hoofdtoegang van het speel plein; dat 
de afstaud over het schoolplein 49.50 m be
draagt, zoodat de af tand tusschen woning en 
hoofdtoegang van het speelpl ein alsdan 5049 
m - 49.50 m = 4999.50 m zou bedragen; da t 
zij hun oordeel , dat gemeten moet worden tot 
den hoofdtoegang van het speelplein gronden 
op de woorden van de wet, die spreekt van 
het verwijderd zijn van de woning van een 
voor de kinderen toegankelijke schoei ; dat de 
wetgever hier ongetwijfeld heeft bedoeld de 
onderwijsinstelling in haar geheel, alzoc met 
inbgrip van de speelpl aat ; dat immers, wan
neer de gedachtengang een andere ware ge
weest, de wetgever wu hebben gesproken van 
den afstand tusschen woning en schoolge
bouw; dat de afstand voer een juiste toepas
sing van artikel 13 der Lager Onderwijswet 
1920 derhalve in elk geval minder dan 5 km 
bedraagt; 

0. dat een redelijke, met de strekking van 
de bepaling overeenstemmende uitlegging van 
iirtikel 13 der Lager Onderwijswet 1920 vor
dert, den afstand van de woning der kinderen 
tot de school te meten van deur tot deur ; 

dat eene door het kada ter verrichte me
ting tot uitkomst heeft gegeven, dat de af
stand van de gebruikelijke toegangsdeur der 
woning rnn H. van Brakel tot de hocfddeur 
der chocl bedraagt 5049 m; 

dat geen vol doende grond bestaat, aau de 
jui theid van deze meting te twijfelen en niet
temin aan te nemen, dat de afstand minder 
dan 5 lnn bedraagt; 
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dat mitsdien Geel . Staten terecht hebben 
bes! ist, dat de appellant op de vergoeding, 
a ls in artikel 13 der L ager Onderwijswet 1920 
becloelcl , aanspraak kan blijven doen geleien; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\Vetenscha ppen is belast enz. 
(A . B .) 

18 ./ uli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. (La
ger Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Nu appe ll ant ,ii tcl ruk kel ijk te kennen 
heeft gegeven bijzonder onderwijs ,·all een 
bepaalde richting ,·oor zijne kinderen te 
hegeeren, behoort een nade r onderzoek 
naar de beweegredenen, welke hem tot 
dien wensch hebben geleid, niet pi aats te 
vinden. 

Wij WILHELMir A, enz. : 
Besch ikkende op het beroep, ingesteld door 

G. H eres, te Kolhorn, gemeente B arsinger
horn , tegen het bes lu it van Geel. Staten van 
Noord-H oll and van 8 November 1933, n° . 73, 
waarbij met handhaving van het besluit van 
den raad "der gemeente B ars ingerhorn van 22 
Ju!li 1933. houdende afwijzing van zijn ver
zoe k om een tegemoetkoming ingevolge artikel 
13 der Lager Onderwijswet 192 0 voor het ver
yoer per autobus van zijne drie leerplichtige 
kinderen naar de school voor Christelijk Na
t ionaal Onderwijs te Schagen, ten bedrage 
van f 115 .20, het daa rtegen door hem bij d it 
College ingestelde beroep ongegrond is ver
klaard; 

Den Raad va!l State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ie van 
,J Juli 1934, 11°. 167 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 14 
Juli 1934, 11°. 5574, afd. L . 0. A .; 

0. dat de raad der gemeente Barsingerhorn 
in zijne openbare vergadering van 22 Juni 
1933 besloot het verzoek van G. H eres, te 
Barsingerhorn, dd. 15 M ei 1933 om eène te
gemoetkoming ex artikel 13 der Lager On
derwijswet 1920 voor het ve rvoer per a_utobus 
'"'rn zij ne 3 leerplichtige kinderen naar de 
school voor Chr istelijk Nationaal Onderwij s te 
Schagen, ten bedrage van f 115 .20 af te wij
zen, overwegende, dat p laats ing der ki nderen 
op de bedoel de school niet een gevolg is van 
den wensch der ouders om hunne kinderen 
bij zonder onderwijs van eene bepaalde richting 
te doen genieten, doch voortspruit uit een con
flict tusschen het H oofd en eene onderwij zeres 
der openbare lagere school , welke de kinderen 
Yoor hunne plaatsiug op de Christelijke school 
te Schagen bezochten, eenerzijds en de ouders 
anderzijd , betreffende toepassing en hand
having van de school tucht; 

dat, nadat G. H eres van d it raadsbeslui t bij 
Geel. Staten van Noord-H olland in beroep was 
gekomen, dit College bij zijn besluit van 8 
November 1933, n°. 73, met handhaving van 
het voormelde raadsbeslui t het daartegen in
gestelde beroep ongegrond heeft verklaard ; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat in de eerste plaats de vraag onder de 

oogen moet worden gezien, of het ui tzonde
ringsgeval , bedoeld in den laatsten volzin van 
het ee rste I id van artikel 13 der L age r On
derwijswet 1920, hier aanwezig is; dat deze 
vraag ontkennend moet worden beantwoor<l. 
wij l volgens een door den Onderwijsraad (Af
deeling voor h et Al gemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) ove r
ge legd schrij ven van B. en W . van Barsinge,·
horn, dd. 25 Juli 1933, n°. 679, de Christe
lijke school te Schagen nog niet was opge
r ioh ~, toen de kinderen van den appell ant tot 
de openbare lagere school in die gemeente 
werden toegelaten; dat in de tweede plaats 
dient te worden onderzocht, of de door den 
appell a nt geui te beweringen juist zijn ; dat 
het gemeentebestuur aan hun coll ege afschrif
ten van onderscheidene brieven nopens het 
tusschen den appell aut en het personee l der 
openbare lagere school te Barsingerhorn ge
rezen conflict hee ft doen toekomen , ui t welke 
stukken op ondubbelzi nnige wijze blijkt , dat 
de overplaatsing der kinderen naar de chri ste
lij ke school inderdaad in dat conflict haa r 
oorzaak vindt, zood at de bedoel de ove1·gang 
n iet aan den wensch der ouders om hunne 
k inderen bij zonder onderwijs van een bepaalde 
r ichting te doen gen ieten, kan worden toege
schreven; dat dus de bewering van den ap
pell a nt , dat het gemeentebestuur eene ver
kee rde voorstelling van zaken zou hebben ge
geven, niet met de waarheid in ove reenstem
ming is; dat, wat betreft de andere bewering 
van den ap pell ant, in hoogste instantie, o.a. 
bij Ons besluit van 13 September 1926, n°. 
11 , is besl ist, dat, indien het bezoeken door de 
kinderen van eene bijzondere lagere school 
niet geschiedt, omdat de ouders voo r hen bij 
zonder onderwijs van eene bepaalde ri chting 
begeeren, maar omdat daarvoor a ndere re
denen bestaan, geen steun ex artikel 13, l e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 kan wo_~·den 
verl eend, waaruit volgt, dat de raad b1J de 
toepassing van deze wetsbepal ing bevoegd is 
in eene beoordeeli ng te treden van de vraag, 
welke mot ieven den ouders aanleiding hebben 
gegeven voor hunne kinderen onderwijs van 
een bepaalde richting te ve rl angen; dat al
zoo ook de bewering van den appe ll ant, vol
gen welke de raad deze bevoegdheid zou mis
sen, onjuist is; 

dat van d it besluit van Geel. Staten G. Heres 
te Kolhorn bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende dat, wat ook zij van de door Geel. 
Staten a~ngevoerde oneenigheid met het pe r
soneel der openbare school te B ars ingerhorn, 
hij voor zij ne dri e leerplichtige kinderen on
derwijs verlangt van de r icht ing, waarvan de 
bijzondere school te Schagen uitgaat; dat hij 
vóór zijne vestiging in de gemeente B arsinger
horn woonachti g was te Appingedam, waar 
zijne kinderen steeds de Chr istelij ke school 
hebben bezocht; dat hij echter na zij ne vesti
ging te Bars ingerhorn, zijne kinderen aan
vankelijk heeft geplaatst op de openbare la
gere school aldaa r , wijl de bijzondere school 
te Schagen toen nog niet geopend was en er 
in de omgev ing geen Christelijk onderwijs was 
te krijgen; dat hij er dan ook ten ste rkste 
tegen opkomt, dat de oneenigheid met het 
personeel der openbare school te Ba rsi nger
horn naar voren wordt gescho,·en a Is het mo-
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tief, om de kinderen naar Schagen te sturen; 
dat hij daarom nogmaals nadrukkelijk wenscht 
uit te spreken, dat zijne kinderen de school te 
Schagen bezoeken, omdat hij voor zijne kin
deren onderwijs van de richting dier school 
verlangt; 

0. dat de appellant uitdrukkelijk te kennen 
heeft gegeven bijzonder lager onderwijs van de 
richting, waarvan de Christelijke school voor 
gewoon lager onderwijs te Schagen uitgaat, 
voor zijne kinderen te begeeren; 

dat een nader onderzoek naar de beweeg
redenen, welke hem tot dien wensch hebben 
geleid, niet behoort plaats te vinden; 

dat Ged. Staten mitsdien ten onrechte heb
hen gehandhaafd het besluit van den raad der 
gemeente Barsingerhorn, waarbij op de aan
vrage van den appellant tot het verkrijgen 
van een vergoeding, als bedoeld in art. 13 
der Lager Onderwijswet 1920, afwijzend is 
beschiikt; 

0. dat derhalve nog moet worden besl ist, 
tot welk bedrag aan den appellant eene te
gemoetkoming in de kosten van het vervoer 
van zijne leerplichtige kinderen behoort te 
worden verleend, clan wel of deze kosten hem 
in hun geheel uit de gemeentekas moeten 
worden vergoed; 

dat er in verband met de financieele om
standigheden van den appellant en de samen
stelling van diens gezin aanleiding bestaat 
hem deze kosten geheel te vergoeden; 

<lat blijkens nadere op verzoek van de Af
cleeling van den Raad van State, voor de Ge
schillen van Bestuur, uitgebrachte ambtsbe
richten deze kosten f 35 .20 per kind en per 
jaar bedragen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden bes! uit 
van Ged . Staten en van het besluit van den 
raad der gemeente Barsingerhorn van 22 Juni 
1933, de aan G. Heres op grond van artikel 
13 der L ager Onderwijswet 1920 toekomende 
vergoeding van de kosten, verbonden aan het 
bezoeken door zijne 3 leerplichtige kinderen 
van de Christelijke school voor gewoon lager 
onderwijs te Schagen, te bepalen op f 35 .20 
per kind en per jaar. 

Onze Minister van Onderwij Kunsten en 
,vetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

19 Juli 1934. CENTRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambtenarenwet 1929 art. 58 l e 
lid.) 

Onder verandering in de inrichting van 
het dienstvak in art. 96 Alg. Rijksambte
narenreglement is ook te verstaan een 
zooclanige voo1·genomen verandering. 

Van een dusdanige verandering is ech
ter in casu in geen enkel opzich gebleken 
(in fe ite ontslag wegens ongeschiktheid?). 

Daar aan het bestreden besluit derhalve 
de gestelde feitelijke grondslag ontbreekt, 
is het terecht vernietigd. 

R. M. de Koningin, eischeres e in hooger 
beroep, ve rtegenwoordigd door Haren Minister 
van Binnen landsche Za ken, voor wien ter 
openbare terechtzitting als gemachtigde is op-

getreden: :\fr. G. H. Dijkmans van Gunst. 
juridisch adviseur bij het Hoofdbestuur der 
P . T . T. ' s-Gravenhage, 

tegen: 
E. M. P. te Haarlem, gedaagde. 

Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 
0 . dat bij Kon. Bes!. van 28 Juli 1933, op 

voordracht van den Minister van B innen
landsche Zaken van 22 Juli 1933, m. 1 , Hoofd
bestuur der P. T. T. , gelet op art. 96 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, aan den 
adjunct-referendaris der P. T. T. E. M. P. 
met ingang van 1 November 1933 eervol ont
slag is verleend, zulks in verband met de om
stand igheid, dat hem het voornemen is mede
gedeeld om de inrichting van zijn dienstvak 
zoodanig te veranderen, dat zijn werkzaam
heden overbodig zullen worden; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 28 Maart 1934 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - vo
renbedoeld besluit heeft vernietigd; 

0. enz. 
ln r echte: 

0. dat het bestreden besluit is genomen, ge
let op artikel 96 van het Algemeen R ij ksamb
tenarenreglement, en wel in verband met de 
omstandigheid, dat aan gedaagdQ, die was 
adjunct-referendaris der Posterijen, Telegrafie 
en Tel efonie, het voornemen zou zij n medege: 
deeld om de inrichting van zijn dienstvak zoo 
danig te veranderen, dat zijn werkzaamheden 
overbodig zullen worden; 

0 . dat krachtens gemeld artikel 96 aan een 
betrokken ambtenaar ontslag kan worden 
verleend onder meer wegens verandering in 
de inrichting van het dienstvak, waarbij hij 
werkzaam is, waaronder ook is te verstaan 
een zoodanige voorgenomen verandering; 

0 . dat in het beroepschrift wordt aange
voerd, dat uit het schrijven van den Direc
teur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie aan den toenmaligen Minister van 
Waterstaat d.d. 5 November 1932, N °. 178, 
Kabinet , zou blijken, dat reeds in November 
l932 het voornemen werd opgevat de inrich
ting ,van het dienstvak van gedaagde in zoo
danigen zin te wijzigen , dat aan de daarbij 
geplaatste functionnarissen hoogere eischen 
zouden worden ge teld wat betreft bekwaam
heid en geschiktheid, waardoor degenen, die 
bij het strikt handhaven van deze Pischen. 
welke handhaving onder de tegenwoordige 
omstandigheden noodig werd geacht, niet aan 
de gestelde normen zouden voldoen, den dienst 
met ontslag zouden moeten verlaten; 

0 . dat deze Raad echter in evenbedoeld 
schrijven niets vermag te zien van een voor
genomen verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij gedaagde werkzaam 
was, hetwelk ook wel blijkt uit het slot van 
dat schrijven, waarin de Directeur-Generaal 
vermeldt zich voor te stellen den betrokken 
ambtenaren mede te deelen, dat hun dienst-
praestatie als onvoldoende wordt aangemerkt, 
en dat in verband hiermede het voornemen 
bestaat hun ontslag te verleenen met toeken
ning van wachtgeld, c.q. pensioen; dat zij 
dan in de gelegenheid kunnen worden ge
steld desgewenscht hunne bezwaren tegen de 
gegeven beoordeeling naar voren te brengen, 
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en dat, wanneer uit een daarna in te stellen 
onderzoek zou blijken, dat hunne bezwaren 
niet gegrond zijn en dat de beoordeeling vol
komen juist moet worden gea~ht, tot ontslag
,·erleening ware over te gaan; 

0. dat dan ook in di en geest de Directeur 
van het Post- en Telegraafkantoor te Haar
lem bij schrijven van 8 Maart 1933 aan ge
daagde heeft te kennen gegeven, dat hij niet 
in den dienst kan worden gehandhaafd, met 
verzoek hem te berichten, of hij, gedaagde, 
daartegen nog iets meent te moeten aanvoe
ren, waarop, na door gedaagde gemaakt be
zwaar, door den Directeur-Generaal bij brief 
van 21 Juni 1933 aan gedaagde onder meer 
is medegedeeld, dat het in zijn (gedaagdes) 
schrijven (van 16 Maart 1933 ) aangevoerde 
geen wijziging heeft gebracht in het oordeel, 
dat hij niet geschikt is voor het verrichten 
van de aan zijn rang passende werkzaamheden, 
wordende in dien brief o. a. nog te kennen 
gegeven, dat aanleiding gevonden is het 
dienstverband te verbreken met ambtenaren, 
van wie vaststaat, dat zij niet geschikt zijn 
voor de werkzaamheden, die hun normaal moe
ten kunnen worden opgedragen, en dat er tot 
dien tijd in berust is , dat dergelijke onge
schikte ambtenaren in den dienst gehandhaafd · 
bleven, doch de huidjge omstandigheden niet 
toelaten, dat met de dienstpraestatie van die 
ambtenaren nog l anger genoegen wordt ge
nomen; dat, aangezien de stand van het per
soneel zulks nog toelaat, het ontslag niet be
hoeft te worden gegeven op grond van arti kel 
98 van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, doch gebruik gemaakt kan worden van 
de voor belanghebbenden gunstige omstandig
heid, dat wachtgeld kan worden toegekend; 

0. dat de gemachtigde van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken ter terechtzitti ng 
van dezen Raad onder meer heeft aangevoerd, 
dat er bij den betrokken dienst al langeren 
t ijd een overcompleet aan personeel bestond, 
hetwelk men echter niet gedwongen zou doen 
afvloeien, maar dat verscheidenen daarvan, 
indien de bestaande voorschriften ten volle 
werden toegepast, als ongeschikt waren te 
beschouwen, en dat het juist in de bedoeling 
lag die voorschriften , in tegenstelling met 
vorige jaren, in den vervolge in a l hunne 
strengheid toe te passen; 

0. nu dat uit een en ander in· geen enkel 
opzicht blijkt van een voorgenomen verande
ring in de inrichting van het dienstvak, waar
bij gedaagde werkzaam was, kunnende het 
voornemen om ongeschikte ambtenaren te ont
slaan - tot welk ontslag het betrokken admi
nistratieve orgaan natuurlijk volkomen be
voegd is - toch bezwaarlijk als een zoodanige 
voorgenomen verandering worden aangemerkt; 

0. dat dus, waar ook overigens niet is ge
bleken van zoodanige voorgenomen verande
ring, het bestreden besluit, als missende den 
feitel ijken grondslag, bij de uitspraak, waar
van beroep, met welker overwegingen deze 
Raad zich overigens vereenigt en welke over
wegingen hij overneemt, terecht is vemietigd, 
zoodat di e uitspraak behoort te worden be
vestigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(N. J.) 

19 J uli 1934. CENTRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambte narenwet 1929 art. 58 le 
lid.) 

Ingevolge art. LXXXVII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, heéft klager de be
s! iss ing van de Kroon ingeroepen' over een 
besluit van Gedep. Staten, waarbij aan 
hem een wachtgeld is toegekend, en komt 
van het Kon. Besluit in beroep bij den 
Centr. Raad van Be r. ,, betoogende , dat 
het hem bij dit besluit toegekend wacht
geld niet is een voldoend wachtgeld in den 
zi n der wet. 

Centr. Raad van Ber.: Het bestreden 
besluit strijdt niet met eenig algemeen 
verb indend voorschr ift, met name niet met 
voormeld a rt. LXXXVII, nu het bl ijkens 
genoemd artikel t er vrije beoordeel in{f 
staat van de Kroon - binnen zekere per
ken , welke hier niet zijn overschreden ·-

in elk _voorkomend geval te bepalen, of. 
en wo Ja, tot welk bedrag of over welk 
t ijdvak de ontslagene op wachtgèld aan
spraak kan maken. 

U itspraak in zake: 
W. H. K. , wonende te Drachten, klager, 

voor wi en ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden: B. J. van Stapel e. 
wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van Ged. Staten van Friesland , 
verweerder, vertegenwoordigd door den Com
missa ri s de r Koningin, niet verschenen . 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den boven

genoemden gemachtigde; 
Wat aangaat de feit en van het twistgedin g: 
0. dat het College van Ged. Staten van 

Friesl a nd, o.a. gelet op zijn besluit d.d. 10 
November 1933, n°. 1 , le afdeeling B, waarbij 
o.m. aan W. H. K. , keurmeester bij den 
provincialen keuringsdienst, op grond van een 
nieuwe organisatie van het dienstvak, met in
gang van 1 J anuari 1934 eervol ontslag is ver
leend, bij besluit van 10 November 1933, n°. 
3, le Afdeeling B, ten eerste het wachtgeld 
voor W. H. K . voornoemd, behoudens even
tueele toepassing van de artikelen 48 en 49 
van het reglement voor de ambtenaren in 
dienst der provincie Friesland, heeft vastge
steld voor het tijdvak 1 Januari 1934 tot en 
met 31 Maart 1934 op f 2800 per jaar, voor 
het tijdvak 1 Apr il 1934 tot en met 30 Juni 
1934 op f 1960 per jaar en voor het tijdvak 1 
Juli 1934 tot en met 31 Maart 1935 op f 1400 
per jaar, en ten tweede den directeur van den 
provincialen keuringsdienst heeft uitgenoo
digd om, indien hem blijkt van eenige omstan
digheid, die aanle iding zou kunnen geven tot 
toepassing van artikel 48 of artikel 49 voor
noemd, daarvan terstond mededeeling te doen 
aan het College van Ged. Staten van Fries
] and met zijn advies dienaangaande ; 

0. dat bij Kon. Besluit van 24 April 1934, 
N° . 32, genomen ingevol ge het bepaalde bij 
artikel LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 , 
S. 216, is bepaald, dat aan W . H. K . voor
noemd ten laste van de provincie Friesland 
wordt toegekend een wachtgeld overeenkom
stig het wachtgeld , hem door Ged. Staten die r 
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provincie verleend, behoudens deze wijziging, 
dat het tijdvak, waarover hem f 1400 per jaar 
toekomt, eerst eindigt op 1 October 1936; 

0. dat kl ager van dit Besluit tijdig is geko. 
men in beroep. bij ki aagsch r i ft aanvoerende: 

dat h ij meent, dat de wet (art. LXXXVII 
,·an de wet van 28 Mei 1925, S. 216) hem 
aanspraak geeft op een voldoend wachtgeld ; 

dat de Kroon in haar besli ssing dd. 24 April 
1G34, waarvan een gewaarmerkt af chrift is 
<Jvcrge legd. heeft erkend , dat het hem toege
kende wachtge ld onvoldoende is, waarom de 
Pro\'incie tot uitkeering van een hooger totaal 
bedrag, door verlenging van den termijn, 
waarove r het \\'achtgeld moet worden uitge
keerd, is ver pi icht geworden; 

dat echter naar zijn meening ook het hem 
thans in ui tzicht gestelde wachtgeld èn wat 
het bedrag èn wat den termijn betreft, onvol
<loende moet worden geacht; 

dat immers de toekenning van wachtgeld in 
<Ic plaats is getreden van het vóór de wij zi 
,ring van de Pensioenwet in 1925 bestaande 
1rachtgeldvervangend pensioen (art. 48, 2e 
1 id , der Pensioenwet 1922, S. 240) ; 

dat, ware de wet niet gewijzigd, hem op 
grond van zij n pensioengerechtigden dienst
tijd va11 18 jaar en 9 maanden een levenslang 
µensioen zou zijn toegekend van ± f 900; 

dat zei fs , indien de bepal ing van artikel 
LXXXIV van de wet van 28 Mei 1925, S. 
216, op hem zou zijn toegepast, bovengenoemd 
pensioen hem toch nog gedurende 18 jaar en 
!I maanden zou zijn uitgekeerd ; 

da t clan ook onmiddellijk na de totstandko
ming der wetswijziging voor de Rijksambtena
ren een verbeterde wachtgeldregeling is tot 
, ta11d gekomen, die voor hen , die beneden de 
-15 jaar zijn, heeft geculmineerd in een be
langrijke verlenging van den termijn, waar
over 70 % wordt uitgekeerd; 

dat in de bestreden bes! issing zelfs niet met 
deze voor betrokkene toch belangrijk gunstiger 
regeli ng is rekening gehouden, doch hem in 
plaats van 51/2 jaar 70 % slechts 2½ jaa r 
50 % van zijn laatstelijk genoten weelde is 
toegekend; 

dat, ten einde een behoorlijke compensatie 
te verzekeren van het verlies van deze pen
sioenrechten, voor het personeel der I agerc 
organen door den wetgever een beroep op de 
Kl'Oon, bij geen of een on onvoldoende wach t
ge l dregel ing is ingesteld ; 

dat de overweging uit de bestrnden beslis
sing van de Kroon , dat n.l. ,,de wet vrijheid 
laat, in elk voorkomend geval naa r omstan
digheden te beoordeelen, of en zoo ja , tot 
we lk bedrag de ontslagene op wachtgeld aan
spraak kan maken", slechts juist is, en dan 
nog a ll een maar formeel, voor wat de vrij
heid betreft, doch ste l I ig aanvechtbaar is, vom· 
zoover daaraan de bevoegdheid zou worden 
011tleend, om met absolu te negatie van de 
beteekonis van de doo r het beroep vervangen 
aanspraken, in elk voorkomend geval in voll e 
vrijheid te mogen bes! issen; 

dat immers niet met zooveel woorden in het 
aangehaa lde wetsartikel is vastgelegd, dat de 
K roon een naar ha.ar oordeel voldoend wacht
geld heeft toe te kennen, waarnit volgt, dat 
de Kroo n, bij haar beoordeeling niet al leen 

· zekere objectieve rnaatsta,·cn heeft in het oog 

te houden , doch ook dat de vraag of d it ge
schied is niet aa.n het oordeel van den ad
ministratieven rechter kan zijn onttrokken; 

weshalve klager den R aad heeft verzocht 
wel te willen bes! issen, dat de bij di t beroep
schrift bestreden be lissing van de K roon i11 
strijd is met de wet, aangezien het hem bij di e 
besl issing nader toegekende wachtgeld niet a ls 
ec 11 voldoend wachtgeld in den zin van de wet 
ka11 worden aangemerkt; 

0 . dat de Comm issa ri s der Koning in in de 
provincie Friesland bij contra-memor ie heeft 
aangevoerd: 

"All ereerst is de vraag bij ons gerezen, of 
be langhebbende in dezen wel ,·echt van be
roep heeft, of 11.I. de besll'eden beslissing wel 
feitelijk of rechtens in strijd is met eenig toe
passelijk algemeen voorschrift . Vooralsnog zij 11 
wij geneigd de vraag ontkennend te beant
woorden. Wij refereeren ons echter gaarne aan 
Uw oordeel in dezen en willen ons verde r be
palen tot den zakelijk n inhoud . 

Het beroepschrift wekt den indruk, dat kla
ger aanspraak meent te hebben op een wacht
geld tot gelijk bedrag en voor ge lijken termij n 
als het pensioen, dat hem zou zijn toegekend , 
indien art. 48, 2e I id der Pensioenwet 1922 
bij de wet van 28 Mei 1925, S. 216 , niet ware 
vervallen. Deze aanspraak is o. i. n iet ge
rechtvaardigd en miskent de bedoel ing van de 
wijziging van art. 48 bij de aangehaalde wet 
van 28 Mei 1925. Deze wijziging had juist ten 
doel de mogelijkheid te openen, aan jongere 
ambtenaren, tot wie ook K. moet worden ge
rekend , toe te kennen in plaats van een 
levens lange uitkeering tot een ge t·ing bedrag 
een afloopende uitkeering, die hen in staat 
stelt een overgangsperiode door te komen, dus 
een 11itkeei-ing, die in tijdsdum· beperkt, doch 
in bedrag niet te laag mag zijn. Dit karakter 
heeft ook het wachtgeld , dat K. doo ,· ons is 
toegekend , bij ons beslui t van 10 Novembe ,· 
1933, n° . 3, le afdeel ing B . 

De duur en het bedrag van het wachtgeld 
werden daarbij bepaald overeenkomstig de ar
tike len 47, '48 en 49 van het reglement voor 
de ambtenarnn in dienst der prov incie Fries
land. 

K. verkeert echter, evenals de andere bij 
de reorganisa tie van den keuringsdienst ont
slagen ambtenaren, in een bijzondere positie. 
De reorganisatie had plaats op aandrang va11 
de Regeering en de Minister van Binnen-
1 andsche Zaken stelde daarbij aanvankelijk 
den e isch, dat de inkrimping van het perso-
11eel moest worden verkregen door ontslag 
en/of op wachtgeldstelling op de wijze en naar 
de regelingen, a ls go lden voo r de Rijks
ambtenaren. ader werd door den Minister 
van Sociale Zaken, op wien intusschen de 
zorg voor de zaken betreffende de keuring en 
aandu id ing van waren was overgegaan, medege
deeld, dat tot d ie regelingen ook behoorde de 
Rijkswachtgeldregeling, neergelegd in het Ko
ninklijk besluit van 3 Augustus 1922, S. 479, 
laatstelijk gewijzigd bij het Koninkl ijk besluit 
van 14 Juli 1927, S. 250. Dienovereenkomstig 
ontwierpen wij een voorstel aan de Staten, 
stre kkende om de artike len , betreffende het 
wachtgeld in het provinciale ambtenaren
reglement, voor de ambtenaren van den keu
ri11gsdienst buiten toepassing te stell en en 
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daarvool' in de plaats te doen tl'eden de rege
len voor de toekenning van wachtgeld aan 
burgerlijke Rijksambtena ren. 

Intusschen rezen van verschillende zijden 
bezwaren en werd de uitvoering van de reor
ganisatie voorloopig opgeschort. Hangende de 
zaak dee lde de Minister na der mede, dat de 
verwijzing naar de Rijkswachtgeldregeling 
uiteraard slechts gol d, wanneer voor het af te 
\·loe ien personeel niet een provinciale wacht
geldregeling gold. Wij hebben toen het ont
werp-voorste l aan de Staten verder laten rus
ten en de p,-ovinciale wachtgeldregeling toege
past. 

Bij ons bestond echter geen bezwaar tegen 
de toepassing van de Rijksregeling. Wij acht
ten zulks in deze bijzondere gevallen, waarin 
de zaak een gemengd karakter - Rij ks en 
provinciaal - droeg, niet onbil lijk. In dien 
zin is dan ook geadviseerd , toen K. op grond 
va11 art. LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, 
S . 216, de tusschenkomst van Hare Majesteit 
de Koningin inriep. 

Dit geeft ons thans aanleiding te verzoeken, 
bij een eventueele gunstige beschikking op 
het beroep, niet verder te gaan dan toepass ing 
,·an de bepalingen van art. 3, 2e alinea van 
het geldende Rij kswach tgel dbesl uit. 

Het geval bedoeld in de 3e alinea is niet 
aanwezig"· 

I n recht;: 
0. dat, op grond van den inhoud der ge

dingstukken, moet worden aangenomen, dat 
aa11 klager bij het vo01melde besluit van Geel. 
Staten van Friesland van 10 November 1933, 
n°. 3, le Afdeeling B, een wachtgeld is toe
gekend. dat, zoowel wat de grootte van het 
rnstgestelde bedrag als de tijdvakken, waar
over het werd verleend, betreft, geheel voldoet 
aan de desbetreffende bepalingen van de van 
toepassing zijnde provincia le verordening der 
prov incie Friesland ; 

0. dat klager, dit wachtgeld onvoldoende 
oonleelende, ingevolge het bepaalde bij ar
tikel LXXXVII der wet van 28 Mei 1925, 
S. 216, ter zake de beslissing der Kroon heeft 
ingeroepen ; 

0. dat bovenvermeld Koninklijk Besluit van 
24 Apri l 1934, N°. 32, aan klager een wacht
ge ld heeft toegekend overeenkomstig het 
wachtgeld, hem door Ged. Staten van Fries-
1 and verleend, behoudens deze wijzi ging, dat 
het t ijdvak, waarover hem f 1400 per jaar 
toekomt, eerst eindigt op 1 October 1936 en 
11 iet met ingang van 1 April 1935; 

0. dat klager van dit besluit krachtens het 
bepaalde bij artikel 3, lid 2, onder a, der 
Ambtenarenwet 1929 bij dezen Raad in beroep 
is gekomen, zoodat alsnu moet worden be
slist of dit besluit op een der gronden, ge
noemd in art. 58, li d 1, d ier wet, kan worden 
a angevochten; 

0. dat klager niet heeft aangevoerd, dat de 
Kroon bij het nemen van het bestreden be
sluit van haar bevoegdheid kennelijk een an
der gebruik heeft gemaakt dan tot de doel 
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven 
en ook dezen Raad in geen enkel opzicht is 
g-ebleken, dat deze grond, welke zou kunnen 

leiden tot nietigverklarine van het bestreden 
besluit, in casu aanwezig is; 

0. dat alsnu nog moet worden beantwoord 

deze vraag, of het bestreden besluit fe itelij k 
of rechtens strijdt met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschri ften ; 

0. dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, omdat geenerlei a lgemeen ver
bindend voorschrift ka n worden aangewezen -
en met name voormeld artikel LXXXVII niet 
a ls zoodanig kan worden aangevoerd - het
we lk zou verplichten aan klager een wacht
ge ld tot een hooger bedrag of over een langer 
tijdvak toe te kennen, clan bij het bestreden 
besluit is gesch ied; staande het toch, blijkens 
genoemd arti kel LXXXVII, te r vrije beoor
cleel ing van de Kroon, in elk voorkomend 
geval te bepalen, of en, zoo ja, tot welk be
drag of over welk t ijdvak de ontslagene op 
wachtgeld aansp1-aak kan maken , zij het ook 
dat de Kroon, bij het nemen van haar be
slui t, a lthan moet toekennen - zooals in casu 
ook is geschied - een wachtgeld tot zoodanig 
bedrag en over zoodanig tijdvak als door de 
desbetreffende wachtgeldregel ing wordt ge
eischt; 

0. dat het beroep derhalve ongegrond moet 
worden verklaard; 

Rechtdoencle in naam der Koningin! 
Verk laart het beroep ongegrond. 

(A.B.) 

23 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 24.) 

Gedep. , 'taten hebben ten onrechte mach
tig ing tot publieken verkoop van onroerend 
goed geweigerd, nu het risico omtrent den 
te bedingen prijs niet groot is te a~hten . 
het bestuur het in de hand heeft. den 
koopprijs te limiteeren, en de door Geel. 
Staten gewenschte ,-erhuring als los land 
eveneens haar risico meebrengt. 

Wij WILHELMINA, enz. : 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Regenten van het Old Burgcrwee huis te Sneek, 
tegen het besluit van Gedep. Staten van Fries
land van 13 December 1933, n°. 112, l• afdeeling 
B, bij welk besluit aan Regenten machtiaing 
tot publieken verkoop van de Zathe en Lan°den 
,,Sperkhem" te Sneek is geweigerd; 

Den Raad van State, Afcleeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 Juni 1934, n°. 350 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Rinnenlandsche Zaken van 18 Juli 1934, 
n°. 5918, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Geclep. Staten van Friesla nd bij boven
genoemd besluit hebben geweigerd, aan Re
genten van het Old Burgerweeshuis te Sneek 
machtiging te verleenen om de Zatho en 
Landen "Sperkhem" publiek te verkoopen en 
voor hot ontvangen bedrag een Zathe en Landen 
van ongeveer dezelfde grootte elders te koopen, 
uit overweging, dat regenten als motieven voor 
hun verzoek opgeven, dat- de toestand der ge
bouwen van de Zathe Sperkhem van dien aard 
is, dat zij de verantwoordelijkheid van een 
verdere bewoning eigenlijk niet meer durven te 
dragen ; dat plannen tot vernieuwing echter tot 
dusver op de betrekkelijk groote bedragen, 
,~ elke hiermede gemoeid zijn, en welke in geen 
enkelen vorm rente zouden afwerpen, zijn afge
stuit: dat zij voorts verwachten, dat de ligging 
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van Sperkhem in de onmiddellijke nabijheid 
van Sneek ten gevolge zal hebben, dat de lan
den een niet onbelangrijk hoogeren prijs zullen 
opbrengen dan men anders zou mogen verwach
ten, zoodat elders een prima Zathe en Landen 
van ten minste dezelfde grootte voor een !ageren 
prijs kan worden gekocht ; dat, voor zoover 
de ligging der Zathe en Landen in de nabijheid 
van Sneek invloed op den prijs zal hebben, 
o'.lldat zij de gebruikswaarde verhoogt, deze 
omstandigheid ook in de huur tot uiting kan 
komen, en dus ook thans reeds van die gunstige 
ligging kan worden geprofiteerd ; dat, voor 
zoover regenten een hoogeren prijs verwachten, 
omdat in de toekomst de gronden misschien een 
andere bestemming kunnen verkrijgen, bijvoor
beeld voor bouwterrein of industrieterrein, dit 
voordeel, zoo het nu reeds aanwezig mocht zijn, 
toch steeds grooter zal worden, en zeker geen 
reden is, om de gronden nu van de hand te doen; 
dat de slechte toestand der gebouwen vermoe
delijk ook invloed heeft op de huur, zoodat een 
verbetering of vernieuwing daarvan de huur 
zal doen stijgen, en de kosten der verbetering of 
vernieuwing dus eenige rente zullen opbrengen; 
dat t en slotte de verkoop en de aankoop niet 
onbelangrijke kosten zullen medebrengen, welke 
toch zeker in één dier gevallen feiteljjk ten laste 
van het Old Burgerweeshuis zullen komen ; 

dat zii - Gedep. Staten - op grond van een 
en ander van oordeel zijn, dat met de door 
regenten voorgenomen transacties, al is mis
schien de kans op eenig onmiddellijk geldelijk 
voordeel niet buiten gesloten, het belang der 
instelling niet duurzaam zal worden gediend ; 

dat van dit besluit Regenten voornoemd bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
de betreffende Zathe en Landen, genaamd 
"Sperkhem", ligt in de onmiddellijke nabijheid 
van de gemeente Sneek en een deel der landen 
grenst aan het zoogenaamde uitbreidingsplan 
dier gemeente ; 

dat aan de gebouwen in de laatste jaren alleen 
het allernoodzakelijkste onderhoud heeft 
plaats gehad ; dat de architect hun wijst op een 
dreigend gevaar voor instorten, zoodat Regen
ten der Stichting de verantwoordelijkheid voor 
een verdere bewoning niet durven dragen ; dat 
in de eerste plaats onder oogen is gezien de 
bouw van een nieuwe boerderij, waarvan de 
kosten naar schatting plus minus f 18.000 
zullen bedragen ; dat - wijl hlervoor geén fonds 
aanwezig is - dit bedrag van het kapitaal der 
Stichting zal moeten worden genomen ; dat dan 
evenwel de exploitatierekening jaarlijks niet 
alleen met de rente à 4½ % van deze f 18.000 
zal worden bezwaard, doch dat tevens gere
kend dient te worden met eene afschrijving à 3 % 
waardoor de exploitatie-rekening dus in totaal 
bezwaard wordt met 7½ % van f 18.000 is 
f 13/i0; dat t egenover dezen jaarlijkschen uit
gaaf post van f 1350 geenerlei ontvangst staat, 
aangezien de :r.achter - ook nadat hij een 
meuwe boerderij heeft gekregen - geen hcoger 
huurbedrag kan betalen ; dat hierbij rekening 
ruent te worden gehouden met het feit, dat het 
grootste deel va.n de inkomsten der Stichting 
bestaat uit huren van Zathen en Landen en 
zoogenaamde losselanden, welke huren in de 
laatste jaren dermate zijn gedaald, dat Regen
ten de grootste moeite hebben eene sluitende 
begrooting te maken en de rekeningen van de 

laatste drie jaren zelfs een verlies hebben opge
leve>rd; dat zij. in verband hiermede er ernstig 
bezwaar tegen maken door den bouw eener 
rueuwe boerderij de exploitatierekening der 
Stichting nog eens extra te belasten met de 
boven berekende f 1350; dat in de tweede 
plaats is overwogen de Zathe en Landen te 
verkoopen en voor de ontvangen koopsom 
elders een in prima staat verkeerende Zathe 
en Landen van ongeveer gelijke grootte aan te 
koopen, waarbij in aanmerrung werd genomen 
de gunstige ligging van "Sperkhem" in de 
onmiddellijke nabijheid van de gemeente Sneek, 
die haar ~en - misschlen speculatieve - waarde 
zou geven, welke nog al wat zou uitgaan boven 
de tegenwoorilige algemeen geldende verkoop
prijzen voor landen van eenzelfde kwaliteit, 
zelfs al werd door den kooper rekening gehouden 
met de bouwvalligheid van de gebouwen ; dat 
in de derde plaats is gedacht aan amoveering 
van de oude gebouwen en dan bij de Zathe 
behoorende landen als zoogenaamde losse 
landen aan koemelkers uit Snéek en omgeving 
te verhuren ; dat daarbij echter niet dient te 
worden vergeten, dat de Stichting reeds ruim 
50 h.a. losse landen heeft te verhuren, zoodat 
- als de ruim 'H ha van "Sperkhem" hieraan 
worden toegevoegd - deze vrij groote hoeveel
heid, in één hand gebracht, den t,e bedingen 
huurprijs wel eens niet onbelangrijk zou kunnen · 
drnkken, vooral ook, daar de gemeente Sneek 
tevens meerdere perceelen land zoogenaamcl 
,,los" verhuurt; dat - ingeval tot verhuring als 
losse landen werd overgegaan - de tegenwoor
dige huurder der Zathe en Landen, rue een groot 
gezin heeft, zijn bedrijf zou moeten staken, 
t,enzij het mocht gelukken elders een Zathe en 
Landen te kunnen huren ; dat zij meenen in dit 
geval een onbillijkheid te begaan tegenover de
zen huurder, rue in den loop der jaren - om 
hun ter ,,ille te zijn - een paar malen afstand 
heeft gedaan van een hem reeds gegeven toe
ze~ging om te verhuizen naar een andere, in 
pnma staat verkeerende, Zathe en Landen der 
Stichting, en hoewel zij zich volkomen bewust 
zijn, dat dit geen doors lag mag geven bij hunne 
beslissing, ziJ toch meenen, dat met deze om
standigheid wel eerugszins rekening mag worden 
gehouden ; dat huns inziens de voordeeligste 
oplossing is, de Zathe en Landen "Sperkhem" 
te verkoopen en voor de opbrengst elders een 
prima Zathe en Landen van ongeveer dezelfde 
grootte aan te koopen ; 

0. dat hoewel het niet uitgesloten is, dat 
Regenten zullen worden teleurgesteld in den 
priJs, welke thans voor "Sperkhem'' is te 
krijgen, er ~een reden is, rut risico groot te 
achten, terw1jl het zelfs mogelijk is, dat achteraf 
zal blijken, dat de realisatie van dit bezit 
terecht met tot later tijden is uitgesteld ; · 

dat Regenten het daarenboven in de hand 
hebben, den koopprijs te limjteeren; 

dat voorts de oplossing, welke> bl~jkens de 
stukken door Gedeputeerde Staten de meest 
aangewezene wordt geacht, te weten de verhu -
ring van de bij "Sperkhem" behoorende landen 
als los land, eveneens haar risico meebrengt, 
wijl niet vaststaat, dat zich daarvoor voldoende 
gegadigden zullen voordoen en bij het toegeno• 
men aanbod de huurprijs niet zal dalen ; 

dat, een en ander in aanmerking genomen. 
moet worden geoordeeld dat er geen genoegzame 



317 25 JULI 1934 

reden bestaat om de door Regenten voorgeno
men verandering van belegging af te keuren ; 

Gezien de Armenwet · 
Hebben goedgevonden en verstaan· 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten, alsnog aan Regenten van 
het Old Burgerweeshuis te Sneek d e gevraagde 
machtiging te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belagt enz. (A. B.) 

25 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Keurenwet art. 18.) 

Een polderbestuur kan aan een vergun
n ing tot demping van slootgedeelten wel 
,·oorwaarden verbinden in verband met de 
omstandigheid, dat de waterberging van 
den polder door de demping niet onbena
deeld zal blijven, doch als geldelijke ver
goeding mag niet meer gevorderd worden 
dan het bedrag der kosten, die voor den 
polder uit de demping mogen gerekend 
worden voort te vloeien. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

H . Zanen Czn. in zijne hoedanighe id van Di
·recteur der N. V. Aanneming M aatschappij 
Zaken en V erstoep gevestig d te Gouda, tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Zuid-Hol
land van 1 November 1932, n°. 133, waarbij 
a fwijzend werd beschikt op zijn verwek, in 
zijne genoemde hoedanighe id gedaan, om ver
nietiging van de voorwaarde tot het betalen 
van een bedrag van f 570 voor gemis van boe
zem, gesteld bij de vergunning, welke bij 
schrijven van 8 Juni 1931, n°. 107, door het 
bestuur van den polder Zestienhoven aan de 
genoemde Naamlooze Vennootschap was ver
leend tot demping van slootgedeelten in di en 
polder; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Februari 1934, n°. 251 (1933) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
·waterstaat van 20 Juli 1934, n° . 450, Afd. 
Waterstaatsrecht; 

0. dat het besluit van Gedep. Stat.,,, 0 . a. 
steunt op de overwegingen, dat a rt. 6 dei· 
Keur van den polder, onder welks werking de 
vergunning werd verleend, verbiedt "zonder 
vergunning van het bestuur een watering, 
tocht of sloot of een gede!'llte daarvan, te dem
pen, te versmallen of ·af te dammen"; dat 
deze keurbepaling de bedoeling heeft, te wa• 
ken tegen de schade, welke voor den polder 
ontstaat door verkleining van de waterberging 
in den polder; dat uit het ingestelde onder
zoek is gebleken, dat de betrokken slooten in 
open verbinding staan met en mitsdien deel 
uitmaken van de wateroppervlakte, welke van
wege den polder wordt bemalen, en dus die
nen tot berging van polderwater; dat het 
niet in strijd is met art. 18 der Keurenwet om 
aan een vergunning tot demping van een ge
deelte van den polderboezem de voorwaarde 
Ie verbinden, dat een bedrag wordt betaald 
tot dekking van de kosten, voor den polder 
voortvloe iende uit de meerdere bemaling, 
welke tengevolge van de demping van dat 

gedeel te polderboezem noodzakelijk wordt ; 
dat, wat er ook van zij, dat het polderbestuur 
bij vroegere soortgelijke dempingen voor de 
berekening der vergoedingen wegens gemis 
van boezem een anderen maatstaf zoude heb 
ben aangelegd en derhalve bij de berekening 
der vergoedingen willekeurig zoude te werk 
gaan, thans slechts de vraag dient te worden 
beantwoord, of de , van de voornoemde Naam
looze Vennootschap geëischte, vergoeding niet 
te hoog is te achten ; dat het bedrag van f 570, 
overeenkomende m et f 1 per strekkenden me
ter te dempen sloot, door het polderbestuur 
tot dekking der meerdere bemalingskosten ge
vorderd, hun college niet te hoog voorkomt ; 
dat immers de kavel en heinslooten ingevolge 
het bepaalde in art. 2 der polderkeur, a ls 
zijnde gelegen in het pol derdeel La ,ig Zestien
hoven, een breedte op den waterspiegel be
hooren te hebben van 2.50 en 2 m zoodat - · 
buiten beschouwing latende of hier sprake is 
van kavel- of van heinslooten - ten hoogste 
f 0.50 per m2 te dempen oppervlakte in reke
ning wordt gebracht; dat daarbij voorts in 
aanmerking dient te worden genomen, dat i11 
het algemeen de schaden, welke polders lijden 
wegens verkleining van hun boezemruimte, 
niet nauwkeurig door bedragen zijn aan te 
geven, maar bij het bepalen dezer bedragen 
rekening dient te worden gehouden met soort
gelijke voortgezette dempingen, waardoor in 
de naaste toekomst een sterkere bemaling er. 
daarmede gepaard gaande hoogere uitgaven 
voor den polder noodzakelijk zouden kunnen 
worden ; 

dat van dit besluit H. Zanen Czn., te Gouda, 
in zijne hoedanigheid van Directeur der N. V. 
Aanneming Maatschappij voorheen Zanen en 
Verstoep, te Gouda, bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat ingevolge art. 18 
der K eurenwet eene voorwaarde, als thans is 
opgelegd uitsluitend m ag strekken tot bescher
ming van die belangen , om welke het ver
eischte van vergunning is gesteld; dat de op
gelegde voorwaarde beteekent, dat hij per m 2 

gedempte sloot moet beta len f 0.40 à f 0.50 
hoewe l de polder door deze demping die 
schade niet lijdt; dat hetzelfde polderbestuur 
gel ijktijdi g aan de firma Speelman te Over
schie, f 1 per m2 in rekening brengt, zulks 
hoewel het voor den polder meer bezwaar op
levert, dat wordt overgegaan tot demping van 
het gedeelte boezemwater van de gemel de 
firma Speelman,.; dat derhalve het polderbe
stuur van willekeur bij de bepaling van het 
bedrag in elk geval niet is vrij te pleiten; 
dat hij verzoekt, de gestelde voorwaarde te 
vernietigen, subsidiair het daa rheen te leiden, 
dat andere financieele voorwaarden daarvoor 
in de plaats worden gesteld, waarvan onom
stootelijk vaststaat, dat deze in ovreenstem
ming zijn met de vermeerdering van uitgaven 
of kosten van het waterscha p tengevolge va11 
het verleenen van de vergunning; 

0 . dat ingevolge art. 18, le lid , der Keuren
wet voorwaarden, te verbinden aan vergun
ningen om iets te doen o f na te laten, door 
het uitvoerend bestuur verlee nd krachtens 
eene keur of politieverordening, uitsluitend 
mogen strekken tot bescherming van die be
l a ngen, om welke het vereischte van ve rgun
ning is gesteld; 
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dat in art. 6 der K eur ,·an den polder Zes
ti enhoven het vere ischte van vergunn ing mag 
g·eacht worden - nu het tegendeel uit dat 
voorschrift niet blijkt - mede te zijn gesteld 
nm het belang, dat deze polder heeft bij de 
waterberging, zoodat, indien eene aan eene 
vergunning verbonden voorwaarde hare recht
vaardiging in de bescherm ing van dat belang 
vindt, aan het bovenvermelde voorschrift van 
art. 18, l e I id, der K euren wet is voldaan ; 

dat echter de onderhavige door het bestuur 
rnn den polder Zestienhoven opgelegde voor
waarde niet ten volle kan geacht worden noo
rl ig te zijn tot bescherming van het belang 
va n de waterberging; 

dat toch een door den Rijkswaterstaat inge
steld onderwek. hetwelk op verzoek van de 
Afdeel ing van den Raad van State, voor de 
Geschi!Jen van Bestuur, aanvulling heeft on
dergaan, heeft u itgewezen, dat weliswaar, 
mede met het oog op de mogelijkheid van 
voortzetting van de demping van boezemwater 
in den polder, de waterberging van den pol 
der geacht kan worden door de onderhavige 
demping van de slooten niet volkomen onbe
nadeeld te blijven. doch dat de kosten, welke 
voor den polder uit die demping (in den be
nedenµol der ) mogen gerekend worden voort 
te vloeien, volgens eene techn ische becij fering 
zijn te ramen niet op f 0.50 per m2 - zooals 
het polderbestuur en Gedep. Staten hebben 
gedaan - doch slechts op f 0.15 per m2 ; 

dat dus voor de demping van de slooten niet 
de betaling van een bedrag van f 570 doch 
slechts van f 171 a ls voorwaarde had mogen 
zijn gestel cl ; 

dat dus de voorwaarde, zooals zij is gesteld, 
strijdt met het meergemelde voorschrift der 
Keurenwet ; 

dat mitsdien Gedep. Staten ten onrechte op 
het verzoek van den appellant tot vernietiging 
van deze voorwaarde a fwij zend hebben be
schikt: 

nez ien de K elll'enwct en de Walerstaatswet 
1900: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
,net vernietiging van het bP,.streden besluit 

<Ie meergenoemde dooi· het bestuur van den 
µo lder Zestienhoven aan de onderwerpelijke 
vergnnning verbonden voorwaarde te vernie
tigen. 

Onze ;\[ inister van Wate rstaat is belast enz. 
(A.B.) 

27 J uli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet al't. 228e.) 

Het zakelijk karakter van het erfpachts
rncht verzet zich niet tegen latere wijziging 
van den canon, ingeval de omstandigheden 
daartoe aanleiding mochten geven. Met 
het oog op de hu idige maatschappelij ke 
toestanden kan dan ook een in 1921 vast
gestelde jaa dijksche cano11 thans te hoog 
zij n. 

Wij Wll,HELMINA, enz. ; 
Besch ik kende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders, namens den raad 
de r gemeent'3 Franeker, tegen het besluit van 

Gedep. taten rnn Fl'iesland rnn 25 October 
1933, n°. 133, 2e Afd ., waarbij goedkeur ing is 
onthouden aan het ra.adsbe I uit d ier gemeente 
van 26 Mei 1933 tot verlaging van den erf
pachtscanon, rustende op het perceel gemeente 
Franeker, sectie A . 11°. 2753, ten laste van 
H. Sikkema te Franeker; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuul'. gehoord, advies van 
14 Maart 1934, n°. 123 ; 

Op de voordracht vau Onzen ll-liniste,· rnn 
Binnen landsche Zaken van 24 Juli 1934. n°. 
8324, Afd. B.B. ; 

0 . dat de raad van Franeker in zijne ver
gadering van 26 Mei 1933 heeft besloten , be
houdens goedkeuring van Gedep. Staten van 
Friesland, den jaar! ijkschen erfpachtscanon. 
rustende op het perceel gemeente Franekel'. 
sectie A n°. 2753, ten laste van H. Sikkem~ 
voornoemd, met inga11g van het jaar 1933 te 
verlagen en te brengen van f 51 .50 op f 25 , 
uit overweging, dat bij raadsbesluit van 6 Oct. 
1921 , goedgekeurd door Gedep. Staten dd. 13 
October 1921 en bij akte dd. 14 Februari 1922 
verleden voor notari S. Posthumus, onders
hands aan Sikkema is verkocht het voormalige 
brandspuithuisje en het voormali ge visch 
markthuisje en de verdere opstallen voor de 
som van f 160, terwijl aan hem in e rfpacht is 
uitgegeven voor den tij d van 50 jaren, te be
ginnen 1 Januari 1922 tegen betaling van éen 
jaar! ijkschen erfpachtscanon a d f 51.50, de 
grond thans ten kadaster bekend als perceel 
Sectie A n°. 2753, g root 90 m2, waarop het 
genoemde brandspuit- en vischmarkthuisje en 
verdere opsta!J en zich bevonden en waarop 
hij het thans nog door hem bewoonde woon
huis heeft laten bouwen; dat hem bij nadere 
overweging een erfpachtscanon tot een bedrag 
van f 51.50 voor den duur van vijftig jareu 
te hoog wil vool'komen en eene verlaging tot 
een bedrag van f 25 al leszins billijk moet wor
den geacht; 

dat Gedep. taten vau Friesland bij hun 
besluit van 25 October 1933, n°. 133, 2e Afd .. 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat erfpacht. 
in tegenstelling tot huur, 11aa r haar aard een 
contract is. dat binnen den tijd, waarvoor het 
is aangegaan. niet voor wijziging in aanmer
king komt, weshalve verlaging van den ca non 
bezwaar ontmoet; dat naar het oordee l van 
hunne vergadering voor de gemeente te min
der termen be taan, om den canon te ver
lagen, nu de belanghebbende den bedoelden 
grond in e rfpacht heeft genomen tegen een 
door hem zelf geboden som, waardoor hij in 
dezen el k financieel risico heeft aanvaard; 

dat van deze beslissing de raad van Frane
ker bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het hem wil voorkomen. dat ecne 
pacht- of huur,·erbintenis eveneens een con
tract is, aan welks bepalingen beide pa rtijen 
zich dienen te houden, en dat a ll een buiten
gewone tijds- en/of persoonlijke omstandig
heden wijziging va11 het pacht- of huurcontract 
wensche lijk of noodzakel ijk kunnen maken: 
dat zeer groot is het getal van huur- en pach t
overeenkomsten, die in de laatste jaren op 
grond van de huidige tijdsomstandigheden zijn 
gewijzigd, terwijl deze lfde motieven - gewij
zigde maatschappelij ke toestanden. welke hun 
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terugslag vinden in de verschillende gezins- 1 27 
en persoonlijke omstandigheden van betrok
kenen - ook in casu gelden voor de erf
pachtsovereenkomsten, waarbij te hooge canon 

Jul i 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet a.-t. 248 . ) 

Geel . Staten hebben terecht goedkeur·ing· 
onthouden aan een wijziging der begroo
ting in verband met den aanleg en de uit
breiding van een leiding voo1· de gasvoor
ziening der gemeente, nu niet aannemelijk 
is gemaakt, dat er thans dringende be
hoefte aan gasvoorz ien ing in die gemeonte
bestaat, de toestand h arer financiën iedere 
niet strikt noodzakelijke uitgave ontoelaat
baar doet achten, de rendabilite itsrekenin,;
aanvechtbaar is en de gaslevering schade 
moet berokkenen aan de electric iteitsmaat
schappij , welke de e lectriciteitsvoorziening
in de gemeente verwrgt en waarbij zij 
financieel is betrokken . 

werd bedongen of toegezegd: dat in het on
derhavige geval de canon te hoog is , wat in 
de al1ereerste plaats kan blijken uit het jaar, 
waarin de overeenkomst tot standkwam (1921/ 
1922), zijnde de tijd van hoogconjunctuur, 
vervolgens uit het bedrag van den canon, 
groot f 51.50 per jaar, daar na afloop van den 
e rfpacbtste rmijn Sikkema voor 90 m2 grond 
in totaal f 2575, of meer dan f 28.50 per m2 

zal hebben betaald; dat ook de toestand van , 
het bedrijf en het gezin van Sikkema zoodanig 
is, dat de financiën verre van rooskleurig zijn 
te noemen; dat de inkomsten traag vloeien 
en de inning van den canon ieder jaar aanlei-
ding geeft tot moeilijkheden en zulks niet uit 
onwi l : dat de ,·aad voorts meent de aandacht 
te mogen vestigen op de sterke daling in de 
gemeente van de waarde der onroerende 
e igendommen, welke behalrn in de gewijzigde 
t ijdsomstandigheden ook zijn oorzaak vindt in 
de hoogere belastingen, welke noodwendig 
moeten worden opgelegd en betaald; dat voor
beelden van dal ing van panden en andere 
onroerende eigendommen tot een aanzienlijk 
bedrag beneden de helft der waarde, gerekend 
bij vóór vijf jaren, voor de hand I iggen; dat 
andere erfpachtsovereenkomsten met een der
o-elijken hoogen canon de gemeente niet heeft 
aangegaan; 

0. dat het zakel ijke karakter van het erf
pachtsrecht zich niet verzet tegen latere wijzi
g ing van den canon, ingeval de omstandig
heden daartoe aanleiding mochten geven: 

dat zulks hier het geval is en de raad te
recht heeft geoordeeld, dat met het oog op 
de huidige maatschappelijke toestanden de in 
1921 voor het genoemde perceel vastgestelde 
jaadijksche canon ten bedrage rnn f 51.50 
voor den tegenwoordigen erfpachter te hoog 
is en naar billijkhe id behoort te worden terug
gebracht tot f 25; 

dat Gedep. Staten dit I aatste niet hebben 
betwist en zij, blijkens hun te dezer zake uit
gebracht advies, aan het raadsbeslu it hunne 
goedkeuring hebben onthouden om principieele 
redenen, welker gegrondheid niet kan worden 
e rkend· 

dat o'nder deze omstandigheden het rnadsbe
sl 11it alsnog behoort te wordcu goedgekeurd ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

,net vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten van Friesland van 25 Oct. 
1933, 11°. 133, 2e Afd., alsnog goedkeuring te 
verleenen aan het beslu it van den raad der 
gemeente F1·aneker van 26 Mei 1933, tot ver
laging van den canon voor het in edpacht uit
gegeven percee l, kadastraal bekend gemeente 
Franeker, sectie A n°. 2753. 

Onze Mini ste r van Binnenlandsche Zaken is 
bela~t enz. 

(A. B) 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld doo,

den raad der gemeente Veendam tegen de bij 
chrijven van 12 October 1933 letter C. a. 5e• 

afdeel ing, door Geel. Staten van Groningen 
aan het bestuur der voornoemde gemeente 
kenbaar gemaakte beslissing, dat goedkeuring
is onthouden aan het raadsbesluit van 4 Mei 
J 933, N°. VI b, waarbij op de gemeentebe
grooting voor het jaar 1933 een post is ge
bra ht voor den aanleg en de uitbreiding van 
een leiding voor de gasvoorziening der ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Juni 1934, N° . 368; 

Op de voordracht van Onzen Minister van. 
Binnenlandsche Zaken van 26 Juli 1934 N °. 
16892, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Geel. Staten van Groningen bij schrij
ven van 12 October 1933 aan het gemeente
bestuur van Veendam berichtten, dat zij hunne 
goedkeuring hadden onthouden aan de wijzi
ging van de begrooting dezer gemeente voor 
1933 dd. 4 Mei 1933 , N°. VI b, waarbij aan 
deze begrooting een post is toegevoegd van 
f 124,685 voor den aanleg en de uitbreiding· 
van een leiding voor de gasvoorziening in deze· 
gemeente ; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat onder de tegenwoordige ongunstige eco
nom ische omstandigheden elke uitgave, die 
niet bepaald noodzakelijk is, di ent te worden 
vermeden; dat de behoeften, waarin men doo,
den aanleg eener gasle iding in deze gemeente 
wil voorzien, ook op andere wijze kunnen wor
den ben edigd; dat de electr ische energie. 
welke in de gemeente Veendam reeds jaren 
door de N. V. Electriciteitsmaatschappij Veen
koloniën wordt geleverd en waaraan men voor· 
ver! ichting thans a ll erwege terecht de voor
keur geeft, in binnen- en buitenland meer en 
meer ook voor huishoudelijke doeleinden ge
bruikt wordt en er reden is te verwachten. 
dat zij binnen afzienbaren tijd ook bijvoor
beeld algemeen bij het koken gebezigd zal 
worden ; dat electrici tei t door de thans aan
wezige toevoerlei dingen vrijwel in a lle wo
ningen van het platteland kan worden ge
bracht· dat eene gasvoorziening zich immers 
slechts ' tot de meer belangrijke centra en be
bouwde kommen zal moeten beperken en nooit 
eene zoodanige verspreid ing zal kunnen be
reiken a ls de · electriciteitsvoorziening thans 
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1 eeds bezit; dat bij de laatste derhalve een 
grooter algemeen belang betrokken is; dat, 
ind ien dus eene keuze moet worden gedaan, 
deze vallen moet op de voorz iening met elec
triciteit, die• een grooter gedeelte der bevol
king kan bereiken; dat daarbij niet uit het 
oog mag worden verloren, dat eene gasvoor
ziening, welke zich, zooals boven reeds werd 
opgemerkt, tot de meer aaneengesloten be
volkingscentra, dat zijn dus de meest ren
dabele geb ieden, zou beperken, noodzakelijker
wijze aan de electriciteitsvoorziening afbreuk 
zou doen; dat het beschikbaar stellen van be
langrijke kapitalen om streken, waar tot dus
verre nog geen gas wordt geleverd, daarvan 
in de toekomst te voorzien, door hun college 
onder de huidige omstandigheden economisch 
derhalve in het algemeen niet verantwoord 
wordt geacht ; dat dit echter in het bijzonder 
voor de gemeente Veendam geldt, welker fi
nanciën groote zorg baren en waar in de 
eerstvolgende jaren alles zal moeten worden 
gedaan om door het betri.chten van de meest 
mogelijke zu inigheid het geldelijk evenwicht 
te bewaren; dat zij op de door B. en W . 
overgelegde rendabili teitsberekening in de ge
geven omstandigheden niet te zeer zouden 
willen afgaan, ook al daarom niet, omdat zij 
naar hunne meening niet voldoende rekening 
houdt met de vlucht, welke het gebruik vao 
e lectriciteit voor verwarmingsdoeleinden naar 
hu nne overtuig ing in de naaste toekomst 
nemen zal en waardoor het aantal nieuwe aan
.slu itingen aan het gasdistributienet, naar zij 
vreezen, beneden de verwachtin~ zal blijven, 
.zoodat het zeer de vraag zal ZÎJn of de ver
l iezen, welke de voorziening volgens de be
rekening van B. en W. gedurende de eerste 
jaren zal opleveren, wel zoo spoedig zullen 
verdwijnen; dat het opvoeren van den schul
<lenl ast dezer gemeente met een bedrag van 
f 124,685 en het aangaan eener dertigjarige 
overeenkomst met de gemeente Groningen , 
welke voor de gemeente Veendam wel eens 
zeer bezwarend zou kunnen blijken, naar hunne 
meening dus een voor de gemeentefin anciën 
te groot risico oplevert; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Veendam bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaak aanvoerende, dat het besluit tot 
het maken eener gasvoorziening voor deze ge
meente door hem is genomen niet eerder dan 
na een diepgaand onderzoek, waaruit de ren
dabi liteit eener gasvoorziening voor deze ge
meente is komen vast te staan; dat de ren da
b il iteitsrekening, hierbij overgelegd, door een 
terzake ervaren deskundige is opgemaakt aan 
de hand van den over een reeks van jaren 
vastgestelden u itslag van de ontwikkeling der 
gasbedrij ven in Nederland en de exploitatie
uitkomsten van · die bedrijven, waarbij deze 
deskundige zich heeft onthouden van het geven 
van gefl atteerde cij fers, zoodat h ii, appell ant, 
lettende op datgene wat zich overal elders ten 
lande met de gasvoorziening heeft voltrokken, 
terecht kan verwachten, dat ook te Veendam 
een gasbedrijf zich op normale wijze zal ont
wikkelen en n iet te verwachten is, dat deze 
gemeente een uitzonderingspositie zal inne
men: dat de leening, welke voor de gasvoor
ziening moet worden ges loten, ten laste komt 
~-an het bedrijf en niet van den gewonen 

dienst der gemeente, zoodat daarvan geen be-
1 astingverhooging is te verwachten, daar im
me1·s de uit de leening voortvloeiende lasten 
een onderdeel uitmaken van den kostjrijs van 
het product en deze zich uiteindelijk afspiege
len in de afschrijvingen op de bezittingen van 
het bedrijf; dat inderdaad onder de tegen
woordige ongunstige economische omstandig
heden elke niet bepaald noodzakelijke uitgave 
dient te worden vermeden, een waarheid, 
waarvan hij , appellant, zich diep doordrongen 
voelt, doch welke waarheid geldt zoowel voor 
de gemeente als voor h are inwoners; dat, 
wanneer echter door eensgezinde samenwer
king van de gemeente en hare inwoners eene 
besparing kan worden bereikt op de voor de 
laatstgenoemde dagelijks wederkeerende kos
ten, verbonden aan het verkr ijgen van warmte 
voor huishoudelijke doeleinden, het voor de 
gemeente een sociale plicht is, aan dit streven 
tot besparing tegemoet te komen ; dat het 
immers een voldongen fe it is, dat nog, afge
zien van alle hyg iënische voordeelen, het ge
bruik van gas voor spijs- en warmwaterberei
ding economischer is dan het gebruik van 
vaste brandstof en petroleum, waarvan in 
Veendam tot nu toe ten gevolge van het 
ontbreken van gas en ondanks de aanwez ig
heid van een electriciteitsbedrijf zoo goed als 
uitslu itend gebruik wordt gemaakt; dat de 
l'lectrische energie, welke in deze gemeente 
reeds jaren door de N . V. Electriciteitsmaat
schappij Veenkoloniën wordt geleverd en waar
aan men voor verlichting thans allerwege de 
voorkeur geeft, al wordt deze in binnen- en 
buitenland meer en meer, zij het nog in ver
houding tot gas in zeer geringe mate, voor 
huishoudelijke doeleinden gebruikt, uit den 
aard van haar wezen ongeschikt is voor het 
op economische wijze voldoen aan de vrijwel 
in elke huishouding op hetzelfde uur van den 
dag optredende behoefte aan warmte-ontwik
kel ing, aangenomen dan nog, dat de groote 
schare van arbeiders en daarmede economisch 
ge lijkgestelden, electriciteit voor hu ishoude
lijke doele inden zoude afnemen, hetgeen hij , 
appellant, in hooge mate betwijfelt, daar deze 
zijns inziens op het gebruik van gas zijn aan
gewezen; dat weliswaar de electriciteit door 
de bestaande toevoerleidingen vrijwel in all e 
woningen kan worden gebracht, doch niet in 
voldoende hoeveelheid per tijdseenheid, omdat 
de bestaande installaties geen voldoende ko
perdoorsnede bezitten om het g roote kwantum 
stroom, dat bij algemeens afname voor ver
warmingsdoeleinden, op vrijwel _één en het
zelfde. moment, wordt gevraagd, te verwerken, 
zoodat transformatorenstations zullen moeten 
worden bijgebouwd, het aantal transformato
ren uitgebreid, het laagspanningsnet ver
zwaard, evenals vrijwel a lle binneninstalla
ties; dat evenwel tegelijkertijd met de door 
hem, appellant, bestreden bes! issing, aan de 
gemeente H aren wel vergund is, e,en post op 
de begrooting voor gasvoorziening uit te trek
ken, eveneens door een overeenkomst met de 
gemeente Groningen, zoodat h ij zich afvraagt, 
of in de gemeente Haren geen gebruik van 
electrische apparaten kan worden verwacht, 
en zijns inziens hierin terecht een rnconse
quentie in de besliss ing van Ged. Staten ziet; 
dat de overweging van Ged. Staten, dat in 
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een tijd van economischen voorspoed, waarin 
de noodige middelen gemakkelijk kunnen wor
den verkregen en opgebracht, het college geen 
ernstige bedenkingen zou kunnen maken, thans 
minder zwaar behoeft te drukken, nu blijkens 
tabel A N°. 7, van het bij de Eerste Kamer 
in behandeling zijnde ontwerp van wet tot 
heffing van een omzetbelasting, electrische 
kookapparaten en electrischt haarden, als 
zijnde weelde-artikelen, uitzonderlijk zwaarder 
worden belast; dat ook hij er van overtuigd 
is, dat er naar gestreefd moet worden, met 
elke uitgave het grootst mogelijke rendement 
te verkrijgen en moet worden voorkomen, dat 
een grooter belang wordt geschaad, doch juist 
deze overtuiging hem heeft doen besluiten tot 
de gasvoorziening, omdat daarvan allen kun
nen profiteeren, terwijl bij lever ing van elec
triciteit voor koken dit slechts voor de beter 
gesitueerden is weggelegd; dat ook de over
,rnging van Ged. Staten, dat het beschikbaar 
stellen van belangrijke kapitalen om streken, 
waar tot dusver nog geen gas wordt ge
leverd, daarvan in de toekomst te voorzien, 
onder de huidige omstandigheden economisch 
derhalve in het algemeen niet is verantwoord, 
in haar algemeenheid niet opgaat en zeker 
niet, wanneer het besluit daartoe niet dan na 
deskundige voorlichting en na veeljarige over
wegi ng is genomen en een voorzichtig opge
sette raming binnen a fzienbaren tijd een 
rendabel bedrijf doet verwachten; dat het 
daarentegen onder de huidige omstandigheden 
raadzaam is te achten tot gasvoorziening over 
te gaan, nu de partijen der materialen, be
noodigd voor den aanleg van een gasbuizen
net, een ongekend laag peil hebben bereikt, 
waardoor de mogelijkheid wordt geschapen, 
om het in de onderneming te investeeren ka
pitaal zoo laag mogelijk te houden; dat de 
hewering, dat de aan het college van Geel. 
Staten overgelegde rendabiliteitsberekening 
niet voldoende rekening houdt met de vlucht, 
welke het gebruik voor verwarmingsdoeleinden 
van electriciteit naar de overtuiging van dit 
college in de naaste toekomst zal nemen, door 
geen enkel bewijs wordt gestaafd en daarbij 
blijkbaar wordt aangenomen, dat de ontwik
keling der gastechniek op het doode punt is 
gekomen; dat het integendeel is komen vast te 
staan, dat gas in de huishouding tot een levens
behoefte is geworden en deze energiebron in 
den achter ons I iggenden tijd voor huishoude
lijke doeleinden de meest economische is ge
bleken en dit in de toekomst ook zal bl ij ven; 
dat sterk mag worden betwij feld, of de Elec
triciteitsmaatschappij Veenkoloniën door de 
r,oncurrentie van het gas in hare ontwikkeling 
zou worden geremd, hetgeen op zich zelf voor 
de gemeente als aandeelhoudster reeds een 
nadeel zou beteekenen, daar deze ontwikke
l iug veel eerder afhankelijk is van het contract 
van stroomlever ing door deze maatschappij, 
gesloten met het door Ged. Staten van Gro
uingen beheerde Provinciaal Electrisch Be
drijf; dat niet valt te ontkennen, dat in het 
aangaan eener dertigjarige overeenkomst met 
de gemeente Groningen een risico ligt, doch 
dit risico naar zijne overtuiging op de hier
voren ontwikkelde gronden van geringen aard 
is; dat zijns inziens grooter is het risico, dat 
de gemeente loopt, wanneer zij zich niet aan-

L. 1931. 

past aan de eischen, die heden ten dage aan 
gezondheid en gemakken in vele kringen der 
bevolking worden gesteld; 

0. dat het wel niet valt te ontkennen dat 
de mogelijkheid om gas te betrekken va'n de 
gemeente Groningen voor de inwoners der ge
meente Veendam voordeelen biedt, doch dat 
anderzijds hier niet van een volstrekte nood
zakelijkheid kan worden gesproken; 

dat zulks immers reeds hieruit kau worden 
afgeleid, dat, terwijl in andere gemeenten 
reeds tal van jaren een gasvoorz iening be
staat, de gemeente Veendam eerst thans eene 
dergelijke voorzien ing voor h are inwoners 
meent tot stand te moeten brengen; 

dat door de gemeente ook niet aannemelijk 
is gemaakt, dat er thans inderdaad een drin
gende behoefte aan gasvoorziening in Veen-
dam zou bestaan; , 

dat nu echter het doen van uitgaven, welke 
als niet strikt noodzakelijk zijn te beschouwen, 
voor de gemeente Veendam ontoelaatbaar 
moet worden geacht, aangezien de toestand 
van hare fin anciën blijkens de stukken groote 
zorg baart; 

dat het doen van uitgaven voor de gas
voorziening te minder kan worden toegelaten, 
uu blijkens de door de gemeente zelve ove1·
gelegde rendabil iteitsberekening de gasleve
ring gedurende de eerste drie jaren verlies 
zal opleveren; 

dat wel volgens deze rendabiliteitsbereke
ning daarvan jaa rlijks een steeds grooter wor
dende winst zal worden gemaakt, doch dat het 
geenszins zeker is, dat een zoo groote toene
ming van het gasverbruik, als waarop deze 
winstberekening is gebaseerd, in een gemeente 
a ls Veendam inderdaad wel zal plaats heb
ben; 

dat hierbij nog komt, dat de levering van 
gas noodzakelijkerwijs schade moet berokkenen 
aan de N. V. Electriciteitsmaatschappij Veen
koloniën, welke de electricite itsvoorziening in 
de gemeente Veendam verzorgt, hetgeen ook 
weer een terugslag zou geven op de gemeente
financiën, aangezien de gemeente immers fi
nancieel bij deze naamlooze vennootschap is 
betrokken; 

dat onder die omstandigheden naar Ons oor
deel terecht door Ged. Staten goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Veendam van 4 Mei 1933, N °. VI b, 
tet wijziging van de begrooting dezer gemeente 
voor het dienstjaar 1933; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Za ken is 

belast enz. (A. B.) 

27 Juli 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a.) 

Al is het in het a lgemeen minder wen
~chel ijk, bij een vaste gemeenteleening de 
geldschieter reeds na 10 jaren afloss ing 
kan vorderen zoo bestaat daartegen toch 
in casu geen bezwaar nu bij den tegen
woordigen stand der beleggingsmarkt het 
niet mogelijk moet worden geacht, een 
conversie van 51/2 op 4¼ % langs anderen 

21 



1934 27 JULI 322 

weg te do n pl aats hebben en het daarui t 
voortvloeiende voordeel geacht kan worden 
tegen de bezwaren eener aflosbaarstell ing 
na 10 ja ren op te wegen temeer nu het 
gemeentebestuur zich de bevoegdheid heeft 
voorbehouden, zijnerzijds te all en tijde tot 
afl oss ing te kunnen overgaan. 

Wij WILHELMINA. enz.: 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Hilversum tegen het besJnjt van 
Gedep. taten van Noord -Holland van 21 
Februari 1934. n°. 156, waarbij goedkeuriru? is 
onthouden aan het raadsbe3Juit van 21 Novem
ber 1933, tot het aangaan van een geldleening 
groot f 89,525 ; 

Den R aad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie van 
20 Juni 1934, n°. 334; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 26 Jul i 1934, n°. 
1594.1 , Afdeeling B. B. ; 

0 . dat de raad der gemeente Hilversum bij 
be3luit van 21 November 1933 heeft besloten 
tot het aangaan van eene geldleening van 
{ 89,525 met de Vereeniging t ot behartiging van 
de belangen van het personeel in vasten dienst 
der N. V. Nederlandsche Gist- en Spiritus
fabriek Bedrijf te Delft ; 

dat Gedep. Staten van Noord-Holland aan 
dit raadsbesluit bij hun besluit van 21 Febr uari 
1934 hunne goedkeuring hebben onthouden, 
daarbij o. a. overwegende, dat onder 2 van het 
raadsbeslu;t wordt bepaald , dat de voornoemde 
vereeniging na t ien jaren gerechtigd zal zijn het 
niet afgeloste gedeelte van de leening op te 
vorderen, zulks met een termijn van opzegging 
van zes maanden ; dat hun college die bepaling 
niet toi-laatbaar acht , aangezien eene zoodanige 
bepaling in besluiten tot het aangaan van geld- .' 
leeningen ten gevolge kan hebben , dat gemeen
ten t e a llen tijde kunnen worden gedwongen 
hare va te schuld geheû of gedeeltelijk af te 
lossen, terwijl oi: h et t ij dstip der aflossing wel 
licht de daarvoor noodige middelen niet of niet 
dan onder te bezw11,rende voorwaarden zijn te 
bekomen, terwij l bovendien die voorwaarde 
aan de leening het karakter van eene vaste 
leen.ing ontneemt ; 

da t het niet strookt met het financieele belang 
der gemeente om , nu alle krachten moeten 
worden aangewend om te komen tot verlaging 
der gemeentelijke uitgaven, een rente-voordeel 
van 1'/4 % per jaar af te wijzen, op grond van 
een " veronderstelde" mogelijkheid, dat bij een 
eventueele opzegging der leening over 10 ja ren, 
de voor aflossing benoodigde middelen niet of 
niet dan onder te bezwarende voorwaarden 
zijn te bekomen ; dat in deze veronderstelde 
mogelijkheid weliswaar eenig risico is begrepen, 
doch da t dit r isico uitermate gering is en boven
dien geheel wordt opgevangen door de ook in 
het geldleeningsbesluit voorkomende bepaling, 
dat de gemeente te allen tijde met een opzeg
termijn van slechts 3 maanden, kan overgaan 
tot algeheele aflossing der leening, waardoor de 
gemeente steeds in de gelegenheid is te profitee
ren van een gunstige geldmarkt en zich tijdig 
kan dekken tegen eventueel nadeelige gevolgen, 
die voor haar uit een opzegging der leening na 
10 jaren zouden kunnen voortvloeien ; dat het 
r isico, verbonden aan de gewraakte bepaling, 
voor de gemeente uitermate gering is, aange
zien op het tijdstip, waarop het restant der 
leening eventueel zou kunnen worden opge
eischt, het bedrag der leening reed~ zal ziin ge
slonken tot f 65,075, terwijl tot dat tijdstip een 
rentevoordeel zal zijn genoten van ruim f 10,000; 
dat hiermede duidelijk in het licht treedt tot 
welk een on!!'ekende hoogte de rentestand zou 
moeten oploopen voor en aleer voor de gemeente 
financieel nadeel uit de aanhangige conversie 
zou kunnen voor tvloeien ; dat zelfs in geval op 
het tijdstip, waarop de leening wordt opgeëischt , 
de geldmarkt ongunstig zou zijn, dat nog geen 
bezwaar tegen de t hans voorgenomen conversie 
behoeft te zijn , daar als vrij vaststaand kan 
worden aangenomen, dat na eenigen tijd de 
gelegenheid zich weer zal voordoen door nieuwe 
conversie van een gunstiger geldmarkt t e profi
teeren : dat, met een en ander rekening houden-
de, de mogelijkheid vrijwel is buitengesloten, 
dat uit de voorgenomen transactie financieel 
nadeel voor de gemeente kan ontstaan, terwijl 
daarenboven vaststaat , dat de gemeente in 
elk geval gedurende 10 jaren een zeer belangrijke 
rentebespa ring zal hebben ; dat daarom het 
besluit van Gedep. Staten, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan het raadsbesluit tot het 
aangaan der vorenbedoelde geldleening, in 
strijd is te achten met het fina ncieele belang der 
gemeente; 

0. dat het weliswaar in het algemeen minder 
wenschelijk is, dat bij een vast e gemeentelee
ning de ~eldschieter reeds na 10 jaren aflossing 
kan voraeren , met het voor de gemeente daar
aan verbonden risico, dat alsda n geld tegen 
hooger rente moet worden opgenomen, doch 
dat in het onderhavige geval in deze aflossings
clausule geen voldoende aanleiding kan worden 
gevonden , de leening n iet goed te keuren; , 

dat toch het gemeentebestuur aannemelijk 
heeft gemaakt, da t het bij den tegenwoordigen 
stand van de beleggingsmarkt niet bij machte 
is, langs anderen weg de voorgenomen conversie 
t eo-en een zooveel !ageren r entevoet, t e weten 
41 

4 % in plaats van 5½ %, te doen plaats 
hebben, en het daaruit voortvloeiende voor
deel kan geacht worden tegen de bezwaren 
eener a flosbaarstelling na 10 jaren op te wegen, 

dat van dit besluit van Gedep. Staten burge
meester en wet.houders namens den raad der 
gemeente Hilversum bij Ons in beroep zijn 
"ekomen, aanvoerende, dat door de gewraakte 
bepaling de leening niet " t e allen t ijde" opzeg
baar is, doch eerst na een t ijdsverloop van 10 
jaren ; dat vaststa.sit, dat door het aangaan van 
de leening een rente voodeel wordt verkregen 
van niet minder dan 11/. % per jaar ; dat eene 
leening, die een looptijd heeft van 38 jaar en 
waarbij de geldgever eerst na 10 ja ren de be
voegdheid heeft het restant der leening in zijn 
geheel op te eischen, bezwaarlijk a ls een n iet 
vaste leening kan worden aangemerkt ; dat, 
indien de stelling juist zou zij n , dat het vaste 
karakter van eene leening verloren gaat, indien 
de geldschieter na verloop van tijd de bevoegd
heid krijgt het restant der leening in haar geheel 
terug te vorderen, dat vaste karak ter ook aan 
de leening ontnomen wordt, indien de geldne
mer de bevoegdheid heeft op eenig tijdstip 
over te gaan t ot algeheele aflossing der leening ; , waarbij nog komt, dat het gemeentebestuur 
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zich de bevoegdheid heeft voOl'behouden, ' 
zijnerzijds te allen tijde tot aflossing te kunnen 
over gaan; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedep. Stat-en het besluit van den raad der 
gemeente Hilversum van 21 November 1933, 
tot het aangaan van een geldleening, groot 
f 89,525, alsnog goed te keuren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belal!t, enz. (A. B .) 

27 J ·uli 1934. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 16.) 

De termijn van een maand, bedoeld in , 
het 3e lid, moet geacht worden te zijn 
aangevangen daags nadat de uitspraak 
van Ged. Staten door den belanghebbende 
is ontvangen. 

Daar te verwachten is, dat de onder
havige begraafplaats in de toekomst nog 
verder zal moeten worden uitgebreid en 
daarvoor iedere bebouwing, die th ans wu 
worden toegelaten, een belemmering zou 
vormen, hebben Ged. Staten terecht het 
gevraagd verlof tot den bouw van een huis 
binnen den afstand van 50 m geweigerd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. van den Hoek te Culemborg, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Gelderland van 
31 October 1933, 11°. 195, waarbij hem, ten 
behoeve van den bouw van een dubbel land
huis in de nabijheid van de Nederlandsch
Hervormde begraafplaats te Culemborg, ont
heffing is geweigerd van de verbodsbepaling 
,·an art. 16, 3e lid, der Begraafwet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
13 Juni 1934, n°. 194; 

Op de voordracht van Onz n Minister van 
Hiunenlandsche Zaken van 24 Juli 1934, n°. 
15692, Afd. B.B. ; 

0. dat Gedep. Staten van Gelderland bij 
hun bes! uit van 31 ûctober 1933, n°. 195, 1 

o. m. op het verzoek van G. van den Hoek te 
Culemborg. om vergunning lot het bouwen 
van een dubbel landhuis op een afstand van 
37 m van de Nederlandsch-Hervormde be
graafplaa ts aldaar, voor wover met dit ver
zoek beoogd werd ontheffing te verkrijgen 
van de verbodsbepaling van art. 16, 3e lid , 
der Begraaf wet, afwij,,end hebben beschikt; 

dat van dit besluit G. van den Hoek bij On.~ 
:n beroep is gekomen, aanvoerende, dat deze 
1itspraak van Gedep. Staten is gedateerd 31 
)ctober 1933, maar aan hem, appellant, eerst 
op 8 December 1933 is toegezonden, gelijk uit 
het poststempel van het overgelegde couvert 
duidelijk blijkt; dat de termijn van een maand, 
bedoeld in art. 16, 3e lid der Begrnafwet zijns 
inziens eerst aanvangt op 8 December 1933, 
daar anders het beroepsrecht door de zoo ver
traagde toezending geheel illusoir zou zijn 
gemaakt; dat hij intusschen van de gemeente 
Culemborg vergunning heeft verkregen tot het 
bouwen van het voormelde dubbel landhuis; 
dat hij door het niet-verleenen van de onthef-

fing onnoodig ernstige schade lijdt, waarop hij 
bij het verwe1·ven van den grond niet kon 
rekenen; dat de belangen, die in casu door 
het verbod bedoelen beschermd te worden, bij 
verleening van ontheffing niet worden be
dreigd; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
den appellant in zijn beroep, dat ingevol ge 
art. 16, 3e lid , der wet van 10 April 1869, 
S. 65, van de uitspraak van Gedep. Staten 
binne n ééne 1naand hooger beroep bij Ons is 
toegelaten; 

dat, aangezien in het onderhavige geval het 
besluit van Gedep. Staten eerst op 8 December 
1933 aan den appellant is toegewnden, ge
noemde termijn geacht moet worden eerst 
daags na dezen datum te zijn aangevangen ; 

dat de appellant mitsdien, nu zijn beroep
chrift op 30 December bij Ons is ingekomen, 

ontvankelijk is in zijn beroep; 
0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat blij

ken een, op verzoek van de Afcleeling van 
den R aad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, nader uitgebracht rapport van den 
Inspecteur van de Volksgewndheicl voor de 
Volkshuisvesting er met het oog op de plaat
selijke omstandigheden bezwaar bestaat het 
gevraagde verlof te verleenen; 

dat immers de hierbedoelde begraafplaats, 
naar te verwachten is, in de toekomst nog 
verder zal moeten worden uitgebreid en daar
voor iedere bebouwing, die thans zou worden 
toegelaten, een belemmering zou vormen; 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht het ge
vraagde verlof hebben geweigerd ; 

Gezien de wet van 10 April 1869 S. 65 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binncnlanclsche Zaken 

i belast enz. (A. B.) 

27 J uli 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242.) 

Terecht hebben Geel . Staten goedkeu
ring onthouden aan een gemeentebegroo
t ing, waarin een korting van 10 % op de 
sa larissen van het gemeentepersoneel was 
verwerkt, nu reeds een voll edig pensioens
, e rhaal wordt toegepast en het peil, waar
op de salar issen zich reeds bevonden, tot 
dezen maatregel geen aa nl e iding geeft. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Ermelo tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Gelderland van 
17 October 1933, n° . 208, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor het jaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Februari 1934, n°. 100 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 24 Juli 1934, n°. 
5891, Afd. B.B. ; 

0. dat Gedep. Staten van Gelderland bij 
hun bovengenoemd besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan de begrooting der gemeente 
Ermelo voor het jaar 1933, uit overweging, 
dat bij den opzet der begrootingen van de ge-
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meente Ermelo voor het jaar 1933 rekening 
werd gehouden met het besluit van den raad 
dier gemeente van den 30en December 1932. 
strekkende " de jaarwedden van het personeel, 
in dienst der gemeente, voor zoover die een 
bedrag van f 1000 te boven gaan en niet zijn 
te be chouwen als eene vestigingstoelage, voor 
den t ij d van één jaar te verminderen met 1 

10 %"; dat de huidige ongunstige financieele 
toestand, welke, blijkens de vorenbedoelde be
groot i ngen. niet nagelaten heeft ook op de 
gemeente Ermelo zijn invloed te doen ge lden, 
een maatregel kan rechtvaa rd igen, welke van 
het personeel, in dienst der gemeente, een 
offer vraagt; dat een offer van 10 % over een ' 
-vol jaar, zooals werd voorgesteld, te ver gaat, 
zulks te meer, daar de thans genoten netto
wedden (na toepassing o. a. van het volledig 
pensioensverhaal) geenszins geacht kunnen 
worden, te hoog te zijn; dat, ondanks aan
drang hunnerzijds, de raad der gemeente wei 
gerachtig is gebleven, de voorgestelde tijde
lijke kort ing te beperken tot 5 % ; dat de raad, 
blij kens zijn besluit van den 29en September 
1933, evenmin bereid is bevonden, zijn besluit 
van 30 December 1932 te wijzigen in dezen 
zin, dat de korting van 10 % in plaats van 
op 1 Janua ri 1933 zoude ingaan van op Juli 
daaraanvolgend; dat thans, naa r hunne mee
ning, de onderscheidene jaarwedden en wed
den op de onderwerpelijke begrnoti ngen on
voldoende zijn geregeld; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Ermelo bij Ons in beroep is gekomen, in 
hoofdzaa k aanvoerende, dat de salariskorting 
een uitYioeise l is van de huidi ge crisis; dat 
de bezuiniging allerminst in de eerste plaats 
gezocht is in eene ve rlaging van het sa laris
p1J il, doch a lle daarvoor in aanmerking ko
mende posten ingrijpend zijn verminderd; dat 
buiteng·ewone tijden buitengewone maatregelen 
e ischen; dat ook de belastingheffing aanmer
kelijk werd verzwaard; dat de gemeentefin an
ciën in het komende jaar nog belangrijk on
g unsti ger uitkomsten te zien zul Jen geven; 
dat, daar de omstandigheden zich voortdurend 
in ongunstigen zin wijzigen, het een gebieden
de eisch is voor een richtig beheer. de inkom
sten in overeenstemming te brengen met de 
uitgaven; 

0. dat, in aanmerking genomen het peil , 
waarop de salarissen der onderhavige ge
meente-ambtenaren zich a lreeds bevonden, als
mede de omstandigheid, dat vo ll edig pen
s ioensverhaa l op de ambtenaren wordt toege
past, met Gedep. Staten moet worden geoor
deeld, dat de gemeenteraad in zijn overigens 
te waardeeren streven naar bezuiniging te ver 
is gegaan door over het geheele jaa r 1933 
eene nieuwe kort ing van 10 % op de salarissen 
toe te passen ; 

dat Gedep. Staten terecht hier in aanle iding 
hebben gevonden, de goedkeuring aan de be
grooting te onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en v01·staan: 

het bernep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlanclsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

31 J uli 1934. CE TRALE RAAD VAN BE
ROEP. (Ambtena1·enwet 1929 art. 1.) 

Al was gedaagde ambtenaar in den zin 
van art. 1 der wet, hij was dit niet in den 
zin van a rt. 1 van het ambtenarenregle
ment der gemeente H ., dat onder ambte
naar verstaat alle personen, die hun voll e 
arbeidskracht geven in berold igclen d ienst 
der gemeente of van een gemeentel ijke 
instell ing, daar h ij slechts een nevenbe
trekking vervulde. Hij kan derhalve aan 
dit ambtenarenreglement geen recht op 
wachtgeld entleenen. · D aaraan doet niet 
af, dat art. 125 der wet het vaststellen 
,·an voorschriften o. m. betreffend het toe
kennen van wachtgeld aan ambtenaren in 
den zin van art. 1 der wet verpl ichtend 
stelt. u zulks, zij het ten onrechte, niet 
is geschied voor ambtenaren als gedaagde, 
vermag deze daardoor geen recht op wacht
geld te ontleenen aan bedoeld reglement. 

Uitspraak in zake: 
het College van B. en W. van Harlingen, 

e ischer in hooger beroep, vertegenwoordigd 
door den Burgemeester L. A . van der Stok, in 
persoon ter openbare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
J. H. S., wonende te Harlingen, gedaagde in 
hooger bernep, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stu kken en gehoord den Burge

meester voornoemd; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Raad der gemeente Harl ingen bij 

besluit van 29 December 1933, overwegende 
dat de benarde financiëele toestand der ge
meente niet gedoogt het Stedelijk Muziek
korps langer in stand te houden, heeft beslo
ten met ingang van 1 J anuari 1934: 1. het 
Stedelijk Muziekkorps en de Commissie van 
Toezicht op dit korps op te h effen, met dank
betuiging aan de leden dier Commissie voor 
de in die hval iteit bewezen diensten ; 2. op te 
heffen de betrekking van D irecteu1· van het 
Stedelijk Muziekkorps en in verband hiermede 
aan J. H. S. eervol ontslag te verleenen; 

0 . dat J. H. S. d.d. 3 Februari 1934 aan 
B. en W. van H arl ingen een brie f heeft ge
richt, houdende: 

,,Van Uw ontslagbrief kennis genomen heb
bende, verzoekt ondergeteekende beleefd hem 
wel te willen berichten, of voor hem vastaan
gesteld geweest zijnde bij raadsbeslu it ingaan
de 1 J anuari 1925, een wachtgeldregel ing is 
of wordt getroffen."; 

0. dat in antwoord op bedoelden brief B. en 
W . van Harlingen bij schrijven van 19 Fe
bruari 1934 aan S. hebben medegedeeld, dat 
hun, mede uit bekomen inlichtingen is ge
bl eken, dat hij niet onder eenige wachtgeld
regeling valt, terwijl e r ook wel geen kans 
op zal bestaan, dat voor hem een dergelij ke 
regeling wordt getroffen ; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Groningen 
bij uitspraak van 16 M ei 1934 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - J. H. S. 
niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn be
roep tegen het besluit van den Raad der ge
meente Harlingen, d.d. 29 December 1933 ; 
het beroep voor het overige gegrond heeft ver-
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klaard; de weigering in het schrijven vervat 
van B. en ·w. van Harlingen d.d. 19 Februari 
1934 ten onrechte uitgesproken heeft verklaard 
en aan S. alsnog heeft toegekend een wacht
geld over het geheele jaar 1934 ten bedrage 
van f 387.41 ; 

0. dat de Burgemeester van Harlingen in 
zij n opgemelde hoedanigheid van die laatste 
uitspraak tijdig is gekomen in hooger beroep 
en bij beroepschrift - waaruit blijkt, dat het 
hooger beroep niet is gerich t tegen de uit
spraak nopens niet-ontvankelijkverklaring van 
S. in zijn beroep tegen het bes! uit van den 
Raad der gemeente Harlingen d.d . 29 Decem
ber 1933 - op de daarbij aangevoerde gron
den als zijn bezwaren heeft geu it: 1. dat het 
Gerecht ten onrechte heeft aangenomen, dat 
e r een voor beroep vatbaar geschil bestaat; 
2. dat het Gerecht de vergissing heeft begaan 
te meenen, dat op den heer S. zouden van 
toepass ing zijn de artt. 37, 38 en 39 van het 
plaatselijk R eglement, waardoor een uitspraak 
is gedaan, strijdig met deze artikelen en met 
art. 133, lid 2, der Ambtenarenwet 1929; 3. 
<lat het wachtgeld, in strijd met art. 41 van 
het Regl ement, is toegekend tot een te hooge 
som en niet meer kan bedragen dan f 334.80 ; 

1 
en heeft verzocht, dat het dit College moge 
behagen die uitspraak te vernietigen en hier
\'Oor wel in de plaats te willen stellen een 
uitspraak, welke primair , secundair dan wel 
tertiair zich aans luit bij de in die volgorde 
zooeven aangegeven middelen van verweer; 

0. dat de gemachtigde van J. H. S., Mr. 
J . B. J . Hoymeyer, advocaat en procureur te 
Leeuward n , bij contra-memorie, op de daar
bij aangevo rde gronden, heeft verzocht appel
lant in zijn hooger beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren, subsidiair het vonnis van het Amb
tenarengerecht te Groningen d.d. 15 Mei 1934, 
tusschen partijen gewezen, te bevestigen, even
tueel met bepaling dat appe ll ant alsnog aan 
Q'eïntimeerde zal hebben uit te keeren twee 
~aanclen sa laris ad f 41.66 per maand wegens 
het niet in acht nemen van den opzeggings
termijn, voorge chreven in art. 35 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Harlin
gen; 

In ,·echte : 
0. dat, nu het College van B . en W. van 

Harlingen hooger beroep heeft ingesteld -
zulk's bij een in alle opzichten aan de eischen 
der Ambte narenwet 1929 voldoend beroep
schrift - tegen de uitspraak, waarbij een be
sli ssing is gegeven op het door J. H. S. tegen 
het schrijven van bedoeld College van 19 Fe
bruari 1934 ingestelde beroep, deze Raad enkel 
in verband met die u itspraak een beslissing 
zal vermogen te geven, zijnde tegen de andere 
uitspraak - gegeven in verband met het door 
den Raad der gemeente Harlingen d.d. 29 
December 1933 genomen besluit, in welke uit
spraak ten onrechte B. en W. dier gemeente 
als verweerders zijn aangemerkt - hooger be
roep niet ingesteld, ook niet door S. ; 

0. dat de in het beroepschrift aangevoerde 
g rief, welke hierop is gebaseerd, dat het 
sch rijven van B. en W. van Harlingen d.d. 
19 Febniari 1934 niet zou zijn een afwijzende 
besch ikking, behoort te worden verworpen; 

0. toch dat naar het oordeel van dezen Raad 
gedaagde met zijn verzoek, gedaan bij schrij-

ven van 3 Februari 1934, kennelijk heeft be
doeld een verzoek om toekenning van wacht
geld, en gedaagde dan ook terecht in meer
bedoeld schrijven van 19 Februari 1934 heeft 
gezien een besluit, houdende weigering van 
toekenning van wachtgeld; 

0. dat de vraag rijst of gedaagde tijdig zon 
hebben kunnen gebruik maken van de be
voegdheid, als bedoel cl in het slot van art. 
LXXXVII der wet van 28 Mei 1925 , S. 216, 
welke vraag deze R aad reeds daarom ontken
nend meent te moeten beantwoorden, wijl re
rlelij kerwijs niet is aan te nemen, dat gedaag
de binnen bekwamen termijn, te weten binnen 
een maand na 1 J anuari 1934 , de beslissing 
van de Kroon kon inroepen , daar hij ee rst 
door het besluit van 19 Februari 1934 heeft 
kunnen weten, dat hem wachtgeld niet zo11 
worden toegekend; 

0. dat over een aangelegenheid a ls de on
derhavige het in het Ambtenarenreglement der 
gemeente H arlingen bedoelde Scheidsgerecht, 
blijkens art. 55 va n dat reglement, niet ver
mag te oordeelen , nu het immers niet ee_n in
trekking of vermindering, doch een besluit tot 
niet-toekenning van wachtgeld betreft; 

0. dat mitsdien het Ambtenarengerecht te 
Gron ingen het ten deze bevoegde Gerecht was ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak dat vast
staat: dat gedaagde als Directeur van het 
Stedelijk Muziekkorps te H arlingen , aanvan
kelijk sinds F ebruar i 1921 in t ijdel ijken dienst, 
met ingang van 1 Januari 1925 in vasten 
dienst dier gemeente is gekomen; dat deze 
bet rekking van gedaagde, wiens hoofdberoep 
was muziekonderwijzer was aan te merken als 
een nevenbetrekking ;' dat hem met ingang 
van 1 J anuari 1934, wegens opheffing van 
deze betrekking, eervol ontslag is verleend; 

0. dat artikel 1, eerste lid, van voren bedoel cl 
Ambtenarenreglement, in werking getreden op 
1 November 1925 , l uidt: 

.,Onder ambtenaren worden in deze veror
den ing verstaan all e personen. di e hunne volle 
arbeidskracht geven in bezoldigden dienst van 
d_e g~meente of van een gemeentelijke instel-
1 rng. ; 

wordende blijkens de slotalinea van gemeld 
artikel 1 de ambtenaren onderscheiden in 
vaste, tijdelijke en jeugdige ambtenaren; 

0. dat krachtens art. 37 van dat Ambtena
renreglement aan een ambtenaar in vasten 
dienst wien eervol ontslag wmdt verleend, 
onder' meer wegens opheffing zijner betre k
king, met ingang van den dag van ontslag, 
voorzoover hij al sdan niet uit anderen hoofde 
in de te1·men valt om pensioen - uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen bedoeld in art. 
48. eerste lid b der Pensioenwet 1922 (Staats
blad n°. 240} - te genieten, ten laste van het 
lichaam , voor welke rekening zijn bezoldiging 
laatstelijk kwam, een wachtgeld wordt toege
kend op den voet der bepalingen van de af
cleeling ,,,vachtgelcl" ; 

0. dat, gelijk vanzelf spreekt, in verband 
met het bepaalde in vorenbedoeld art. 1, onder 
den in art. 37 bedoelden ambtenaar enkel is te 
verstaan de ambtenaar, die zijn volle arbeids
kracht geeft in bezoldigden dienst van de ge
meente of van een gemeentelijke instelling ; 

0. dat dus gedaagde, die slechts een neven
betrekking vervulde bij de gemeente Harlin-
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gen, niet was ambtenaa1· als bedoeld in de 
a,·tikelen 1 j 0

• 37 voormeld; 
0. dat wel iswaal' krachtens art. 125, 1 id 2, 

j 0
• lid 1, del' Ambtenal'enwet 1929 o.a . voor de 

ambtenaren, door of vanwege een gemeente 
aangesteld , derhalve voor ambtenaren in den 
zin van art. 1 dier wet - als hoedanig zeer 
zeker ook gedaagde moest worden aangemerkt 
- door het bevoegd gezag dier gemeente voor
schriften moeten worden vastgesteld onder 
meer betreffende wachtgeld, doch dat, nu dit, 
zij het ten onrechte, niet is geschied voor 
ambtenaren, als gedaagde, deze daardoor geen 
rechten op wachtgeld vermag te ontleenen aan 
meerbedoeld Ambtenarenreglement, terwijl 
enkel op de wijze, als in art. 126 van de 
Ambtenarenwet 1929 is aangegeven, door de 
aldaar bedoelde administratieve organen had 
kunnen zijn ingegrepen, teneinde te bewerk
stelligen, dat alsnog, voorzoover noodig, aan 
bedoeld art. 125, lid 2, werd voldaan; 

0. dat gedaagde derhalve aan dat Ambtena
renl'eglement recht op wachtgeld niet vermag 
te ontleenen; 

0. dat, nu ook overigens niet gebleken is, 
dat het bestreden besluit feitelijk of rechtens 
met eenig toepasselijk algemeen verb indend 
voorschr ift strijdt, noch, dat B. en W. bij het 
nemen van dat besluit van hun bevoegdheid 
kennelijk een andel' gebruik hebben gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
heid is gegeven, met vernietiging van de uit
spraak, waarvan ten deze beroep, alsnog het 
door J. H. S. tegen het besluit van B. en W. 
van Harlingen van 19 Februari 1934 inge
stelde beroep ongegrond behoort te worden 
verklaard· 

Rechtdo~nde in naam der Koningin! 
Ve1·nietigt de uit praak, waarvan ten deze 

beroep; 
Verklaart alsnog het dool' J. H. S. voor

noemd tegen het besluit van B. en W. van 
Harlingen van 19 Februal'i 1934 ingestelde 
beroep ongegrond. 

(A.B.) 

11 Aiigusti,s 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondel'wijswet 1920 art. 101 le lid 
j 0

• art. 103.) 
H et feit dat een rnadsbesluit tot vast

stelling van de vergoeding, bedoeld in art. 
101, in kracht van gewijsde is gegaan, 
ontheft Ged. Staten niet van den plicht, 
uezwaar te maken tegen uitgaven in strijd 
met de wet. Terecht hebben Ged. Staten 
dan ook goedkeuring onthouden aan het 
rnad bes! uit, waarbij bedoelde vergoeding 
op de begrooting wel'd gebracht, daar de 
rekening der gemeente ovel' het in dezen 
n111 belang zijnde jaar op den datum, 
waarop het raadsbesluit werd genomen, 
110g niet was gesloten, tenv ijl de raad ook 
niet bevoegd was de vergoeding vast te 
stell en onde1· voorbeh.oiid van rerrekening . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

<len raad de,· gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 16 Mei 
1933, r 0

• 688/1164, 3e Afd e l ing, tot onthou
d ing van goedkeuring aan het raadsbesluit 

van Utrecht van 2 Maart 1933 tot wijziging 
van de begrnoting voor 1933 dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 September 1933, N°. 519; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Augustus 1934, 
N°. 15202, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij 
besluit van 2 Maart 1933 o.m. den post Af
deeling I, Hoofdstuk VIII, paragraaf 7, volg
nummer 349, van de gemeentebegrooting voor 
1933 (,,vergoeding van de kosten van instand
houding van bij zondere scholen, bedoeld in ar
tikel 101, eerste tot en met achtste lid der L a
ger Ondenvijswet 1920"), heeft verhoogd met 
een bedrag van f 21,500 en den gelijknamigen 
post Afdeeling I, Hoofdstuk VIII, paragraaf 
9, volgnummer 373, heeft verlaagd met een 
bedrag van [ 7000, welke wijzigingen der be
grooting noodig waren in verband met het 
raadsbesluit van denzelfden datum N°. 413/ 
568.0., strekkende o.m. tot: 

a. vaststelling van de vergoeding, bedoeld 
in artikel 101, le tot en met Se I id, der 
Lager Ondenvij wet 1920 over h et jaar 1931 ; 

b. verleening van voorschotten op deze ver
goeding over het jaar 1933 ; 

c. regeling van de wijze van uitbetaling 
van de voormelde bedragen; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
16 Mei 1933, 3e Afdeeling, 0

• 688/1164, aan 
het genoemde raadsbesluit goedkeuring heb
ben onthouden, uit overweging, dat de vast
steil ing van de hierboven onder a bedoelde 
vergoeding ovel'0enkomstig artikel 103, vierde 
lid der Lager Onderwijswet 1920 behoort 
pl;ats te vinden, zoodra de rekening der ge
meente is ge loten: dat de rekening over het 
hier van belang zijnde jaar 1931 op 2 Maart 
1933 nog niet overeenkomstig artikel 258 der 
gemeentewet was gesloten; dat de raad op dat 
tijdstip dus nog niet bevoegd was over te g_aan 
tot vaststelling van de bedoelde vergoedmg, 
terwijl hij evenmin bevoegd was deze vergoe
ding vast te stellen - zooals heeft plaats ge
h ad - onder voorbehoud van verrekening, in
dien de desbetreffende bedragen der voorloo
pig vastgestelde gemeenterekening ov:~r. dat 
jaar bij de sluiting door Geel. Staten w11z1grng 
mochten ondergaan; dat als gevolg van dit 
besluit, op grond waarvan met besturen van 
bijzondere scholen verrekening plaats heeft 
op een vroeger t ijdstip en misschien tot andere 
bedragen dan in de wet steun vindt, aan deze 
be turen uitkeeringen worden gedaan of kun
nen worden gedaan, welke de wetgever niet 
heeft genoemd en niet heeft gewild; d~~ ar
tikel 5 derde lid der Lager Onderw1Jswet 
1920 d~n gemeen~n verb iedt aan bijzondere 
scholen voor gewoon en uitgebreid lager on
derwijs een geldelijke bijdrage of andere on
dersteuning middellijk of onmiddellijk toe te 
kennen dan in de gevallen en onder de voor
waarden, in die wet genoemd; dat de uitkee
ring op grond van een niet in de wet genoemd 
vaststellingsbesluit is een geval, dat in de wet 
niet wordt genoemd, zoodat dit besluit boven
dien strijdt met artikel 5, derde lid , der La
ger Onderwijswet 1920; dat het eerstge~oemde 
raadsbesluit van 2 Maart 1933 tot w1Jz1gmg 
van de gemeentebegrnoting voor 1933, het-
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welk steunt op het in stl'ijd met de wet zijnde 
hiervoor omschreven l'aadsbesluit van gelijke 
dagteekening, N°. 413/568.0., dan ook niet 
vOOI' goedkeuring vatbaar is. 

dat de raad der gemeente Utrecht van dit 
besluit bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het raadsbesluit van 2 Maart 
1933 tot vaststelling van de vergoed ing, be
doeld in artikel 101, l ste tot en met 8ste lid, 
der Lager Onderwijswet 1920, voor verschil
lende schoolbesturen over het jaar 1931 en 
tot het verleenen van een voorschot op die 
vel'goeding over het jaar 1933 door het ver
strijken van den beroepstermijn, zonder dat 
beroep is ingesteld, in kracht van gewijsde is 
gegaan; dat dool' het besluit van Ged. Staten 
aan den raad de middelen worden onthouden 
om dit raadsbesluit uit te voeren; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in zijn 
beroepschrift aanvoert, dat het desbetreffende 
rnaclsbesluit van 2 Maart 1933, strekkende 
o. m. tot vaststelling der vergoeding, bedoeld 
in artikel 101, lste tot en met 8ste lid, der 
Lager Onderwijswet 1920 over het jaar 1931, 
door het verstrijken van den beroepstermijn 
zonder dat beroep is ingesteld, in kracht van 
gewijsde is gegaa11 en thans door het besluit 
,·an Geel. Staten aan den raad de middelen 
worden onthouden om dit raadsbesluit uit te 
voeren· 

dat dit bezwaar echter ten omechte tegen 
het bestreden besluit wordt aangevoerd, aan
gezien het feit, dat tegen bet desbetreffende 
raadsbesluit geen beroep is ingesteld, Ged. 
Staten niet ontheft van den p licht om be
zwaar te maken tegen uitgaven in strijd met 
de wet; 

dat ook overigens Ged. Staten op goede 
gronden aan het onderwerpel ijke raadsbesluit 
tot wijziging der gemeentebegrooting voor 
1933 hunne goedkeuring hebben onthouden; 

Gez ien de gemeentewet en de Lager Onder
wijswet 1920 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binncnlandsche Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

11 Augustus 1934. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 103.) 

De Raad is niet bevoegd tot toekenn ing 
van een voorloopig voorschot, afwijkend 
van de voorschriften van het 3e lid van 
art. 103, en evenmin tot toekenning van 
een voorschot, waarom het school bestuur 
11iet heeft verwcht, aangezien de wetgeve,· 
de wijze van vergoeding, va11 voorschot
verleening en van uitbetaling daarvan vol
ledig heeft geregeld. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingeste ld door 

den raad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 16 
Mei 1933, N°. 324/1129, 3e afdeel ing, tot ont
houding van goedkeuring aan het raadsbe
sluit van Utrecht van 22 December 1932 tot 
af- en overschrijven van en op uitgaafposten 
del' begrooting voor 1932 dier gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
20 September 1933, 0

• 518; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken van 2 Augustus 1934. 
N °. 15203, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij be
sluit van 22 December 1932 van den post Af
deeling I, Hoofdstuk XVI, volgmtmmer 716 
(Onvoorziene uitgaven) der gemeentebegroo
ti ng voor 1932 een bedrag van f 3597.33 heeft 
afgeschreven en dit bedrag heeft overgeschre
ven op den post Afdeeling I , Hoofdstuk VIII, 
paragraaf 7 volgnummer 347, ,,vergoed ing 
van de kosten van instandhouding van bijzon
dere scholen, bedoeld in artikel 101 eerste tot 
en met achtste lid der Lager Onderwijswet 
1920", welke af- en overschrijving blijkens de 
toelichting noodig waren, omdat bij raad be
slui t van 22 December 1932 voorschotten , als 
bedoeld in artikel 103, derde lid, der Lager 
Onderwijswet 1920 ten bedrage van f 1359.90 
werden toegekend, en voorts bij de driejaar
lijksche afrekening, vastgesteld bij raadsbe
slui t van 1 September 1932, een bedrag van 
f 2237.43 als voorloopig voorschot te veel bleek 
te zijn betaald , welk bedrag door de betrok
ken school hes turen moet worden temgbetaald; 

dat Ged. Staten van Utrecht hij besluit van 
16 Mei 1933, 3e Afdeeling, N°. 324/1129, aan 
he t genoemde raadsbeslui t goedkeuring heb
ben onthouden, u it overweging, wat het be
drag van f 2237.43 betreft, dat, vo lgens nader 
door B. en Vl . van Utrecht verstrekte inlich
tingen, de raad B. en W. telken jare mach
tigt tot betaalbaarste lling van één of meer 
maandelijksche termijnen van het laatstelijk 
toegekende voorschot, als bedoeld in artikel 
103, derde lid, der Lager Onderwijswet 1920, 
zoolang het bedrag van het voorschot voor het 
loopende jaar nog niet is vastgesteld ; dat 
de bedoelde machtiging voor het jaar 1932, op 
grond waarvan de in het raadsbesluit bedoelde 
uitkeering van f 2237 .43 heeft plaats gehad, 1s 
verleend bij raadsbesluit van 5 Februari 1931 
op voordracht van 30 J anuari 1931, N °. 
413/73 0, van B. en W . van Utrecht; ~_at 
a,·tikel 103, derde lid , der Lager Onderw1Js
wet 1920 bepaalt, dat de raad ieder jaar, in 
afwachting van de e indbeslissing omtrent het 
bedrag der vergoeding van de kosten van in
standhouding van bijzondere scholen, bedoeld 
in artikel 101, eerste tot en met achtste lid, 
di e r wet, over dat jaar verschuldigd, aan het 
bestuur, indien het dit verzoekt, een voor
chot daarop verleent tot ten hoogste tachtig 

ten honderd van hetgeen tezelfder zake voor 
de overeenkomstige openbare lagere scholen 
i uitgegeven over het laatste dienstjaar, waar
over de rekening is ges loten; dat noch i11 dit 
artikel, noch op een andere plaats sprake is 
van een voorloopig voorschot, als door den 
raad toegekend, en evenm inm van een toeken
ning van een dergelijk voorschot zonder dat 
het schoolbestuur daa rom heeft gev raagd; dat 
de wetgever de wijze van vergoeding, van 
voorschotverleening en van uitbetaling daar
van volled ig heeft geregeld, zooclat de raad 
niet bevoegd was een aanvullende regeling 
vast te ste llen; dat het voorloopig toegekende 
voor chot ook niet kan worden beschouwd 
als een voorschot, als bedoeld in artikel 103, 
derde lid, der voormelde wet, in de eerste 
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plaats niet, omdat een dergelijk voorschot 
slechts kan worden verleend, indien het 
schoolbestuur dit verzoekt, en op 5 Februari 
1931 nog geen sprake kon zijn van een ver
zoek om een voorschot op de gemeentelijke 
vergoeding over 1932; in de tweede plaats 
niet, omdat als grondslag voor het voorschot 
had moeten zijn genomen het laatste dienst
jaar, waarover de rekening is gesloten ter
wijl de tot grondslag genomen rekening' over 
1929 op 5 Februari 1931 nog niet was ge
sloten, overeenkomstig artikel 258 der ge
meentewet; dat het gevolg van 's raads be
sluit van 5 Februari 1931, op grond waarvan 
aan besturen van bijzondere schol en ui tkee
ri ngen hebben plaats gehad, is geweest, dat 
uitkeeringen zijn gedaan en zullen worden 
gedaan, welke de wetgever niet heeft genoemd 
en niet heeft gewild; dat artikel 5, derde lid , 
der Lager Onderwijswet 1920 den gemeenten 
verbiedt aan bijzondere scholen voor gewoon 
en uitgebreid lager onderwijs een geldelijke 
bijd rage of andere ondersteuning middellijk 
of onmiddellijk toe te kennen dan in de ge
vallen en onder de voorwaarden, in die wet 
genoemd; dat de uitkeering van een voorloo
pig voorschot is een geval, dat in de wet niet 
wordt genoemd, zoodat het besluit van 5 
Febrnari 1931 bovendien strijdt met voormeld 
artikel 5, derde I id; dat het eerstgenoemde 
raadsbeslu it van 22 December 1932, tot af- en 
overschrijving van en op uitgaafposten der 
gemeente-begrooting voor 1932, hetwelk strekt 
tot regeling van eenige uitgaven, welke zijn 
gedaan ingevolge het medegenoemde in strijd 
met de wet genomen raadsbesluit van 5 Fe
bruari 1931, dan ook niet voor goedkeuring 
vatbaar is; en wat het bedrag van f 1359.90 
betreft, dat het raadsbesluit van 22 December 
1932 tot af- en overschrijving mede niet voor 
goedkeuring vatbaar is, omdat bij het raads
besluit van gel ijke clagteekening tot toeken
ning van voorschotten, a ls b!ldoelcl in meerge-
11oemd artikel 103, derde I id, tot grondslag 
is genomen de rekening over 1930, welke op 
22 December 1932 nog niet was gesloten en 
laatstgenoemd raadsbeslu it van 22 December 
1932 dus, op de hierboven aangegeven grnn
den, strijdig is met het genoemde wetsartikel, 
hetwelk als grondslag eischt de uitgaven ove>' 
het I aatste dienstjaar, waarover de rekening 
is gesloten; 

dat de raad der gemeente Utrecht van dit 
beslui t bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het raadsbeslu it van 5 Februari 
1931, tqt toekenning van de vergoeding over 
1929 en een voorschot op de vergoeding over 
1931, be ide ingevolge het bepaalde bij artikel 
101, l ste tot en met 8ste lid der Lager Onder
wijswet 1920, bij welk raadsbesluit is bepaald, 
dat, zool ang het bedrag van het voorschot 
voor het loopende jaar nog niet is vastgesteld, 
een of meer maandelijksche termijnen van het 
laatstelij k toegekende voorschot kunnen wor
den betaalbáar gesteld, door het verstrijken 
van den beroepstermijn zonder dat beroep is 
ingesteld in kracht van gewijsde is gegaan; 
dat zulks eveneens het geval is met het raads
beslui t van 22 December 1932 o. a . tot toe
kenning van een voorschot over 1932 op de 
vergoeding van de kosten van instandhouding, 
bedoeld in artikel 101 , lste tot en met 8ste lid 

der Lager Onderwijswet 1920 ; dat door het 
besluit van Ged. Staten aau den raad de mid
delen worden onthouden om deze beide raads
beslu iten uit te voeren; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in zij n 
beroepschrift aanvoert, dat de desbetreffende 
raadsbesluiten van 5 Februari 1931 en 22 
December 1932 door het verstrijken van den 
beroepstermijn zonder dat beroep is ingesteld, 
in kracht van gewijsde zijn gegaan en nu 
door het besluit van Ged. Staten aan den 
raad de middelen worden onthouden om deze 
beide raadsbesluiten uit te voeren; 

dat dit bezwaar echter ten onrechte tegen 
het bestreden besluit wordt aangevoerd, aan
gezien het feit, dat tegen de desbetreffende 
raadsbeslu[ten geen beroep is ingesteld , Geel. 
Staten niet ontheft van den plicht om be
zwaar te maken tegen uitgaven in strij d met 
de wet; 

dat ook overigens Ged. Staten op goede 
gmnden aan het onderwerpel ijke raadsbesluit 
tot af- en overschrijving van en op uitgaaf
posten der gemeentebegrooting van 1932, 
hunne goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet en de L ager Onder
wijswet 1920 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrnnd te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

is b I ast enz. 
(A.B.) 

11 Angust us 1034. KONINKLIJK BESLl:IT. 
(Gemeentewet art. 248 j 0

• art. 252.) 
Terecht hebben Geel. Staten goedkeuring 

onthouden aan een raadsbesluit tot \\'ijzi 
gi 11g der begrooti ng, dat beoogt een be
drag, op den kapitaaldienst beschikbaar 
gekomen als gevolg van buitengewone af
lossing door het grondbedrijf aan de ge
meente, door middel van overboekingen 
aan te wenden tot dekking van uitgaven 
van den gewonen dienst. Daaraan doet 
niet af, dat deze overboeking ten doel 
heeft de tot het gemeentelijk vermogen 
behoorende meerwaarde te gebruiken tot 
gedeeltelijke dekking van het verlies, het
welk blijkens de schatting der grnnden is 
ontstaan. 

Wij \.VILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Soest tegen het be
si uit van Geel . Staten van Utrecht van 20 To
vember 1933, 0

• 2924/2640, 3e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit van 22 Septembe,· 1933, 4e afdee
ling, 0

• 21/271, tot wijziging der gemeente
begrnoting voor den dienst 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
13 Juni 1934, N°. 291: 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Augustus 1934, 
N°. 15691, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Ged. Staten van Utrecht bij hun 
bovengenoemd besluit goedkeuring hebben 
onthouden aan het besluit van den raad der 
gemeente Soest tot wijziging van de gemecn
tebegroot i11 g voor 1933; 

. 1 
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dat Geel. Staten daarbij hebben O\·erwogen, 
dat dit besluit tot strekking heeft door mid
del van verschillende overboekingen een be
drag van f 5740.32, op den kapitaaldienst be
schikbaar ter belegging, over te brengen 
naar den gewonen dienst tot dekking van ge
wone uitgaven; dat het bedoelde bedrag wordt 
gevormd door buitengewone aflossing door 
het grondbedrijf aan de gemeente op de 
~chuld van dat bedrijf aan de g e meente, voor 
zoover deze schuld betreft het verschil tusschen 
de bij den inbreng van gronden in dat bedrijf 
geschatte \\·aarde en de op dien grond rus
tende leen ingsschuld ; dat het bedoelde ver
ch il Lusschen de geschatte waarde en deze 

leeningsschuld aangee~t het zuiver vermogen, 
clat de gemeente ten t11de van den inb rnn g ter 
zake van de desbetreffende gronden bezat· 
dat het een eerste plicht van het gemeent;
bestuur is zorg te dragen voor instandhouding 
van het gemeentelijk vermogen, dus ook voor 
dit gedeelte, dat op een afzonderlijke reke
ning is geboekt; dat deze pi icht zou worde n 
verzaakt, ind_ien een deel van dit vermogen, 
111 geld beschikbaar gekomen op den kapitaal
dienst der gemeente, zou worden gebrnikt tot 
clekking van uitgaven van den gewonen di enst· 
dat in de omstandighe id , dat het bedoeld~ 
bedrag zou strekken tot gedeeltelijke de kking 
van het nadeelig slot van een afgesloten 
dienstjaar, veroorzaakt door de uitkeering uit 
de gewone middelen aau het grondbedrijf 
wegens 1/5 gedeelte van het taxatie-verlies 
per 1 Januari 1928, geen aanleiding kan wor
den gevonden een uitzondering toe te laten op 
den noodzakelijk geachten regel, dat voor in 
standhouding van het gemeentelijk vermogen 
moet worden zo,·g gedragen; dat het raad -
besluit op de vorengenoemde gronden strijdt 
met een goed geldelijk beheer en mitsdien 
niet voor goedkeming vatbaar is; 

dat de raad der gemeente Soest in beroep in 
hoofdzaak aanvoert, dat vooreerst niet door 
verschillende overboekingen het op den kapi
taaldienst der belegging beschikbare bedrag 
naar den gewonen dienst zou worden overge
bracht!. maai· !echts door ééne overboeking, 
namehJk van Afdeeling II, Hoofdstuk VII 
naar Afdeeling I, Hoofdstuk I; dat verder 
door die overboeking niet zonder meer ge
wone uitgaven worden gedekt, doch daardoor 
opgeheven wordt de consequentie van een zoo
danige toepassing der beheersverorden ing, als 
waarbij de mee rwaarde bij inbreng der gron
den niet als een reserve, doch als een schuld 
van het bedrijf aan de gemeente wordt be
schouwd; dat het verschil tusschen de ge
schatte waarde en de op de gronden rustende 
leen ingsschuld bij den inbreng niet eenvoudig 
als het zuiver vermogen, dat de gemeente ten 
tijde van den inbreng ter zake van de des• 
betreffende gronden bezat, kan worden be
schouwd, aangezien het slechts op een bloote 
chatting berust, dus een meer reken ku nd ig 

karakter heeft en eerst bij realisatie door den 
yerkoop van grond werkelijk kan bl ijken; dat 
het door Geel. Staten een eerste pi icht van 
het gemeentebestuur wordt geacht zorg te dra
gen voo1· instandhouding van dat zoogenaamde 
remeentelijk vermogen "dus ook voor d it ge
deelte, dat op een afzonderl ijke rekening is 
geboekt", waarbij genoemd college blijkbaar 

gedacht heeft aan een algemeen bekenden 
regel: dat, nu een bepaald soort bezittingen 
afzonderlijk wordt geadministreerd, deze re
gel zou moeten worden toegepast ter instarrd
honding van een uit een waardeschatting her
le id rekenkundig zuiver vermogen; dat zoo
doende de belastingplichtigen, die toch reeds 
zoo zwaar gebukt gaan onder de drukkende 
lasten van het heden , nog eens extra en wel 
tot een bedrag van f 28,701.70 zouden w01·den 
belast en ditzelfde bedrng in den kapitaal
dienst der gemeC'ntc zou moeten worden be
legd, nitsluitend en a ll een, omdat in de zoo
veel gunstiger t ijden van het tot stand komen 
der schatting voor den inbreng der gronden 
per 1 J anuari 1923, aan den grond een waar
de is toegekend tot boYcn de kapitaalschulrl 
voor kosten van aankoop en van wegenaanleg 
en zelfs nog tot 1 Januari 1923 aangehouden 
rentebijschrijving; dat het werkelijk vermo
gensobject, de grond, is behouden, terwijl bo
vendien door de dekking van per resto het 
taxatieverlies ad f 24,456.11 boven het be
rlrag der meerwaarde der niet-patriarchale 
gronden, zorg gedragen word t voor de in
standhouding van het werkelijk gemeentelijk 
vern1ogen; 

0. dat naar Ons oordeel Ged. Staten ,·a11 
Utrecht op juiste grnnden goedkeuring heb
ben onthouden aan het onderwerpelijk besluit 
van den raad der gemeente Soest tot wijziging 
van de begrooti ng dier gemeente voor het 
di enstjaar 1933, in hoofdzaak hie rin bestaan
de, dat een bedrag van f 5740 .32, op den 
kapitaaldienst beschikbaar ge kome n als ge
volg van buitengewone aflossing door het 
grondbedrijf aan de gemeente op de schuld 
van dat bedrijf aan de gemeente, door middel 
van overboekingen wordt aangewend tot dek
king van uitgaven van den gewonen dienst ; 

da t ook het doo r den raad in beroep aa11-
gevoerde in Ons oordeel in deze geen vera11-
deri ng yermag te brengen ; 

dat immers de raad vooreerst aanvoert, dat 
door de onderhavige begrootingswijziging 11i et 
zonder meer gewone u itgaven worden gedekt, 
doch dat daardoor wordt opgeheven de co11se
quentie van een zoodanige toepassing van de 
vernrdening op het beheer van het grni1dbe
drij{ der gemeente, dat de meerwaarde bij 
inbreng der grnnden niet als een reserve, doch 
a ls een schuld van het bedrijf aan de gemeente 
wordt beschouwd; 

dat echter de door den raad beoogde over
boeking ten doel heeft , om deze tot het ge
meentelij k vermogen behoorende meerwaarde 
te gebruiken tot gedeeltelijke dekkin<s rnn 
het ver! ies, hetwelk bi ij kens de schatting i 
ontstaan; 

dat, daar ingevolge artikel 25, tweede lid, 
van de verorden ing op het beheer van het 
grondbedrij f, een dergelij k verlies, voor zoo
ver het niet uit de reserve ka11 \\'Orden ge• 
dekt, uit de gewone middelen der gemeente 
behoort te worden bestreden, de hierbedoelde 
overboeking derhalve zeer zeke,· ten doel heeft 
gewone uitgaven te dekken; 

dat daarenboven het stelsel de,· meerge
noemde verorden ing, h ierin bestaande, dat de 
meerwaarde der in het grondbedrij f inge
brachte gronden als een schuld vao het bedrijf 
aan de gemeente, en niet als een reserve moet 
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worden aangemerkt, alleszins juist geacht 
moet, wo,·den , en mitsdien een overboeking, 
welke ten doel heeft aan deze consequentie te 
doen ontkomen, reeds hierom moet worden 
afgekeurd ; 

dat door den rnad in de tweede plaats uog 
wordt naar voren gebracht, dat het verschil 
tusschen de geschatte waarde en de op de 
gronden rustende leeningsschuld bij den in
breng niet eenvoudig als het zuiver vermog n, 
dat do gemeente ten tijd0 van den inbreng ieL· 
zake van cl desbetreffende gronden bezat, kan 
worden be chouwd, aangezien het slechts op 
een blootc schatting berust, dus een meer 
rekenkundig karakter heeft en eerst bij reali-
atic door den verkoop van g rond werkelijk 

kau blijken; . . 
dat zulks nu wel tot op zekern hoogte Juist 

geacht kan worden, doch dat het !echts een 
onvermijdelijk ge\'olg is van het feit, dat, 
wanneer de gemeente een grondbedrijf is gaan 
cxploiteeren, daarbij een volledige bedrijfs
boekhouding moet worden gevoerd; 

dat nu evenwel in elke boekhouding het zui
ver venuogen niet wordt aangegeven door een 
afgescheiden hoeveelheid waarden, doch in 
een rekenkundige grootheid, gevonden door 
de aan de verschillende activa toegekende 
con ·tante waarde te verminderen met de aan 
de ve 1·sch i 11 ende passiva t,oegekende con tante 
waarde terwijl el ke wijziging in de waarde 
der ve/mogensbestanddeelen als winst of ver
] ies wordt geregistreerd; 

dat de 1·aad ten slotte og aanvoert, dat, in
dien in den door Geel. Staten aangegeven zin 
zou worden gehandeld, de belastingplichtigen, 
die toch reeds zoo zwaar gebukt gaan onder 
de drnkkende lasten van het heden, nog een 
ext,rn en wel tot een bedrag van f 28,701.70 
zouden worden belast en ditzelfde bedrag in 
den kapitaaldienst der gemeente zou moeten 
worden belegd, uitsluit,E:nd en alleen omdat in 
de zooveel gunstiger t1Jden van het tot stand 
komen der schatting voor den inbreng der 
gronden per 1 Januari 1923, aan den ~rond 
en waarde is toegekend tot boven de kapitaal 

schuld voor kosten van aankoop en van wegen. 
aanleg en zelfs nog tot 1 Januari 1923 aan-
gehouden rentebij c_hrijving; . . 

dat echter eenerz1Jds geenszms is gebleken, 
dat de schatting bij den _inbreng per 1 J.~
nuari 1923 te hoog zou z1Jn gewee t, terw1Jl 
anderzijds het nadeelig verschil tu schen de 
inbrengsom en de wa_arde bij schatting nu 
eenmaal overeenkomstig de verorde111ng op 
het beheer van het grondbedrijf moet worden 
gedekt; . . . 

dat daarbij nog komt, dat het onJuist is om 
te veronder tellen, dat de ingezetenen een r 
gemeente door de instel I ing van een grond
bedrijf zwaarder zouden " 'o rden belast, aange
zien immers de instelling van zu lk een be
drijf onmiddellij k tot _gevolg heeft, dat de af
los ingen op geldleenmgen met meer worden 
gedragen door den gewonen dienst, doch door 
den kapitaaldienst, en de gewone chenst d r
hal rn veelal wordt ontla t; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ster van Binnenlandsche Zaken is 

belat nz. (A. B.) 

11 Augustus 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228g.) 

Ten onrechte hebben Ceel. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot het nemen van aandeelcn in de Bank 
voor Ned. gemeenten, daar deelneming in 
het kapitaal dezer bank als sol iele beleg
giug kan worden beschouwd, versterking 
harer kapitaalpositie aan de Nederlandsche 
gemeenten in het algemeen en dus ook 
aan de onderhavige gemeente in het bizon
der ten goede zal kunnen komen, en het 
bezwaar van de moei lijke verhandelbaar
heid der aancleelen niet overwegend is, nu 
het hier !echts een klein gedeelte van het 
kapitaalbezit der gemeente betrnft, en nog 
wel een zoodanig, dat ondanks de ongun
stige tijdsomstandigheden uit de vlottende 
middelen is kunnen worden gevonden. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Diepenheim tegen het 
besluit van Geel. Staten van Overijssel van 30 
Jan uari 1934, N °. 735/865 2e Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
rnadsbesl uit van 22 December 1933 tot deel
neming in het, maatschappelijk kapitaal der 

aamlooze Vennootschap Bank voor N eder
! anclsche Gemeenten; 

Den R aad van State, Afcleeling \'Oor de 
Geschillen van Bestuu1·, gehoord, advies van 
6 Juni 1934, N°. 313; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 1 Augustus 1934, 

10 • 15204, Afcleeling Binnenlandsch Bestuur; 
0. dat de rnacl van Diepenheim in zijne ver

gadering van 22 December 1933 heeft beslo
ten, tot een maximum-bedrag van f 15,000 -
ten laste van den dienst l 934 - deel te nemen 
in het maatschappelij k kapitaal der Naam
looze Vennootschap Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten, daarbij overwegende, dat bij Ons 
besluit van 26 Oot.ober 1933, N °. 19, niet
ontvankelijk is verklaard het namens hem 
door B. en W. der gemeente Diepenheim in
gesteld beroep tegen het besluit van Geel. Sta
ten der provincie Overijssel, dd . 30 Mei 1933, 

0
• 5093/4254, 2e afdeeling, tot niet-goed

keuring van zijn besluit del . 3 Maart 1933, 
0

• 2, tot deelname met [15,000 in het maat
schappelij k kapitaal der Naamlooze Vennoot
schap Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 
's-Gravenhage; dat daardoor geen uitspraak 
bij Ons beslu it is verkregen omtrent het fe it 
der deelneming in het maatschappelij k kapi
taal; dat mitsdien redenen aanwez ig zij n om 
deze zaak opn ieuw bij Geel. Staten der pro
vincie Overijssel aanhangig te maken; dat 
de in zij n vorengenoemd beslu it aangevoerde 
redenen nog ten volle gelden; dat een aan
deel in het genoemde maatschappelij k kapi
taal als vrij vast en sol iele moet worden be
schouwd; dat de p laatsing bij de aamlooze 
Vennootschap Bank voor ederlandsche Ge
meenten in sol iditeit boven die bij andere 
banken staat, omdat deze Bank voor Neder
landsche Gemeenten enkel met binnenlandsche 
openbare lichamen werkt, terwij l ook de Staat 
der ederlanden voor de helft van het aan
deelenkapitaal bij deze Bank is betrokken; 
dat de belegging der gelden in obligatiën 
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thans niet raadzaam wordt geacht met het 
oog op de groote koer schommelingen ter 
beurze, vooral veroorzaakt door de bijna ab
olute onzekerheid in de buitenlandsche finan

cieele wereld; dat het als zedelijke plicht der 
gemeenten moet beschouwd worden in haar 
eigen belang deel te nemen in het kapitaal 
der genoemde bank, deze zoodoende in staat 
stellend aan de gemeenten lang loopende lee
ningen te verstrekken; 

dat Ged. Staten van Overijssel bij hun be-
l uit van 30 Januari 1934 aan dit raadsbesluit 

de goedkeuring hebben onthouden, uit over
weging, dat bij hun beschikking van 30 Mei 
1933, 2e afdeeling, N°. 5093/4254, de goed
keuring werd onthouden aan een besluit ·van 
den rnad van Diepenheim van 3 Maart 1933, 
N°. 2, van gelijke strekking, uit overweging, 
dat was gebleken , dat de voorgenomen deel
neming in het aandeelenkapitaal van de voor
noemde bankinstelling uitsluitend moest wor
den beschouwd al een belegging van het ge
meentelijk vermogen en dat, uit een oogpunt 
van belegging, er bezwaren bestonden tegen 1 

deelneming door gemeenten met haar vermo- , 
gen in handelsondernemingen, terwijl geen 
redenen aanwezig waren om daarop eene uit- 1 

zonclering te maken ten aanzien van de Bank 
voor Neclerlandsche Gemeenten ; dat hun col
lege sindsdien zijn standpunt niet heeft ge
wijzigd en belegg ing, zooals door den raad ' 
bedoeld, niet in het financieele belang der ge
meente bl ijft achten; 
. dat van dit besluit de raad van Diepenheim 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat het maximum-bedrag ad f 15,000 uit de 
Ylottende ge ldmiddelen der gemeente kan wor
den voldaan, welke middelen zijn ontstaan 
door en uit de voordeelige saldi op den ge
wonen dienst van voorafgaande dienstjaren en 
nog slechts een gedeelte dier saldi (in totaal 
rond f 28,000 bedrngende en thans voorkomen
de op den kapitaaldienst der jaren 1933 en 
1934) uitmaken; 

0. dat blijkens de stukken de financieele toe
stand der gemeente Diepenheim a ll eszins gun
stig is, zooclat het voor de gemeente mogelijk 
is geworden uit de gewone middelen een niet 
onaanzienlijk bedrag over te houden, waarvan 
een bedrag van ten hoogste f 15,000 voor ka
pitaalbelegging in aanmerking komt; 

dat de raad deze belegging wenscht in aan
deelen van de Bank voor ededandsche Ge-
111eenten; 

dat daartegen in het onderwerpelijke geval 
geen overwegend bezwaar bestaat; 

dat toch deze bank, met Rijkssteun opgericht 
voor en ten behoeve van de gemeenten, hoe
wel een naamlooze vennootschap, geen han
delsonderneming is, terwijl de deelneming in 
het kapitaal dezer instelling als een sol ide be
l~gging kan worden beschouwd, waarbij boven
dien een hooger rendement wordt verkregen 
dan bij aankoop van daarvoor in aanmerking 
komende obligaties het geval zou zijn; 

dat de aandeelen van deze bank, waarvan 
alleen pub! iekrechtelijke I ichamen houders 
kunnen zijn, weliswaar moeilijk verhandelbaar 
zijn, doch dat dit bezwaar in dit geval niet 
ovet"wegend is, nu het hier slechts een klein 
gedeelte van het kapitaalbezit der gemeente 
betreft en nog wel een zooda11ig, dat ondanks 

de ongunstige tijdsomstandigheden uit de vlot
tende middelen is kunnen worden gevonden; 

dat versterking van de kapitaalpositie van 
de Bank aan de Nederlandsche Gemeenten in 
het algemeen en dus ook aan de gemeente 
Diepenheim in het bijzonder ten goede zal 
kunnen komen; 

dat onder deze omstandigheden Geel. Staten 
ten onrechte aan het raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Geel. Staten van Overijssel van 30 Januari 
1934, 0

• 735/865. 2e Afdeeling, aan het be
sluit van den raad der gemeente Diepenheim 
van 22 December 1933 tot deelneming in het 
maatschappelijk kapitaal der Naamlooze Ven
nootschap Bank voor Nederlandsche Gemeen
ten tot een maximum van f 15,000 alsnog 
goedkeuring te verleenen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

11 Augustus 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Belemmeringenwet Verordeningen art. 3 
j 0

• art. 4.) 
Onder " het betrokken bestu111:" wordt in 

art. 4 le lid a lleen verstaan het bestuur. 
dat de gevraagde ontheffing of vergunning 
verleend of geweigerd heeft. · 

Een vergunning van een gemeentebestuur 
tot uitvoering van een rijkswet·k, waarbij 
zeer belangrijk van het door het Rijk ont
worpen plan wordt afgeweken, moet wor
den geacht in trijd te zijn met de artt. 1 
en 2 der Belemmeringenwet Verordenin
gen en als een weigering van de gevraagde 
vergunning worden beschouwd. 

Het bestaan tusschen het Rijk en de ge
meente van een geschil van privaatrech
telijken aard, verband houdend met toe
zeggingen, welke bij den verkoop van 
grond door de gemeente aan het Rijk de -
tijds van Rijkswege zouden zijn gedaan , 
kan aan de toepassing van art. 3 der wet 
door Geel. Staten niet in den weg staan. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het Bestuur van den Nieuw- of Kleinpolder te 
Overschie en door B. en W. van Overschie 
tegen het besluit van Geel. Staten van Zuid
Holl and van 5 Juli 1933, N°. 24, waarbij aan 
het Rijk (Departement van Waterstaat) met 
toepassing van artikel 3 Belemmeringenwet 
Verordeningen vergunning is verleend tot het 
maken van opritten naar een dubbel viaduct 
over de Zestienhovensche kade en naar de 
overbrugging van de Rotterdamsche Schie, 
a lsmede tot het in verbinding brengen van de 
parallelstraten langs den geprojecteerden 
Rijksweg 's-Gravenhage-Rotterdam, van de 
Burgemeester-Bosstrnat en van den weg over 
de Zestienhovensche kade met de te maken 
straatonderdoorgangen onder de voormelde op
ritten zulks met inbegrip van de bijbehoorende 
hulpwerken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
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Geschill en van Bestuur, gehoord, advies van 
12 Juli 1934, N°. 393; 

Op de voordracht van Onzen Ministe,· van 
Waterstaat van 31 Juli 1934, N°. 423, Afdee
ling Waterstaatsrecht ; 

0. dat bij den Rijkswaterstaat een plan in 
uitvoering is tot overbrugging van de Rotter
damsche Schie met viaduct over de daarlangs
loopende Zestienhovensche kade, in dier voege, 
dat de brug zal bestaan uit twee doorvaarten, 
wijd 6.60 m, met een doorvaarthoogte van 
2.60 m, terwijl het viaduct zal bestaan ui t 
twee doorritten, elk voorzien van een rijweg, 
breed 3 m, en een voetpad, breed 2 m, met 
een vrije doorrithoogte van ten minste 3.47 m 
tusschen don onderkant van het viaduct en 
den bovenkant van het daaronder liggend 
rijdek; 

dat Geel. Staten van Zuid-Holland, bij be
schikking van 17 Mei 1932, G. S. N°. 188, 
gewijzi gd bij beschikking van 6 Juli 1932, 
G. S. 0

• 374, met het oog op het bepaalde in 
artikel 18 van het Provinciaal R eglement op 
de \Vegen en Voetpaden, hebben verk laard, 
dat tegen het maken van het voormelde via
duct bij hun college geen bezwaar bestaat, ter
wijl tevens op grond van de Provinciale Ver
ordening ter voorziening in scheepvaartbelan
gen vergunning werd verleend tot overbrug
ging van de Rotterdamsche Schie op de hier
bovenvermelde wijze; 

dat, nadat voorts de Hoofdingenieur van den 
R ij kswaterstaat bij schrij ven van 3 October 
1932, N °. 7209, aan B . en W . van Overschie, 
op grond van artikel 6 der Algemeene Politie
verordening dier gedeente, ontheffing had ge
vraagd van de verbodsbepaling van artikel 38 
sub d dier Algemeene Politieverordening voor 
zoover benoodigd voor het in verbinding bren
gen, door middel van afritten, van de Burge
meester-Bosstraat en van de Zestienhovensche 
kade met de straatonderdoorgangen ,onder de 
opritten naar de voormelde overbrugging met 
viaduct, in verband waarmede het noodzake
lijk zal zijn eenig grondwerk te verrichten, be
stratingen op te breken en omlaag te b1·engen 
en wellicht de langs de bestaande bebouwing 
aanwezige voetpaden eenigsz ins omlaag te 
brengen, dit college bij besluit van 10 Decem
ber 1932 aan het Rijk (Departement van 
Waterstaat) de voor de uitvoering van de in 
het besluit vermelde werken (met name den 
aanleg van den Rijksweg 's-Gravenhage
Rotterdam en de daarmede verbandhoudende 
overbrugging van de Rotterdamsche Schie in 
de gemeente Overschie) noodige vergunningen 
heeft verleend, met dien ver tande, dat deze 
werken binnen drie jaren na de dagteekening 
van het besluit zullen moeten zijn voltooid en 
zulks onder de volgende voorwaarden: 

le. de ophooging ten behoeve van de aar
den baan van den weg en van de door het 
R ij k aan te leggen parall el traten zal behou
dens het onder 3 bepaal de nergens hooger 
mogen worden opgevoerd dan 0.20 m - N.A. 
P. en voor zoover de parallel straten betreft 
niet lager dan 0.60 m - N.A.P. ; 

2°. het Rij k zal zijne medewerking moeten 
rnrleenen om de Doenkade, de Schielaan en 
den H oogenbanweg aan den R ijksweg aan te 
sluiten en gelegenheid moeten geven voor 
kruising à 11iveau door het r ijverkeer op die 

plaatsen Yan den Rijksweg; voor het verkeer 
van voetgangers, rijwielen en handkarren moet 
op onderscheidenlijk 6 plaatsen van wege B. 
en W. aan te wijzen gelegenheid gege,·en 
worden tot kruising door middel van door het 
Rijk aan te leggen tunnels onder den Rijks
weg; 

3e. dat de Rijksweg over de Rotterdamsche 
Schie zal moeten worden gevoerd zoodanig, 
dat de onderkant der overbrugging op 0.10 m 
+ N.A.P. komt le liggen, terwijl de construc
t iehoogte van de brug en het daarop komende 
wegdek tot een minimum moet worden be
pe1·kt; 

4e. dat ten behoeve van een doorgaande 
verbinding van de terzijde van den Rijksweg 
ontworpen parallelstraten over de Rotterdam
sche Schie in ovel'lcg met het gemeentebestuur 
en volgens door dit bestuur te geven teekening 
op kosten der gemeente de aan te leggen o,-er
brugging voor deze parallelstraten door het 
Rijk wordt tot stand gebracht; 

5e. al vorens tot aanbested ing de r te maken 
werken wordt overgegaan, moeten de bestek
teekeniugen in tweevoud bij B. en W. worden 
ingezonden, die binnen drie weken, zoo zij 
daarmede accoord gaan, ten blijke hiervan een 
door hen gewaarmerkt exemplaar zullen terug
zenden, waarna tot aanbesteding en uitvoer ing 
zal mogen worden overgegaan; 

dat B. en W . daarbij hebben overwogen, dat 
ten behoeve van de uitvoering van de bo,-en
bedoelde werken ook vergunning vereischt 
wordt op grond van artikel 220bis van de ge
noemde Al gemeene Politieverordening; dat 
tegen inwilli ging van het verzoek en het ver
leenen van de noodige vergunningen geen be
zwaar bestaat, mits bij de uitvoering der ,Yer
ken de zoo even genoemde ,-oorwaarden, welke 
in het belang der gemeente moeten worden 
ge teld . worden nageleefd ; 

dat de Hoofdingenieur-Directeur van den 
Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holl and en 
Utrecht, daartoe door Onzen Minister Yan 
W aterstaat gemachtigd, daarop aan Geel. Sta
ten van Zuid-Holland toepassing van artikel 3 
der Belemmeringenwet Verorde ningen hellft 
verzocht, aanvoerende dat: le. voor geheel 
andere werken vergunning i verleend, dan 
waarvoor zulks was gevraagd, zoodat van een 
voldoening aan de aanvrage om verf(unning 
niet kan worden gesproken, doch in feite de 

- vergunning is geweigerd, hetgeen o.a. zoude 
blijken uit de voorwaarden 1, 2 en 3; 2e. de 
voorwaarden der beschikking zich zonder een ig 
verband met de aangevraagde werken, over 
een veel grooter rayon uitstrekken dan de 
werken, waarvoor de vergunning is gevraagd: 
3e. door deze voorwaarden de uitvoering van 
het plan, waarvoor Geel. Staten de hierboven
vermelde vergunning hebben verleend, onmo
gelijk wordt gemaakt; 4e. ten onrechte wordt 
overwogen, dat eveneens ontheffing is benoo
digd van het bepaalde in artikel 220bis der 
Al gemeene Politieverordening, daar bl ij kens 
de toelichting van B. en W. van Overschie, 
vergezellende hun voorstel aan den raad tot 
aanvull ing van de Algemeene Politieverorde
ning roet het voornoemde artikel , dit !echts 
het oog heeft op de ophooging van uitgebreide 
bouwterreinen en niet het maken van een spe
ciaal werk van beperkten omvang als de twee 
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aarden opritten tot het viaduct; 5e. de 5e 
voorwaarde onaanvaardbaar moet worden ge
acht, daar zij een ongebruikel ijke en onge
wenschte inmenging van het gemeentebestuur 
in de zaken van het Rijk inhoudt en zeer wel 
kan worden volstaan met de bepaling, dat tij 
dig vóór de uitvoering van het werk het bestek 
ter kennisneming aan B. en W. moet worden 
gezonden, opdat dit college na kan gaan of 
aan de gestelde voorwaarden voor de uitvoe
ring is voldaan; 

dat Ged. Staten bij hun besluit van 5 Juli 
1933, N°. 24, aa11 het Rijk (Departement van 
\ Vaterstaat) de, ingevolge de Algemeene Po
litieverordening der gemeente Overschie ver
eischte vergunningen hebben verleend, a. voo1· 
het maken . van de opritten naar het dubbel 
viaduct over de Zestienhovensche kade en 
naar de overbrugging van de Rotterdamsche 
Schie, zulks volgens het plan, waa rop betrek
king heeft de beschikking van hun college dd. 
17 Mei/17 Juni 1932, G. S. N°. 188, gewijzigd 
bij beschikking dd. 5/12 Juli 1932, G. S. N°. 
37-f; b. voor het in verbinding brengen van 
de parallelstraten langs den geprojecteerden 
Rijksweg 's-Gravenhage-Rotterdam, van de 
Burgemeester-Bosstraat en van den weg over 
de Zestienhovensche kade met de te maken 
straatonderdoorgangen in de onder a genoem
de opritten, zulks met inbegrip van de bijbe
hoorende hulpwerken ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
wat het bezwaar sub 1 betreft, dat vanwege 
den Rijkswaterstaat vergunning is gevraagd 
voor het maken van eenige hulpwerken, in 
verband staande met de overbrugging met 
viaduct van de Rotterdamsche Schie en de 
Zestienhovensche kade; dat de beschikking 
van B. en W. van Overschie echter betrekking 
heeft a. op een overbrugging van de Rotter
damsche Schie zoodanig, dat de onderkant 
daarvan op 0.10 m plus .A.P. komt te lig
gen, b. op een peil van de aarden baan van 
den weg van maximaal 0.20 m - N.A.P. , 
c. op een kruising van den weg door de ge
meentestraten à niveau door het r ijverkeer, 
benevens d. op den aanleg van een zestal tun
nels voor het verkeer van voetgangers, rijwie
len en handkarren, waaruit alzoo blijkt, dat 
de voorwaarden der beschikking geacht moe
ten worden verder te gaan, dan op grond van 
de verlangde vergunning noodzake lijk is; wat 
het bezwaar sub 2 betreft, dat de aanvrage 
van den Rijkswaterstaat slechts betrekking 
ha d op het doen van grondroering in en het 
opbreken en verlagen van de wegbedekking 
van eenige gemeentestraten, te weten de 
Burgcmeester-Bosstraat en de Zest ienhovensche 
kade, terwijl de beschikking van B. en W. 
van Overschie o. a. betrekking heeft op het 
niveau van de Doenkade, de Schielaan en 
den Hoogenbanweg, zoodat de voorwaarden, 
ook voor zoover zij betrekking hebben op deze 
straten, moeten geacht worden verder te gaan, 
dan op grond van de gevraagde vergunning 
JJoodzakelijk is; wat het bezwaar sub 3 be
treft, dat inderdaad de uitvoering van het 
plan, zooals het door den Rijkswaterstaat is 
ontworpen en waarvoor door hun college ver
gunning is verleend, door de gestelde voor
waarden onmogelijk wordt gemaakt zooals 
blijkt uit de overwegingen van hun coltege bij 

de behandel ing van het bezwaar sub 1, zoodat 
de vraag gerechtigd is, of de verlangde ver
gunning door B. en W. van Overschie werd 
verleend; wat het bezwaar sub 4 betreft, dat 
op grond van de door den Hoofdingenieur
Directeur voornoemd aangehaalde toelichting 
op artikel 220bi.! der Algemeene Politieveror
dening inderdaad mag worden betwijfeld, of 
het artikel voor gevallen als dit is geschreven, 
maar dat de tekst van het artikel, welke een 
verbod van ophooging van "terreinen" bevat, 
ruimte laat voor de opvatting, dat ook voor de 
ophooging van wegen vergunning is benoo
digd; dat mitsdien voor het maken van de 
opritten van den Rijksweg naar het viaduct 
en de overbrugging eveneens vergunning van 
B. en W. van Overschie was benoodigd; dat 
het laatstgenoemde college, gelet op de alge
meene formuleering van de werken, voor de 
uitvoering waarvan in de door den Hoofdinge
nieur van den Rij kswaterstaat te 's-Graven
hage tot het gemeentebestuur van Overschie 
gerichte aanvrage vergunning werd gevraagd, 
er van mocht uitgaan, dat met deze vergun
ning-aanvrage ook het verkrijgen van vergun
ning· krachtens artikel 220bis der Algemeene 
Politieverordening werd beoogd en derhalve 
ook hiermede bij het verleenen der vergun
ning rekening mocht houden, gelij k het clan 
ook heeft gedaan; dat hun college, krachtens 
artikel 3 der Belemmeringenwet Verordemn
gen in de plaats tredende van B. en W. van 
Overschie derhalve bevoegd is, daaromtrent 
eveneens ~ene beschikking te nemen; wat het 
bezwaar sub 5 betreft, dat B. en W. van Over
schie, bl ijkens hun desbetreffend ambtsber icht, 
tegen eene andere formuleeri ng der 5e voor
waarde geen bezwaar hebben, indien de waar
borgen voor de gemeente -voor een uitvoering 
in overeenstemming met hun wenschen, niet 
minder worden· dat mitsd ien eene formulee
ring, volgens ,~elke, alvorens met de werk
zaamheden wordt begonnen, aan Ged . Staten 
en aan B. en vV. van Overschie een bestek 
met teekening moet worden overgelegd, B. en 
W. voornoemd voldoende zal voorkomen, daar 
zij aldus in de gelegenheid worden gesteld 
om na te gaan, of aan de gestelde voorwaar
den wordt voldaan en artikel 3 der Algemeene 
Politieverorden ing hen voorts in de gelegen
heid stelt, tegen het niet voldoen aan de voor
w:iarden der vergunning op te treden; dat ten 
slotte, daargelaten of moet worden aangeno
men, dat de verlangde vergunning door B . 
en W. van Overschie is geweigerd, dan wel, 
dat de verlangde vergunning verleend is onder 
andere voorwaarden dan die, welke op grond 
van de vergunning in het belang van de ge
meente moeten worden gesteld, het wel vast
staat, dat een dezer gevallen aanwezig moet 
worden geacht en mitsdien hun college ge
rechtigd is, op grond van artikel 3 der Belem
meringenwet Verordeningen, de verlangde ver
gunning te verleenen; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

1 °. het Bestuur van den Nieuw- of Klein
polder te Overschie, aanvoerende, dat door 
Geel. Staten van Zuid-Holland vergunning is 
verleend aan het R ijk voor de halfhooge over
brugging van de Schie; dat de ingelanden 
door deze vergunning ten zeerste worden ge-
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dupeerd; dat naar hunne meening deze aan
qelegenhe id behoort tot het hui houdelijk be
lang van den polder; 

2°. B. en W. van Overschie, aanvoerende, 
dat door Ged. Staten van Zuid-Holl and aan 
artikel 220bis der Algemeene Pol itieverorde-
11ing de,· gemeente Overschie een veel te enge 
beteekenis wordt toegekend; dat de formu
leering van het artikel zoo algemeen moge
lijk en bovendien volkomen duidelijk is, zoo
dat het onjuist zou zijn aan die bepaling een 
beperkte strekking te geven op grond van 
hetgeen bij de totstandkoming is gezegd of 
geschreven; dat de strekking van art. 220bis 
der Algemeene Politieverordening is om te 
voorkomen het nadeel, dat het gemeent.ebe
lang (verkee1·, choonheid, afwatering enz.) 
lijden zou door grondophooging, waarbij door 
den grondeigenaar, in casu het Rijk, n.[~t ge
noegzaam met het algemeen gemeentehJk be
lang zou worden rekening gehouden; dat naar 
hun oordeel dit gemeentebelang evenzeer in 
het geding is bij de uitvoering van de ge
projecteerde opritten; dat het daarom niet 
mogelijk is in te zien, dat het gemeente be
stuur van Overschie door het verb inden van 
de gestelde voorwaarden aan de ontheffing 
van artikel 220bis der Algen.eene Politiever
ordening zijn bevoegdheid volgens de Belem
meringenwet Verordeningen heeft overschre
den· dat in het be luit van Ged. Staten onder 
8e de voorwaarde is opgenomen, dat -in de af
w~tering van deze wegen op afdoende wijze 
wordt voorzien, terwijl onder 9e wordt ge
sproken van een behoorlijke afwatering; dat 
deze om chrij vingen dienen te worden ver
duidelijkt, opdat hetgeen onder 13e is ver- , 
meld, nader kan worden nagekomen_ en dus 
om deze redenen reeds de vergunmng van 
Geel. Staten niet kan blijven gehandhaa fd ; 
dat tegen de halfhooge ligging van de Schie
knt ising door het gemeentebestuur de navol
!{ende bezwaren naar voren worden gebracht; 
dat bij missive van 23 Juni 1930 door het ge
meentebestuur aan den Rijkswaterstaat afwij 
zend werd geadviseerd tot het maken van een 
halfhooge brug over de Schie; dat de ondanks 
hij chrijven van 22 Juli 1930 door den Hoofd
ingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat 
kennis werd gegeven, dat Onze Minister van 
Waterstaat tot de halfhooge overbrugging had 
besloten; dat in deze mededeeling geen enkel 
motief wordt genoemd, waarom het oorspron
kelijke plan tot het bouwen van een hoog via
duct werd afgewezen, noch welk belang of 
welke belangen door deze halfhooge overbrug
ging werden gediend; dat de gronden waarop 
de halfhooge overbrugging van de Schie zal 
worden gesticht, indertijd aan de gemeente 
Overschie hebben toebehoord en bij den ver
koop do01· het Rijk is medegedeeld, dat aldaar 
een viaduct met hooge overbrugging zou plaats 
vinden; dat de raad, met dit plan bekend, 
hetgeen bl ijkt uit de notulen zijner vergade
ring van den 7 December 1925, tot vrijwilligen 
verkoop van den grond is overgegaan en daar 
loe zeer zeker niet had besloten. indien het 
tegenwoordige plan ontworpen in 1932, be
kend was geweest; 'dat van het Rijk cl~ na
leving van gedane beloften en toezeggmgen 
verwacht mag worden en het zeer zeker on-
1·edelijk is, dat deze zonder meer a ls niet ge-

geven of gedaan worden beschouwd; dat in 
het jaar 1927 met den toemnaligen tijdelijken 
Ingenieur van den Rijkswat.erstaat. den H ee,· 
Rijperman, onderhandelingen zijn gevoerd 
over een rechtstreeksche kntising van de 
Schielaan en den Rijksweg, noodig in ver
band met de uitbreiding der gemeente en 
deze werd toegestaan; dat zelfs door den I n
genieur Rijperman toentertijd alle peilen voor 
de gemeentestraten voor de wijk " Schiewijk" 
zijn aangegeven en al deze trat.en in overleg 
met den Rijkswaterstaat op zoodanig peil zijn 
gelegd, a ls zij behoefden voor de rechtstreek
che kruising van de Sch iel aan/Rijksweg, welke 

verhooging aan de gemeente plus minus 
f 32,000 heeft geko t; dat in verband met 
deze kruising toentertijd tevens door den Rijks
waterstaat is gevraagd, de Schielaan, eigen
dom der gemeente, niet op een breedte van 10 
m, zooals zij ontwo,·pen was, maar op 14 m 
aan te leggen, omdat zij moest dienen YOOI' 

het Oost-West verkeer; dat uit deze feiten en 
uit den in a fschrift bijgevoegden brief van 
den Hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat 
van 24 Mei 1927, 0

• 2465, duidelijk blijkt, 
dat de Schielaan den Rijksweg rechtstandig 
zou en mocht kruisen; dat den 17en Maart 
1932 door den Hoofdingenieur van den Rijks
wat.erstaat Witteveen voor de eerste maal aan 
hun coll ege een ontwerp-plan is vertoond voor 
de halfhooge overbrugging van de Schie; dat 
door hun college op dat plan twee bezwaren 
zijn kenbaar gemaakt en wel: l e. tegen de 
a f ]uiting van de Schielaan door een hek met 
gevolg, dat geen rechtstreeksche kruising kan 
plaats vinden, en 2e. dat het gevolg daarvan 
zou zijn, dat f 32,000 noodelogs ( en wel na 
overleg en na onderhandeling met den Rijks
waterstaat, die zich dus niet op onwetendheid 
kan beroepen) wa uitgegeven, terwijl boven
dien 233273 m2 bouwgrond van de gemeente 
van rechtstreeksch verkeer worden afgesneden, 
waardoor deze gronden een groote waardever
mindering ondergaan, en zelfs een verkoop
overeenkomst van gronden aldaar gelegen om 
deze redenen geannuleerd zal moeten worden; 
dat de Hoofdingenieur van den Rijkswater
staat op deze bezwaren op denzelfden dag 
mondeling heeft geantwoord, dat hij dezelve' 
aan Onzen Minister van W aterstaat ter be
slissing zou voorleggen; dat uit het namens 
Onzen Minister ontvangen antwonrd kan wor
den a fgeleid, dat de Schielaan mogelijk zal 
worden afge loten ; dat het zei fs de klaarb_lij
kelijke bedoeling i in deze een ongunstige 
bes! issing voor het gemeent.ebestuur van Over
chie te nemen, omdat er geen omstandigheden 

zijn die uitstel van de beslis ing wettigen: 
dat' zulks toch overduidelijk blijkt uit het ver
zoek van den Rijkswaterstaat van 2 October 
1932 om vergunning tot het opbreken van de 
gemeentestraten en daarbij niet werd overge
legd de teekening, welke den grondslag heeft 
gevormd voor de bespreking op 17 Maart 1932, 
doch een andere, waarbij de kruising van de 
Schielaan is weggelaten, ten einde de ge
meente niet de gelegenheid te geven di t punt, 
dat zoowel van privaatrecht.elijken als van pu
bl iekrechtelijken aard is, in zijn beslissing te 
verwerken; dat desondanks de gemeente Over
~ch ie zich in deze alle hare rechten reserveert; 
dat het gemeentebestuur reeds voordat het 
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zijne beslissing had genomen, van den Hoofd
ingenieur van den Rijkswaterstaat Witteveen 
de mededeeling kreeg, dat, indien niet alle 
eischen werden ingewilligd, de Belemmerin
genwet Verordeningen op de gemeente zou 
worden toegepast; dat het gemeentebestum 
zich door deze handeling gegriefd gevoelt en 
niet heeft kunnen treden in de mededeeling 
van den Hoofdingenieur van den Rijkswater
staat namens Onzen Minister gedaan, dat de 
bezwaren der gemeente tegen de halfhooge 
overbrugging van de Schie, een zaak daar
buiten staande was en een afzonderlijke be
handeling eischte; dat deze beslissing reeds 
daarom onjuist is, omdat de Hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat, Ir. Witteveen, in 
zijn eerste plan, ontvouwd in de bespreking 
van 17 Maart 1932, wel degelijk het werk had 
ontworpen van de Schielaan af tot in den 
Kleinpolder (einde van den oprit); dat uit 
de vorenstaande mededeelingen mag worden 
afgeleid: a. dat de toezeggingen van het Rijk 
van een hooge overbrugging bij den grond
aankoop gedaan niet zullen worden nageko
men; b. dat de rechtstreeksche kruising van 
de Schielaan ondanks de vergunning tot krui
sing niet zal worden toegestaan, a lthans mo
menteel niet wordt erkend, terwijl de uitgave 
voor de daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
tot het op peil brengen van tal van wegen 
in de gemeente, hetgeen f 32,000 heeft ge
kost, alsdan noodeloos zal zijn gedaan, en 
c. dat niet opgehelderd wordt waarom de 
Rijkswaterstaat indertijd heeft gevraagd de 
Schielaan van 10 tot 14 m te verbreeden; dat 
de gemeente a l tijd aan alle verzoeken van 
den Rijkswaterstaat is tegemoet gekomen en 
het nu niet aangaat alle gemaakte afspraken 
en mondelinge overeenkomsten zonder meer 
te annuleeren; dat, hoewel de gemeente in 
deze o. m. geldelijk wordt benadeeld en zu lks 
een geschi l is, dat tot de competentie van den 
gewonen rechter behoort, het niet aangaat 
voor· een gedeelte van een waterstaatkundig 
werk vergunning aan te vragen, dat op het 
geheele werk praejudicieert, zulks temeer niet, 
omdat de Rijkswaterstaat in den aanvang en 
volkomen logisch een ontwerp voor het ge
heel e plan heeft ingediend; dat om deze re
denen naar het oordeel van hun college een 
beroep op de Belemmeringenwet Verordenin
gen in deze fout is, temeer, daar uit, het bo
venstaande uitdrukkelijk· blijkt, dat de onder
handelingen over een ander (namelijk het ge
heele) plan hebben geloopen en niet over het 
gedeeltelijke, waarvoor de vergunning is ge
vraagd; dat, om den Rijkswaterstaat toch nog 
zooveel mogelijk ter wille te zijn, hun college 
de gevraagde vergunning heeft verleend, en 
wel voor het geheele werk, warbij in acht 
werden genomen de groote belangen der ge
meente bij dat werk; dat de Belemmeringen
wet Verordeningen in artikel 2 uitdrukkelijk 
zegt, dat in de vergunning geen andere voor
waarden mogen worden opgenomen dan die, 
welke verband houden met de belangen der 
gemeente; dat mitsdien onderzocht moet wor
den, of andere voorwaarden zijn opgelegd dan 
die, ontleend aan het gemeentebel ang en 
daarbij ook een rol mag spelen het belang 
van het Rijk of de Provincie, m. a. w. het 
algemeen belang; dat uit de stukken duidelijk 

blijkt, dat doov den Rijkswaterstaat de half
hooge ligging werd gekozen ten behoeve van 
een door de gemeente Rotterdam te stichten 
fruit- en groentencentrale in den Zestien
hovenschen polder; dat dit plan evenwel door 
de gemeente Rotterdam niet zal worden uit
gevoerd en , daar uit de gewisselde stukken 
van geen ander belang blijkt, aangenomen 
mag worden, dat deze niet aanwezig zijn; dat 
in deze ook niet een beroep op het scheep
vaartbelang (hoewel in de stukken niet ver
meld) kan worden gedaan-, omdat uit een ge
houden tell ing van het aantal vaartuigen, dat 
de Rotterdamsche Schie passeert, vast kwam te 
staan, dat nagenoeg al Ie schepen de nieuwe 
vaart door het Schie-Schiekanaal nemen; dat 
dus de belangen der gemeente domineeren en 
het plan van den Rijkswaterstaat eerstens uit 
stedebouwkundig oogpunt beschouwd, totaal 
onjuist is en aan een bloeiende en opkomende 
gemeente als Overschie in dit opzicht moreele 
schade toebrengt; dat voorts het plan van 
den Rijkswaterstaat naar de raming van den 
Directeur van Gemeentewerken plus minus 
f 300,000 duurder is dan dat, waartoe de ge
meente vergunning heeft gegeven tot het op
breken van haar straten ingevolge de artikelen 
6, 38d en 220bis der Algemeene Politieve1'or
dening; dat een lager orgaan bij het stellen 
van voorwaarden bij een vergunning voor het 
Rijk wel degelijk reken ing moet houden met 
het kostenvraagstuk, hetgeen in deze is ge
daan, aangezien de yerJeende vergunning 
circa f 300,000 minder zal bedragen dan het 
plan van den Rijkswaterstaat; dat het ont
worpen Rijksplan een barrière zal vormen 
voor het Oost-West-verkeer van Schiedam
Overschie- Schiebroek-Hillegersberg en ver
der gelegen plaatsen en voorts dezen zotten 
toestand zal scheppen, dat, daar de parallel
wegen der gemeente in Schiewijk gelegen zijn 
en niet de stijging van den Rijksweg kunnen 
volgen, over de Schie 3 bruggen naast elkan
<ler zouden moeten worden gelegd, te weten 
1 hooge door het Rijk en 2 lage aan weers
zijden door de gemeente, omdat toch de wijk 
Schiewijk in verbinding moet worden gebracht 
met Kleinpolder ; dat hun college er voorts 
de aandacht op vestigt, dat door de totstand
koming van het werk de gemeente de volgende 
verliezen zal hebben: a. f 32,000 noodeloos 
uitgegeven voor het op peil brengen van de 
wegen in de gemeente voor een rechtstreeksche 
kruising van de Schielaan, b. door een af
snijding van 233,273 m 2 bouwgrond der ge
meente van het rechtstreeksche verkeer naar 
schatting f 200,000 à f 300,000, c. de kosten 
van de verbreeding van de Schielaan, en d. 
de annuleering van een koopcontract met 
waardevermindering; dat in verband daar
mede er op gewezen wordt, dat ook de Staat 
de zorgvuldigheid in acht moet nemen, welke 
in het maatschappelijke verkeer bestaat ten 
aanzien van een ieders goed, hetgeen de Staat 
in deze niet doet; dat uit het vorenstaande 
blijkt, dat 2 kwesties zich ten deze naar voren 
dringen, name! ij k in de eerste pi aats de vraag, 
of de brug halfhoog of laag zal worden aan
gelegd en in de tweede plaats, of de Schie
laan à niveau zal mogen worden gekruist; 
dat door de gemeente Overschie een lage over
brugging en een kruising à niveau van de 
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Schielaan wordt gevraagd; dat de Rijkswater
staat geen technische bezwaren kan inbrengen 
tegen een lage overbrugging, omdat het land
verkeer er slechts bij gebaat wordt; dat het 
bezwaar, dat de scheepvaart door de lage 
overbrugging moeilijkheid zou kunnen onder
vinden door wijziging van de Rotterdamsche 
plannen, is opgeheven; dat thans slechts over
blijft een kruising à niveau van de Schielaan; 
rlat niets het Rijk belet om ter plaatse van de 
, 'chielaan bij een lage ligging van den weg 
den Rijksweg zooveel te verhoogen, dat de 
eei·stgenoemde laan er onder door gevoerd 
kan worden; dat een dergelijke oplossing, 
hoewel uit stedebouwkundig oogpunt ook on
juist en dus niet te verkiezen, in ieder geval 1 
meer benadert de door den Rijkswaterstaat · 
toegestane kruising à niveau van de Schie
laan en der gemeente minder, hoewel toch nog 
aanmerkelijke schade zal toebrengen dan het 
tegen de vergunning in, botte middel om 
midden op den Rijksweg een hek te zetten; 
dat weliswaar de Rijkswaterstaat een onder
doorgang wil maken tegenover de Burgemees
ter-Bosstraat, doch dat het geheele uitbrei
dingsplan er op wijst, dat de verbinding van 
de terre inen in Schiewijk, ter weerszijden van 
<lèn Rijksweg moet geschieden door de Schie
laan, hetgeen ook altijd door den Rijkswater
i;taat is erkend en een reden is geweest, dat 
hij de verbreeding van de Schielaan van 10-
14 m indertijd heeft gevraagd, hetgeen weder
om door de gemeente op hare kosten vrijwil-
1 ig is tot stand gebracht; dat volgens het 
uitbreidingsplan ter weerszijden van den weg 
parallelwegen zijn aangelegd ook weer in over
leg met den Rijkswaterstaat; dat bij de half
hooge overbrugging deze parallelwegen door 
de Schie worden onderbroken en een behoor-
l ij ke overbrugging, gelijk hiervoren betoogd, 
niet mogelijk is; dat in dit geval slechts 
Schiewijk en Kleinpolder alleen met elkander 
in verbinding komen via de Lage brug in de 
Dorpsstraat, wat een belachelijke omweg is 
en geen verbinding genoemd mag worden; 
dat het gemeentebestuur bereid is zii,n eisch, 
om op 6 plaatsen voetgangerstunnels te ma
ken, voor de helft, in het financ_ieele belang 
van het Rijk, te laten vallen; dat er moge
lijk ten overvloede op gewezen wordt, dat, als 
er geen kruising à niveau wordt toegestaan, 
hoewel de gemeente in het bezit der vergun
ning is en haar door intrekking onrecht ge
schiedt en groote fi nancieele schade wordt be
rokkend, dan toch nog een lage brug over de 
Schie met een onderdoorgang van dé Schielaan 
belangrijk goedkooper is dan de thans door 
den R ijkswaterstaat ontwarden werken; wes
halve B. en W. hebben verzocht, het verzoek 
van den Rijkswaterstaat, om op hun besluit 
del. 10 December 1932 de Belemmeringenwet 
verordeningen toe te passen, met vernietiging 
van het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 5/12 Juli 1933, N°. 4570, af te 
wijzen, aangezien uit de geschetste geschiedenis 
blijkt, dat het ontstane geschil voor een groot 
gedeelte zijn grondslag vindt in het privaat
recht en dus door den gewonen rechter moet 
worden bes] ist en het niet aangaat ter oplos
sing daarvan de Belcmmeringenwet Verorde- 1 

ningen toe te passen, of, zoo deze meening niet 
mocht worden gedeeld, te beslissen, dat door 

het gemeentebestuur van Overschie aan zijne 
publiekrechtelijke vergunning geen andere 
voorwaarden zijn gesteld dan die, ontleend aan 
het gemeentebelang en daartegenover geen 
algemeene belangen staan, die daardoor zijn 
geschonden of geschaad, terwijl de gestelde 
voorwaarden aan het Rijk geen meerdere, 
maar juist mindere financieele lasten opleg
gen; 

0. ten aanzien van het door het polderbe
stuur ingestelde beroep: dat krachtens artikel 
4 van de Belemmeringenwet Verordeningen 
tegen een beslissing van Ged. Staten, als het 
hier geldt, hooger beroep wordt toegekend aan 
dengene, die ontheffing of vergunning ge
vraagd heeft alsmede aan het daarbij betrok
ken bestuur, d.i. het bestuur, dat de onthef
fing of vergunning verleend of geweigerd 
heeft; 

dat, aangezien het Bestuur van den Nieuw
of Kleinpolder te Overschie geen ontheffing 
of vergunning verleend of geweigerd heeft, 
aan dit bestuur in deze geen recht van be
roep toekomt; 

0. ten aanzien van het door B. en W. inge
stelde beroep: 

dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
het Rijk een nieuwen weg van 's-Gravenhage 
naar Rotterdam (weg N°. 13 van het Rijks
wegenplan) aanlegt, waartoe in de gemeente 
Overschie een overbrugging van de Rotter
damsche Schie moet worden gebouwd ; dat het 
plan daartoe door Onzen Minister van Water
staat is vastgesteld, terwijl Ged . Staten op 
grond van de Provinciale Verordening ter 
voorz iening in scheepvaartbelangen en van het 
Provinciaal Reglement op de Wegen en Voet
paden de voor den bouw van dit kunstwerk 
vereischte vergunningen hebben verleend; dat 
volgens dit plan er in de overbrugging van de 
Rotterdamsche Schie twee scheepvaartopenin
gen zullen komen, elk van 6.50 m wijdte en 
met een doorvaart-hoogte van 2.58 m boven 
Delflands peil, terwijl de wegen op de weder
zijds de Schie gelegen kaden en de Burge
meester-Bosstraat in de gemeente Overschie 
onder de Rijkswegen zullen worden doorge
voerd· 

dat 'de gemeente Overschie zich met dit plan 
niet kan vereenigen en uitvoering wenscht van 
een plan, dat zeer belangrijk afwijkt van het 
plan, waarvoor Ged. Staten vergunning heb
ben verleend, met name een overbrugging van 
de Schie ongeveer op het peil van de nabij 
dit kunstwerk gelegen gemeentestraten, waar
bij het niet meer mogelijk zal zijn om onder 
het viaduct door te varen en de evenbedoelde 
wegen onder den Rijksweg door te voeren; 

dat het gemeentebestuur dienovereenkomstig 
op 10 December 1932 een vergunning heeft 
verleend, doch dat dit besluit, waarbij, als 
gezegd, zeer belangrijk van het door het Rijk 
ontworpen plan wordt afgeweken, in strij d 
moet worden geacht met de artikelen 1 en 2 
der Belemmeringenwet Verordeningen en als 
een weigering van de gevraagde vergunning 
moet worden be chouwd ; 

dat Geel. Staten mitsdien terecht, ten ver
zoeke van den Hoofdingenieur-Directeur van 
den Rijkswaterstaat namens Onzen Minister 
van Waterstaat, aan arti kel 3 dezer wet toe
passing hebben gegeven, daarbij tevens met 
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de ,·erbodsbepaling van artikel 220bis der Al
gemeene Politieverordening rekening hou
dende; 

dat het be taan tusschen het Rijk en de ge
meente van een geschil van privaatrechtelijken 
aard, verband houdende met toezeggingen, 
welke bij den verkoop van grond door de ge
meente aan het Rijk in 1925 van Rijkswege 
zouden zijn gedaan, aan die toepassing niet 
in den weg kan staan; 

dat de door Geel. Staten gestelde normen in 
tegenstelling met die van het gemeentebestuur 
passen in het kader van de aanvrage, zooals 
zij i gedaan en dat zij het gemeentebelang 
niet verder aantasten dan noodzakelijk is om 
het beoogde doel te verwezenlijken; 

dat, wat in het bijzonder betreft de onder 
8e en 9e gestelde voorwaarden, inhoudende 
onderscheidenlijk, dat in de afwatering van de 
bedoelde hulpwegen op afdoende wijze wordt 
voorzien en dat te maken onderdoorgangen 
van een behoorlijke afwatering zullen worden 
voorzien, opdat het regenwater zich niet daar
in zal kunnen verzamelen: uit de bestekken 
en teekeningen, welke ingevolge de 13e voot·
waarde aan Ged. Staten en aan B. en W. van 
Overschie moeten worden overgelegd, in vol
doende mate kan worden nagegaan of op be
hoorlijke wijze in de afwatering van de hulp
wegen en onderdoorgangen is voorzien, terwij l 
Geel. Staten voorts krachtens de lle voorwaar
de tijdens de uitvoering van het werk nadere 
voorschriften kunnen geven; 

dat het bestreden besluit mitsdien behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Belemmeringenwet Verordenin
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het bestuur aan den Nieuw- of Klein

polder te Overschie in zijn beroep niet-ont
vankelijk te verklaren; 

2°. het beroep van B. en W. van Overschie 
Ollgegrond te verklaren. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A.B.) 

11 .4 ugwitm 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 264.) 

Wanneer de raad uitdrukkelijk gewei
gerd heeft tot voorloopige vaststelling van 
de rekening van een gemeentebedrijf over 
te gaan en zulks daarop door B. en W. 
met toepassing van art. 151 2e lid is ge
schied, kan de raad tegen de beslissing 
van Geel. Staten omtrent die rekening niet 
bij de Kroon beroep instellen. Dienten
gevolge moet ook ongegrond worden ver
klaard zijn beroep tegen het besluit van 
Geel. Staten tot vaststelling der gemeente
rekening, nu zijn bezwaar uit !uitend be
treft het opnemen in die rekening van het 
nadeelig slot van den gewonen dienst van 
evenbodoeld bedrijf. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W., namens den raad der gemeente 
Montfoort, tegen het besluit van Geel. Staten 
van Utrecht van 27 December 1933, n°. 4073/ 
3005, 3e Afd., tot vaststelling van de rekening 
van het gemeentelijk gasbedrijf en van de 

L. 1934. 

rekening van inkomsten en uitgaven der ge
meente over het jaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Mei 1934, n°. 283; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 2 Augustus 1934, 
n°. 13225, Afd. B.B.; 

0 . dat de raad van Montfoort in zijne ver
gadering van 9 October 1933 met 4 tegen 1 
stem heeft verworpen het voorstel van B. en 
W. tot voorloopige vaststelling van de reke
Ding van het gasbedrijf, over 1932, en ver
volgens na voorloopige vaststelling van de 
rekening van het grondbedrijf en die van het 
waterbedrijf, de gemeenterekening over 1932 
voorloopig heeft vastgesteld als volgt: 

Gewone Dienst: 
inkomsten op 
uitgaven op 

Batig saldo op 

Kapitaaldienst: 
inkomsten op 
uitgaven op 

adeelig saldo op 

f 101,678.44½ 
f 100,078.07½ 

1,600.37 

26 .15°8.51 
27,450.65 

1,292.14; 

dat B. en W. daarop bij besluit van 13 Oc
tober 1933 met toepassing van artikel 151, 2e 
lid, der gemeent.ewet, de jaarstukken van het 
gemeentelijk gasbedrijf over 1932 voorloopig 
hebben vastgesteld op de bedragen, zooals zij 
den raad in de vergadering van 11 Augustus 
1932 zijn aangeboden, met als eindcijfer voor 
verlies en winst: f 35,342.34 en een nadeelig 
saldo van f 8957.761/2, daarbij overwegende, 
dat de raad der gemeente Montfoort in zijne 
vergadering van 9 October 1933 heeft gewei
gerd de rekening van het gasbedrijf over 
1932 voorloopig vast te stellen, omdat naar 
zij n meening daarin verschillende posten wa
ren verwerkt, waarin hij niet tevoren was 
gekend, terwijl op die posten, ware hierom
trent vooraf overleg gepleegd, had kunnen 
worden bezuinigd; dat de raad voorts van 
meening was, dat het beheer van hun college 
niet op de juiste en mee t voordeelige wijze 
is gevoerd; dat de bezwaren tegen sommige 
posten in hoofdzaak betroffen de volgende 
punten: le. de inrichting van een wasch- en 
badlokaal bij de gasfabriek ten dienste van 
het personeel; 2e. de hooge uitgaven wegens 
gevoerde propaganda; 3e. de inrichting van 
het kantoor, meer speciaal het aangeschafte 
zeil; 4e. de hooge afschrijving op de maga
zijngoederen, wegens de waardevermindering; 
dat de sub 1 genoemde uitgaven noodzakelijk 
waren ingevolge de aanwijzing en aanzegging 
van de Arbeidsinspectie, door wie thans is 
verklaard, dat in dit opzicht aan de Arbeids
wet is voldaan; dat de propaganda gemaakt 
moest worden in verband met de terke con
currentie van de P.U.E.M., hetgeen ook in 
de bedrijvencommissie is overwogen en goed
gevonden; dat het kantoor der gasfabriek 
noodzakelijk moest worden opgeknapt, temeer, 
omdat er sedert jaren niets aan was gedaan, 
terwijl het zeil, dat oogenschijnlijk duur mag 
lijken, van goede kwaliteit moest zijn, omdat 

22 
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er veel in dit kantoor wordt geloopen, waa.r
door een goede kwaliteit ten slotte voordee
liger zal blijken te zijn ; dat het bedrag der 
waardevermindering der magazijngoederen in
derdaad groot is voor één jaar, maar dat 
practisch de toestand vrijwel gelijk blijft of 
een dergelijk bedrag over één jaar dan wel 
over meerdere jaren wordt afgeschreven; dat 
de laatstbedoelde regeling evenwel blijkens 
informatie ter prnvinciale griffie vermoede
lijk niet zal worden goedgevonden, zoodat 
door de thans in rekening gebrachte afschrij
ving de toestand gezond worde gemaakt; dat 
de raad heeft geweigerd de posten, waartegen 
hij bezwaren meende te moeten maken, uit de 
rekening te lichten, maar daarentegen heeft 
verwezen naar het bepaalde in art. 151 der 
gemeentewet; dat de uitgaven, waartegen be
zwaren zijn gemaakt, inderdaad zijn gedaan 
in het belang van het bedrijf en onvermijde-
1 ijk wa ,·en; dat het bij een technisch bedrijf 
als het gasbedrijf zeer moeilijk, zoo niet on
mogel ijk is, om steeds binnen het raam dez 
begrooting te blijven, maar dat het gewoonte 
is, om, nadat de bedrijfsuitkomsten over een 
bepaald jaar bekend zijn geworden, de be
g rooting hiermede in overeenstemming te 
brengen; dat dus bij de rekening 1932 in het 
geheel niet is afgeweken van de sedert jaren 
gevolgde methode, waartegen nimmer bezwaar 
is gemaakt; dat van een onjuist beheer geen 
prake kan zijn ; dat uit de besprekingen in 

de hiervoren bedoelde raadsvergadering is 
gebleken, dat de raad njet tot voorloopige 
vaststelling wenschte over te gaan, maar zulks 
over] iet aan hun college; dat de opstelling 
dezer stukken, juist kan worden geacht, zoo
als zij den raad ter voorloopige vaststelling 
zijn aangeboden; 

dat Geel. Staten van Utrecht bij besluit van 
27 December 1933, 3e afd. n°. 4073/3005, de 
rekening van het gasbedrijf der gemeente 
Montfoort over 1932 ongewijzigd h ebben vast
gesteld en voorts de ontvangsten en uitgaven 
van de gemeenterekening over het voormelde 
dienstjaar gewijzigd hebben vastgesteld en 
wel: 

de ontvangsten van den gewonen 
dienst op f 101,557 .70 

de uitgaven van den gewonen 
dienst op f 109,036.83 

en alzoo het nadeelig slot van 
rlen gewonen dienst op 

de ontvangsten van den kapitaal
dienst op 

de uitgaven van den kapitaal 
dienst op 

en alzoo het nadeelig slot van 
den kapitaaldienst op 

7,479 .13 

26,158.51 

29,797.11 

3,638.60; 

dat Ged. Staten ten aanzien van de ge
meenterekening o. m. hebben overwogen, dat, 
ingevolge artikel 41, eerste en tweede lid , van 
de rekeningsvoorschriften 1931 in deze reke
ning had moeten zijn geleden een uitkeering 
aan het gasbedrijf der gemeente tot het be
drag, groot f 8957.76, van het nadeelig slot 
van clen gewonen dienst van dat bedrijf over 

het jaar 1932, terwijl in die rekening tevens 
tot uitdrukking had moeten zijn gebracht het 
ingevolge artikel 23 van de beheersverorde
ning voor het gasbedrijf aan dat bedrijf te 
verstrekken kapitaal tot een bedrag van 
f 2347.46, tot dekking van de kosten van 
uitbreiding over 1932; dat derhalve thans 
onder de volgnummers 250, letter a en 307 
van deze rekening behoort te worden geleden 
een bedrag van onderscheidenl ijk f 8957.76 en 
f 2347.46; 

dat van het besluit van Ged. Staten tot 
vaststelling van de rekening van het gasbe
drijf en die van de gemeente over 1932 de 
raad van Montfoort bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat hij in zijne verga
de1·ing van 9 October 1933 heeft geweigerd 
de rekening van het gasbedrijf over 1932 
voorloopig va t te stellen, uit overweging, 
dat naar zijne meening in die rekening uit
gaven waren gedaan boven de begrooting, ter
wijl de raad daarin niet was gekend, terwijl 
voorts door den directeur van dat bedrijf in 
strijd met zijne instructie meerdere uitgaven 
zijn ged:ian boven f 100, waarmee de voor
zitter niet bekend was; dat de uitgaven, 
welke zonder voorkennis van den raad zijn 
gedaan, geen spoedgevallen waren, zoodat er 
geen reden was al dus te handelen; dat op 
grond van een e n ander door hem niet in de 
gemeenterekening 1932 het verlie van het 
gasbedrijf over 1932 is opgenomen, aangezien 
verwacht mocht worden, dat Geel. Staten, al
vorens zij de bedoelde rekeningen vaststelden. 
den raad zouden hooren over de weigering 
der voorloopige vaststelling; dat zulks even
wel ni et is geschied, terwijl door Ged. Staten 
daarentegen het verlies van het gasbedrijf 
over 1932 ten bedrage van f 8957.76 alsnog 
in de gemeentereken ing is gebracht zonder 
rekening te houden met de bezwaren van den 
raad; dat hij bi ijft bij zijn meening, dat thans 
in de gemeenterekening over 1932 uitgaven 
zijn opgenomen, welke in strijd met de wet 
zijn gedaan; 

0. met betrekking tot het beroep van den 
gemeenteraad tegen het besluit van Ged. Sta
ten tot ongewijzigde vasts teil ing van de reke
ning van het gasbedrijf over het dienstjaar 
1932: dat art. 264 in verband met art. 265, 
2e lid , der gemeentewet weliswaar mede aan 
den raad de bevoegdheid verleent tegen de 
besliss ing van Ged. Staten bij Ons voorziening 
te vragen, doch dat bij deze bepal ing klaar
blijkelijk van de veronderstelling is uitgegaan, 
dat het bedrag der baten en lasten van den 
tak van di enst tevoren door den raad over
eenkomstig artikel 265, 2e Jid, der gemeente
wet voorloopig is vastgesteld; 

dat dit laatste hier met is geschied, daa r 
de raad uitdrukkelijk geweigerd heeft tot 
voorloopige vaststelling van de rekening van 
het gasbedrijf over te gaan en zulks daarop 
door B. en W. met toepassing van art. 151, 
2e lid , der wet is geschied; 

dat de raad, zich zelf aldus uitgeschakeld 
hebbende, daarmede zijn recht om tegen de 
beslissing van Ged. Staten op te komen heeft 
verwerkt en mitsdien in zijn beroep, voor 
zoover dit de rekening van het gasbedrijf be
treft, niet-ontvankelijk behoort te worden ver-
klaard; · 
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0. ten aanzien van 's raads beroep tegen de 
vaststelling door Ged. Staten van de ge
meenterekening over 1932: dat het bezwaar 
van den raad uitsluitend betreft het opnemen 
in de gemeenterekening van het nadeelig 
slot van den gewonen dienst van het gasbe
drijf over het jaar 1932, ten bedrage van 
f8957 .76 ; 

dat echter, nog daargelaten, dat de raad in 
gebreke is gebleven aan te geven waarom en 
oot welk bedrag het voormelde nadeelige saldo 
van het gasbedrijf te hoog zoude zijn, en 
slechts volstaan heeft met de vage bewering, 
dat in de rekening van het gasbedrijf uitga
ven zouden voorkomen, welke zouden zijn ge
daan boven de begrooting en zonder dat de 
raad daarin zou zijn gekend, terwijl door den 
directeur van dit bedrijf in strijd met zijne 
instructie meerdere uitgaven zouden zijn ge
daan boven f 100 waarmede de voorzitter niet 
bekend zou zijn geweest, tegen het opnemen 
van het in voege voormelde door Ged. Staten 
vastgestelde nadeelig slot van den gewonen 
dienst van het gasbedrijf in de gemeente
rekening door den raad niet met vrucht be
zwaar kan worden gemaakt, nu hij zooals 
hiervoren is overwogen, in zijn beroep tegen 
de vaststelling van de vermelde bedrijfsreke
ning niet kan worden ontvangen en de be
slissing van Ged. Staten dienaangaande kracht 
van einduitspraak heeft bekomen ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

le. den raad van Montfoort niet-ontvan
kelij k te verklaren in zijn beroep tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 27 
December 1933, oot ongewijzigde vaststelling 
van de rekening van het gasbedrijf dezer ge
meente over het dienstjaa1· 1932 ; en 

2e. voor het overige het beroep ongegrond 
te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

11 Augustus 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 5e lid.) 

'rerecht zijn bij het be pal en der vergoe
ding ex art. 101 buiten aanmerking ge
laten uitgaven wegens werkzaamheden 
voor het o. 1. onderwijs van de gemeen
telijke onderwijsinspectie; deze uitgaven 
vall en onder art. 55 sub rn. 

H et is in strijd met de strekking van 
het recht op vergoeding, indien bij het 
vaststellen van den maatstaf, waarnaar 
een schoolbestuur vergoeding ontvangt, 
medegerekend wuden worden uitgaven van 
het o. 1. onderwijs, welke haar equivalent 
niet vinden in uitgaven, welke het school 
bestuur voor zijne school heeft te doen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Nederduitach Hervormde 
Schoolvereeniging onder de zinspreuk "De 
Kinderen zijn een erfdeel des Heeren" te Delft, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 15 November 1933, G. S. 
n°. ·51, tot ongegrondverklaring van zijn beroep 

tegen het besluit van den raad der gemeente 
Delft van 21 September 1932, voor zoover 
daarbij ten behoeve van de van den appellant 
uitgaande bijzondere lagere scholen aldaar, de 
vergoeding, bedoeld in artikel 101, eerste lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, is vastgesteld 
over het jaar 1929 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Maart 1934, n°. 139 en 30 Mei 1934, n°. 
139/67; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Augustus 1934, n°. 14135, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de raad der gemeente Delft bij besluit 
van 21 September 1932 o.a. de in artikel 101, 
l • lid, der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde 
vergoeding over 1929 voor het bovengenoemde 
schoolbestuur heeft vastgesteld op f 3171.18; 
f 4533.81 en f 4725.11 onderscheidenlijk voor 
de scholen voor uitgebreid lager onderwijs aan 
de Hul?ïo-de-Grootatraat, voor gewoon lager 
onderwijs aan de Kloksteeg en voor gewoon 
lager onderwijs aan de Thoenixstraat ; 

dat van dit raadsbesluit het schoolbestuur 
bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in 
beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, 
dat de gemeente Delft, zich beroepend op de 
iurisprudentie, aanneemt, dat de administratie
kosten van haar openbaar lager onderwijs 
slechts 2844 X f 0.50 of f 1422.- zouden 
bedragen ; dat echter het totaal bedrag der 
verschillende uitgaven voor de gemeentelijke 
administratie van het lager onderwijs ten minste 
op f lf'.000.- moet worden geraamd; dat met 
de volgende factoren rekening moet worden 
gehouden : wethouder van onderwijs, salaris 
f 3000.- : 3 X f 1000.-; gemeentelijk Inspec
teur van het onderw\js t en minste f 4000.- ; 
klerk van den Inspecteur f 800.-; ambtenaar 
(Chef voor het lager onderwijs) f 2000.-; amb
tenaar voor belastingen (schoolgeld-kohieren 
enz.) f 1500.- ; Afdeeling Financiën (chef e.a.) 
f 1000.-; Bureau van den Ontvanger (Ont
vanger, kassier, klerk e.a.) f 1000.- ; Deurwaar
der f 1200.-; Huisvesting (Inspecteur, Alge
meene Zaken en Onderwijs, F inanciën , Ont
vanger ) f 1500.- ; Typewerk, bodeloonen enz. 
f 500; Drukwerken, schrijf- en andere behoef
t en f 500.- ; verder verlichting, verwarming, 
schoonhouden , onderhoud der lokalen, R egi
stratuur, waarvoor hier geen bedragen zijn ge
noemd, zooals ook niet voor telefoonkosten en 
15½ % voor premievrij pensioen , terwijl de 
salarissen verhoudingsgewijs zijn berekend ; 
dat voor rekening van het openbaar onderwijs 
5/14 der totaalkosten (namelijk 2844 leerlingen 
aan de openbare en 5195 aan de bijzondere 
scholen) ; dat dit wil zeggen, dat per leerling 
van het openbaar onderwijs voor administra
tiekosten een bedrag van f 2.- noodig is ge
weest ; dat z. i. het bedrag der vergoeding diens
volgens dient te worden verhoogd ; 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit 
van 15 November 1933, G. S. n°. 51, het beroep 
ongegrond hebben verklaard, daarbij o.a. over
wegende, dat het gemeentebestuur naast de 
desbetreffende in de gemeente rekening dadelijk 
aanwijsbare uitgaven, ter berekening van de 
o.m aan . het appelleerende schoolbestuur uit 
t e keeren jaarlijksche vergoeding, heeft mede
gerekend een bedrag voor administratiekosten 
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ad f 0.50 per leerling ; dat het schoolbestuur 
in hoofdzaak hiertegen aanvoert, dat het op.~e
melde bedrag aan administratiekosten blijkens 
nader ingewonnen bericht van het gemeente
bestuur niet berust op eenige berekening ; 
<lat echter - aldus het schoolbestuur - het 
gemeentebestuur zich blijkens de bewoordingen 
der wet niet aan eene zoodanige berekening 
mag onttrekken en dat, zoo met verschillende 
facto ren, welke het gemeentebestuur blijkbaar 
verwaarloost, wordt rekening gehouden, men 
tot een bedrng voor administratiekosten komt 
van f 2.- per leerling ; dat een op een van wege 
Gedeputeerde Staten ingesteld plaatselijk onder
zoek steunende berekening heeft aangetoond, 
dat de werkelijke uitgaven per leerling het door 
het gemeentebestuur gestelde bedrag niet te 
boven gaan ; ' 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat aan de jurisprudentie niet 
het recht mag worden ontleend, zich aan de be
rekening te onttrekken ; dat het gemeente een 
,oorbeeld van nauwgezetheid heeft te stellen ; 
dat bij de vaststelling van het bestreden bedrag 
f 0.50 administratiekosten per leerling eene 
schromelijke verwaarloozing van factoren moet 
hebben plaats gehad; dat Gedeputeerde Staten 
nu wel zeggen, dat hun besluit steunt op eene 
berekening, doch dat daarvan uit het besluit 
zelf niet blijkt, en evenmin de in zijn beroep
schrift gegeven factoren daarin worden be
streden : dat bij de berekening van het school
bestuur niet eens is rekening gehouden met het 
feit, dat, in verhouding, door de gemeente uit 
dezen hoofde vrij belangrijk meer kosten moeten 
zijn hesteed voor haar lager onderwijs dan voor 
het bijzonder onderwijs, omdat een groot deel 
van den administratieven arbeid, dien de ge
meente voor hare leerlingen heeft te verrichten, 
door de schoolbesturen zelf moet worden ver
richt ; dat alleen een diepgaand en deskundig 
onderzoek de ten deze gewenschte zekerheid 
kan verschaffen ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken het 
aan de beslissing v3,n Gedeputeerde Staten 
ten grondslag gelegde onderzoek ter gemeente
secretarie en de berekening van de werkelijke 
uitgaven per leerling van het openbaar lager 
onderwijs te Delft hebben plaats gevonden door 
een tweetal deskundige ambtenaren der pro
vinciale griffie; 

dat gegronde reden bestaat om aan te nemen, 
dat dit onderzoek en deze berekening met de 
Yereischte onpartijdigheid en nauwkeurigheid 
zijn geschied; 

dat bepaaldelijk alle posten, die kunnen be
schouwd worden deel uit te maken van de kos
ten van het openbaar lager onderwijs t e Delft, 
bij die berekening in aanmerking zijn gebracht ; 

dat op goeden grond nagelaten is, mede te 
rekenen een post wegens werkzaamheden van 
den wethouder voor het onderwijs, verricht 
ten behoeve van het openbaar lager onderwijs; 

dat toch weliswaar de uitgaven, verbonden 
aan de bezoldiging van den wethouder van 
onderwijs - evenals, zij het in mindere mate, 
die, verbonden aan de salarieering van de andere 
leden van het college van burgemeester en 
wethouders en zelfs de uitgaven, verbonden aan 
de raadsvergaderingen - voor een deel strek
ken tot bevordering van den goeden gang van 

het onderwijs aan de openbare lagere scholen 
in den uitgebreiden zin des woords, doch dat 
bij nadere beschouwing moet worden geoor
deeld, dat de strekking van het bepaalde onder 
o van artikel 55 zou worden miskend, indien 
een deel van het salaris van den wethouder 
van onderwijs zou geacht worden onder die 
bepaling te vallen ; 

dat het algemeene karakter van de taak der 
leden van het dagelijksch bestuur der gemeente 
zich daartegen verzet, terwijl mede in aanmer
king dient genomen, dat bij het bijzonder onder
wijs bestuursbemoeiingen niet bezoldigd plegen 
te worden; 

dat voorts terecht buiten aanmerking zijn 
gelaten de uitgaven wegens werkzaamheden 
voor het openbaar lager onderwijs van de ge
meentelijke onderwijsinspectie, daar deze uit
gaven vallen onder die, genoemd in artikel 55 
onder m der Lager Onderwijswet 1920, zoodat 
zij niet als administratiekosten onder artikel 55 
sub o dier wet kunnen worden gebracht ; 

dat eveneens terecht bij de vaststelling van 
de vergoedingen voor deze drie bijzondere scho
len waarvan de schoolgelden door de gemeente 
worden geïnd, niet zijn meegeteld de kosten van 
inning van de schoolgelden van de leerlingen 
bij het openbaar lager onderwijs ; 

dat het immers in kennelijken strijd met de 
strekkin~ van het in artikel 101 der Lager 
OnderwiJswet 1920 aan de schoolbesturen ge
geven recht op vergoeding zou zijn, indien in 
een geval als het onderhavige bij het vaststellen 
van den maatstaf, waarnaar een schoolbestuur 
vergoeding ontvangt, medegerekend zouden 
worden uitgaven van het openbaar lager onder
wijs, welke haar equivalent niet vinden in uit
gaven, welke het schoolbestuur voor zijn school 
heeft te doen ; 

dat daaraan niet afdoet, dat het beginsel, dat 
van de kosten van het openbaar lager onderwijs 
ten deze slechts gelet mag worden op de uit
gaven, gelijksoortig aan die, welke zich ten 
aanzien van de bijzondere school voordoen, niet 
met zoovele woorden in het wetsartikel is neer• 
geschreven ; 

0. dat Gedeputeerde Staten, op den grond
slag van het evengenoemde deskundig onder
zoek, zijn gekomen tot een bedrag aan admi
nistratiekosten voor het openbaar lager onder
wijs per leerling van f 0.49 en onder die omstan
digheden terecht het beroep van het school
bestuur. dat met het door den gemeenteraad 
in rekening gebrachte bedrag voor admini
stratiekosten 3,d f 0.50 per leerling geen genoegen 
meende te moeten nemen, ongegrond hebben 
verklaard; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

1l Augustus 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 5e lid.) 

Bij het bepalen der vergoeding ex art. 
101 moet niet worden meegerekend een 
post wegens werkzaamheden van den wet
houder van onderwijs. Wèl moeten worden 
medegeteld de kosten vau het ui treiken 
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van aanslagbiljetten voor het schoolgeld 
der o. 1. scholen en de inning daarvau, nu 
het schoolgeld der betrokken biwndere 
scholen door het schoolbestuur wordt ge
ind. Evenzeer behooren tot de administra
tiekosten van het o. 1. onderwijs de kosten 
van schoonhouden en onderhoud, verlich
ting en verwarming der met de onderwijs
zaken belaste afdeeling der secretarie en 
voor het drukwerk deze,· afdeel ing, een en 
ander voorwover het o. 1. onderwijs be
treft, evenals een deel van het salaris van 
den gemeenteontvanger. 

Wii WILHEL~...l A, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door : 

a. het bestuur der Vereeniging tot oprichting en 
instandhouding van één of meer scholen voor 
gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager 
onderwijs op Gereformeerden grondslag in de 
gemeente Assen: b. het bestuur der Vereeniging 
voor Christelijk lager onderwijs te Assen. tegen 
de besluiten van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 11 Januari 1933, n°. 123 , tot 
ongegrondverklaring van hunne beroepen tegen 
hun 1-esluit van den raad der gemeente Assen 
van 21 Juli 1932, houdende vaststelling van de 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager 
Onderwijswet 1920, over het jaar 1930, o.m. 
ten behoeve van de bijzondere lagere scholen 
van de appellanten, gevestigd onderscheiden
lijk aan de Kanaalstraat en Schoolstraat 2 
aldaar: 

Den ·Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 30 
Mei 1934, n°. 385 (1933); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen van 
2 Augustus 1934, n°. 14137, afd. L. 0. F.; 

0. dat de gemeenteraad van Assen bij besluit 
van 21 Juli 1932 heeft vastgesteld de vergoe
ding, bedoeld in artikel 101 der Lager Onderwijs
wet, 1920, over het jaar 1930 o.m. ten behoeve 
Yan de bijzondere lagere scholen aan de Kanaal 
straat en Schoolstraat n°. 2, daarbij het bedrag 
van de administratiekosten voo· de openbare 
scholen stellende op f 0. 40 per leerling der 
openbarn Rcholen ; 

dat, nadat de srhoolbesturen bij Gedepu
teerde Staten van Drenthe in beroep waren 
gekomen, dit college bij besluiten van 11 ,Janu
ari 1933 de beroepen ongegrond heeft verklaard, 
daarbij overwegende. dat de schoolbesturen 
bezwaar maken tegen het door den raad van 
Assen aangenomen bedrag van f 0.40 per leer
ling wegens gemeentelijke administratiekosten 
ten behoeve van het, openbaar lager onderwijs 
en daaromtrent in hunne l-eroepschriften aan
voeren, dat die kosten huns inziens hooger z\jn, 
omdat naast een deel van de kosten van sala
rieering van het personeel der afdeeling onder
wijs, in aanmerking moet.en worden genomen 
een aanvulling van de pensioenpremii'n van dit 
personeel, een deel van het salaris van don 
wethouder van onderwijs de kosten van het 
uitreiken van aanslagbiljetten voor schoolgeld 
en de inning daarvan, bemoeiïngen van den 
Ontvanger inzake uitgaven ten behoeve van het 
openbaar onderwijs, schoonhouden en onder
houd, verlichting en verwarming der afdeeling 
onderwijs en drukwerk, cyclostylewerk en tele
phoon dezer afdeeling : dat met al deze factoren 

dient rekening te worden gehouden om op juiste 
wijze te herekenen den kostprijs van het admini
stratieve werk der gemeente ten behoeve van 
het openbaar lager onderwijs, -woals de wet 
vordert ; dat de schooll:-esturen de admjnistra 
tiekosten niet met f 0 ,40 per leerling kunnen 
bestrijden bij zeer sobere belooning en dat het 
ook huns inziens niet mogelijk is voor de ge
meente, met een bedrag ad 22fi8 (aantal leer
lingen openhare s~holen\ x f 0.40 in totaa,l 
f 903.?0, de admjnistratie van het ovenbaar 
lager onderwijs, zooals de wet vordert, te be
kostigen, en dat. wanneer de hiervoor opge
somde kostenfactoren alle in aanmerking wor
den genomen, de administratiekosten per leer 
ling voor de gemeente ten minste op f 0.70 per 
leerling moeten worden gesteld ; dat door het 
gemeentebestuur van Assen daarentegen naar 
voren wordt gebracht, dat het cijfer van f O 40 
per leerling indertijd is aangenomen op instigatie 
van een der toenmalige wethouders, die tevens 
lid van een schoolbestuur was en die oordeelde, 
dat het genoemde cijfer een aannemelijk bedrag 
vormde en voorts . dat op de afdeeling onderwijs 
ter gemeente-secretarie naast de onderwij . 
zaken met inbegrip van het financieele gedeelte 
ook worden verricht alle werkzaamheden, welke 
aangele)!enheden van het overige personeel be
treffen en dat die afdeeling J;ehandeld de uit, 
voering van de pensioenwetten en die der leer• 
plichtwet : dat voorts het onderwijs niet alleen 
omvat het. openbaar Jager onderwijs. maar 
tevens het bijzonder lager onderwijs, het buiten
gewoon- en voorbereidend lager onderwijs, het 
vervolg- en herhalingsonderwijs, het landbouw 
huishoudonderwijs, het nijverheidsonderwijs, 
het handelsonderwijs en het gymnasiaal onder
wijs , dat de overneming van de aanslagen in de 
Rijksinkomstenbelasting, de overboeking op de 
schoolgeldkaarten, het opmaken van de school
geldkohieren. het uitreiken der aanslagbilietten, 
de kosten, verbonden aan de inning, i;een zaken 
zijn. die het openbaar onderwijs alleen betref
fen, terwijl ook de uitvoering van de leerplicht
wet, het opmaken van de kaarten van leerlingen, 
die in den loop van een jaar tot de scholen kun
nen worden toegelaten, het maandelijksche ver
werken van de mutatiestaten betreffende inge
schreven en afgeschreven leerlingen der diverse 
scholen, zoowel op het openbaar als op het bij
zonder lager onderwijs betrekking hebben ; 
dat het opmaken van de berekeningen van de 
kosten per leerling krachtens artikel 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, de daarop te ver
strekken voorschotten, vakonderwijzers, boven
tallige leerkrachten enz., de verrekeningen met 
buitengemeenten krachtens de artikelen 86, 
104 en 205 der Lager Onderwijswet 1920, dfo 
zeer veel tijd vorderen, geschieden ten behoeve 
der bijzondere scholen en dat voorts de ver
rekeningen voor het nijverheidsonderwijs als 
ambachtsschool, voorbereidende cursus voor 
middelbaar technisch onderwijs, avondschool 
voor ambachtslieden, motorcursus, cursus elec
trotechniek, e. a" 2- en 3-jarige cursus land
bouwhuishoudonderwijs. met de aan die school 
verbonden cursussen, evenmin het openbaar 
onderwijs raken: dat als werkzaamheden, waar
van de kosten als administratiekosten van het 
openraar lager onderwijs kunnen worden aan
gemerkt, die zijn te beschouwen, welke betref
fen voorschots- en afrekeningsstaten vergoe-
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ding artikel 56 der Lager Onderwijswet 1920, 
benoeming, ontslag, ziekteverlof, vervanging 
enz. van het onderwijzend personecl, ook ver
werkt in de 3-maandelijksche mutatiestaten 
ten behoeve van het Rijksschooltoezicht, toe
lating, overplaatsing, enz. van leerlingen, af
rekeningen ingehouden en te storten pensioens
bijdragen, pensioenstortingen aan het Rijk voor 
verplicht, aan het pensioenfonds voor boven
tallig personeel, vakonderwijs, leerplans en 
roosters van lesuren, bestelling etc. leermidde
len, opmaken salarisberekeningen, mandatee
ring enz. en dat, indien in aanmerking wordt 
genomen, dat de kosten van het personeel der 
3• afdeeling in totaal over 1930, met inbegrip 
van de pensioensbijdragen. afgerond f 5600.
hebben bedragen, waarvan in evenredürheid 
blijkens de bovenvermelde uiteenzetting slechts 
een gering gedeelte mag drukken op het open
baar lager onderwij s, de administratiekosten 
der openbare lagere scholen, waarvan het aantal 
leerlingen over 1930 228(' hcdroeg. kunnen 
worden geacht f 0.40 per leerling niet te 
overschrijden : dat het college van Gedeputeerde 
Staten de opvatting van het Sf'hoolbestuur, dat 
de bezoldiging van den wethouder van onder
wijs en die van den gemeente ontvanger ten 
deele moeten worden ii-ebracbt onder de kosten 
van de administratie van het onderwijs, niet 
deelt. terwijl de kosten van het uitreiken van 
de schoolgeld.biljetten en van inning der school
gelden buiten aanmerking behooren te blijven, 
nu de inning der schoolgelden van de onder
werpelijke bijzondere scholen van gemeentewege 
geschiedt, zonder dat daarvoor kosten aan de 
schoolbesturen in rekening worden gebracht ; 
dat, gezien de door het gemeentebestuur van 
Assen verstrekte toelichting, een bedrag van 
f 0.40 per leerling voor administratiekosten van 
het openbaar lager onderwijs in die gemeente 
o,er 1930 meer aannemelijk moet worden ge
acht dan het bedrag van f 0.70 door de school
besturen gevraagd : 

dat van deze besluiten de schoolbesturen bij 
Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat 
het in het geheel niet ter zake doet, of "inder
tijd een der toenmalige wethoudns'' een be
d.ra~ van f 0.40 per leerling, àl dan niet aanne
melijk heeft geacht : dat, wat van de mede in 
ander opzicht omvans rijke taak "Van de afdee 
ling Onderwijs ook ziJ, redelijkerwijze niet kan 
worden ontkend. dat een zeer belangrijk deel 
van de werkzaamheden dier afdeelin<!' dient te 
worden en inderdaad ook is verricht ten behoeve 
van het openbaar lager onderwijs : dat het niet 
aangaat bij de berekening der administratie
kosten ten behoeve van het openbaar lager 
onderwijs alleen in aanmerking te doen komen 
een deel van de kosten van salarieering van 
het personeel der afdeeling Onderwijs, doch, 
gelijk bij Ons besluit van 6 December 1930, 
n°. rn, door de Kroon is erkend, daarnevens wel 
degelijk ook in aanmerking moeten worden 
genomen een deel van het salaris van den Wet
houder van Onderwijs en van den gemeente
ontvanger, in verband met zijne bemoeüngen 
inzake uitgaven ten behoeve van het openbaar 
lager onderwijs (al wordt zulks ook door Gede
puteerde Staten, zij het zonder eenige moti
,eering, ten omechte ontkend), zoomede de 
kosten van schoonhouden en onderhoud, ver
licl1 t ing en verwarming der afdeeling onderwijs 

en drukwerk, cyclostyle en telefoon dezer af
deelin'!, alsmede de kosten van het uitreiken 
van aanslagbil·,etten voo, schoolgeld en de 
inning daarvan, waarbij het blijkens Ons besluit 
van 2i> .Juni 1927, n°. 39, ten eenenmale onver
schillig is, of de schoolgelden voor het bijzonder 
onderwijs door het schoolbestuur zelve dan wel 
van gemeentewege worden geïnd ; dat ten on
rechte gesteld is, dat de gemeente voor de onder
werpelijke scholen de schoolgelden inde, daar 
dit door de schoolhesturen zelf werd verricht : 
dat derhalve de appellanten van meening blij 
ven, dat de administratiekosten per leerling 
van de openbare schooien voor lager onderwijs 
over 1930 op ten minste f 0.70 per leerling be
hooren te worden gesteld , 

0. dat bij het bepalen van de vergoeding, be
doeld bij art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
niet moet worden meegerekend een post wegens 
werkzaamheden van het lid van het college van 
burgemeester en wethouders, belast met de 
onderwijszaken, verricht ten behoeve van het 
openbaar lager onderwijs: · 

dat toch weliswaar de uit.gaven, verbonden 
aan de bezoldiging van dien functionaris even
als, zij het in mindere mate, die verbonden aan 
de saÏarieering van de andere leden van het 
college van burgemel'ster en wethouders en 
zelfs de uitgaven. verbonden aan de raadsver
gaderingen - voor een deel strekken tot bevor
derino- van den goeden gang van het onderwijs 
aan de openbare lagere scholen in den uitgebrei
den zin des woords, doch dat bij nadere beschou
wing moet worden geoordeeld, dat de strekking 
van het bepaalde onder o van art. 55 zou worden 
miskend, indien een deel van het salaris van 
den bedoelden functionaris zou geacht worden 
onder die bepaling te vallen : 

dat het algemeene karakter van de taak der 
leden van het dagelijksch bestuur der gemeente 
zich daartegen verzet, terwijl mede in aanmer
king dient genomen, dat bij het bijzonder onder
wijs bestuursbemoeiingen niet bezoldigd plegen 
te worden; 

dat daarentegen wèl de kosten van het uit
reiken van aanslagbiljetten voor het schoolgeld 
der openbare lagere scholen en de inning daar
van als deel der administratiekosten van het 
openbaar lager onderwijs moeten worden mee
geteld bij het vaststellen van de krachtens ar
tikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920 verschul
digde vergoeding aan deze beide scholen, waar
van het schoolgeld door het schoolbestuur wordt 
geïnd; 

dat ook de kosten van schoonhouden en on
derhoud, verlichting en verwarming der met 
de onderwijszaken belaste afdeeling der. ge
meente-secretarie. en voor het drukwerk enz. 
dezer afdeeling, een en ander voor zoover het 
openbaar lager onderwijs betreft, tot de ad.mini 
stratiekosten van het openbaar lager onderwijs 
behooren en bij het vaststellen van de vergoe
ding niet buiten rekening mogen worden ge
laten ; 

dat eveneens een deel van het salaris van den 
gemeente-ontvanger kan worden beschouwd als 
te behooren tot de administratiekosten der 
openbare lagere scholen : 

dat intusschen, ook indien de laatstgenoemde 
drie posten mede in aanmerking worden ge
bracht, aan de hand van de ½ecijferingen. ver 
vat in den nader op verzoeir van de Afdeeling 
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van den Raad van State, voor de Geschillen, 
van Bestuur, ingewonnen accountantsrapport, 
moet worden aangenomen, dat de gemeenteraad 
door de kosten van de administratie van het 
openbaar lager onderwijs per leerling te stellen 
op f 0.40, dit bedrag niet kennelijk heeft gesteld 
beneden hetgeen werkelijk te dier zake als voor 
het openbaar lager onderwijs uitgegeven kan 
worden beschouwd ; 

dat dus Gedeputeerde Staten terecht, zij het 
gedeeltelijk op andere g ronden, het raadsbesluit 
hebben gehandhaafd : 

Gezien de Lager Ondenyjjswet 1920 : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond te verklaren . 
Ûm?,e Minister •ran Onderwijs, Kunsten en 

·w etenschappen is be\,1,st, enz. 
(A.B.) 

24 A,igustus 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rv. art. 39; H .n.wet a rtt. 4, 5, 6.) 

In cassatie wordt teYergeefs opgekomen 
tegen de feitelijke besl issing der R echt
bank, dat het woord " fii·ma" in den han
delsnaam ·,, firma H. Line!" niet anders 
kan worden opgevat clan in den zin van 
maatschap. Art. 4 lid 2 der H.n.wet slui t 
deze opvatting niet uit. 

Door deze beslissing der Rechtb. staat 
vast, dat H . Lind, die, zooals eischeres 
telt oorspronkelijk eenig eigenaar der 

zaak was en van wien de handelsnaam 
"firma H. L ind" afkomstig is, di en naam 
heeft gevoerd in strijd met de H.n.wet. 

Bij de besliss ing, dat verwarring bij het 
publiek hier niet te duchten is , heeft de 
Rechtb. niet alleen de lengte van den sta
tutai ren naam van requestrante en den 
handelsnaam van Hendrik Cornelis Lind 
als criterium en maatstaf genomen, doch 
heeft zij ook in aanmerking genomen den 
Yerschillenden stand, waarop beide zaken 
te Alkmaar zijn gevestigd. 

De grief, dat de Rechtb. heeft gesproken 
rnn het ontbreken van verwarring bij het 
"koopend publiek" in plaats van bij " het 
p ubliek" kan geen doel treffen , omdat de 
besliss ing der Rechtb. nog op andere gron
den steunt. 

Art. 6 lid 4 H.n.wet, bepalende, dat 
binnen één maand na den dag der beslis
sing van den kantonrechter hooger beroep 
kan worden ingesteld, dwingt partijen niet 
om, ingeval de kantonrnchter een interlocu
toire beschikking heeft genomen, die, zoo
als de Rechtb. vaststelt, reeds een uit
spraak over sommige geschilpunten in
houdt, van die interlocutoire beschikking 
reeds binnen één maand in hooger beroep 
te gaan. 

De voorschriften betreffende motiveering 
neergelegd in artt. 162 Grondwet, 20 R. 0. 
i,n 59 Rv. gelden alleen voor vonnissen en 
niet voor beschikkingen op verzoekschr ift. 

Geeft eerbiedig te kennen : 
De N. V . Dameshoedenmagazijn voorheen 

H. Lind, gevestigd te Alkmaar, te dezer zake 
domicilie kiezende ten kantore van de advo
caten en procureurs Mrs. E. A. Cosman en 
C. J. Goudsmit aan de Breestraat N°. 19 te 

Leiden en te 's-Gravenhage ter Griffie van 
Uwen Raad ; 

dat requestrante bij verzoekschrift d.d. 15 
Juli 1933 zich heeft gewend tot den E.A. Heer 
Kantonrechter te Alkmaar, met het verwek 
Hendrik Cornelis Lind, handelaar in dames
en kinderhoeden en pelterijen, wonende te 
Alkmaar, te veroordeelen : 

A . om den handelsnaam, waaronder deze 
den handel in dames- en kinderhoeden uit
oefent, Fa. J. Lind Hzn., zoodanig te wijzigen, 
dat daarin de naam Lind niet meer voorkomt, 
zoodat verwarring bij het publiek niet meer 
te duchten is ; 

B. tot een schadevergoeding van f 150 voor 
iederen dag, dat Hendrik Cornelis Lind voor
noemd het door den Kantonrechter te geven 
bevel overtreedt, althans tot een zoodanige 
schadevergoeding als de Kantonrechter in 
goede justitie za l vermeenen te behooren ; 

dat requestrante den Kantonrechter tevens 
bij voormeld request had verzocht de voor
loopige tenuitvoe rlegging der door hem te 
geven beschikking te bevelen, zulks op de 
gronden als in dat request nader weergegeven ; 

dat de Kantonrechter bij zijn beschikking 
d.d. 23 Augustus 1933 in deze zaak gewezen, 
als zijn oordeel heeft uitgesproken, dat de 
door H endrik Cornel is Lind voornoemd ge
voerde handelsnaam "J. Lind Hzn." waar
onder hij zijn bedrijf in dames- en kinder
hoeden te Alkmaar uitoefent, in zoo geringe 
mate afwijkt zoowel van den statutairen naam 
va11 requestrante " Naamlooze Vennootschap 
voorheen H. Lind", als van den handelsnaam 
waaronder req uestrante haar bedrij f uitoefent 
"Fa. H. Lind" , dat daardoor, alsmede op 
grond van de verdere omstandigheden in die 
beschikking uitvoerig weergegeven , bij het pu
bliek zeer zeker verwarring tusschen beide 
handelszaken, die van requestrante en die van 
Hendrik Cornelis Lind voornoemd, te duchten 
is , doch de Kantonrechter tevens van oordeel 
was, dat aan Hendrik Comelis Line\ voor
noemd het bewijs moest worden opgelegd: 

" dat hij en/of zijn rechtsvoorganger J acob 
Lind vóór het jaar 1933 te Alkmaar hebben 
uitgeoefend een zelfstandig bedrijf of handels
zaak, bestaande in de fabricage van- en den 
handel in dames- en kinderhoeden onder den 
naam J. Lind Hzn." ; 

dat op 25 September 1933, 10 October 1933 
en 6 November 1933 zoowel aan de zijde van 
requestrante als aan die van Hendrik Cornelis 
Lind voornoemd, verschillende getuigen zijn 
gehoord, wier verklaringen zijn vastgelegd in 
bijgaand procesverbaal en de Kantonrechter 
bij beschikking d.d . 31 Maart 1934 heeft be
slist, dat Hendrik Cornelis Lind voornoemd 
in het hem opgelegde bewijs niet is geslaagd 
en hem heeft bevolen bij die beschikking om 
den door hem gevoerden handelsnaam J. Lind 
Hzn., waaronder hij zijn handelszaak of be
drijf, bestaande in de fabricage van- en (of) 
den handel in dames- en kinderhoeden uit
oefent, zoodanig te wijzigen, dat daarin de 
naam " Lind" niet meer voorkomt, met be
paling dat die wijziging zal geschieden binnen 
vier dagen na de beteekening van die be
slissing; 

dat de Kantonrechter voorts bij voormelde 
beslissing Hendrik Cornelis Lind voornoemd 
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heeft veroordeeld tot een schadevergoeding 
van f 100 per dag, voor iederen dag dat hij 
het door den Kantonrechter gegeven bevel 
overtreedt, terwijl de Kantonrechter ten slotte 
zij n beslissing heeft verklaard uitvoerbaar bij 
voorraad, niettegenstaande hoogere voorzie
ning; 

dat Hendrik Corneli s Lind voornoemd bij 
verzoekschrift d.d. 14 April 1934 in hooger 
beroep is gegaan bij de Arr.-Rechtbank te 
Alkmaar, van beide beschikkingen des Kan
tonrechters in deze zaak gewezen, zoowel tegen 
de beschikking van 23 Augustus 1933 als tegen 
de besch ikking van 31 Maart 1934 en de 
Arr.-Rechtbank te Alkmaar bij hare beschik
king d.d. 19 Juni 1934, beide beochikkingen 
van den K antonrechter te Alkmaar, roowel de 
beschikking van 23 Augustus 1933 als die van 
31 Maart 1934 heeft vernietigd, op de gronden 
als in die beschikking vermeld, en alsnog het 
verwek, gedaan bij introductief request d.d . 
15 Jul i 1933 heeft afgewezen; 

dat requestrante tegen deze beschikking van 
de Arr.-Rechtbank te Alkmaar. beroep in cas
satie instelt en daartegen de navolg.:mde mid
delen van cassatie aanvoert: 

I . S ., a l th ans v. t. der artt. 1, 6 Handels
naamwet S . 1921 N°. 842, 46, 48, 59, 125, 332, 
334, 337, 339, 345, 347, 348, 353, 356 Rv. , 
1954 B. W. , wijl de R echtbank ten onrechte 
heeft beslist, dat H endrik Cornelis Line! hoo
ger beroep, ingesteld tegen de interlocutoire 
beschikking van den K antonrechter te Alk
maar d.d. 23 Augustus 1933, bij request d .d. 
14 April 1934, tegelijk met de eindbeschik
k ing, wel tijdig heeft ingesteld. 

Ter toe! icht ing van dit middel zij het re
questrante vergund het navolgende aan te 
Yoeren : 

Ingevol ge art. 6 lid 4 Handelsnaamwet staat 
dengeen, die bij de bes! issing van den Kan
tonrechter in het ongelijk is gesteld, een ter
m ijn van een maand open om tegen die be
slissing hooger beroep in te stellen bij de Arr.
Rechtbank. 

vVaa r Hendrik Cornelis Lind echter ve r
zuimd heeft binnen den termijn van één maand 
het rechtsmiddel van hooger beroep tegen de 
besch ikking van den Kantonrechter te Alk
maar d.d . 23 Augustus 1933 aan te wenden, 
had de R echtbank hem daarin niet-ontvan
kelij k moeten verklaren. 

Immers hield de beslissing van den Kanton
rechter te Al km aar d.d. 23 Augustus 1933 
eindbesl issingen in waartegen Hendrik Cor
nelis Lind, na het verstrijken van den appèl
termijn geen hooger beroep meer kon instellen. 

Ten aanzien van de grondslag der vordering, 
de bij het pub] iek te duchten verwarring tus
schen de handelszaak van requestrante en die 
van H endrik Corneli s Lind voornoemd, heeft 
de Kantonrechter in zijn beschikking d .d. 23 
Augustus 1933 uitdrukkelijk beslist, dat de 
naam " J. Lind H zn." waaronder H endrik 
Corneli s L ind zijn bedrijf in dames- en ki n
derhoeclen, te Alkmaar, uitoefent in wo ge
ringe mate afwijkt èn van den statutairen 
naam van requestrante "Naamlooze Vennoot
schap Dameshoedenmagazijn voorheen H . 
Lind" èn van den handelsnaam, waaronder 
requestrante haar bedrijf uitoefent "Fa. H. 
Lind" , dat die verwarr ing mede in verband 

met de verdere omstandigheden, uitvoerig in 
de beschikking vermeld (blz. 5, 6, 7, 8, 9 en 
10 der besch ikking) en gegrond op de bewij s
middelen in die beschikk ing opgenomen. zeer 
zeker te duchten is. 

Het bewijsthema in die beschikking vervat 
betrof slechts de beweerde rechtmatigheid der 
door H endrik Cornelis Lind gevoerde han
delsnaam " J. Lind Hzn.", niet de beslissing 
over de te duchten verwarring zoodat, waa r 
H endri k Cornelis Lind tegen de beschi kking 
d .d. 23 Augustus 1933 niet tijdig in hooger 
beroep is gekomen, de beslissing van den 
Kantonrechter over de te duch ten verwarring 
onaantastbaar is geworden , zoodat het der 
Rechtbank niet vrij stond over dit geschil
punt (Blz. 6 en 7 beschikking der R echt
bank) in hooger beroep nogmaals een oordeel 
u it te spreken. 

Hetzelfde geldt ten aanzien der bes! issi ug 
van den K antonrechter betreffende de recht
matigheid der door requestrante gevoerde 
handelsnaam "Fa. H. Lind" vervat in de be
schikking d .d. 23 Augustus 1933 (blz. 10 be
schikking d.d. 23 Augustus 1933). Ook deze 
beslissing was een e indbesli ssing, waarnver 
zich het bevel tot bewijslevering niet uitstrekte. 

IJ. S., a lthans v. t. der artt. 1, 2, 3, _4, 5, 
6, 8, en 11 H andelsnaamwet 1921 S. 842, 37, 
37c K. , art. 1655 B. W. , artt. 48, 347 en 
348 Rv. 

Bij haar beschikking d.d. 19 Juni 1934 waar
tegen bij deze cassatie wordt ingeste ld , heeft 
de R echtbank ten onrechte bes! ist, dat reques
trante, door zich te tooien met de haudel s
naam "Fa. H. Lind" waaronder zij haar be
drijf uitoefent, in een ander rechtskleed dan 
het hare versch ijnt en al dus het voorschrift 
van a rt. 4 der H.n.w . verwaarloost. 

Ter adstrnctie harer redeneer ing beroept de 
R echtbank zich op de Memorie van Toelich
ting op de Handelsnaamwet om ten slotte tot 
de conclusie te komen dat het woord "firma" 
in den handelsnaam "firma H. Lind" geen 
andere beteekenis kan hebben da n "maat
schap" zoodat requestrante door het voeren 
dier handelsnaam in een ander rechtskleed 
zou verschijnen dan het hare . 

De beteekenis die de R echtback aan het 
woord "firma" in den handelsnaam " Fa. H. 
L ind" hecht, is geheel willekeurig en onjuist. 

De gebruikelij ke beteekenissen van het 
woord "firma" zijn vlg. Molengraaff "Lei 
draad bij de beoefening van het Nederlanci 
sche Handelsrecht, 5e druk blz. 85 vlg.): 

l e. de naam waaronder iemand zaken doet, 
indien die naam is een andere dan zij 11 bur
gerlij ke naam (eveneens volgens arrest van 
Uwen Raad d.d. 16 Februari 1922 W. 10902) 
(N. J. 1922, 854, R ed.); 

2e. de naam, waaronder vennooten tezamen 
hande len, terwijl in de ruimere beteekenis van 
het verkeer het woord "Firma" dikwijls wordt 
gebrn ik t in de ruimere beteekenis van han
de lsnaam. 

De beteekenis " maatschap" is, behalve door 
de Arr.-Rechtbank te Alkmaar in haar bo\'en
genoemde beschikking nog nimmer aan het 
woord " firm a" gehecht. 

De beteekenis, die de Kantonrecht& in zijn 
beschikking cl.cl. 23 Augustus 1933 aan het 
woord "firm a" in de handelsnaam "Fa. H . 
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Lind" heeft gehecht (blz. 10 rlier beschik
king), n.l. de naam waaro11der een koopman 
zijn bedrijf uitoefent, was de eenig juiste. 

Afgezien van het feit, dat door het pub! iek 
de meeste handelszaken worden aangeduid 
met het woord " firma", zonder dat men zich 
afvraagt, of die zaken worden gedreven door
of toebehooren aan hetzij een natuurlijk per
soon, hetzij aan een maatschap of vennoot
schap van koophandel, van welken vorm ook, 
bepaalt art. 4 lid 2 H.n.w. uitdrukkelijk dat 
eerst, wanneer iu de handelsnaam meer dan 
één persoon vermeld is, deze vermelding aan
duidt dat de handelszaak zou toebehooren aan 
één of meer kooplieden, handelende als een 
vennootschap onder firma . 

Hieruit volgt, dat de enkele toevoeging van 
het woord " firma" aan den handelsnaam van 
requestrante "Fa. H . Lind", nu deze handels
naam niet meer dan één per 0011 vermeldt, 
volgens het uitdrukkelijk voorschrift van den 
wetgever, neergelegd in de artt. 4 1 id 1 en 2 
der H andelsnaamwet, nimmer kan aanduiden, 
dat de handelszaak aan meer kooplieden toe
behoort, hetzij handelende als een vennoot
schap onder "firma", hetzij handelende als 
een maatschap, hetgeen des te meer klemt, 
waar, zooals in dit middel reeds is uiteengezet, 
de R echtbank aan het woord " firma" een be
teekenis h eft gehecht, die dit woord niet 
heeft. 

Ten omechte was de Rechtbank dus van 
meening, dat de handelsnaam van requestrante, 
"fa. H. Lind" in strijd is met art. 4 H.n.w. nu 
zij op geen enkelen anderen grond dan de door 
haar vermeende beteekenis van het woord 
,,firma" haar oordeel heeft gegrond. 

III. S ., a lthans v. t. der artt. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8 en 11 Handelsnaamwet 1921 S. 842, 37 
en 37c K., 1902, 1903, 1918, 1932, 1941 , 1943, 
1944, 1945, 1952 en 1959 B. W ., 345, 347 Rv. 

Zoowel in zijn beschikking d.d. 23 Augustus 
1933 (blz. 3, 4, 5, en 6 dier beschikking) a ls 
in zijn beschikking d.d. 31 Maart 1934 (blz. 
2, 3 en 4 dier beschikking) acht de Kanton
rechter op grond zoowel der getuigenverkla
ringen als van de bewijsstukken door hem 
genoemd, a lsmede door de erkentenis van 
Hendrik Cornelis Lind, bewezen, dat, vanaf 
1876 tot 1906, eigenaar van de handelszaak 
was de Heer Hendrik Lind, di e deze zaak 
lange jaren dreef onder de handelsnaam " Fa. 
H. Lind" , dat de handelszaak van reques
t rante, met al h a re relatiën, in het jaar 1906 
is ingebracht in een Naamlooze Vennootschap 
genaamd "Dame hoedenmagazijn voorheen H . 
Lind", welke naatn op 7 December 1931 is 
gewijzigd in den hüidigen statutairen naam 
,,N. V . Dameshoedenmllgazijn v/b H. Lind" 
en ook rnquestrante de handelszaak is blijven 
drijven onJer den handelsnaam " Fa. H. Lind". 
Door deze feiten is, volgens het oordeel van 
den Kahtonl'echter, vast komen te staan, dat 
de handelszaak van requestrante steeds door 
de opeenvolgende eigenaren is gevoerd onder 
den handelsnaam "fa. H. Lind". 

Afgezien van de argumenten, in het tweede 
middel gebezigd ter bestrijding van de opvat
ting van de Rechtbank, als zoude de door 
requestrante gevoerde handelsnaam (Firma H. 
Lind) onrechtmatig door haar zijn gevoerd, is 
door deze feiten , welke door den Kantomech-

ter als bewezen zijn aangenomen, va~t ko111en 
te staan: 

le. dat de door den vorigen eigenaar, dei· 
handelszaak van requestrante, Hendl'ik Li ne! 
gevoerde handelsnaam " Firma H . Lind" in 
1906 in verbinding met die handel szaa k, die 
onder dien naam wordt gedreven in de r. Y . 
is ingebracht. 

2°. dat zoowel de handelszaak van reques
trante, a ls de handelsnaam " firm a H. Li11d " 
afkomstig zijn van een koopman, den H eer 
H endrik Lind, die di en naam heeft gevoerd 
n iet in strijd met deze wet. 

Ingevolge artt. 2 j 0
• 3 j 0

• 11 lid 2 de r H an
delsnaamwet heeft dus requestrante hare han
delsnaam " firm a H. Lind" volkomen recht
matig gevoerd. 

Door op de in dit middel gememoree rde 
fe iten, welke alle door den K a ntonrechter 
nauwlettend zijn onderzocht en op grond van 
wettige bewijsmiddelen juist zijn bevonden. 
zelfs in het geheel geen acht te slaan, eYen
min a ls op een door requestrante in hooger 
beroep in het geding gebracht journaal, waar
uit blijkt, dat door requestrante een bedra g 
van f 5000 is betaald, uitsluitend en alleen om 
het recht te verkrijgen de door H endrik Lind 
gevoerde handelsnaam "Fa. H : Lind" te mo
gen blijven voeren, welk feit evenm in door 
Hendrik ·Corneli s Lind is betwist, heeft de 
Rechtba nk de in dit middel aangehaalde arti
kel en geschonden, a lthans verkeerd toegepast. 

IV. S., a lthans v. t. der artt. 1, 2, 3, 5. 6, 
10 en 11 Handelsnaamwet 1921 S. 842, G.W. 
art. 162, 59 Rv. , 20Rv. 

De Rechtbank is het oneens met don Kan
tonrechter, dat de ha ndelsnaam van Hendrik 
Cornelis Lind, waaronder deze zijn bed.rijf in 
dames- en kinderhoeden, te Alkmaar, uit
oefent, dermate afwijkt van den statutairen 
naam van requestrante " N. V. Dameshoeden
magazijn v/h H . Lind" , dat dientengevolge. 
ook in verband met den " verschillenden stand" 
waarop beide zaken te Alkmaar zijn gevestigd 
bij het publiek verwarring tusschen beide han
delszaken te duchten is. 

In het eerste middel is reeds uiteengezet, dat 
de beslissing van den Kantonrechter over de 
te duchten verwarring bij het publiek, tus
schen de beide handelszaken vervat in de 
inte rlocutoire beschikking d.d. 23 Augustus 
1933, was een e indbeslissing welke reeds in 
kracht van gewijsde was gegaan, nu Hendr ik 
Cornelis Lind van die beschikking niet tijdi g 
in hooger beroep is gekomen. 

Ter toelichting van dit middel merkt reques
trante het navolgende op: 

De R echtbank heeft ten onrechte a ls crite
ri um voor de verwarring de lengte, dus de 
vorn1, van den tatutairen naatn van reques
trante " N. V. Dameshoedenmagazijn v/h H. 
Lind" en de handelsnaam van Hendrik Cor
nel is Lind als maatstaf aangenomen en niet, 
gelijk de Kantonrechter (blz. 10 der beschik
k ing d.d. 23 Augustus 1933) nagegaan, wat 
voor het publiek het verwarrend element is 
in de beide namen. Terecht heeft de Kanton
rechter aangenomen dat het verwarrend ele
ment is in beide namen in het woord Lind. 
de familienaam daar beide zaken in den 
volksmond met dien naam plegen te worden 
aangedu id (laatstelijk arrest van Uwen Raad 
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d.d. 18 December 1933 K. J. 1934 blz. 690) 
hetg·een te meer klemt wijl gelijk is komen 
vast te staan, Hendrik Cornelis Lind de klein
zoon is van wijlen den heer Hendrik Lind, de 
vor ige eigenaar van requestrante's handels
zaak, terwijl Hendrik Cornelis Lind boven
dien tot December 1932 directeur van reques
trante's handelszaak is geweest. 

Het publiek te wiens bescherming art. 5 
H.,Lw. dient, pleegt een zaak nimmer met een 
gcheelen statutairen naam aan te duiden, doch 
kiest daarin het meest kenmerkende element, 
in casu hier de fami lienaam "Lind" zoodat 
deze redengeving van de Rechtbank de lengte 
van een naam daarmede niet motiveert, dat 
venvarring tusschen beide handelszaken nie t 
te duchten is. 

Voorts beroept de Rechtbank zich op de 
"verschillende stand" waarop beide zaken te 
Alkmaar gevestigd zijn, doch redengevende 
feiten waarop dit verschil in stand zou be
rnsten , voert de Rechtbank niet aan. 

Ten slotte acht de Rechtbank (blz. 6 en 7 
der beschikking) de abuizen, voortsprnitende 
uit de overgelegde correspondentie evenmin 
voldoende om tot vrees voor verwarring te 
be luiten, wijl van abuizen bij het koopend 
publiek niets was gebleken, althans in het 
anti-dotaal request geen feiten zijn gesteld, 
waarnit dit zou volgen en de abui,,en te weinig 
talrijk zijn. 

Ten onrechte beperkt de R echtbank het 
"·oord " publiek" in art. 5 der H.n.w. tot 
"koopend publiek" , een beperking waartoe de 
wet niet de minste aanleiding geeft. 

Onder "publiek" zal toch moeten worden 
begrepen een ieder, die met den eigenaa1· der 
handelszaak in eenige zakelijke relatie kan 
treden en hieronder is toch evenzeer begrepen 
de leveranciers , het " verkoopend pub! iek" , de 
po terijen en andere expediteurs. 

Hiermede vervalt het bezwaar der Recht
bank, dat in het anti-dotaal request geen fei
ten zijn gesteld waarnit verwarring bij het 
,,koopend publiek" zou zijn ontstaan. 

De wet kent noch een verplichting tot het 
indienen van een anti-dotaal reque t, noch een 
stel plicht van feiten waaruit van verwarring 
bij koopend publiek zou zijn gebleken. 

Voor art. 5 H.n.w. is reeds voldoende, dat 
zoodanige feiten en omstandigheden zijn ge
steld, waaruit de vrees voor verwarring te 
duchten is, hetgeen niet insluit dat de ver
warring reeds zou moeten zijn ontstaan. 

De wet wenscht juist, blijkens hare uitdruk
kelijke bewoordingen de verwarring te voor
komen. 

Dat er voldoende fe iten en omstandigheden 
door requestrante waren gesteld en aanwezig 
waren, waaruit blijkt, dat de bij art. 5 H.n.w. 
vereischte vrees voor verwarring ruimschoots 
aanwezig was, i uitvoerig gemotiveerd door 
den Kantonrechter bij zijn beschikking d.d. 23 
Augustus 1933 (blz. 10 en 11 dier beschikking) 
en de eindbeschikking d.d. 31 Maart 1934 
(blz. 15 en 16) beslist. Dat er slechts 5 abui
zen zijn geweest, zooals de Rechtbank over
weegt in den loop van 11/2 jaar blijkt even
min; requestrante heeft slechts enkele bewijzen 
overgelegd, waaruit reeds verwarring bleek 
en zij was niet verplicht a ll e bewijzen hiervan 
over te leggen, hoewel er veel meer abuizen 

waren geweest. 
De gronden van de Rechtbank daarentegen, 

waarop haar bes! issing steunt, dat er tusschen 
beide handelszaken geen vrees voor verwarring 
te duchten is, kunnen derhalve hare beslissing 
niet dragen, te meer waar de R echtbank het 
klemmende betoog van den Kantonrechte,· in 
het geheel niet weerlegt. 

Mitsdien het Uwen Raad behage te vernieti
gen de beschikking door de Arr.-Rechtbank 
te Alkmaar d.d . 19 Juni 1934 gewezen en ten 
principale rechtdoende Hendrik Cornelis Lind 
niet-ontvankelijk te verklaren in zijn hooger 
beroep tegen de beschikking van den Kanton
rechter te Alkmaar d.d. 23 Augustus 1933 en 
te bevestigen de beschikking van den Kanton
rechter te Alkmaar d.d. 31 Maart 1934, al
thans te vernietigen de beschikking van de 
Arr.-Rechtbank te Alkmaar d.d. 19 Juni 1934 
en te bevestigen zoowel de beschikking van 
den Kantonrechter te Alkmaar d.d. 23 Aug. 
1933 als de beschikking van den Kantonrech
ter te Alkmaar in deze gewezen d.d. 31 Maart 
1934, a lthans een zoodanige uitspraak te doen 
als w raad zal vermeenen te behooren. 

TEGENVERZOEK. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
Hendrik Cornelis Lind, handelaar in dames

en kinderhoeden en pelterijen, wonende te 
Alkmaar, te dezer zake woonplaats kiezende 
te 's-Gravenhage, aan den Denneweg 124, ten 
kantore van den advocaat bij Uwen Raad Mr. 
L. J. van Gelein Vitringa; 

dat, enz. ; 
dat het eerste middel zich richt tegen de 

beslissing der Rechtbank, waarbij verworpen 
werd de stelling van het Dameshoedenmaga
zijn. dat verzoeker niet tijdig hooger beroep 
wu hebben ingesteld tegen des Kantonrech
ters beschikking van 23 Augustus 1933 ; 

dat de Rechtbank hare beslissing al dus moti
Yeerde: 

"dat toch eerstgenoemde beslissing" (dat is 
de be chikking van den Kantonrechter dd. 23 
Augu tus °1933)', .,waarbij de toewijzing van 
het verwek" (n.l. van het Dameshoedenmaga
zijn bij introductief request gedaan) .,afhan
kelijk wordt gesteld van de uitkomsten eener 
bewijslevering, inhoudt een uitspraak over ge
schi lpunten tusschen partijen en de R echtbank 
naar analogie van het bepaalde in de eerste 
afdee ling van den zevenden titel van het eerste 
boek van het Wetboek van Burgerlijke R echts
vordering aanneemt, dat tegen een zoodanige 
beschikking zoowel afzonderlijke hoogere voor
ziening als appèl binnen denzelfden termijn 
als tegen de eindbeschikking openstaat"; 

dat het Dameshoedenmagazijn aan de Recht
bank verwijt, dat de Rechtbank uit het oog 
zou hebben verloren, dat de beschikking van 
den Kantonrechter dd. 23 Augustus 1933 een 
tweetal eindbeslis ingen inhield, waartegen, 
zooals het Dameshoedenmagazijn het uitdrukt, 
verzoeker "na het verstrijken van den appèl
termijn geen hooger beroep meer kon instel
len" ; 

dat, naar verzoekers oordeel, het verwijt van 
het Dameshoedenmagazijn ongegrond is ; 

dat de wettelijke bepalingen omtrent ver
schill ende soorten van vonnissen niet toepas-
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selijk zijn op de rechtspleging, welke bij 
request en dus buiten rechtsgeding is te vol
gen, en een eventueele rechtstreeksche toepas
sing van art. 337 lid 2 Rv. niet plaats kan 
vin.den (vgl. Hof Amsterdam 24 September 
1927 W. 11740); 

dat de Rechtbank zich dan ook bepaald 
heeft tot een analogische toepassing van dit 
artikel op de onderhavige procedure en der
halve van schending of verkeerde toepassing 
van art. 3S7 voormeld en va11 andere artikelen 
in den door de Rechtbank genoemden titel 
voorkomende geen sprake kan zijn; 

dat echter, ook a l vonden bedoelde artikelen 
in de onderhavige procedure wel toepassing, 
zulks het Dameshoedenmagazijn toch niet zou 
kunnen baten; 

dat verweker de beschikking der Rechtbank 
niet anders kan lezen dan dat de R echtbank 
heeft bes! ist, dat de beschikking van den Kan
tonrechter dd. 23 Augustus 1933 geen eind
beslissingen inhield , welke opvatting der 
Rechtbank is van feitelijken aard, wodat daar
tegen niet met vrucht in ca satie kan worden 
opgekomen (vgl. het arrest van Uwen Raad 
dd. 19 Juni 1931 N. J. 1931 p. 1463); 

dat het er trouwens voor de vraag, of appèl 
va11 de interlocutoire beschikking des Kanton
rechters dd. 23 Augustus 1933 tegel ijk met 
appèl rnn de eindbeschi kking dd. 31 Maart 
1934 mogelijk was, ook niet op aan komt, of 
die interlocutoire beschikki11g e indbeslissingen 
i11hield, maar wel, of de beslissingen in de 
interlocutoire besch ikking gegeven al dan niet 
betrekking hadden op de vordering ten aan
zien van welke het bevel tot bewijslevering 
gegeven werd ; 

dat, indien die beslissingen betrekking heb
beu op de vordering ten aanzien van welke 
het bevel tot bewijslevering gegeven wordt, zij 
vallen onder het begrip "interlocutoir vonnis" 
in m-t. 337 Rv. , waardoor tevens ook ten aan
zien van bedoelde besl issingen het tegel ijk 
met het appèl tegen de e indbeschikking inge
stelde appèl tegen de interlocutoire beschik
king werking heeft; 

dat de hierboven ontwikkelde leer ook is de 
leer van Uwen Raad, getuige het arrest van 
16 Januari 1930, voorzien van een noot van 
:i\leyers in N. J. 1930 blz. 664 en het arrest 
van 13 December 1923, voorzien van noot van 
Star Busmann in W. 11159 ; ( . J . 1924, 
180, R ed.); 

dat de door het Dameshoedenmagazij n a ls 
, .ei ndbesl issi ngen" aangemerkte bes! issi ngen 
in het nauwste verband staan met de door het 
Dameshoedenmagazijn ingestelde vo rdering 
ten aanzien van welke een bevel tot bewijs
levering werd gegeven, n. l. de vorde1· ing om 
verzoeker te veroordeelen " den handelsnaam, 
waaronder verzoeker den handel in dames- en 
ki11derhoeden uitoefent, zoodanig te wijzigen, 
dat daarin de naam Lind niet meer voorkomt, 
zoodat verwa rr ing bij het publiek niet meer 
is te duchten"; 

dat immers die besl iss ingen betreffen de 
vraag, of vaststond, dat de handelsnaam "fir
ma H . Lind" door het Dameshoedenmagazijn 
rechtmatig wordt gevoerd en de vraag, of bij 
het publiek verwarring tusschen de handels
zaak van het Dameshoedenmagazijn en die van 
verzoeker is te duchten, welke beide vragen 

blijkens art. 5 der Handelsnaamwet, de toe
wijsbaarheid der door het Dameshoedenmaga
zij n ingestel de vordering mede rechtstreeks 
beheerschen; 

dat, waar reed om bovenstaande redenen 
het eerste middel ongegrond is, van bijkomstig 
belang is de vraag, of de beide door het 
Dameshoedenmagazijn als e indbes lissingen 
aangeduide beslissingen inderdaad als wodanig 
zijn te beschouwen ; 

dat zulks, naar verzoekers meening niet het 
geval is, hetgeen duidelij k blijkt uit des Kan
tonrechters e indbeschikking dd. 31 Maart 1934. 
waarin , zoowel omtrent de v,·aag, of het Da
meshoedenmagazijn den handelsnaam "firma 
H . L ine!" rechtmatig voert, als omtrent de 
vraag, of bij het publiek verwarring tusschen 
beide handelszaken te duchten is, opnieuw uit
voerig is "beslist" , dus ondank de omstandig
heid, dat dit ook reeds in de interlocutoire 
be8chikking was geschied; 

dat het tweede middel aan de R echtbank 
tegenvoert, dat zij ten onrechte zou hebben 
besl ist, dat het Dameshoedenmagazijn, door 
het voeren van den handelsnaam "firma H. 
Lind", in een ander rechtskleed dan het hare 
verschij nt en aldus het voorschrift van art. 4 
der H andelsnaamwet verwaarloost; 

dat ter toelichting het Dame hoedenmagazij11 
beweert, dat de beteekenis, die de Rechtbank 
aan het woord "firma" heefe toegekend, ge
heel willekeurig en onjuist zou zijn, welke 
bewering het Dameshoedenmagazij n doet steu
nen in de eerste plaats op " de gebruikelijke 
beteekenissen van het woord firma" en voorts 
op het bepaalde in lid 2 van voormeld art. 4; 

dat verweker ook dit middel ongegrond 
acht; 

dat verweker voorop stelt, dat de beslissing 
der R echtbank betreffende de beteekenis, die 
in het onderhavig geval aan het woord "firma" 
gevoegd bij de woorden " H. Lind" moet wor
den gegeven, is van feitel ijken aard en der
halve i 11 cassatie onaantastbaar; 

dat, a l ware zulks anders, de beslissing van 
de Rechtbank omtrent de beteekenis van het 
woord "firma" in den door het Dameshoeden
magazijn gebez igden handelsnaam "firma H . 
Lind" in elk geval is volkomen juist ; 

dat immers de Rechtbank uit de geschie
denis van art. 4 der H andelsnaamwet afleidt, 
- de juistheid van welke deductie door het 
Dameshoedenmagazijn niet wordt betwist -, 
dat op grond van dit artikel een naamlooze 
vennootschap nimmer een benaming mag voe
ren, waaruit een ander rechtskarakter, (,,een 
andere rechtsfiguur dan die waaronder de zaak 
werkelijk gedreven wordt") spreekt; 

dat weliswaar het Dameshoedenmagaziju 
ontkent dat de h andelsnaam " firma H. Lind" 
zulk ee:-i verboden rechtskarakter tot uitdruk
king zou brengen, omdat, volgens beweren van 
het Dameshoedenmagazijn, lid 2 van art. 4 
w u inhouden, dat "eerst wanneer in de han
delsnaam meer dan één persoon vermeld is, 
deze vermelding aanduidt, dat de ha ndelszaak 
wu toebehooren aan één of meer kooplieden 
handelende a ls een vennootschap onder fi rma", 
zoodat, nu de handelsnaam firma H. Lind niet 
meer dan één persoon vermeldt, ,,volgens het 
uitdrukkelijk voorschrift van den wetgever, 
neergelegd in de artt. 4 lid 1 en 2 der Han-
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clelsnaamwet" de handelsnaam firma H. Line! 
" nimmer kan aanduiden, dat de handelszaak 
aan meer kooplieden toebehoort, hetzij han
delende als een vennootschap onder firma, 
hetzij handelende als een maatschap" ; 

dat deze opvatting van het Dameshoeden
magazijn echter is onjuist; 

dat reeds de aanhef van l iel 1 va11 art. 4 der 
voormelde wet luidende: ,, Het is verboden 
een handelsnaam te voeren , die in strijd met 
de waarheid aanduidt, dat de handelszaak zou 
coebehooren aan een of meer kooplieden, han
delende a ls eene vennootschap onder eene 
firma ... " er op wijst, dat niet juist kan zijn 
de beteekenis door het Dameshoedenmagazijn 
aan Jid 2 van art. 4 der wet gegeven, hierop 
neerkomend, dat lid 2 limi tatief wu voor
schrijven, welke vermelding in den handels
naam aanduidt, dat een handelszaak toebe
hoort aan kooplieden, handelende als een ven
nootschap onder een firma; 

dat toch lid 2 van art. 4 slechts enuntiatieve 
beteekenis heeft en naast de algemeene bepa
i ing van het eerste I id eenige zich voor mis
leiding in het bijzonder leenende of blijkens 
de ervaring <laan-oor gebezigde termen aan 
twijfel onttrekt omtrent de bedoeling der wet; 

dat, ware het de bedoeling van de wet, wo
a ls het Dameshoedenmagazijn het voorstelt, 
zich uitsluitend met misleiding door middel 
van de in lid 2 ' met name genoemde uitdruk
kingen bezig te houden, a lsdan lid 1 van art. 
4 achterwege had kunnen blijven; 

dat, waar dus de aanduiding van een i-echts
f iguur ook op andere wijze dan op die aange
geven in lid 2 van art. 4 mogelijk is, n iets de 
Rechtbank belette na te gaan, welke rechts
figuur onder den handelsnaam " firma H. 
Line!" schuil ging; 

dat de R echtbank den handelsnaam " firma 
H. Line!" aldus heeft uitgelegd, dat daarmede 
werd aangeduid een "maatschap" , welke uit
legging, gel ijk reeds boven gezegd, in cassatie 
onaantastbaar is; 

dat trouwens de vraag, of de door de Recht
bank gegeven uitlegging de ju.iste is, van geen 
belang is, nu de Rechtbank dien handelsnaam 
aldus heeft kunnen en mogen uitleggen; 

dat de Rechtbank, na vastgesteld te hebben, 
dat in den h andelsnaam "firma H. Line!" het 
woord "firma" beteekent "maat;;chap", terecht 
heeft geconcludeerd, dat dus het Dameshoe
denmagazijn " in een ander rechtskleed dan 
het hare verschijnt en aldus het voorschrift 
van art. 4 der Handelsnaamwet, gelezen in 
het I icht der geschiedenis van het ontstaan 
dezer wetsbepaling, verwaarloost"; 

dat ten overvloed verzoeker opmerkt, dat 
het Dameshoedenmagazijn in haar opsomming 
van "de gebruikelijke beteekenissen van het 
woord firma" allerminst volledig is geweest; 

dat toch in het arrest van het Gerechtshof 
te Amsterdam van 17 Juni 1921 , waartegen 
het cassatieberoep bij Uw door het Dames
hoedenmagazijn genoemd arrest van 16 Febr. 
1922 (W. 10902) (N. J . 1922, 854, Red,.) 
werd verworpen, als beteekenis van het woord 
,, firma" o. m. wordt vermeld: ,,handelsven
nootschap onder firma" (zie de vijfde over
weging van Uw genoemd arrest); 

dat uit het bovenstaande volgt rle onjuist
-heid van de bewering van het Dameshoeden-

magazijn, dat " de beteekenis maatschap. be
halve door de Arr.-Rechtbank te Alkmaal' in 
haar bovengenoemde beschikking 110g nimmer 
aau het woord firma is gehecht"; 

dat ook het derde middel faalt; 
dat toch de Rechtbank, ua te hebben n,st

gesteld, dat de Naamlooze Vennootschap .,N. 
V. Dameshoedenmagazijn v.h. H. Line!" door 
het voeren van den handelsnaam " firm a H. 
Lind" een benaming voert, waaruit een andere 
rechtsfiguur, dan die waaronder de ·zaak wer
kelijk gedreven wordt, spreekt, zich niet be
hoefde af te vragen, aan wien het Dameshoe
denmagazijn den handelsnaam "firma H. 
Line!" heeft ontleend en of degeen, aan wien 
het Dameshoedenmagazijn dien naam ont
leende, ze lf dien naam heeft gevoerd niet in 
strijd met de wet ; 

dat to.ch het uitzonderingsgeval bedoeld in 
lid 3 van art. 4 der Handelsnaamwet ten deze 
niet aanwezig is, daar toch het Dameshoeden
magazijn niet is een alleenh andelend koopman 
en het Dameshoedenmagazijn niet stelt, dat 
het den handelsnaam " firma H. Lind" heeît 
ontleend aan een vennootschap onder een 
firma of eene vennootschap en commandite; 

dat het middel in zooverre ook feitelijken 
grondslag mist, dat het zich wat de feiten 
betreft, niet baseert op de aangevallen be
schikking van de Rechtbank te Alkmaar, doch 
op de door de Rechtbank vernietigde beschik
kingen van den daar gevestigden Kanton
rechter · 

dat uit de ten deze alleen van belang zijnde 
besch ikking der Rechtbank allerminst vol gt, 
dat feitelijk vaststaat, dat de door het Dames
hoedenmagazijn gedreven handelszaak en ge
voerde handelsnaam afkomstig zijn van een 
koopman, die dien naam heeft gevoerd niet in 
strijd met de wet; 

dat trouwens uit het vonnis der Rechtbank 
niet blijkt, dat op d it feit door het Dames
hoedenmagazijn bij de behandeling voor de 
Rechtbank een beroep is gedaan; 

dat tenslotte ook het vierde middel ondoel
treffend is; 

dat de vaste rechtspraak van Uwen Raad is, 
dat de artt. 162 Grondwet, 59 Rv. en 20 R. 0. 
(ten onrechte noemt het Dameshoedenmagazijn 
20 Rv.) niet kunnen zijn geschonden of ,·er
keerd toegepast, daar die artikelen alleen be
trekking hebben op eigenlijk gezegde vonnis
sen en niet op beschikkingen op verzoekschrif
ten (vgl. Uwe arresten dd . 21 September 1931 
N. J. 1931 blz. 1459 en 19 December 1927 
N. J. 1928, blz. 525 met noot Schol ten, (lees: 
Meyers, Red,.) waarin verdere rechtspraak 
staat vermeld); 

dat de door het Dameshoedenmagazijn in dit 
Yerband aangehaalde artikelen der Handels
naamwet evenmin kunnen zijn geschonden of 
verkeerd toegepast; 

dat de beslissing van de Rechtbank ten aan
zien van de vraag, of verwarring bij het 
publiek te duchten is en of er meerdere of 
mindere gelijkenis bestaat tusschen de namen 
J. Line! Hzn. en N. V. Dameshoedenmagazij n 
v.h. H . Line! is van feitelijken aard en der
halve in cassatie onaantastbaar; 

dat het blijkbaar de bedoeling van het Da
meshoedenmagazijn is op te komen tegen de 
overwegingen van de Rechtbank, welke haa1· 
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leidden tot de slot.som, dat tusschen de han
delszaken van het Dameshoedenmagazijn en 
van verroeker geen verwarring bij het publiek 
is te duchten; 

dat de Rechtbank, na haar voorafgegane 
beslissingen, tot niets anders verplicht was 
dan, gelijk zij ook heeft gedaan, zich af te 
vragen, of de door verzoeker gevoerde han
delsnaam slechts in geringe mate afweek van 
den statutairen naam v:.n het Dameshoeden
magazijn en dientengevolge, in verband met 
den aard der beide handelszaken en de plaat;s 
waar zij gevestigd zijn, de vorenbedoelde ver
waning was te duchten, doch de overwegin
gen, op grond waarvan de Rechtbank tot de 
ontkennende beantwoording van die vraag 
kwam, in cassatie onaantastbaar zijn; 

dat verzoeker deze overwegingen overigens 
volkomen juist acht, mit;s men ze leest in het 
verband en de samenhang, waarin ze behooren 
te worden gelezen; 

dat het in geen geval aangaat, gelijk het 
Dameshoedenmagazijn ook bij de toelichting 
van dit middel voortdurend doet, den feite-
1 ijken grondslag van het middel te baseeren, 
11iet op de aangevallen beschikking der R echt
bank, doch op de hier van geen belang zijnde 
beschikkingen van den Kantonrechter; 

Mit.sdien richt verzoeker tot Uwen Raad het 
eerbiedig verzoek het door het Dameshoeden
magazijn ingestelde cassatieberoep tegen de 
hiervoren verdedigde beschikking van de Arr.
Rechtbank te Alkmaar del. 19 Juni 1934 te 
verwerpen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Gezien, enz. ; 
Gelet op de voorgedragen middelen van cas

satie; 
0. dat het eerste daarvan niet kan si agen; 
0 . toch, dat de beschikking van 23 Aug. 

193 3 geen eindbeslissing inhoudt, doch, blij
kens de weergave daarvan a ls hierboven, een 
zuiver interlocutoir karakter draagt, ,.oodat, 
naar analog ie van art. 337 Rv. , daarvan in 
hooger beroep mocht worden gekomen tegelijk 
met de eindbeschikking van 19 Juni 1934, 
waarmede zij als het ware één geheel vormt; 

0. dat ook de tweede grief falen moet; 
0. immers, dat de Rechtbank feitelij k, op 

grnnden, die deze beslissing alleszins kunnen 
dragen, uitmaakt, dat nu-verwekster, di e eene 
naamlooze vennootschap is, haar bedrijf uit
oefent- onder den handelsnaam "Maatschap 
Lind" en dus in een ander rechtskleed ver
schijnt dan haar past, waaromtrent terecht is 
beslist, zu lks aan de hand van art. 4 der Han
delsnaamwet 1921, S. 842, en de geschiedenis 
daarvan, dat dit ontoelaatbaar is; 

0. dat de derde klacht al evenmin tot cas
atie kan leiden; 
0. toch, dat de Rechtbank als feitelijke 

rechter in hooger beroep vrij is in haar oor
deel en ter vorming en motiveering daarvan 
zich niet behoeft te storen aan dat van den 
!ageren rechter, noch aan hetgeen die moge
lijkerwijze heeft bevonden of vastgesteld, ter
wijl het overigens onnoodig is daarop, alsmede 
op in het geding gebrachte stukken acht te 
slaan, althans te doen blijken, dat daarop acht 
geslagen is; 

0 . dat ten slotte ook het vierde middel moet 
worden afgewezen; 

0. immers, dat de Rechtbank, geheel over
eenkomstig het bepaalde in art. 3 a linea 2 van 
voornoemde wet den handelsnaam van thans
verzoekster "Naamlooze Vennootschap Dames
hoedenmagazijn voorheen H . Lind" als geheel 
vergelijkt met dien van nu-gerequestreerde: 
,,Firma J. Lind Hzn." en alsdan op gronc! 
dier vergelijking en mede lettende op den ver
schillenden stand, waarop beide zaken te Alk
maar zijn gevestigd, tot de slotsom komt, da t 
bij het publiek geen doorgaande verwarring 
van beide ha ndelszaken te duchten is; 

0. dat de Rechtbank in zijn oordeel daarom
trent geheel vrij is en de controle daarover 
aan den H. R . is onttrokken; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . ten aanzien van de voorgestelde middelen 

van cassatie: 
dat het eerste middel niet kan slagen, wijl 

art. 6, lid 4 der Handelsnaamwet, S . 19 21 n° . 
842, bepalende dat binnen één maand na den 
dag der beslissing van den Kantonrechte. hoo
ger beroep kan worden ingesteld, partijen niet 
dwingt om ingeval de Kantonrechter een 
interlocutoire beschikking heeft genomen, die , 
r.ooals de Rechtbank vaststelt, reeds een uit
spraak over sommige geschilpunten inhoudt, 
van die interlocutoire beschikking reeds bin
nen één maand in hooger beroep te gaan; 

dat in het tweede middel vruchteloos word t 
opgekomen tegen de feitelijke beslissing der 
Rechtbank, dat het woord "firma" in den 
handelsnaam "firma H. Lind" niet anders ka11 
worden opgevat dan in den zin van: maat
schap, terwijl art. 4 lid 2 van bovengenoemde 
wet, waarop eisoheres een beroep doet en i11 
welke bepaling de beteekenis van enkele woor
den of vermeldingen in een h andelsnaam 
wordt aangegeven, een opvatting als evenver
meld, niet uit.si uit; 

dat het derde middel faalt, nu door de be
slissing der Rechtbank omtrent de beteekenis 
van het woord firma vaststaat, dat H. Lind, 
die, zooals eischeres stelt, oorspronkelijk eenig 
e igenaar der zaak was en van wien de Han
delsnaam "firma H. Lind" afkomstig is, dien 
naam heeft gevoerd in strijd met meergenoem
de wet; 

dat ook het vierde middel niet opgaat, om
dat de Rechtbank bij hare beslissing, dat ver
warring bij het publiek hier niet te duchten 
is, niet alleen de lengte van den statutairen 
naam van eischeres en den handelsnaam van 
Hendrik Cornelis Lind als criterium en maat
staf heeft genomen, maar ook in aanmerking 
heeft genomen den verschillenden stand, 
waarop beide zaken te Alkmaar zijn geves
t igd; 

dat de klacht, dat de R echtbank geen reden
gevende feiten hee ft aangevoerd, waarop het 
verschil in stand rou berusten, reeds hierom 
faalt, omdat de voorschriften betreffende mo
tiveering neergelegd in artt. 162 Grondwet, 
20 R . 0. en 59 Rv. alleen gelden voor von
nissen en niet voor be~chikkingen op verzoek
schrift; 

dat ten slotte ook de grief - dat de R echt
bank hare beslissing, dat uit eenige abuizen 
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van de posterijen en van afzenders niet kan 
worden afgeleid, dat verwarring te duchten is, 
ten onrechte heeft gemotiveerd, met het ont
breken van verwarring bij het "koopend pu
bliek", daar in art. 5 van genoemde wet 
·!echts sprake is van "het publiek", - niet 
kan slagen, omdat de beslissing der Rechtbank 
11iet steunt alleen op dezen grond, doch op 
meer gronden, wodat, zelfs wanneer de grief 
juist zoude zijn, de andere gronden voor de 
beslissing onve.-Jet zouden blijven; 

dat derhalve geen der middelen tot cassat ie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

24 Augustus 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Merkenwet art. 10. ) 

's Hofs beslissing, dat de woorden Salade 
en 8aladine voldoende onderscheidend ver
mogen hebben om als merken te kunnen 
dienen voor de soorten van eetbare oliën 
en vetten, waarvoor zij zijn ingeschreven, 
is van feitelijken aard. Daarop moet het 
middel afstuiten. 

[Nietigverklaring door het Hof van het 
merk "Saladine" wegens overeenstemming 
in hoofdzaak met het merk "Salade", ook 
voor slaolie, voor welke naar de Rechtb., 
wegens gemis aan onderscheidend vermo
gen, de nietigverklariug had geweigerd.] 

Geeft eerbiedig te kennen: 
De N . V. Unilever Verkoopcentrale, geves

tigd en kantoorhoudende te Rotterdam, (adv. 
Mr. B. M. Telders); 

dat Engelbert Nijhof, grossier, handelende 
onder de firma E. Nijhof's Agentuur- en 
Commissiehandel, wonende te Hengelo (0.), 
aan de Arr. -R echtbank te 's-Gravenhage heeft 
verzocht nietig te verklaren de inschrijving 
onder No. 65830 in de Registers van het Bu
reau van den Industrieelen Eigendom te 
's-Gravenhage, ten name van requestrante, 
van het merk "Saladine" voor alle soorten 
van eetbare oliën en vetten met inbegrip van 
margarine doch uitgezonderd boter, zulks we
gens overeenstemming in hoofdzaak met het 
woordmerk "Salada" waarop gerequestreerde 
stel de voor deze! fde soorten van waren recht
hebbende te zijn, 

dat die Rechtbank bij bes! issing van 10 
April 1934 de doorhaling in voormelde Re
gisters heeft bevolen van het merk Saladine, 
behoudens ten aanzien van de waar slaolie, 
ten aanzien van welke waar de Rechtbank 
overwoog, dat de woorden Salada en Saladine 
onderscheidend vermogen missen, 

dat op het hooger beroep van gerequestroor
de het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij be
schikking van 29 Juni 1934 die der Recht
bank in zoover heeft vernietigd en de ten 
name van requestrante plaats gehad hebbende 
inschrijving van het woordmerk " Saladine" 
ook voor slaolie heeft nietig verklaard, 

dat requestrante tegen die beschikking in 
cassatie komt en aanvoert als middel van cas
satie: 

S. of v. t . van artt. 3 en 10 der Merkenwet, 
door met vernietiging in zoover van de be-

schikking der Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage nietig te verklaren de inschrijving ten 
name van requestrante van het woordmerk 
" Saladine" ook voor slaolie, zulks wegens 
overeenstemming in hoofdzaak met het voor 
deze] fde waar door gerequestreerde eerder ge
bruikte merk " Salada" en 

waarbij het Hof aaru1~m, dat beide woorden 
voor de waar slaolie voldoende onderschei
dend vermogen hebben om als merk daarvoor 
te kunnen dienen, 

zulks hoewel het Hof klaarblijkelijk het 
merk Salada niet onderscheidend acht voor 
81a, noch voor een waar die a lleen gebezigd 
wordt om sla aan te maken, 

waarbij is voorbijgezien dat dan ook de 
woorden Saladine en Salada, die immers als 
hoofdbestanddeel de aanduiding van salade 
of sla bevatten, daarom geheel - of althans 
voor wat dat hoofdbestanddeel betreft - ook 
voor slaolie onderscheidene beteekenis missen, 
zoodat gerequestreerde aan het vroeger ge
bruik van het woord Salada voor slaolie geen 
rechten kan ontleenen, a lthans dat de overeen
stemm ing all een van dat onderscheidende 
kracht missende hoofdbestanddeel van beide 
woorden, niet voldoende kan zijn om overeen
stemming in hoofdzaak van beide merken aan 
te nemen, 

redenen waarom requestrante zich - onder 
overlegging van de beschikkingen van Recht
bank en Hof - tot den H. R. wendt met 
eerbiedig verzoek de bestreden beslissing van 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernie
tigen. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
E. Nijhof, grossier, handelende onder de 

finna E. Nijhof's Agentuur- en Commissie
handel, wonende te H engelo (0.) (adv. Mr. 
F. J. M. Bartels); 

dat de N. V. Unilever Verkoopcentrale, ge
vestigd en kantoorhoudende te Rotterdam , 
zich bij request (ongedateerd) tot Uwen Raad 
heeft gewend met verzoek de op het 1·equest 
van requestrant gegeven beschikking van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage te vernietigen 
op grond van het in dat request aangevoerde 
en toegelichte middel; 

dat requestrant dit cassatieberoep ongegrond 
acht; 

dat de stelling, dat het Hof klaarblijkelijk 
het merk "Salada" niet onderscheidend acht 
voor sla, noch voor een waar, die alleen ge
bezigd wordt om sla aan te maken, geen steun 
vindt in 's Hofs beschikking, die slechts over
weegt, dat het hier niet gaat om een merk 
voor sla, doch voor een waar, die weliswaar 
ook gebruikt wordt om sla aan te maken, 
doch bovendien voor tal van andere doel
einden; 

dat derhalve ook de daarop gebouwde g1·ief, 
dat het Hof dan óok aan de woorden "Sala
dine" en " Salada" , die immers a ls hoofdbe
standdeel de aanduid ing van salade of sla 
bevatten, ook voor slaolie onderscheidende 
beteekenis had moeten ontzeggen, feitelijken 
grondslag mist ; 

dat het bovendien niet juist is, dat de woor
den " Saladine" en "Salada" als hoofdbestand-
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deel de aanduiding van salade of sla bevat
ten, althans dit niet door het Hof is vastge
steld of overwogen - en terecht niet; omdat 
een merk in zijn geheel moet worden be
schouwd ; 

dat overigens de vraag, of een bepaald 
woord onderscheidende beteekenis mist, van 
feit,elijken aard is, evenals de vraag, of twee 
merken in hoofdzaak overeenstemmen; 

Redenen , waarom requestrant Uwen Raad 
eerbiedig verzoekt het verzoek van de N. V. 
Unilever V erkoopcentrale af te wijzen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. B esier. 

0. dat het cassatiemiddel te vergeefs op
komt tegen 's Hofs van feitelijken aard zijnde 
beslissing, dat de woorden salada en saladine 
vol doende onderscheidend . vermogen hebben 
om als merken te kunnen dienen voor de 
soorten van eetbare oliën en vetten, waarvoor 
zij zijn ingeschreven. 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Zich vereenigende met de conclusie en de 

gronden waarop zij berust overnemende; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

28 Aitgustus 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40.) 

De Rechtb., de te vergoeden waarde der 
hoornen vaststellende overeenkomstig de 
prijzen, welke gelet op de omstandigheden 
(zie arrest, R ed.) naar de geheel voor 
rekening der Rechtb. blijvende feitelijke 
vaststelling een gegadigde, bij aankoop 
der perceelen voor de daarop wassende, 
nog niet kaprijpe hoornen thans wel zal 
willen besteden, neemt voor die hoornen 
niet aan een andere waarde dan die, welke 
zij in hun tegenwoordigen toestand hebben 
op het oogenblik der onteigening. (De 
Rechtb. kwam tot nagenoeg hetzelfde be
drag a ls bij haar vernietigd vonnis, Red.) . 

De Commissaris der Koningin in de Pro
vincie Limburg, eischer tot cassatie van het 
vonnis, op 14 Juni 1934 door de Arr.-Rechtb. 
te Maastricht tusschen partijen gewezen, adv. 
Jhr. Mr. G. W. van der Does, 

tegen: 
1. A. C. van Kuiken, weduwe van J . J anssen , 
zonder beroep, wonende te Stein, c.s., verweer
ders in cassatie, adv. Mr. B . M. Telders, adv. 
bij den H . R. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

Post alia: 
Opnieuw werd cassatie aangeteekend, en als 

middel voerde eischer qq. aan: S. of v . t . van 
art. 152 Grondwet, artt. 2, 37, 40, 50 Ont
eigeningswet, artt. 99, 105, 106 R. 0 ., artt. 
420, 421, 422, 423, 424 Rv. en artt. 1952, 
1953 en 1954 B. W .; 

doordat de Rechtbank - na 's Hoogen Raads 
arrest van 28 Augustus 1933 hetwelk de zaak 
verwees naar de Rechtbank, ten einde met in-

achtneming van dit arrest verder te worden 
behandeld en beslist, en terwijl 's Hoogen 
Raads anest uitsluitend betrekking had op de 
waarde der te onteigenen hoornen en cassatie 
plaats had, omdat de Rechtbank voor die hoo
rnen een andere waarde had aanvaard dan di e , 
welke het goed in zijn tegenwoordigen toe
~tand heeft op het oogenblik der onteigening , 
welke laatste waarde in deze alleen beslissend 
is, - zich aan dit rechterlijk bevel betrekkelijk 
de verdere behandeling van het geding metter
daad onttrekt, door zich niet te beperken tot 
het vaststellen van de aldus door den H. R. 
aangegeven waarde der boomen, maar te ope
reeren met den gedachtengang van een gefin
geerde gegadigde, welke aan de contróle van 
den cassatie-rechter is onttrokken en tevens 
schadevergoeding toekent wegens rooischade,. 
welke valt buiten bedoeld rechterlijk bevel en 
ook op zichzelf niet in de methode van de 
Rechtbank past; 

een en ander ten onrechte, daar de Recht
bank zich had te bepalen tot het vaststellen 
van de waarde der hoornen, gelijk dit bevel 
aangaf, welk middel bij pleidooi is toegelicht 
en bestreden. 

Zooals ook uit de pleidooien bleek, is tweeër
lei opvatting mogelijk t. a . v. dit laatste vonnis 
der Rechtbank. De geachte pleiter van eischer· 
tot cassatie heeft den indruk, dat de Rech t
bank .een niet geoorloofde poging doet aan 
het arrest van de n H. R. te ontkomen door te 
werken met den gedachtengang van een ge
fingeerden gegadigde, die slechts tot taak 
heeft de vernietigde redeneering der Recht
bank weder op te nemen, en wijst er daarbi} 
op, dat zoowel het vernietigde a ls het nieuwe
vonnis der Rechtbank ongeveer hetzelfde be
drag noemen als schadeloosstelling der te ont
eigenen boomen. 

De tegenpartij is een andere meening toe-
gedaan, en oordeelt, dat de Rechtbank, erken
nend zich in het eerste vonnis onjuist te heb
ben uitgedrukt, en dit herstellend door de 
thans gevolgde, juiste, redeneering, toch tot 
ongeveer dezelfde waardebepaling moet komen. 

De R echtbank had zich in haar eerste vonnis 
ongelukkig uitgedrukt omtrent de werkelijke· 
waarde en heeft dit na de verwijzing ver
beterd. Zij spreekt thans niet over de waarde
van het hout zonder meer, maar gaat aan de· 
hand van het deskundigenrapport de waarde 
van de wassende boomen na, welke een geheel 
andere moet zijn voor een eventueelen koopei
van (het l a nd met) de groe iende boomen, dan 
voor een kooper van direct verhandelbaar hout . 

D e uitspraak van den H. R. is m . i. wel 
degelijk richtsnoer geweest voor de Rechtbank 
na de verwijzing, aan de beslissing over het 
rechtspunt tornt zij niet. De Rechtbank volgde· 
nu bij de waardebepaling een wijze van vast
stelling der verkoopwaarde, welke zuiver fei
telijk is, en in cassatie niet kan worden aan
getast. 

Bezwaar wordt ook nog gemaakt tegen het 
rekening-houden met rooischade. D aartegen is 
aan te voeren, dat de Rechtbank reeds in haar
eerste vonnis "rooischade" had aangenomen, 
zooals zij ook in het vonnis van 14 Juni 1934 
nogmaals vermeldt, en waartegen dus thàns in 
cassatie niet kan worden opgekomen. Ik moet 
toegeven, dat in het nu gevolgde systeem van 
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waardebepaling de rooischade minder schijnt 
te passen, nu de Rechtbank met een gegadigde 
werkt, die grond en boomen koopt met de 
eenigszins specul atieve bedoeling de boomen te 
laten doorgroeien. Echter ben ik het met ver
,rnerster eens, dat i. c. voor rooi schade vergoe
ding moet worden toegekend. Juister ware het 
geweest die schade vast te stellen door het 
aantal kubieke Meters van het tevelde staande 
hout, waarmede de prijs in de toekomst zal 
worden vermenigvuldigd om tot de berekening 
der vergoeding te komen, te verhoogen. De 
Rechtbank hield zich aan haar eerste vonnis, 
en verhoogde den tegenwoordigen marktprijs 
per m3, waardoor het resultaat intusschen ge
lijk blijft. 

Van oordeel, dat het middel niet tot cas
atie kan leiden, concludeer ik tot verwerping 

Yan het beroep en veroordeeling van eischer 
qq. in de kosten op de cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien de stukken, en daaronder een arrest, 

door den H. R. op 28 Augustus 1933 (N. J. 
1934, 973, met Noot E. M. M. , Red.) in deze 
zaak gewezen; 

0. dat uit dit arrest blijkt: 
dat bij vonnis van 15 Juni 1933 de Arr.

Rechtbank te Maast1·icht op vordering van 
eischer heeft uitgesproken de onteigening van 
eenige aan verweerders toebehoorende, onder 
de gemeente Stein gelegen perceelen, op welke 
boom en groeien; 

dat in dit vonnis de Rechtbank heeft ver
meld dat deskundigen de waarde van die hoo
rnen, buiten de appelboomen, hebben begroot 
op f 1375.97 met inbegrip der rooischade, 
rnorts heeft vastgestel d dat die schatting de 
tegenwoordige houtprijzen verre overtreft, en 
verder, voorwoveel t.hans nog van belang, 
heeft overwogen: 

"dat deskundigen ter motiveering hunner 
.schatting hebben verklaard, dat de bedoelde 
hoornen, behoudens een of twee canada's die 
thans wuden kunnen worden gekapt, doch ook 
nog 4 à 5 jaren zouden kunnen blijven staan, 
niet kaprijp zijn en zij daarom met de tegen
woord ige bijwnder lage houtprijzen geen reke
ning hebben gehouden, omdat het kappen der 
boomen desnoods nog jaren lang kan worden 
uitgesteld, doch zijn uitgegaan van de normale 
gemiddelde houtprijzen, welke gegolden heb
ben van 1922 tot 1929, zoodat in de meerdere 
waarde, die zij hebben toegekend boven de 
hedendaagsche houtprijzen, 1·ooischade is ver
disconteerd; 

"dat de Rechtbank zich met het oordeel der 
deskundigen kan vereenigen, dat in de gege
ven omstandigheden bij het vaststellen der aan 
gedaagden toe te kennen schadeloosstel! ing 
zeker n iet uitsluitend mag worden uitgegaan 
Yan de tegenwoordige houtprijzen, doch ook 
met het gemiddelde van houtprijzen, gedu
rnnde een aantal niet abnormale jaren en met 
de mogelijkheid van verbetering der hout
prijzen ter bepaling der eigenlijke waa rde der 
niet kaprijpe hoornen mag worden rekening 
gehouden; · 

"dat echter waar, zooals ook de deskundigen 
bij hun verhoor voor den Rechter-Commissaris 
en ten dage der pleidooien hebben toegegeven, 
eenig gegrond vooruitzicht, dat de houtprijzen 

weer het peil van het door hen aangenomen 
gemiddelde zullen bereiken, niet waarschijn
lijk voorkomt en de tegenwoordige houtprijzen 
ongeveer 1 /3 bedragen van de door de deskun
digen aan de boomen toegekende waarde, de 
Rechtbank in afwijking in woverre roowel 
van het gevoelen der deskundigen als van haar 
destijds in het door de deskundigen bedoeld 
onteigeningsgeding: Staat Ca. N. V. Tijdig, 
uitgesproken oordeel, meent, met het oog op 
de niet goede vooruitzichten de door de des
kundigen begroote waarde met 20 % te moe
ten verminderen en mitsdien te moeten vast
stellen op f 1375.97 - f 275.20 = f 1100.77;" 

dat van dit vonnis eischer is gekomen in cas
satie, en de H. R . bij zijn vermeld arrest dat 
vonnis heeft vernietigd voorzooveel betreft de 
vaststelling der schadeloosstelling en de ver
oordeeling in de kosten van het geding, en de 
zaak heeft verwezen naar genoemde Recht
bank, ten einde met inachtneming van het 
arrest verder te worden behandeld en beslist, 
zulks op de navolgende gronden: 

"dat de Rechtbank feitel ijk vaststelt dat de 
waarde der te onteigenen boomen, berekend 
naar de tegenwoordige houtprijzen, ongeveer 
één derde is van de door deskundigen aan die 
boomen toegekende waarde van f 1375.97, der
halve ongeveer f 460, en het verder door de 
Rechtbank overwogene aldus is te verstaan, 
dat de tegenwoordige houtprijzen bijzonder 
laag zijn, dat evenwel de boomen ronder 
schade voor hun toestand nog meerdere jaren 
zouden kunnen blijven staan, en dat derhalve 
al zijn àe vooruitzichten niet zoo gunstig al s 
deskundicim aannemen, met de mogelijkheid 
van toekomstige verbetering der houtprijzen 
mag worden rekening gehouden, waarom de 
Rechtbank meent de te vergoeden waarde te 
moeten vaststellen op f 1100. 77; 

"dat echter aldus wordt aangenomen een 
andere waarde dan die, welke het goed in zijn 
tegenwoordigen toestand heeft op het oogen
blik der onteigening, welke laatste waarde in 
deze alleen beslissend is, ook al is dat oogen
blik door omstandigheden, welke in den loop 
des tijds zullen veranderen, voor den verkoop 
van het goed abnormaal : gunstig of ongun
stig;" 

0. dat uit het thans bestreden vonnis, voor
zooveel hier van belang, blijkt dat de Recht
bank, nadat de zaak als voormeld weder naar 
haar was verwezen, aan deskundigen heeft 
opgedragen een hernieuwde schatting van de 
tegenwoordige waarde der boomen te venich
ten, waaromtrent de Rechtbank dan verder 
overweegt: 

,,dat de deskundigen in hun aanvullend rap
port gesteld hebben, dat voor een waardeering 
op heden, nu de marktprijzen van hout tot een 
uiterst laag niveau gedaald zijn, deze prij zen 
niet dienen kunnen als de absolute maatstaf 
voor een juiste schatting van de te wassen 
staande boomen, terwijl daarnaast aan ge
daagde rooischade moet worden vergoed op 
grond. dat de boomen onteigend worden op 
een oogenblik, dat zij hun vollen wasdom nog 
niet bereikt hebben; dat de deskundigen dan 
ook in hun aanvullend rapport niet, zooals zij 
in hun eerste rapport deden, te verwachten 
toekomstige houtprijzen aan hunne schatting 
ten grondslag hebben gelegd, doch voor de 
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gekubeerde boomen: p1·imo op de tegenwoor
dig geldende houtprijzen een correctie hebben 
toegepast, overeenstemmende met het meer
dere bedrag, dat een gegadigde naar hun oor
deel bij aankoop van perceelen, a ls hier ont
eigend worden, voor de daàrop wassende boo
men zal willen besteden, - waarbij deze ge
gadigde, naar deskundigen opmerken, wel 
eenig risico op zich neemt, hetgeen hij, gezien 
de tegenwoordige houtprijzen, echter zonder 
bezwaar zal willen dragen -, en secundo een 
percentage van 20 % voor rooischade wegens 
het niet volgroeid zijn der boomen hebben 
toegevoegd, terwijl zij de jonge niet-gekubeer
de boomen ieder voor zich op het oog, ten 
deele met bijvoeging van rooischade, hebben 
getaxeerd, waarbij zij rekening hebben gehou
den met het soort, den leeftijd en den staat, 
waarin de hoornen verkeeren; 

" dat de deskundigen zoodoende gekomen 
zijn tot een totale schadevergoeding voor de 
onteigening der hoornen van f 1086.40; dat 
de Rechtbank zich met deze hernieuwde taxatie 
der deskundigen, welke nagenoeg geheel over
eenstemt met de door haar bij haar vonnis van 
15 Juni 1933 voor de boomen toegeschatte 
schadevergoeding, op de door de deskundigen 
nader aangevoerde en hiervoren aangehaalde 
gronden vereeni gt;" 

dat daarna de Rechtbank dienovereenkom
stig de door de eischende partij aan gedaagde 
te betalen schadevergoeding heeft vastgesteld, 
met verwijzing van de onteigenende partij in 
alle kosten; 

0. dat eischer tegen dit laatste vonn is thans 
heeft aangevoerd het volgende middel van 
cassatie: zie concl. Adv.-Gen.; 

0. ten aanz ien van dit middel: 
dat blijkens voormelden inhoud van het 

thans bestreden vonnis de Rechtbank ervan 
uitgaat, dat het nog niet kaprijp zijn van de 
op den te onteigenen grond wassende hoornen 
in de eerste plaats medebrengt, dat de kooper 
van dien grond het kappen van die hoornen 
zal kunnen uitstellen tot een tijd, waarin, -
woals hij naar het oordeel der Rechtbank zal 
aannemen - , de houtprijzen beter zu llen zijn 
dan thans, en dat het daarenboven voor den 
eigenaar voordeel zal opleveren om de hoornen 
nog te laten doorgroeien tot zij hun vollen 
wasdom hebben bereikt ; 

dat de Rechtbank, de te vergoeden waarde 
der hoornen vaststellende overeenkomstig de 
prijzen welke, ge let op vorengenoemde om
standigheden, naar de geheel voor rekening 
der Rechtbank blijvende feitelij ke vaststelling 
een gegadigde, bij aankoop van de onder
havige pé rceelen, voor de daarop wassende, 
nog niet kaprijpe hoornen thans wel zal willen 
besteden, voor die hoornen niet aanneemt een 
andere waarde dan die, welke zij in hun tegen
woordigen toestand hebben op het oogenblik 
der onteigening; 

dat derhalve het middel feite lijken grond
slag mist; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 350, Red.) 

(N. J.) 

L. 1934. 

28 Augustus 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet artt. 3, 40, 52.) 

De bedoeling van art. 3, derde lid, Ont
eig.wet is niet om den derde te beletten 
in het geding tot onteigening te blijven 
waken tegen krenking van de door hem 
beweerde rechten op het goed, doch a lleen 
om, ter voorkoming van vertraging daarin 
elk onderwek naar het bestaan dier be
twiste rechten uit te si uiten. 

Eischer tot cassatie, die overeenkomstig 
artt. 35 volgg. der wet, zekere bevoegd
heden heeft kunnen uitoefenen en die te,· 
terechtzitting heeft geconcludeerd en zijne 
conclusiën bij pleidooi heeft ontwikkeld, 
heeft dus deel genomen aan het geding, 
hetwelk geleid heeft tot een vonn is, waar
bij, in strijd met zijne conclusiën, de ont
eigening is uitgesproken van perceelen, 
waarvan hij beweert eigenaar te zijn en 
waarbij de schadevergoeding is vastgesteld 
op een naar zijne steil ingen te laag bedrag, 
zoodat ook voor hem het beroep in cassatie 
openstaat tegen bedoeld vonnis, dat beslist 
over rechten, die alsnog kunnen blijken 
de zijne te ziJn. 

Niet juist is de stelling, dat eon partij 
slechts dan de onteigening kan verkrijgen 
van goed, waarvan zij zelve beweert e ige
naar te zijn, indien de onteigening moet 
strekken om het goed vrij te maken van 
lasten, die daarop nisten. De Rechtb. heeft 
op juiste g ronden - zie het eerste cassatie
middel - deze stelling verworpen. 

De grief, dat de Rechtb. niet aangeeft, 
welke feiten aan hare bes! issing omtrent 
de waarde van het goed ten grondslag 
liggen, is ongegrond, daar de Rechtb., 
overnemende het oordeel der deskundigen, 
dat de waarde, welke de perceelen voor 
eischer tot cassatie (bedoelden "derde be
langhebbende") hebben, f 2.50 per vier
kanten meter bedraagt, den grond heeft 
opgegeven, waarop hare beslissing rust, 
terwijl zij niet verplicht was om nader 
rekenschap te geven, waarom zij eischers 
bedenki11gen op dit punt niet dee lde. 

Adv .-Gen. van Lier: Het cassatieberoep 
is niet-ontv. Een afgewezen intervenient is 
noch " partij", noch " derde belangheb
bende". 

Gijs de Vries Lentsch, sloepenbouwer, wo
nende te Nieuwendam (gemeente Amsterdam), 
eischer tot cassatie van het op 28 Juni 1934 
in deze zaak tusschen partijen gewezen vonnis 
door de Arr.-Rechtbank te Amsterdam, ad
vocaat Mr. A. E. J. Nysingh, gepleit door 
Mr. E. A. Moes, 

tegen: 
1. den Burgemeester van Amsterdam, als wo
danig deze gemeente vertegenwoordigende, 
verweerder in cassatie, oorspronkelijk e ischer, 
vertegenwoordigd door Mr. B. M. Telders, 
advocaat bij den Hoogen Raad, 2°. den Bur
gemeester van Amsterdam, als zoodanig deze 
gemeente vertegenwoordigend, medeverweer
der in cassatie, oorspronkelijk gedaagde, advo
caat Mr. G. H. C. Bodenhausen, 3. Johannes 
Adolf Mulder, wonende te Nieuwendam, ge
meente Amsterdam, c.s.,, van 3 tot en met 14 
advocaat Mr. M. M. L. Savelberg, (niet ge-

23 
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pleit), 15. de Vennootschap onder de firma 
G. de Vries Lentsch, gevestigd te Nieuwen
dam, gemeente Amsterdam, medeverweerster 
in cassatie, advocaat Mr. F. J. de Kanter. 
(niet gepleit). 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

De Gemeente Amsterdam heeft de onteige
ning gevorderd van een aantal perceelen, 
welke kadastraal ten name staan van die Ge
meente. In het geding hebben verscheiden 
personen, stellende eigenaars of medeëigenaars 
te zijn van onderscheidene perceelen gebruik 
gemaakt van het recht gegeven in lid 2 van 
art. 3 Onteigeningswet en verwcht in het ge
ding te mogen tusschenkomen, en zij zijn a ls 
tusschenkomende partijen toegelaten. Dit was 
ook het geval met eischer tot cassatie ten aan
zien van een drietal perceelen, maar voor wat 
betreft de perceel en kadastraal bekend in de 
Gemeente Nieuwendam Sectie A . 1491 en 
A. 1803 (voorheen A. 1758 gedeeltelijk) heeft 
de Gemeente zijne hoedanigheid van eigenaar 
tegengesproken, zoodat hij ten opzichte van 
deze perceelen krachtens art. 3 lid 3 der Ont
eigeningswet niet als tusschenkomende partij 
is toegelaten en zijn beweerd recht zal hij 
alleen kunnen uitoefenen op de geconsigneer
de schadevergoeding. De waarde van de ge
noemde perceelen A. 1491 en A. 1803, welke 
eventueel aan de Vries Lentsch zou zijn te 
vergoeden, werd vastgesteld op f 2.50 per m2 
of voor perceel A. 1491 op f 2750 en voor per
ceel A. 1803 op f 137.50, van welke bedragen 
de consignatie werd bevolen. 

Tegen deze uitspraak der Rechtbank voert 
e ischer tot cassatie de volgende twee middelen 
aan: 

I. S . en/of v. t. van a rtt. 152, 154 Grond
wet, 2 R . 0. , 1, 2, 3, 4, 17, 18, 24, 25, 27, 36, 
37, 50, 51, 59 Onte igeningswet, 48 Rv., 625, 
627, 629, 639 , 671 B . W., 

doordien de Rechtbank heeft overwogen en 
geoordeeld (waarbij met " deze derde" de 
eischer tot cassatie is bedoeld): 

"dat - hoezeer het met dezen derde in het 
algemeen inderdaad een procesrechtelijk mon
strum is te noemen, dat een eischer, als in 
casu, tegen zich zelf procedeert - tóch niet 
a ll een deze fi guur in de onteigeningsprocedure 
rechtvaardiging vindt doch het systeem der 
wet (artt. 3, 4, 59) in bepaalde gevallen zelfs 
er toe dwingt; zijnde zij dan ook bij de wijzi 
ging der Wet in 1920 blijkens de toelichting 
der Regeering uitdrukkelijk mogelijk en in 
zoodanige gevallen noodzakelijk geacht; dat 
de wensch der gemeente om in casu een von
nis te verhijgen ten aanzien van alle ·te haren 
name staande perceelen - gezien de verschil
lende intervenienten en niet het minst ook 
de opvatting van dezen derde voor wat de 
beide onderwerpelijke perceelen betreft - vol
doende gemotiveerd is te achten; 

"dat hiermede tevens is terzijde gesteld de 
bewel'ing, dat uit het door de gemeente dag
vaarden van zichzelf zou volgen, dat zij zich 
niet als eigenaar van de betrokken perceelen 
zou beschouwen", 

en mitsdien heeft verworpen eischers be
zwaar tegen het uitspreken van de onteigening 
ten behoeve der gemeente Amsterdam van de 

perceelen kadastraal bekend gemeente Nieu
wendam, Sectie A. nommers 1491 en 1803, en 
die onteigening heeft uitgesproken, 

een en ander ten onrechte, 
omdat, waar eischers interventie als e ige

naar, althans als eigenaar aan te merken be
zitter, van die perceelen 1491 en 1803, doo r 
de Gemeente Amsterdam als eischende partij 
in het onteigeningsproces is tegengesproken en 
die Gemeente zich op het standpunt heeft ge
steld eigenares van die perceelen te zijn, ter
wijl op die perceelen rustende rechten noch 
lasten zijn gesteld, a ls hoedanig de door de 
Rechtbank bedoelde opvatting van eischer 
voor wat de beide onderwerpelijke perceelen 
betreft, niet kan gelden, 

en waar er dus geen enkel goed, recht of 
last is aan te wijzen , tot het verkrijgen of 
ontdoen waarvan de onteigening ten behoeve 
der Gemeente Amsterdam zou moeten of kun
nen strekken, 

geen grond voor, en geen mogelijkheid tot, 
het uitspreken van die onteigening aanwezig 
was; 

II. S. en/of v. t . van artt. 152, 162 Grond
wet, 20 R . 0., 48, 59 Rv. , 2, 3, 34, 35 , 36, 37, 
40, 41 Onte igeningswet, 

doordien de Rechtbank, terwijl eischer ten 
aanzien van het bedrag der voor de perceelen 
Gemeente Nieuwendam, Sectie A. nommers 
1491 en 1803 vast te stellen schadeloosstell ing 
argumenten had aangevoerd, welke gegrond 
waren op en verband hielden met den samen
hang tusschen die perceelen en aangrenzende 
perceelen, daaromtrent slechts heeft over
wogen, dat zij "met verwerping van de door 
den derde te dien aanzien opgeworpen bezwa
ren, zoowel omtrent de beweerde sleutelpositie 
der perceelen als betreffende vergelijking met 
die door de gemeente zelve aan andere gelijk
soortige perceelen toegekende waarde alsook 
ten aanzien van de waarde der aangebrachte 
schoeiïng het voormelde oordeel der deskun
digen overneemt en tot het hare maakt, zoo
dat voor zoover deze perceel en betreft, de 
bei de voornoemde bedragen zullen moeten 
wor den geconsigneerd" ; 

en mitsdien die argumenten heeft verworpen 
en zonder deze! ve te doen geleien de schade
loosstelling heeft vastgesteld, 

een en ander ten onrechte, 
omdat de Rechtbank op dit punt niet aan

geeft, welke feiten aan hare beslissing ten 
grondslag liggen, zoodat het vonnis te dien 
aanzien niet inhoudt de gronden waarop het 
berust; 

terwijl, indien zou mogen en moeten worden 
aangenomen, dat de Rechtbank, verwijzende 
naar het oordeel der deskundigen, op dit punt 
ook de door de deskundigen medegedeelde 
argumenten tot de hare maakt en dezelve 
mede den grondslag van de aangevallen be
slissing uitmaken, 

zulks evenzeer ten onrechte is geschied, 
daar di e argumenten inhouden dat eischer, 

bewerende dat àe schadeloosstelli11g voor de 
percieelen 1491 en 1803 moet worden vastge
steld met inachtneming van de omstandigheid, 
dat de aangrenzende hem in eigendom toebe
hoorende perceelen nommers 401 en 1489 in 
één hand met 1491 meer waard zijn dan zon
der dat zij met dat perceel in één hand zijn, 
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voorbijziet, dat van een waarde van 1491 als 
zoogenaamde " plaagstrook" slechts sprake kan 
zijn wanneer de plaagstrook een anderen eige
naar heeft dan de "geplaagde" terreinen, 
welke omstandigheid zich volgens eischer zel
ven hier niet voordoet; waarna deskundigen 
verder, ronder te specificeeren, met een onuit
gewerkt algemeen beroep op "de jurispruden
tie", de waarde van plaagstrooken in het alge
meen gering (maar dan toch niet nihi l ) 
noemen; 

welke argumentatie tellig voor het onder
havige geval onjuist is, omdat de vorenge
melde door e ischer aangevoerde omstandig
heid dat de perceelen 401 en 1489 los van 
1491 minder waard zijn dan in één hand met 
1491, in ieder geval de voor het perceel 1491 
vast te stellen schadeloosstelling mede be
paalt, en wel wegens de meerwaarde tenge
volge van deszelfs sleutelpo itie indien e ischer 
geen eigenaar van dat perceel is (wat de ge
meente beweert), en wegens de mindere waar
de, welke voor de niet onteigende perceelen 
401 en 1489 het noodzakelijk gevolg van de 
onteigening is, in geval eischer wel eigenaar 
van dat perceel is (wa t hij beweert), zoodat 
vaststelling van de schadeloosstelling voor 
perceel 1491 als waarop eischer, indien zijn 
eigendomsrecht alsnog komt vast te staan, 
alsdan zal blijken aanspraak te hebben mogen 
maken -- hoedanig bedrag de Rechtbank zegt 
dat naar haar oordeel moet worden geconsig
neerd - mede het bedrag dier mindere waarde 
had moeten omvatten. 

Verweerster in cassatie acht het beroep niet
ontvankelijk, omdat dit h andelt over de beide 
perceelen, ten aanzien waarvan eischer tot 
cassatie niet als tusschenkomende partij was 
toegelaten, zoodat hij wat betreft die perceelen 
geen procespartij is en hem niet de bevoegd
heid toekomt een voorziening in cassatie be
trekkelijk die perceelen aanhangig te maken. 

Krachtens het laatste I iel van art. 3 Ont
eigeningswet kan bij tegenspraak der hoe
danigheid van eigenaar, hetgeen in dit geding 
plaats vond, een verwek tot tu schenkomst 
geen gevolg hebben en wordt de onte igening 
met de overigen voortgezet. 

Blijkens het vonnis heeft de Rechtbank de 
afgewezen intervenient beschouwd als "derde 
belanghebbende" (als zoodanig heeft de Vries 
Lentsch o. a. een bezwaarschrift als bedoeld 
in art . 36 0. W. ingedi end en is voor hem 
een conclusie genomen ter terechtzitting en 
gi>pleit, art. 37 0. W.) Ik betwijfel of het 
juist is een afgewezen intervenient als "derde 
belanghebbende" aan te merken. Art. 3 Ont
e igeningswet noemt immers twee categorieën, 
n.l. hen, die beweren eigenaar, medeeigenaar, 
rechthebbende of mede-rechthebbende te zijn, 
en anderen, welke "derde belanghebbenden" 
worden genoemd; dit zijn volgens lid 2 huur
ders en zij die zakelijke rechten op het goed 
hebben. 

De Onteigeningswet spreekt verder in ver
scheidene artikelen van "partijen" en van 
.,dei·de belanghebbenden" (o. a . artt. 35, 36, 
37, 54a, 54b) en bepaalt hun bevoegdheden. 
Een afgewezen intervenient is echter noch 
"partij" noch " derde belanghebbende". Het 
geding wordt zonder hem voortgezet en ten 
zijnen behoeve heeft a ll een consignatie van 

schadevergoeding plaats (art. 3). In dit ge
ding was de Vries Lentsch voor de perceelen, 
waarover de cassatie loopt ,niet als tusschen
komende partij toegelaten en h ierin is berust; 
terwijl hij in den zin der Onteigeningswet niet 
als derde belanghebbende kan gelden. Naai· 
zijn inzicht was eischer tot cassatie alzoo niet 
bevoegd tegen het aangevallen vonnis, waarbij 

' hij (ten aanzien van bedoelde perceelen) geen 
partij was, een voorziening in cassatie aan te 
teekenen (Vergel. H. R. 23 Maart 1908 W. 
8698, 2 arresten). 

Ten aanzien van de gestelde middelen merk 
ik het volgende op. 

Met het eerste middel wordt er tegen opge
komen, dat de Gemeente Amsterdam de ont
eigening vordert van onroerend goed, dat vol
gens de gemeente haar reeds toebehoort. De 
Rechtbank overwoog, dat de wensch der ge
meente om in casu een vonnis te verkrijgen 
ten aanzien van alle te haren name staande 

· perceelen - gezien de verschillende interve
nienten en niet het minst ook de opvatting 
van dezen derde voor wat de beide onderwer
pelijke perceelen betreft, - voldoende gemo
t iveerd is te achten. Bovendien moet ingevolge 
art. 18 Onteigeningswet de door het Koninklijk 
besluit aangewezen eigenaar worden gedag
vaard zoodat een onteigende partij geen 
keuze heeft tegen wien de vordering zal wor
den ingesteld. Dat de wetgever de mogelijk
heid om tegen zichzelve een onteigening te vor
deren niet heeft uitgesloten blijkt uit de 
memorie van toelichting van de wijzigingswet 
van 3 Juli 1920 S. 329. (Vergel. Hand. 2e 
Kamer 1918/19 n°. 387-3; pag. 8 en 9). Door 
ten verweke der Gemeente de onteigening 
tegen haar zelve uittespreken, werd door de 
R echtbank geen wetsbepaling geschonden. 

Het andere middel klaagt er over, dat de 
Rechtbank de argumenten, aangevoerd betref
fend het bedrag der voor de perceelen nos. 
1491 en 1803 vast te stellen schadeloosstelling, 
heeft verworpen ronder aan te geven, welke 
feiten aan de beslissing ten grondslag liggen, 
terwijl de argumentatie van de deskundigen 
onjuist wu zijn. De Rechtbank heeft in haar 
vonnis uitvoerig aandacht gewijd aan hetgeen 
de niet-toegelaten intervenient in het midden 
had gebracht ; het wil mij voorkomen dat de 
bedoelcfe overwegingen ten overvloede in de 
uitspraak zijn opgenomen, daar zij niet betref
fen hetgeen door partijen maar hetgeen door 
een derde, die tot intervenientie niet was toe
gelaten, was aangevoerd. Bezwaren tegen deze 
overwegingen zullen m. i. niet tot cassatie 
kunnen leiden. 

Met de aangevoerde middelen kan ik der
halve niet meegaan en acht, zooals in den 
aanvang werd uiteengezet, het beroep niet-ont
vankelijk. Mijn conclusie strekt dus tot niet
ontvankelijkverklaring van het beroep met ver
oordeeling van den eischer in de kosten op de 
cassatie gevall en. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voorzoover 

thans van belang, blijkt: 
dat bij inleidende dagvaarding de gemeente 

Amsterdam ten behoeve van daarbij nader 
omschreven werken de onteigening heeft ge
vorderd van verschillende perceelen in de 
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registers van het kadaster te haren name ge
steld, waaronder de perceelen gemeente 
Nieuwendam, Sectie A. No. 1491 en 1803; 

dat de eischer tot cassatie - de Vries 
Lentsch - aan de Arr.-Rechtbank te Amster
dam heeft verzocht om als eigenaar van deze 
beide perceelen in het geding te mogen tus
schenkomen, doch dit verzoek is afgewezen, 
omdat de gemeente zijn hoedanigheid van 
eigenaar heeft tegengesproken, bewerende 
zelve eigenares van de perceel en te zijn; 

dat de Vries Lentsch daarop als derde be
langhebbende een conclusie heeft genomen, 
waarbij hij in de eerste plaats de vordering 
tot onteigening van de beide perceelen heeft 
bestreden, welke bestrijding de Rechtba~k 
heeft verworpen op grond van de overwegm
gen, weergegeven in het eerste van de nader 
te vermelden middelen van cassatie; 

dat die conclusie voorts is gewijd aan het 
bedrag van de bij onteigening van de percee
len toe te kennen schadevergoeding; 

dat de Rechtbank na op den voorgrond ge
steld te hebben, dat die vergoeding behoort te 
worden vastgesteld op het bedrag, waarop de 
derde belanghebbende - de Vries Lentsch -
zal blijken aanspraak te mogen maken, indien 
zijn eigendomsrecht alsnog komt vast te staan, 
heeft overwogen: 

,,dat de deskundigen hebben medegedeeld, 
dat - ongeacht de waarde die de perceelen 
voor de gedaagde hebben - de waarde, welke 
zij voor den derde zouden hebben, is te stel
len op f 2.50 per M2, hetgeen voor perceel 
A. 1491, groot 1100 M2, oplevert een bedrag 
van f 2750 en voor perceel A. 1803, groot 55 
M2, een bedrag van f 137.50; 

"dat de Rechtbank - met verwerping van 
de door den derde te dien aanzien opgewor
pen bezwaren, zoowel omtrent de beweerde 
sleutelpositie der perceelen als betreffende 
vergelijking met de door de gemeente zelve 
aan andere gelijksoortige perceelen toegeken
de waarde alsook ten aanzien van de waarde 
der aangebrachte schoeiing - het voormeld 
oordeel der deskundigen overneemt en tot het 
hare maakt, zoodat, voor zoover deze percee
len betreft de beide voornoemde bedragen 
zullen moeten worden geconsigneerd;" 

dat de Rechtbank, onder meer op voormelde 
gronden de onteigening ook van de perceelen 
1491 en 1803 heeft uitgesproken met vast
stelling van het bedrag der schadevergoeding 
daarvoor op f 2750 en f 137.50 en bepaling, 
dat die bedragen zullen worden geconsig
neerd: 

0. dat de gemeente de ontvankelijkheid van 
het door de Vries Lentsch tegen deze uit
spraak ingestelde beroep in cassatie bestrijdt 
op grond, dat hij daarbij niet partij is, nu de 
door hem beweerde hoedanigheid van eige
naar van de te onteigenen perceelen is tegen
gesproken; 

dat dit verweer moet worden verworpen; 
dat toch art. 3 Onteigeningswet bepaalt, dat, 

indien een derde verzoekt op grond van eenig 
recht op het goed in het geding te mogen 
tusschenkomen, bij tegenspraak van dat recht 
de onteigening met de overigen wordt voort
gezet, in welk geval de derde zijn beweerd 
recht alleen op de schadevergoeding kan uit
oefenen, die alsdan wordt geconsigneerd; 

dat uit de geschiedenis der wet blijkt, dat 
de bedoeling van deze bepaling niet is om 
zoodanigen derde te beletten in het geding tot 
onteigening te blijven waken tegen krenking 
van de door hem beweerde rechten op het 
goed, doch alleen om ter voorkoming van 
vertraging daarin elk onderzoek naar het be
staan dier betwiste rechten uit te sluiten; 

dat dan ook in aansluiting hieraan de artt. 
35 en volgende der wet hem, wiens beweerd 
recht op het te onteigenen goed is tegenge
sproken, desondanks rangschikken onder de 
belanghebbenden en toelaten tot uitoefening 
van zekere bevoegdheden, gelijk in het onder
havig geval de Vries Lentsch zijn bezwaren 
tegen het advies der deskundigen heeft inge
bracht, ter terechtzitting heeft geconcludeerd 
en zijn conclusiën bij pleidooi heeft ontwik
keld; 

dat de Vries Lentsch dus deel genomen heeft 
aan het voor de Rechtbank gevoerde geding, 
dat geleid heeft tot een vonnis, waarbij in 
strijd met zijn conclusiën de onteigening is 
uitgesproken van perceelen, waarvan hij be
weert eigenaar te zijn en waarbij de schade
vergoeding is vastgesteld op een naar zijn 
steil ingen te laag bedrag; 

dat daarom ook voor hem het beroep in cas
satie openstaat tegen dit vonnis, dat beslist 
over rechten, die alsnog kunnen blijken de 
zijne te zijn, en het voor de bescherming van 
zijn - mogelijk - recht noodzakelijk rechts
middel hem niet mag worden onthouden, al
leen omdat een - niet onberispelijke - woor
denkeus der Onteigeningswet den naam van 
,,partij" slechts schijnt te willen geven, be
halve aan eischer en gedaagde, aan die deel
nemers aan het onteigeningsgeding, wier be
weerd recht op het goed niet wordt tegenge
sproken; 

dat toch uit die woordenkeus niet blijkt van 
een bedoeling om - in strijd met redelijkheid 
en eigen stelsel der wet - den kring van 
hen, voor wie de voorziening in cassatie open
staat, te bepe1·ken, terwijl ook in de artikelen 
der Onteigeningswet, die de cassatie regelen, 
niets wordt aangetroffen, dat wijst op een 
beperking van het rechtsmiddel tot hen, die 
deze wet partijen noemt; 

0. dat de Vries Lentsch zijn beroep in cas
satie doet steunen op de volgende middelen: 
zie Concl. Adv.-Gen.: 

0. dat het eerste middel, ook blijkens de 
toelichting berust op de stelling, dat een 
partij slechts dan de onteigening kan verkrij
gen van goed, waarvan zij zelve beweert eige
naar te zijn, indien de onteigening moet strek
ken om het goed vrij te maken van lasten, 
die daarop rusten ; 

dat de R echtbank, echter op juiste gronden. 
die niet in strijd zijn met de in het middel 
aangehaalde wetsartikelen, deze stelling heeft 
verworpen; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; 

dat toch de primair daarbij te berde ge
brachte grief ongegrond is, daar de Recht
bank, overnemende het oordeel der deskundi
gen, dat de waarde welke meergemelde per
ceelen voor de Vries Lentsch hebben, f 2.50 
per vierkanten meter bedraagt, den grond 
heeft opgegeven, waarop haar beslissing ten 
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aanzien van dit punt rust, en geen der bij 
het middel aangehaalde wetsartikelen haar 
verplichten om nader rekenschap te geven, 
waarom zij de bedenkingen van de Vries 
Lentsch tegen die waardebepaling niet deelt ; 

dat de subsidiaire grief van het middel fei
telijken grondslag mist, daar zij uitgaat van . 
de onderstelling, dat de Rechtbank zekere 
door de deskundigen gebezigde argumenten 
heeft overgenomen, doch van de juistheid van 
die onderstelling uit de bestreden ui tspraak 
niet blijkt ; 

Verwerpt het beroep; (Salaris verweerder 
f 350, voorts geringere bedragen voor de mede
verweerders voor verschot en sal ari te zamen 
Red. ). (N. J . ) 

28 ,lugustu.i 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Onteig.wet artt. 3, 40.) 

Art. 3 Onteig.wet heeft de strekking om 
de aanspraken van de bij de onteigening 
betrokkenen onverlet te laten. De R echtb . 
heeft aan dit artikel een onjuiste toepas
sing gegeven door het antwoord op de 
vraag, of e ischer dan wel de gemeente 
Amsterdam eigenaar was van het aangren
zend perceel - welk antwoord ten deze 
voor de bepaling van de waarde van het 
te onteigenen goed van overwegend belang 
was - te laten afhangen, niet van haar 
inzicht omtrent de werkelijke rechtsver
houdingen ten aanzien van bedoeld per
ceel , doch van het voorschri [t van art. 3, 
eerste lid, Onte ig. wet. (Anders Adv.-Gen. 
van Lier). 

Gijs de Vrie Lentsch, sloepenbouwer, wo
nende te Nieuwendam (gemeente Amsterdam) , 
eischer tot cassatie van een vonnis der Arr.
Rechtbank te Amsterdam, de dato 28 Juni 
1934, tu schen partijen gewezen, advocaat Mr. 
A. E. J. ysingh; gepleit door Mr. E. A . 
J\1oes, 

tegen: 
den Burgemeester van Amsterdam, als zoo
danig deze gemeente in rechten vertegen
woordigende, verweerder in cassatie, advo
caat Mr. B. M . Telder . 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij het aangevallen vonn is is uitgesproken 
ten behoeve van de Gemeente Amsterdam de 
onteigening der perceelen kadastraal bekend 
in de gemeente Nieuwendam Sectie A num
mers 401, 1489 en 1797, met vaststelling van 
een schadeloosstelling van f 34 .850. 

Tegen het vonnis wordt opgekomen met een 
middel, 1 uidende: 

S. en/of v. t. van artt. 152 Grondwet, 2, 3, 
34, 35, 36, 37, 40 Onteigeningswet, 48 Rv., 
i. v. m. artt. 585, 589, 590, 598, 604, 605, 613, 
615, 616, 619, 622, 624, 625, 639 B. W., 

doordien de Rechtbank heeft overwogen en 
geoordeeld: 

"dat de beantwoording van de . vraag of 
het perceel no. 1491 al dan niet aan gedaagde 
iu eigendom toebehoort van overwegend be
lang is bij de waardeering van de perceelen 
nrs. 401 en 1489 ; 

,,dat de deskundigen, waar het perceel no. 
1491 kadasti-aal ten name van de Gemeente 
Amsterdam staat, deze gemeente op grond 
van art. 3 der Onteigeningswet als eigenares 
van bedoeld perceel hebben beschouwd; dat 
gedaagde, die op grond van zijn bezit van 
bedoeld perceel a ls eigenaar daarvan wil wor
den aangemerkt, van oordeel is, dat, waar di t 
onteigeningsgeding niet over bedoeld perceel 
gaat, art. 3 Onteigeningswet toepassing mist, 
doch ten onrechte, dat toch voormeld artikel 
niet alleen geldt voor het te onteigenen per
ceel , doch evenzeer voor het aangrenzende 
perceel als het onderhavige, ten aanzien 
waarvan de e igendomsvraag van belang is bij 
de vaststelling van de waarde der te ont
eigenen perceelen; dat, wanneer ten aanzien 
van perceel no. 1491 wel zou mogen worden 
opgeworpen, dat degene dien het kadaster als 
e igenaar aanwijst, niet de werkelijke eigenaar 
is, de uitspraak in de onderhavige onteige
ningsprocedure zou worden vertraagd, zulks 
in strijd met het voorschrift van art. 3 Ont
eigeningswet, hetwelk ten doel heeft het ont
eigeningsgeding te vereenvoudigen en te be
spoedigen door geschillen over e igendom en 
andere zakelijke rechten aan het oordeel van 
den onteigeningsrechter te onttrekken" ; 

en zich mitsdien heeft vereenigd met het 
oordeel der deskundigen, dat bij de vaststel
ling der schadeloosstelling de waardebepalen
de factor van den eigendom -van het aangren
zende perceel no. 1491 moet worden opg~lost 
door di t perceel als eigendom der gemeente 
te beschouwen, en met inachtneming daarvan 
de schadeloosstelling heeft vastgesteld en 
daarbij de onteigening heeft uitgesproken; 

een en ander ten onrechte, 
omdat de Rechtbank, aldus doende, de 

waarde van het onteigende bepaald heeft met 
verwaarloozing van den voor de bepaling van 
die waarde van belang zijnden factor van den 
eigendom van het aangrenzende perceel n°. 
1491, hoewel krachtens de wet alle factoren 
welke op die waarde invloed hebben, moeten 
worden in aanmerking genomen, 

althans met rechtens onjuiste waardeering 
van dien factor, doordien de Rechtbank dezen 
factor oploste slechts naar het voorschrift van 
art. 3 Onteigeningswet, welk artikel hier toe
passing mist, 

zijnde het perceel no. 1491 niet een perceel 
waarvan krachtens artikel 3 der Onteigenings
wet zij beschouwd worden als eigenaar, die 
als zoodanig in de registers van het kadaster 
voorkomen, 

doch de eigendomsvraag betreffende dat per
ceel een factor, welke de Rechtbank had kun
nen en moeten waardeeren, zelfs ongeacht 
eenige beslissing omtrent die eigendomsvraag. 

De twee naast elkander gelegen erven wei
land, nos. 401 en 1489 (no. 1797 kan in cas
satie buiten beschouwing blijven) worden ten 
Zuiden begrensd door een perceel weiland, 
kadastraal bekend gemeente Nieuwendam, 
Sectie A. no. 1491 en over een geringe lengte 
door het water, geheeten de Kleine Die. Dit 
perceel no. 1491 staat kadastraal ten name 
van de Gemeente Amsterdam, maar partij 
de Vries Lentsch, die het bezit en gebruikt, 
stelt dat het zijn eigendom is, zoodat dan de 
perc~elen nos. 401 en 1489 als industrieterrein 
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over de volle breedte aan de Kleine Die zou
den liggen. In dit geval zou de waarde van 
-de te onteigenen perceelen volgens deskundi
gen op f 2.50 per M2 te stellen zijn , en an
de,·s f 1.25 . 

Blijkens het aangevoerde middel zou de 
Rechtbank bij de bepaling der waarde van 
het onteigende den factor van den eigendom 
van het aangrenzende perceel no. 1491 ver
waarloosd hebben en ook ten onrechte art. 3 
der Onteigeningswet toepasselijk hebben ge
acht. 

De grief, dat bij de uit.spraak de factor van 
den eigendom van het aangrenzende perceel 
zou zijn verwaarloosd, acht ik ongegrond. In 
het vonn is is toch uitdrukke lijk overwogen, 
dat de beantwoording van de vraag, of het 
perceel no. 1491 al dan niet aan gedaagde in 
eigendom toebehoort van overwegend belang 
is bij de waardeering van de perceelen nos . 
401 en 1489. De Rechtbank heeft derhalve wel 
degelijk rekening gehouden met dezen factor , 
den eigendom van dat aangrenzende perceel. 
Met toepassing van art. 3 Onteigeningswet is 
in het vonnis aange11omen, dat de gemeente 
Amsterdam, die als zoodanig in de registers 
van het kadaster voorkomt, als eigenares van 
bedoeld perceel is te beschouwen en op dezen 
grnndslag is de uit te keeren schadeloosstel
ling vastgesteld. Bij die vast.stelling is -dus de 
vraag wie als eigenaar van het aangrenzende 
perceel is aan te merken, geenszins over het 
hoofd gezien. H et andere bezwaar geldt de 
toepa sing van gemeld artikel 3. Volgens dit 
artikel worden in het onteigeningsgeding als 
eigenaars of mede-eigenaars van een te ont
eigenen perceel zij beschouwd, die als zoo
danig in de registers van het kada ter voor
komen. De wetgever heeft niet gewild, dat 
het onteigeningsgeding zoude worden opge
houden door geschillen over den eigendom. 
In het artikel wordt nu gesproken van "een 
te onteigenen perceel" maar aangrenzende per
ceelen niet vermeld en hieruit wil eischer tot 
cassatie afleiden, dat ten aanzien van perceel 
no. 1491, dat niet onteigend wordt, het ar
tikel geen toepassing had mogen vinden. Bij 
deze zienswijze zou in een onteigeningsgeding, 
waarin zooals in het onderwerpelijke geding 
het geval is, de eigendom van een aangren
zend perceel in debat is, over dien eigendom 
beslist moeten worden en zou in strijd met 
de bedoeling van den wetgever, die dat juist 
heeft willen voorkomen, het ged ing daardoor 
vertraging ondervinden. Deze opvatting acht 
ik wel niet aanvaardbaar. Bij het arrest van 
den H. R. van 23 Maart 1927 W. 11654, 
N. J. 1927, 555 is aangenomen, dat voor 
aanliggende perceelen, die in verband met en 
ten gevolge van de onteigening in waarde 
verminderen ten aanzien van de vraag, wie 
als eigenaa:Cs te beschouwen zijn, hetzelfde 
heeft te gelden, als in art. 3 voor de te ont
eigenen perceelen is voorgeschreven. In het 
aangevallen vonnis heeft de R echtbank terecht 
overwogen, dat voormeld artikel niet alleen 
geldt voor het te onteigenen perceel doch 
evenzeer voor het aangrenzend perceel als het 
onderhavige, ten aanzien waarvan de eigen
dom van belang is bij de vaststelling van de 
waarde der te onteigenen perceel en; dat wan
neet· ten aanzien van perceel no. 1491 wel 

zou mogen worden opgeworpen, dat degene. 
dien het kadaster a ls eigenaar aanwijst, niet 
de werkelijke eigenaar is, de uit.spraak in de 
onderhavige onteigeningsprocedure zou wor
den vertraagd, zulks in strijd met het voor
schrift van a.-t. 3 der Onteigeningswet, het
.welk ten doel heeft het onteigeningsgeding te 
vereenvoudigen en te bespoedigen door ge
schillen over eigendom en andere zakelijke 
rechten aan het oordeel van den onteigenings
rechter te onttrekken. 

Ik vereenig mij met het oordeel der Recht
bank en kan met de aangevoerde bezwaren 
niet meegaan. 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot verwer
ping van het beroep met veroordeeling van 
den eischer in de ko ten op de cassatie ge
vallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis en dat van 

24 September 1930. waarnaar het verwijst 
blijkt, dat de verweerder heeft gevorderd de 
onteigening van de perceelen, kadastraal be
kend in de gemeente Nieuwendam, Sectie A, 
nos . 401 en 1489, toebehoorende aan eischer 
tot cassatie; dat die perceelen aan de zuid
zijde grenzen aan het perceel Sectie A. No. 
1491 , hetwelk volgens eischer tot cassatie zijn 
eigendom zoude zijn, doch kadastraal staat 
ten name van de gemeente Amsterdam; dat 
de beantwoording van de vraag of dit perceel 
al dan niet aan eischer tot cassatie toebe
hoort, van overwegend belang is bij de waar
deering van de te onteigenen perceelen en 
de Rechtbank die vraag in het nadeel van 
den eischer heeft beslsit op de gronden, in 
het na te noemen middel van cassatie weer
gegeven, hebbende Rechtbank voorts, in ver
band met die beslissing de waarde van het 
te onteigenen goed bepaald op f 1.25 per M2 , 

zulks in overeenstemming met het advies der 
deskundigen, die, voor het geval het perceel 
A. 491 niet aan eischer zoude toebehooren, 
die waarde aan de te onteigenen perceelen 
hadden toegekend ; 

0. dat tegen deze beslissing wordt opge
komen met het volgende cassatiemiddel : zie 
Concl. Adv.-Gen. ; 

0. dat dit middel feitelijken grondslag 
mist, voorzoover het stelt dat de Rechtbank 
de waarde van het te onteigenen goed heeft 
bepaald zonder daarbij te letten op den eigen
dom van het aangrenzende perceel, daar de 
Rechtbank wèl op dien factor heeft gelet, 
doch het middel voor het overige gegrond is ; 

dat toch de Rechtbank het antwoord op de 
vraag of eischer in cassatie, dan wel de ge
meente Amsterdam de eigenaar was van het 
aangrenzende perceel A. 1491 - welk ant
woord ten deze voor de bepaling der werke
lijke waarde van het te onteigenen goed van 
overwegend belang was - heeft laten afhan
gen niet van haar inzicht omtrent de werke
lijke rechtsverhoudingen ten aanzien van be
doeld peroeel, doch van het voorschrift van 
het le lid van art. 3 der Onteigeningswet ; 

dat zoodoende de Rechtbank dit voorschrift 
een beslissenden invloed heeft doen uitoefenen 
op de vaststelling van het bedrag der wegens 
de onteigening uit te keeren schadevergoe
ding; 
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dat echter art. 3 Onteigeningswet, gelijk 
uit het onderling verband van zijn verschil
lende bepalingen blijkt, juist de strekking 
heeft om de aanspraken van de bij de ont
eigening betrokkenen onverlet te laten, zoo
dat de Rechtbank aan dit artikel een onjuiste 
toepassing heeft gegeven en het bestreden 
vonnis niet in stand kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst de zaak naar de Arr.-Rechtbank 

te Amsterdam, teneinde met inachtneming 
van dit arrest verder te worden behandeld en 
beslist; (Salaris f 450 Red.). 

(N. J.) 

28 , l,t//t1-1lttS 1934. KONil'sî:KLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 37.) 

Terecht hebben Geel. Staten goedgekeurd 
Pen uitbreidingsplan, nu , anders clan door 
appellanten is beweerd, het bouwen ter 
plaatse niet is verboden en een verdere 
wijziging ter tegemoetkoming aan finan
cieele bezwarnn van appellanten dan reeds 
door de gemeente is geschied uit een oog
p,mt van algemeen belang niet toelaatbaar 
kan worden geacht, terwijl voorts het bou
wen binnen de rooilijn. a ls door appellan
ten gewenscht, door het plan niet wordt 
uitgesloten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

M. Duijts, c.s . te Oisterwijk, tegen het besluit 
van Geel. Staten van Noord-Brabant van 18 
October 1933, waarbij het uitbreidingsplan 
voor Oisterwijk is goedgekeurd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
30 Mei 1934, n°. 312, 27 Juni 1934, n° . 312/87 
en 8 Augustus 1934, n°. 312/110; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 17 Augustus 1934, n°. 7547 
M/P.B.R. Afd. Volksgezondheid ; 

0. dat Geel. Staten van Noord-Brabant bij 
hun besluit van 18 October 1933 G. n°. 333, 
goedkeuring hebben verleend aan het besluit 
van den raad der gemeente Oisterwijk, ge
nomen in zijne openbare vergadering van 1 
Februari 1933, tot vaststelling van het plan 
van uitbreiding voor deze gemeente, zooals dat 
is uitgewerkt op de bij dit besluit behoorende 
gewaarmerkte teekeningen nummers I, II, III, 
IV, V- en Va, met de daarbij gevoegde ver
klaring van de aanduidingen en waarvan de 
bestemrrung in onderdeelen nader is omschre
ven in de eveneens bij dit besluit behoorende 
bebouwingsvoorschriften, zulks met dien ver
stande , dat het plan zal gelden voor de ge
deelten van het gemeentelijke grondgebied, 
welke op de teekeningen in kleuren is aan
gegeven en dat B . en W. de bevoegdheid zul
len hebben om op nader in het besluit aange
geven punten van het plan af te wijken; 

dat tegen dit besluit van Geel. Staten M. 
Duijts, mede optredende voor A. M. Duijts en 
E. M . C. Duijts-Elkhuizen, bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het bedoelde 
uitbreidingsplan der gemeente Oisterwijk een 
practisch bouwverbod en voo1· hen buitenge
woon financieel nadeel medebrengt op terrei
nen ter grootte van 4 hecta ren, zijnde 2/3 van 

hun aaneenliggend grondbezit in die gemeen
te; dat zij bij schrijven van 27 Maart 1933 aan 
Geel. Staten een wijziging verzochten in het 
bedoelde uitbreidingsplan, in dier voege, dat 
ook binnen de rooilijn gebouwd zou mogen 
worden, vooral in aanmerking genomen dat 
het bier een rooilijn betreft van een geheel 
dwars over deze terreinen geprojecteerden 
weg; weshalve zij verzoeken de voornoemde 
beslissing van Geel. Staten te vernietigen, en 
hun verlof te verleenen het oorspronkelijke 
bebouwingsplan te mogen doen uitvoeren; 

0 . dat de appellanten in de eerste plaat 
aanvoeren, dat het hierbedoelde uitbreidings
plan feitelijk op een bouwverbod zou neerko
men en voor hen een groot financieel nadeel 
zou opleveren ; 

dat echter, naar uit de stukken blijkt, het 
bonwen ter plaatse volgens dit uitbreidings
plan niet is verboden, terwijl de gestelde 
eischen ook niet zoo zwaar zijn , dat di t bou
wen feite lijk niet mogelijk zou zijn ; 

dat, wat de beweerde financieele schade be
treft, door de gemeente bij het vaststellen van 
het uitbreidingsplan reeds in belangrijke mate 
aan de wenschen van de appell anten is tege
moet gekomen, doch dat een verdere wijziging 
van het uitbreidingsplan in den door de ap
pellanten bedoelden zin uit een oogpunt van 
algemeen belang niet toelaatbaar kan worden 
geacht ; 

dat toch aan het door de appellanten ge
wenschte verkavelingsplan ten grondslag ligt 
het bouwen aan, door het bosch aan te leggen, 
onverharde wegen, hetgeen naar Ons oordeel , 
niet kan worden toegestaan; 

dat de appellanten in de tweede plaats heb
ben gewezen op de wenschelijkheid van wijzi 
ging van het uitbreidingsplan in dier voege, 
dat ook binnen de rooilijn gebouwd zou mogen 
worden· 

dat, {vat dit bezwaar betreft, het bedoelde 
uitbreidingsplan bouwen op eenigen afstand 
achter de aangegeven voorgevelrooilijnen niet 
volstrekt uitsluit ; 

dat weliswaar artikel 3, eerste lid, der met 
dat plan goedgekeurde bebouwingsvoorschrif
ten den e isch stelt van bouwen in rooilijnen, 
maar dat volgens het tweede lid van dat ar
tikel B . en W. in bijwndere gevall en afwij
king daarvan kunnen toestaan; 

dat een verdergaande regeling, zooals de 
appell anten die wenscben, in het belang van 
eene goede bebouwing volgens het plan niet 
kan worden toegelaten; 

Gezien de Woningwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A.B.) 

28 At1(Jllalus 1934. KONII KLlJK BESLUIT. 
(Armenwet art_ 20.) 

Terecht hebben Geel. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijzi 
ging van het reglement voor het burgerlijk 
armbestuur, daartoe strekkend, dat een 
aantal leden van dat bestuur moeten wor
den gekozen uit den gemeenteraad. 

Een juiste toepas ing van art. 20 3e I id 
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brengt mede, dat Ged. Staten een regle
ment of een wijziging daarvan in zijn ge
heel goedkeuren of daaraan goedkeuring 
onthouden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

B. en W. van Grave, handelende ter uitvoe
ring van het besluit van den raad dier ge
meente van 1 Maart 1934, tegen de beschik
k ing van Ged. Staten van Noord-Brabant van 
31 Januari 1934, G. n°. 380, waarbij goed
keuring is onthouden aan 's raads besluit van 
27 October bevorens tot wijziging van het 
reglement voor het burgerlijk armbestuur te 
Grave o. n 1. in dier voege, dat het co1lege 
van R egenten zal bestaan uit acht leden , 
waarvan drie leden moeten gekozen worden 
u it het midden van den gemeenteraad; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies va11 
1 Augustus 1934, n°. 425; 

Op de voordracht van Onzen Minister va11 
Binnenlandsche Zaken van 10 Augustus 1934, 
n°. 7193, Afd. Armwezen; 

0. dat Ged. Staten van Noordbrabant bij 
hun besluit van 31 Januari 1934, G. n°. 380, 
IIe Afd. , goedkeuring hebben onthouden aan 
het besluit van den raad der gemeente Grave 
van 27 October 1933, tot wijziging van het 
reglement voor het burgerlijk armbestuur , het 
Sint Catharina's gasthuis en Weezenfonds en 
het succursaal Sint Elisabeth te Grave, daar
bij overwegende, dat de gemeenteraad van 
Grave in 1921 met algemeene stemmen op 
goede g ronden, ontleend aan sedert jaren op
gedane practische ervaring, door eene wijzi
ging van het reglement van het burgerlijk 
armbestuur heeft willen verhinderen, dat de 
functie van regent vereenigd zou worden met 
het l idmaatschap van den raad of het burger
meestersambt ; dat het ter wille van de con
tinuïteit niet gewenscht is, dat reglement op 
dit punt in den aangegeven zin te wijzi gen, 
waardoor de in 1921 ten deze aangebrachte 
verandering wordt te niet gedaan; dat inge
volge de Armenwet en het reglement voor 
genoemd armbestuur het toezicht op de na
leving der voorschriften en op het beheer der 
gelden en goederen, zoomede de goedkeuring 
van rekening en begrooting dier instelling, 
zijn opgedragen aan B. en W. en den ge
meenteraad; dat met het oog hierop het niet 
raadzaam wordt geacht, dat een drietal leden 
van den gemeenteraad in eene zoo kleine ge
meente als Grave tevens Jid is van het Re
genten-College; dat bovendien bij het derde 
lid van artikel 12 van voormeld reglement 
aan den voorzitter of aan twee leden van het 
College van Regenten van het armbestuur het 
recht van beroep is toegekend op den gemeen
teraad van besluiten van dat college; dat voor 
eene vrije en onpartijdige beoordeeling dier 
beroepschriften in den raad het wenschelij k is, 
dat noch de voorzitter, noch een of meer der 
leden van den raad lid zijn van het college 
van Regenten; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Grave bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat het niet geheel juist is, dat het 
besluit tot wijzig ing van het onderhavige 
reglement in 1921 werd genomen met alge-

meene stemmen, zooals door Ged . Staten 
wordt overwogen; dat toch dit bes] uit geno
men is in de vergadering van den gemeente
raad van 16 December 1920, terwijl slechts 3 
van de 5 aanwezige raadsleden voor de regle
mentswijziging stemden ; dat daarop de door 
Ged. Staten gemaakte opmerkingen zijn be
handeld in de raadsvergadering van 19 J a
nuari 1921, waarin besloten werd aan die op
merkingen tegemoet te komen; dat si nds dien 
tijd de omstandigheden dusdanig zijn vernn
derd, dat de overwegjngen, welke er toe heb
ben gele id , dat de leden van den raad en 
de burgemeester bij besluit van 16 December 
1920 van het regent.schap werden uitgesloten, 
thans niet meer a ls nog geldende in het ge
ding mogen worden gebracht; dat de prac
tische ervaring heeft geleerd, dat het voor 
eene goede en doelmatige armenverzorging in 
de gemeente Grave noodig is, dat steeds eenige 
leden van den raad deel uitmaken van het 
Regenten-College; dat met het oog op de om
vangrijke taak, welke het Regenten-College 
heeft te vervullen, eene uitbreiding van het 
R egenten-College met een drietal leden alles
zins gemotiveerd is, hetgeen mag blijken uit 
de rekening en verantweording 1932 van de 
onderhavige instelling; dat eene noodig ge
bleken wijziging van het reglement niet ach
terwege mag blijven ter wille van de con
t inuïte it, daargelaten nog, of de continuïteit 
wel word t aangetast, wanneer eene vóó,· •_..im 
twaalf jaren aangebrachte wijziging wol'dt te 
niet gedaan; dat in meerdere andere gemeen
ten de gemeenteraad vertegenwoordigd is in 
het burgerlij k armbestuur; dat het in beginsel 
hetzelfde is, of zulks geschiedt in een grooLe 
of in een kle ine gemeente; dat, wanneer er 
overwegende bezwaren zouden bestaan tegen 
de mogelijkheid, dat leden van den gemeente
raad in een kleine gemeente lid zijn van een 
burgerlijk armbestuur, de wetgever niet zou 
hebben nagel aten die mogel ijkheid, door het 
opnemen van eene daartoe strekkende bepa-
1 ing in de Armenwet, weg te nemen; dat Ged. 
Staten hunne goedkeuring onthouden aan alle 
wijzigingen, welke de raad bij zijn meel'ge
noemd bes! uit van 27 October 1933, R. n° . 30, 
in het reglement wil aanbrengen, terwijl Ged. 
Staten slechts bezwaren opperen tegen de wij
ziging van de samenstelling van het Regenten
College; dat de vast.stelling van het regle
ment van de onderhavige burgerlijke instel
ling, krachtens artikel 20 der Armenwet, bij 
den gemeenteraad berust; dat de gemeente
raad vrij is de instelling naar zijn inzicht te 
regelen; dat het reglement weliswaa,· inge
volge het meergenoemde artikel 20 der A r
menwet aan de goedkeuring van Ged. Staten 
is onderworpen, doch dat van de bevoegdheid 
van dit college tot . het onthouden van goed
keuring slechts op grond van overwegende be
zwaren gebruik behoort te worden gemaakt ; 
dat zoodanige overwegende bezwaren in deze 
niet bestaan; dat de belangen van de desbe
treffende burgerlijke instelling door de regle
mentswijziging van 27 October 1933 nie t zul
len worden geschaad; 

0 . dat Ged. Staten naar Ons oordeel terecht 
aan het onderhavige beslu it van den raad der 
gemeente Grave tot wijziging van het l'egle
ment voor het hurgerlijk armbestuul' in die 
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t(emeente goedkeuring hebben onthouden; 
dat er te minder aanleiding b1Jstaat drie 

leden van het College van Regenten over de 
Armenfondsen te Grave te doen kiezen uit het 
midden van den gemeenteraad, nu de instel
) ing van weldadigheid, die door dit college 
wordt bestuurd, te weten het burgerl ij k arm
bestuur, het Sint Catharina's gasthuis en Wee
zenfonas en het succursaal Sint E l isabeth, 
blijkens de stukken geheel met eigen finan
ciën zonder subsidie uit de gemeentekas de 
armenzorg uitoefent; 

dat, wanneer, zooals door den raad wordt 
aangevoerd, met het oog op de omvangrijke 
taak, welke het Regenten-College heeft te ver
vul I en, uitbreiding van dit college met een 
drietal leden gewenscht mocht zijn, zulks nog 
niet behoeft mede te brengen, dat deze drie 
leden uit het midden van den gemeenteraad 
moeten worden gekozen; 

dat de gemeenteraad er een grief van maakt, 
dat Geel. Staten bij het bestreden bes! uit goed
keuring hebben onthouden aan alle wijzigin
gen, welke de raad bij zijn besluit van 27 
October 1933 in het bedoelde reglement wil 
aanbrengen, terwijl zij slechts bezwaar hebben 
tegen de wijziging van de samenstelling van 
het Regenten-Coll ege; 

dat echter een juiste toepassing van artikel 
20, derde lid, der Armenwet medebrengt, dat 
Gedeputeerde Staten een reglement of een 
wijziging daarvan in zijn geheel goedkeuren 
of daaraan goedkeuring onthouden; 

dat door den gemeenteraad ten slotte nog 
wordt aangevoerd, dat door Ged. Staten van 
de bevoegdheid tot onthouding van goedkeu
ring !echts gebruik behoort te worden ge
maakt bij het bestaan van overwegende be
zwaren, hetgeen bij de onderhavige wijziging 
niet het geval zoude zijn, doch dat aan Ged . . 
Staten bij het hanteeren van hun goedkeu
ringsrecht behoort te worden overgelaten te 
beoordeelen, welke bezwaren voor hen over
wegend zij n; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Mini ter van Binnenlandsche Zaken 

is belast enz. {A.B.} 

28 A•ugustus 1934. KO ' I KLI JK BESLUI'l' . 
(Woningwet art. 36.} 

Geen wettelij ke bepaling verzet zich te
gen het niet-opnemen van een bepaalde 
strook grond in een uitbreidingsplan. Met 
name houdt art. 36 3e l id niet in een ge
bod 0111 al le gronden, waarop in de eerst
volgende jaren de bebouw ing zich zal uit
breiden, in het plan op te nemen, doch 
schrijft deze bepaling slechts voor, hoe in 
een plan van uitbreiding de bestemming 
va11 de gronden, voorzoover deze wo,·dt 
aangewezen, behoort te worden bepaald. 

Het opnemen van een project van een 
hoofdverkeersweg kan niet worden ver
langd, zoolang het tracé daarvan niet is 
vastgesteld. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Almelo, tegen be luiten rnn 
Ged. Staten van Overijssel tot het onthouden 
van goedkeuring aan uitbreidingsplannen: 

Den Raad van State. Afdeel ing voo,· de 
Gesch illen van Bestuul', gehoord, advies van 
12 Juli 1934, N°. 392; 

Op de voordracht van Onzen M ini ter van 
Sociale Zaken van 16 Augustus 1934 N° . 6702 
M/P .B.R., afdeel i ng Volksgezondhe id; 

0 . dat Ged . Staten van Overijssel bij hunne 
besluiten van 16 Januari 1934, N°. 14194/383, 
16 Januari 1934, 0

• 12276/383 en 30 Ja
nuari 1934, N°. 12275/956, goedkeur ing heb
ben onthouden aan de door den raad der ge
meente Almelo vastgestelde plannen van uit
breiding onderscheidenlijk voor het Zuidelij k, 
Westel ijk en Oostelijk dee l dezer gemeente; 

dat Geel. Staten daarbij hebben overwogen , 
dat, ingevolge het bepaalde in het 3e l id van 
artikel 36 der Woningwet, een uitbreidings
plan moet aangeven de bestemming in de 
naaste toekomst van de in het plan begrepen 
gronden, waarbij , in beginsel, voor de gron
den, waarvan de bebouwing in de eerstvol
gende jaren moet worden verwacht, de be
stemming in onderdeelen behoort te wol'den 
bepaald, terwijl voor de overige gronden kan 
worden volstaan met aanwijzingen van de be
stemming in hoofdzaak; dat op de ondenrnr
pel ij ke plannen de bestemming van een ge
dee lte van het gebied der gemeente in onder
deelen is bepaald en voor een ander gedeelte 
van dat gebied de bestemming in hoofdzaak 
is aangewezen; dat die gebiedsgedeelten even
wel geen aaneengesloten geheel vormen, doch 
dat zich daartusschen strook en grond bevi n
den, waarvoor geenerlei bestemming is aange
geven; dat, aangezien inderdaad verwacht 
mag worden, dat in de naaste toekomst de be
bouwing zich over de bovenbedoelde gedeelten 
van het gebied der gemeente zal u itstrekken, 
deze zich , uit den aard der zaak, a lsdan ook 
zal uitstrekken over de tusschen die gebieds
gedeel ten gelegen strookcn grond, zood at ook 
voor d ie gronden de bestemming in onder
deelen, dan wel in hoofdzaak, behoort te wor
den aangegeven; dat derhalve de onderwerpe
l ijke plannen niet voor goedkeur ing vatbaar 
zijn; dat voorts bij het ontwerpen van een 
uitbreidingsplan reken ing behoort te worden 
gehouden met de eischen van het verkeer; dat 
op een uitbreidingsplan dan ook n iet mag 
ontbreken een project voor een hoofdverkeers
weg, wanneer in voldoende mate vaststaat. 
dat tot aanleg van zoodanigen weg bmnen 
het gebied, waarovel' het pl an zich uitst,·ekt, 
zal moeten worden overgegaan; dat de on
derwerpelij ke plannen omvatten een gedeel te 
van het gebied der gemeente Almelo, ge
legen tusschen de R ij kswegvakken Borne
Almelo en Almelo-Wierden; dat door den 
Rijkswaterstaat tot aanleg van een omleidings
weg tusschen de genoemde wegvakken, vol
gens een door Onzen Minister van Waterstaat 
goedgekeurd ontwerp, zal worden overgegaan; 
dat daarmede evenwel op de onderwerpel ij ke 
plannen geen rekening is gehouden; dat, naar 
het oordeel van Ged. Staten, de onderwerpe 
lijke plannen ook uit dien hoofde niet voor 
goedkeuring in aanmerking kunnen komen ; 

dat de raad der gemeente Almelo in beroep 
aanvoert, dat de zoogenaamde "blanco strook" 
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zeer zeker een rol vervult en a lzoo een be
stemming heeft, namelijk deze, dat daarin 
eventueel en na overeenstemming met het Rijk 
een wegtracé geteekend zal worden, de zooge
naamde omleidingsweg, zoodat de stelling niet 
juist is te achten, dat voor de blanco strook 
geenerlei bestemming is aangewezen; dat er 
geene wettelijke bezwaren bestaan om in een 
uitbreidingsplan een "bl anco strook" aan te 
brengen , hebbende immers de raad in deze de 
eenige bes! issende stem; dat dit te meer 
kl emt. nu deze strook zich voor het aller
grootste gedeelte bevindt tusschen de gedeel
ten waarvan de bestemming in onderdeelen 
bepaald is en de gedeelten, waarbij zulks in 
hoofdzaak is geschied; dat d e gemeente bo
vendien dezen "blanco-strook-vorm" juist ge
kozen heeft om onverplicht tegemoet te komen 
aan den wensch van het Rijk ter zake van den 
zoogenaamden ömleidingsweg en daarbij zoo
ver is gegaan deze strook aldus te bepalen, 
dat daarbij geheel rekening is gehouden met 
het tracé van den omleidingsweg, zooals dit 
vool'loopig is vastgesteld ; dat, wat het tweede 
bezwaar van Geel. Staten betreft, over den 
aan te leggen omleidingsweg tusschen het 
Rijk en de gemeente geen overeenstemming 
bestond en bestaat; dat vooreerst de gemeente 
dezen weg allerminst in het belang van de 
gemeente acht, hetgeen echter niet uitsluit1 dat de gemeente tegen het ontworpen trace 
a ls zoodanig vooralsnog geene overwegende 
bezwaren heeft; dat bovendien het werkelijk 
tot stand komen van den weg nog zeer pro
blematisch is, hetgeen terstond hieruit blij
ken kan , dat er op het oogenblik tusschen het 
Rijk en de gemeente onderhandelingen gaande 
zijn o,·er den zoogenaamden Rondweg, welke 
reeds gedeeltelijk gereed is en - geheel tot 
stand gekomen - den omleidingsweg over
bodig maakt; dat, beha! ve door het feit, dat 
het tot stand komen van den omleidingsweg 
zeer problematisch is te achten, de gemeente 
ook daarom het tracé niet in de uitbreidings
plannen heeft opgenomen, omdat er geen 
overeenstemming bestond betreffende de scha
devergoeding aan derden te betalen ingevolge 
de zoogenaamde schadevergoedingsverordening 
der ·gemeente Almelo; dat de gemeente name
lijk in bepaalde gevallen, wanneer derden 
schade lijden door een uitbreidingsplan in 
casu door het aanbrengen van het tracé tot 
schadevergoeding gehouden kan zijn; dat, zoo
lang niet vaststaat, dat het Rijk in laatste 
instantie de schaden zal vergoeden en zoo
lang de aanleg van den weg binnen afzien
baren tijd niet verzekerd is, zoolang de ge
meente noch genegen, noch gehouden is het 
tracé op hare uitbreidingsplannen aan te 
brengen ; dat dit temeer klemt, wanneer men 
bedenkt, dat, wanneer het Rijk zulk een 
waarde aan het • tot stand komen van dezen 
weg hecht, niets het Rijk in den weg staat, 
de daarvoor benoodigde gronden te onteige
nen, waardoor elke vergoeding van schade 
als bovenbedoeld komt te vervallen; 

0. dat de raad der gemeente Almelo een 
strook grond, waarop een omleidingsweg tus
schen de R ij kswegvakken Borne-Almelo en 
Almelo-Wierden is geprojecteerd, in de on
derhavige uitbreidingsplannen niet heeft op
genon1en; 

dat dit is geschied in verband met het feit, 
dat het tracé in dezen weg nog niet defini
tief was vastgesteld en de Rijkswaterstaat 
niet bereid bleek de schade, welke uit het 
opnemen daarvan in de uitbreidingsplannen 
eventueel zou kunnen voortvloeien, te ver
goeden ; 

0. dat geen enkele wettelijke bepaling zich 
tegen het niet opnemen van een bepaalde 
strook grond in een uitbreidingsplan verzet: 

dat met name niet aan artikel 36, 3e lid , 
rler Woningwet een bezwaar daartegen kan 
worden ontleend, aangez ien deze bepaling 
niet een gebod inhoudt om alle gronden , 
waarop in rle eerstvolgende ja1·en . de !:>~bou
wing zich zal uitbreiden, in een 1utbre1dmgs
plan op te nemen, doch slechts voorschrijft, 
hoe in een plan van uitbreiding de bestem
ming van de gronden, voor zoover deze wordt 
aangewezen, behoort te worden bepaald;· 

dat ook overigens van geen enkel bezwaar 
tegen den h ierbecloel den maatregel is geble
ken· 

d~t Geel . State n nog ovenvegen , rlat bij 
het ontwerpen van een uitbreidingsplan reke
ning behoort te worden gehouden met de 
eischen van het verkeer en derhalve op een 
uitbreidingsplan dan ook niet mag ontbreken 
een project voor een hoofdverkeersweg, wan
neer in voldoende mate vaststaat, dat tot aan
leg van zoodanigen weg binnen het gebied , 
waarover het plan zich uitstrekt, zal moeten 
worden overgegaan; 

dat zulks in het a lgemeen wel juist is, doch 
dat in het onderhavige geval het opnemen 
van een project van den hoofdverkeersweg 
niet kan worden verlangd, zoolang het tracé 
daarvan niet is vastgesteld ; 

dat er tegen de door de gemeente gevolgde 
methode te minder bezwaar behoeft te be
staan, nu de uitbreidingsplannen zoodanig 

.zijn ingericht, dat de omleidingsweg na de 
definitieve vaststell ing daarin kan worden op
genomen, terwijl het tevens mogelijk is, indien 
deze weg niet mocht tot stand komen, aan 
de in de zoogenaamde blanco strook gelegen 
gronden een doelmatige bestemming te geven 
in aansluiting aan en, behoudens op een zeer 
ondergeschikt punt, zonder wijziging van de 
thans vastgestelde uitbreidingsplannen; 

dat Ged. Staten mitsdien, daar de onder
werpelijke uitbreidingsplannen ook overigens 
aan de daaraan te stellen e ischen vol doen, 
ten onrechte daaraan goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden besluiten 
van Ged. Staten van Overijssel van 16 Ja
nuari 1934, N °. 14194/383, ,16 Januari 1934, 
N°. 12276/383 en 30 Januari 1934, N° . 12275/ 
956 , alsnog goedkeuring te verleenen aan de 
onderwerpelijke plannen van uitbreiding der 
gemeente Almelo. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 
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10 eptember 1934. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Sv. artt. 103 en 354; Wet 
Openb. vervoermiddelen art. 12.) 

Met de overweging, dat blijkens de ver
klaring van den Ambtenaar 0. M. de in
beslagneming op diens last is geschied 
door den Rijksveldwachter, onverwijld na
dat deze had geconstateerd, dat req. op
nieuw had overtreden het bepaalde bij 
art. 12, 1 der Wet Openb. Vervoermid
delen, is de beschikking tot weigering van 
de opheffing van het beslag op het motor
rij tuighzoowel t. a.v. de vraag of req. als 
Yerdac t van liet plegen van de overtre
ding van art. 12, al. 1 kon worden aan
gemerkt als m. b. t. reg.'s grief, dat zijn 
auto niet de bestemming had om geregeld 
langs een bepaalden weg personen, die 
zich daartoe aanmelden, te vervoeren, in 
dezen stand der zaak voldoende met 
redenen omkleed. 

' s Rechters overweging, dat de onbruik
baarmaking van het motorrij tuig zou 
kunnen worden bevolen om de in cl be
schikking genoemde reden, houdt tevens 
de beslissing in, dat de inbeslagneming 
steunde op art. 95 Sv. , niet in strijd was 
met de wet en door het belang der traf
vordering werd gevorderd . 

'rerecht besliste de Kantom., dat on
bruikbaarmaking van het motorrijtuig op 
gronden, aan het algemeen belang ont
leend, zou kunnen worden gelast, op grond 
dat het een algemeen belang moet worden 
geacht, dat een geconcessioneerde auto
bu onderneming finantieel in staat is om 
den dienst uit te oefenen zonder in dit 
opzicht de concurrentie te moeten onder
gaan van den houde1· van een z.g. taxi, 
die mede geregeld en langs denzelfden 
weg een dien t uitoefent. 

Op het beroep van P. C. v. cl. S., chauffeur, 
rnquirant van cassatie tegen een beschikking 
Yan het Kantongerecht te Middelburg van 25 
Augustus 1934, waarbij requ iri.tnt's verzoek tot 
onwettigverklaring en opheffing van het be
slag, gelegd op requirant's automobiel gemerkt 
K. 6040, van de hand is gewezen. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Besier. 

De Prncureur-Generaal bij den Hoogen Raad 
der ederlanden; 

Gezien enz. ; 
0. dat hierbij als eerste grief is gesteld, dat 

niet blijkt, dat de verzoeker de overtreding 
heeft gepleegd of dat hij als verdachte kon 
worden aangemerkt, zoodat de beschikking 
niet voldoende met redenen zou zijn omkleed; 

Kantonrechter niet zou hebben beslist over het 
door verzoeker aangevoerd tweeledig bezwaar, 
dat zijn automobiel niet kan dienen om de 
waarheid aan den dag te brengen en dat doo,· 
het belang der strafvordering de inbeslag
neming werd gevorderd, doch dat deze grief 
feitelijken grondslag mist, daar de Kanton
rechter heeft beslist, dat het een al gemeen 
belang moet worden geacht, dat een geconces
sioneerde autoöusonderneming finantieel in 
staat is om den dienst uit te oefenen zonder in 
dit opzicht de concurrentie te moeten onder
gaan van den houder van een z.g.n. Taxi, die 
mede geregeld en langs denzelfden weg een 
dienst uitoefent en op welke taxi bovendien 
de voorschriften ter bescherming der reizigers 
niet van toepassing zijn, en hieruit de gevolg
trekking heeft gemaakt, dat van die taxi , 
zijnde de inbeslaggenomen automobiel, de on
bruikbaarmaking zou kunnen worden bevolen; 

0. toch, dat hiermede de aanwezigheid is 
vastgesteld van een der twee gronden welke 
blijkens art. 103 Sv. de inbeslagneming en 
-houding van zaken kunnen rechtvaardigen, 
te weten dat zij wordt gevorderd door "het 
belang der strafvordering", welke woorden 
bij de eerste Nota van Wijzigingen in de 
plaats gesteld zijn van de woorden "in het 
belang van het onderzoek", juist opdat de 
inbeslagneming ook zou kunnen worden ge
handhaafd, indien zij enkel strekte om de 
verbeurdverklaring, vernietiging of onbruik
baarmaking van het in beslag genomen voor
werp mogelijk te maken; 

0. dat als derde grief is gesteld, dat de 
! Kantonrechter het door art. 354 Sv. voor de 
, onbruikbaarmaking vereischte algemeen be

lang afleidt uit een finantieel ·belang van een 
geconcessioneerde autobusonderneming, het
geen. slechts een privé belang zou zijn, doch 
dat deze gr ief niet opgaat, omdat het alge
meen en het bijzonder belang hier samenval
len, hetgeen ook de opvatting is geweest van 
den wetgever blijkens de uitgebreide bevoegd
heden, welke hij bij het derde lid van art. 13 
der Wet Openbare Vervoermiddelen aan som
mige ambtenaren heeft gegeven ten einde aan 
niet-geconcessioneerde autobusdiensten het be
staan onmogelijk te maken; 

0. e indel ijk, dat als vierde grief is gesteld, 
dat hij had aangevoerd, dat zijn automobiel 
niet de bestemming heeft om geregeld langs 

1 een bepaalden weg de personen, die zich daar
toe aanmelden te vervoeren en dat de Kan
tomechter hieromtrent geen beslissing zou 
hebben gegeven en alzoo ook in dit opzicht de 
beschikking niet voldoende met redenen zou 
zijn omkleed, doch dat deze grief moet afstui
ten op dezelfde gronden als de eerste; 

0 . dat de Kantonrechter als vaststaande , 
heeft vermeld, dat door een opsporingsamb
tenaar de overtreding van verzoeker is gecon
stateerd en dat de automobiel onverwijld door 
dien opsporingsambtenaar in beslag geno-
1nen is; 

Concludeert tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, beschikkende in Raad
kan1er, enz. ; 

Gelet op het middel van cassatie, door re
quirant voorgesteld bij schriftuur: 

0. dat hiermede op dit punt de beschikking 
met rndenen is omkleed en nadere motivee
ring, althans in het tegenwoordig stadium der 
zaak niet noodig is; 

0 . dat als tweede grief is gesteld. dat de 

"S., althans v. t. van de artt. 103 jis 94 tot 
en met 100, 27, 330 en 354 Sv., 12 al. 1 en 8, 
15 al. 1, 10 al. 2 der Wet Openbare Vervoer
middelen, een en ander in verband met de 
artt. 625, 627, 629 B. W.;" 
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0. dat ter ondersteuning van het middel is 
aange,•oerd : 

a. dat de bestreden beschikking niet met 
redenen is omkleed ten aanzien der vraag, of 
requirant de overtreding van art. 12 al. 1 der 
wet Openbare Vervoe rmiddelen had gepleegd 
en als verdachte kon worden aangemerkt; 

b. dat niet is beslist over de door requirant 
aangevoerde bezwaren, dat de automobiel niet 
kon dienen om de waarheid aan den dag te 
brengen en de inbeslagneming niet door het 
belang der strafvordering werd gevorderd ; 

c. dat de Kantonrechter het door art. 354 
Sv. voor onbruikbaarmaking vereischte alge
meen belang ten onrechte afleidde uit het 
financieel be lang eener geconcessioneerde auto
busonderneming, daar dit is een privé-belang 
van zooda.n ige onderneming; 

d. dat niet is beslist over requirant's grief, 
dat zijn automobiel niet had de bestemming 
om geregeld langs een bepaalden weg de per
sonen, die zich daartoe aanmelden, te vervoe
ren, daar 1·equirant is taxi-ondernemer en hij 
met de auto alleen rijdt op beste lling; 

0. dienaangaande: 
ad a en d: dat de Kantonrechte r heeft over

wogen, dat blijkens verklaring van den Amb
tenaar 0. M. de inbeslagnem ing op diens last 
is geschied door den Rijksveldwachter A. A . 
vau Vliet, onverwijld nadat deze opsporings
ambtenaar had geconstateerd, dat requirant 
opnieuw had overtreden het bepaalde bij a rt. 
12 1 der Wet Openbare Vervoermiddelen, en 
de beschikking op de voormelde punten der
halve een in dezen stand der zaak voldoende 
redengeving bevat; 

ad b: dat de Kantonrechter, overwegende 
dat de onbruikbaarmaking van het motorrij 
tuig wu kunnen worden bevolen om de in de 
beschikking genoemde reden, daarmede tevens 
besli ste, dat de inbeslagneming steunde op 
art. 94 Sv., niet in strijd was met de wet en 
door het belang der strafvordering werd ge
vorderd, - wodat de grief in wover feite
lijken grondslag mist, terwijl een beantwoor
ding der vraag, of de automobiel kon dienen 
om de waarheid aan den dag te brengen, na 
de be lissing, dat zij voor inbeslagneming vat
baai· was a ls kunnende de onbruikbaarmaking 
daarvan worden bevolen, overbodig was ; 

en ad c: dat de Kantonrechter terecht be
sliste, dat onbruikbaarmaking van het motor
r ijtuig op gronden, aan het algemeen belang 
ontleend, wu kunnen worden gelast, op grond 
dat het een a lgemeen belang moet worden 
geacht, dat een geconcessioneerde autobuson
derneming financieel in staat is om den dienst 
uit te oefenen ronder in dit opzicht de con
currentie te moeten ondergaan van den houder 
van een wogenaamde taxi, die mede geregeld 
en langs denzelfden weg een dienst uitoefent ; 
dat toch in dit opzicht het algemeen belang en 
dat van den concessionaris samengaan; 

0. dat het middel derhalve in zijn ver chil 
lende onderdeel en is ongegrond; 

Wijst het beroep af. 
( . J.) 

13 September 1934 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Wanneer een betrekking, welke, naar 
het zich laat aanz ien, ten hoogste 14 dagen 
zal duren , wèl wordt aanvaard, doch 
onder mededeeling, dat om gezondheids
redenen geen dienst kan worden gedaan, 
moet de aanvaarding van de betrekking 
geacht worden te zijn geweigerd . Nu ap
pellante blijkens ingesteld medisch onder
zoek noch 1 ichamel ijk noch geestelijk onge
sch ikt is bevonden tot het vervullen der 
onderhavige betrekking, heeft de Minister 
terecht krachtens het 6e I id het wachtgeld 
Yerminderd . D aaraan doet niet af, dat zij 
voor 5 kinderen van ½ tot 7 jaar te w1·
gen heeft, daar vervanging voorzooveel 
noodig ware mogelijk geweest, temeer nu 
het een betrekking gold van zeer korten 
duur en in de gemeente zelve, waa r het 
gezin gevestigd is. 

Wij WILHEL1\1IN A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mevrouw Th. J. M . Rurup, geboren Krop
man, gewezen onderwijzeres aan een bijzon
dere lagei·e school te 's-Gravenhage en wonen
de te 's-Gravenhage, tegen de beschikking van 
Onzen fini ster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 9 Juni 1934, n°. 23314. 
afd . L. 0. F. , waarbij haar wachtgeld op 
grond van art. 51, zesde lid, der Lage,· On
derwijswet 1920 i verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling ,·oor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Augustus 1934, n°. 458 ; 

Op de voordracht van Onzen Ministe r van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 6 
Septe mber 1934, n°. 18000, Afd. L. 0 . F.: 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenscha ppen bij bovengenoemd be
slui t ingevolge a,·tikel 125, 1°. artikel 51, 6e 
lid , der Lager Onderwijswet 1920 het wacht
geld van de gewezen onderwijzeres aan de 
bijzondere lagere school te 's-Gravenhage, 
Gaslaan 1, Mevrouw Th. J . M . Rurup, ge
boren Kropman, welk wachtgeld van 1 J a
nuari 1934 a f bedroeg f 1249, wegens het niet 
aanvaarden van de betrekking van tijdelijk 
ondenvijzeres aan de bijzondere lagere school 
te 's-Gravenhage, oordpolderkade, waardoor 
zij inkomsten ad f 1161.32 per jaar verzuim
de, met ingang van 9 Juni 1934 heeft ver
minderd tot f 760 ; 

dat bij dat besluit werd overwogen, dat de 
wachtgeldster om gezondheidsredenen heeft 
geweigerd een tijdelijke benoeming tot onder
wijzeres aan een bijzondere lagere school te 
's-Gravenhage te aanvaarden; dat evenwel is 
gebleken, dat de belanghebbende zoowel gees
telijk als lichamelijk niet ongeschikt is, di e 
betrekking te vervullen ; 

dat van dit besluit de wachtgeldster voor
noemd bij Ons in beroep is gekomen, aanrne
rende, dat zij na haar benoeming aan het 
school bestuur heeft doen weten, dat zij de 
benoeming aanvaardde, doch op advies van 
den haar behandelenden geneeskundige we
gens haar gezondheidstoestand niet in de ge
legenheid was , dienst te doen; dat zij de be
noeming niet geweigerd heeft te aanvaarden : 
dat de benoeming gold voor ten hoogste 14 
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dagen; dat dus de eventueel verzuimde in
komsten nog geen honderd gulden bedragen, 
waardoor geen korting op het wachtgeld be
hoeft te worden toegepast ingevolge de Lager 
Onderwijswet 1920; dat zij in alle opzichten 
haar plicht heeft gedaan; 

0. dat, wanneer, zooals in het onderhavige 
geval, een betrekking, welke, naar zich laat 
aanzien, ten hoogste 14 dagen zal duren , wèl 
wordt aanvaard , doch onder mededeeling, 
dat om gezondheidsredenen geen dienst kan 
worden gedaan, de aanvaarding van de be
trekking moet geacht worden te zijn gewei
gerd; 

dat, naar Ons oordeel de omstandigheden, 
waarin de appellante verkeerde, niet van dien 
aard waren, dat de hierbedoelde betrekking 
haal' redelijkerwijze niet zou kunnen worden 
opgedragen; 

dat de appellante immers blijkens een door 
den Geneeskundig-Inspecteur bij den Raad 
van Arbeid te 's-Gravenhage ingesteld onder
zoek noch lichamelijk noch geestelijk onge
schikt is bevonden tot het vervullen van de 
onderhavige betrekking; 

dat de appellante weliswaar blijkens de 
stukken voor 5 kinderen van 1/2 tot 7 jaar te 
zorgen heeft, doch dat ook een beroep daarop 
in dezen niet kan opgaan, aangezien hier im
mers, temeer nu het een betrekking gold van 
zeer korten duur en in de gemeente zelve, 
waar het gezin gevestigd is, vervanging voor 
zooveel noodig ware mogelijk geweest; 

dat mitsdien bij het bestreden besluit te
recht ten aanzien van de appe llante toepas
sing i gegeven aan het bepaalde in artikel 
51, zesde lid, der Lager Onderwijswet 1920; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

,vetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

13 S(ple111ber 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36.) 

Het is de bedoeling van den wetgever 
f!eweest dat voor iedere uitbreiding van 
de bebouwing, hoe klein ook, vaststelling 
Ya n een uitbreidingsplan wordt vereischt. 

De omstandigheid, dat aan den eigenaar 
v:an een deel der in het plan begrepen 
gronden de door hem verzochte medewer
king tot het exploiteeren van een natuul'
bad is verleend, rechtvaardigt niet de 
bewering, dat hier eenzijdige bevoordeeling 
van een enkelen grnndeigenaar zou plaats 
hebben . 

Al is de mogelijkheid niet uitgesloten, 
dat het natuurbad toeneming van het 
verkeer tengevolge zal hebben, zoo zal 
t,och daardoor aan de omgeving niet haar 
landelijk karakter worden ontnomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. J. W. IJsselmuiden te Arnhem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder-
13:nd van 13 Maart 1934, waarbij een uitbrei
dmgsplan voor een deel dier gemeente is goed
gekeurd; 

Den Raad van State, Afdeeliug voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Augustus 1934., N°. 371 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
ociale Zaken van 3 September 1934, N°. 7977 

M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 
0. dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 

bij hun besluit van 13 Maart 1934 o. m. goed
keurinir hebben verleend aan het bij het be
s! uit van den raad der gemeente Arnhem van 
8 Januari 1934., N°. 54.36, vastge teld partieel 
plan van uitbreiding van een terrein, gelegen 
achter het perceel "Rust Wat'' aan den Kem
perbergerweg ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben over
wogen, met betrekking tot de door J. J. W. 

1 IJsselmuiden bij hen ingediende bezwaren, dat 
noch eenige bepaling van de Woningwet, noch 
eenige bepaling van het Woningbesluit de vast
stelling van een partieel plan van uitbreiding 
voor een bepaald perceel uitsluit ; dat het aan 
de vaststelling van een plan als het onderwer
pelijke in den regel verbonden bezwaar, dat 
niet voldoende aandacht wordt geschonken aan 
het gewenschte verband tusschen de bestem
ming, gegeven aan een bepaald terrein van 
beperkter: omvang - in casu ter groote van 
ongeveer 13 hectaren - en die, welke is of za.J 
worden toegekend aan het overige gebied, waar
over de bebouwing zich zal uitbreiden, de aan
grenzende gronden in het bijzonder, in het 
onderhavige ~eva! niet bestaat ; dat immers 
bij raadsbeslmt van 14 Augustus 1933, ro. 1620, 
een hoofdplan van uitbreiding voor de gemeente 
is vastgesteld, waarin o.a. voor het ten Noorden 
van den Schelmschen weg gelegen gebied de 
bestemming is aangegeven, voor wat betreft 
de aan de buitenwegen grenzende terreinen in 
onderdeelen, voor zooveel andere terreinen 
aangaat, in hoofdzaak, en daarnaast burge
meester en wethouders in hun toelichting op het 
ontwerp van dat besluit hebben medegedeeld, 
dat het in hun voornemen lag om op korten 
termijn een herziening voor te stellen van het 
hoofdplan met betrekking tot eenige gedeelten 
daarvan, met name de omgeving van Schaars
bergen; dat het partieel plan in kwestie wel verre 
van op zichzelf te staan als een in het hoofdplan 
passende wijziging moet worden aangemerkt ; 
dat de in het partieel plan aan de daarin begre
pen gronden gegeven bestemming van natuur
bad niet ontoelaatbaar is, daar het hier een 

, ruim binnenterrein betreft, hetwelk uit een 
oogpunt _va:n natuurschoon niet van bijzondere 
beteekems 1s ; dat de belangen, die de eigenaren 
der aangrenzende gronden als zoodanig hebben, 
niet geacht kunnen worden bij de vaststelling 
v11,n het onderwerpelijke plan uit het oog te 
ZIJD verloren, vermits de bebouwing van de 
daarin begrepen gronden slechts tot 2 % van 
de oppervlakte is toegelaten en de vas tstelling 
van eenvormige bebouwingsvoorschriften -
zooals reclamant zou wenschen - waardoor 
het karakter van landelijke vestiging voor het 
ten Noorden van den Schelmschen weu gelegen 
gebied behouden zou kunnen blijven, ;';och mo
gel(jk, noch wenschelijk is, eenerzijds wegens 
het uiteenloopen zoowel van den aard als van 
de schoonheid der daartoe behoorende gronden 
en anderzijds wegens de in vroegere jaren toe
gestane ongeregelde bebouwing, waardoor het 
karakter van landelijke vestiging voor een groot 
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deel verloren is gegaan; 
dat van dit besluit J . J. W. IJsselmuiden, te 

Arnhem, bij Ons in beroep is gekomen, aanvoe
rende, dat de Woningwet, waar deze spreekt 
van de bevoegdheid van den raad om een uit
breidingsplan vast te stellen, kennelijk bedoelt 
een plan in grooten stijl, waarbij naast een 
geraamte van straten, pleinen en grachten de 
bestemming van de groote doelen van het ge
meentelijk grondgebied wordt vastgesteld ; dat, 
waar in de Woningwet sprake is van een gedeel
telijk uitbreidingsplan, de aanleiding daarvoor 
gevonden wordt in het feit, dat een bepaald deel 
der gemeente bedreigd wordt, maar ook dan 
sprake blijft van een plan van beteekenenden 
omvang, inöegrepen stratenaanleg en het aan
geven van de bestemming van een grooter 
geheel van gronden ; dat wat hier als een uit
breidingsplan wordt aangeduid niet meer is 
dan een caricatuur van een uitbreidingsplan, 
welke den raad de bevoegdheid geven zou inci
denteel bij elk gebleken wenschelijkheid voor 
elk onderdeel dit ingrijpend wapen te hanteeren 
en daardoor in plaats van de bij deze wet be
doelde eenheid in de beoordeeling van de be
stemming der gronden er een lappendeken van 
te maken ; dat zonder nadere motiveering 
Gedeputeerde Staten beweren, dat het J;>artieel 
plan, als een in het hoofdplan passende wijziging 
moet worden aangemerkt ; dat men plaatselijke 
onbekendheid moet aannemen om boudweg zoo 
iets te durven neerschrijven ; dat in feite hier 
niets anders aanwezig is dan de vrijstelling 
voor den eenen belanghebbende van een last, 
welke op alle andere grondeigenaren r ust en 
blijft rusten ter zake van het gebruik en de 
bestemming van de gronden op Schaarsbergen 
gelegen ; dat een dergelijk gunstbetoon, waar
voor dan de verwringing van een wettelijke 
bevoegdheid aangewend wordt, niet te verdedi
gen is met het beweren, dat het algemeen belang 
gediend zou zijn met de tot standkoming van 
een natuurbad ; dat Ons besluit van 14 Decem
ber 1910 zegt, dat bij de beoordeeling van de 
vraag of een uitbreidingsplan àl dan niet voor 
goedkeuring vatbaar is, rekening moet worden 
gehouden met de doelmatigheid van het plan 
en de belangen der betrokken eigenaren ; dat 
tot nu toe op Schaarsbergen een zeer spaarzame 
bebouwing wordt gehandhaafd met passende 
woningen, zoodat men herhaaldelijk geweigerd 
zag een te sterk uitnutten van den grond of 
afwijkende bebouwingsplannen ; dat het karak
ter van landelijken woon.hoek tot nu toe door 
het gemeentebestuur gehandhaafd, er uiter
aard in heeft doen berusten, dat men bij het 
bouwen van woningen zich aan tal van beper
kende bepalingen te onderwerpen had ; dat 
echter wanneer men een natuurbad op Schaars
bergen toelaat, afgescheiden van het gerucht, 
wat de onderneming zelf medebrengt, een groot 
verkeer het onvermijdelijke gevolg is; dat 
degenen, die Schaarsbergen gezocht hebben om 
haar landelijke rust daarom ernstig door deze 
beslissing benadeeld worden ; dat ten aanzien 
,ran dit ernstige bezwaar Gedeputeerde Staten 
niet anders te motiveeren weten dan dat de 
bebouwing van bedoeld perceel slechts tot 
2 % der oppervlakte toegelaten is, terwijl uiter
aard niet een wijziging van dit percentage (het 
bestaande was l per mille), maar het doel, dat 
met deze verlichting van het bebonwingsvoor-

schrift beoogd wordt, het bezwaar oproept ; 
dat de opmerking, dat handhaving van het 
karakter van landelijke vestiging voor dit gebied 
noch wenschelijk, noch mogelijk is niet ter be
oordeeling van Gedeputeerde Staten staat, die 
zich hebben te stellen op hetgeen het thans 
geldende hoofdplan beoogt en dat nug steeds 
dat landelijke karakter verdedigt ; 

0. dat het eerste bezwaar van den appellant 
hierop neerkomt, dat naar zijne meerring in het 
onderhavige geval ten onrechte tot het vaststel
len van een uitbreidingsplan is overgegaan, 
aangezien de Woningwet, waar deze spreekt 
van de bevoegdheid van den gemeenteraad 
om een uitbreidingsplan vast te stellen, kenne
lijk bedoelt een plan in grooten stijl, waarbij 
naast een geraamte van straten, pleinen en 
grachten de bestemming van groote deelen van 
het gemeentelijk grondgebied wordt vastge
steld; 

dat nu weliswaar in de meeste gevallen, waar
in een uitbreidingsplan tot stand komt, dit plan 
een min of meer uitgestrekt gebied der gemeente 
pleegt te omvatten, doch dat dit geenszins een 
eisch is, waaraan volgens de Woningwet ieder 
uitbreidingsplan zou moeten voldoen ; 

dat immers noch de bewoordingen, noch de 
strekking dezer wet grond voor een zoodanige 
opvatting opleveren ; 

dat veeleer moet worden aangenomen, dat 
het de bedoeling van den wetgever is geweest, 
dat voor iedere uitbreiding van de bebouwing, 
hoe klein dan ook, vaststelling van een uitbrei-
dingsplan wordt vereischt : · 

0. dat ook het tweede door den appellant 
aangevoerde bezwaar, dat hier eenzijdige be
voordeeling van één enkelen grondeigenaar zon 
plaats hebben, van eiken grond is ontbloot; 

dat immers hier sprake is van een zuiver 
zakelijke beslissing, onafhankelijk van den per
soon, te wiens behoeve de mogelijkheid is ge
schapen tot het exploiteeren van een natuurbad ; 

dat ook niet is in te zien, dat, nu aan den 
bedoelden eigenaar de door hem verzochte mede
werking is verleend, hij daardoor bevrijd zou 
worden van een last, welke op de anderen zou 
blijven drukken ; 

0. dat de appellant ten slotte nog aanvoert, 
dat hier de belangen der andere eigenaren zou
den zijn geschaad, aangezien aan de omgeving 
van het hierbedoelde terrein het karakter van 
landelijken woonhoek zou worden ontnomen ; 

dat nu weliswaar de mogelijkheid niet is 
uitgesloten, dat een badinrichting als de onder
havige toeneming van het verkeer zal ten ge
volge hebben, doch dat hiermede aan de hier
bedoelde omgeving nog niet haar landelijk 
karakter zal worden ontnomen ; 

dat er derhalve, al moge de stichting van een 
dergelijke inrichting door de omwonenden onaan 
genaam worden geacht, geen voldoende a.an
leiding aanwezig geacht kan worden om aan 
het onderwerpelijke uitbreidingsplan goedkeu
ring te onthouden ; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook terecht
bij het bestreden besluit dit plan hebben goed
gekeurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 

enz. (A.B.) 
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13 September 1934. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15.) 

Ten onrechte hebben B. en W . vergun
ning geweigerd tot het houden van een 
openbare inzameling (speldjescollecte) van 
een vereeniging die niet een speciaal 
plaatselijk, doch een l andelijk belang be
hartigt en niet behoort tot de instellingen 
met beperkte taak en van bescheiden op-· 
zet, welke als regel voor het houden van 
coll ecten door middel van aanbieding van 
bloempjes of speldjes niet in aanmerking 
behooren te komen. D aaraan doet niet af, 
dat het in hoofdzaak leden van een be
paalde organisatie zijn , aan wie de werk
zaamheden van de vereeniging ten goede 
komen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, in gesteld door 

het Bestuur van de Roomsch-Katholieke Ver
eeniging tot be trijding der tuberculose " Her
wonnen Levenskracht" , gevestigd te Utrecht, 
tegen het besluit van B. en W. van Aalten 
van 24 November 1933, N °. 13, waarbij toe
stemming is geweigerd tot het houden van 
eene openbare inzameling in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesch illen van Bestuur, gehoord, adv ies van 
22 Augustus 1934, N°. 464; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenland che Zaken van 7 September 1934, 

0
• 7748 Afdeeling Armwezen ; 

0. dat 'B. en W. van Aalten bij bovenge
noemd besluit afwijzend hebben beschikt op 
een verzoek van het comité, te Bredevoort, 
van de Roomsch-Katholieke Vereeniging tot 
bestrijding der tuberculose " Herwonnen Le
venskracht", om vergunning voor het houden 
van eene collecte door middel van den ver
koop van speldjes op 21 December 1933, uit 
overweging, dat dit comité door het verkrij
gen van de gevraagde vergunning een bevoor
rechte positie zou innemen ten opzichte van 
andere vereenigingen ter plaatse, die hetzelfde 
doel nastreven, en die niet ieder afzonderlijk 
gelden inzamelen, doch deelen in de baten, 
die de verkoop van het zoogenaamde "E=a
bloempje" oplevert; dat blijkens verkregen 
inlichtingen volgens artikel 13 van het huis
houdelijk reglement der vereeniging, na aftrek 
van de noodzakelijke kosten, 90 % van de op
brengst der collecten komt ten bate van de 
"centrale kas" en 10 % ten bate van de kas 
rnn het plaatselijk comité, zoodat met de op
brengst der collecte geen speciaal plaatselijk 
belang wordt gediend doch een landelijk be
lang wordt behartigd; dat echter het beharti
gen van dit landelijke belang niet van vol
doende beteekenis moet worden geacht, om 
het houden van een algemeene inzameling van 
gel den te moti vee ren, daar het doel der ver
eenigi ng zich bepaalt tot het behartigen van 
zekere belangen van leden van enkele organi
saties; dat bovendien een bijdrage der leden 
van 1 of 2 cent per lid per week in verge
lijking met de financieele prestaties van soort
gelijke vereenigingen zoo gering is, dat het 
op den weg der vereeniging ligt eerst de con
tributies der leden tot redelijke bedragen op 
te voeren en eerst daarna voor de bestrijding 
Ya11 eventueele tekorten een beroep te doen 

op den liefdadigheidszin der ingezetenen; dat 
alzoo het houden van een algemeene inzame-
1 ing door bovengenoemd comité niet te recht
vaard igen is; 

dat van dit besluit van B . en \V. het be
stuur van de voornoemde vereeniging· bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat haar 
plaatselijk comité. gevestigd te Bredevoort, 
namens de vereeniging aan B. en W. van 
Aalten toestemming tot co llecteeren heeft ver
zocht; dat z. i. de vereeniging bij andere 
soortgelijke vereenig ingen is achtergesteld, 
daar zij in de opbrengst van het Emma
bloempje niet deelt; dat een landelijke ver
eeniging, als deze is, de belangen van alle 
tuberculoselijders uit alle plaatsen, derhalve 
ook uit Aalten, behartigt ; dat weliswaar de 
opbrengst der voorgenomen collecte in het 
bijzonder zoude ten goede komen aan lijders 
aan tuberculose, welke zich bevinden onder 
de ongeveer 200.000 leden van bij het Roomsch
Katholieke Werkliedenverbond aangesloten 
vereenigingen en de huisgenooten van die le
den, doch dat de vereeniging hare werkzaam
heden niet louter tot deze overigens zeer 
groote groep der bevolking beperkt, maar in 
haar sanatorium ook andere personen op
neemt, en zoowel daardoor, als door talrijke 
andere werkzaamheden op het gebied der tu
berculosebestrijding een algemeen volksbelang 
behartigt; dat ongeveer 200. 000 leden van het 
Roomsch-Katholieke Werkliedenverbond alleen 
reeds aan verplichte contributie ongeveer 
f 100,000 per jaar aan de vereeniging betalen, 
afgezien nog van talrijke andere vrijwillige 
bijdragen en verschi llende subsidies van bon
den en instellingen van het Roomsch-Katho
lieke Werkliedenverbond; dat thans een nieuw 
sanatorium gebouwd is en dit jaar in gebruik 
is genomen, waaevan de kosten ruim 1 ½ 
m ill ioen hebben bedragen; 

0. dat onjuist is gebleken de mededeeling, 
dat andere vereenigingen ter plaatse, welke 
hetzelfde doel nastreven, deelen in de baten, 
die de verkoop van het zoogenaamde " Emma
bloempje" oplevert, zoodat de daarop steunen
de bewering van B. en W., dat de aanvraag
ster door het verleenen va11 de vergunning een 
bevoorrechte positie zou innemen, feitelijken 
grondslag mist ; 

0. dat de omstandigheid, dat met de op
brengst van de collecte geen speciaal plaatse
lijk belang wordt gediend, doch een landelijk 
belang wordt behartigd, geenszins een reden 
vormt, om de collecte niet toe te staan; 

0. dat van de Vereeniging " Herwonnen 
Levenskracht" kan gezegd worden, dat zij een 
ruim veld van werkzaamheid bestrijkt en niet 
behoort tot de instellingen met beperkte taak 
en van bescheiden opzet, welke a ls regel voor 
het houden van collecten door middel van 
aanbieding van bloempjes of speldjes niet in 
aanmerking behooren te komen; 

dat daaraan niet afdoet, dat het in hoofd
zaak leden van eene bepaalde organisatie zijn, 
aan wie de werkzaamheden van de vereeni
g ing ten goede komen ; 

0. voorts: dat volgens B. en W. de contri
buties, welke de vereen ig ing van haar leden 
vordert, te laag zouden zijn, doch dat niet. 
valt in te zien, waarom in de regeling betref
fende het betalen van contribu tie voor deza 
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Yereeniging, welke haar taak behoorlijk uit
voert, een beletsel zou zijn gelegen, haar het 
houden van een collecte toe te staan; 

dat ten slotte in het onderhavige geval niet 
is gebleken, dat aan plaatselijke vereenigingen 
door het houden van deze collecte nadeel zou 
worden berokkend; 

dat mitsdien de toestemming ten onrechte is 
geweigerd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
te bepalen, dat B. en W. van Aalten ten 
-onrechte de toestemming tot het houden van 
de vorenbedoelde collecte hebben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A.B.) 

13 Septe1nber 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 20.) 

Met de toevallige omstandigheid, dat 
het onderhoud van den door de gemeente 
in onderhoud overgenomen weg voor den 
onderhoudsplichtige geen kosten placht 
mee te brengen, aangezien hij het daar
voor noodige puin kosteloos ontving, be
hoort geen rekening te worden gehouden 
bij het bepalen van de uitkeering, waar
toe de van het onderhoud bevrijde wordt 
verplicht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Neeltje Albers, weduwe van Dirk van den 
Broek, te Amsterdam, tegen het besluit van 
Ged. Staten van Noord-Holland van 31 Ja
nuar i 1934, n°. 138, tot goedkeuring van het 
besluit van den raad der gemeente Amster
dam inzake het brengen van het onderhoud 
van een gedeel te van den Middenweg van den 
Sloterdijkermeerpolder ten l aste van die ge
meente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Augustus 1934, n°. 456; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 3 September 1934, n°. 428, 
A fel. Waterstaatsrecht; 

0. dat de rnad der gemeente Amsterdam 
bij besluit van 27 September 1933, n°. 708, 
heeft besloten: 

I. het onderhoud van den binnen de ge
meente Amsterdam gelegen Middenweg van 
den Sloterdijkermeerpolder, voor zooveel be
treft de perceelen, kadastraal bekend als ge
meente Sloten, Sectie D, nos. 1499 , 1279, 
1280, 436 (gedeeltelijk), 422, 423 en 412, ten 
l aste van de gemeente te brengen, met in
gang van een nader door B. en W. te be
palen datum; 

II. de eigenaren van het verharde gedeelte 
van den in punt I genoemden weg, bestaande 
uit de perceelen, kadastraal bekend als ge
meente Sloten, Sectie D, nos. 1499, 1279, 1280 
en 436 (gedeeltelijk), welke eigenaren door 
het van kracht worden van het bij punt I 
genomen besluit van het onderhoud van dat 
weggedeelte worden bevrijd, met ingang van 
den in punt I bedoelden datum, te verplich
ten tot jaarlijksche uitkeeringen aan de ge-

meente van f 0.05 den m 2 thans aanwezig 
verhard wegdek; 

dat Ged. Staten van Noord-Holland bij hun 
besluit van 31 Januari 1934, n°. 138, het 
raadsbesluit hebben goedgekeurd; 

dat van het genoemde besluit van Ged. Sta
ten Neeltje Albers, weduwe van Dirk van den 
Broek, te Amsterdam bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de desbetreffende 
haar toebehoorende perceelen weg, te weten 
de perceelen kadastraal bekend gemeente 
Sloten, sectie D nos. 1280, 436 (gedeeltelijk) 
en 422 geen openbaren weg vormen; dat toch 
de perceelen 1280 en 436 (gedeeltelijk) uit
maken den verharden oprit van de Ring
spoorbaan naar hare boerderij Meerzorg, welke 
opri t enkel en alleen bestemd is ten gerieve 
van hare genoemde boerderij c. a. , terwijl het 
verlengde van dezen toegangsweg 436 (ge
deeltelijk) en 422 een eenvoudigen landweg 
vormt voor en naar de aanliggende weilan
den, welke landweg niet voor openbaar ver
keer openstaat; dat voorts, ook al zou deze 
weg openbaar zijn, het allerminst aangaat 
om tot groote schade van hare perceelen 
dwars door haar bezit een fiets- en wandelpad 
te leggen, waardoor het gebruik van de wei
landen, bijvoorbeeld het overbrengen van vee 
van de eene zijde naar de andere zijde, ten 
zeerste wordt belemmerd; dat uit de om
standigheid, dat alleen de oprit naar hare 
boerderij verhard is, reeds valt af te leiden, 
dat hier van een verkeersweg geen sprake 
kan zijn; dat in dit geval op haar geen 
enkele verplichting tot onderhoud van het be
wuste weggedeelte rust, en derhalve ook geen 
sprake kan zijn van "bevrijding van onder
houd" , als bedoeld in artikel 20, sub 3, der 
Wegenwet; dat het de bedoeling van de 
Wegenwet en speciaal van artikel 20 is, om 
toestanden, welke zijn in strijd met de e ischen 
van het verkeer, op te heffen, zoodat alleen 
dan gegronde motieven voor het optreden van 
de Overheid bestaan, indien de toestand van 
een particulieren verkeersweg dringend voor
ziening behoeft; dat zulks hier allerminst het 
geval is; dat zij noch andere eigenaren ooit 
hierover klachten hebben gehad; dat met het 
oog op de werkverschaffing men echter den 
aanleg van een fiets- en wandelpad wil ter 
hand nemen, waarvoor eventueel onteigening 
van den weg zal moeten worden aangevraagd; 
dat de onderhavige wijze van handelen in 
strijd is met de bedoeling der Wegenwet; dat 
overigens het onderhoud van de perceelen 1280 
en 436 (gedeeltelijk) aan haar niets pleegt 
te kosten, daar de oprit naar de boerderij be
hoorlijk verhard wordt met het puin, het
welk geregeld kosteloos ontvangen wordt, ter
wijl thans naast de schade, die zijn van een 
dergelijk fiets- en wandelpad zal ondervinden, 
nog een extra belasting van f 0.05 per rn2 
verhard wegdek per jaar op haar wordt ge
legd; dat het karakter van dezen landweg 
door den aanleg van een fiets- en wandelpad 
geheel verdwijnt en daaraan alerlei bezwaren 
verbonden zijn; 

0 . dat blijkens de stukken de aan de ap
pellante toebehoorende perceelen ten aanzien 
van het onderhavige weggedeelte als onder
houdsplichtig op den desbetreffenden legger 
van wegen voorkomen; 
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dat de appellante weliswaar de openbaar
heid van den weg betwist, doch ten onrechte, 
wijl blijkens de stukken deze weg sinds on
heuglijke tijden door het publiek wordt gebe
zigd; 

dat dus op de appellante de plicht tot on
derhoud van het weggedeelte rust; 

dat terecht de gemeenteraad di_t onderhoud 
thans ten laste van de gemeente heeft ge
bracht en Ged. Staten daaraan hunne goed
keuring hebben verleend; 

dat immers, nu het gemeentebestuur van 
Amsterdam ter plaatse den weg wil verbe
teren , het noodig is, dat ook het onderhoud 
ervan in handen komt van de gemeente; 

dat mogelijke bezwaren, welke voor de ap
pe11ante aan deze w egverbete ring verbonden 
zijn, geen reden vormen, de uitvoering van 
het werk te belemmeren door het onderhoud 
bij de appell ante te laten ; 

dat te minder daartoe aanleiding bestaat 
wijl blijkens de stukken de appell ante in het 
onderhoud van den weg niet naar behooren 
pleegt te voorzien; 

dat de jaarlijksche uitkeering wegens be
vrijding van het onderhoud, met toepassing 
van het 3e lid van artikel 20 der Wegenwet 
aan de appellante opgelegd, terecht is gesteld 
op f 0.05 per m2 verhard wegdek, aangez ien 
op grond van de overgelegde ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat dit bedrag niet 
hooger is dan hetgeen per jaar voor behoor
lijk onderhoud werd vereischt; 

dat het waar moge zijn, dat het onderhoud 
van het verharde gedeelte voor de appell ante 
geen kosten placht mee te brengen, aangezien 
zij het daarvoor noodi ge puin kosteloos ont
v ing, doch dat met een dergelijke toevallige 
omstandigheid bij het bepalen van hetgeen 
per jaar voor behoorlijk onderhoud werd ver
eisch t, geen rekening behoort te worden ge
houden; 

dat mitsdien Ged. Staten het raadsbesluit 
terecht hebben goedgeketll'd; 

Gez ien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 

(A.B.) 

J 7 8epternbe1· 1934. KONINKLIJK BESLUI'f. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51.) 

Appellant, aan wien bij K. B. van 21 
Nov. 1919 tot 23 Oct. 1933 wachtgeld was 
toegekend kan niet op grond van art. 51 
5e lid, zooals dit luidde vóór 1 J an. 1923 
in verband met art. LXIV p·ar. 3 slot der 
wet van 16 Febr. 1923, S. 38, verlenging 
van wachtgeld vragen, omdat bij deze 
wetsbepaling de Kroon zich de bevoegd
heid om opnieuw een wachtgeld toe te 
kennen had voorbehouden en een beschik
king krachtens dit art. door de Kroon 
niet is genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. L. van der Pas, gewezen onderwijzer aan 
de openbare lagere school te Vught, wonende 
te Haarlem, tegen de bechikking van Onzen 

L. 1934. 

Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 20 Februari 1934, n° . 1313 W , 
Afd. L . 0. A., waarbij zijn verzoek om ver
lenging van het hem verl eende wachtgeld is 
afgewezen ; 

Den Raad van State, Afdeel ing voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 Augustus 1934, n°. 271; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensch appen van 12 
September 1934, n°. 7808 W , Afd. L. 0. A . : 

0. dat J. L. van der Pas, gewezen onder
wijzer aan de openbare lagere school te Vught 
en deswege bij Ons besluit van 21 November 
1919, n°. 39, tot 23 October 1933 in het genot 
van wachtgeld gesteld, Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft 
verzocht hem ingaande 24 October 1933 op
nieuw een wachtgeld toe te kennen, zulks 
met toepassing van artikel 51, 5e lid, der 
Lager Onderwijswet 1920, zooals di t luidde 
vóór 1 Januar i 1923 in verband met artikel 
LXIV paragraaf 3 slot van de wet van 16 
Februari 1923, S. 38; 

dat Onze Min iter bij beschikking van 20 
Februari 1934, n°. 1313 W , afd . L. 0 . A ., op 
dit verzoek afwijzend heeft besch ikt, uit over
weging, dat op grond van het ongewijzigde 
a rtikel 51, vijfde lid , der Lager OndE:rwijswet 
1920 het wachtgeld hetwelk nà 15 Jaar was 
vervallen, telkenmale voor den duur van vijf 
jaren kan worden verlengd, welke bepaling 
krachtens § 3 van artikel LXIV der wet van 
16 F ebruari 1923, S. 38, gehandhaafd bleef 
voor de wachtgelden, welke zijn ingegaan vóór 
1 J anuari 1923; dat bij de wet van 30 De
cember 1926 S . 455, het tiende lid van a1·
tikel 51 der' Lager Onderwijwet 1920 is ge
wijzigd zonder overgangsbepaling voor de loo
pende wachtgelden, welke wijzig ing mitsdien, 
te rekenen van 11 Januari 1927, voor all e 
wachtgelden gel ijkelijk geldt; dat uitluitend 
in buitengewone gevallen opnieuw een wacht
geld kan worden toegekend; dat het rijk 
tegenover een dienstpraestatie van 11 jaar, 
4 maanden, 22 dagen een wachtgeld heeft 
gesteld gedurende vijftien jaren, te weten van 
23 October 1918 ad f 1820 's jaars en sedert 
1 J anua ri 1920 ad f 2548 's jaars, terwijl de 
jaarwedde ten tijde van het ontslag f 2275 
bedroeg, zoodat het a floopen van dezen ter
mijn niet een buitengewoon geval opl evert als 
bedoeld in de aangehaalde wetsbepaling; dat 
de omstandigheid, dat een wachtgelder in een 
wachttijd van 15 jaren niet herplaatst is, 
evenmin voor de Regeering een buitengewoon 
geval oplevert; 

dat van deze beslissing J. L . van der P as 
bij Ons inberoep is gekomen, aanvoerende, 
dat het zijns inziens vaststaat, dat de wet van 
30 December 1926, S. 455, die inderdaad wel 
lid 10 van artikel 51 der Lager Onderwijswet 
1920 o. a. wijzigde, op geen enkele wijze ar
tikel LXIV § 3 der wet van 16 Februari 
1923, S. 38, beïnvloedde; dat artikel 51 der 
Lager Onderwijwet 1920, zooals dit luidde 
vóór 1 Januari 1923, op zijn geval ongetwij
feld van toepassing is, daar zijn wachtgeld 
was ingegaan op 23 October 1918 ; dat, mocht 
worden geoordeeld, dat artikel 51, lid 10, der 
Lager Onderwijswet 1920, gelijk het is ge
wijzigd door de wet van 30 December 1926, 

24 



1934 19 SEPTEMBER 370 

S. 455, voor zijn geval in aanmerking komt, 
moet worden aangetoond, dat het geval "bui
tengewoon" is; dat Onze Minister, op gron
den in de beschikking vermel d, het buiten
gewone van het geval meent te moeten ont
kennen; dat het bedrag van het wachtgeld, 
alsmede de duur daarvan, een en ander vast
gesteld op grond der geldende bepalingen, op 
zich zelf toch geen grond voor een dergelijke 
ontkenning kunnen opleveren ; dat hij meent 
op goede gronden het "buitengewone" van 
het geval te kunnen aantoonen; dat hij toch, 
hoewel volledig bevoegd o. a. in het bezit der 
hoofdakte en voorzien van uitstekende getuig
schriften, totaal van zijn werkkring zou wor
den afgesneden zonder wachtgeld, daar de 
wet van 30 December 1932, S. 689, lid 4, 
practisch uitsluitend wachtgelders benoembaar 
maakt; dat hij op 47-jarigen leeftijd met een 
gezin van vijf minderjarige kinderen van 
4-14 jaar niet alleen plotseling totaal geen 
inkomen meer zou genieten in deze hopeloos 
slechte tijden, doch hem practisch ook de ge
legenheid zou zijn ontnomen, zich, hetzij in 
vaste, hetzij in tijdelijke betrekkingen, in
komen te verschaffen; dat hij gedurende zijn 
wachttijd door sollicitatie, in totaal ongeveer 
tweehonderd maal, zijn uiterste best heeft ge
daan om zijn plaats bij het onderwijs weer in 
te nemen; dat dit voor vaste betrekkingen, 
ondanks zijne prima getuigschriften, telkens 
weer mislukte, ten gevolge van zijne Katho-
1 ieke geloofsovertuiging, daar men meende, 
dat een dergelijke benoeming niet in het ge
meentebelang was, daar de openbare school 
uitsl ui tend of zoo goed als uitsluitend door 
niet-Katholieken werd bezocht, hetgeen hem 
ondanks zijne aanvankelijk zeer goede kansen, 
ondubbelz innig, mondeling zoowel als schri f
telijk, werd te kennen gegeven, behalve wan
neer het tijdelijke betrekkingen gold, doch het 
vervull en daarvan hem meer na- dan voordeel 
heeft gebracht; dat de wet van 30 December 
1932, S. 689, hem nieuwe hoop gaf; dat hij 
zeer spoedig na het in werking treden dezer 
wet benoemd werd tot hoofd der school in 
Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, 
in tijdelijken dienst, welke betrekking, die hij 
vei-schillende maanden vervulde, hem perspee
tief bood; dat zijn hoop versterkt werd, door 
de indien ing van het ontwerp van wet, dat 
wijziging bracht in de wet van 30 December 
1932, S. 689, doordat ook het bijzonder onder
wijs verplicht werd, wachtgelders voorrang 
te verleenen; dat hij hier op zeer korten ter
mijn geslaagd zou zijn met tijdelijke betrek
kingen van langeren duur en zeer waarchijn
lijk met een vaste aanstelling, indien onder
wijl zijn wachtgeld niet was geëindigd, zoo
dat hij niet meer zonder verlies van subsidie 
benoembaar was; dat een reeds aangevangen 
tijdelijke betrekking om die reden moest wor
den beëindigd; dat hij thans al maanden 
geen inkomsten geniet en in volslagen on
zekere positie verkeert, maar ook van benoem
baarheid is uitgesloten, terwijl de kans op 
benoeming tengevolge van de gewijzigde be
palingen gunstiger is dan ooit; 

0. dat krachtens het l0e lid, in verband 
met het 15e lid, van artikel 51 der Lager 
Onderwijswet 1920 door Onzen Minister na 
afloop van het in het vorige lid bedoelde 

1 tijdperk in buitengewone gevallen opnieuw een 
wachtgeld kan worden toegekend; 

dat er geen aanleiding bestaat om aan te 
nemen, dat de appellant in een buitengewoon 
geval verkeert; 

dat de appellant weliswaar heeft betoogd, 
dat het hem ondanks tallooze soli icitaties ten 
gevolge van. zijne K atholieke geloofsovertui
ging niet is mogen gelukken een vaste betrek
king als onderwijzer. te bekomen, doch dat op 
grond van nadere inlichtingen, ingewonnen 
naar aanleiding van een schrijven van de Af
deel ing van den Raad van State voor de ge
schillen van Bestuur zulks geenszins aanne-
melijk is; ' 

dat de appell ant zich nu wel beroept op 
artikel 51, 5e lid, der Lager Onderwijswet 
1920, zooals dit luidde vóór de wijziging bij 
de wet van 16 Februari 1923, S. 38, waarin 
van een buitengewoon geval niet wordt ge
sproken, zulks in verband met artikel LXIV 
§ 3 der laatstgenoemde wet, doch dat een be
roep daarop reeds hierom faalt, aangezien bij 
deze wetbepaling Wij Ons de bevoegdheid om 
opnieuw een wachtgeld toe te kennen hebben 
voorbehouden en een beschikking krachtens 
dit artikel door Ons niet is genomen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

19 S epte1nb er 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 17.) 

De aan concessionarisse opgelegde nieuwe 
voorwaarden betreffen een onderdeel van 
de inrichting, waarvoor geen vergunning 
is verleend en hetwelk dus in strijd met 
de wet zonder vergunning in werking is. 
Derhalve hebben reeds hierom B. en W. 
die voorwaarden ten ourechte opgelegd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Wasch- en Strijk
iurichting voorheen J. Peeperkorn & Zn. te 
Heemstede tegen het besluit van burgemeester 
en wethouders dier gemeente van 13 Decem
ber 1933, waarbij aan de appellante, aan welke 
laatstelijk bij besluit van 23 Januari 1929 
vergunning werd verleend tot het uitbreiden 
van de wasch- en strijkinrichting in het perceel 
Bleekersvaartweg n°. 39, kadastraal bekend 
gemeente Heemstede, SectieA, N°. 2644, nieuwe 
voorwaarden zjjn opgelegd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 29, 
Augustus 1934, n°. 477; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 13 September 1934, N°. 562H,. 
Afdeeling Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Heemstede bij besluit van 13 December 1933 
aan de Naamlooze Vennootschap Stoom
Wasch- en Strijkinrichting, voorheen J . Peeper
korn en Zn., gevestigd te Heemstede, en hare 
rechtverkrijgenden, aan welke laatstelijk bij 
besluit van 23 ,Tanuari 1929 vergunning werd 
verleend tot het uitbreiden van de wasch- en_ 
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strijkinrichting in het perceel Bleekersvaartweg 
n°. 39, kadastraal bekend gemeente Heemstede, 
Sectie A 2644, de volgende nieuwe voorwaarden 
h<'½beil opgelegd: 

1°. het afvalwater van de waterreiniginl!S· 
installatie moet vóór dat het in de Bleeker
vaart, of eventueel het 11:emeenteriool wordt 
geloosd, door een bezinkingsbak worden geleid, 
zóó dat het water ten minste anderhalf uur 
daarin verblijft, voordat het over een doelma
tigen overstort van voldoende breedte naar de 
vaart of eventueel het gemeenteriool wordt 
afgevoerd; 

2°. de neergeslagen bezinkingsstoffen in den 
sub 1 bedoelden bak moeten hieruit worden 
verwijderd, zoodra de bak zooveel bezinksel 
bevat, dat er gevaar voor meevoeren van het 
bezinkel in de afvoerleiding van den bak be
staat ; 

3°. tijdens het verwijderen van de bezinkings
stoffen uit den bak moet de afvoerleiding van 
den bak worden afgesloten, zoodat geen be
zinkingsstoffen in de vaart of eventueel in het 
gemeenteriool kunnen komen ; 

dat burgemeester en wethouders daarbij 
hebben overwogen, dat de Bleekervaart vóór 
het perceel Bleekersvaartweg 39 wordt veron
diept door de kalk, afkomstig uit de installatie 
tot het voor het bedrijf geschikt maken van het 
in de wasscherij te gebruiken water ; dat ten 
gevolge van deze verondieping, de waterver
versching in de Bleekervaart ten zeerste wordt 
geschaad, terwijl de vaardiepte hinder]jjk wordt 
verminderd; dat P. H. M. Peeperkorn, in ziine 
hoedanigheid van Directeur van de voornoemde 
naamlooze vennootschap, in het onderhoud dat 
ingevolge artikel 17, :?• lid, der Hinderwet op 
7 November 1933 heeft plaats gehad. de ge
noemde feiten heeft bevestigd ; dat de bedoelde 
schade en hinder het noodzakelijk maken, der 
concessionarisse nieuwe voorwaarden op te 
leggen; 

dat van dit besluit van burgemeester en wet
hot1ders de Naamlooze Vennootschap voor
noemd bij Ons in beroep is gekomen , aanvoe
rende, dat hier aan een verleende vergunning 
niet1we voorwaarden worden opgelegd van een 
essentieel zóó geheel ander karakter als de 
bestaande voorwaarden, dat dit zou neerkomen 
op het intrekken van de oude vergunning en 
het verleenen van eene nieuwe onder gansch 
andere voorwaarden ; dat toch, terwijl tot 
dusvene aan haar verleend was de vergunning 
tot oprichting van (en tot uitbreiding van) 
hare Wasch- en Strijkinrichting, slechts be
perkt door voorwaarden, die een hinderlijk 
gebruik van hare machines moesten beletten 
ten behoeve van omwonenden, het gemeente
bestuur thans voorwaarden wil opleggen, die 
verondieping moeten voorkomen van de vóór 
de inrichting gelegen Bleekersvaart, dewelke 
dan beweerdelijk de waterverversching schaadt 
en de vaardiepte "hinderlijk" vermindert. 
waarmede dus de uitoefening van het bedrijt 
in een geheel andere richting aan banden zou 
worden gelegd dan bij het verleenen der ver
gunning was geschied ; dat krachtens de oude 
vergunning het haar kennelijk vrijstond haar 
afvalwater te loozen en het dan niet aangaat 
om thans zt1lke loozing beperkende voorwaar
den te willen opleggen, daar dit het effect van 
de eenmaal verleende vergunning gedeeltelijk 

zou doen vervallen ; dat, wat reeds in het alge
meen aan een gemeentebestuur niet veroor
loofd is, zeer zeker niet in het onderhavige 
geval door het Heemsteedsche gemeentebestuur 
aan haar mag worden aangedaan, aangezien die 
gemeente civielrecht.elijk gehouden is den be
staanden toestand (waarbij zij haar afvalwater 
in de Bleekersvaart loost) te dulden en het 
uiteraard niet aangaat, dat dit bestuur de 
Hinderwet zou gebruiken om van de verplich
tingen der gemeente tegenover haar, appel
lante, ontslagen te worden ; dat toch de Blee
kersvaart te Heemstede door de gemeente 
Heemstede van den toenmaligen eigenaar Her
man Hendrik Beels omstreeks Mei 1903 in 
eigendom is verkregen en aanvaard onder hare 
verplichting deze vaart voortdurend op een 
diepte van 1.70 N .A.P. te onderhouden en onder 
erkenning van het recht van de omwonende 
kleerbleekers om hun water en vuil op de vaart 
te doen uitloozen, hebbende zoo ook onder 
meer zij, appellante, als eigenares van het 
perceel Bleekersvaartweg n°. 39 te Heemstede 
(kadastraal bekend in die gemeente in Sectie 
A. N°. 2644) ten laste van die Bleekersvaart 
voornoemd de erfdienstbaarheid van uit loo
zing van afvalwater en vuil, zoo al niet bij 
akte, dan toch door verjaring verkregen, be
houden en uitgeoefend ; 

dat uiteraard zulk een uitloozing een veron
dieping, als thans door de gemeente geconsta
teerd, teweeg brengt, doch de gemeente op 
grond van het bovenstaande gehouden is die 
verondieping dan weg te nemen, hebbende zij, 
door een vaartgeld-heffing o.m. óók van haar, 
appellante, de economische gevolgen voor zich 
rneds op anderen afgewenteld ; dat zij, zooals 
haar bedrijf dat medebrengt, in hare inrichting 
gebruik maakt van een kalkmengsel, hetwelk 
(met een zéér gezuiverd afvalwater) in de Blee
kersvaart afvoer vindt, doch dit een last is, 
dien de gemeente als eigenaresse van het dienend 
erf (Bleekersvaart) moet gedoo~en, omdat het 
is de normale uitoefenjng van cte waschinrich
ting, die als heerschend erf het recht van loo
zing heeft gekregen en in ieder geval deze zaak 
beheerscht wordt door verhoudingen van geheel 
civielrechtelijkeu aard; dat, wanneer de ge
meente Heemstede doet hetgeen zij moet en 
kan doen, namelijk de Bleekersvaart periodiek 
uüdiepen, zij alle gevolgen van de verondieping, 
die ziJ heeft geconstateerd, wegneemt : dat de 
"hinder", waarover het Dagelijksch Bestuur in 
zijn besluit van 13 December 1933 spreekt, niet 
is de in de Hinderwet bedoelde "err1~tige hin
der", ,,gevaar" of "schade van eigendommen, 
bedrijven of gezondheid", doch de last, dien 
de eigenaar, die door een servituut in zijn vol
strekten eigendom is beperkt; of eenig ander 
onderhot1dsplichtige moet ondervinden bij de 
normale uitoefening van het recht der eigenaars 
van de heerschende erven ; dat ook in meer 
algemeenen zin vermindering van vaardiepte 
met is hinder in den geest der Hinderwet, ter
wijl schade voor de waterverversching hier niet 
behoeft te ontstaan ; dat de directeur van hare 
vennootachap allermin,st, gelijk het aangevallen 
beslt1it te kennen geeft, de feitelijke toedracht 
van wat de gemeente stelt heeft bevestigd, doch 
veeleer in het bedoelde onderhoud bescheiden
lijk den weg tot gemeenschappelijk overleg 
heeft aangewezen, dien de gemeente Heemstede 
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echter, blijkens het gevallen besluit niet wensch
te te gaan; 

0. dat de nieuwe voorwaarden voorzieningen 
bevatten ten opzicht,e van het afvalwater der 
tot de inrichting behoorende waterreinigings
i nstallatie ; 

dat echter deze waterreinigingsinstallatie, 
waarvan de afvoer gescliiedt met behulp van 
een door een electromotor van 5 p.k aangedre
ven centrifugaalpomp, noch in de oorspronke
lijke vergunning, noch in de vergunningen voor 
de uitbreidingen, welke de inrichting heeft 
ondergaan. is vermeld ; 

dat dus de nieuwe voorwaarden een onder
deel van de inrichting raken, waarvoor geen 
vergunning is verleend en hetwelk in strijd met 
de wet zonder vergunning in werking is; 

dat alreeds hierom burgemeester en wethou
ders die voorwaarden ten onrechte aan de con
<:essionaris e hebben opgelegd: 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goed~evonden en verstaan: 

het bestreden besluit van burgemeester en 
wethouders van Heemstede te vernieticren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is beÎast enz. 
(A.B.) 

19 September 1934. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Aanlegbelasting in de ge
meente Eindhoven.) 

Geen wetsartikel verbiedt den R. v. B. 
bewijs te putten uit de verklaring van den 
ambt.enaar, die de gemeente vertegen
woordigt, terwijl de bewijskracht van zoo
danige verklaring uitsluitend staat ter be
oordeeling van dien Raad. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepichrift in cassatie van A. 

te Eindhoven tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te 's-Hertogenbosch van 16 Maart 1934, be
treffende zijn aanslag in de Aanlegbelasting 
der gemeente Eindhoven over het belasting
jaar 1932 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van 
het beroep; 

0 . dat de verordening op de heffing van een 
Aanlegbelasting in de gemeente Eindhoven 
onder meer inhoudt: 

Art. l. In de gemeente Eindhoven wordt, 
onder den naam van "Aanlegbelasting", een 
belasting geheven wegens gebouwde e igen
dommen en hunne aanhoorigheden en wegens 
ongebouwde eigendommen, die belenden aan , 
de in den bij art. 5 dezer verordening behoo
renden staat genoemde openbare wegen of 
gedeelten van openbare wegen, zulks als bij
drage in de ten laste der gemeente komende 
of gekomen kosten van aanleg, vernieuwing 
en (of) uitbre iding van de kunstverharding en 
(of) rioleering dier openbare wegen of ge
deelten van openbare wegen. 

Art. 3, 1 id l. Belastingplichtig zijn zij , die 
krachtens het recht van bezit of eenig ander 
zakelijk recht het genot hebben van de eigen
dommen, bedoeld in art. l. 

Art. 4. l. De belasting wordt berekend 
naar de langs den grond gemeten lengt,e van 

de zijde van de in art. 1 genoemde eigendom
men, waarmede zij aan den openbaren weg 
belenden. 

2. Bij de in het vorig lid van dit arti kel 
bedoelde berekening worden onderdeelen, niet 
grooter dan een halve Meter , verwaa rloosd 
en onderdeelen, grooter dan een halve Meter, 
voor een Meter in rekening gebracht. 

Art. 5. De belasting bedraagt per strek
kenden Meter voor de in art. 1 genoemde 
eigendommen, gelegen aan de in den bij deze 
verordening behoorenden staat genoemde open
bare wegen of gedeelten van openbare wegen, 
het bij eiken weg of gedeelte weg aangegeven 
bdrag. 

0. dat vaststaat, dat belanghebbende be
lastingplichtig is voor het perceel Lakerstraat 
.. _. . .. te Eindhoven, voor welke straat de belas
tmg per strekkende Meter f 2.82 bedraagt; 

dat belanghebbende is aangeslagen voor 
f 28.20 naar een lengt,e van 10 Meter, doch 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, daar de 
lengte van zijn perceel n iet meer dan 9.50 
Meter zou bedragen, terwijl ingevolge art. 4, 
lid 2, der verordening onderdeel en, niet groo
ter dan een halve Meter, worden verwaar
loosd; 

dat de Gemeenteraad den aanslag heeft ge
handhaafd op grond, dat de lengte van be
langhebbende's perceel 9.60 Meter zou zijn, 
terwijl volgens datzelfde voorschrift onder
deelen, grooter dan een halve Meter, voor een 
Meter in rekening worden gebracht; 

0. dat de Raad van Beroep die beschikking 
heeft gehandhaafd na te hebben overwogen: 

,,dat de ambtenaar, die de gemeente ver
tegenwoordigde, ter vergadering van den 
Raad heeft gepersist.eerd bij het vertoogschrift, 
er aan toevoegende, dat door hem hedenmor
gen is waargenomen, dat voor het perceel in 
kwestie door appellant bewoond gelegen aan 
de Lakerstraat te Eindhoven een bij die wo
ning behoorende voortuin is gelegen, welke 
voortuin grenst aan de openbare Lakerstraat 
en daarvan gescheiden is door een hek, waarin 
5 palen geplaatst zijn; dat hij te beginnen 
aan de zijde van de Treurwilgstraat heeft 
gemeten de lengt,e van dat hek tot aan den 
vijfden paal, de laatste voor appellants wo
ning staande; dat die afstand is 9 Meter 60 
centimeter; dat vanaf den vijfden paal een 
ander hek aanvangt met een andere kleur 
beschilderd als dan van appe ll ant en welk 
tweede hek gelegen is voor de woning va11 
B., de onmiddellijke buurman van appellant 
zoomede dat appellant als e igenaar het genot 
van zijne woning en dien voortuin bovenge
noemd heeft; 

,,dat de Raad dit door den ambt.enaar mede
gedeelde, als niet door appellant weerspro
ken, bewezen acht"; 

0. dat belanghebbende in cassatie heeft ge
klaagd over verkeerde toepassing van de 
bovenvermelde verordening op de Aanlegbe
lasting en als grief heeft aangevoerd, dat de 
verklaringen van den ambtenaar C. in talrijke 
opzichten onjuist zijn, daarom niet ernstig op
genomen kunnen worden en zeker niet als be
wijs kunnen dienen; 

0. dat geen wetsartikel den Raad van Be
roep verbiedt bewijs te putten uit de verkla
ring van een ambtenaar, die de gemeente ver-
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tegenwoordigt, terwijl de bewijskracht van 
zoodanige verklaring uitsluitend staat ter be
oordeel ing van dien Raad ; 

dat het middel derhalve vruchteloos opkomt 
tegen een bes] issing van feitelijken aard; 

Verwerpt het beroep. 
(W.) 

25 September 1934. RONDSCHRIJVEN van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken 
N°. 20721 Afd. B. B. aan Hee ren Gede
puteerde Staten der onderscheidene pro
vinciën, betreffende: Aanstelling van 
kweekelingen met acte aan de openbare 
lagere scholen. 

Mijn ambtgenoot van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen vestigt mij n aandacht op de 
geldelijke gevolgen, welke verbonden zijn aan 
de besluiten van gemeentebesturen tot vervan
ging van de aan hun scholen verbonden boven
tallige leerkrachten door z.g. kweekelingen 
met acte. 

De bevoegdheid om deze kweekel ingen met 
acte zelfstand ig in een klasse van een lagere 
school werkzaam te doen zijn, werd in art. 
VIII der wet van 29 December 1933, S. 779, 
opgenomen om tegemoet te komen aan de be
zwaren, d ie in sommige omstandigheden on
dervonden werden van het voorschrift, dat 
ook de kweekeling met acte moest werken 
onder toezicht van een in hetzelfde lokaal aan
wezige bevoegde leerkracht. 

Nu verschi ll ende gemeentebesturen de aldus 
geschapen gelegenheid benutten om hun boven
tall ig personeel door kweekel ingen te ver
vangen, rijst de vraag, of inderdaad in alle 
omstandigheden de zuinigheid met dezen maat. 
,·egel gediend is. 

I n de p laats van de door de gemeente be
taal de sa larissen aan surnumeraire onderwij 
zers betaalt dan het Rijk wachtgelden en de 
gemeente bovendien de bezold iging der kwee
kel ingen met acte . 

Ook mag hierbij niet verzu imd worden ach t 
te slaan op de verplichtingen ten opzichte van 
rle bij zondere schol en. 

De verpl ichting tot toekenning van de ver
goeding, bedoeld in art. 100 der L. O.wet blij ft 
nog een jaar lang na het ontslag der boven
tall ige leerkrachten aan de openbare scholen 
op de gemeente drukken, terwijl daartegen
over van stonde aan de salarissen van de kwee
kel ingen met acte het bedrag van de vergoe
rling, ingevolge art. 101 der wet aan de bij 
zondere schoolbesturen verschuldigd, beïnvloe
den. 

Het is duidelijk, dat een en ander leidt tot 
opvoering der onderwijsuitgaven tot een hoo
ger peil dan noodig is. 

Met het oog op de noodzakelijkheid elke 
overbodige overheidsuitgave te voorkomen, zou 
ik het op hoogen prij s stellen, indien Uw Col
lege bij de beoordeel ing van de posten tot be
zoldiging van kweekelingen met acte op de 
gemeente-begrootingen met het h iervoren on
rler Uwe aandacht gebrachte zooveel mogelij k 
reken ing zou will en houden. M t name kom t 
het mijn voornoemden ambtgenoot en m ij on
gewenscht voor, dat een reorganisatie van het 

onderv,ijs, d ie anders noodig zou zijn, door de 
aanstelling van kweekelingen met acte wordt 
ontgaan. (B.) 

26 Septe1nbe1· 1934. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Verordening tot vervanging 
van belastingbedragen. voorkomende in de 
wet op de pers . bel. 1896, door andere 
bel astingbedragen , voor de gemeente Wol
phaartsdijk.) 

u de eerste in art. 31d1,odecies, § 2, 
genoemde bevoegdheid zonder eenige be
perking wordt verleend en den gemeente
l ijken wetgever dus practisch vrijheid 
wordt gelaten het wettelijk belastingtarief 
tot minimale bedragen terug te brengen, 
kan het niet worden geacht in strijd te 
zijn met genoemde wetsbepal ing, om, zoo
als art. 8 der verordening doet, voor een 
der categorieën, waarnaar in de bij art. 
31d1wdecies opgesomde wetsartikelen het 
voorwerp der belasting naar een bepaal
den grondslag telkens wordt onderschei
den hAt beclraa oo nul te hPnalen. 

Bij deze opvatting is de bij meergemelde 
wetsbepaling in de tweede plaats verleen
de bevoegdheid geenszins overbodig en 
het is evenmin met die opvatting in strijd, 
dat deze tweede bevoegdheid, anders dan 
de eerste. niet gel rit voor de belasting naar 
den grondslag motorrijtuigen . 

Dit een en ander zou wel het geval ziin. 
indien het den gemeenten vrijstond, krach
tens de in de eerste plaats gegeven be
voegdheid, alle in een bepaald artikel ge
noemde bedragen door nul te vervangen , 
hetgeen practisch op het n iet heffen van 
de betreffende belasting neerkomt. 

Deze vrijheid moet echter aan de ge
meenten worden ontzegd, aangezien het 
niet heffen van belasting van verdere 
strekking is dan het wijzigen van het be
lastingtarief en mitsdien kan in de be
voegdheid tot dit laatste die tot het eerste 
niet l iggen opgesloten. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financiën tegen de uitspraak 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Middel burg van 31 Maart 
1934, betreffende den aan A. te B . o pgeleg
den aanslag in de Personeele Belasting over 
1933; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelij ke conclusie van den 

A dv.-Gen . Berger, namens den P roc.-Gen., 
strekkende tot verwerp ing van het beroep; 

0 . dat bij art. 8 van de "verorden ing tot 
vervanging van belastingbedragen voorkomen
de in de wet op de personeele belasting 1896, 
door andere belastingbedragen, voor de ge
meente \,Volphaartsdijk", voor wat aangaat 
art. 31undecies van genoemde wet, het be
drag der jaarlijksche belasting voor ieder 
bil jart : a. van f 20 wegens bil jarten, d ie ge
houden worden in koffiehuizen en andere voor 
het publiek toegankelijke inr ich t ingen, wordt 
vervangen door nul gulden, b. van f 50 wegens 
bi l jarten, d ie gehouden worden in woningen, 
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door f 100, c. van f 35 wegens bilj arten, die 
gehouden worden op andere plaatsen, dan 
onder a en b genoemd, door f 70; 

0. dat belanghebbende in beroep is geko
men van de beschikking van den Inspecteur , 
waarbij de aan hem in voormelde belasting 
opgelegde aanslag, ondanks daartegen inge
brachte bezwaren, werd gehandhaafd, op grond 
dat ten onrechte van hem belasting ten be
drage van f 20 wordt geheven wegens het 
houden van een biljart in het door hem ge
d1·even koffiehuis; 

0. dat de Inspecteur heeft betoogd, dat de 
heffing terecht geschiedt, aangezien art. 8 der 
verordening. voor zoover daarbij het wettel ijk 
tarief van f 20 door nul gulden wordt ver
vangen, a ls in strijd met de wet moet worden 
geacht onverbindend te zijn; 

0. dat de Raad van Beroep den belang
hebbende in het gelijk heeft gesteld, na te 
hebben overwogen: 

,,dat in art. 8 van vorenbedoelde verorde
ning de gemeentelij ke wetgever de belasting
bedragen heeft gewijzigd in dier voege, dat 
eene bepaalde categorie in afwijking van het 
wettelij ke tarief geheel van hela ting wordt 
vrijgesteld en de beide ande1·e categorieën naar 
hoogere bedragen worden belastbaar gesteld ; 

,,dat, naar ' s raads oordeel, zoodanige be
voegdheid aan den gemeentelijken wetgever 
niet kan worden ontzegd, nu de wet eenmaal 
vrijheid l iet bij plaatselijke verordening in dit 
opzicht naar eigen inzicht wijzigingen in de 
wettelijk gestelde bedragen aan te brengen, 
zelfs te bepalen, dat in het geheel geene hef
fing naar den grondslag zal geschieden, zon
der bij wijz iging der belastingbedragen te bin
den aan eenigerlei onderlinge verhouding in 
de bedragen der belasting, a lsdan voor de 
onderscheidene categorieën vast te stellen" ; 

0. dat de Minister a ls middel van cassatie 
heeft voorgesteld: 

V. t. of s. van art. 31duodecies, § 2, der 
Wet op de Personeele Belasting 1896; 

en tot toelichting van d it middel heeft aan
gevoerd: 

dat bij genoemde § twee wèl te onderschei
den bevoegdheden aan den gemeenteraad zijn 
toegekend ( de bevoegdheid, verleend bij het 
met 1 J a n. 1934 in werking getreden tweede 
lid van die § blij ft h ier buiten beschouwing), 
te weten: 

1 °. de bevoegdheid om te bepalen, dat de 
belastingbedragen voorkomende in enkele na
der genoemde onderdeelen van de Wet op de 
P ersoneele Belasting 1896, door andere wor
den vervangen; 

2. de bevoegdheid om te bepalen, dat van 
hen die belastingplichtig zijn naar één of meer 
van de grondslagen mobilair, dienstboden, 
paarrten. pl 0iziel'vaartu · r-p n en bil ia den. ,r"en 
belasting onderscheidenlijk naar den tweeden, 
derden, vierden, zesden of zevenden grond
slag zal worden geheven; dat, indien in de 
eerste van die bevoegdheden - het vervangen 
van bedragen door bedragen - begrepen was 
het vervangen van bedragen door nul gulden, 
de tweede bevoegdheid geheel in de eerste 
begrepen zou zijn en het opnemen van de 
tweede bevoegdheid naast de eerste zonder 
eenigen zin zou zijn ; dat bovendien het dan 
ongerijmd ware dat, hoewel de eerste bevoegd-

heid mede betrekking heeft op de belastingbe
dragen btreffende den grondslag motorrij tui• 
gen, de tweede bevoegdheid zich n iet tot di en 
grondslag uitstrekt; immers de beperking, 
welke in laatstgenoemde omstandigheid is ge
legen, van elke beteekenis zou zijn ontbloot, 
naardien a lle belastingbedragen van art. 31bis 
op rechtsgeldige wijze door nihil zouden kun
nen worden vervangen; dat dan ook de eerste 
van de twee hierboven genoemde bevoegd
heden niet omvat de bevoegdheid tot vervan
ging door nul gulden, daargelaten nog, of 
nul gulden taalkundig een bedrag genoemd 
mag worden; 

0 . dat, nu de eerste in de toelichting op het 
middel genoemde bevoegdheid bij art. 31duo
decies zonder eenige beperking wordt ver
leend en den gemeentelijken wetgever dus 
practisch vrijheid wordt gelaten, het wettelijk 
belastingtarief tot minimale bedragen terug 
te brengen, het niet kan worden geacht in 
strijd te zij n met genoemde wetsbepali ng, om, 
zooals art. 8 der onderhavige verordening doet, 
voor een der categorieën, waarnaar in de bij 
art. 31duodecies opgesomde wetsartikel en het 
voorwerp der belasting naar een bepaalden 
grondslag telkens wordt onclerscheiden, het 
bedrag op nul te bepalen; 

dat bij deze opvatting de bij mee,·gemeldc 
wet bepaling in de tweede plaat verleende 
bevoegdheid geenszins overbodig is en even
min met die opvatting in strijd is, dat deze 
tweede bevoegdheid, anders dan de eerste, niet 
ire lclt voor de belasting naar den grondslag 
motorrijtuigen; 

dat dit een en ander wel het geval zou zijn , 
indien het den gerpeenten vrijstond, krachtens 
de in de eerste plaats gegeven bevoegdheid, 
alle in een bepaald artikel genoemde bedragen 
door nul te vervangen, hetgeen practisch op 
het niet heffen van de betreffende belasting 
zou neerkomen ; 

dat deze vrijheid echter aan de gemeenten 
moet worden ontzegd, aangezien het niet hef
fen van belasting van verdere strekking is dan 
het wijzigen van het belastingtarief en mits
dien in de bevoegdheid tot dit laatste die tot 
het eerste niet kan liggen opgesloten; 

dat het middel dus faalt ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

27 S eptember 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228c.) 

Bij de beoordeeling van den prijs van 
den aan te koopen grond hebben Ged. 
Staten ten onrechte rekening gehouden 
met de omstandigheid, dat de grond ligt 
vóór de rooilijn en dus niet als bouwter
rein kan worden aangemerkt. Bij die be
oordeeling behoort er van te worden uit
gegaan, dat de werkelijke waarde zich in 
een geval als dit richt naar het bedrag 
der schadeloosstelling, dat bij onteigening 
door den rechter zal worden toegewezen. 
In verband met art. 92 der Onteigenings
wet zal de onderhavige grond voor de 
beoordeel ing van den koopprijs moeten 
worden beschouwd als bouwgrond. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Brunssum tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 27 
Maart 1933, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan een raadsbesluit tot aankoop van grond ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
6 September 1933, n°. 601 en 8 Augustus 1934, 
no. 501 (1933)/108; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 3 September 1934, n°. 
7546 M/P.B.R., Afd. Volksgezondheid en van 
Onzen Minister van Binnen1andsche Zaken 
van 24 September 1934, n°. 21536, Afd. B.B.; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Limburg 
bij bovengemeld besluit aan het raadsbesluit 
der gemeente Brunssum van 5 April 1932, 
strekkende o,m. tot aankoop van een gedeelte, 
groot 109.35 m2 van het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Brunssum, sectie B, n°. 1976, 
toebehoorende aan Ma. Ca. Herinx, weduwe 
van A. Eggen, en cons., wonende te Brunssum, 
tegen den prijs van f 2112, zulks ter verbreeding 
van de Lindestraat, goedkeuring hebben ont
houden, uit overweging, dat naar het oordeel 
van hun college de bedongen prijs van f 19.30 
per m2 voor den aan te koopen grond veel te 
hoog is, vooral wijl de bedoelde strook vóór 
de rooilijn ligt en de grond dus niet als bouw
terrein kan worden aangemerkt ; dat door be
taling van een dergelijken koopprijs bovendien 
een precedent zou worden gesteld, dat zonder 
twijfel tot moeilijkheden zou aanleiding geven 
bij verdere aankoopen door de gemeente voor , 
soortgelijke doeleinden ; dat met het oog daarop 
de onderwerpelijke aankoop niet in het belang 
der gemeente te achten is ; 

dat de raad der gemeente Brunssum tegen 
dit besluit van Gedeputeerde Staten in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de raad bij zijn 
oordeel blijft, dat de bedoelde grond als bouw
terrein is te beschouwen en de pr~js derhalve 
niet te hoog is te noemen. terwijl de Lindestraat 
als een hoofdverbindingsweg is te beschouwen 
en het belang der gemeente derhalve aankoop 
van de bedoelde strook grond meebrengt ; 

0. dat Gedeputeerde Staten blijkens de over
wegingen van het bestreden besluit den be
dongen prijs van f 19.30 per m2 voor den aan 
te koopen grond vooral daarom veel te hoog 
hebben geacht, omdat de bedoelde strook 
vóór de rooilijn ligt en de grond dus niet als 
bouwterrein kan worden aangemerkt ; 

dat met dit laatste echter in het onderhavige 
geval bij de beoordee!ing van den prijs geen 
rekening behoort te worden gehouden ; 

dat toch daarbij ervan behoort te worden 
uitgegaan, dat de werkelijke waarde zich in 
een geval als het onderhavige uiteraard richt 
naar het bedrag der schadeloosstelling, hetwelk 
bij onteigening door den rechter zal worden 
toegewezen ; 

dat, nu voor het geval .van onteigening in 
artikel 92 der Onteigeningswet is bepaald, 
dat bij de bepaling van de werkelijke waarde, 
bedoeld in artiket 40 dezer wet, van het ont
eigende, geen rekening wordt gehouden met 
de bestemming tot eenig doeleinde van open
baar nut van het onteigende als gevolg van een 
uitbreidingsplan of met een bouwverbod of met 
bijzondere voorschriften ter bepaling van een 1 

voorgevelrooilijn, als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, van de Woningwet: 

dat derhalve in het onderhavige geval het 
betrokken perceelsgedeelte voor de beoordee
ling of de koopprijs àl dan niet te hoog is, ge
heel zal moeten worden beschouwd a ls bouw 
grond; 

dat echter ook dan blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten de door de gemeente Bruns
sum voor het betrokken perceelsgedeelte te 
betalen koopprijs te hoog moet worden geacht ; 

dat, indien de gemeente Brunssum van mee
ning is, dat het voor haar moodzakelijk is de 
beschikking over den bedoelden grond te ver
krijgen, het mogelijk is langs den weg van ont
eigening daartoe te geraken ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht aan 
het onderwerpelijke raadsbesluit goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet: 
Hebben goedgevonden· en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren : 
Onze Ministers van Sociale Zaken en Binnen

landsche Zaken zijn belast, enz·. 
(A. B.) 

27 Septe1nbe1· 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Ondenvijswet 1920 art. 83.) 

Al was in de opgave hij de aanvrage tot 
stichting der school het getal leerlingen 
op 100 gesteld, zoo is er toch aanleiding 
niet tot toepassing van het 5e 1 id over te 
gaan, nu de schoollokaliteiten, door het 
gemeentebestuur als gevolg der aanvrage, 
na met het schoolbestuur gepleegd over• 
leg, ter beschikking der vereeniging ge
steld, slechts plaats boden voor ten hoog
ste 96 leerlingen, voor welk getal de 
school dus in feit e bestemd was. 

Wij WILHELMINA. enz ; 
Besrhikkende op het 1'eroer , ingesteld door 

het J-estuur der Vereeuiging tot stichting en 
instandhouding van een school met den Bijbel 
te Lage Vuursche, gemeente Baarn, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Ut,echt 
van 30 April 1934, 3e afdee!ing, N°. 120tl/1089, 
waarbij overeenkomstig bet vijfde lid van artikel 
83 der Lager Onderwijswet 1920 is beslist, 
dat aanwezig is het geval, dat de bijzondere 
school voor gewoon lager onderwijs dier Ver
eeniging te Lage Vuursche, gerekend van 14 
April 1934. gedurende drie achtereenvolgende 
jaren iR bezocht door minder dan de helft van 
het aantal leerlingen, waarvoor zij bestemd was 
volgens de opgave, t,ij de aanvraag tot stich
ting dier school overgelegd ; 

Den Raad van State. Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
September 1934, N°. 439; 

Op de voordTacht van On1.en Minister van 
Onderwijs, · Kunsten en Wetenschappen van 
24 September 1934, N°. 18868, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel ; 

0 . dat het vorenvermeld besluit van Gede 
puteerde Staten steunt op de overweging, dat 
het hun college gebleken is, dat de hierbedoelde 
school gedurende het tijdvak van 14 April 1931 
tot 14 Apri l 1934 werd bezocht door minder 
dan de helft van het aantal leerlingen, waarvoor 
zij bestemd was volgens de opgave, overgelegd 
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bij de aanvrage. bedoeld bij artikel 72 der 
Lager Onderwijswet 1920 ; 

dat het schoolbestuur in be ·oep aanvoert, dat, 
al moge het waar zijn, dat in 1923 een verklaring 
is overgelegd, dat de school bestemd is voor 
100 leerlingen, dit getal echter niet correspon
deert met den opzet der aanvrage en met de 
uitvoering. welk" de gemeente krachtens de wet 
aan die aanvi·age heeft gegeven : dat een school, 
bestemd voor 100 leerlingen, ten minste drie 
lokalen moet bevatten; dat reeds in het Bouw
besluit van 1921 (artikel 7, lid 1) werd voor
geschreven, dat geen leslokaal bestemd mag 
worden voor meer dan 48 leerlingen : dat zelfs 
onder de vigueur van de 48-schaal voor bet 
gewoon lager onderwijs, een school van 100 
leerlingen drie verplichte leerkrachten zou heb
ben en houden, zoodat volgens de jurispruden
tie der Kroon drie leslokalen beschikbaar zou
den moeten zijn; dat het schoolbestuur echter 
géén school voor 100 leerlingen ont,ving ; dat 
het een school met twee leslokalen verkreeg ; . 
dat in de gang kapstokken zijn voor slechts ,57 
kinderen : dat leermiddelen . wier kosten krach 
tens artikel 74 der Lager Onderwijswet 1920 
toch ook vallen onder de stichtingskosten der 
chool, er voor niet meer dan 60 leerlingen zijn; 

dat er dus geen school voor 100 leerlingen van 
gemeentewege is verschaft, hetgeen ook niet 
noodig was ; dat dan ook volkomen zinloos is 
een verklaring, als bedoeld in artikel 7:l, lid l, 
letter r , der wet, waarin het gevraagde school
gebouw bestemd wordt voor 100 leerlingen; 
dat dit te meer het geval is, aangezien de wet 
aan deze verklaring zoo gewichtige consequen 
ties verbindt: dat het niet te ontkennen valt, 
dat de wettelijke regeling van dit punt veronder
stelt, dat er overeenstemming is tusschen bet 
getal leerlingen. waarvoor· de school bestemd 
moet zijn, en de werkelijke grootte van het door 
de gemeente verschafte gebouw; dat immers 
voor een groot getal leerlingen een groot gebouw 
noodig is en de wettelijke waarborg grooter dient 
te zijn: dat het echter in strijd met de bedoeling 
der wet is om een waarborg te handhaven. die 
met volkomen verbreking van het in de wet 
gestelde principe van evenredigheid tnsschen 
aantal kinderen en grootte der school het onge
stoord gebruik van een klein gebouw afbankehjk 
stelt van een aant.al leerlingen. waarvoor een 
grooter gebouw noodig zou zijn; dat het dan 
ook niet anders kan, of in 192:l is door het 
schoolbestuur onopzettelijk een vergissing be
gaan : dat een andere. redelijke verklaring niet 
denkbaar is; dat een zuivere toepassing der 
wet niet gebaseerd kan zijn op een abuis. het
welk te goeder trouw werd gemaakt ; dat hier 
niet alleen de billijkheid, doch ook het rechts
besef vordert, dat achter de dwaling eerst 
de feiten moeten worden gezocht; dat het voo1· 
de nood7-akelijkheid 7a] komen te staan om óf 
de school op te heffen óf voor eigen rekening -
zich lokaliteit te verschaffen ; dat het eerste 
uitermate bezwaarlijk is, omdat er binnen den 
afstand van 6 km geen school van deze ri chting, 
ja zelfs geen openbare school is te vinden; 
dat het tweede op de schoolvereeniging zeer 
zware financieele lasten legt ; dat artikel 83, 
lid 5, der Lager Onderwijswet 1920 bepaalt, 
dat Gedeputeerde Staten "kunnen" beslissen, 
zooals zij in casu hebben gedaan; dat dit kun
nen Pchter veronder telt, dat voor een derge-

lijke beslissing niet alleen voldaan moet zijn 
aan de in deze wetsbepaling zelf omschreven 
voorwaarden. doch dat daarvoor tevens rede
lijke gronden aanwe1ig moeten ~ijn ; dat het 
schoolbestuur nu meent. dat de laatstbedoelde 
gronden in casu ten eenenmale ontbreken ; 

0. dat in artikel 8~, 5• lid, der Lager Onder
wijswet 1920 o.a. is bepaald, dat Gedeputeerde 

taten kunnen beslissen. dat aanweûg is het 
geval. dat de school gedurende drie achtereen
volgende jaren bezocht is door minder dan de 
helft van het aantal leerlingen . waarvoor zij 
bestemd was volgens de opgave bij de aanvraag 
tot stichting ; 

dat deze wetsbepaling blijkens haar bewoor
dingen de bevoegdheid verleent aldus te beslis
~en, doch niet gebiedend voorschrijft, in voor 
komend geval zoodanige beslissing te nemen : 

dat zich in het onderhavige geval bijzondere 
omstandigheden voordoen, welke aanleiding 
geven, om, hoewel de school gedurende drie 
acht,ereenvolgende jaren niet door het vereischte 
aantal leerlingen is bezocht geworden, niet over 
te gaan tot het nemen van een beslissing van 
die strekking in den zin van artikel 83, ó0 lid, 
der Lager Onderwijswet 1920, welke beslissing 
den eigendom van het schoolgebouw en bijbe
hoorende gronden voor de vereeniging verloren 
zou doen gaan en dus voor baar zeer ernstige 
gevolgen zo.u meebrengen : 

dat toch weliswaar in de opgave bij de aan
vrage tot stichting van de school het getal leer
lingen op 100 was gesteld, doch dat, mede blij 
kens nadere op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, ingewonnen inlichtingen, de school
lokaliteiten, welke door het gemeentebestuur 
als gevolg van de aanvrage, na met het school
bestuur gepleegd over'eg, ter beschikking van 
de vereeniging zijn gesteld, slechts plaats boden 
voor ten hoogste 96 leerlingen : 

dat het met het oog hierop bezwaarlijk aan
gaat, om in dit geval, waarin niet kan gezegd 
worden, dat de school gedurende ~ achtereen
volgende jaren bezocht is door minder dan de 
helft van het aantal leerlingen. waarvoot zij 
in feite bestemd was, op de vereeniging den in 
de meergemelde wetsbepaling bedoelden maat
regel toe te passen ; 

dat dus Gedeputeerde Staten ten onrechte 
van de hun ten deze gegeven bevoegdheid heb
ben gebruik gemaakt; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 · 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Ministet· van Onderwjjs. Kunsten en 

Wet'.lrnrhappen is belast enz. 
(A.B.) 

27 Septe1nber 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13.) 

Nu B. en W., van het raadsbesluit tot 
vermindering der tegemoetkoming aan den 
belanghebbende mededeeling doende, geen 
melding hebben gemaakt van den datum 
van ingang der vermindering en zij dus 
het raadsbesluit onvolledig hebben weer
gegeven, is het niet naar behooren aan 
den belanghebbende toegezonden, zoodat. 
nu niet is gebleken, dat het is openbaa1· 
gemaakt, Ged. Staten den belanghebbende 
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ten omechte niet-ontvankelijk hebben ver
klaard in zijn beroep wegens overschrij
ding van den tenrujn. 

Verlaging der tegemoetkoming kan 
!echts geschieden op grond van verminde

r ing van de werkelijk te maken kosten 
of in verband met de financieele omstan
digheden van den belanghebbende, doch 
niet op grond van den financieelen toe
stand der gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. · 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

S. Smit, te Roelofarendsveen, gemeente Alke
made, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 26 Februari 1934, 
B. No. 909 (4° afdeeling) G. S. N°. 216/1. waar
bij met handhaving van het besluit van den raad 
der gemeente Alkemade van 30 November 1933 
waarbij de hem eertijds verleende tegemoet
koming ingevolge artikel 13 der Lager-Onder 
wijswet 1920 van 75 % werd teruggebracht tot 
50 % der werkelijk te maken vervoerkosten 
per spoor voor zijn dochtertje Dina Maria 
Johanna. het daartegen door hem bij dit college 
ingesteld beroep niet-ontvankeli.ik is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
September 1934, N°. 492; 

Op de voordracht van Onzen "Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetensr:happen, van 
24 September 19:14, N°. 7606. Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen; 

0. dat burgemeester en wethoude s van Alke
made bij schrijven van 14 December 1933 {ver 
zonden 18 December daaraanvolgende) aan 
onder meer S. Smit, assistent bij ' s Rijks directe 
belastingen te Roelofarendsveen, hebben be
richt, dat de raad dezer gemeente in zijne ver-
2:adering van 30 November j .1. had besloten 
de hem eertijd~ ve,-leende tegemoetkoming 
ingevolge artikel 13 det· Lager-Onderwijswet. 
1930 terug te brengen op 50 % der werkelijk 
te maken vervoerkosten per spoor ; 

dat, nadat S. Smit van dit besluit bij Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 26 
Februari 1934, B. 0 . 909 (4° Afdeeling), G. S. 
No. 216/1, met handhaving van het bestreden 
raadsbesluit, het daartegen ingesteld beroep 
niet-ontvankelijk heeft verklaard, uit over
weging, dat het adres van beroep, gedagtee
kend 29 Januari 1934, op 31 Januari daaraan
volgende bij hun college is ingekomen, zoodat 
de appellant in verband met het bepaalde in 
artikel 13, 3° lid, der wet in zijn beroep tegen 
's raads beslissing van 30 rovember 1933, welke 
hem 18 December daaraanvolgende werd toege
zonden, niet-ontvankelijk dient te worden ver
klaard; 

dat van dit besluit S. Smit bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat zijn dochtertje 
Dina Maria Johanna, geboren 17 October 1925, 
de openbare lagere school bezoekt te Leiden ; 
dat hem bij den aanvang van den leerplichti
gen leeftijd van zijn dochtert;e voornoemd door 
het gemeentebestuur van Alkemade een ver
goeding is toegewezen geworden van 75 % der 
te maken reiskosten, ingevolge artikel 13 der 
Lager-Onderwjjswet 1920 ; dat hij op 18 De
cember 193::l een schrijven heeft ontvangen van 
burgemeester en wethouders der gemeente 

Alkemade, waarin werd vermeld, dat volgens 
besluit van den raad der gemeente Alkemade 
de hem reeds eerder verleende vergoeding van 
75 % terug werd geLracht op 50 % der werke: 
lijk te maken vervoerkosten per spoor ; dat h1J 
dit schrijven voor een kennisgeving heeft ge
houden, in afwachting van het definitieve be
richt, vermeldende den datum van ingang der 
verlaging ; dat hij de meerring was toegedaa~r 
dat dan pas beroep kon worden ingesteld b]J 
Gedeputeerde Staten, wanneer het schrijven 
van het gemeentebe tuur van Alkemade was 
ontvangen, waarin de juiste datum van ingang 
der verlaging betreffende de reeds eerder ge
noemde vergoeding; dat hij echter geen nadere 
beschikking heeft ontvangen, waarom het eerst 
op 29 Januari 1934, nadat hem was gebleken, 
dat de vermindering der vergoeding reeds op 
1 Januari 1934 was ini;egaan, tegen het besluit 
van het gemeentebestuur van Alkemade in 
beroep is gegaan bij Gedeputeerde Staten, die 
hem in zijn beroep niet-ontvankelijk hebben ver
klaard ; dat hij zich daardoor ten zeerste be
zwaard gevoelt, daar hij , wegens het ontbreken 
van den datum van ingang der reeds eerder ge
noemde vermindering op een dwaalspoor is 
gebracht geworden, wat den tijd voor beroep 
betreft : dat hij door toepassing der salaris
kortingen in een toestand is geraakt, dat 50 % 
der te maken vervoerkosten van zijn dochtertje 
niet meer door hem gedragen kan worden ; dat 
hij boven die vervoerkosten tevens nog uit
gaven moet doen voor verblijf en onderdak van 
zijn dochterje; dat hij uit hoofde van zijn functie 
als dienstgeleider verplicht is een grootere 
woning te bewonen, daar hij een gedeelte daar
van beschikbaar moot stellen, om de mede op 
den post aanwezige ambtenaren hun schrijfwerk 
te kunnen doen verrichten en tevens om het 
publiek te ontvangen; dat hij door deze om
standigheden verplicht is een groote ren huur
prijs te betalen, dan hij anders zou doen ; dat 
hij wegens opheffing van alle openbare lagere 
scholen in de gemeente Alkemade verplicht is 
zijn dochtertje naar Leiden te zenden, ten einde 
aldaar de school te bezoeken ; dat hij als vader 
verplicht is te waken voor alles, wat haar 011-

denvijs en opvoeding kan schaden, waardoor hij 
hoogere uitgaven heeft dan zijn salaris hem kan 
veroorloven ; dat hij daardoor ver ten achter 
staat bij collega's, geplaatst op een standplaats, 
waar zij hun kinderen de school hunner keuze 
kunnen laten bezoeken, zonder daarvoor eenige 
kosten te maken ; dat hij echter door de meer
genoemde verminderde vergoeding genood
zaakt zou worden zijn dochtertje naar een 
Roomsch-Katholieke school ter plaatse te 
zenden, waartegen hij, gezien zijn geloofsover
tuiging, zich ernstig verzet ; 

O. dat artikel 13, 3de lid, der Lager-Onder-
1vijswet 1920 van eene beslissing door den ge
meenteraad, ingevolge het 2de lid , aan den 
belanghebbende recht van beroep op Gedepu
teerde Staten toekent binnen dertig dagen, te 
rekenen van den dag, waarop het besluit van 
den raad is openbaar gemaakt of aan den be
langhebbende is toegezonden; 

dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten 
het besluit van den raad van Alkemade van 30 
November 1933 tot vermindering van de o.a. 
aan S. mit verleende tegemoetkoming is ge
nomen in den vorm van de vaststelling der 
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gemeente-begrooting over 1934, waarbij de 
hier bedoelde vergoedingen werden terugge
bracht op 50 % van de werkelijke reiskosten; 

dat hieruit blijkt, dat naar de strekking van 
het raadsbesluit de voormelde vermindering 
inging op 1 Januari 1934; 

dat burgemeester en wethouders, van het 
Taadsbesluit aan den appellant mededeeling 
doende, van dit laatste geen melding hebben 
gemaakt en zij alzoo het raadsbesluit onvolledig 
hebben weergegeven ; 

dat derhalve het raadsbesluit niet naar be
hooren aan den belanghebbende is toegezonden, 
zoodat, nu niet is gebleken, dat hetzelve open
baar is gemaakt, de in artikel 13, 3de lid, ge
stelde beroepstermijn in het onderwerpelijke 
geval niet is verstreken ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte den appellant in zijn beroep niet-ont
vankelijk hebben verklaard; 

0. ten aanzien van de zaak ten princifale, 
dat verlaging van een ingevolge artike 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 toegekende tege
moetkoming slechts kan geschieden op grond 
van vermindering van de werkelijke ingevolg,; 
het 1 e lid te maken kosten, of in verband met 
de financieele omstandigheden van hem, aan 
wien de tegemoetkoming is verleend, doch niet, 
zooals hier is geschied, op grond van den finan
cieelen toestand der gemeente en deswege 
noodig geoordeelde bezuiniging ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 26 Februari 1934, B. N°. 909 
(4• afdeeling), G. S. 0 • 216/1, te vernietigen 
en, met ontvankelijk-verklaring van den appel
lant in zijn bij Gedeputeerde Staten ingest.eld 
beroep, het besluit van den raad der gemeente 
Alkemade van 30 November 1933 tot verlaging 
van de aan S. Smit verleende tegemoetkoming 
ingevolge artikel 13 der Lager-Onderwijswet 
1920 te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
". etenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

28 September 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22.) 

Ged. Staten hebben ten onrechte tot op
heffing der onderhavige school besloten, 
nu de kans geenszins denkbeeldig is, dat 
bij opheffing tot stichting van een bijzon
dere school ter plaatse zal worden overge
gaan, waardoor de door de opheffing van 
de openbare school te verkrijgen bezuini
ging vrijwel geheel zou worden te niet 
gedaan. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen. ingesteld door 

1°. l?. Jansma en andere ouders van leerlingen 
van de openbare lagere school te Drogeham, 
gemeente Achtkarspelen, 2°. D. Nicolai te Dro
ham, gemeente Achtkarspelen en 3°. P. Helm 
hout en andere ouders van leerlingen van de 
openbare lagere school te Surhuizum, gemeente 
Achtkarspelen, voorzoover de onder 1° en 2° 
genoemden betreft ten aanzien van de school 
te Drogeham en de onder 3°. genoemden ten 
aanzien van de school te Surhuizum, tegen het 

besluit van Gedeputeerde Staten van 1 rieslancl 
van 7 Maart 1934, waarbij is besloten te bepa
len, dat de openbare lagere scholen te Droge
ham en Surhuizum, in de gemeente Achtkar
spelen, zullen worden opgeheven met ingang 
van 1 April 1934, of, indien beroep mocht wo1·
den ingesteld, met ingang van den eersten 
dag der maand, volgend op die. waarin bij het 
gemeentebestuur van Achtkarspelen bericht 
inkomt, dat het beroep ongegrond is verklaard ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, !!ehoord, advies van 
12 September 1934, n°. 426; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetens~happen van 
25 September 1934, n° . 7604. Afd. L. 0 . A.; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overweging, dat de leerlingen van 
de school te Drogeham (op 16 Januari 1934 
vijf en dertig) zonder bezwaar naar Harkema
Opeinde of naar Kooten ter . school kunnen 
gaan. daar slechts 3 kinderen dan een afstand 
van 3.3 km hebben af te leggen en voor de 
andere kinderen de afstand minder dan 3 km 
bedraagt ; dat tegenover de besparing, die bij 
opheffing der school te Drogeham wordt ver
kregen, geen nieuwe uitgaven staan, daar noch 
te Harkema-Opeinde, noch te Kooten uitbrei
ding van personeel behoeft plaats te hebben ; 
dat tegen opheffing van de school te Surhuizum 
evenmin overwegende bezwaren bestaan, daar 
de leerlingen van deze school (op 16 Januari 
1934 zestig) de school te Augustinusga of die te 
Surhuisterveen of die te Gerkesklooster kunnen 
bezoeken en de afätand dan voor enkele kin
deren 4 km en voor de anderen minder bedraagt; 
dat de overgang van ongeveer dertig leerlingen, 
die op de school te Augustinusga zijn aange
wezen, aan die school uitbreiding van personeel 
met één leerkracht noodig zal maken, doch 
daartegenover staat, dat de opheffing der school 
te Surhuizum bet salaris van twee leerkrachten 
doet besparen, terwijl bovendien het onderwijs
kundig voordeel wordt verkregen, dat de school 
te Augustinusga een behoorlijk bezette drie
mansschool wordt ; 

dat l?. Jansma c.s. in beroep aanvoeren, dat 
het waarschijnlijk is, dat het leerlingental van 
de school te Drogeham langzaam maar zeker 
zal stijgen ; dat de opheffing van deze school 
geen bezuiniging zal brengen, aangezien vele 
kinderen, die thans deze school bezoeken, 
terecht zullen komen op een der beide bijzon
dere scholen, met het gevolg, dat de Hervm·mde 
school, welke thans een driemansschool i ' 
een viermansschool zal worden ; dat, wa\. de 
afstanden betreft, kan worden toegegeven, dat 
vele der kinderen even vlug een andere open
bare school kunnen bezoeken ; dat daarentegen 
voor anderen de opheffing van de school groote 
bezwaren met zich zal brengen, zoo bijvoor
beeld voor de kinderen van S. van der Meer, 
die bij opheffing van de school te Drogeham 
naar Harkema-Opeinde zullen moeten, en dus 
goed 4 km zouden moeten afl eggen, meestal 
met doornatte voeten. zonder 's middags naar 
huis te kunnen gaan ; dat zij dan brood zullen 
moeten hebben, wat de vader bezwaarlijk beta
len kan ; dat iets dergelijks het geval is ten aan
zien van Reinder Velsing, die vlak bij de school 
woont ; dat bij opheffing van de school zijn 
kinderen 2½ km zullen moeten loopen; dat 
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deze kinderen alle achterlijk zijn, terwijl de 
2½ km lange weg nog al druk is; dat ook dit 
een armoedig gezin is ; dat trouwens op deze 
school zeer veel achterlijke kinderen zijn (o.a. 
3 Velsings, 3 Wilpstra's, 1 Vaatstra); dat het 
onderwijs thans een:igszins op dit euvel inge
richt is ; dat dit echter een bezwaar wordt, als 
deze kinderen over diverse scholen verdeeld 
worden in dorpen, waar men hen niet kent ; 

dat D. Nicolai aanvoert, dat hij een jongetje 
heeft, dat met ingang van 1 April de school 
te Drogeham zou bezoeken; dat deze bij ophef
fing der school naar Kooten zou moeten ga<tn ; 
dat buiten zijn kind slechts 2 of 3 kinderen van 
Drogeham de openbare lagere school te Kooten 
zullen bezoeken, kinderen evenwel, die al zoo 
oud zijn, dat zij dit gemakkelijk per rijwiel 
kunnen doen ; dat zijn jongetje zeer tenger is, 
en er dus van fietsen geen sprake kan zijn ; dat 
er ook geen ander vervoermiddel is om hem in 
Kooten te kunnen krijgen; dat het genoemde 
kind dus alleen den ongeveer 3 km langen ge
vaarlijken weg naar Kooten zou moeten afleg
gen ; dat hij dus gedwongen zal zijn, zijn kind 
zeer tegen zijn zin en beginsel, naar een der 
bijzondere scholen te Drogeham te sturen ; 

0. ten aanzien van de openbare lagere school 
te Surhuizum, dat, blijkens de overgelegde 
stukken in verband met nadere inlichtingen ver
strekt op verzoek van de Afdeeling van den 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, de kans geenszins denkbeeldig is, dat b\j 
o:P.heffing van deze school tot stichting van een 
bijzondere school ter plaatse zal worden over
gegaan, waardoor de door de opheffing van de 
openbare school te verkrijgen bezuiniging vrij 
wel geheel zou worden te niet gedaan; 

dat daarmede de reden van de opheffing van 
de school zou komen te vervallen ; 

dat onder deze omstandigheden door Gede
puteerde Staten ten onrechte tot opheffin!! 
van de onderwerpelijke school is besloten ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 : 
Hebben goedgevondenn en verstaan: 

1°. de door F. Jansma c.s. en D. Nicolai inge
stelde beroepen ongegrond te verklaren ; 

2°. met gegrondverklaring van het door P . 
Helmhout c.s. ingestelde beroep het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 7 
Maart 1934, n°. 131, 2• Afd., voorzoover daar
bij tot opheffing van de openbare lagere school 
te Surhuizum is besloten, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

28 

(A.B.) 

eptember 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet a1·t. 40.) 

Volgens de bewoordingen van art. 40 
kan uitsluitend het uitoefenen van invloed 
op de komst van den arme zelf, wiens 
ondersteuning in het geding is . tot toe
passing van deze wetsbepaling leiden, en 
nièt, als in casu, het uitoefenen van in
vloed op de komst van den vader, om 
daardoor te geraken tot afschuiving van 
verplegingskosten van de minderjarige 
dochter. 

W\i WILHELMINA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van verple~ing van de armlastige 
krankzinnige Ida Steijten ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 14 
Maart 1934, n°. 136, 16 Mei 1934, n°. 136/57, 
6 Augustus 1934, n°. 136/109 en 12 September 
1934, n°. 136/123 ; 

dat P. Helmhout c.s. aanvoeren, dat de open
ba re lagere school te Surhuizum bezocht wordt 
door een aantal leerlingen, waarmee een bij
zondere school kan worden op~ericht ; dat zij, 
die openbaar onderwijs voor nunne kinderen 
verlangen, deze achterstelling bij landgenooten, 
die aan bijzonder onderwijs de voorkeur geven, 
een grievende onrechtvaardigheid achten ; dat 
hun kinderen bij opheffing hunner school naar 
Augustinusga, Surhuisterveen en Gerkeskloos
ter naar school zouden moeten gaan en den 
middagmaaltijd niet thuis zouden kunnen ge
bruiken, zoodat zij hun kinderen brood naar 
school zouden moeten meegeven ; dat velen 
hunner, die zelf aardappelen verbouwen, deze 
extra-uitgaven aan brood n:iet zouden kunnen 
dragen in deze tijden ; dat velen hunner daar
door genoodzaakt zouden zijn, ofschoon zij 
voorstanders van openbaar onderwijs zijn, hun 
kinderen naar de bijzondere school te Surhuizum 
te sturen ; dat deze bijzondere school daardoor , 
zou moeten ·worden uitgebreid, waardoor een 
groot gedeelte der bezuiniging die de opheffing 
der openbare school zou kunnen meebrengen, 
weer verloren gaat ; dat als zeker mag worden 
aangenomen, dat bij opheffing der openbare 
school een bijzondere school op Nederlandsch
Hervormden grondslag zou worden gesticht, 
welke alsdan op te richten bijzondere school 
ondergebracht zou worden in het vrijkomende 
gebouw der openbare school ; dat daardoor de 
bezuiniging geheel teniet zou worden gedaan ; 
dat daardoor een felle schoolstrijd tusschen de 
bijzondere Gereformeerde en Nederlandsch
Hervormde scholen zou worden ontketend ; dat 
dus de opheffing der openbare school geen be
zuini$.Ï:Ilg tengevolge zou hebben en wel groot 
zedelijk kwaad zou stichten ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
1 Binnenlandsche Zaken van 25 September 1934, 

no. 8:325, afdeelin~ Armwezen; 
0. dat Ida SteiJ len, geboren te Breda op 19 

Mei 1918, voor rekening van het Genootschap 
tot Liefdadigheid te Breda werd verpleegd in 
het Sint Annagesticht te Heel (gemeente Heel 
en Panheel), terwijl haar vader, A. Steijlen 
voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur 
te Breda te Heel in het Sint Josephgesticht 
was geplaatst ; 0. ten aanzien van de openbare lagere school 

te Drogeham, dat, al moge aan de opheffing van 
deze school voor sommige kinderen bezwaren 
zijn verbonden, dit geen voldoenden grond op
levert deze school, wier opheffing blijkens de 
ambtsberichten in het financieel belang van rijk 
en gemeente moet worden geacht, in stand te 
houden; 

dat. toen het Genootschap voornoemd, meen
de de verµ leging van Ida Steijlen met 1 October 
1932 te moeten beëindigen, omdat het meisje 
zwakzinnig was, burgemeester en wethouders 
van Breda hebben geweigerd hare verpleging 
in een zwakzinn:igengesticht voor reken:ing 
hunner gemeente te nemen. aangezien de vader 
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(voogd) zich te Heel bevond en h.i. derhalve 
de verpleegkosten van het kind door de gemeen
te Heel en Panheel behoorden te worden be
taald; 

dat niettemin het meisje op 30 September 
1932 door eenige zu ters van het Sint Annage
sticht naar Breda werd gebracht en achterge
laten met gevolg. dat na een geneeskundig on
derzoek dicnzelfden dag hare inbewaringstelling 
op _grond van artikel 14 der Krankzinnigenwet 
moest worden gelast, waarna op 1 November 
daaraanvolgende door den Officier van Justitie 
te 'l'iel machtiging tot hare plaatsing in een 
krankzinnigengesticht is gevorderd en verkre
gen; 

dat inmiddels de vader A. Steijlen op 7 Octo
ber 1932 uit Heel naar Breda was afgeschreven 
en den volgenden dag naar de laatstgenoemde 
gemeente was teruggezonden ; 

dat burgemeester en wethouders van Breda 
van oordeel zijn, dat hier art. 40 der Armenwet 
wepassing behoort te vinden, waartoe zij aan
voeren. dat h. i . afschuiving van Ida Steijlen 
heeft plaats gevonden door middel van woon
plaatsverandering van haren vader (voogd), 
wiens domicilie zij krachtens de wet volgde; 
dat h.i . hier invloed van of vanwege burge
meester en burgermeester en wethouders van 
H eel en Panheel is werkzaam geweest; dat de 
terugzending van den vader bewust nitsluitend 
en alleen is geschied om daardoor de woon
plaatsverandering van de minderjarige do~hter 
te bewerkstelligen en om zoodoende aan de be
taling van verpleegkosten der patii'nte te ont
komen; 

dat burgemeester en wethouders van Heel en 
Panheel daarentegen schrijven, dat zij, noch 
het burgerlijk armbestuur, op het bestuur van 
het Sint Annagesticht invloed heeft uitgeoefend 
om A. Steij len naar Breda terug te zenden, 
zoodat h . i. de kosten voor Ida Ste\jlen niet 
ten laste van hunne gemeente behooren te 
wot·den gebracht ; 

0. dat burgemeester en wethouders van Breda 
art. 40 der Armenwet op dit geval toepasselijk 
achten, aangezien door of van wege den burge
meester of burgemeester en wethouders van de 
gemeente Heel en Panheel invloed zou zijn 
nitgeoefend op de terugzending uit Heel naar 
Breda van A. Steijlen, vader van Ida Steijlen, 
ten einde door middel van diens woonplaats
verandering het wettelijk domicilie zijner min
derjarige dochter naar Breda te verleggen en 
aldus hare verplegingskosten ten laste van die 
gemeente te brengen ; 

dat volgens de bewoordingen van dat artikel 
uitsluitend het nitoefenen van invloed op de 
komst van den arme zelf, wiens ondersteuning 
in het geding is, tot toepassing van deze wets 
bepaling kan leiden, en niet het uitoefenen 
van invloed op de komst van een ander ; 

dat, ook al moge er invloed zijn uitgeoefend 
op de komst van den vader van Ida Steijlen te 
Breda, zulks onder de gegeven omstandigheden 
niet als afschuiving van de dochter kan worden 
aangemerkt ; 

dat a lreeds hierom in dit geval van toepas
sing van artikel 40 der Armenwet geen sprake 
kan zijn; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

te verklaren, dat artikel 40 der Armenwet 

met b~trekking tot dit geschil geene toepassing 
kan VInden. 

Onze Mini ·ter Yan Binnen!andsche Zaken is 
belast enz. 

{A. B.) 

28 Septernber 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 34.) 

H et is niet raadzaam, in de instructie 
voor den geneeskundige, met de arrnen
praktij k belast, op te nemen een bepaling, 
volgens welke deze vrijheid heeft, de be
handeling van een z. i. kwaadwilligen 
patient te weigeren. 

Een korte duur der ziekenbriefjes komt 
aan de billijkheid van de verdeeling der 
op het aantal daarvan gegronde bezoldi
ging tusschen de gemeenteartsen ten goede 
en levert voor de armen geen bezwaar van 
beteekenis op. H et bezwaar, dat de arme 
als gevolg van djen korten ge ldigheids
duur steeds van dokter kan veranderen , 
wanneer hij zulks belieft, kan worden on
dervangen door een bepal ing, dat in de 
keuze gedurende zekeren termijn geen ver
andering kan worden gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Geneeskundig Inspecteur voor de Volksge
zondheid te Groningen tegen het besluit vau 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 21 
Maart 1934, 0

• 172, leAfdeelingB.,waarbij 
is beslist omtrent de door hem ingediende 
bezwaren tegen de besluiten van den raad der 
_gemeente Oostdongeradeel van 30 November 
1933, nummers 4 en 5, onderscheidenlijk tot 
wijziging der verordening tot regeling der ge
neeskundige armenverz(ll·ging in de gemeente 
en tot vaststelling van een nieuwe instructie 
voor de gemeentegeneesheeren ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Augustus 1934. N°. 466; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 25 September 1934, 
N°. 7994, Afdeeling Armwezen; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Friesland 
bij bo,engenoemd besluit hebben be list, dat 
de raadsbesluiten in dien zin moeten worden 
gewijzigd, dat wordt bepaald, dat de arm
voogden de machtigingen tot het inroepen van 
genees-, heel- en verloskundige hulp moeten 
afgeven ten name van den geneeskundige, dien 
de arme verkiest, met dien verstande, dat de 
arme bij zijne keuze is Leperkt tot de genees
kundigen, die door den raad met de 2;enees
kundige armenverzorging zijn belast en ge
woon zijn in de woonplaats van den arme hun 
gewone praktijk uit te oefenen, en dat desge
wenscht kan worden bepaald, dat in de keuze 
gedurende een zekeren termijn geen verandering 
kan worden gebracht, dat de verplichting van 
de geneeskundigen om genees-, heel- en verlos 
kundige diensten ten behoeve van bedeelden 
of armlastigen te verrichten (artikel 3 der 
instructie) wordt beperkt tot de dorpen, waar
in zij gewoon zijn hun gewone praktijk uit te 
oefenen, en dat artilrnl 11, 2° lid, en artikel 12 
der instructie voor de gemeentegeneesheeren 
vervallen; 



38] 28 SEP T EMBER 1934 

dat zij daarbij hebben overwogen, dat de 
geneeskundige armenverzorging in de gemeente 
Oostdongeradeel tot dusver was opgedragen 
aan drie geneeskundigen, van wie ieder tegen 
een vaste jaarwedde was belast met de geheele 
praktijk in een bepaald deel der gemeente ; 
dat bij de gewijzigde regeling de armenverzor
ging wordt opgedragen aan drie of meer ge
neeskundigen, dat de verdeeling in ressorten 
is vervallen en als belooning het totaal bedrag, 
dat tot dusver aan salarissen werd betaald, 
onder de geneeskundigen zal worden verdeeld 
in verhouding van de door hen ingeleverde zie
kenbriefjes; dat de geneeskundige inspecteur 
tegen deze nieuwe regeling in hoofdzaak de 
volgende bezwaren heeft aangevoerd : 

l O• de r echtszekerheid van de positie der 
gemeentegeneeskundigen wordt verminderd, 
doordat de bezoldiging sterk zal wisselen en de 
pensioensgrondslag niet met billijkheid is vast 
te stellen; 

2°. de regeling is nadeelig voor de gemeente, 
a. omdat de concurrentie tusschen de genees
kundigen zal leiden tot te groote vrijgevigheid 
hunnerzijds ten aanzien van het voorschrijven 
van meer ondersteuning bijvoorbeeld in den 
vorm van eieren of melk, b. omdat de artsen 
meer geraadpleegd zullen worden buiten het 
rayon van hun normale praktijk, en de hieruit 
voor hen voortvloeiende kosten te eeniger tijd 
van de gemeente zullen worden teruggevraagd 
in den vorm van salarisverhooging; 

3°. de artsen hebben niet het recht, een 
patiënt te weigeren, waardoor een kwaadwillige 
den arts schade kan berokkenen en de arts in 
ondergeschikte positie komt tegenover den 
patiënt; 

4°. hoewel er geen klachten waren over de 
geneeskundigen en de wijze, waarop zij hunne 
functie vervulden, zullen zij, althans één hun
ner, nadeel in de bezoldiging ondervinden; 

5°. de geldigheidsduur van de ziekenbriefies 
- een week - is te kort ; dit is in het nadeel 
eener goede behandeling en onnoodig lastig voor 
den arme; 

6°. de bezoldiging behoort te worden gere
geld naar een vast bedrag per bewtis ; een betere 
maatstaf zou nog zijn bezoldiging per ver
richting; 

7°. de geneeskundigen moeten buiten de 
armenpraktijk verschillende diensten verrich
ten, waarvoor de bezoldiging niet is vastgesteld 
of welke gratis moeten geschieden ; 

dat ten aanzien van de ingediende bezwaren 
moet worden overwogen : 

ad 1°. dat een wisselende bezoldiging niet 
onbillijk is, mits de grondslagen der berekening 
billijk zijn, hetgeen in dezen het geval is, im
mers de berekening geschiedt in verhouding 
der verrichte diensten ; dat de berekening van 
den pensioensgrondslag bij inkomsten van wis
selend bedrag in de voorschriften tot uitvoering 
van de Pensioenwet 1922 is geregeld; dat aan 
de belanghebbenden het recht van beroep tegen 
de vaststelling van den grondslag is toegekend, 
zoodat ook in dit opzicht van onbillijkheid geen 
sprake behoeft te zijn; 

ad 2°. a. dat een dergelijke concurrentie, als 
door den inspecteur wordt gevreesd, niet zonder 
meer mag worden verondersteld; b. dat inder
daad de onbeperkte vrije artsenkeuze tot uit
oefening der armenpraktijk buiten het ressort 

van de normale praktijk kan leiden, wat be
zwaren kan opleveren; dat deze bezwaren kun
nen worden voorkomen door de keuze te beper
ken tot de geneeskundi!i:en, die in de woonplaat~ 
van den arme particuliere prakt~jk uitoefenen: 
dat ook dan het beginsel van vrije artsenkeuze 
nog voldoende tot zijn recht komt, omdat ook 
zij, die zelf in de geneeskundige hulp voo1·
zien, practisch niet meer keuze hebb~n : 

ad 30_ dat ook bij de geldende regeling de 
geneesheeren niet het recht hebben, kwaad
willige patiënten te weigeren, doch van bezwa
ren in dit opzicht niet is gebleken ; 

ad 4°. dat inderdaad de nieuwe regeling ten 
gevolge zal hebben, dat een of meer der genees
kundigen, die thans met de armenpraktijk 
zijn belast, in bezoldiging zullen achteruitgaan ; 
dat dit gevolg van het beginsel van vrije artsen
keuze moet worden aanvaard, doch alleen dim , 
indien het beginsel zuiver wordt toegepast ; 
dat dit echter bij de vastgestelde regeling niet 
het geval is, omdat ook daarbij, evenals tot 
dusver, aan de armvoogden is overgelaten te 
bepalen, voor welken geneeskundige de door 
de armlastigen gevraagde machtigingen tot het 
inroepen van genees-, heel- of verloskundige 
hulp zullen worden afgegeven, zonder dat zij 
verplicht zijn, met de keuze van de belang
hebbenden rekening te houden; dat daarom 
de regeling alsnog in dien zin moet worden 
gewijzigd, dat aan de armlastigen het recht tot 
keuze wordt toegekend, zij het ook beperkt tot 
de geneeskundigen, die in de woonplaats van 
den armlastige particuliere praktijk uitoefenen ; 
dat daardoor zal worden bereikt, dat de genees
kundigen met __ betreklring tot d,e onderim.ge 
concurrentie b1J de armenprakt1Jk m ge41ke 
verhouding tegenover elkander komen te staan 
als bij de particuliere praktijk ; 

ad 50. dat de geldigheidsduur der af te geven 
schriftelijke machtigingen op verzoek der ge
neeskundigen tot een week is beperkt ; dat de 
korte geldigheidsduur aan de billijkheid van de 
verdeeling der bezoldiging ten goede komt en 
naar het oordeel van burgemeester en wethou -
ders practisch geen bezwaren oplevert ; 

ad 60. dat, indien de armenpraktijk der p.c
neeskundigen wordt beperkt tot het ressort 
van hun párticuliere praktijk, de totale hoeveel
heid arbeid van de gezamenlijke geneeskundigen 
door de nieuwe regeling niet zal stijgen en dus 
die arbeid niet minder voldoende wordt be
loond dan onder de oude regeling; dat in theoriP 
een verdeeling naar een maatstaf, waarbij ook 
met den aard der verrichtingen rekening wordt 
irehouden, misschien de voorkeur verdiPnt, 
maar dat feitelijk de aard der gevallen in de 
eene praktijk weinig zal verschillen van dien 
in de andere, zoodat een verdeeling enkel naar 
het getal afgegeven machtigingen, vooral nu 
de geldigheidsduur daarvan slechts een week is, 
niet tot onbillijkheden zal leiden ; 

ad 7°. dat ook zij - Gedeputeerde Staten -
van oordeel zijn, dat de geneeskundigen niet 
tot verschillende diensten buiten de geneeskun
dige armenzoro, die zij zonder of tegen zeer 
geringe vergoeding moeten verrichten, behooren 
t e worden verplicht ; dat dus deze verplichtingen 
uit de instructie moeten worden weg!:;elaten ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
de Inspecteur voornoemd bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat de artsen niet het 
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recht hebben gekregen de inschrijving van 
patiënten op hun naam te weigeren, terwijl wel 
aan de armen het recht der vrije artsenkeuze 
,s gegeven ; dat weliswaar bij de thans geldende 
regeling de geneesheeren ook niet het recht 
hebben patiënten te weigeren. doch dat thans 
de bezoldiging naar een ander systeem geschiedt 
en de patiënten ook geen vrije artsenkeuze heb
hen ; dat tegen het ontbreken der vrije artsen
keuze precies dezelide argumenten zijn aan te 
voeren als tegen het ontbreken van het recht 
der artsen om patiënten te weigeren en dat er 
geen reden is de eene partij te onthouden, wat 
men aan de andere partij (die bovendien dikwijls 
zeer bijzondere elementen bevat) geeft ; dat 
de geldigheidsduur der ziekenbriefjes slechts 
een week is, zoodat wekelijks de arme van ge
neesheer kan wisselen ; dat dit voor vele armen 
onnoodig lastig is, doch dat, indien men in de 
gemeente Oostdongeradeel niet tegen de on
noodige administratie opziet, in ieder 11eval 
zijns inziens moet worden voorkomen, dat een 
arme van dokter verandert zoo dikwijls hem 
dit belieft ; dat daarom bijvoorbeeld, evenals 
bij ziekenfondsen gewoonlijk het geval is, de 
keuze van de arts voor een jaar behoort te 
ges~hieden (behoudens zeer bijzondere uitzon
deringen) ; dat gehandhaafd is de bezoldiging 
naar het aantal afgegeven machtigingen ; dat 
de artsen zelf grooten invloed kunnen oefenen 
op het aantal dier machtigingen. zooals zij 
invloed 70uden kunnen oefenen op het aantal 
verricht ingen ; dat ook patiënten grooten in
vloed kunnen oefenen daarop ; dat in de zieken
fondspraktijk de bezoldiging als regel geschiedt 
naar het aantal bij een dokter ingeschreven 
natiënten en dat dit beginsel zijns inziens verre 
de voorkeur verdient boven de andere st~lsels ; 

0. dat volgens den appellant de gemeente
arts vrijheid behoort te hebben, de behandeling 
van een zijns inziens kwaadwilligen patiënt te 
weigeren; 

dat Wij het echter niet raadzaam achten, een 
l,cpaling van die strekking in de verordening 
en de instructie op te nemen ; ~ 

dat, daargelaten nog de vraag, of niet te ver
wachten is, dat zoodani~e beP.aling meer moei
lijkheden zou scheppen dan zij ondervangt, het 
de voorkeur verdient, de oplos~ing van de zeld
zame gevallen, waarin van den art.s redelijker
wijze niet kan gevergd worden den paW'nt te 
behandelen, aan de praktijk over te laten ; 

0. dat voorts de appellant den geldigheids
duur der ziekenbrief'es te kort acht, doch ten 
onrechte, aangezien een korte duur aan de bil
lijkheid van de verdeeling der bezoldiging tus
schen de artsen ten goede komt en voor de 
armen geen bezwaar van beteekenis oplevert, 
terwijl een arme ook niet steeds, zooals de 
appellan t l;eweert, als gevolg van dien korten 
geldigheidsduur van dokter kan veranderen, 
wanneer hij zulks belieft. nu Gedeputeerde 
Staten bij het bestreden besluit o.a. hebben 
beslist, dat desgewenscht kan worden bepaald, 
dat in de keuze gedurende een zekeren termijn 
geen verandering kan worden gebracht ; 

0. dat ten slotte de appellant tegen het stelsel 
van bezoldiging bezwaar inbrengt; 

dat hij intusschen, daargelaten nog. <lat wat 
hij t hans aanprijst niet overeenstemt met het
geen in zijn reclame bij Gedeputeerde Staten 
ter zake werd aangevoe~d. geenszins aannemelijk 

heeft gemaakt. dat een andere regeling van de 
bezoldiging in het onderhavige geval passender 
ZOU ZlJfi; 

0. dat dus het bestreden besluit behoort te 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

29 epte11iber 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielwet art. 3.) 

Nu de wegen, waarop het beroep be
trekking heeft, zij het ook bij gedoogen, 
voor het openbaar verkeer openstaan, zoo
dat de Motor- en rijwielwet daarop van 
toepassing is, zijn B . en W. in verband 
met art. 209h der Gemeentewet als "be
langhebbende" in den zin van art. 3, 2e 
lid te beschouwen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het ber.oep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Giethoorn 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 8 Augustus 1933, N°. 8476/6148, 
3• afdeeling, betreffende afsluiting van wegen 
in het waterschap Vollenhove voor alle motor
rijtu_igen op meer dan twee wielen ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
12 Juli 1934, 0. 347, en 12 September 1934, 
No. 347/124; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 25 September 1934, N°. 435, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Overijssel 
bij hun besluit van 8 Augustus 1933, N°. 84761 
6148, 3• afdeeling, naar aanleiding van een adres 
van de Naamlooze Vennootschap Ontginnings
maatschappij "Land van Vollenhove" te Vollen
hove, houdende verzoek om eenige wegen Î11 
polderafdeeling IV gesloten te verklaren voor 
alle motorrijtuigen op meer dan twee wielen, 
deze geslotenverklaring hebben uitgesproken 
ten aanzien van : 

1° . den kunstweg ten Westen van het kanaal 
Steenwijk-Giethoorn vanaf de Cornelisgracht 
tot de brug bij het Verlaat; 

2°. den Middenweg van Beulakkerwijde af 
tot den Rooi- of Heerendijk ; 

30_ den Rooi- of Heerendijk; 
. 4°. de kunstwegen ter weerszijden van de 

Cornelisgracht en Thijssengracht ; 
5°. den dwarsweg bij üelius; 
60. den dwarsweg bij de eendenkooi van Ten 

Klooster; 
daarbij overwegende, dat de betreffende we

gen in verband met hun breedte en samen
stelling niet geschikt zijn voor het verkeer met 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen; dat 
het mitsdien wenschelijk is de bedoelde wegen 
in het belang van de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer gesloten te verklaren voor alle 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
burgemeester en wethouders van Giethoorn 
bij Ons in beroep zijn gekomen, aanvoerende, 
dat de bedoelde polderafdeeling I V is gelegen 
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tusschen Giethoorn-Zuid en Giethoorn-Noord 
eenerzijds en de buurtschappen Giethoorn
Dwarsgracht en Giethoorn-Jonen anderzijds; 
dat de verkeersmogelijkheid tusschen beide 
groepen buurtschappen door den aanleg van 
polderafdeeling IV aanmerkelijk kleiner is ge
worden, met name voor het vervoer van pro
ducten van de melkveehouderij, welk vervoer 
in tegenstelling met vroeger, thans in de 
winterperiode niet meer over ijs kan geschie
den, doordat de bemalingsinrichting van den 
polder gevaarlijke stroomingen opwekt ; dat 
die verkeersmogelijkheid dringend verbetering 
behoeft, in verband waarmede het gemeente
bestuur met het be tuur van de Naamlooze 
Vennootschap Ontginningsmaat.schappij "Land 
van Vollenhove'' ,vas overeengekomen, om over 
de ringvaart van polderafdeeling IV in het voet
pad langs de Cornelisgracht een brug te bouwen, 
geschikt voor verkeer met motorvoertuigen 
op meer dan twee wielen ; dat het besluit van 
Gedeputeerde Staten in strijd is met den geest 
dezer overeen.komst; dat het besluit naar hunne 
meemng ook overigens niet in het algemeen 
belang is, daar een massale afsluiting van wegen 
voor modern verkeer in een zoo groot en cen
traal gelegen complex grond als het onderhavige 
geenszins in overeenstemming is met de eischen 
van den tijd ; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
burgemeester en wethouders in hun beroep : 
dat krachtens artikel 209h der Gemeentewet 
tot bet dagelijksch bestuur der gemeente, aan 
burgemeester en wethouders opgedragen, be
hoort : de zorg, voor zoover van hen afhangt, 
o. m. voor de vrijheid en veiligheid der publieke 
wegen; 

dat, nu blijkens de overgelegde stukken de 
wegen, waarop het onderwerpelijke beroep be
trekking heeft, zij het ook bij gedoogen voor 
het openbaar verkeer openstaan, zoodat de 
Motor- en Rijwielwet en het Motor- en Rijwiel
reglement daarop van toepassing zijn, het college 
van burgemeester en wethouders in deze als 
belanghebbende in den zin van artikel 3, 2• lid, 
der Motor- en Rijwiel wet is te beschouwen, voor 
wien ingevolge deze wetsbepaling recht van 
beroep is opengesteld ; 

0. ten aanzien van de zaak ten principale, 
dat blijkens de ingewonnen ambtsberichten eene 
overeenkomst als door burgemeester en wet
houders bedoeld, met is tot stand gekomen; 

dat, afgezien hiervan, op grond van de over
gelegde stukken en een nader verzoek van de 
Afdeeling van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingesteld onderzoek 
moet worden aangenomen, dat de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer het doen berijden van 
de hierbedoelde wegen, welke geen doorgaande 
verbinding met andere wegen vormen, met 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen in het 
algemeen niet gedoogen, terwijl in bijzondere 
gevallen, wanneer tijdens den winter het melk
vervoer niet per vaartuig kan plaats hebben, 
krachtens artikel 11, 3de lid, van het Motor
en R ijwielreglement van de verbodsbepaling, 
vervat in het le lid van dit artikel, door Gede
puteerde Staten ontheffing kan worden ver
leend; 

dat onder deze omstandigheden Gedeputeerde 
Staten terecht tot geslotenverklaring van deze 
wegen zijn overgegaan ; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en het Motor
en Rjjwielreglement : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze l\finister van Waterstaat is belast, enz. 

(A. B.) 

2 October 1934. KONI NKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 34 j 0

• art. 35 . ) 
Het feit dat aan de gemeentevroedvrouw 

in haar instructie de verplichting is op
gelegd, desverlangd hulp te verleenen 
aan alle vrouwen, die zich in de gemeente 
bevinden, stempelt haar niet tot een 
vroedvrouw, belast met de armenpraktijk. 
Daarvoor ware noodig, dat haar bij in
structie bijzondere verplichtingen ten aan
zien van de armenpraktijk waren opge
legd, met name, dat zij aan de armlastige 
vrouwen kosteloos of tegen verminderd ta
rief hulp moest verleenen. De inspecteur 
is dan ook niet-ontvankelij k in zijn be
roep tegen een door den gemeenteraad bij 
instructie vastgestelde jaarwedderegeling 
voor deze vroedvrouw. 

W~j WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den geneeskundig inspecteur voor de Volksge 
zondheid, te Groningen. tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 14 
Maart, No. 129, l• afdeeling B .. waarbij hij 
niet-ontvankelijk is verklaard in zijn bezwaren 
tegen het besluit van den r aad der gemeente· 
Ameland van 12 October 1933 tot regeling van 
de .'aarwedde van de gemeente-vroedvrnnw; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22" 
Augustus 1934, n° . 465; 

Op de voordracht, van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 27 September 1934, 
No. 7993, Afdeeling Armwe7,en; 

0. dat Gedeputèerde Staten van Friesland 
bij bun besluit van 14 Maart 1934, n°. 129, 1• af
deelin!!'. B., den geneeskundig inspecteur van 
het Rtaatstoezicht op de Volksgezondheid te 
Groningen met ontvankelijk hebben verklaard 
iu de door hem bij hun college ingebrachte 
be1waren tegen het besluit van den raad der 
gemeente Ameland van 12 o~tober J!l33, n°. 
706, waarbij de ;aa1wedde van de gemeente
vroedvrouw opnieuw is gcrPgeld, daarbij over
wegende. dat aan de gemeente-vroedvrouw van
Ameland bij haar instructie geen enkele ver
plichting is opgelegd met betrekking tot de
verloskundige behandeling van armen : dat zij 
dus niet kan worden beschouwd alR een vroed
vrouw. belast met de armenpraktijk, in den 1ir, 
van art.ikel 34, l" lid. 2° der Armenwet; dat 
derhalve het bovengenoemde raadsbesluit tot 
regelin~ harer jaarwedde niet valt onder 
artikel 34 der Armenwet en de inspecteur aan 
artikel ~f\ dier wet geen recht kan ontleenen, om 
tegen dat besluit bezwaren in te bren)!en; 

dat de inspecteur in beroep aanvoert, dat hij 
van oordeel is, dat de gemeente-vroedvrouw van 
Ameland krachtens hare instructie wel is be
last met de verloskunclige armenpraktijk van. 
Ameland; dat namelijk in artikel 2 der in
structie staat, dat zij verplicht is, geroepen zijn
de, zoo spoedig mogelijk hulp te verleenen aan 
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,alle vc"onwen, die zich '. n de gemeente bevinden. 
hetwelk naar ?ij ne meening insluit de arme vrou 
wen . 

0. dat de betrokken vroedvrouw wel inge. 
volge a•tikel 2 van haar. door den gemeente
raad vastgestelde. instructie verpli~ht is, ge
·oepen zijnde zoo spoedig mogelijk hulo te ve<
leenen aan alle vl'ouwen. die ·..ich in de gemeente 
bevind"ln, doch dat zulks haar nor nfot stem
pelt tot een vroedv•ouw. belast met de armen
prakrijk . voor wie de instructie, daaronder be
grepen de regeling van de bezoldiging en van de 
. chorsing en het ontslag, ingevolge artikel 34, 
erste lid. onder 2° der Armenwet wordt vast

gesteld door den gemeenteraad ; 
dat daarvoor immers noodig ware, dat haar 

bij haar instructie bijzondere verplichtingen ten 
.aanzien van de armenpraktijk waren opgelegd, 
met name, dat zij aan de armlastige vrouwen 
kosteloos of tegen verminderd tarief hulp moest 
verleenen : 

dat zulks niet alleen niet het geval is, maar 
dat het gemeentebestuur blijkens de stukken 
bovendien nog heeft verklaard, dat, indien het 
mocht voorkomen, dat degenen. aan wie ver
loskundi;i;e hulp was verleend. niet bij machte 
was deze te betalen, de vroedvrouw baar decla
ratie zou moeten inzenden bij de diaconie van 
net kerkzenootscbap, waartoe de behandelde 
behoort, en, zoo deze tot geen kerkgenootschap 
behoort, bij het burgerhjk armbestuur; 

dat dan ook de betrokken vroedvrouw niet 
kan gezegd worden, te zijn belast met de armen
-praktijk en de voor baar vastgestelde bezoldi
gingsregeling en derhalve niet eene is, als be
doeld in artikel 34, eerste lid, onder 2° der 
Armenwet; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht 
den geneeskundig inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid te Groningen 
niet-ontvankelijk hebben verklaard in zijn 
bezwaren t egen het besluit van den raad der 
_gemeente Ameland van 12 October 1933, 
n°. 706, waarbij de jaarwedde van de hierbe
<loelde vroedvrouw opnieuw is geregeld ; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklal'en. 
Onze Mini ter van Binnenlandscbe Zaken is 

belast enz. 
(A.B.) 

:l Octob er 1934 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

Ingeval van opheffing der betrekking 
van een der onderwijzers behoort de laatst
aangestelde onderwijzer voor afvloeiing in 
aanmerking te komen, tenzij speciale re
denen, aan het onderwijsbelang ontleend, 
of andere gewichtige omstandigheden a f
wijking van dezen regel wuden rechtvaar
digen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
ter uitvoering van het besluit van den raad 
-dier gemeente, van 5 April 1934, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
van 20 Maart 1934, N°. 191, L . 0., waarbij het 
besluit van den raad der gemeente Apeldoorn 

van 23 November 19:l:l, N°. 75415, voor zooveel 
daarbij onder B . in verband met de opheffing 
met ingang van 1 J anuari 1934 van de betrek
king van een onderwijzer aan de openbare lagere 
school 27 aan de Loolaan, met ingang van 
genoemden àatum eervol ontslag is verleend 
aan O. F. F., onderwijzer aan die school. is 
vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies van 
fi cptember 1934, N°. 468; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
27 September 1934, N°. 7403, afdeehng Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat de raad der gemeente Apeldoorn Lij 
besluit van 23 November 1933 o. a . aan 0. F . F., 
te Apeldoorn, met ingang van 1 Januari 1934 
wegens opheffing van de betrekking van één 
onderwijzer aan de school 27 (Loolaan) eervol 
ontslag als zoodanig heeft verleend ; 

dat, nadat 0. F. F. van dit raadsbesluit, 
voorzoover hem betreft, bij Gecleputeerda 
Staten van Gelderland in beroep was gekomen, 
deze bij hun besluit van 20 Maart 1934, N°. 191, 
L . 0. , het raadsbesluit, voorzoover hem daarbij 
eervol ontslag is verleend, heb ben vernietigd ; 

dat het be lnit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegingen, dat, indien de 
betrekking van een onderwijzer aan een open
bare lagere school wordt opgeheven, de meest 
redehjke gang van zaken met zich brengt, dat 
de onderwijzer met het minste aantal dienst
jaren en de minste bevoegdheden het eerst voor 
ontslag in aanmerking komt en van dien regel 
alleen moet worden afgeweken, in dien daartoe 
wichtige redenen bestaan; dat 0. F . F. niet is de 
laatstelijk aangestelde leerkracht aan de open
bare lagere school N°. 27 (Loolaan) der gemeente 
Apeldoorn ; dat noch in het praeadvies van 
burgemeester en we+,houders van Apeldoorn 
van 21 November 1933, noch in het besluit van 
den raad dier gemeen te van 23 November Hl33, 
N°. 754"', iets wordt aangevoerd ter moti
veering van de afwijking van den bedoelden 
regel ; dat weliswaar is beweerd , dat des 
appellants leven wijze te wenschen overlaat, 
doch dat die beweringen niet door bewijzen zijn 
kunnen worden gestaafd; dat derhalve zijn 
beroep gegrond moet worden geacht; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders van Apeldoorn namens den gemeente
raad bij Ons in beroep zijn gekomen, in hoofd 
zaak aanvoerende, dat Gedeputeerde Staten 
zich ten onrechte stellen op het standpunt, 
dat de raad in den regel verplicht is, den laatst 
aangestelden onderwijzer te ontslaan in gevallen 
als het onderhavige ; dat noch wet- noch eenige 
andere geldige verordening aan den raad een 
zoodanige gedragshjn voorschrijft ; dat een wijze 
van handelen, als door Gedeputee,rde Staten 
gewild, ten gevolge kan hebben, dat een uit
stekende leerkracht wordt ontslagen en een 
minder geschikte functionaris wordt gehand
haafd ; dat in het onderhavige geval ook in het 
stelsel van Gedeputeerde Staten aanleiding 
bestond, den onderwijzer F . en niet den laatst 
aangestelden onderwijzer D. te ontslaan; dat 
zij tot bun voorstel aan den raad door een groot 
aantal motieven zijn geleid ; dat eenige weken 
vóórdat het des betreffende voorstel aan den 
raad gedaan werd, aan burgemeester en wet-
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houders was gerappor teerd, dat de onderwijzer 
F. over de jaren 1931- 193'3 een bedrag van 
± f 8n0.- te veel aan jaarwedde had ontvangen, 
waarvan een bedrao van ± f 790.- tengevolge 
van het niet vermelden, noch op den door hem 
ingevulden staat van dienst, noch bij terug
zending vs,n de hem ter controleering gezonden 
berekening van zijne jaarwedde, van het feit, 
dat het grootste deel van zijn diensttijd reeds 
met, pensioen was vergolden ; dat bij de be
handeling van de vraag, of terugbetaling van 
het te veel ontvangene zou plaats vinden, en 
zoo ja, op welke wijze, ter sprake zijn gekomen 
de gezinsomstandigheden van F., die difficul
teerde over het bedrag der in te houden sommen 
op grond, dat hij gezinshoofd was ; dat bij 
onderzoek bleek, dat de qualiteit van <?ezins
hoofd aan F. slecht s nominaal was toe t e 
kennen, omdat zijn vrouw en kinderen reeds vele 
jaren in Duitschland woonden , doch F. te 
Apeldoorn woonde en dat in hetzelfde hui~ eene 
andere vrouw inwoonde; dat het voor de hand 
lag, dat, toen eenige weken later de v;aag aan 
de orde kwam, welke onderwijzer aan school 27 
ontslagen moest worden, direct aan F. gedacht 
werd. wiens antecedenten nu ,iuist niet tot zijn 
aanbeveling strekten ; dat de vraag, welke 
precies de verhoucling van F. was tot de ter 
sprake gekomen vrouw, uit den aard der zaak 
kwalijk te beantwoorden is, doch dat een te 
Amsterdam, zijn vorige woonplaats, ingewonnen 
rapport betreffende F .'s gezinsverhouding te 
Amsterdam, den indruk versterkt, dat deze 
verhouding niet van dien aard was a ls voor een 
leider en opvoeder der jeugd wenschelijk is; 
dat echter bovenclien, geheel afgescheiden van 
dit protleem zonder den geringsten twijfel op 
paedagogische overwegingen het ontslag van F. 
gerechtvaarcligd is; dat zij zoowel van F. 's voor
malig schoolhoofd a ls van zijn tegenwoorclig 
schoolhoofd de pertinente verklaring ontvan
gen hebben, dat de onderwijzer 0. F. F. en niet 
de laatst aangestelde onderwij zer Th. G. J. D. 
in het belang van het onderwij s het eerst voor 
afvloeiing in aanmerking kwam ; dat de grieven 
tegen F. hierop neerkomen, dat hij slordig op de 
leermiddelen is, zijn correctie niet in orde heeft 
en geflatteerde rapportcijfers geeft, waardoor 
7,oowel bij ouders als leerlingen verwachtingen 
voor bevordering worden gewekt, die naderhand 
niet bevredigd kunnen worden; dat de heer F. 
trachtte, door het opgeven van te veel huiswerk, 
nog te redden, wat te redden was : dat, alle deze 
bezwaren tezamen genomen, het niet twijfel
acll.tig is, dat het t,elang van het onderwij s 
vorderde, dat, nu een ontslag moest worden 
verleend, F . afvloeide en nii>t D., voor wien zijn 
vroegere zoowel als zijn tegenwoorclige chef zeer 
veel waardeering hebben; 

0. dat de raad aan O. F. F. eervol ontslag 
heeft verleend wegens oµheffing van de betrek
Icing van één der onderwijzers aan de school 27 
(Loolaan) in hun gemeente; 

dat Gedeputeerde Staten terecht van oordeel 
zijn, dat in zoodanig geval de laatstaangestelde 
onderwijzer voor afvloeiing in aanmerking 
behoort te komen, tenzij speciale redenen, 
a an het onderwijsbelang ontleend, of andere 
gewichtige omstandigheden afwijking van 
dezen regel zouden rechtvaardigen : 

dat in het onderwerpelijke geval niet is aan 
getoond, dat 0. F. F., wat zijn praestaties als 

L. 1934. 

onderwijzer betreft, zoozeer bij zijn later aan
gestelde colJega's zou ten achter staan, dat bij 
het in aanmerking brengen voor ontsla~, de 
keuze op hem zou moeten valJen ; 

dat, nu evenmin bewezen is, dat de levens
wandel van 0. F. F. in eenigerlei orzicht t e 
wenschen zou overlaten, geen gronden aanw<'zig 
zijn, om in ahvijking van den bovenbedoelden 
r~el, dezen onderwijzer uit zijn functie t e 
ontslaan; 

dat Gedeputeerde !Staten mitsdien terecht 
het raadsbesluit, voor ,,.oover het daarbij aan 
0 . F. F. verleend ontslag betreft, hebben 
vernietigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 192::J; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

4 October 1934. UITSPRAAK van den Cen
t ral en Raad van Berof' p. ( Ambtenarenwet 
1929 art. 58 l e lid , Wet Reservepersoneel 
landmacht 1905 art. 36.) 

Ontslag uit den dienst overeenkomstig 
art. 36 2° Wet Reservepersoneel landmacht 
1905 behoeft niet onmiddellijk na het ein
digen van den tijd, waarvoor de officier 
ter beschikking der Koningin was, te wor
den verleend, doch kan ook, ingeval van 
stil zwij gende verlenging van het dienst
verband, na dat eindigen worden ge
vraagd of verleend. 

Van "détournement de pouvoir" is, met. 
betrekking tot het ontsl ag van een offi
cier, die niet meer ter beschikking is van 
de Koningin, alleen dàn sprake, indien 
aan het ontslag geen enkel redelijk of 
oirbaar motief ten grondslag zou liggen. 

Aan het onderhavig ontslag, gegeven op 
grond van het feit, dat betrokkene a ls of
fic ier zich niet onvoorwaardelijk wenschte 
te onderwerpen aan het voor alle mi li
tairen uitgevaardigd verbod van den Mi
nister van Defensie, om zich aan te slui
ten bij , of op eenigerlei wijze steun te ver
leenen aan, vereenigingen op fascistischen 
grondslag, ligt geen onredelijk of onoir
baar motief ten grondslag. 

Uitspraak 'i n zake: 
Dr. Tb. J. F. M., wonende te Enschedé, 

eischer in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
H are Majesteit de Koningin, gedaagde in 
hooger beroep, vertegenwoordigd door Haren 
Minister van Defensie, voor wien ter open
bare terechtzitting als gemachtigde is opge
treden: L . C. Rietveld, hoofdcommies bij het 
Departement van Defensie, wonende te 's-Gra
venhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stu·kken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat bij K. B. van 1 Maart 1934, op de 

voordracht van den Minister van Defensie 
25 
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van 23 F ebruari 1934, gelet op de bepalingen 
der Wet voor het reserve-pe rsoneel der land
macht 1905, aan den reserve-eerste-luitenant 
T . J. F. M. , van het 16e R egiment infan
terie, een eervol ontslag uit den milita iren 
dienst is verleend, zulks met toepassing van 
het bepaid de in de artikelen 36, punt 2° en 
37 der h,ervoren aangehaalde wet; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage, rechtsprekende in militaire ambtenaren
zaken, bij uitspraak van 23 Mei 1934 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - het 
door Dr. T. J . F. M . tegen voormeld Besluit 
ini:resteld beroep ongegrond heef t verklaard; 

0. dat Dr. T. J . F. M . van deze uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep en bij 
be roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den heeft gevorderd, dat deze Raad, met ver
nietig ing van de uitspraak van het Ambte
narengerecht d.d. 23 Mei 1934, zal willen 
uitspreken , dat het hem verleende eervol ont
slag als reserve-officier ten onrechte is ver
leend en dat dit wordt ingetrokken; 

0 . dat de Minister van Defensie q.q. bij 
tijdig ingediende contra-memorie heeft ver
zocht de uitspraak van het Ambtenarenge
recht te 's-Gravenhage (Milita ire Ambtena
renzaken) d.d. 23 Mei 1934, betreffende den 
eervol ontslagen reserve-eerst.e-lui tenant Dr. 
T J. F. M ., te bevestigen ; 

Tn rechte: 
0. dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil behoort te worden beantwoord de 
vraag of het bestreden besluit van de Kroon 
fe itelijk of rechtens met de toepasselijke al
gemeen verbindende voorschriften strijdt, of 
dat bij het nemen daarvan de Kroon van 
H are bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat de eerste rechter op goede gronden, 
welke deze R aad overneemt en tot de zijne 
maakt, heeft overwogen, dat eischer, die tot 
20 M aart 1921 ter beschikking van de Ko
ningin was, daarna op grond van artikel 36, 
sub 2° , der wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905 uit den dienst kan worden 
ontslagen, doch dat zulks niet onmiddellijk 
behoefde te geschieden, vermits immers in de 
periode, waarover het dienstverband stilzwij
gend is verlengd, de r eserve-offi cier ingevol ge 
de artikelen 36, sub 1 °. en 38 van opge
melde wet recht heeft op zijn daartoe strek
kende aanvrage te worden ontslagen, terwijl 
de Kroon H arerzijds gerechtigd is om den 
officier ongevraagd ontslag te verleenen; 

0. dat hieruit volgt, dat de Kroon ten deze 
dus niet feitelij k of rechtens in strijd heeft 
gehandeld met eenig ter zake toepasselijk a l
gemeen verbindend voorschrift ; 

0. dat a lsnu nog behoort te worden be
sli st, of de Kroon bij het nemen van het be
roepen besluit van Hare bevoegdheid kenne
lijk een ander gebruik heeft gemaakt dan 
tot de doele inden, waarvoor die bevoegdheid 
is gegeven; 

0. dat naar het oordeel van dezen Raad 
met betrekking tot het ontsl ag van een offi
cier , die niet meer ter beschikking van de 
Koningin is - zooals eischer - er a lleen 
dan sprake zou kunnen zijn van " détourne
ment de pouvoir", indien aan het ontslag geen 

enkel redelijk of o irbaar motief ten grondslag 
zoude liggen ; 

0. nu dat blijkens de gedingstukken in het 
onderhavige geval de Kroon op grond van 
het feit, dat eischer als officier zich niet 
onvoorwaardelijk wenschte te onderwerpen 
aan het voor a lle militaire ambtenaren uitge
vaardigde verbod van den Minister van D e
fensie, om zich aan te sluiten bij of op 
eenigerle i wijze steun te verleenen aan ver
ee~i g ingen op fascistischen grondslag, geen 
pr1Js meer stelde om h em in het kader der 
reserve-offic ieren te behouden en hem eervol 
heeft ontslagen; 

0. dat de R aad hierin niet vermag te be
speuren het bestaan van een onredelijk of on
oirbaar motief om tot het bestreden ontslag 
ove r te gaan, zijnde de Kroon immers alles
zins bevoegd een reserve-o ffi cier na het ein
digen van den tijd, waarvoor hij als officier 
te H arer beschikking is, te ontslaan, indien 
op zijn aanblijven geen prijs meer wordt ge-
steld ; . 

0 . dat mitsdien niet op goede gronden kan 
worden volgehouden, dat de Kroon bij het 
nemen van het bestreden besluit van Hare 
bevoegdhe id ken nelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdhe id is gegeven ; 

0. dat dus de uitspraak, waarvan beroep_ 
moet worden bevestigd; 

R echtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B. ) 

6 Octobm· 1934. KONINKLIJK BESLU IT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 99.) 

H et voorschrift, dat de aanvrage in Ja
nuari moet worden ingezonden. kan niet 
in die mate dwingend worden geacht, da t 
met buitengewone omstandigheden, waar
aan in een bijzonder geval de te late in 
zend ing van de aanvrage te wijten is, in 
het geheel geen rekening zou mogen wor
den gehouden. Nu de aanvrage aanvanke-
1 ijk bij vergissing in J anuari was gezon
den aan den inspecteur en door dezen aan 
het bestuur was teruggezonden doch daa1· 
nooit is aangekomen, kan de aanvrage, 
daarna in Maart ingezonden, a lsnog in 
beh andel ing worden genomen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep. ingesteld door 

Mr. H . V. Hoge rzeil. te Oosterbeek ; in zijn 
hoedanigheid van curator in bet fai!li ssement 
van de Vereeniging tot voortzetting en instand
houding van de te Arnhem gevestigde school 
voor lager en meer uitgebreid lager onderwij s 
voor m eisj es te Arnhem en voor zooveel noodig 
door het bestuur van deze vereeniging tegen de 
beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 11 April 19:14, 
n° .. 9911 1. A'd. L. 0. F.. waarb\j genoemd 
s~hoolbestuur niet-ontvankelijk is verklaard in 
zijne aanvrage om de Rijksvergoedin!!" bedoeld 
in artikel 97 der L ager -Onderwijswet 1920. 
over het iaar 1!133 ten behoeve van de bijzon
dere school voor gewoon la_qer onderwijs a ldaar. 
Markstraat 24; 

Gez;en het advies van den Onderwijsraad 
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(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
25 Juni 1934. n°. 13373 1/2; 

Den Raad van date . Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 Augustus 1934, n°. 435 en 12 September 1934, 
nos. 435/4361128 ; 

Op de voordracht van On•en Minister van 
Onde•wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 October 1934, n°. 18877, afdeeling L.O.F.; 

O. dat de beslissing van Omen Minister 
steunt op de overweging dat de aanvrage, 
overeenkomstig het eerste lid van artikel 99 der 
Lager-Onderwijswet 1920. in de maand Januari 
1934 had moeten zijn ingezonden. doch eerst op 
12 Maart 19:H- is ingekomen; 

dat Mr. H. V. Hogerzeil en voorzooveel 
noodig het schoolbestuur in beroep aanvoeren 
dat het invullen en verzenden van de aanvrage 
om Rijksvergoeding telkenjare geschiedde door 
de zorg van het hoofd der school, Me:uffrouw 
S. C van Steenbergen die met een belangrijk 
gedeelte der administratie was belast ; d11,t deze 
zich op 6 December Hl3!l wegens een ernstige 
ongesteldheid heeft moeten laten opnemen m 
een kliniek te 's-Gravenhage doch tevoren de 
aanvrage (Model G) geheel gereedgemaakt had 
en daa·bij gevoegd had de tegeli1k daarmede 
in te zenden quitanties en verklaringen; dat, 
aangezien op deze quitanties - nood~akelijker
wijze - nog ontb1·aken de handteekeningen voor 
kwijting van het op 31 December uit te betalen 
salaris over die maand, het hoofd, vóór haar 
vertrek naar 's-Gravenhage, de stukken gereed 
gelegd heeft en met den penningmeester van 
het beötunr heeft overgelegd, dat deze verder 
voor het verkrijgen der handteekeningen en de 
verzending zou rorgen ; dat ten slotte. doordat 
de penningmeester in de eerste dagen van 
Januari door overdrukke beslomme•ingen in 
beslag genomen werd, de verrending is over
gelaten aan een der leerkrachten , Mejuffrouw 
J. P . J\f Bueninck, huise-enoote van het. hoofd, 
die wel de bijbehoorende bescheiden n=r het 
Departement heeft /,!;ezonden maar, tengevolge 
,·a n een onbegrijpelijke vergissing, op !5 Januari 
l!l:34 model G zond aan den inspecteur van 
het lacrer onderwij s te A··nhem : dat deze zoo 
welwilÎend is geweest, het stuk, dat naar hem 
bleek niet voor hem bestemd was, te zenden aan 
het bestuur der Vereeniging, doch dit stuk bij 
t'(een der bestuursleden noch bij hem, appellan
ten, noch bjj een der anderen ooit is aanire
komen: dat Mejuffrouw Bueninck, kort daarna 
haar fout bemerkende, zich tot den inspecteur 
heeft gewend, die haar schriftelijk beri'lhtte, 
het stuk aan het bestuur te hebben terugge
zonden ; dat Mejuffrouw Bueninck, hierdoor 
gerustgesteld, verder van de zaak geen werk 
heeft gemaakt ; dat het briefje van den T nspec
teur door het schoolbestuur als bew(jsstuk aan 
het Departement is overgelegd, a lwaar het thans 
nog berust; dat intusschen de Veiceniging op 
18 Januari 1934 in staat van faillissement was 
verklaard; dat de curator op 27 Januari 1934 
van het Departement. afdeeling L.O.F., een 
schrijven ontving, gedateerd 26 Januari, waarin 
werd medegedeeld. dat bjj het Departement wel 
waren binnengekomen de quitanties en ver
klaring, bedoeld in 11,rtikel 99, 1 • lid, der Lager
Onderwijswet 1920, doch niet de aanvrage 
model G, met ui~noodiging, de aanvrage zoo 

spoedig mogeljjk, in elk geval vóór het eind van 
de maand Janua:·i, toe te zenden ; dat de cu
rator dit schrijven denzelfden da,1r doorzond aan 
den penningmeester, met verzoek om inlich
tingen ; dat aangeûen echter de gegevens ter 
invullinir van een nieuw model G slechts konden 
worden verstrekt doo · het hoofd dat nog steeds 
ernstig ziek te 's-Gravenhage in verulcging was 
en buiten staat was tot het verrichten van 
eenigen administratievcn arbeid, het ondoenlijk 
was, binnen den resteerenden termjjn van 
sleC'hts enkele dagen de aanvrage in te vullen; 
dat het hoofd op 22 Februari 1934 uit de kliniek 
is ontslagen, waarna een nieuwe aanvrage is 
ingevuld - met uitzondering- van de cijfers. 
die moesten worden ontleend aan de ten 
Departemente berustende quitanties - en door 
het bestuur aan het Departement is gezonden ; 
dat de omstandie;heid, dat de aanvrage, model G, 
niet binnen de maand Januari bij het Departe
ment is ingekomen, derhalve slechts te wijten is 
aan een hoogst ongelukkigen samenloop van 
omstandigheden, buiten de schuld van het 
schoolbestuur ; dat de gevolgen van hetgeen is 
geschied bij hPt in stand bljjven der beschikking 
zeer ernstig zijn ; dat niet alleen daardoor 
getroffen worden de crediteuren der vereeniging 
en de borgen voor de verplichting tot terug
betaling van de genoten voorschotten, doch ook 
e.1 vooral het personeel der school, dat thans, 
nu de school is opgeheven, geen aanspraak kan 
maken op wachtgeld en ook ten aanzien van 
zijn pensioensaanspraken aanzienlijk nadeel 
lijdt; dat, aangezien derhalve tal van over
wegingen van billijkheid ervoor pleiten, dat de 
aangevallen beschikking niet in stand blijft, 
wellicht daarnaast in de omstandigheid, dat de 
bedoelde aanvraag - naar ontwijfelbaar vast
staat - binnen den wettelijk voorgeschreven 
termijn weliswaar niet aan het Departement van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, dan toch aan een van zijne 
ambtenaren is toegezonden, een grond tot 
vernietiging van deze beschikking zou kunnen 
zijn gelegen ; 

0. dat weliswaar krachtens artikel 88 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de kosten van 
instandhouding van bijzondere scholen uit de 
openbare kassen aan de besturen dier scholen 
worden vergoed volgens de bepalingen der 
artikelen 97 tot en met 105 dezer wet, terwijl 
artikel 99, l • lid, bepaalt, dat de aanvrage om 
vergoeding ingevolge artikel 97 over het 
afgeloopen jaar in de maand Januari beeft te 
geschieden, zoodat in het algemeen eene aan
vrage, ingezonden na afloop van deze maand, 
niet meer in behandeling behoeft te worden 
genomen . doch dat het laatstgenoemde wets
voor chrift niet in die mate dwingend kan 
worden geacht, dat met buitengewone omstan
digheden, waaraan in een bijzonder geval de te 
late inzending van de aanvrage te wijten is, in 
het geheel geen rekening zou mogen worden 
gehouden; 

dat blijkens het in beroep aangevoerde, in 
verband met de daarbij overgelegde verkla
ringen, zoodanige buitengewone omstandig
heden zich hier hebben voorgedaan ; 

dat op grond hiervan t ermen kunnen worden 
gevonden de gedane aanvrage, welke blijkens 
de stukken aanvankelijk op 5 Januari 1934 
bij vergissing gezonden was aan den Inspecteur 
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van het lager onderwijs in de insp<;lCtie Arnhem, 
alsnog in behandeling t e nemen; 

0 . ten aanzien van de zaak ten principale, 
dat in het onderwerpelijke geval aan de eischen 
en voorwaarden, in de artikelen 8 tot Pn met 96 
der Lager-Onderwijswet 1920 gesteld, is voldaan, 
zoodat de Rijksvergoeding behoort te worden 
toegekend en wel voor de onderwijzeres M. W. C. 
Goedeljee ten bedrage van f 2514.- (12 maan
den: f 2514.-) en voor de onderwijzeres 
A. D. C. Stout ten bedrage van f 2361.-; 
(3 maanden : f 2295.- en 9 maand en: f 2383.-) 

Gezien d e Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden bes1issing 
van Onzen Minister van Onderw\is, Kunsten en 
Wetenschappen van 11 April 1934, n°. 991!1, 
Afd. L. 0. F. , 
. l •. te beslis en, dat door de bovengenoemde 
school aan de in artikelen 88 tot en met 96 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gestelde eischen en 
voorwaarden is voldaan ; 

2•. de Rijksvergoeding voor deze school 
over 1933 vast te stellen op f 4875.-

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

11 October 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

Ont.slag van een (vaste) ambtenaar 
(klerk) bij het Gemeentelijk gas-, electrici. 
teits- en trambedrijf te Utrecht in verband 
met een bij den gemeent. reinigingsd ienst 
plaat.s gehad hebbende reorganisatie. 

Uit art. 50, lid 2, sub b van het " Amb
tenarenreglement 1919" dier gemeente, 
welk artikel uit.sluitend spreekt van out;.. 
slag van een vasten ambtenaar "wegens 
mindere behoefte aan werkkrachten bij den 
betrokken tak van dienst" volgt, dat de 
door B. en W . vastgestelde "Afvloeiings
regeling" niet een zoodanige toepassing 
mag vinden, dat out.slag aan een vasten 
ambtenaar bij den eenen tak van dienst 
wordt verleend uit hoofde van mindere 
behoefte aan werkkrachten bij een anderen 
tak van dienst. 

Besluit van B. & W. vern ietigd. 

Uit.spraak in zake : 
L. B. M. P., geboren van den E. , wonende 

te Utrecht, klaagster, in persoon ter openbare 
terechtzitting verschenen, bijgestaan door haar 
raadsman N . Vijlbrief, Algemeen Secretaris 
van den Centralen Nederl andschen Ambte
naarsbond, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
het College van B. en W. van Utrecht, ver
weerder, vertegenwoordigd door den Burge
meester, voor wien ter openbare terechtz itting 
als gemachtigde is opgetreden: Mejuffrouw 
Dr. M. A. Tellegen, referendaris ter gemeen
te-secretarie, wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding·: 
0 . dat B. en W. van Utrecht bij besluit 

van 25 Mei 1934 - overwegende, dat in yer
band met een bij den gemeentelijken reini 
gingsdienst plaats gehad hebbende re.oi:gani. 
atie de werkzaamheden van twee klerken bij 

dezen dienst overbodig worden; overwegende, 
dat op grond van de bij hun be luit van 9 
Januari 1924 vastgestelde en laat.stelijk den 
19den Mei 1932 gewijzigde ,afvloeiingsrege-
1 ing- ambtenaren" in de eersi;.; plaat.s gehuwde 
vrouwelijke ambtenaren die niet de kostwin
sters zijn, voor out.slag i~ aanmerking komen ; 
gelet op hun brief van 27 Februari 1934, n°. 
318 G/39 M.A. , waarbij aan de klerk bij het 
gemeentelijk gas-, electriciteit.s. en tram be- ' 
drijf, L. B. M. P. van den E., mededeeling is 
gedaan van hun voornemen haar, onder toe
pasoing van punt IV van de "Afvloeiings
regeling ambtenaren", eervol ont.slag uit den 
gemeentedienst te verleenen; gelezen het ad
vies van den gemeentelijken Raad val) Beroep 
van 11 April 1934; en gez ien punt I, 1 en 
punt IV van de "Afvloeiingsregeling ambte
naren", in verband met artikel 50, 2de lid, 
onder b van het Ambtenarenreglement 1919 -
hebben besloten met ingang van 1 Juni 1934 
aan de klerk bij het gemeentelijk gas-, elec
triciteit,s. en trambedrijf, L. B. M. P .-van den 
E ., eervol ontslag uit den gemeentedienst te 
verleenen · 

0. dat 'vorenbedoeld beslui t van 25 Mei 
1934 nog berust op de volgende overwegingen: 

dat overeenkomstig den desbetreffenden 
wensch van den gemeentelijken Raad van 
Beroep is nagegaan, welke losse schrijvers met 
het oog op hun maatschappelijke omstandig
heden, diensttijd enz., en met analoge inacht
neming van de voor ambtenaren aanvaarde 
volgorde, bij ontslag zouden kunnen voor
gaan vóór de met ontslag bedreigde ambte
nares; 

dat daarbij is komen vast te staan, dat 
weliswaar twee volwassen ongehuwde schrij 
vers, die niet de kos twinner zijn, nog werk
zaam zijn op arbeid.overeenkomst, doch dat 
het met gewenscht is deze thans voor ontslag 
in aanmerking te brengen vóór Mevrouw P.
van den E., met het oog op de economische 
omstandigheden van het gez in, waartoe deze 
schrijvers behooren, in verband met het aan
staande oot.slag uit den gemeentedienst van 
hun vaders; 

voorts, dat in verband met bij hun College 
aanhangige plannen tot reorganisatie en dien
tengevolge tot afvloeiing van personeel bij 
verschillende takken van gemeentedienst vast
staat, dat de gehuwde vrouwelijke ambtenaar, 
die vóór Mevrouw P .-van den E. voor out.slag 
in aanmerking komt, binnenkort eveneens zal 
worden ontslagen en dat het niet in het ge. 
meentebelang is haar plaat.s voor korten tijd 
door Mevrouw P .-van den E. te doen bezet
ten· 

o'. dat L. B. M. P.-van den E. tegen voren• 
bedoeld besluit van 26 Mei 1934 tijdig is ge
komen in beroep en bij klaagschrift op de 
daarbij aangevoerde gronden heeft verzocht 
te willen uit.spreken, dat het haar gegeven 
eervol oot.slag niet had mogen zijn verleend, 
en het desbetreffende besluit van B. en W. 
derhalve dient te worden vernietigd; 

I n rechte: 
0. dat op grond van de gedingstukken en ' 
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het ter terechtzitting van dezen R aad ver
klaarde vaststaat : 

dat klaagster is aangesteld en werkzaam 
was als, klerk bij het gemeentelijk gas-, elec
triciteits- en trambedrijf te Utrecht en als 
zoodanig was vaste ambtenaar in den zin van 
het "Ambtenarenreglement 1919" dier ge

· meente ; 
dat bij den gemeentelijken reinigings- en 

ontsmettingsdienst te Utrecht een reorganisa
tie heeft pl aats gehad, in verband waarmede 
o. a. de werkzaamheden van twee klerken bij 
clezèn di enst overbodig zijn geworden ; 

0. dat krachtens art. 50, lid 2, sub b, van 
het "Ambtenarenreglement 1919" aan een 
vasten ambtenaar eervol ontslag kan worden 
verleend wegens mindere behoefte aan we :.C
krachte)l bij den betrokken tak van d ienst; 

0. 'dat, gelijk vaststaat, bij den tak van 
dienst, waarbij klaagster werkzaam was, min
dere behoefte aan we1·kkrachten niet bestond, 
hebbende het in de bedoeling gelegen van 
B. en W . van Utrecht om een der beide boven
bedoelde klerken bij het gemeentelijk gas-, 
electriciteits- en trambedrijf de plaats van 
klaagster te doen innemen ; 

0. dat voor het in casu aan klaagster ver
leende ontsl ag een beroep is gedaan op het 
bepaalde in punt I en punt IV van de " Af
vloeiingsregeling", vastgesteld bij besluit van 
B. en W. van Utrecht d.d. 9 J anuari 1924, 
laatstelijk gewijzigd bij hun besluit d.d. 19 
Mei 1932; 

0 . dat bedoeld punt I , voorzoover ten deze 
van belang, luidt: .,Wanneer wegens reorga
nisatie van een tak van dienst of wegens an
dere redenen, die een verminderde behoefte 
aan werkkrachten tengevolge hebben. ambte
naren moeten worden ontslagen, komen van 
de ambtenaren, vallende onder het Ambte
narenreglement 1919, die met gelijksoort igen 
arbe id zijn belast, het eerst voor ontslag in 
aanmerking: 

gehuwde vrouwelijke ambtenaren, die n iet 
de kostwinsters zijn ; " 

0 . dat vorenbedoeld punt IV het volgende 
inhoudt: ,,Indien het gemeentebel ang in be
paalde gevallen op grond van bijzondere be
gaafdheid of bevoegdheid of wegens andere 
redenen afwijking wenschelijk maakt, kan 
van bovenstaande regeling worden afgewe-
ken"· · o: dat het " Ambtenarenreglement 1919", 
hetwelk is vastgesteld door den Raad der ge
meente Utrecht, in artikel 50, lid 2, sub b, 
waarop het onderh avige ontslagbesluit mede 
berust, ui tsluitend spreekt van ontslag van 
een vasten ambtenaar ,,wegens mindere be
hoefte aan werkkrachten bij den betrokken 
tak van dienst", waaruit volgt, dat de door 
B. en W. vastgestelde " Afvloeiingsregeli ng" 
niet een zoodanige toepassing mag vinden, 
dat ontslag aan een vasten ambtenaar bij den 
eenen tak van dienst wordt verleend uit 
hoofde van mindere behoefte aan werkkrach
ten bij een anderen tak van dienst, wijl als
dan gehandeld wordt in strijd met het be
paalde bij voormeld artikel 50, lid 2, sub b ; 

0. dat mitsdien het bestreden ontslagbe
sluit, op grond dat het strijdt met de toepas
sel ijke algemeen verbindende voorschriften, 
behoort te worden vernietigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Verklaart het beroep gegrond; 
Vernietigt voormeld besluit van B. en W. 

van Utrecht van 25 Mei 1934. 
{A.B.) 

11 Octobe1· 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 80 j 0

• art. 
17.) 

Een beschikking van Geel. Staten tot 
uitstel der beslissing, bedoeld in het 4e 
1 id , is een, zij het voorloopige, beslissing 
op het door het schoolbestuu r ingevolge 
art. 80 4° lid gedaan verzoek en is dus 
aan te merken als een besluit, waartegen 
ingevolge art. 17 beroep openstaat. 

De omstandigheid, dat tusschen de ge
meente en het schoolbestuur een geding 
aanhangig is, waarin de rechtspersoonlijk
heid van de instelling, die de school ex
ploiteert, wordt betwist, mocht voor Geel. 
Staten geen aanleiding zijn de beslissing 
in het bij hen aanhangig geschil op te 
schorten. 

Nu in hoogste admin istratief ressort is 
uitgemaakt, dat de aanvrage steu n vond 
in art. 72, kan aan de wet niet de be
voegdheid worden ontleend aan een school
bestuur als e isch te stell en het verschaffen 
van een bankgarantie tot nakoming van 
eventueele geldelijke verplichti ngen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Instituut van o1voeding, ingesteld door den 
Luitenant-Admiraa van Kinsbergen te Elburg 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 29 Mei 1934, n°. 201, waarbij 
aan het bestuur van het Instituut van Kinsber
gen te Elburg wordt medegedeeld, dat Gede
puteerde Staten, zoolang inzake de rechts
persoonlijkheid van het bestuur geen bindende 
uitspraak is gedaan. bezwaar hebben een be
slissing te nemen t en aanzien van het verzoek 
van het bestuur om tusschenkomst inzake toe
passing van artikel 81, derde lid, der Lager
Onderwijswet 1920; 

Den Raad van State, Afdeeling voor do Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
September 1934, n°. 509; 

Op de voorrdacht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 October 1934, n° . 19377, afd. L. 0. F.; 

0. dat ter uitvoering van Ons besluit van 
9 Februari 1931, n° . 18, waarbij met vernieti
ging van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Gelderlan~ van 19 Augustus 1930, no. 421, 
en het beslmt van den raad der gemeente 
Elburg van 27 Juni 1930, n°. 21/I, II, was be
paald, dat alsnog aan het bestuur van het 
Instituut van Opvoeding, ingesteld door den 
Luitenant-Admiraal van Kinsbergen te Elburg 
de medewerking tot het doen uitvoeren van de 
in het besluit bedoelde werken (met name het 
herst el van dak en muren van het gebouw van 
de bijzondere __ scho~en voor lager en uitgebreid 
Jager onderWJJS, mtgaande van dit Instituut, 
aan de Van-Kinsbergenstraat n°. 4, te E lburg) 
overeenkomstig artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 door den gemeenteraad van Elburg 
behoort te worden verleend, en mede in ver band 
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met de beschikking van Onzen Minister van 1 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 J anuari 1932, n°. 158701, Afd. L. 0 . F., 
krachtens artikel 77, 6• lid, der wet, waarbij 
is beslist, dat met inachtneming van het in 
deze bescliikking overwogene, de verbouwing 
van de school zal geschieden overeenkomstig 
het bestek en de raming van kosten, door het 
schoolbestuur ingediend, het schoolbestuur op 
4 Februari 1933 overeenkomstig artikel 81, 
1• lid, der wet de rekening en verantwoording 
van de gemaakte kosten met de op den bouw 
betrekking hebbende financieele bescheiden 
aan burgemeester en wethouders heeft inge
zonden, zulks ten einde dit college in de gele
genheid t e stellen om te voldoen aan het voor
schrift van artikel 81, 3• lid, der wet ; 

dat, aangezien burgemeester en wethouders 
niet genegen waren de aangevraagde gelden, 
ten bedrage van f 14.327,37 zonder bankgaran
tie beschikbaar t e stellen, het schoolbestuur 
bij schrijven van 6 Maart 1933 de tusschenkomst 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland ver
zocht, opdat door de gemeente Elburg aan het 
bestuur het vermelde bedrag zal worden ver
schaft, uitmakende het verscliil, waarmede de 
gemaakte kosten de in artikel 77, 5° lid, der 
wet bedoelde raming te boven gaan ; 

dat het schoolbestuur bij sclir~jven van 31 
Maart 1934 zich opnjeuw tot Gedeputeerde 
Staten wendde, waarbij het andermaal het ge
schil , betreffende de toepassing en uitvoering 
van artikel 81, 3• lid, op grond van het bepaalde 
in artikel 80, 4• lid, der wet, aan de beslissing 
van Gedeputeerde Staten onderwierp ; 

dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 29 
Mei 1934, n°. 201, aan het schoolbestuur mede
deelden, dat zijn adres van 31 Maart 193 4 bij 
besluit van hun college van 25 April 1934, 
n°. lOO, om bericht en raad in handen werd 
gesteld van burgemeester en wethouders van 
Elburg; dat van dit college daarop werd ont
vangen een schrijven van 11 Mei 1934, n°. 
78/1/11, waaruit blijkt, dat het gemeentebestuur 
zich blijft beroepen op de exceptie van gemis 
van rechtspersoonlijkheid ; dat zoolang ter 
zake dan ook geen bindende uitspraak is ge
daan, Gedeputeerde Staten bezwaar hebben 
een beslissing te nemen ; 

dat van dit besluit het schoolbestuur bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat z. i. 
het niet komen tot eene beslissing - zoomede 
de reden waarom - in het aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland ter beslissing onder
worpen gescliil moet geacht worden te zijn eene 
handeling in strijd met datgene, wat de Lager 
Onderwijswet 1920 in artikel 80, 4• lid, eischt, 
en bovendien moet worden geacht te zijn eene 
handeling in strijd met het algemeen belang 
van het onderwijs, omdat, door aldus te han
delen, de rechtspositie van het bijzonder onder
wijs wordt achtergesteld bij die van het open
baar onderwijs ; dat derhalve aan de financieele 
gelijkstelling, dus aan het fundamenteele be
ginsel der Lager Onderwijswet 1920 wordt te
kort gedaan, door niet toepassen, niet uitvoeren 
van alinea 4 van artikel 80 dier wet ; 

0. dat artikel 80, lid 1, der Lager Onderwijs
wet 1920 bepaalt, dat, nadat de waarborgsom, 
bedoeld bij artikel 73, zal zijn gestort, burge
meester en wethouders de aangevraagde gelden 
beschikbaar stellen, terwijl lid 4 de geschillen 

betreffende toepassing van dit artikel onder
werpt aan de beslissing van Gedeputeerde 
Staten; 

dat Gedeputeerde Staten van oordeel zijn , 
dat hun bestreden beschikking, nu dit slechts 
een uitstel der beslissing inhoudt en geens
zins een weigering om te beslissen, niet zou 
kunnen worden aangemerkt als een krachtens 
de Lager Onderwijswet 1920 genomen besluit, 
waartegen ingevolge artikel 17 dezer wet beroep 
op Ons zou openstaan ; 

dat echter in deze opvatting van Gedepu
teerde Staten door Ons niet kan worden gedeeld, 
aangezien het door Gedeputeerde Staten in 
deze $enomen, door het schoolbestuur bestreden 
beslrut, al moge bet met als een einduitspraak 
van dit college in het aan hen onderworpen 
gescliil zijn t e beschouwen, niettemin eene, zij 
het ook voorloopige, beslissing inhoudt op het 
door het schoolbestuur in$evolge artikel 80, 
4• lid, der Lager OnderwiJswet 1920 gedaan 
verzoek en mitsdien krachtens deze wet geacht 
moet worden te zijn genomen ; 

dat derhalve het schoolbestuur in zijn beroep 
ontvankelijk is ; 

0. t en principale, dat de omstandigheid dat 
tusschen de gemeente en het schoolbestuur 
voor den Burgerlijken R echter een geding aan 
hangig is, althans voor dien R echter een proce
dure loopende is, welke nog niet in hoogste. 
instantie is beslist, en waarin de rechtspersoon 
lijkheid van het Instituut van Kinsbergen door 
de gemeente betwist wordt, voor Gedeputeerde 
Staten geen aanleiding mocht zijn, de beslissing 
in het bij dit college aangebracht geschil op te 
schorten, aangezien de wet daartoe niet noopt 
en Gedeputeerde Staten uit hoofde van de 
bepaling van artikel 80, 4• lid, der Lager
Onder~jswet 1920, wanneer een geschil als 
daarbedoeld aan het oordeel van hun college 
is onderworpen, verplicht zijn dienaangaande 
zelfstandig uitspraak te doen ; 

dat het bestreden besluit van Gedeputeerde 
Staten derhalve behoort te worden vernietigd ; 

0. nu ten aanzien van het gescliil tusschen 
het school- en gemeentebestuur, gerezen bij de 
toepassing van artikel 81, 3• lid, der Laser
Onderwijswet 1920: dat tusschen partijen 
omtrent het bedrag der aangevraagde gelden 
geen verscliil blijkt te bestaan, doch dat het ge
meentebestuur weigert dit bedrag te verschaffen, 
omdat de vereenjging zijns inziens rechtsper
soonlijkheid zou missen, althans niet bereid is 
het bedrag aan het schoolbestuur zonder bank
garantie van de zijde van dit bestuur uit t e 
keeren, zoolang door de Rechterlijke Macht om
trent de bedoelde rechtspersoonlijkheid nog 
niet definitief is beslist ; 

0. dienaangaande, dat bij Ons bovenvermeld 
besluit van 9 Februari 1931, n°. 18, in hoogste 
ressort is beslist, dat de door het schoolbestuur 
gevraagde medewerkin~, overeenkomstig artikel 
72 der Lager OnderwiJswet 1920 door den ge
meenteraad behoort te worden verleend ; 

dat hierdoor in hoogste (administratief) res
sort is uitgemaakt, dat de aanvrage steun vond 
in artikel 72 der Lager Onderwijswet 1920; 

dat bij de toepassing van de artikelen 72 en 
volgende der Lager Onderwijswet 1920 aan 
deze wet niet de bevoegdheid kan worden ont
leend aan een schoolbestuur als eisch te stellen 
het verschaffen van een bankgarantie tot na-
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koming van eventueele geldelijke verplichtin
gen; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
29 Mei 1934, n°. 201, in het door het bestuur 
van het Instituut Van Kinsbergen te Elburg 
aan Gedeputeerde Staten van Gelderland onder
worpen geschil te beslissen dat de gemeente 
Elburg de door dit bestuur krachtens artikel 80, 
1 • lid, j0 • artikel 81, 3• lid, der Lager Onderwijs
wet 1920 aangevraagde gelden ten bedrage 
van f 14.327,37 behoort te verschaffen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

J 5 Octob.er 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Wet Openb. Vervoermiddelen art. 
12.} 

De t.1.1.: ,,dat hij op 1 Juli 1933 des 
namiddags omstreeks 1.15 uur in de ge
meente Leeuwarden als ondernemer van 
een autobusd ienst Leeuwarden-Amsterdam 
en vice-versa via den Afsluitdijk, in wel
ken dienst t.oen aldaar door S. v. E. als 
bestuurder met een autobus werd gereden 
over den openbaren weg den Harlinger
straatweg, genoemden dienst zonder ver
gunning in werking heeft gehouden", be
vat met voldoende duidelijkheid het te
l astegelegde feit, dat req. op t ijd en plaats 
voormeld zonder vergunning een autobus
dienst in werking heeft gehouden. De 
dagvaarding voldoet aan het bepaalde in 
art. 261 Sv. Blijkens de door req.'s ge
machtigde voor het Hof gedane opgaven 
-en gevoerde verdediging, was trouwens het 
telastgelegde voor dien gemaçhtigde, dus 
ook voor verd., volkomen duidelijk. 

Niets verbiedt den rechter voor het be
wijs gebruik te maken van een op het be
drijf van verd. betrekking hebbende ge
drukte dienstregeling betreffende derge
lijke autotochten, ook al loopt de t .1.1. 
over een vóór het tijdvak, waarop die 
dienstregeling betrekking heeft, in wer
king houden van een autobusdienst tus

_schen de betrokken plaatsen. 
Het feit, dat op 1 Juli 1933 met een 

autobus in de gemeente Leeuwarden is 
gereden, verhindert niet, dat dit rijden 
geschiedde in de uitoefening van den auto
busdienst Leeuwarden-Amsterdam. 

Uit de gebezigde bewijsmiddelen heeft 
het Hof de conclusie kunnen trekken, dat, 
hetgeen req. ondernam, het in werking 
houden van een autobusdienst was, waar
voor geenszins noodig is, dat dagelijks werd 
gereden noch ook dat langs den weg zich 
aanmeldende personen werden vervoerd. 

Op het beroep van W. V., garagehouder, 
requirant van cassatie tegen een ten zijnen 
laste gewezen arrest van het Gerechtshof te 
Leeuwarden van 3 Mei 1934, waarbij in hoo
ger beroep, na verwijzing der zaak bij 's Hoo
gen Raads arrest van 29 Januari 1934, N. J. 
1934, 589, requirant, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 

Leeuwarden van 17 Augustus 1933, ter zake 
van: ,,een autobusdienst in werking houden 
zonder vergunning als bedoeld bij de artt. 2 
en ·3 van de Wet Openbare Vervoermiddelen" , 
met aanhaling van art. 12 van gemelde wet 
van 23 April 1880 S. 67 in verband met de 
Wet van 30 Juli 1926 S. 250, 23, 91 Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van vijf gulden 
en vijf dagen vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, onz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur: 
1° . S., althans v. t . van de artt. 415, 348, 

349 en 261 Sv., alsmede van de artt. 1, 2, 3, 
12 lid 1 en art. 15 lid 1 en 3 der Wet Open
bare Vervoermiddelen door op den grondslag 
der ten lastelegging en naar aanleiding van 
het onderwek op de terechtzitting niet te 
onderweken de geldigheid der dagvaarding 
en door niet de nietigheid daarvan uit te 
spreken en aan te nemen dat die dagvaarding 
een opgave behelst van het feit dat ten laste 
wordt gelegd, met vermelding omstreeks wel
ken tijd en waar ter plaatse het begaan ZOll 

zijn : 
2°. S. , althans v . t. van de artt. 415, 350, 

261, 338, 341 lid 4, 297 laatste lid, 351 SY . 
en de artt. 1, 2, 3, a1·t. 12 lid 1 en art. 15 
lid 1 en 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen 
door in de tenlastelegging over het hoofd te 
zien den datum van 1 Juli 1933 en dan de 
verklaringen van den verdachte bevestigd te 
achten door een dienstregeling van auto-toch
ten, hoewel die tochten eerst aanv ingen op 29 
Juli 1933, dus geruimen tijd nà 1 Juli 1933 
en zonder óók na te gaan of die tochten wer
kelijk zijn gehouden en al of niet in de uit
oefening van een autobusdienst; 

3°. S., althans v. t. van art. 415 en 351 Sv. , 
de artt. 1, 2, 3, art. 12 lid 1 en art. 15 lid 1 
en 3 der Wet Openbare Vervoermiddelen, door 
beraadslagende op den grondslag der tenlaste
legging en naar aanleiding van het onderzoek 
ter terechtzitting, over de vraag of bewezen is 
dat het feit door den verdachte is begaan en 
zoo ja, welk strafbaar feit het bewezen ver
klaarde volgens de wet oplevert, als bewezen 
verklaard en strafbaar aan te nemen "een 
autobusdienst in werking houden zonder ver
gunning, als bedoeld bij de artt. 2 en 3 van 
de Wet Openbare Vervoermiddelen" waar
tegen is voorzien en straf is bedreigd bij art. 
12 van gemelde wet van 23 April 1880, S. 671 
juncto art. 2 der wet van 30 Juli 1926 S. 250; 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat aan requirant bij inleidende dag

vaarding is ten laste gelegd: dat hij op 1 Jul i 
1933 des namiddags omstreeks 1.15 uur in de 
gemeente Leeuwarden als ondernemer van een 
autobusdienst Leeuwarden-Amsterdam en vice
versa via den Afsluitdijk, in welken dienst 
toen aldaar door Sake van Ek als bestuurder 
met een autobus werd gereden over den open
baren weg den H arlingerstraatweg, genoem
den dienst zonder vergunning in werking heeft 
gehouden; 

0. dat dit ten laste gelegde bij het bestreden 
arrest is bewezen verklaard, met qualificatie 
en strafoplegging als voormeld; 
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0. dat het aan requirant ten laste gelegde 
feit, dat hij op tijd en plaats voormeld zonder 
rnrgunning een autobusd ienst in werking heeft 
gehouden, in de dagvaarding met voldoende 
duidelijkheid is omschreven en deze dagvaar
dmg dan ook voldoet aan het in art. 261 Sv. 
op straffe van nietigheid gegeven voorschrift· 
dat tri:mwens, blijkens de door requirant's g~
macht,gde voor het Hof gedane opgaven en 
gevoerde verdediging, het ten laste gelegde 
voor d1e11 gemachtigde, dus ook voor den ver
dachte, volkomen duidelijk was, zoodat de in 
het eerste cassatiemiddel vervatte klacht, dat 
het te~ laste g~legde niet voldoende zoude zijn 
gepreciseerd, met gegrond kan worden geacht; 

0. dat ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden, daar het den rechter nergens 
verboden wordt ter bevestiging van de ver
kla'.ing 'Y.an den verdachte, dat hij sedert 
eerngen tIJd geregeld des Zaterdags door auto
bussen personen via den Afsluitdijk naar Am
sterdam, en terug naar Leeuwarden laat ver
vo~ren, gebruik te maken van een ~p het be
dr1Jf van. verdachte betrekking hebbende ge
drukte d1enstregelmg betreffende dergelijke 
autotochten, welke op de Zaterdagen van 29 
Juli af tot en met 16 September 1933 zouden 
plaats hebben, ook al loopt de telastlegging 
over het op 1 Juli 1933, dus vóór genoemd 
tijdvak, in werking houden van een autobus
dienst tusschen genoemde plaatsen; 

0. dat het derde middel a ls volgt is toege
licht: 

a. Het vervoer in de gemeente (van ver
trek) is in de wet Openbare Vervoermiddelen 
niet geregeld; de autobus had de gemeente 
van vertrek niet verlaten; 

b. ~it h_~t verhandelde ter terechtzitting 
kan met bl11ken, dat op 1 Juli 1933 een ge
regelde autobusdienst werd in werking gehou
den, daar vaststaat, dat toen niet geregeld, dat 
wil zeggen dagelijks werd gereden en dat geen 
personen langs den weg zich aanmeldende, 
werden vervoerd; 

0. dienaangaande: 
dat het feit, dat - gelijk is geconstateerd 

en trouwens ook is ten laste gelegd - op 1 
Juli 1933 met een autobus in de gemeente 
Leeuwarden is gereden, niet verhindert dat 
dit rijden - gelijk mede is ten laste g~legd 
en bewezen verklaard - geschiedde in de uit
oefening van den autobusdienst Leeuwarden
Amsterdam, zoodat de grief onder a niet ge
grond is; 

dat voorts het Hof uit de gebezigde bewijs
middelen de conclusie heeft kunnen trekken, 
dat, hetgeen requirant ondernam, was het in 
werking houden van een autobusdienst en 
daarvoor dan ook geenszin noodig is dat 
dagelijks werd gereden, noch ook dat 'langs 
den weg zich aanmeldende personen werden 
vervoerd; 

0. dat derhalve het middel in zijn geheel 
ongegrond is; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove,·eenkornstig de conclusie van 
den Advocaat-Gene.-aal v. L ie,·.] 

(N. J .) 

16 October 1934. KONINKLIJK BESLUIT_ 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51.) . 

Bij de herberekening van de laatstge
noten jaarwedde ingevolge het 12e lid 
komen slechts in aanmerking de factoren 
welke het bedrag der jaarwedde bepaal'. 
den op het tijdstip van het ontslag. Bij 
deze berekening moeten derhalve kinde
ren, geboren nà de opwachtgeldstelling, 
buiten beschouwing blijven. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. L. Smaggo, wonende te Rijswijk (Z.H.), 
gewezen onderwijzer eener bijzondere lagere 
school te Vlissingen, thans als zoodanig wacht
geld genietende, tegen de beschikking van 
Onzen M inister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 1 Mei 1934, n°. 11855 
afd. L.O.E'., waarbij zijn wachtgeld op grond 
van art. 125, juncto art. 51, twaalfde lid van 
de Lager-Onderwijswet 1920 en van On~ be
s\uit van 30 December 1933, S. 783, is her
zien; 

Den Raad van State, Afdeeling vom· de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
12 Juli 1934, n°. 402 en 12 Septemi:ier 1934, 
n°. 402/126; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 October 1934, n°. 18890, Afd. L.O.E'.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn bovengenoemd 
besluit ouder meer het op f 2302 gestelde 
wachtgeld van C. L. Smagge te Rijswijk 
(Z.H.) gewezen onderwijzer van een bijzon
dere lagere school te Vlissingen, op grond 
van art. 51, 12e lid, der Lager-Ondenvijswet 
1920 in verband met Ons besluit van 30 Dec. 
1933, S. 783, betreffende wijziging van de 
bezoldiging van Burgerlijke Rijksambtenaren, 
te rekenen van 1 Januari 1934 tot 1 Januari 
1046 nader heeft vastgesteld op f 2227; 

dat van deze beslissing C. L. Smagge bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij tot en met 31 December 1929 onderwijzer 
was aan de Roomsch-Katholieke uitgiibreid 
lager onderwijsschool te Vliss ingen; dat hij 
met ingang van 1 Januari 1930 door ophef
fing van de voornoemde betrekking op -wacht
geld is gekomen; dat hij op dien datum 4 
kinderen had, waarvan 3 in aanmerking lnva
men voor kindertoelage; dat hij op 1 Januari 
19 34 zes kinderen had ; dat volgens Ons be
doeld besluit de kindertoelage niet verminderd 
wordt van gezinnen, die op 1 Januari 1934 
meer dan 3 kinderen bezaten; dat zulks be
paald was, om de groote gezinnen te sparen; 
dat niettemin zijn kindertoelage met 10 % is 
verminderd; weshalve hij heeft venocht, hem 
weder in het genot van de onverminderde kin
dertoelage te steil en ; 

0. dat het bezwaar van den appellant tegen 
de bestreden beschikking van Onzen Minister 
hierop neerkomt, dat bij de nadere vaststelling 
van des appellants wachtgeld over het tijdvak 
1 J anuari 1934 tot 1 Januari 1946 geen reke
ning is gehouden met art. 26, 2e lid , van het 
Bewldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 ; 

'O. dienaangaande, dat art. 51, 12e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 bepaalt, dat, ,indien 
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in de l'egeling van de bewldiging der onder
wijzers eene wijziging komt, welke, wo de 
betrokkene op de laatstelijk genoten jaarwedde 
in dienst ware gebleven, in die jaarwedde 
verandering zou hebben gebracht, van het in 
werking treden dier wijziging af het aldus ge
wijzigde bedrag als laatstelijk genoten jaar
wedde geldt ; 

0. dat bij de herberekening van de laatst
genoten jaarwedde ingevolge deze wetsbepa
ling slechts in aanmerking komen de factoren, 
welke het bedrag der jaarwedde bepaalden op 
het tijdstip van het ontslag; 

dat de appellant op dit tijdstip een kinder
toelage genoot voor 3 kinderen; 

dat de kindertoelage voor deze drie kinderen 
behoort te worden herberekend, terwijl des 
appellants kinderen, geboren na zijn opwacht
geldstelling, buiten beschouwing moeten blij
ven, aangezien de geboorte van deze kinderen 
niet van invloed is op de laatstelijk genoten 
jaarwedde, welke volgens het evengenoemde 
wetsartikel basis is voor het wachtgeld; 

dat reeds op dezen grond des appellants be
roep op art. 26, 2e lid, van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
faalt en Onze Minister bij de herziening van 
des appellants wachtgeld daarmede terecht 
geen rekening heeft gehouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

16 Octobe,· 1934. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 248.) 

Terecht hebben Ged. Staten in verband 
met den zorgwekkenden finanèieelen toe
stand dei- gemeente goedkeuring onthou
den aan een wijziging der gemeentebe
grooting, strekkend tot het toekennen van 
presentiegelden en het verstrekken van 
ververschingen aan de leden eener com
missie van advies inzake de uitvoering 
van de steunverleening aan werkloozen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Vlaardinger-Ambacht 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 26 Februari 1934, G. S. 
n°. 171/2, 3° Afdeeling, waarbij goedkeuring 
1s onthouden aan het raadsbesluit van 26 Juni 
1933 tot wijziging van de gemeentebegrooting 
voor het dienstjaar 1932; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 22 
Augustus 1934, No. 463 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 12 October 1934, 
N°. 23628, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid -Hol
land bij hun besluit van 26 Februari 1934, B. 
N°. 1992/11 (3• Afdeeling) G. S. N°. 171{2, 
goedkeuring hebben onthouden aan het be luit 
van den raad der gemeente Vlaardinger-Am
bacht van 26 Juni 1933 tot toevoeging aan de 
be~rooting dier gemeente voor het dienstjaar 
19;s2, op hoofdstuk IX. paragraaf 2 van den 

gewonen dienst, onder volgnummer 234 c. I, 
van een uitgaafpost "Kosten van vergaderingen 
der commissie voor werkloozenzorg" ten be
drage van f 133.40 ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen. dat blijkens de toelichting tot dat 
besluit deze r:i.ming betrof kosten van verver
schingen en presentiegelden voor de leden van 
de commissie voor werk.loozenzorg ; dat de 
zware belastingdruk (geheven worden o.m. 200 
opcenten op de hoofdsom der personeele belas
ting en 100 opcenten op de hoofdsom der ge
meentefondsbelasting) en in het algemeen de 
financ ieele positie van deze gemeente het be
trachten van groote soberheid bij het doen van 
uitgaven tot een gebiedenden eisch maken; 
dat in verband daarmede naar het oordeel van 
hun college de toekenning van presentiegelden 
naast de verstrekking, op kosten van de ge
meente, van ververschingen moet worden geacht 
de grenzen van het toelaatbare t e overschrijden~ 
da" aan het verzoek van hun college om de 
raming, voor zoover presentiegelden betreffen
det te schrappen, door het ~emeentebestuur 
geen gevolg is gegeven ; dat hiervoor door het 
gemeenteb!lstuur is aangevoerd, dat terugvor
dering van de bereids betaalde presentiegelden 
bezwaarlijk kan plaats vinden en dat gemeend 
werd, dat betaling van die presentiegelden geen 
bezwaar zou ontmoeten; dat de omstandig
heid, dat betaling van de presentiegelden reeds 
plaats vond, terwijl daarvoor geen door hun 
college goedgekeurde raming op de begrooting 
voorkwam, en derhalve geschiedde met over
treding van het bepaalde in artikel 248, eerste 
lid, der Gemeentewet, voor hun college geen 
aanleiding kan zijn, in de uitgaaf te berusten, 
integendeel, op zich zelf reeds een reden zou 
kunnen zijn, om aan de raming goedkeuring 
te onthouden ; dat ook de omstandigheid, dat 
terugvordering van de reeds betaalde bedragen 
bezwaarlijk is, geen aanleiding kan geven tot 
toelating van de raming, vermits ingevolge de 
wet de gemeente zoo noodig op andere ,vijze de 
ten onrechte betaalde bedragen kan terug ver
krijgen; 

dat van dit besluit de raad der gemeente 
Vlaardinger-Ambacht bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat de belastingdruk in 
deze gemeente ten aanzien van het dienstjaar 
1932 weliswaar zwaarder was dan ten aanzien 
van het dienstjaar 1931, over welk dienstjaar 
in de gemeenterekening - zij het onder een 
andere omschrijving - eveneens een bedrag in 
uitgaaf is geleden voor kosten van de commissie 
voor werkloozenzorg, hetwelk geen bezwaar 
bij Gedeputeerde Staten heeft ontmoet, blijkens 
de door dat college vastgestelde rekening, terwijl 
die rekening op den gewonen dienst een nadee
lig saldo aanwijst van f 9338,47, daarentegen 
die over het dienstjaar 1932 een voordeelig 
saldo van f 6387,505 ; dat de gemeentebegroo
ting voor 1934 met een gelijk bedrag in ont
vang en uitgaaf op den gewonen dienst sluit, 
zonder dat daarbuiten behoefde te worden ge
houden een bedrag wegens crisislasten, waar
voor geen dekkingsmiddelen zijn aan te wijzen 
en dat, blijkens een gemaakte berekening, op 
den gewonen dienst der gemeent-erekening over 
1933 een klein batig slot verwacht, zoodat de 
financieele toestand der gemeente geen reden 
kan zijn om de meergenoemde uitgaaf niet toe 
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te laten ; dat als vergoe<ling voor tijdverlies aan 
de leden der commissie, welke is ingesteld voor 
het uitbrengen van advies inzake uitvoering 
van de steunverleening aan werkloozen, een 
presentiegeld van f 1,50 per vergadering is toe
gekend , hetwelk billijk is te achten ; dat de 
kosten van ververschingen bedragen hebben 10 
cent per p ersoon per vergadering, zoodat de 
g renzen van het toelaatbare in geenen deele 
:zijn overschreden, al werden naast de presen
tiegelden ook ververschingen op kosten van 
de gemeente verstrekt, ja, dat zelfs groote 
soberheid is betracht; dat de uitgaaf (evenals 
in 1931 geschiedde) aanvanke4ik is geboekt op 
de post "steun aan werkloozen " , doch dat het 
later beter werd geacht op de begrooting 1932 
daarvoor een specialen post in te stellen , zoo
dat de uitgaaf reeds was geschiedt vóór het 
raadsbesluit tot instelling van den specialen 
post was goedgekeurd ; 

0. dat Wij met Gedeputeerde Staten van 
oordeel zijn, dat voor de gemeente Vlaar<linger
Ambacht uitgaven als de onderhavige niet 
kunnen worden toegelaten ; 

dat de gemeenteraad wel aanvoert, dat de 
financieele toestand der gemeente geen reden 
zou kunnen zijn om de hierbedoelde uitgaaf 
niet toe te laten, zich daarbij o.a. hierop beroe
pende, dat d e gemeentebegrooting voor 1934 
met een gelijk bedrag in ontvangst en uitgaaf 
op den gewonen <lienst slui t, zonder dat daar
buiten behoefde te worden gehouden een bedrag 
wegens crisislasten, waarvoor geen dekkings
middelen zijn aan te wijzen, doch dat de finan
cieele toestand dezer gemeente inderdaad zorg
wekkend moet worden geacht, o. m. blijkens 
het feit, dat zij hare belastingen r eeds tot de 
uiterste grenzen heeft opgevoerd ; 

dat, daar er behalve de presentiegelden ook 
nog ververschingen op kosten d er gemeente 
aan de leden der betrokken commissie zijn ver
strekt, ook niet gezegd kan worden, dat hier 
groote soberheid is betracht, zooals door de 
gemeente wordt aangevoerd ; 

dat Gedeputeerde Staten mits<lien terecht 
bij hun bestreden besluit aan de desbetreffende 
wijziging van de begrooting der gemeente 
Vlaar<linger-Ambacht voor het dienstjaar 1932 
goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

belast, enz. 
(A.B.) 

17 Octo be,· 1934. UITSPRAAK van het Amb
tenarenge1·echt Rotterdam . (Ambtenaren
wet 1929 art. 58 l e lid . ) 

Bij een bepaling van materieel recht 
1 uidend : ,,De directeur kan ten allen tijde 
worden geschorst en ontslagen" komt a ls 
grond voor beroep alleen in aanmerking 
het geval, dat het administratief orgaan 
van zijn bevoegdheid een ander gebru ik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven. Nu het 
reglement schorsing niet opsomt onder de 
straffen doch bepaalt, dat een ambtenaar 
in afwachting van een onherroepelijke be
si issing omtrent eventueel op te leggen 

strnf kan worden geschorst, kan de direc
teur ook alleen worden geschorst indien 
het orgaan inderdaad ernstig overweegt 
hem te straffen. W aar het ontslag niet is 
gevolgd a ls straf, doch wegens ongeschikt
heid, moet het schorsingsbesluit worden 
vernietigd. 

U itspraak in zake: 
J. K . F. B. , wonende te M. , klager, ge

machtigden Mrs. K. J. van Nieukerken en 
B. N. Grolleman te Amsterdam, 

tegen: 
de Commissie van Beheer der Gemeentel ij ke 
Gasfabriek te Middelharnis-Sommelsdijk, ver
weerster, gemachtigde Mr. Th. A. Frnin te 
Rotterdam. 

Het Ambtenarengerecht, 
Gezien de stukken en gelet op de behande

ling van het twistgeding ter openbare terecht
zitting; 

T en aanzien der f eiten: enz. 
I n rechte : 
0 . dat klager blijkens de stukken in zijn 

functie van directeur der gasfabriek is ge
schorst "met toepassing van a rt. 45 van het 
Ambtenarenreglement voor het Gasbedrijf van 
Middelha rnis en Sommelsdijk ;" 

0. dat dit r eglement blijkens het zich onder 
de stukken bevindende exemplaar is opgesteld 
door de Commissie van Beheer over de gas
fabriek· 

0. d~t deze Commissie de gasfabriek be
heert op grond van een in 1907 door de ge
meentebesturen van Middelharnis on Sommels
dijk opgestelde "gemeenschappelijke regeling", 
a ls bedoeld bij de Gemeentewet, bij art. 10 
waarvan aan de Commissie van B eheer het 
recht is gegeven reglementen voor het aan
stellen, schorsen en ontslaan van personeel 
vast te stellen, doch waarbij de gemeente
raden zich het recht hebben voorhehouden 
deze reglementen goed te keuren; 

0 . dat aan het Gerecht bij het onderwek is 
gebleken, dat het hie rboven vermelde amb
tenarenreglement niet de vereischte goedkeu
ring heeft verworven; 

0 . dat het reglement mitsdien niet r echts
geldig tot stand is gekomen en daarom niet 
kan gelden als materieel ambtenarenrecht in 
den zin van art. 125 der Ambtenarenwet 1929 ; 

0. dat het materieele recht in deze zaak 
onder de gegeven omstandigheden moet wor
den gezocht in meergenoemde "gemeenschap
pelijke regeling" zelf, waarvan art. 11, vierde 
lid , luidt : ,,D e directeur kan ten a ll en tijde 
door de Commissie van Beheer worden ge
schorst en ontslagen" ; 

0. dat bij een zoo a lgemeen geredigeerd 
a lgemeen verbindend voorschrift van de ver
schillende gronden, terzake waarvan volgens 
art. 58 der wet beroep van besluiten kan wor
den ingesteld, alleen in aanmerking komt het 
in het eerste lid van dat artikel laatstgenoemd 
geval , n.l. dat een admin istratief orgaan van 
zijn bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doele inden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat omtrent deze doeleinden nuttige vin
gerwijzingen zijn te vinden in het alleen om 
formeele redenen niet van rechtskracht voor
ziene, hierboven vermelde ambtenarenregie-
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ment, waaruit blijkt, onder welke omstandig
heden en op welke gronden de Commissie 
naar haar eigen meening gebruik behoort te 
maken en mag maken van haar bevoegdheid 
tot schorsing; 

0. dat art. 42 van voornoemd 1·eglement 
schorsing niet opsomt onder de daarin, klaar
b lijkelijk uitputtend, opgenoemde straffen, die 
aan ambtenaren kunnen worden opgelegd, 
terwijl art. 45 bepaalt, dat een ambtenaar 
door de Commissie van Beheer, in afwachting 
van een onherroepelijke beslissing omtrent 
eventueel op te leggen straf, onmiddellijk kan 
-worden geschorst; 

0. dat het Gerecht, mede in aanmerking 
nemende de wijze, waarop art. 11 van de "Ge
meenschappelijke regeling" schorsing en ont
slag als volkomen aaneengeschakelde begrip
pen a ls het ware in één adem noemt, aan
neemt, dat de bevoegdheid tot schorsing aan 
de Commissie inderdaad is gegeven tot het 
doel, dat in art. 45 van het voornoemde regle
ment staat omschreven, namelijk in afwach
ting van een onherroepel ijke beslissing omtrent 
eventueel op te leggen straf; 

0 . dat hieruit volgt, dat de directeur van 
het bedrijf alleen kan worden geschorst, indien 
de Commissie inderdaad ernstig overweegt om 
hem te straffen; 

0. dat de Commissie het nu wel bij de redi
geering van het ontslagbesluit zoo voorstelt, 
a ls zou zij van de bevoegdheid overeenkomstig 
art. 45 gebruik hebben willen maken, doch 
dat het Gerecht uit de overgelegde notulen 
van haar vergaderingen het tegendeel is ge
bleken; 

0. immers: 
dat blijkens de notulen van 24 October 1933 

aan de beraadslagingen ten grondslag heeft 
gelegen een advies van den raadsman van ver
weerster, waarin deze als zijn meening uit
spreekt, dat de directeur slechts kan worden 
ontslagen krachtens art. 50 van het voor
noemde reglement (ontslag niet als straf, doch 
wegens ongeschiktheid) ; 

dat in de ve1·gadering van 30 December 1933 
aan klager is medegedeeld: ,,Wij zijn besloten 
U als Directeur te schorsen voor den t ijd van 
twee maanden met ingang van heden. Moge
lijk komt de tijd, dat U na een poosje rust tot 
bezinning komt om met de gascommissie om 
te gaan."; 

dat blijkens een ander tusschen dezelfde par
tijen voor het Gerecht gevoerd geding het 
ontslag inderdaad niet is gevolgd als straf, 
doch wegens ongeschiktheid; 

0. dat de Commissie derhalve klaarblijkelijk 
--an de gegeven bevoegdheid tot schors ing een 
ander gebruik heeft gemaakt dan waartoe 
deze bevoegdheid haar is gegeven; 

0. dat het besluit mitsdien moet worden 
vernietigd; 

0. ten aanzien van de door klager gevor
derde geldelijke schadeloosstelling ter zake 
dat hij in zijn reputatie a ls ambtenaar en 
mensch door het bestreden schors ingsbesl ui t 
ernstig is geschokt, dat het Gerecht - daar
gelaten of wodanige schadeloosstelling vol
gens de Ambtenarenwet 1929 mogelijk is - in 
elk geval geen termen vindt om haar toe te 
wijzen, daar van zoodanige schade niet is ge
bleken; 

0. voorts ten aanzien van de door klager 
gevorderde vergoeding van kosten van rechts
kundigen bijstand dat de wet dezen bijstand 
niet dwingend voorschrijft, zoodat de daarvoor 
gemaakte kosten niet als noodzakelijke kunnen 
worden beschouwd en klager's vordering tot 
vergoeding daarvan niet voor toewijzing vat
baar is· 

0. da'.t klager nu hij bij deze uitspraak ge
deeltelijk in het gelijk is gesteld, op grond 
van het vijfde lid van art. 57 der wet aan
spraak heeft op vergoeding van het door hem 
betaalde griffierecht, een vergoeding, waartoe 
dit Gerecht, naar ook analogisch is af te lei
den uit het bepaalde bij het zesde lid van dit 
artikel, het bevel moet geven, opdat de Voo1·
zitter, wodra de uitspraak in kracht van ge
wijsde zal zijn gegaan, een bevelschrift van 
tenuitvoerlegging van dit bevel, waartoe hij 
bij gebreke daarvan niet bevoegd zou zijn, zal 
kunnen afgeven; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt het besluit dd. 30 Decembe1· 1933 

van de Commissie van Beheer der Gasfabriek 
Middelharnis-Sommelsclijk, waarbij J. K . F. 
B . als directeur der gasfabriek is geschorst; 

Ontzegt het meer en anders gevorderde; 
Beveelt dat het door J. K. F. B. betaalde 

griffierecht ad f 5 aan hem wordt vergoed. 
(A. B.) 

17 Octob.er 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Straatbelasting in de gemeente 
Haarlem.) 

Voor de toepassing van art. 280 Gem.
wet en de daarop steunende belastingver
ordening der gemeente Haarlem gelden 
de in een fabrieksgebouw aanwezige ma
chines, toestellen en gereedsch appen niet 
a ls onderdeel van het betreffende gebouw
de eigendom. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van Mr. 

A. te Haarlem, in zijne hoedanigheid van 
curator in het faill. van de N. V . B. te Haar
lem, tegen de uitpraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belatingen te Amster
dam van 21 Maart 1934, betreffende den aan 
die N. V. opgelegden aanslag in de Straat-
belasting der gemeente Haarfem over 1932; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Berger, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep; 

0. dat belanghebbende in voormelde belas
ting is aangeslagen wegens gebouwde eigen
dommen naar eene huurwaarde van f 36.120, 
en wegens ongebouwde eigendommen, welke 
aanslag door den Raad der gemeente Haar
lem, nadat belanghebbende da.irtegen had ge
reclameerd, is verminderd, op grond dat geen 
aanslag wegens ongebouwde eigendommen had 
behooren te zijn opgelegd, met handhaving 
van den aanslag, voor zoover de gebouwde 
eigendommen betreft; 

dat belanghebbende van deze beschikking in 
beroep is gekomen bij den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Haarlem, wiens 
voorzitter het beroepschrift bij den Raad van 
Beroep te Amsterdam ter afdoening heeft 

• 
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overgebracht, ingevolge het bepaalde bij art. 
4 van het K. B. van 24 Juni 1933, S. 355; 
' 0. dat, voor zoover van belang, in de Ver
ordening op de heffing eener belasting onder 
den naam van Straatbelasting der gemeente 
Haarlem wordt bepaald: 

in art. 1: dat in die gemeente, onder den 
naam van Straatbelasting, een belasting wordt 
geheven wegens gebouwde eigendommen en 
·daarbij behoorende erven, die aan openbare 
land- of waterwegen in de gemeente belenden 
of in d~ onmiddellijke nabijheid daarvan ge
legen z1Jn, en wegens ongebouwde eigendom
men, die aan deze wegen belenden of op deze 
w':gen uitgang hebben; . 

m art. la : dat onder gebouwde 01gendom
men worden verstaan alle binnen de gemeente 
gelegen gebouwen, voor· welk doel ook be-
1,tem?., met de gronden, waarop zij staan, en 
de b1Jgebouwen, erven en gronden, die er toe 
behooren; 

in art. 5: dat de belasting voor de ge
bouwde eigendommen met hunne gebouwde en 
ongebouwde aanhoorigheden als bedoeld in 
art. la een bepaald percentage bedraagt van 
de gezamenlijke huurwaarde, een en ander 
volgens het in het artikel opgenomen tarief· 

in art. 3: dat de huurwaarde van niet ge
huurde perceelen, wanneer de aard vergelij
king met onder normale omstandigheden ge
huurde perceelen van dezelfde of meest nabij
komende soort en welke onder dezelfde of 
meest nabijkomende omstandigheden verkee
ren niet toelaat, wordt gesteld op zes ten 
honderd berekend over de verkoopwaarde; 

0. dat de Raad van Beroep te Amsterdam, 
met vernietiging van de beschikking van den 
Gemeenteraad, heeft verstaan dat de aan be
langhebbende opgelegde aanslag zal worden 
verminderd tot een a,anslag berekend naar een 
huurwaarde van f 14,400, na te hebben over
wogen: 

,,dat belanghebbende in beroep heeft aan
gevoerd, dat de aanslag had behooren te zijn 
gere~eld naar eene huurwaarde van f 12,000, 
terwijl de Burgemeester van Haarlem in zijn 
vertoogschrift heeft geconcludeerd tot ver
mindering van den aanslag tot een, geregeld 
naar een huurwaarde van f 21.000; 

,,dat vaststaat: dat de N.V. B. op 1 Jan. 
1932 als eigenares het genot had van fabrieks
gebouwen met toebehooren, kantoorgebouw, en 
woningen te Haarlem aan den ......... weg ... ; 
dat deze N. V . bij vonnis van 22 Sept. 1931 
is verklaard in staat van faillissement met 
benoeming van belanghebbende tot curator; 
dat belanghebbende in Juni 1932 de fabrieks
gebouwen met toebehooren, kantoorgebouw en 
woningen benevens de machinerieen en toe
stellen en den roerenden voorraad inventaris 
heeft verkocht aan de N . V. C. te D. voor 
f 300,000 ; dat in den koopprijs begrepen was 
f 65,000 voor roerende zaken en f 40,000 voor 
machines en uitrusting der fabriek die onroe
rend waren door bestemming ; dat de stich
tingskosten der gebouwen hebben bedragen 
I 552,100 en de kostprijs van den grond 
f 145,700; 

"dat beide partijen zich op het standpunt 
hebben gesteld, dat de huurwaarde in dit ge
-val niet kan worden bepaald door vergelijking 
met onder normale omstandigheden gehuurde 

• 

peroeelen van dezelfde of meest nabijkomende 
soort en welke onder dezelfde of meest nabij
komende omstandigheden verkeeren; 

"dat ook den Raad van het bestaan van 
zoodanige perceel en niet is gebleken; 

"dat derhalve de huurwaarde moet worden 
gesteld op zes ten honderd, berekend over de 
verkoopwaarde; 

"dat belanghebbende deze verkoopwaarde 
wenscht gesteld te zien op f 200,000, waarop 
zij door eenige makelaars en deskundigen op 
het gebied van fabrieksgebouwen in zijn op
dracht ongeveer was gesteld na faillietverkla
ring van zijne curanda einde 1931 en welke 
waarde ook overeenstemt met den p1·ijs, dien 
het complex in Juni 1932 bij verkoop heeft 
opgebracht; 

,,dat de Burgemeester van Haarlem de ·ver
koopwaarde afgeleid wenscht te zien uit de 
stichtingskosten met dien verstande, dat hij de 
verkoopwaarde gelijk stelt aan de reproductie
kosten en deze laatste afleidt uit de stichtings
kosten; 

,,dat inderdaad de reproductiekosten leid
draad kunnen zijn voor de bepaling der ver
koopwaarde, doch het onjuist is deze beide 
gelijk te stellen; 

"dat toch gegadigden, gesteld voor de keuze 
om hetzij een bestaand gebouw in gebruik te 
nemen, hetzij een nieuw gebouw te stichten, 
bij geheel gelijken prijs zeer stellig aan het 
laatste den voorkeur zullen geven, omdat zij 
het gebouw dan geheel kunnen inrichten en 
indeelen naar eigen believen, gebruik kunnen 
maken van de modernste vindingen en een 
geheel nieuw gebouw in gebruik kunnen 
nemen; 

"dat het gemis van deze voordeelen bij het 
koopen van een bestaand gebouw alleen dan 
kan worden goedgemaakt, indien de prijs 
daarvan aanmerkelijk lager is dan de stich
tingskosten van een nieuw gebouw zouden be
dragen; 

"dat zoowel voor de stichting van een nieuw 
gebouw als bij den aankoop van een bestaand 
gebouw de ondergrond moet worden betaald 
en daarvan de kosten in beide gevallen gelijk 
zijn te achten; 

" dat nu een schatting der verkoopwaarde 
van een bestaand gebouw op de helft der som 
van de grondwaarde en de reproductiewaarde 
(grondwaarde plus bouwkosten) veelal onge
veer aan de werkelijkheid beantwoordt; 

,,dat de Burgemeester van Haarlem de re
productiewaarde van de gebouwen, rekening 
houdende met de daling der bouwprijzen, 
heeft geschat op 40 pct. van de werkelijk be
stede stichtingskosten, zijnde 40 pct. van 
f 522 000 = f 220,840 en die van de terreinen 
op f'4 per M2. of voor het onderwerpelijk 
terrein van 32.372 M2. op f 129,488, tegen 
welke schattingen op zich zelve door belang
hebbende geen bezwaren zijn aangevoerd en 
die ook den raad niet onaannemelijk voor
komen; 

" dat de verkoopwaarde, bepaald volgens het 
door de gemeente bedoelde stelsel dus zou be-

f 220,840 + f 129,488 + f 129,488 
dragen ----------------

2 

f 239,908 of rond f 240,000; 



397 17 OCTOBER 

,,dat de waardeering volgens dit stelsel leidt 
tot geheel dezelfde uitkomst al s die van be
langhebbende, mits daarop eveneens eene nood
zakelijke correctie zij toegepast; 

,,dat belanghebbende immers bij de bepa-
1 ing van de verkoopwaarde ten onrechte bui
ten aanmerking heeft gelaten de zaken, die 
door bestemming onroerend waren,. daar deze 
van het onroerend goed deel uitmaakten en 
dus daaronder behooren te worden begrepen; 

,,dat belanghebbende de waarde van het on
roerend goed zonder de zaken onroerend door 
bestemming gesteld heeft willen zien op 
f 200,000 en heeft medegedeeld, dat hij dit 
bedrag heeft gevonden door _rekening te hou
den met een aftrek van f 40,000 wegens op
brengst der zaken, onroerend door bestem
ming; 

,,dat dus met inbegrip dezer zaken ook vol
gens belanghebbende de waarde f 240,000 be
l iep; 

,,dat de verkoopwaarde naar 's Raads oor
deel nu ook op f 240,000 moet worden be
paald, waar een door den raad bruikbaar 
geacht stelsel van waardeering tot deze uit
komst leidt en ten overvloede de juistheid 
daarvan door een betrekkelijk kort na 1 Jan. 
1932 gevolgden verkoop van het onroerend 
goed is bevestigd ; 

,,dat mitsdien de uitspraak, waarvan be
roep , moet worden vernietigd en de aanslag 

·verminderd tot een naar een huurwaarde van 
zes ten honderd, gerekend over f 240,000"; 

0. dat belanghebbende als middel van cas
satei heeft voorgesteld: 

,,S. of v. t. van de artt. 277 en 280 der Ge
meentewet en de artt. 1, la en 3 van de ver
ordening op de heffing eener belasting onder 
den naam van straatbelasting der gemeente 
Haarlem", en tot toelichting van het middel 
heeft aangevoerd, dat de R aad van Beroep 
bij de bepaling van de verkoopwaarde der 
perceelen van B. ten onrechte daarbij heeft 
inbegrepen de zaken, die onroerend zijn door 
bestemming, met andere woorden de uitn1s
t ing van de fabriek met toebehooren, zooals 
daar zijn machines, toestellen en gereedschap
pen, al hetgeen art. 563, 1°, B. W. noemt; 

0. dienaangaande: 
dat inderdaad de Raad van Beroep bij de 

berekening van de verkoopwaarde der onde1·
werpelijke perceelen, voor de toepassing van 
boven besproken belastingverordening ervan 
is uitgegaan, dat de door bestemming onroe
rende zaken, die zich bevinden in een tot een 
gebouwd e igendom behoorend gebouw, geacht 
moeten worden van dat gebouwd eigendom 
deel uit te maken; 

dat, wat betreft de termen "gebouwde eigen
dommen" en "ongebouwde eigendommen", 
welke in eenige artikelen, waaronder art. 280 
der Gemeentewet voorkomen. moet worden 
aangenomen, dat zij aldaar gebruikt worden 
in denzelfden zin, als in de wet op de grond
belasting; 

dat immers art. 280 der Gemeentewet is ont
staan uit het bij de wet van 24 Mei 1897, 
S. 156, aan het toenmalige art. 240 dier wet 
toegevoegde 2e lid, waarbij onder letter i de 
straatbelasting werd geregeld, terwijl uit de 
desbetreffende parlementaire stukken blijkt, 
dat bij die regeling is voortgebouwd op de 

reeds aan de gemeenten toekomende bevoegd
heid opcenten op de grondbelasting te heffen, 
zijnde de straatbelasting ingesteld, omdat daar
aan om verschillende redenen de voorkeur 
werd gegeven boven verhoging van het aantal 
der toegestane gewone opcenten op de grond-
belasting; 

dat het verband met de wet op de grond
belasting ook voortvloeit u it art. 278 van 
eerstgemelde wet, hetwelk, als het toestaat 
opcenten op de grondbelasting te heffen voor 
,,gebouwde en ongebouwde eigendommen", 
met die woorden niet anders kan bedoelen dan 
de voorwerpen, die ook den grondslag voor 
het heffen van de hoofdsom der belasting 
vormen; 

dat ten behoeve van de grondbelasting de 
belastbare opbrengst van de gebouwde en 
ongebouwde eigendommen voor het geheele 
Rijk periodiek, volgens bij een afzonderlijke 
wet te stellen regelen, wordt herzien, welke 
herziening, wat de gebouwde eigendommen 
betreft, ingevolge art. 59 der wet op de 
grondbelasting, zooals het oorspronkelijk luid
de, vóór den len Jan. 1875 en daarna elke 
twintig jaren moest plaats vinden; 

dat daarnaast art. 6 dier wet tusschentijd
sche herziening kent ten opzichte van afzon
derlijke gebouwde en ongebouwde eigendom
men, onder meer voor het geval en naarmate 
dat deze veranderingen ondergaan; 

dat in verband hiermede art. 7 bepaalt, 
wat voor de gebouwde eigendommen onder 
verandering wordt verstaan, doch daarbij niet 
gewaagt van het aanbrengen of verwijderen 
van door bestemming onroerende zaken, het
geen toch op zijn plaats zou zijn geweest 
naast de "bij-, op- of aanbouw of gedeeltelijke 
vern ieuwing" en de "gedeeltelijke a fbraak" , 
waarvan het artikel spreekt, indien dusdanige 
zaken voor de grondbelasting bij de gebouwde 
e igendommen moesten worden inbegrepen; 

dat, moet uit het bovenstaande reeds worden 
afgeleid dat dit laatste niet het geval is, deze 
gevolgtrekking haar bevestiging vindt in on
derscheidenlijk art. 3 en art. 6 van de ter uit
voering van art. 59 voornoemd tot stand ge
brachte wetten van 22 Juli 1873, S. 116 en 
van 2 Mei 1897, S. 124, welke artikelen in
houden dat bij de berekening der belastbare 
opbrengst "van gebouwde eigendommen, die
nende tot fabrieken, trafieken of werkplaat
sen" (eerstgenoemde wet) of "van gebouwde 
eigendommen" in het algemeen" (laatstge
noemde wet) de waarde van daartoe behooren
de vaste en losse werktuigen niet in aanmer
king wordt genomen; 

dat uit een en ander volgt, dat ook voor de 
toepassing van art. 280 der Gemeentewet en 
de daarop steunende belastingverordening der 
gemeente Haarlem de in een fabrieksgebouw 
aanwezige machines, toestellen en gereedschap
pen niet gelden als onderdeel van het betref
fende gebouwde eigendom, zoodat het voor
melde uitgangspunt van den Raad van B e
roep onjuist is en bij het middel terecht daar
tegen wordt opgekomen; 

0. voorts ambtshalve: 
dat den H. R. uit de uitspraak niet duide

lijk is geworden, of in de cijfers van de ge
meente, waarop de Raa d van Beroep eensdeels 
zijn beslissing doet steunen, een bedrag voor 
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den onroerenden fabrieksinventaris begrepen 
is, terwijl, mocht dit niet het geval zijn, als
dan de overeenstemming in waardebepaling 
van de gemeente en die van belanghebbende 
- op welke overeenstemming de R aad van 
Beroep zich mede beroept - zou ontbreken; 

dat deswege de uitspraak niet voldoet aan 
de eischen gesteld bij art. 16 der wet op de 
Raden van Beroep voor de directe belastingen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be

roep voor de directe belastingen te Amster-
dam ter verdere behandeling van de zaak in 
voltallige vergadering met inachtneming van 
dit arrest. 

(W.) 

18 October 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 8 j 0

• art. 15.) 
Nu de a fkondi ging ingevolge het 3e lid 

in de aangrenzende gemeente, waar ap
pellante is gevestigd, later heeft plaats 
gehad dan in de gemeente, waar de in
richting zou worden opgericht, moet de 
termij n van 14 dagen, in art. 15 bedoeld, 
gerekend worden te loopen vanaf den dag 
der· afkondiging in eerstbedoelde gemeente. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Koninklijke Oude Nobele Schutterij der 
Stadt ende Vrijheit Valkenborgh te Valken
burg tegen het besluit van burgemeester en 
wethouders van Oud-Valkenburg van 19 Dec. 
1933, waarbij haar vergunning is geweigerd 
voor de oprichting van een schietboom op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Oud-Val
kenburg sectie A n°. 5; 

D en Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 October 1934, n°. 295; 

Op de voordracht van Onzen Minister vall 
Hociale Zaken van 12 October 1934, n° . 623 H, 
Afd. Arbeid ; 

0 . dat het besluit van burgemeester en wet
houders steunt op de overweging, dat de schiet
boom is geplaatst op een afstand van minder 
dan 25 m van het Oud-Valkenburgervoetpad 
en daardoor gevaar ontstaat voor het verkeer, 
aan welk gevaar niet door het stellen van 
voorwaarden kan worden tegemoet gekomen, 
daar van dit voetpad vooral gedurende de 
zomermaanden en nog meer door het aldaar 
drukke vreemdelingenverkeer zeer veel ge
bruik wordt gemaakt; dat eveneens binnen 
de door den heer Directeur der Normaal
Schietschool aangegeven onveilige strook, een 
Hockey-clubveld en het speelveld der Patro
naatsvoetbalclub zijn ; dat door de ,e igenaars 
van het terrein, "·aarvoor de inrichting is ge
vraagd, reeds bij het gemeentebestuur aan
vraag is gedaan om het genoemde voetpad tot 
een grooten verkeersweg uit te breiden; dat 
door de gemeente Valkenburg met hunne ge
meente reeds een uitbreidingsplan in voorbe
reiding is, waarvoor het genoemde perceel in 
de eerste plaats in aanmerking komt; dat aan 
deze bezwaren niet door het stellen van voor
waarden kan worden tegemoet gekomen; 

dat de appell ante in beroep aanvoert, dat 
zij met verbazing heeft kennis genomen van 

de afwijzende beschikking van burgemeestei
en wethouders der gemeente Oud-Valkenburg 
op het verwek tot plaatsing van een schiet
boom op een perceel onder de gemeente Oud
V al kenburg, kadastraal bekend onder sectie is 

11°. 5; dat immers deze schietboom reeds is 
geplaatst op dit terrein na verkregen vergun
ning van diezelfde burgemeester en wethou
ders, die thans vergunning weigeren onder 
a ll erlei gezochte voorwendsels; dat immers 
door de standplaats van den schietbok en 
door de richting, waarin geschoten word t, elk 
gevaar voor het verkeer over het nabijgelegen 
voetpad bij voorbaat is uitgesloten; dat de 
Hockey- en Voetbalclub, wier speelveld binnen 
de onveilige strook ligt, alleen dàn gebruik 
maken van het terre in , wanneer de sch iet
oefeningen der schutterij zijn afgeloopen; dat 
er van eenig uitbreidingsplan der gemeenten 
Valkenburg en Oud-Valkenburg geen sprake 
is, te minder, daar de betrokken gemeente
besturen aanhoudend met el kander kibbelen 
over de onbenulligste kleinigheden; dat overi
gens dit onvoldragen uitbreidingsplan di t 
schieten slechts dàn gevaarl ijk zou maken. 
wanneer langs het eventueel tot weg te ver
breeden voetpad huizen zouden worden ge
bouwd, waarop binnen afzienbaren tijd niet 
de geringste kans bestaat, wegens de onmid
dellijke nabijheid van de steeds met overstroo
ming dreigende Geul ; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
de appellante in haar beroep, dat, krachtens 
art. 15 der Hinderwet, van de beslissing o.m. 
ingevolge art. 8 genomen, beroep bij Ons 
openstaat binnen veertien dagen na de afkon
dig ing bij art. 8 bedoeld; 

dat in het onderwerpelijke geval de afkon
diging van de bestreden beslissing van burge
meester en wethouders van Oud-Valkenburg in 
deze gemeente heeft plaats gehad op 19 Dec. 
1933, doch dat, blijkens de stukken, deze be
sli ssing overeenkomstig het bepaalde in art. 
8, 3e lid, der wet in de gemeente Valkenburg 
eerst op 28 December daaraanvolgende is 
bekend gemaak•; 

dat de strekking van het 3e lid van a rt. 8. 
geen andere kan zijn dan om, in het geval, 
voorzien in art. 6, laatste lid der wet, belang
hebbenden in de daarbedoelde gemeenten met 
het oog op eventneel door hen in te steil en 
beroep met de bes! issing van het gemeente
bestuur in kennis t.:; stellen ; 

dat, daar de appellante in de gemeente Val
kenburg gevestigd is, haar op 5 Januari 1934 
bij Ons ingekomen beroep mitsdien geacht 
moet worden binnen den bij art. 15 voorge
schreven beroepstermijn te zijn ingesteld; 

dat derhalve de appellante in haar beroep 
ontvankelijk is; 

0. ten aanzien van de zaak zelve, dat, nu. 
blijkens het ambtsbericht van den Directeur
Generaal van den Arbeid, ingewonnen naar 
aan le iding van een schrijven van de Afdeel ing 
van den Raad van State voor de Geschi ll en 
van Bestuur, in de zoogenaamde onveil ige 
wne, behalve het door burgemeester en wet
houders bedoelde voetpad, een kunstweg en 
een won ing met tuin en bijgebouwen (het 
Kasteel Oost) zijn gelegen, van de oprichting 
van den schietboom gevaar voor de omgeving 
is te duchten, aan welk bezwaar door het stel-
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Jen van voonvaarden niet kan worden tege- 1 

moet gekomen; 
dat onder deze omstandigheden de gevraagde 

ve1·gunning terecht door burgemeester en wet
houders is geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goeàgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast 

enz . 
(A.B.) 

18 Octube,· 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. {Ambtenarenwet 
1929 art. 58 le lid.) 

Eervol ontslag als teekenaar in dienst 
der P.T.T. wegens ongeschiktheid. 

Op grond van te zijner kennis gekomen 
gegevens neemt de Centrale R aad van 
Beroep aan, dat aanne,nelijk is te achten, 
dat gedaagde in het jaar 1933 in strijd 
met zijn plicht als ambtenaar aan een 
aannemer inlichtingen heeft verschaft over 
bepaalde punten met betrekking tot aan
bested ingen van wege den dienst der 
P.T.T. en beslist, dat de directeur-gene
raal der P.T.T. bevoegd was gedaagde 
wegens ongeschiktheid eervol ontslag als 
teekenaar te verleenen. 

Uitspraak in zake: 
De Directeur-Generaal der Posterijen, Tele

graf ie en 'l'elefonie te 's-Gravenhage, eischer 
in hooger beroep, voor wien ter openbare te
rechtz itting als gemachtigde is opgetreden: 
Mr. G. H . Dijkrnans van Gunst, administrateur 
bij het Hoofdbestuur der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie, wonende te 's-Gravenhage, 

tegen: 
W. van G., wonende te 's-Hertogenbosch, ge
daagde in hooger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, bijgestaan door 
zijn raadsman Mr. J. H. van Maarseveen, ad
vocaat te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Directew--Generaal der Posterijen, 

Telegrafie en Telefonie bij besluit van 2 No
vember 1933 - gelet op artikel 93 en 98, 
lid 1, onder g, van het Algemeen Rijksambte
narenreglement en op het Organiek Besluit 
P .T .T. 1928 en gez ien het advies van den 
Hoofdingenieur-Directeur dd . 21 October 1933 
- met ingang van 1 Januari 1934 aan W. 
van G. te 's-Hertogenbosch, wegens onge
schiktheid, eervol ontslag als teekenaar heeft 
ve rleend; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Herto
genbosch bij uitspraak van 18 Juni 1934 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen -
voormeld besluit heeft vernietigd; 

0. dat de Directeur-Generaal der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie van deze uitspraak 
tijdig is gekomen in hooger beroep, bij be
roepschrift op de daarbij aangevoerde gron
den vorderende, dat deze Raad die uitspraak 
zal vernietigen en zal bes! issen, dat het door 
den Directeur-Generaal voornoemd bij be-

schikking van 2 November 1933 tegen 1 Ja 
nuari 1934 gegeven eervol ontslag wegens on
geschikthe id wordt gehandhaafd; 

l n rechte: 
0. dat de hoofdvraag, welke ten deze moet 

worden beslist, is, of aannemelijk is te ach
ten, dat W. van G. voornoemd in het jaa ,~ 
1933, in strijd met zijn plicht als ambtenaar , 
aan M. A. van den B., aannemer te Moor
d,·echt, inlichtingen heeft v_erstrekt over be
paalde punten met betrekkmg tot aanbeste
dingen van wege den dienst der P osterijen. 
Telegrafie en Telefonie; 

0. dat voornoemde M. A. van den B ., bij 
zijn verhoor op 6 Juli 1933 te Gouda door 
den Inspecteur van Politie te 's-Gravenhage 
S. W. J. van der Mark, verklaard heeft, dat 
hij, M. A. van den B ., van W. van G. in den 
loop van 1933 ongeveer 30 maal, tegen gel 
delijke belooning, in totaal geschat op f 250 
inlichtingen heeft verkregen over aannemin
gen, uit te voeren bij de P.T.T., welke in
lichtingen bestonden uit de opgave van de 
namen der aannemers, die door den dienst 
der P.T.T. waren uitgenoodigd in te schrij
ven en van het bedrag der ramingen; 

0. voorts dat in het door de justitie in 
beslag genomen zakboekje driemaal de naam 
van gedaagde in hooger beroep voorkomt, met 
diens woonadres, al is dit niet telkens met 
juistheid weergegeven; 

0. dat weliswaar voornoemde van den B. , 
a ls getuige gehoord ter terechtzitting van het 
Ambtenarengerecht te 's-Hertogenbosch op 3 
Maart 1934, voormelde verklaring heeft in 
getrokken, doch daarvoor niet eene reden 
heeft opgegeven, welke dezen Raad betrouw
baar voorkomt; moetende veeleer worden: 
aangenomen, dat die intrekking heeft pl aats. 
gehad, omdat van den B. van handhaving 
van zijn oorspronkelijke verklaring kwade ge
volgen voor zich zelf duchtte; 

0 . dat deze R aad de verkl aringen van vool'
noemden van den B., op 3 Maart 1934 en op 
28 Mei 1934 ter terechtzitting van het Amb
tenarengerecht te 's-Hertogenbosch afgelegd, 
welke verklaringen inhielden, dat hij niet kon 
zeggen, waarom hij den naam en(of) het 
adres van van G. een ige malen in zijn zak
boekje had geschreven, geheel ongeloofwaal'
dig acht en aanneemt, dat die verklaringen 
werden afgelegd, omdat de reden, waarom in 
werkelijkheid de naam en{of) het adres van 
van G. eenige malen in het zakboekje voor
kwam niet van onschuldigen aard is, doch 
juist verband houdt met de bovenbedoelde 
misdragingen; 

0. dat deze Raad, op grond van hetgeen 
in de onmiddellijke voorafgaande v ier rechts
overwegingen voorkomt, de in de eerste 
rechtsoverweging gestelde vraag bevestigend 
beantwoordt; 

0. dat derhalve, gelet op het bepaalde bij 
artikel 93 en bij artikel 98, lid 1, onder (! , 
van het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en op het Organiek Besluit P.T.T. 1928, 
e ischer in hooger beroep bevoegd was W. van 
G., wegens ongeschiktheid, eervol ontslag al s 
teekenaar te verleenen; 

0. dat dus, met vernietiging van de ui t
spraak, waarvan beroep, het beroep, door ·w. 
van G. ingesteld tegen voormeld besluit van 
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2 November 1933 moet worden verklaard on
g-egrond; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het beroep, door W. van G. inge-

steld tegen het voormelde besluit van den 
Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie van 2 November 1933, onge
grond. 

(A.B.) 

18 Octo be,· 1934. UITSPRAAK van den Cen
t.ralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 art. 58 4e lid, Wet Reservepersoneel 
landmacht 1905 art. 36 .) 

Eervol ontslag van een reserve-tweede
! ui tenant der infanterie ter zake van onge
schiktheid om in den verkregen rang bij 
het reserve-personeel der landmacht te 
dienen. 

Beroep tegen de Ministerieele Beschik
king van 10 Maart 1933, Ile Afd. N°. 42 
(verbod van aanslu iting of eenigerle i 
s teunverleening aan groepen of vereeni
g ingen van personen op fascistischen 
grondslag ) is, als zijnde gericht tegen 
een algemeen verbindend voorschrift, niet
ontvankelijk. 

Ongeschiktheid, bedoeld in art. 36 sub 
6° van de wet voor het reservepersoneel 
der landmacht 1905, is ook dan aanwezig, 
indien een officier, hij moge overigens be
kwaam zijn, blijk geeft eigenschappen van 
karakter, geest of gemoed te bezitten, 
welke het onmogelijk maken hem als of
ficier te handhaven. 

Betrokkene heeft een zoodanig gemis 
aan begrip nopens de plichten van en aan 
verantwoordelijkheidsgevoel a ls officier, 
dat hij a ls ongeschikt moet worden aange
merkt om in den verkregen rang bij het 
reserve-personeel der landmacht te dienen. 

Mr. J. C. F. H. , wonende te 's-Gravenhage, 
]dager, 

tegen: 
Hare Majesteit de Koningin , verweerster, enz. 

1 n rechte: 
0. dat blijkens de gedingstukken het K . B. 

Yan 12 Juni 1934 is genomen, nadat een com
missie, als bedoeld in de slotalinea van art. 
36 van de Wet voor het reserve-personeel der 
landmacht 1905, de ongeschiktheid, sub 6° 
van dat artikel bedoeld, van klager had er
kend, zoodat, krachtens het bepaalde in art. 
2 van de Militaire Ambtenarenwet 1931, j 0

• 

artikel 3, lid 2, sub b, der Ambtenarenwet 
1929, deze Raad bevoegd is van het tegen 
dat besluit gerichte beroep kennis te nemen; 

0 . dat, voorzoover klager in beroep komt 
tegen de Ministerieele Beschikking van 10 
Maart 1933, Ilde Afdeeling, N °. 42, dit be
roep moet worden verklaard niet-ontvanke
lijk; 

0. toch dat bedoelde Ministerieele Beschik
king inhoudt en dienovereenkomstig bij Leger
order 1933, N°. 79 M.A., is ter kennis ge
bracht van de landmacht, dat aansluiting bij 
of eenigerlei steunverleening aan groepen, of 
vereen igingen van personen op fascistischen 

grondslag in strijd is met de plichten van 
den militairen ambtenaar en derhalve verbo
den; 

0. dat derhalve die beschikking - daarge
laten of de Minister van Defensie al of niet 
bevoegd was een zoodanige beschikking te 
geven - bedoeld was als een algemeen ver
bindend voorschrift, en krachtens het be
paalde in artikel 58, lid 4, van de Ambte
narenwet 1929 beroep tegen een a lgemeen 
verbindend voorschrift niet-ontvankelijk is; 

0. a lsnu ten aanzien van klagers beroep, 
voorzoover dit betrekking heeft op vorenbe
doeld K. B. van 12 Juni 1934, dat krachtens 
artikel 36, sub 6°, van de Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 een of
ficier niet uit den dienst kan worden ontsla
gen dan ter zake van onbekwaamheid of on
geschikthe id om in den verkregen rang bij 
het reserve-personeel der landmacht te dienen, 
wat de ongeschiktheid betreft, voorzoover het 
bepaalde onder 4° en 5° niet toepasselijk is, 
kunnende krachtens artikel 37, lid 1, dier 
wet zoodanig ontslag niet anders dan eervol 
worden verleend; 

0. dat niet voor betwisting vatbaar is, dat 
de in vermeld artikel 36, sub 6°, bedoelde 
ongeschiktheid van den betrokken officier 
staat ter beoordeeling van de Kroon, zijnde 
van zoodanige ongeschiktheid ook dan sprake, 
indien een officier, hij moge overigens be
kwaam zijn, blijk geeft e igenschappen van 
karakter, geest of gemoed te bezitten, welke 
het onmogelijk maken hem als officier te 
handhaven; 

0. dat klager, die lid is van en een leidende 
functie bekleedt in de N ationaal Socialisti
sche Beweging (N. S. B.), en die een belofte 
van trouw aan den leider der N. S. B. heeft 
afgelegd, blijkens zijn antwoord op een der 
desbetreffende, hem door bovenbedoelde com
missie gestelde vragen, heeft te kennen ge
geven, dat, wanneer de omstandigheden er 
toe zouden leiden, dat de N . S. B. scherp 
tegenover het wettig gezag zou komen te 
staan, en hij dan, als officier onder de wa
penen zijnde of geroepen, in critieke momen
ten, krachtens een bevel van het bevoegde 
Militair gezag, gewapenderhand tegen zijn 
partijgenooten zou moeten optreden, in zoo
danig geval de belofte, die hij bij zijn be
noeming (als officier) heeft afgelegd, zou 
praevaleeren, daarbij nog vermeldend, dat, 
wanneer een N. S . B.er onder de wapenen 
moet komen, zijn lidmaatschap dan automa
tisch vervalt en hij dan formeel geen N. S. B.er 
meer is; 

0 . dat klager - wien in verband met vo
renbedoeld antwoord vanwege de commissie 
was te kennen gegeven, dat het onaanneme
lijk is, dat door een maatregel als door hem 
vermeld in dat antwoord - een bloote for
maliteit - zijn sympathieën ten aanzien van 
de N S . B. plotseling zouden ophouden te 
bestaan, en aan wien alsnog de vraag is ge
steld, of hij in verband hiermede een daad
werkelijk optreden in omstandigheden, als in 
de vorige vraag bedoeld, tegenover zich zelf 
kan verantwoorden - het volgende antwoord 
heeft gegeven : ,,Wanneer ik in die omstan
digheden zou komen, dan beschouw ik mij
zei f als " werktuig" van de overheid en dan 

• 
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rust de verantwoordelijkheid niet op mij, maai· 
op de overheid, zoodat ik geen zorg voor die 
verantwoordelijkheid behoef te maken."; 

0. dat dit antwoord getuigt van een zoo
danig gemis aan begrip nopens de plichten 
van en aan verantwoordelijkheidsgevoel als 
officier, dat reeds daarom een officier met 
een dergelijke mentaliteit als ongeschikt moet 
worden aangemerkt om in den verkregen rang 
bij het reserve-personeel der landmacht te 
dienen; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit van 12 
Juni 1934 noch feitelijk, noch rechtens met 
de toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften strijdt, te1·wijl niet is gebleken, dat 
de Minister van Defensie van zijn bevoegd
heid - om een ongeschikt officier eervol te 
ontslaan - kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

0 . dat derhalve het beroep, voorzoover het 
is gericht tegen evenbedoeld besluit, onge
grond behoort te worden verklaard; enz. 

(N. J) 

19 .Ortuber 1934. ARRES'r van den Hoogen 
Raad. (Motor- en Rijw.wet art. 25 . ) 

De onderscheiding door eischer tot cas
satie, oorspr. ged. , gemaakt tusschen aan
rijdi ng en botsing (het toeloopen van den 
voetganger op de auto) kan hem niet 
baten . Vast taat immers, dat verweerder 
onder de rijdende auto van eischer is ge
raakt en het doet, voor de aansprakelijk
heid volgens art. 25 Motor- en Rijwielwet 
niet ter zake, of dit ongeval een botsing 
of een aamijding moet worden genoemd. 
(Eenigszins anders, echter met gelijk re
sultaat, Proc.-Gen . Bes ier) . 

C. Alberts, taxichauffeur, wonende te Wau
bach, Ubach over Worms, eischer tot cassatie 
,·an een tusschen partijen gewezen arrest van 
het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 12 
December 1933, adv. Mr. Dr. P . A. Roeper 
Bosch ; (niet gepleit) 

tegen: 
L. Kohnen, ook wel genaamd Cohnen, mijn
werker, wonende te Schinveld, verweerder in 
cassatie, niet verschenen. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Tegen de beslissing omtrent deze grief is 

het middel tot cassatie gericht. Dit luidt: 
"S., althans v. t. van artt. 343, 347 en 353 

alsmede 199 en 103 Rv., van art. 25 Motor
en Rijwielwet en artt. 1401, · 1402, 1407 en 
1932 B. W. omdat het Hof op een grief van 
den appellant - thans eischer in cassatie -
dat niet bewezen is, dat appellant den ge
intimeerde had aangereden, slechts heeft over
wogen, dat alleen beslissend is hot antwoord 
op de vraag, of het ongel uk gebeurd 
door een botsing - waaronder het Hof 
met appellant wil verstaan het toeloopen 
van iemand op een auto - is te wijten 
aan de schuld van den bestuurder, zulks ten 
onrechte, omdat tegenover appellants ontken
tenis, dat hij tegen den verweerder heeft aan
gereden, het Hof had behooren te onderzoe-

L. 1934. 

ken , a lthans had behooren te overwegen, of 
het bewijs, dat appellant den geïntimeerde 
wel heeft aangereden, geleverd was, waarbij 
het Hof, dit nalatende, over het hoofd heeft 
gezien, dat een veroordeeling tot schadever
goeding op grond van art. 25 Motor- en Rij
wiel wet alleen mogelijk is, wanneer eene aan
rijding - gel ijk de Rechtbank bewezen achtte 
- ook inderdaad bewezen is, zoo dat het Hof 
een hiertegen gerichte gr ief opnieuw had be
hooren te onderzoeken en niet kon volstaan 
met de schuld van den bestuurder vanzelf
sprekend zeer goed mogelijk te achten". 

Het komt mij voor, dat dit middel voor
eerst feitelijken grondslag mist, voor zoover 
daarbij is beweerd, dat ook het Hof onder een 
botsing wil ve1·staan het toeloopen van iemand 
op een auto. Het Hof zegt alleen, dat Alberts 
dit onder een botsing verstaat. 

In zooverre ga ik met het middel mede, dat 
het ook mij voorkomt, dat het Hof in de aan
gehaalde overweging ter weerlegging van de 
eerste grief niet zeer gelukkig is geweest. 
Met name heeft het uit het oog ve1·loren, dat 
bij dagvaarding was gesteld, dat Alberts 
Kohnen had aangereden, en dat Alberts dit 
had ontkend, een onderscheid makende tus
schen aanrijding en botsing. Het Hof kon dus 
niet volstaan met de overweging, dat het on
geluk in elk geval aan de schuld van Alberts 
was te wijten, doch had te onderzoeken, of de 
gestelde aanrijding was bewezen. 

Wil men tusschen aanrijding en botsing met 
een motorrijtuig een onderscheid maken dan 
kan het m. i. geen ander zijn, dan dat aan
rijding het in beweging zijn van het motor
rijtuig veronderstelt, terwijl botsing met een 
motorrijtuig ook kan geschieden terwijl dit 
stilstaat. Iedern aanrijding is wel een botsing, 
doch niet iedere botsing is een aanrijd ing. Het 
Hof had dus te onderzoeken en te beslissen, 
of het motorrijtuig tijdens het ongeval in be
weging was. 

Ik kan echter niet toegeven, dat het Hof 
hiei·mede in gebreke is gebleven . Weliswaar 
komt omtrent dit punt niets voo1· in de door 
mij aangehaalde overweging, welke dient om 
de eerste grief te weerleggen, maar in het 
verdere verloop van het arrest, waar het Hof 
de tweede grief en tegelijkertijd het inciden
teel hooger beroep bespreekt, is dit punt wel 
behandeld. Het Hof heeft hier overwogen: 

"dat meerdere getuigen der contra-enquête 
hebben verklaard, dat de auto, toen geïnti
meerde werd overreden nog een vrij f linke 
vaart hield, zoodat hij door andere(n·) moest 
worden tegengehouden". 

Wanneer hierop het Hof als zijn oordeel 
laat volgen, .,dat de appellant zijn auto had 
moeten stopzetten, zoodat hij alleen de schuld 
is van het plaats gevonden sinister", wordt 
het duidelijk, dat het Hof als bewezen heeft 
aangenomen, dat tij<lens het ongeval het mo
torrijtuig van Albe1·ts in beweging was, zoo
dat dit ongeval een aanrijding is geweest, zij 
het dan ook, dat dit als bewezen aannemen 
is geschied in eene overweging, waar men het 
niet in de eerste plaats zou verwachten. 

Het middel is derhalve ongegrond. 
Ik concludeer, dat het beroep zal worden 

verworpen en dat de eischer zal worden ver
' oordeeld in de kosten in cassatie gevallen. 

26 
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De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

verweerder Kohnen tegen den tegenwoordigen 
e ischer Alberts heeft ingesteld een vorder ing 
tot vergoeding van schade door Kohnen ge
leden doordien hij is aangereden door eischer, 
terwijl deze zijn auto of taxi bestuurde en hij, 
Kohnen dientengevolge is verwond; 

dat Aiberts de gestelde aanrijding en schuld 
aan zijn kant heeft ontkend en heeft om
schreven dat niet hij, maar Kohnen schuld 
had aan het ongeval , dat hij, Alberts, behoor
lijk langzaam heeft gereden en regelmatig 
signalen heeft gegeven, terwijl Kohnen plot
seli ng zoncler zich te vergewissen of de straat 
vrij was, de verkeerde richting uitkijkende 
(van de auto af) hard loopende den weg is 
overgeloopen en toen is aangeloopen tegen 
het voorste gedeelte van het rechtervoorspat
bord, is gevallen en onder de auto is geraakt; 

dat de Arr.-Rechtbank te Maastricht den 
eischer Alberts heeft toegelaten tot het door 
hem aangeboden getuigenbewijs en de Recht
bank na de getuigenverhooren bij vonnis van 
16 Maart 1933 Alberts heeft veroordeeld om 
aan Kohnen te vergoeden ¾ gedeelte der bij 
staat op te maken schade, door Kohnen als 
gevolg van bedoelde aanrijding geleden en 
nog te lijden en in de helft der door dezen 
gemaakte proceskosten; 

dat Alberts van dit vonnis in hooger beroep 
is gekomen en daartegen grieven heeft aan
gevoerd, welke door Kohnen zijn bestreden, 
terwijl deze zijnerzijds is gekomen incidenteel 
in beroep in zoover de Rechtbank Alberts niet 
heeft veroordeeld tot a lgeheele schadevergoe
ding en tot betaling van a lle proceskosten; 

dat het Gerechtshof het principaal beroep 
ongegrond en het incidenteel beroep gegrond 
heeft bevonden, het vonnis der Rechtbank 
heeft vernietigd, voor zoover Alberts daarbij 
is veroordeeld tot vergoeding van ¾ der door 
Kohnen gevorderde schadevergoeding en in 
de helft der proceskosten, terwij I het Hof 
Alberts heeft veroordeeld tot algeheele vol
doening van die schade en tot betaling van 
alle proceskosten in eersten aanleg; 

dat Alberts als grief tegen het vonnis had 
aangevoerd, dat de Rechtbank hem niet had 
mogen veroordeelen tot schadevergoeding, om
dat niet bewezen is dat bij Kohnen heeft aan
gereden, maar men ten hoogste had kunnen 
spreken van een botsing, omtrent welke grief 
het Hof heeft overwogen: 

"dat het door appellant (Alberts) gemaakte 
onderscheid tusschen aanrijding en botsing, 
zeker in casu den appellant n iet baat, ver
mits alleen beslissend is, zooals ook artikel 25 
der Motor- en Rijwielwet demonstreert, het 
antwoord op de vraag of het ongeluk, ge
beurd door een botsing - waarmede de ap
pellant blijkbaar bedoelt dat het ongeluk 
door een auto veroorzaakt een gevolg is van 
het feit, dat iemand op een auto toeloopt -
is te wijten aan de schuld van den bestuurder, 
wat immers vanzelfsprekend zeer goed moge
lijk is." 

0. dat in cassatie is gesteld het navolgende 
middel: Zie Concl. Proc.-Gen.; 

0. hieromtrent: 
dat feitelijken grondslag mist de stelling, 

dat het Hof met appellant onder botsing 

heeft verstaan het toeloopen van iemand op 
een auto, daar het Hof alleen vermeldt dat 
eischer (toenmaals appellant), sprekende van 
botsing, blijkbaar bedoelt dat het ongeluk, 
door een auto veroorzaakt, een gevolg is van 
het feit dat iemand op een auto toeloopt; 

dat het Hof voorts met juistheid heeft be
slist, dat de onderscheiding, door eischer ge
maakt en in cassatie herhaald, tusschen aan
rijding en botsing hem niet kan baten ; 

dat immers vaststaat, dat Kohnen onder de 
rijdende auto van Alberts is geraakt en het 
voor de aansprakelijkheid volgens artikel 25 
der Motor- en Rijwielwet niet ter zake doet, 
of dit ongeval een botsing of een aanrijding 
moet worden genoemd, daar in beide gevallen 
de eigenaar of houder aansprakelijk is voor 
de daarbedoelde schade, tenzij aannemelijk is 
dat die schade te wijten is aan overmacht, 
daaronder begrepen schuld van iemand, voor 
wien de eigenaar of bouder niet aansprake
lijk isi welk uitzonderingsgeval hier blijkens 
de bes issing van het Hof niet aanwezig is; 

dat het beroep in cassatie derhalve niet kan 
slagen. 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

22 Octob er 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Sr. art. 180; J achtwet 1923 art. 
16.) 

Met "veld" is in de Jachtwet 1923 be
doeld: aan een natuurlijk of 1·echtsper
soon behoorend terrein, dat tot het jacht
bedrijf bestemd of geschikt is. Het zee
strand, dat ingevolge art. 577 B. W. aan 
den Staat behoort, bezit, gelijk uit de 
Jachtwet zelve blijkt, die bestemming en 
geschiktheid. 

Het zeestrand als zoodanig valt niet 
onder het begrip "openbare wegen en 
voetpaden" in den zin der Jachtwet. 

Het Hof kon derhalve zonder nadere 
bewijsvoering bes! issen, dat het ondei·
havige zeestrand valt onder het begrip 
,,veld buiten openbare wegen of voetpa
den" in den zin van art. 16 der Jachtwet 
1923. 

[Adv.-Gen. Berger: a. het is twijfelach
tig of het strand niet onder wegen of voet
paden moet worden gerekend; 

b. het had aanbeveling verdient om in 
de t.1.1. (misdrijf van art. 180 Sr.) te 
omschrijven, van welke jachtovertreding 
de politiebeambten req. verdachten; 

c. het Hof beeft ten onrechte aangeno
men, dat de genoemde politiebeambten, 
toen zij de lantaarn van req. in beslag 
wilden nemen, verkeerden in de recht
matige uitoefening hunner bediening. Vast 
staat, dat de politiedienaren een overtre
ding der Jachtwet meenden te zien uit
sluitend in het feit, dat req. zich op het 
strand bevond met een lantaarn, met car
bid en water gevuld, doch niet ontstoken. 
Aan het vereischte, dat zij een redelijk 
gegrond vermoeden konden koesteren, dat 
req. zich aan een overtreding schuldig 
maakte, was dus niet voldaan. 
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Op het beroep van A. Sch., timmerman, 
requirant van cassatie tegen een arrest van het 
Gerechtshof te Amsterdam van 22 Mei 1934, 
waarbij in hooger beroep, behalve wat de straf 
betreft, is bevestigd een op 8 Janua ri 1934 
door den Politierechter te Alkmaar gewezen 
mondeling vonnis, houdende de veroordeeling 
van requirant ter zake "wederspannigheid" 
met toepassing van art. 180 Sr. tot gevan
genisstraf voor den tijd van één m aand ; zijnde 
de duur van deze straf door het Hof - in 
wover met vernietiging van het vonnis -
bepaald op veertien dagen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 

Bij het bestreden arrest werd, met bevesti 
ging in woverre van een mondeling vonnis 
van den Politierechter te Alkmaar, ten laste 
van requirant bewezen verklaard en diens ver
oordeeling uitgesproken ter zake van het hem 
telastegelegde feit: ,,dat hij in of omstreeks 
den nacht van 21 op 22 Augustus 1933 te 
Bergen op het Noordzeestrand zich met geweld 
heeft verzet tegen den Rijksveldwachter bri
gadier titulair Herman Gerard Wilhelm van 
der Leegte en den Rijksveldwachter Wicher 
Mol, toen deze beide veldwachters aldaar sur
veilleerende hem verdachte aldaar aantroffen 
en, aangezien zij hem verdachten van zich te 
hebben schuldig gemaakt aan eene Jachtwet
overtreding, na eene achtervolging hadden 
staande gehouden en beetgepakt teneinde eene 
lantaarn, welke hij onder zijn kleederen ver
borgen had en niet wilde afgeven in beslag 
te nemen, zulks door met kracht en geweld te 
rukken en te trekken teneinde te ontvluchten, 

· daarbij dreigend een stok omhoog heffend om 
daarmede te slaan". 

Alvorens over te gaan tot behandeling van 
het voorgedragen middel van cassatie meen 
ik te moeten opmerken, dat het m. i. wel aan
beveling zoude hebben verdiend om in de 
telastelegging te omschrijven, van welke jacht
wetovertreding de genoemde politiebeambten 
den requirant verdachten. Ik plaats deze op
merking in verband met de arresten van den 
H. R. van 4 Maart 1907 W. 8505 en 30 Mei 
1909 W. 9044, al ben ik van meening, dat uit 
de bepaling van het tegenwoordige art. 95 Sv. 
volgt, dat degeen, die eenen van - onver
schillig welke - Jachtwetovertreding ver
dachte aanhoudt, bevoegd is de daarvoor inge
volge art. 94 Sv. vatbare voorwerpen in beslag 
te nemen, zoodat de telastelegging, dat de 
beambten requirant verdachten van eene 
Jachtwetovertreding m.i. in het algemeen in
sluit hunne bevoegdheid tot inbeslagneming 
van alle voorwerpen, die kunnen dienen om 
de waarheid aan den dag te brengen of welker 
verbeurdverklaring, vernietiging of onbruik
baarmaking kan worden bevol en. De beant
woording van de vraag, of de bij dagvaarding 
genoemde politiedienaren, handelende, gelijk 
zij deden, bepaaldelijk bij de voorgenomen 
inbeslagneming, werkzaam waren in de recht
matige uitoefening hunner bediening, als bij 
art. 190 Sr. geëischt, zal dus hiervan afhan
gen, of de door hen tegen den requirant ge
koesterde verdenking redelijkerwijze gegrond 
was te achten. H et Hof neemt dit blijkbaar 
aan op grond van de verklaringen der verba-

lisanten, dat zij requirant verdachten van met 
de bewuste lantaarn gepleegde overtreding van 
de voorlaatste, in verband met de laatste, 
alinea van art. 16 der Jachtwet 1923. Het Hof 
vereenigt zich hiermede, daar het. van oordeel 
is, dat het bij dagvaarding bedoelde zeestrand 
valt onder het begrip "veld, buiten openbare 
wegen of voetpaden" in den zin van art. 16 
van genoemde wet, waartegenover requirant 
echter volhoudt, dat h e t Hof hi erdoor geschon
den, althans verkeerd toegepast heeft de artt. 
180 Sr. en 16 en 46 Jachtwet 1923, daartoe 
stellende dat de H. R. onder vigeur der Jacht
wet van 1857, in welker art. 15 gelijk begrip 
voor kwam, wude hebben beslist, dat stranden 
en wadden niet daarnnder zijn begrepen. Het 
arrest of de arresten, waarop requirant doelt, 
zijn door hem niet nader opgegeven en het is 
mij niet mogen gelukken, ze te vinden, ten
ware ook door requirant bedoeld mocht zijn 
Uw arrest van 20 Juni 1927, W. 11712, N. J. 
1927, 969. Dit werd echter gewezen onder de 
gelding der tegenwoordige Jachtwet 1923 en 
daarbij werd verstaan, dat noch de Wet van 
1852, noch die van 1857 hare werking uit
strekt over het gebied der zee (in het onder
werpelijke geval de Waddenzee), waarvan 
eigendomsrecht in burgerrechterlijken zin niet 
wordt uitgeoefend, en het zelfde moet worden 
aangenomen voor de Jachtwet 1923. 

Lezing van genoemd arrest, naar welks in
houd ik hier kortheidshalve moge verwijzen, 
geeft mij nu veeleer aanleiding om het vo'lr
gestelde middel, behalve voor wat betreft 
"wadden", ongegrond te achten en als het 
door mij onderschreven oordeel van Uwen Raad 
te beschouwen, dat de zeestranden, volgens 
art. 577 B. W . aan den Staat behoorende, wel 
degelijk deel uitmaken van het jachtveld, als 
hoedanig immers is te beschouwen al het tot 
het jachtbedrijf bestemd en geschikt terrein 
(H. R. 16 Juni 1902 W. 779D). Of een be
paald terrein voor het jachtbedrijf bestemd 
en geschikt is, is, volgens genoemd arrest, 
eene feitelijke vraag, welke in cassatie niet 
kan worden onderzocht. Nu het Hof zulks ten 
aanzien van het onderhavige strand kennelijk 
heeft aangenomen, faalt derhalve, naar het 
mij voorkomt, het middel, waar het beweert, 
dat dit strand niet valt onder het begrip 
,,veld" in den zin der Jachtwet. Voor uit
voerige motiveering van de beslissing, dat 
wadden niet, doch stranden wel vallen onder 
het bereik der Jachtwet moge ik mij nog ver
oorloven te verwijzen naar een vonnis van het 
Kantongerecht Onderdendam van 11 October 
1913 W. 9983. Mocht de H. R. zich vereenigen 
met mijne meening, dat het strand der zee 
begrepen moet worden onder " veld" in den 
zin der Jachtwet, dan blijft intusschen - met 
het oog op de concrete overtreding, waarvan 
requirant ten dezen verdacht werd - nog open 
de vraag, of deze, zich bevindende op het 
strand, dus in het "veld", met een, naar de 
opvatting der verbalisanten, ongeoorloofd 
jachtmiddel, zich aldaar bevond "buiten open
bare wegen of voetpaden". Bij arrest van 22 
Mei 1860 W. 2173 besliste de H. R., naar 
aanleiding van dezelfde uitdrukking in art. 
15 der Jachtwet van 1857, dat èn uit de bij
voeging van het woord "voetpaden" èn uit de 
tegenoverstelling van die wegen of paden aan 
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het jachtveld, blijkbaar is, dat men daarmede 
op het oog had al die wegen en paden, die, 
van welken aard ook overigens, voor het pu
bliek openstaan en door het zelve gebruikt 
worden. Aangezien de stranden der zee over 
het algemeen voor het publiek openstaan en 
wellicht onder wegen of voetpaden wuden 
kunnen worden begrepen, schijnt twijfel gewet
ti gd, of in het bestreden arrest terecht is aan
genomen, dat het bedoelde strand moet wor
den aangemerkt als " veld buiten openbare 
,vegen of voetpaden" en of niet het middel 
gegrond moet worden bevonden, ~oor zoover 
h et mede bestrijdt, dat zulks het geval zoude 
zijn. 

Ik meen intusschen dezen twijfel te mogen 
laten rusten, omdat het mij voorkomt, dat het 
bestreden arrest reeds hierom niet in stand 
zal kunnen blijven, omdat het m. i. ten on
rechte heeft aangenomen, dat de bij dagvaar
ding genoemde politiebeambten, toen zij de 
lantaarn van requirant in beslag wilden ne
men, verke,wden in de rechtmatige uitoefening 
hunner bediening, waartoe immers vereischt 
moet worden, dat zij een redelijkerwijze ge
grond vermoeden konden koesteren, dat req. 
zich aan eene overtreding der Jachtwet schul
-dig maakte. Vast staat nu hieromtrent, dat de 
politiedienaren die overtreding meenden te 
zien uitsluitend in het feit, dat requirant zich 
op het strand bevond in het bezit van eene 
lantaarn, met carbid en water gevuld, doch 
blijkbaar niet ontstoken. Deze laatste omstan
digheid volgt, daargelaten, dat in het als be
wijsmiddel gebezigde proces-verbaal van een 
brandende lantaarn geen sprake is, ui t het 
feit, dat de verbalisanten zich mede beriepen 
op art. 16, laatste lid, der J achtwet 1923, dus 
kennelijk van oordeel waren, dat eene niet 
ontstoken carbidlantaarn onder de middelen, 
bedoeld in het eerste lid van genoemd artikel, 
moet worden begrepen. Bij arrest van Uwen 
Raad van 31 October 1927 W. 11763, N. J. 
1927, 1506 is dit 001·deel echter a ls onjuist 
verworpen. Het komt mij daarom voor, dat in 
dezen niet kan worden gezegd, dat de veld
wachters een redelijk vermoeden hadden, dat 
requirant de door hen bedoelde Jachtwetover
treding pleegde, zoodat zij in verband daar
mede pogende, de lantaarn op dezen in beslag 
te nemen, m. i. niet werkzaam waren in de 
rechtmatige uitoefening hunner bediening. 

Aangezien ik derhalve van oordeel ben, dat 
het door het Hof en door den Politierechter 
bewezen verklaarde feit niet strafbaar is, kom 
ik tot de conclusie, dat de H. R. het bestreden 
arrest moge vernietigen, doch alleen voor zoo
verre het bewezen verklaarde daarbij is ge
qualificeerd, de requirant ter zake strafbaar 
is verklaard en hem deswege straf is opge
legd, en, rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0. , 
met vernietiging in woverre van het beroepen 
vonnis van den Politerechter, requirant ter 
zake van het bewezene moge ontslaan van all e 
rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoo1·d het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

S., althans v. t., van de artt. 180 Sr. en lG 
en 46 der Jachtwet 1923, door te overwegen. 
dat het zeestrand valt onder het begrip "veld 
buiten openbare wegen of voetpaden", in den 
zin van art. 16 der Jachtwet 1923 ; 

0. dat bij het vonnis van den Politierechter 
- in wover door 's Hofs arrest bevestigd -
overeenkomstig de dagvaarding is bewezen 
verklaard, dat requirant in of omstreeks den 
nacht enz. (zie conclusie) ; 

dat dit bewezen verklaarde is gequal ificeerd 
en deswege straf is opgelegd als bovengemeld; 

dat het Hof heeft overwogen, dat het onder
havige zeestrand valt onder het begrip "veld 
buiten de openbare wegen of voetpaden". in 
den zin van art. 1 6 der Jachtwet 1923 ; 

0. omtrent het middel en ambtshalve: 
dat met "veld" in de Jachtwet 1923 is be

doeld: aan een natuurlijk of rechtspersoon 
behoorend terrein, dat tot het jachtbedrijf 
bestemd en geschikt is, en het zeestrand -
dat ingevolge art. 577 B. W. aan den Staat 
behoort - die bestemming en geschiktheid 
bezit, gelijk ook uit de J achtwet 1923 zelve 
blijkt; 

dat verder het zeestrand a ls zoodanig nieL 
valt onder het begrip "openbare wegen en 
voetpaden" in den zin der Jachtwet 1923 ; 

dat toch, nu deze wet geen nadere omsch1·ij
ving van dit begrip geeft, daaronder in den 
zin dier wet moet worden verstaan, hetgeen 
men in het algemeen er onder verstaat, dat 
wil zeggen wegen en voetpaden van welken 
aard ook, welke voor het publiek openstaan 
en door hetzelve worden gebruikt, en zeestran
den als zoodanig niet tot "wegen of voetpa
den" worden gerekend; 

dat het Hof derhalve zonder nadere bewijs-· 
voering fe itelijk kon beslissen, dat het onder
havige zeestrand valt onder het begrip "veld 
buiten openbare wegen of voetpaden" in den 
zin van art. 16 der J achtwet 1923; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

27 October 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 14 j 0

• art. 1'7.) 
Hoewel door de vervanging van een 

snelpers, gedreven door een electromotor 
van 1 pk, door een snelpers, gedreven 
door een electromotor van 3 pk op zich
zelf geen inrichting is ontstaan, welke af
wijkt van die , waarvoor reeds vroeger ver
gunning werd verleend, kan toch de aan
vrage betreffend de plaatsing van een 
electromotor van 3 pk, welke voor de aan
drijving van een snelpers moet dienen, vol
doenden grond opleveren tot het stellen 
van nadere voorwaarden ten aanz.ien van 
deze snelpers, daar de hinder van een 
pers kan worden beïnvloed, doordat voor 
het aandrijven beschikt wordt over een 
krachtwerktuig van grooter vermogen. 

WC wILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. C. J . Gräfe, te Delft, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders van die gemeente 
van 27 F ebruari 1934, N°. 1584, afdeeling II , 
waarbij aan hem en zijne rechtverkrijgenden 
voorwaardelijk vergunning is verleend tot het 
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uitbreiden van zijn boek- en steendrnkkerij in 
het perceel aan het Oude Delft, N ° . 173, ka
dastraal bekend gemeente Delft, Sectie C, 
N° 1122· 

Den R~ad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 October 1934, N°. 532 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 22 October 1934 N°. 642 H , 
Afdeeling Arbeid; 

0. dat burgemeester en wethouders van Delft 
bij hun evenvermeld besluit de gev1·aagde ver
gunning hebben verleend onder de navolgende 
voorwaarden : 

1 °. dat de steendrukpers wordt geplaatst op 
een gewapend betonplaat, welke moet worden 
ondersteund door 8 stuks trillingdempers type 
D-4; 

2 °. dat de electromotor van 3 pk voor de 
steendrukpers op de gewapend betonplaat 
wordt opgesteld; 

3°. dat de electromotoren trillingvrij worden 
gesteld; 

4 °. dat de electromotoren vonk- en stofvrij 
moeten zijn of anders moeten worden omsloten 
door een houten bekisting, welke aan de bin
nenzijde bekleed moet zijn met sternitplaat 
van ten minste 5 mm dikte; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
deze voorwaarden uiterst bezwarend zijn voor 
zijn bedrijf, meer speciaal wat de eerste voor
waarde betreft ; dat zoowel voor als na de uit
breiding van het bedrijf geen noemenswaar
dige trillingen of andere ongerief waarneem
baar zijn, mede in verband met de reeds ge
troffen voorzorgsmaatregelen, zoodat de nieuw 
gestelde voorwaarden totaal overbodig, onnoo
dig hinderlijk, lastig en kostbaar voor hem 
zijn; dat dan ook de leverancier van de ge
plaatste steendrukpers in zijn veertigjarige 
praktijk nog nooit medegemaakt heeft, dat bij 
de montage van zware steendrukper en ge
bruik moet worden gemaakt van veerpotten; 
dat deze veerpotten aan den eenen kant hoogst 
nadeelig zijn voor de machines zelf en aan 
den anderen kant eventueel bestaande trill in
gen niet wegnemen ; dat hij , appellant, boven
dien van oordeel is, dat wat de eerste voor
waarde betreft, deze door burgemeester en 
wethouders van Delft niet had mogen worden 
gesteld, omdat deze haar grond niet vindt ïn 
de uitbreiding van het bedrijf, waarvoor een 
nieuwe vergunning is aangevraagd ingevolge 
art. 14 van de Hinderwet; dat deze voor
waarde immers geen rechtstreeksch verband 
houdt met de gevraagde uitbreiding, bestaande 
in het vervangen van een electromotor van één 
pk door een van 2 pk en in het bijplaatsen 
Yan een electromotor van 2 pk, een van 3 pk 
en een van 4 pk, maar strekt om aan een 
reeds verleende onvoorwaardelijke vergunning 
nieuwe voorwaarden te verbinden; 

0. dat de appell ant, wat de onder 1 ° ge
stelde voorwaarde betreft, van meening is, dat 
deze niet had behooren te worden gesteld, 
aangezien zij haar grond niet zou vinden in 
de uitbreiding van het bedrijf, waarvoor een 
nieuwe vergunning ingevolge art. 14 der Hin
derwet is gevraagd ; 

0. dienaangaande, dat bij een ingesteld 
onderwek is gebleken, dat gelijktijdig met het 
plaatsen van e,m electromotor van 3 pk de te 

voren in gebruik zijnde steend.rnksnelpers, ge
dreven door een electromotor van 1 pk, is 
vervangen door een andere steendruksnelpers; 

dat, hoewel door deze vervanging op zich 
zelf geen inrichting is ontstaan, welke afwijkt 
van die, waarvoor reeds vroeger vergunning 
werd verleend, de aanvrage betreffende de 
plaatsing van een electromotor van 3 pk, welke 
volgens de plattegrondteekening voor de aan
drijving van een steendruksnelpers moet die
nen, voldoenden gl"Ond kan opleveren tot het 
stellen van nadere voorwaarden ten aanzien 
van deze snelpers, daar de hinder van een 
pers kan worden beïnvloed, doordat voor het 
aandrijven beschikt wordt over een kracht
werktuig van grooter vermogen; 

0. met betrekking tot het wijders door den 
appellant aangevoerde, dat blijkens een door 
den Directeur-Generaal van den Arbeid inge
steld onderzoek, van de uitbreiding der inrich
ting hinder van ernstigen aard door geraas en 
tril! i ngen te duchten is ; 

dat aan dit bezwaar kan worden tegemoet
gekomen door het stellen van de na te melden 
voorwaarden ter vervanging van die onder 1 
en 2, door burgemeester en wethouders aan de 

1 vergunning verbonden; 
dat de gestelde voorwaarden onder 3 en 4, 

waarvan die onder 3 wegens hare vage om
schrijving den concessionaris trouwens geen 
voldoende zekerheid verschaft ten aanzien van 
de verplichtingen, welke deswege op hem 
rus(;en, zonder bezwaar kunnen vervallen; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit van burgemeester en wet
houders van Delft van 27 Februari 1934, N°. 
1584, Afdeeling II, de daarbij gestelde voor
waarden te vervangen door de navolgende 
voorwaarde: 

" dat de steendrukpers en de aanclrijvende 
motor dan wel de pers, de motor en een fun
datieplaat zoodanig op trillingdempers zijn 
opgesteld, dat deze pers en de aan drijvende 
motor van het direct op den grond rustende 
fundament geheel zijn gescheiden door doel
matig veerend materiaal , dat de voortgelei
ding van de door de pers opgewekte trillingen 
tegengaat". 

Met bepaling wijders, dat de inrichting moet 
zijn voltooid en in werking gebracht binnen 
4 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A. B.) 

29 Octobe,· 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Sr. art. 427, 6° ; Sv. art. 342.) 

Van toegankelijkheid voor een ieder in 
den zin van art. 4 der Wegenwet is niet 
reeds sprake, indien gedurende den aan
gegeven tijd Pen ieder in de fcitr!ijke mo
gelijkheid is geweest den weg te betreden; 
dit betreden moet tevens niet wederrechte
lijk zijn geweest en mag met name dus 
ook niet tegen den kenbaar gemaakten 
wil van den rechthebbende zijn geschied. 

De plaatsing van een bord "verboden 
toegang" voor hoe korten tijd ook ge
schied, onderbreekt derhalve het tijdvak 
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van dertig jaren van het eerste lid onder 
I van art. 4 van genoemde wet. 

[Adv.-Gen. van Lier voorts t. a. v. de 
andere middelen: 

a. de verklaring van den getuiire : 
"Namens verd. is mij in Januari 1934 
verzocht een landwegje om te ploegen," 
heeft de Kantonrechter aldus kunnen op
vatten, dat de get. de wetenschap had, 
dat degeen die de opdracht overbracht. dit 
namens verd. deed en de verklaring be
hoeft alzoo geen meening of g issing in te 
houden. 

b. Ofschoon de Kantonr. zich beter had 
kunnen uitdrukken, heeft hij kennelijk 
aangenomen, dat bij den ploeger het 
schuldbestanddeel van het strafbare feit 
ontbrak en dat daarom niet hij, maar 
verd. als middellijke dader aansprakelijk 
is.] 

Op het beroep van A. M. v. E. , notaris
klerk, requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van den Kanton
rechter te Amersfoort van 7 Juni 1934, waar
bij requirant ter zake van het: ,,zonder verlof 
vau het bevoegd gezag een openbaren land
weg doen versperren", met toepassing van de 
artt. 23, 47 1 ° en 427 aanhef en 6° Sr., is 
veroordeeld tot eene geldboete van tien gulden 
en vijf dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 
adat bij het arrest van den H. R. van 7 

Mei 11. (W. 12786, N. J . 1934, 1194) de tegen 
thans-requirant uitgebrachte dagvaarding was 
nietig verklaard en dientengevolge ook het 
naar aanleiding van die dagvaarding gewezen 
vonnis van den Kantonrechter te Amersfoort, 
voorzoover daartegen beroep in cassatie was 
ingesteld, was vernietigd, is tegen requirant 
een nieuwe dagvaarding uitgebracht. De ge
noemde Kantonrechter sprak requirant vrij 
van het primair tenlaste gelegde en achtte 
bewezen, dat hij op of omstreeks 10 Januari 
jl. te Maarn zonder verlof van het bevoegd 
gezag een openbaren landweg, zijnde een ver
bindingsweg tusschen de buurt Hoekenkamp 
en het Tuindorp heeft doen versperren, door 
op tijd en plaats, als gemeld zonder zoodanig 
verlof dien openbaren landweg over een af
stand van plus minus 70 Meter door Kors 
Ruler te doen omploegen, voor welke over
treding requirant tot een geldboete werd ver
oordeeld. 

Hiertegen voert requ irant thans als mid
del en van cassatie aan: 1. S., althans v. t. van 
art. 427, 6e Sr. en van art. 4 der Wegenwet, 
doordat de Kantonrechter ten onrechte heeft 
aangenomen, dat de bedoelde weg openbaar is 
en het daartegen aa11gevoerde, n.l. dat er geen 
sprake van is, dat deze landweg reeds 30 jaar 
lang voor het publiek toegankelijk zou zijn 
geweest, daar deze weg in het jaar 1905 nog 
niet eens bestond, hetgeen blijkt uit een nauw
keurige stafkaart van dat jaar, dat deze land
weg voorts ongeveer 15 jaar geleden uitdruk
kelijk voor het publ iek verkeer is afgesloten 
door het plaatsen van borden met verbod van 
toegang, heeft verworpen op den onjuisten 
grond, dat, mocht er al gedurende dien tijd 
eenigen tijd een bordje met verbod van toe-

gang hebben gestaan, zulk een bordje toch 
niet verhinderd kan hebben, dat die weg voor 
ieder feitelijk toegankelijk is geweest; 

waardoor de Kantonrechter ten onrechte 
heeft beslist, dat het eerste lid sub 1 van art. 
4 der Wegenwet een weg openbaar maakt, als 
die weg gedurende dertig achtereenvolgende 
jaren voor ieder feitelijk toegankelijk is ge
weest. 

2. S. , althans v. t. van art. 342 Sv. in ver
band met art. 398 Sv., doordat de Kantonrech
ter tot het bewijs van het ten laste gelegde 
heeft laten medewerken de verklaring van 
getuige Kors Ruler luidende: ,.Namens ver
dachte is mij in J anuari 1934 verzocht een 
landwegje om te ploegen te Maarn enz.", hoe
wel deze getuige niet heeft kunnen waarnemen 
of ondervinden, dat degene, die hem de op
dracht gaf, inderdaad namens ondergeteekende 
sprak. 

3. S., althans v. t. van art. 350 Sv. in ver
band met de artt. 349 en 398 Sv. en art. 47 
Sr. , doordat de Kantonrechter met verwerping 
van het verweer van ondergeteekende~ dat niet 
hij, doch Kors Ruler terecht haa moeten 
staan, heeft beslist, dat onde1·geteekende het 
hem subsidiair te laste gelegde feit heeft doen 
plegen, ,,daar de ploeger zich van het feit 
geen rekenschap heeft gegeven en als een 
soort willoo werHuig heeft gehandeld". 

Zijnde echter dit laatste n.l. , dat de ploeger 
als een soort willoos werHuig heeft gehandeld 
niet ter terechtzitting gebleken, terwijl de om
standigheid, dat hij , volgens zijn eigen ver
klaring . het feit heeft begaan zonder daarbij 
verder na te denken niet tot gevolg heeft, dat 
daardoor zijn, Ruler's strafbaarheid wordt 
opgeheven, hetgeen noodzakel ijk is, wil men 
ondergeteekende als middelijken dader kun
nen beschouwen. 

Omtrent requirant's verweer, dat de bedoelde 
weg niet openbaar was, overwoog de Kanton
rechter, dat door de verklaringen van de ge
tuigen Ruitenbeek, van de Beek en van Soest 
gebleken is, dat de bedoelde weg gedurende 
30 achtereenvolgende jaren voor een ieder toe
gankelijk is geweest, dat, mocht er al gedu
rende dien tijd eenigen tijd een bordje met 
verbod van toegang hebben gestaan, zulk een 
bordje toch niet verhinderd kan hebben, dat 
die weg voor ieder feitelij k toegankelijk is 
geweest. 

Hiertegen wordt terecht opgekomen met het 
eerste middel. De K antonrechter oordeelde dat 
een weg een openbare weg is, wanneer deze 
gedurende 30 achtereenvolgende jaren voor 
een ieder feitelijk toegankelijk is geweest. Met 
deze opvatting van art. 4 le lid onder I der 
Wegenwet kan ik niet meegaan; daar zijn 
kennelijk bedoeld wegen die zoewel fe itelij k 
en rechtens gedurende 30 jaren voor een ieder 
toegankelijk zijn geweest. Ik moge hiervoor 
verwijzen naar hetgeen Mr. Besier betoogde in 
zijn conclusie behoorende bij het bovenver
melde arrest van den H. R. van 7 Mei ll. Of 
er wel dan niet een bord heeft gestaan met 
het opschrift " Verboden Toegang" is door 
den Kantonrechter niet beslist. De getuigen 
verklaarden, dat er ter plaatse nooit eenige 
,.afsluiting", of "belemmering" of "iets der
gelijks" is geweest. Hieruit volgt niet, dat er 
geen bordje met verboden toegang heeft ge-
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staan ; de Kantonrechter overweegt, ,,dat, 
mocht er al gedurende dien tijd cenigen t ijd 
een bordje met verbod van toegang hebben 
gestaan", enz.", zood at niet blijkt, of de be
wering, dat een zoodanig bord er heeft ge
staan, wel dan niet waar is en de feitelijke 
rechter zal over dit punt alsnog een beslissing 
dienen te geven. 

De getuige Kors Ruler verklaarde: Namens 
verdachte is mij in Januari 1934 verzocht een 
landwegje om te ploegen. Bij het 2 middel 
wordt hiertegen het bezwaar gemaakt, dat 
deze getuige niet heeft kunnen waarnemen of 
ondervinden, dat degene, die hem de opdracht 
gaf, inderdaad namens verdachte sprak. 

Het komt mij voor, dat de Kantonrechter 
deze getuigeverklaring aldus heeft kunnen 
opvatten, dat de getuige de wetenschap had, 
dat degeen die de opdracht overbracht, dit 
namens verdachte deed en de verklaring be
hoeft alzoo geen meening of gissing in te 
houden. 

Het laatste bezwaar betreft de overweging 
in het vonnis dat "gevoegelijk gezegd kan 
worden, dat verdachte het feit heeft doen ple
gen, daar de ploeger zich van het feit geen 
rekenschap heeft gegeven en als een soort 
willoos werktuig heeft gehandeld". Hoewel 
het beter en duidelijker gezegd kon zijn, lijkt 
het mij toch, dat de kantonrechter heeft aan
genomen, dat bij den ploeger het schuldbe
standdeel van het strafbare feit ontbrak en 
dat daarom niet hij aansprakelijk is voor het 
begaan van het strafbare feit, maar de ver
dachte als middellijke dader. 

Hoewel requirant van een deel der telaste
legging is vrijgesproken werd cassatie aange
teekend tegen het geheele vonnis. 

Ik concludeer mitsdien tot niet-ontvankelijk
verklaring van het beroep voor zoover dat de 
gegeven vrijspraak betreft en voorts tot vernie
tiging van het aangevallen vonnis en verwij
zing van de zaak naar de rechtbank te Utrecht, 
ten einde met inachtneming van de gegeven 
vrijspraak op de bestaande dagvaarding op
nieuw te worden berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsh eer 

Donner · 
Gelet'op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: (zie conclusie); 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan requi
rant is telastegelegd, dat op of omstreeks 10 
Januari jongstleden te Maarn Kors Rul er 
zonder verlof van het bevoegd geza.s- een open
baren landweg, zijnde een verbindmgsweg tus
schen de buurt Hoekenkamp en het Tuindorp, 
heeft versperd - al thans het ver keer daarop 
heeft belemmerd - door op tijd en plaats als 
gemeld zonder zoodanig verlof dien openbaren 
landweg over een afstand van plus minus 70 
Meter om te ploegen, welk feit hij (ve1·dachte) 
in of omstreeks het begin van Januari 1934 
te Maarn, door genoemden Ruler door de be
lofte van een geldelijke belooning tot het ple
gen van dat feit over te halen, alzoo door 
belofte opzettelijk heeft uitgelokt; 

en voor zoover ter zake hiervan geen ver
oordeeling mocht volgen, ter zake àat hij op 
of oms_treeks 10 J anuari jongstleden te Maarn 

zonder verlof van het bevoegd gezag een open
baren landweg, zijnde een verbindingsweg tus
schen de buurt Hoekenkamp en het Tuindorp, 
heeft doen versperren - a l thans het ver keer 
daarop heeft doen belemmeren, door op tijd 
en plaats als gemeld zonder zoodanig verlof 
dien openbaren landweg over een afstand van 
plus minus 70 Meter door Kors Ruler te doen 
omploegen; 

dat bij het bestreden vonnis requirant is vrij 
gesproken van het hem primair telastegelegde, 
doch, overeenkomstig de subsidiaire telastleg
ging, met qualificatie en strafoplegging als 
voormeld, te zijnen aanzien is bewezen ver
klaard, dat hij omstreeks 10 Januari 1934 te 
Maarn zonder verlof van het bevoegd gezag 
een openbaren landweg, zijnde een verbin
dingsweg tusschen de buurt Hoekenkamp en 
het Tuindorp heeft doen versperren, door op 
tijd en plaats als gemeld zonder zoodanig ver
lof dien openbaren landweg over een afstand 
van plus minus 70 Meter door Kors Ruler te 
doen omploegen; 

dat de Kantonrechter met betrekking· tot de 
bewezen verklaarde openbaarheid van den 
landweg heeft overwogen: 

0. wat betreft verdachte's verweer, dat de 
bedoelde weg niet openbaar zou zijn geweest, 
dat door de verklaringen van de getuigen 
Ruitenbeek, van de Beek en van Soest geble
ken is , dat de bedoelde weg gedurende 30 ach
tereenvolgende jaren voor een ieder toeganke
lijk is geweest, dat, mocht er al gedurende 
dien tijd eenigen tijd een bordje met verbod 
van toegang hebben gestaan zulk een bordje 
toch niet verhinderd kan hebben, dat die weg 
voor ieder feitelijk toegankelijk is geweest; 

Ten aanzien van de aangevoerde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel is gegrond; 
dat toch naar luid van art. 4 van de Wegen

wet - behoudens de hier niet in aanmerking 
komende gevallen in het eerste lid onder II 
en III - een weg slechts dan is openbaar, 
wanneer hij, na het tijdstip van dertig jaren 
vóór het in werking treden van deze wet, ge
durende dertig achtereenvolgende jaren voor 
een ieder toegankelijk is geweest; 

dat evenwel van toegankelijkheid in den zin 
dezer bepaling niet - zooals de Kantonrechter 
aanneemt - reeds sprake is, indien gedurende 
dien tijd een ieder in de feitelijke mogelijk
heid is geweest den weg t~ betreden, doch dit 
betreden tevens niet wederrechtelijk moet zijn 
geweest en met name dus ook niet tegen den 
kenbaar gemaakten wil van den rechthebben
de mag· zijn geschied; 

dat dus de plaatsing van een bord "Ver
boden toegang", voor hoe korten tijd ook ge
schied, het tijdvak van dertig jaren van het 
eerste lid onder I van art. 4 van de Wegen
wet onderbreekt; 

dat mitsdien de Kantonrechter de vraag, oh 
inderdaad gedurende het voormelde tijdvak 
van dertig jaren eenigen tijd een bordje met 
verbod van toegang heeft gestaan, niet -
zooals hij uitdrukkelijk heeft gedaan - in het 
midden kon laten, en hij dusdoende zijn beslis
sing ten aanzien van de bewezenverklaarde 
openbaarheid van het landwegje niet vol
doende met redenen heeft omkleed, waa1·mede 
is geschonden art. 398 juncto 359 Sv. ; 
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dat derhalve het vonnis om het in het eerste 
middel aangevoerde niet in stand kan blijven, 
in verband waarmede het tweede en derde 
middel buiten beschouwing kunnen blijven; 

Vernietigt het vonn,s, voorzoover daarvan 
beroep is ingesteld; 

Rechtdoende ingevolge art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar de Rechtbank te 

Utrecht om op de bestaande dagvaarding, met 
inachtneming van de gegeven vrijspraak, op
nieuw te worden berecht en afgedaan. 

(N. J .) 

29 Octob c1· 1934. ARREST van den Hoogen 
R aad. (Sr. art. 225; Grondwet art. 150; 
Gemeentewet art. 121.) 

De vraag, of een wethouder, die een be
velschrift teekent, dat naar den vorm ge
heel aan de eischen van de Gemeentewet 
voldoet maar zooals hem bekend' is, van 
onwaren inhoud is, aldus zoodanig ge
schrift "valschelijk opmaakt", moet op 
grond van de algemeenheid dezer woor
den en van de geschiedenis van art. 225 
Sr. in bevestigenden zin worden beant
woord. 

Het beginsel, dat in naam des Konings 
wordt rechtgesproken stelt art. 150 GI'Ond
wet voor de rechtspraak in het geheele 
Rijk voorop. Nergens is voorgeschreven, 
dat uit den inhoud van vonnissen of ar
resten in strafzaken zou moeten blijken, 
dat in naam des Konings is recht gespro
ken. 

Op het beroep van N. S. , echtgenoote van 
T. S., wethoudste1· eener gemeente, requirante 
van cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te Amsterdam van 18 Mei 1934, waarbij 
in hooger beroep, met verbetering van een 
mis telling en verbetering van gronden, is be
vestigd een vonnis van de Rechtbank te Alk
maar van 5 December 1933, bij welk vonnis 
requirante ter zake van: ,, valschheid in ge
schrift, meermalen gepleegd", met aanhaling 
van de artt. 225, 57, 23, 23bis (zijnde door het 
Hof hiervoor in de plaats gelezen art. 24) Sr., 
veroordeeld tot betaling van eene geldboete 
van vijf en twintig gulden en vervangende 
hechtenis van vijf en twintig dagen; (Gepleit 
door Mr. J. E. W. Duys.) 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Liei·. 

Bij arrest van het Gerechtshof te Amster
dam, werd met dien verstande dat voor art. 
23bis Sr. word gesteld art. 24 Sr. en met aan
vull ing van de bewijsmiddelen bevestigd een 
vonnis van de Rechtbank te Alkmaar, waarbij 
requirante wegens valschheid in geschrifte 
meermalen gepleegd tot een geldboete werd 
veroordeeld. Bewezen was verklaard, dat zij 
te Zuid- en oord-Schermer op verschi ll ende 
tijdstippen in het tijdsverloop November en 
December 1932 en Januari 1933 een aantal 
bevelschriften tot betaling als bedoeld bij art. 
261 der Gemeentewet te weten: N°. 347 dd. 
11 November 1932, N°. 351 dd. 19 November 
1932, N°. 359 dd. 26 November 1932, N° . 371 

dd. 10 December 1932, 0
• 376 dd. 16 Decem

ber 1932, N°. 385 dd. 24 December 1932, N°. 
402 dd. 29 December 1932 en N°. 434 dd. 7 
Januari 1933, uit al welke bevelschriften voor 
den daarin genoemden bode N. "V. een recht 
ontstond om bij den ontvanger dier gemeente 
betaling van door hem voorgeschoten bedrn
gen te vorderen en te ontvangen voor werk
zaamheden voor zoover in gemeentelijke werk
verschaffing verricht door personen, gedm:en
de het aantal uren en in de tijdvakken als 
telkens vermeld op de aan die bevelschriften 
gehechte staten, valschelijk heeft opgemaakt 
met het oogmerk om die valschelijk opge
maakte bevelschriften als echt en onvervalscht 
door anderen te doen gebruiken, uit welk ge
bruik geldelijk nadeel kon ontstaan, zulks door 
opzettelijk voormeld bevelschrift N°. 434 dd. 7 
Januari 1933 voor een bedrag van f 120 als 
wethoudster met den Burgemeester mede te 
onderteekenen, niettegenstaande zij wist, dat 
de tien personen, die volgens den daaraan 
gehechten staat elk in het tijdvak van 26 Dec. 
tot en met 31 December 1932 gedurende 48 
uren in werkverschaffing zouden hebben ge
werkt en daarvoor elk voor f 12 op dien staat 
stonden aangegeven, inderdaad in dat tijdvak 
in het geheel niet in de gemeentelijke werk
verschaffing hadden gearbeid en geen van 
allen de voor hun naam vermelde .. . f 12 had
den ontvangen en niettegenstaande zij verder 
wist, dat het op dat bevelschrift vermelde be
drag van f 120 valsch en in strijd met de 
waarheid was, vertegenwoordigende toch deze 
f 120, naar zij wist, het op meergenoemden 
staat vermelde totaalbedrag van f 120 welk 
bedrag, zooals haar eveneens bekend was, 
valsch en in strijd met de waarheid was, en 
wijders door opzettelijk alle andere bovenge
noemde bevelschriften eveneens als wethoud
ster met den Burgemeester mede te ondertee
kenen voor de bedragen telkens correspondee
rende met de op daarbij behoorende staten 
vermelde totaalsommen, op al welke staten 
telkens voorkwamen de namen van F. Kluit 
en C. Broertjes voor de bij hunne namen aan
gegeven tijdvakken, uren en bedragen. zulks 
terwijl zij wist, dat deze beide personen nim
mer in die tijden in de gemeentelijke werkver
schaffing hadden gearbeid, maar wel bij den 
aannemer Hofman, de totaalbedragen van al 
de staten derhalve valsch en in strijd met de 
waarheid waren en evenwo de bedragen, voor
komende op die bevelschriften. 

Tegen 's Hofs uitspraak zijn bij pleidooi 
twee middelen van cassatie voorgesteld, n.l.: 

1. S., althans v. t. der artt. 121, 122, 261 
en 262 der Gemeentewet en van art. 225 Sr. en 

2. S. van art. 150 der Grondwet omdat in 
het arrest niet is vermeld, dat recht is ge
sproken in naam der Koningin. 

Het eerste middel is in hoofdzaak hiermede 
toegelicht, dat het bevelschrift, zooals dit door 
requirante geteekend is, volkomen echt is, en 
een opdracht aan den Gemeenteontvanger in
houdt evenals elk ander geldig bevelschrift 
om een in dit bevelschrift uitgedrukt bedrag 
te betalen, dat hoogstens valsch genoemd zou 
kunnen worden de staat met handteekening, 
die aan het bevelschrift is vastgeplakt, en die 
niet door requirante is opgemaakt, en die geen 
deel uitmaakt van het bevelschrift, terwijl de 
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vraag of de Burgem esler en requirante be
voegd waren de opdracht tot betaling te geven 
van administratiefrechtelijken aard is, welke 
niet ter beantwoording staat van den rechter, 
doch aan den Gemeenteraad, Gedeputeerde 
Staten of de Regeering, en indien het in het 
bevelschrift uitgedrukt bedrag niet had mogen 
worden uitbetaald, daaruit voor de ondertee
kenaars civielrechtelijke en ook wellicht poli
t ieke gevolgen konden voortvloeien, maar dit 
geen valschheid in geschrifte oplevert, en de 
gemeenteontvanger deugdelijk is gekweten, 
wanneer hij bij zijn betalingsstukken het be
doelde mandaat overlegt. 

De vraag of op het bewezenverklaarde art. 
225 Sr. toepasselijk is, beantwoord ik toestem
mend. Aangenomen is, dat uit elk der bevel
schriften voor den bode W. het recht ontstond 
om bij den Gemeenteontvanger betaling van 
door hem voorgeschoten bedragen te vorderen 
en te ontvangen ter zake van werkzaamheden 
door personen in gemeentelijke werkverschaf
fing verricht. H et bevelschrift hield o. a. in: 
,,De Ontvanger der Gemeente Zuid- en Noord
Scharwoude zal betalen aan den bode N. W . 
wegens bij voorschot betaalde arbe idsloonen 
voor in werkverschaffing verrichte werkzaam
heden de som van enz." , en " Di t bevelschrift 
wordt mits behoorlijk voor voldaan geteekend 
en van de vereischte bescheiden voorzien in 
rekening over het jaar 1932 geleden". Krach
tens art. 121 der Gemeentewet moet het bevel
schrift inhouden "hetgeen t,e betalen is" en de 
post der begrooting, waaruit de betaling moet 
geschieden. De bedoelde bevelschr iften wezen 
aan als hetgeen uit de plaatselijke kas te be
talen was " bij voorschot (door den bode) be
taalde arbeidsloonen voor in werkverschaffing 
verrichte werkzaamheden". Vol gens hetgeen 
bewezen is verklaard, wist nu requirante, dat 
11it dien hoofde de bedoelde bedragen niet be
taald moesten worden door de Gemeente, daar 
de in de staten vermelde personen op bedoelde 
t ijden niet ir, de gemeentelijke werkverschaf
fing gearbeid h adden. Requirante heeft der
halve tel kens een stuk met onwaren inhoud 
opgemaakt, en zich schuldig gemaakt aan 
z.g.n. intellectueele valschheid, welke a ls 
"valsohel ijk opmaken" onder het bereik van 
art. 225 Sr. valt (zie arr. H. R. 18 Juni 1888 
W . 5577, en Smidt II 2e dr. bi. 66). De tegen
werping van den geachten pleiter voor requi
rante, dat het bevelschrift echt is, kan slechts 
den uiterlijken vorm van het mandaat betref
fen, maar de inhoud blijft desniettem in valsch. 

Met het eerst,e middel kan ik derhalve niet 
meegaan en ook de tweede grief zal niet tot 
cassatie kunnen. le iden. In de omstandigheid 
dat in 's Hofs arrest niet is vermeld, dat in 
naam der Koningin werd recht gesproken, kan 
geen grond gelegen zijn tot vernietiging van 
het arrest. Alle rechtspraak heeft plaats in 
naam der Koningin krachrens art. 150 der 
Grondwet en het bezigen van een formule in 
rechterl ijke vonnissen is slechts voorgeschreven 
ten aanzien van grossen van civiele vonnissen. 
lk verwijs naar de uitspraak van den H. R. in 
~ijn arrest van 11 Juni 1928 W. 11866, N. J . 
1928, 1277, en voorts naar van Praag: Recht. 
Organ. 2e geel. blz. 173, onder n°. 2. 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot verwer
ping van het beroep. 

De H ooge R aad, enz.; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Schepel; 
Gelet op de middelen van cassatie namen& 

rnquirante voorgedragen bij pleidooi en lu i
dende: (zie conclusie); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, met quali 
ficatie en strafoplegging als boven is vermeld, 
wettig en overtui gend bewezen is verkl aard: 
(zie conclusie) ; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat het hier niet de vraag kan zijn of requi 

rante, toen zij met den Burgemeester de be
velschriften teekende, heeft geweten, dat de 
inhoud van deze bevelschriften was in strijd 
met de waarheid en dus valsch ; dat dit toch 
a ls bewezen is aangenomen op grond van den 
inhoud van de aan de bevelschriften gehechte 
staten en van hetgeen omtrent het opmaken 
van deze staten in de gebezigde bewijsmid
delen voorkomt; dat de eenige vraag, die dus 
beantwoording e ischt is deze, of een w thou
der , die een bevelschrift t,eekent, dat naar den 
vorm geheel aan de eischen van de Gemeente
wet voldoet maar, zooals hem bekend is, van 
omvaren inhoud is, a ldus zoodanig geschrift 
,,valschel ijk opmaakt"; 

dat op grond van de algemeenheid van deze 
woorden en van de geschiedenis van art. 225 
Sr. deze vraag in bevestigenden zin moet wor
den beantwoord; 

dat dus dit m iddel is ongegrond; 
0. dat hetzelfde geldt voor het tweede 

middel: 
dat toch nergens is voorgeschreven, laat 

staan dan op straffe van nietigheid, dat ui t 
den inhoud van vonnissen of arresten in straf
zaken wu moeten blijken, dat is recht gespro
ken in Naam des Konings ; een beginsel , dat 
a rt. 150 van de Grondwet voor de rechtspraak 
in het geheele Rijk vooropstel t; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1 29 Octobe,· 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Geldschieterswet art. 25.) 

Uit het geheel der bepalingen van de 
Geldschieterswet, in onderl ing verb, nd 
beschouwd, blijkt onmiskenbaar, dat de 
wet zoozeer uitgaat van de gedachte, dat 
de a kte, welke van een gelduitleening moet 
worden opgemaakt, door geldschiet,er en 
geldleener moet onderteekend worden, dat 
moet worden aangenomen, dat de onder
tee kening door de wet tot het opmaken 
·van de akte wordt gerekend. 

[Anders Adv.-Gen. van Lier.] 

Op het beroep van 1. Den 0. v. J. bij de 
R echtbank te Arnhem en 2. na te noemen 
verdachte, requiranten van cassatie tegen een 
vonni van gemelde Rechtbank van 15 Mei 
1934, waarbij in hooger beroep, met vernieti
ging van een door het Kantongerecht te Arn
hem op 21 F ebruari 1934 gedane uitspraak. 
F. \V. H . E., Pres ident-Commissaris van de 
Naamlooze Vennootschap " De Eendracht", is 
vrijgesproken van hetgeen hem bij dagvaar
ding was t,en laste gelegd ; (Gepleit door Mr. 
J . W . F. Donath). 
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Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

De te Arnhem gevestigde Naamlooze Ven
nootschap de Eendracht beoogt tusschen par
ticul ier<en en winkeliers bemiddeling te ver
leenen, uitsluitend tot de aanschaffing van 
eenvoudige huishoudelijke artikelen. D eze be
middeling kan nuttig zijn voor hen, die der
gelijke artikelen behoeven en niet terstond 
daartoe het geld beschikbaar hebben. De 
E endracht geeft aan personen, die zich aan
melden, na onderzoek, voor een bepaald (niet 
groot) bedrag zegels, waarmede zij dan in 
winkels, welke zich daartoe verbonden hebben, 
de gewenschte goederen kunnen koopen. Die 
winkels be komen tegen inlevering van de ze
gels, van de Eendracht betaling in geld. 

Zij , die zegels nemen, krijgen zoodoende een 
voorschot van de Eendracht {voor bedragen 
als 20, 30 gulden) welk voorschot in wekelijk
sche, geringe bedragen, wordt terugbetaald. 
De kosten die hen in rekening worden ge
bracht zijn gering; het voordeel voor de ven
nootschap is gelegen in de korting, welke zij 
van de winkeliers ontvangt. De Eendracht is 
reed verscheidene jaren aldus werkzaam. Zij , 
die zegels nemen worden "spaarder" genoemd, 
wellicht omdat zij door te sparen zich in staat 
dienen te stellen het voorschot af te betalen . 

Na het in werking treden der Geldschieters
wet is het aan particulieren slechts toegestaan 
het bedrijf van geldschieter uit te oefenen of 
een geldschietbank te houden, na toelating 
door Burgemeester en Wethouders (artt. 1 en 
6). HC't bestuur van de Eendracht hoewel van 
meening, dat de Geldschieterswet niet op haar 
van toepassing is, heeft aan B. en W. van 
Arnhem desniettemin toelating als houdster 
eener particuliere geldschietbank verwcht, 
welke toelatiug haar is verleend. Er zijn ech
ter voorschr iften in de Geldschieterswet, welke 
moe ilijkheden voor een bedrijf als dat van de 
Eendracht meebrengen; een dergelijke bepa
ling is die van art. 25, krachtens welk artikel 
van een overeenkomst van gelduitleeniug door 
een geldschieter een a kte moet worden opge
maakt. 

D e gerequireerde is, als ingevolge art. 53 
der wet aansprakelijk persoon, gedagvaard 
voor den Kantonrechter te Arnhem ter zake 
van het door de E endracht sluiten van een 
gelduitleening met J . A. Jas, zonder van di e 
overeenkomst een akte te hebben opgemaakt 
of te doen opmaken. De Kantonrechter was 
van oordeel, dat het spaarzegelbedrijf- van de 
Eendracht valt onder de bepalingen der Geld
scrueterswet, achtte het telastegelegde feit be
wezen en veroordeelde gerequireerde tot een 
geldboete van f 1 te vervangen door één dag 
hechtenis. 

In hooger beroep werd deze uitspraak ver
nietigd. Ook de Rechtbank oordeelde, dat op 
het bedrijf van de Eendracht de Geldschieters
wet van toepassing is, maar achtte niet be
wezen, dat van de in de telastelegging vermel
de overeenkomst van geldleening geen akte 
was opgemaakt. De overwegingen daaromtrent 
luiden: dat verdachte een beroep doet op een 
in het dossier aanwezig stuk, getiteld Akte, 
waarbij J. A. Jas verklaart op heden van de 
Eendracht spaarzegels te hebben ontvangen, 
op vertoon waarvan huishoudelijke goederen 

ten hoogste tot een bedrag van f 30 bij haar 
winkeliers kunnen worden verkregen - welk 
bedrag in termijnen zal worden aangezuiverd 
- welk stuk eindigt met de woorden: te Arn
hem 13-11 '33 en welk stuk, gelijk vaststaat, 
door de Eendracht is opgemaakt; 

dat dit stuk niet is geteekend, constatee
rende de eenige handteekening, die daarop 
voorkomt- van den controleur Jolmers -
alleen dit, dat de zegels door hem zonder on
derteekening zijn afgegeven; 

dat nu alleen de vraag kan zijn, of de Een
dracht met het opmaken van dit stuk ronder 
onderteekening kan volstaan, dan wel, naar de 

bepalingen der Geldschieterswet, niet kan 
worden aangenomen dat door den geldschieter 
eene acte is opgemaakt, wanneer die niet is 
onderteekend ; 

dat de R echtbank de ee1·ste opvatting de 
juiste acht, daar in a rt. 25 der wet aan den 
geldschieter de verplichting wordt opgelegd 
eene acte op te maken terwijl art. 27 zegt dat 
de acte in de gemeente, waar de geldschiet
bank gehouden wordt, moet worden onder
teekend en art. 49 straf bedreigt tegen den 
geldschieter, die eene overeenkomst van geld
nitleening sluit, zonder daarvan eene acte op 
te m aken; 

dat dus onderscheid wordt gemaakt tusschen 
het opmaken der acte en de onderteekening 
daarvan, en de Rechtbank van oordeel is, dat 
derhalve het bij dagvaarding ten laste gelegde, 
dat verdachte geen acte wu hebben opge
maakt, niet is bewezen; 

dat de wet wel blijkbaar uitgaat van de 
gedachte, dat van de overeenkomst eene acte 
wu worden opgemaakt, die door beide partijen 
is te onderteekenen, doch in de wet ook niet 
is verboden, dat met eene eenzijdige acte, als 
in casu, wordt volstaan, waarvan aan den cre
dietnemer - ook overeenkomstig de wet - een 
afsch1·ift wordt uitgereikt; 

dat nu de Rechtbank voormelde omstandig
heid niet bewezen oordeelt en daarmede der
halve ten opzichte van de bewezenverklaring 
van het ten laste gelegde tot eene andere be
slissing komt dan de Kantonrechter, het von
nis waartegen beroep moet worden vernietigd 
en opnieuw recht gedaan, terwijl het niet be
wezen zijn van die omstandigheid vrijspraak 
van verdachte medebrengt. 

Tegen deze vrijspraak voorzag de heer re
quirant zich in cassatie en voert als middel 
aan: S., a l thans v. t. van de artt. 25, 27 en 
49 der Geld chieterswet j O • artt. 350, 351, 352 
Sv., door den verdachte vrij te spreken van 
het hem ten laste gelegde, in stede van hem 
te veroordeelen. 

In de toelichtende schriftuur wordt aange
voerd, dat de Rechtbank aan het begrip "op
maken van een akte" een onjuiste uitleg heeft 
gegeven, door aan te nemen, dat een akte is 
opgemaakt ook dan, wanneer het stuk niet is 
onderteekend; dat de artikelen der Geldschie
terswet de onderscheiding welke de Rechtbank 
aannam niet toelaten, en dat onder het op
maken van een akte niet anders is te verstaan 
da n het tot stand brengen van een geschreven 
overeenkomst, welke voor partijen waarde 
heeft, hetgeen van een niet onderteekende 
schriftelijke overeenkomst niet gezegd kan 
worden. 
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De Rechtbank is tot hare vrijspraak geko
men door rechtskundige beschouwingen om
trent de artt. 25, 27 en 49 der Geldschieters
wet. De gegeven vrijspraak is alwo niet eene 
als bedoeld in art. 430 Sv., zoodat ik het be
roep in cassatie ontvankelijk acht. 

Ook van de zijde van den gerequireerde is 
een schriftuur inge:.:omen, houdende een mid
del van cassatie en bij pleidooi heeft de ge
achte raadsman medegedeeld, dat de gerequi
reerde zijnerzijds incidenteel in cassatie kwam. 
Ik wijs er op, dat de gerequireerde zijnerzijds 
geen beroep in cassatie had aangeteekend en 
het 3e lid van art. 434 Sv. niet van toepass ing 
kan zijn, daar het geval waarover dit middel 
handelt zich hier niet voordoet. Een inciden
teel beroep in cassatie kent de wet in straf 
zaken niet, wodat de gerequireerde niet be
voegd was een middel van cassatie aan te 
voeren en zich te bepalen had tot het bestrij
den van het door de andere partij ingediende 
middel. Het namens gerequireerde gestelde 
middel zal derhalve niet in behandeling ge
nomen kunnen worden. 

De Rechtbank heeft omtrent het bedrijf van 
de Eendracht overwogen: dat hier dus van 
het verstrekken van sommen in geld geen 
sprake is, daar het voorschot niet in geld 
wordt uitgekeerd en alleen de vraag kan zijn 
of in voorschot geven van genoemde zegels 
\"Ormt het onmiddellijk of middellijk ter be
schikking stell en van geldsommen of gelds
waarden, waarvan art. 2 der Geldschieterswet 
spreekt; 

dat die zegels op zich zelf beschouwd, geen 
geldsommen of geldswaarden uitmaken, doch 
zij , naar het oordeel der Rechtbank, zijn te 
beschouwen als een middel, waardoor de ont
vangers van voorschotten kunnen beschikken 
over de geldmiddelen, over het crediet van de 
Eendracht in dien zin, dat de winkelier, aan 
wien zij voor door hen gekochte goederen 
zegels tot het bedrag van de koopprijs geven, 
daardoor eene vordering verkrijgt op de Een
dracht, welke opvatting geheel overeenkomt 
met de hoedanigheid van volgbriefje door de 
Eendracht in hare contracten met de winke
liers aan die spaarzegels toegekend; 

dat derhalve de overeenkomsten door de 
Eendracht met hare voorschotnemers aange
gaan, zijn te beschouwen als overeenkomsten, 
waarbij geldsommen door haar ter beschikking 
worden gesteld aan personen, die zich ver
binden gelijke geldsommen terug te geven, 
waaruit volgt, dat de geldschieterswet op de 
Eendracht, die het bedrijf van het aangaan 
van deze overeenkomsten maakt, toepasselijk 
is, wat de Eendracht zelve ook heeft aange
nomen, door aan B. en W. der gemeente Arn
hem toelating als particuliere geldschieters
bank te verzoeken - zij het onder rnserve -
welke toelating haar is verleend. 

Dat op een bedrijf als dat van de Eendracht 
de bepalingen der Geldschieterswet toepasselijk 
zijn, acht ik niet twijfelachtig. Uit de bij de 
totstandkoming der wet gewisselde stukken 
blijkt toch, dat bij nota van wijziging aan het 
eerste lid van art. 2 van het wetsontwerp een 
volzin is toegevoegd luidende: ,.Onder het 
uitleenen van geldsommen wordt begrepen het 
onmiddellijk of middellijk ter beschikking stel
len van geldsommen of geldswaarden aan per-

sonen, die zich verplichten gel ijke of groot.ere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven." 
De strekking van deze toevoeging was ook op 
de z.g.n. spaarzegelkassen de voorschriften der 
wet van toepassing te doen zijn (Zie Bijl. 
Hand. 2e K amer 1930/31 n°. 41, 1, bi. 12 en 
13 voor "middellijk" en "onmiddellijk" zie 
41, 5, bi. 1). De spaarzegels zijn voor hen, die 
deze bekomen, geldswaarden, waarvoor zij be
noodigde a1·tikelen kunnen knopen. (In de 
artt. 14, 15, 26 en 29 werd het woord "gelds
waarde" ingevoegd). Waar alzoo uit het ver
handelde bij de totstandkoming der wet dui
delijk volgt, dat de spaarzegelkassen door de 
wet als geldschietersbedrijven worden aange
merkt, zijn de voorschriften der Geldschieters
wet ook van toepassing op een bedrijf als dat 
van de Eendracht. 

Art. 25 der Wet schrijft voor, dat van een 
overeenkomst van gelduitleening door een 
geldschieter, een akte moet worden opge
maakt; de volgende artikelen geven voor
schriften o. a. over den inhoud der akte. Ter
wijl art. 25 in het midden laat wie de akte 
moet opmaken, stelt art. 49 strafbaar de geld
schieter, die een overeenkomst van gelduitlee
ning sluit zonder daarvan een akte op te 
maken, wodat door dit laatste artikel de 
ver pi ichting om een akte op te maken rust op 
den geldschieter. 

Blijkens de overwegingen van de Rechtbank 
heeft de gerequireerde er zich op beroepen, 
dat hij van de overeenkomst met J . A. Jas 
wel een akte heeft opgemaakt, n.l. een stuk, 
waarbij Jas verklaart op heden van de Een
d1·acht spaarzegels te hebben ontvangen, op 
vertoon waarvan huishoudelijke goederen ten 
hoogste tot een bedrag van f 30 bij haar win
keliers kunnen worden verkregen, welk bedrag 
in termijnen zal worden aangezuiverd; terwijl 
het stuk eindigt met de woorden: te Arnhem 
13-11-'33 . Gelijk vaststaat is het door de Een
dracht opgemaakt en niet geteekend door den 
leener Jas. Door de eenige handteekening, 
welke er op voorkomt (n.l. van den controleur 
der Eendracht, Jolmers) wordt alleen dit ge
constateerd, dat de zegels door hem zonder 
onderteekening (door Jas) zijn afgegeven. 

Met het aangevoerde middel · wordt er nu 
tegen opgekomen, dat de Rechtbank niet be
wezen heeft geacht, dat gerequireerde geen 
akte wu hebben opgemaakt. Omtrent de vraag 
of gezegd kan worden, dat "een akte is opge
maakt" niettegenstaande zij niet onderteekend 
is, meen ik dat een onderscheid zal dienen te 
worden gemaakt. Wanneer een openbaar amb
tenaar (b.v. een notaris, een ambtenaar van 
den burgerlijken stand) van een te zijnen over
staan of door hem zelf verrichte handeling 
een akte heeft op te maken, is die akte niet 
tot stand gekomen zoolang die zijne onder
teekening niet draagt. Maar anders is het er 
mee gelegen, indien een particulier de ver
plichting heeft een akte op te maken, die een 
ander zal behooren te teekenen. De eerste zal 
niet anders kunnen doen dan de inhoud der 
akte formuleeren, zoo noodig die zelf kunnen 
onderteekenen, maai· meer zal hij niet kunnen 
doen, hij zal den ander niet kunnen verplich
ten te teekenen. Onder het "opmaken der 
akte" door een geldschieter, zal alwo niet 
begrepen kunnen zijn, de onderteekening door 
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den geldnemer. De geldschieter heeft zijner
zijds a lles gedaan, wat hij moet doen, door de 
inhoud der akte te formuleeren en die aan 
den geldnemer te doen toekomen. Dat de geld
sch ieter zelf het stuk zou moeten tee kenen is 
niet voorgeschreven. De overeenkomst van ver
bru ikleening is geen wederkeerige overeen
komst en gewoonlijk wordt volstaan met een 
eenzijdige schuldbekentenis a ls de akte, welke 
tot bewijs strekt van een geld leening. 

Wanneer nu uit art. 49 der Geldschieterswet 
volgt, dat de geldschieter een akte van een 
leening moet opmaken kan dit wel niet meer 
inhouden, dan dat hij een bewijsstuk conci
pieert, waarin de leening wordt omschreven 
en dat hij di t stuk aan den leener voorlegt. De 
R echtbank heeft feitel ij k beslist, dat een der
gelij k stuk gedateerd 13-11-'33 voorhanden is 
en heeft daa1·u it kunnen afleiden, dat niet be
wezen is dat de gerequ ireerde geen akte wu 
hebben "opgemaakt". 

Door deze beslissing acht ik geen wetsvoor
schr ift geschonden. 

Ik kan mij derhalve met het voorgestelde 
m iddel niet vereenigen en concludeer mitsdien 
tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
0. dat de raadsman vau den verdachte ter 

terechtzitting van den H. R., onder ovedeg
ging van een schriftuur, houdende een middel 
van cassatie, heeft verklaard, dat de verdachte 
ook zij nerzij ds beroep in cassatie instelt; 

Gelet op het middel van cassatie door den 
requi rant onder 1. voorgesteld bij schriftuur: 
(zie conclus ie); 

Gelet op hetgeen ter terechtzitting door 
requi rant onder 2. tot toelichting van zij n 
beroep is aangevoerd; 

0. dat, nu de voorgestelde beroepen een vrij 
spraak betreffen , a ll ereerst moet worden on
derzocht, of de beroepen ontvankel ijk zijn; 

0. dienaangaande : 
dat aan den verdachte - gerequireerde en 

rnqui rant - bij inleidende dagvaard ing is ten 
laste gelegd: ·dat hij in of omstreeks de maand 
November laatstleden in de gemeente Arnhem, 
a ls president-commissaris der Naamlooze Ven
nootschap de Eendracht, gevestigd te Arnhem 
aan wien het houden van een geldschietbank 
was opgedragen, althans als deelnemer aan 
die geldschietbank, a lthans als bestuurder van 
die geldschietbank, zijnde deze geldschietbank 
een in r icht ing, waar het beroep en bedrijf van 
geldschieter a ls bedoeld in de geldschieters
wet, wordt ui tgeoefend - en aldus als geld
schieter, a ls bedoeld in de geldschieterswet en 
volgens die wet aansprakelijk zijnde a lwo een 
natuurlijk of rechtspersoon, die onder welken 
naam en in welken vorm ook een beroep of, 
a l of niet met het oogmerk om winst te be
halen, een bedrijf maakte van het uitl eenen 
van geldsommen, ui tsluitend of voor een over
wegend deel f 500 of minder bedragende en 
van het onmiddellijk, althans middellijk ter 
beschikking stellen van ge ldswaarden aan per
sonen die zich verplichtten gelijke of grootere 
geldsommen of geldswaarden terug te geven, 
een overeenkomst van gelduitleening heeft ge
sloten met J . A . J as, waarbij werd bepaald 

dat aan hem, Jas, onmiddellijk, althans mid
de llijk door of vanwege hem, verdachte, ter 
beschikking zou worden gesteld een aantal 
zoogenaamcle spaarzegels, op vertoon waarvan 
huishoudel ijke goaderen ten hoogste tot een 
bedrag van f 30 konden worden verkregen bij 
bepaalde winkeliers, waartegenover J. A. Jas 
voornoemd zich verplichtte in 20 achtereen
volgende gelijke term ijnen à f 1.50 genoemd 
bedrag van f 30 terug te geven, waarvan de 
eerste termijn verv iel op 13 November 1933 
en de laatste op 26 Maart 1934, zonder van 
die overeenkomst een acte te hebben opge
maakt of doen opmaken; 

0. dat de R echtbank. na eerst te hebben 
overwogen, dat de Eendracht een bank is, 
die het beroep van geldschieter uitoefent -
waartegen de cassatievoorziening van den 
verdachte is gericht - vervolgens heeft over
wogen: 

dat art. 25 der Gel dsch ieterswet bepaalt . 
dat van eene geldu it leening - waaronder vol 
gens art. 2 ter beschikkingstell en van gel cl
sommen is begrepen - door den geldschieter 
eene acte moet worden opgemaakt; 

dat verdachte een beroep doet op een in het 
dossier aanwezig stuk, getiteld Akte, waarbij 
J . A. J as verklaart op heden van de Een
dracht spaarzegels te hebben ontvangen, op 
vertoon waarvan huishoudelijke goederen ten 
hoogste tot een bedrag van f 30 bij haar win
keliers kunnen worden verkregen - welk be
drag in termijnen zal worden aangezuiverd -
welk stuk eindigt met de woorden: te Arnhem 
13-11-' 33 en welk stuk, gelij k vaststaat, door 
de Eendracht is opgemaakt; 

dat dit stuk n iet is geteekend, constateerende 
de eenige handteekening, die daa rop voorkomt 
- van den control eur J olmers - a lleen dit, 
dat de zegels door hem wnder onderteekeni11g 
zijn a fgegeven ; 

dat nu a ll een de vraag kan zijn, of de Een
dracht met het opmaken van dit stuk zonder 
onderteekening kan vo lstaan, clan wel , naar 
de bepalingen der Geldschieterswet, niet kan 
worden aangenomen dat door de geldschieter 
eene acte is opgemaakt, wanneer die niet is 
onderteekend; 

dat de Rechtbank de eerste opvatting rle 
Juiste acht, daar in a r t . 25 der wet aan den 
geldsch ieter de verplichting wordt opgelegd 
eene acte op te maken terwijl art. 27 zegt 
dat de acte in de gemeente, waar de geld
schietbank gehouden wordt, moet worden on
derteekend en ar t. 49 straf bedreigt tegen den 
geldschieter, die eene overeenkomst van geld
uitleening slu it, zonder daarvan eene arte op 
te maken ; 

dat dus onderscheid wordt gemaakt tusschen 
het opmaken der acte en de onderteekening 
daarvan, en de Rechtbank van oordeel is, dat 
derhalve het bij dagvaarding ten laste geleg
de, dat verdachte geen acte zou hebben opge
maakt, niet is bewezen ; 

dat de wet wel bl ij kbaar uitgaat van de 
gedachte, dat van de overeenkomst eene acte 
wu worden opgemaakt, die door beide partijen 
is te onderteekenen, doch in de wet ook niet 
is verboden, dat met een eenzijdige acte, als 
in casu, wordt volstaan, waarvan aan den 
credietnemer - ook overeenkomstig de wet -
een afschrift wordt uitgereikt; 
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dat nu de Rechtbank voormelde omstandig
heid niet bewezen oordeelt en daarmede der
halve ten opzichte van de bewezenverklaring 
Yan het tenlaste gelegde tot eene andere beslis
sing komt dan de Kantonrechter, het vo11nis 
waartegen beroep moet worden vernietigd en 
opnieuw recht gedaan, t~rwijl het niet bewezen 
zijn van die omstandigheid vrijspraak van 
verdachte mede brengt; 

0. dnt requirant onder 1 de ontvankelijkheid 
van zijn beroep heeft aangedrongen met het 
betoog, dat de Rechtbank aan de in art. 49 
der Geldschieterswet voorkomende woorden 
"zonder daarvan een akte op te maken" en 
onjuiste beteekenis heeft toegekend en in ver
band daarmede de vrijspraak in het bijrondor 
van het ten laste gelegde niet opmaken van 
een akte, niet is een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. ; 

0. dienaangaande: 
dat art. 25 der Geldschieterswet bepaalt, 

dat van een overeenkomst van gelduitleening 
door een geldschieter een akte moet worden 
opgemaakt en art. 49 straf bedreigt tegen don 
geldschieter, d ie een overeenkomst van geld
uitleening, sluit ronder daarvan een akte op 
te maken ; dat voorts moet worden aange
nomen, dat, nu bij de dagvaarding de toepas
sing der Geldschieterswet werd beoogd, de 
lotwoorden der telastelegging "ronder van 

die overeenkomst eene acte te hebben opge
maakt of doen opmaken", de heteekenis heb
ben, welke die wet aan het niet opmaken van 
eene akte toekent; 

dat derhalve moet worden nagegaan, of de 
Geld ·chieterswet het opmaken van een akte 
aanwezig acht, wanneer de akte, gelijk hier 
het geval is, noch door den geld chieter, noch 
door den geldleener is onderteekend, doch 
slecht de handteekening bevat van een con
troleur van de Eendracht, die daarbij ver
klaart, dat de zegels door hem ronder onder
teekening zijn a fgegeven; 

0 . dat de H. R. deze vraag ontkennend 
beantwoordt en dan ook uit het geheel der 
bepalingen van de Geldschieterswet, in onder
! ing verband beschouwd, onmiskenbaar blijkt, 
dat de wet roozeer uitgaat van de gedachte, 
dat de akte, welke van een gelduitleening 
moet worden opgemaakt, door geldschieter en 
geldleener moet worden onderteekend, dat 
l!loet worden aangenomen, dat de onderteeke
ning door de wet tot het opmaken van de 
akte wordt gerekend; 

dat reeds de verwijzing in art. 25, 2e lid 
naar art. 1934 B. W. de gedachte aan een niet 
geteekende akte uitsluit, terwijl ook de bepa
lingen van art. 26 omtrent de vermelding van 
plaats on datum van onderteekening in de 
akte, van art. 27 omtrent de onderteekeni ng 
in de gemeente, waar de geldschietbank ge
houden wordt en de verhindering van den 
geldleener bij de onderteekening persoonlijk 
aanwezig te zijn, van art. 28 betreffende het
geen vóór de onderteekening door den geld
leener moet geschic Jen, van art. 29 omtrent 
het terhandstellen van de in de akte vermelde 
geldswaarde aan den gelürnener tegelijk met 
de onderteekening van de akte, van art. 30, 
dat terstond na de onderteekening de geld
sch ieter den geldleener (of diens gemachtigde) 
een afschrift van de akte moet ter hand stel-

len, en tenslotte van art. 49 met de kennelijk 
als uitputtend bedoelde onderscheiding van 
niet-opmaken van de akte en onderteekenen 
van een naar vorm of inhoud ondeugdelijke 
akte, alle aantoonen dat een niet geteekend 
stuk voor de toepassing de,· Celdschieterswet 
geen akte i en dan ook het onderteekenen 
van de akte als inhaerent aan het opmaken 
van de akte moet worden beschouwd; 

dat hiernit volgt, dat de Rechtbank, op voor
melde gronden den verdachte vrijsprekende, 
niet op den grondslag der telastlegging heeft 
beraadslaagd en beslist, zood at de gegeven 
vrijspraak niet is een vrijspraak in den zin 
van art. 430 Sv. en cassatievoorziening tegen 
het vonnis derhalve is toegelaten; 

0 . dat uit het bovenstaande tevens volgt, 
dat het cassatieberoep van requirant onder 1 
gegrond is en het bestreden vonnis moet wor
den vernietigd; 

0. dat derhalve het middel van requirant 
onder 2 buiten onderwek kan blijven; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof to 

Arnhem ter berechting en afdoening op het 
bestaande hooger beroep met inachtneming 
van het in deze gewe,,en arrest. 

( . J.) 

2 November 1934. ITSPRAAK Voorzitter 
Ambtenarengerecht Amsterdam. (Ambte
narenwet 1929 art. 102.) 

Voor een voorziening als bedoeld in art. 
102 is geen plaats, indien en voorzoover 
die voorziening betrekking heeft op een 
twistgeding, hetwelk op het oogenbli k, 
waarop de voorziening wordt gevraagd. 
reeds aanhangig is. 

Evenmin kan zoodanige voorz ien ing wor
den gevraagd tegen een bes! issing van 
B. en W., houdend verbod aan een door 
hen geschorsten ambtenaar om tijdens de 
schorsing werkzaamheden voor derden te 
verrichten, nu va tstaat, dat het alsnog 
tegen dat verbod in te stellen beroep den 
verzoeker niet zal kunnen baten, daar 
krachtens de voor hem ge ldende instructie 
niet B. en W., doch de Raad geroepen is 
te beslissen omtrent een vergunning tot 
het verrichten van werkzaamheden voor 
derden. 

De Voorzitter van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam, 

Gelezen het op 29 October 1934 ter griffie 
van het Ambtenarengerecht ingekomen ver
zoekschrift van S. M. te H., luidende als 
volgt: 

,,Geeft eerbiedig te kennen, S. M., ge
meente-architect van de gemeente H .; 

"dat ondergeteekende op 27 September 1934 
bij het Ambtenarengerecht te Amsterdam in 
beroep is gekomen tegen een beschikking van 
B. en W. der gemeente H., d.d. 6 September 

1934, waarbij hij met inhouding van salaris in 
zijn functie van gemeente-architect der ge
meente H. werd geschorst, van welk beroep
schrift een copie hierbij wordt overgelegd; 

"dat verzoeker totaal geen kapitaal bezi t 
en het derven van zijn inkomen als gemeente-
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architect derhalve met zich brengt de onver
wijlde noodzakelijkheid om op andere wijze in 
zijn levensonderhoud te voorzien; 

,, dat, waar verzoeker kwalijk kan veronder
stellen dat het gemeentebestuur van H . zou 
bedoelen hem tot uithongering te bestemmen, 
hij aanvankelijk in de overtuiging was, dat, 
nu het gemeentebestuur zijn eenige bron van 
inkomsten afsloot, hetzelve zou erkennen de 
billijkheid dat gedurende den tijd gedurende 
welken verzoeker dat inkomen derfde, hem de 
vrijheid zou zijn gelaten om in overeenstem
ming met zijn opleiding en beroep door an
deren arbeid op andere wijze in zijn brood
winning te voorzien ; 

"dat evenwel de gebleken opvatting van hei 
gemeentebestuur van H. in een andere aange
legenheid, bij nader inzien het hem gewenscht 
deed voorkomen aan het gemeentebestuur een 
officieele interpretatie te verzoeken van de 
beschikking waarbij hij geschorst werd met 
inhouding van salaris, van welk schrijven 
afschrift mede hiernevens gaat; 

"dat hem dezer dagen is geworden een 
authentieke interpretatie van het schorsings
besluit, krachtens welke dit zoo moet worden 
uitgelegd, dat gedurende de schorsing blijft 
gelden het verbod van handelingsvrijheid om 
als architect eenigen arbeid te verrichten, 
hetgeen U moge blijken uit bijgaand schrij
ven, zooals hij dat van B. en W . ontving; 

"dat het duidelijk is dat, waar hiermee den 
yerzoeker alle kans om door arbeid in zijn 
levensonderhoud te voorzien volkomen wordt 
afgesloten, ter voorkoming van zeer ernstige 
nadeelen onverwijlde voorziening wenschelijk 
is, waarbij of bij voorraad aan den verzoeker 
recht op zijn salaris wordt toegekend, of al
thans hem de vrijheid gegeven om in afwij
king van de beslissing van het gemeente
bestuur van H. , door op zijn terrein liggen
den arbeid, dus bouwkundigen arbeid, in zijn 
onderhoud te voorzien; 

"Redenen waarom verzoeker zich wendt tot 
UEdelgestrenge met eerbiedig verzoek om 
overeenkomstig artikel 102 der Ambtenaren
wet hetzij bij voorraad in zooverre de beslis
sing van B. en W . van H . te vernietigen dat 
verzoeker salaris zal blijven worden betaald, 
hetzij deze] ve in zooverre te wijzigen en te 
doen afwijken van derzelver strekking blij
kens authentieke interpretatie, dat het den , 
verzoeker geheel vrij zal staan om in afwij
king van zijn ambtinstructie, wel door hem 
passenden bouwkundigen arbeid hangende de 
schorsing in zijn onderhoud te voorzien." 

Gehoord de toelichting, welke de verzoeker 
en zijn raadsman Mr. E. J. E. G. Vonken
berg te Gorinchem heden mondeling hebben 
verstrekt in raadkamer; 

0. dat voor een voorziening als bedoeld bij 
artikel 102 der Ambtenarenwet 1929 geen 
plaats is, indien en voorzoover die voorzie
ning betrekking heeft op een twistgeding, het
welk - op het oogenblik waarop de voorzie
ning wordt gevraagd - reeds aanhangig is; 

dat dit met name duidelijk blijkt uit de 
laatste zinsnede van het vijfde Jid van artikel 
102 der evengenoemde wet; 

0. dat nu inderdaad - zooals ook uit het 
hierboven weergegeven verzoekschrift blijkt -
het Ambtenarengerecht te Amsterdam een be-

roep aanhangig is, dat de verzoeker heeft in
gesteld tegen een besluit van B. en W. der 
Gemeente H . van 6 September 1934, bij welk 
besluit dit College den verzoeker in zijn be-
trekking van Gemeente-architect heeft ge
schorst met ingang van de dagteekening van 
het besluit tot het tijdstip, waarop omtrent 
zekere strafvervolging een onherroepelijk 
rechterlijk gewijsde zal zijn tot stand geko
men, met bepaling dat van evengenoemden 
datum af het aan het ambt van gemeente
a rchitect verbonden salaris zal zijn ingehou
den; 

0. dat het onderhavig verzoek derhalve niet 
voor inwilliging vatbaar is, voorzoover het 
strekt tot het verkrijgen van een - zij het 
voorloopige - beslissing, waarbij het besluit 
van B. en W. der Gemeente H. van 6 Sep
tember 1934 ten deele wordt vernietigd en 
waarbij wordt verstaan dat hij, de verzoeker, 
zijn salaris zal blijven genieten; 

0. dat het verzoek voorzoover het strekt 
tot het verkrijgen van een wijziging van het 
vaker bedoelde schors ingsbesluit - een wij
zig ing nl. zoodanig, dat hem, den verzoeker, 
zij vergund, hangende de schorsing, in zijn 
onderhoud te voorzien door het verrichten 
van, hem passenden, arbeid als architect - al 
evenmin voor toewijzing vatbaar is; 

0. dat dit, na het hierboven overwogene, 
geen betoog behoeft voorzoover het verzoek 
moet worden begrepen als een verzoek tot 
aantasting van de werking van het schorsings
besluit, waartegen een twistgeding nu een
maal reeds hangende is; 

0. dat het zooeven weergegeven verzoek -
althans ten deele - ook kan worden opgevat 
a ls een verzoek tot het nemen van een voor
loopigen maatregel in afwachting van een 
uitspraak van het Ambtenarengerecht in een 
alsnog in te stellen beroep; welk beroep de 
verzoeker dan zou bedoelen te richten tegen 
hetgeen is vervat in het schrijven van B. en 
W. der Gemeente H. d.d. 2 0ctober 1934 No. 
4579; in welk schrijven dit College - in ant
woord op een brief van den verzoeker van 
28 September tevoren, inhoudende een ver
zoek, ,,te willen mededeelen, in hoever hij 
th ans is gehouden aan zijn instructie; vooral 
met name of hij , nu hij geheel broodeloos is 
gemaakt, geheel vrij is in het verrichten van 
beloonden arbe id voor derden en ook niet 
meer verplicht is, in de Gemeente H. te 
wonen" - heeft "medegedeeld", dat tijdens 
zijn { des verzoekers) schorsing alleen tijde
lijk buiten werking worden gesteld die voor
schriften zijner instructie , welke betrekking 
hebben op de dienstvervulling; waaruit dan 
volgens het College zou volgen, dat hij, de 
verzoeker1 moet wonen binnen de gemeente H . 
en da t hiJ geen werkzaamheden, hetzij beloon
de, hetzij onbeloonde, mag verrichten voor 
derden; 

0. dat nu echter, ook aldus beschouwd, het 
onderhavige verzoek niet voor inwilliging vat
baar voorkomt; 

0. dat art. 92 van het Ambtenarenregle
ment der Gemeente H. toch - voorzoover 
than, van belang - bepaalt, dat alle instruc
tiën welke middellijk of onmiddellijk met dat 
regl~ment in verband staan, van kracht blij
ven; 
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dat nu op het tijdstip waarop genoemd 
Ambtenarenreglement thans geacht moet wor
den in werking te zijn getreden, voor den 
verzoeker een instructie gold, waarbij - nl. 
in artikel 7, lid 4 - wordt bepaald, dat het 
den gemeente-architect, behoudens toestem
ming van den Raad, is verboden andere be
trekkingen te aanvaarden, eenig beroep, be
drijf of handel uit te oefenen, ten behoeve 
van anderen dan de gemeente zich te belasten 
met het verrichten van eenig werk of met 
het houden van toezicht op de uitvoering van 
eenig werk; 

0. dat, gesteld dus al dat het onderhavige 
verzoek onder meer een voorloopige voorzie
ning beoogt in afwachting van de uitspraak 
in zake een beroep, dat de verzoeker a lsnog 
wenscht in te stellen tegen hetgeen is vervat 
in het schrijven van B. en W. der Gemeente 
H. van 2 October 1934 N°. 4579, dan ook 
in zooverre voor een voorloopige voorziening 
geen aanleid ing bestaat; 

dat immers reeds thans redelijkerwijze als 
vaststaande moet worden aangenomen, dat 
het alsnog in te stellen beroep den verzoeker 
niet zal kunnen baten, gegeven de omstandig
heid, dat niet · B. en W., doch de Raad der 
Gemeente, geroepen is te beslissen omtre~t 
een vergunning tot het uitoefenen van eemg 
beroep of bedrijf als in artikel 7 der Instruc
tie nader omschreven; 

Recht doende in naam der Koningin! 
Wij t het verzoek van de hand. 

(A.B.) 

5 Novenibe,· 1934. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Spoorwegen beperkte 
snelheid art. 7; Gemeentewet art. 168; 
·winkelsluitingswet art. 3 en Sr. artt. 
1- 91.) 

Aangenomen al dat voorschriften be
treffende het gebruik van stationswacht
kamers betrekking kunnen hebben op "den 
dienst en het gebruik van locaalspoorwe
gen of van tramwegen" op welk stuk art. 
7 lid 2 der Locaalspoor- en Tramwegwet 
den gemeenteraden slechts een beperkte 
regelingsbevoegdheid heeft gegeven, moet 
toch worden aangenomen, dat voorschrif
ten betreffende het beschikbaar stellen 
van dranken in die wachtkamers daar in 
elk geval buiten vallen. Een tegenargu
ment kan uit art. 3 § 1 aanhef en onder e 
Alg. Reg!. Vervoer niet worden geput. 
Genoemd art. 7 leverde derhalve voor den 
gemeenteraad van Huizen geen beletsel op 
een tapverbod (voor den Zondag) voor 
wachtlokalen van locaalspoor- of tramwe
gen bij verordening vast te stellen. 

Het gebruiken, verkoopen, te koop aan
bieden, ten geschenke geven, toedienen of 
op eenigerlei andere wijze verstrekken van 
dranken op voor het publiek toegankelijke 
plaatsen - waartoe wachtlokalen van lo
caalspoor- of tramwegen moeten worden 
gerekend - kan de openbare orde, zede-
1 ijkheid of gezondheid betreffen. 

H et niet-van-toepassing zijn van de be
palingen der Winkelsluitingswet op open
bare middelen van vervoer en restaurants 
in stations voorzoover leveringen aan rei-

zigers betreft, brengt geenszins mede, dat 
het verstrekken van dranken op Zondag 
in die inrichtingen als een onaantastbaar 
recht buiten de regelingsbevoegdheid der 
gemeenteraden zoude vallen, en dat niet 
andere dan bepalingen van winkelsluiting 
betreffende die inrichtingen zouden mogen 
worden gemaakt. 

Het strafbaar stellen van het toelaten 
van bepaalde handelingen, nie t bij wege 
van eene algemeene bepaling van deel 
neming van strafbare feiten, maar als een 
zelfstandige strafbaarstelling, betreft geens
zins bepalingen der acht eerste titels van 
het Eerste Boek W. v. Strafr. 

Op het beroep van G. B., caféhouder, requi
rant van cassatie tegen een te zijnen laste ge
wezen vonnis van de Rechtbank te Amsterdam 
van 7 Juni 1934, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Hilversum van 10 
November 1933, requirant, terzake van: ,,te 
Huizen in inrichtingen, a lsmede in de open 
aanhoorigheden daarvan, waarvoor door B. en 
W. een verlof A, als bedoeld in de Drankwet 
1931, S. 476, is verleend en die gevestigd zijn 
in wachtlokalen van locaalspoor- of tram
wegen, toelaten, dat dranken worden verstrekt 
gedurende den tijd, dat de niet in wachtloka
len van locaalspoor- of tramwegen gevestigde 
inrichtingen waarvoor door B. en W . een ver
lof A, als bedoeld in de Drankwet 1931, S . 
476, is verleend, krachtens de A. P. V. voor 
deze gem-eente gesloten moeten zijn", met aan
haling van de artt. 1 en 2 van de Verordening 
der gemeente Huizen, houdende tapverbod 
voor die café's, welke gevestigd zijn in een 
stationswachtkamer, 92 en 154 van de A. P .. 
V. voor de gemeente Huizen, 23 en 91 Sr., is
veroordeeld tot een geldboete van één gulden 
en één dag vervangende hechtenis; (Gepleit 
door Mr. E. J. Egberts). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Bei-ger. 

Deze requirant heeft zich achtereenvolgen 
voor den Kantonrechter te Hilversum en voor 
de Arr.-Rechtbank te Amsterdam te verant
woorden gehad ter zake van het hem bij inlei 
den.de dagvaarding telastegelegde: ,,dat bij te 
Huizen (N.H.) op Zondag 1 October 1933 des 
voormiddags omstreeks 11 uur in de door hem 
in perceel Naarderstraat 1 gedreven verlofs
zaak, en wel in een inrichting, waarvoor door 
Burgemeester en Wethouders van Huizen 
(N.H.) een verlof A als bedoeld in de Drank
wet 1931 S. 476 was verleend, welke inrichting 
was gevestigd in het wachtlokaal van het in 
dat perceel gevestigde tramwegstation der 
Gooische Tramweg Maatschappij aan eenige 
personen bier, althans eenige drank heeft ver
kocht, althans verstrekt, althans heeft toege
laten, dat aldaar aan die personen door den 
in zijn dienst zijnden kellner Johannes van der 
Hulst bier, althans eenige drank werd -ver
kocht, al thans verstrekt". 

In tegenstelling tot den Kantonrechter, die 
dit telastegelegde en, met dien verstande, dat 
requirant heeft toegelaten, dat ter pla atse, als 
bij dagvaarding vermeld aan de bij dagvaar
ding bedoelde personen door den in zijn dienst 
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zijnden kellner Johanne van der Hulst bier 
werd verstrekt, bewezen ver klaarde fe it niet 
strnfbaar oordeelde en requirant van rechts
vervolging ontsloeg, veroordeelde de Recht
bank bij het thans bestreden vonnis den requi
rn11t tot betaling van eene geldboete van een 
gulden, de vervangende hechtenis bepalende 
op een dag en aan het bewezen verklaarde 
[e it de benaming gevende: ,,Te Huizen in 
imichtingen, alsmede in de open aanhoorig
heden daarvan, waarvoor door Burgemeester 
en Wethouders een verlof A, als bedoeld in de 
Drankwet 1931, S. 476, is verleend en die ge
Yestigd zij n in wachtlokalen van lokaalspoor
-of tramwegen, toelaten, dat dranken worden 
verstrekt gedurende den tijd, dat de niet in 
wachtlokalen van lokaalspoor- of tramwegen 
gevestigde inrichtingen waarvoor door Burge
meester en Wethouders een verlof A, als be
doeld in de Drankwet 1931 S. 476, is ver
leend, krachtens de Algemeene Politieveror
-dening voo r deze gemeente gesloten moeten 
zijn .'' 

Dit laatste is volgens art. 92 van genoemde 
politieverordening, zooals die luidt na de op 
21 September 1933 afgekondigde wijziging, 
-onder meer het geval "op Zondagen, gedu
rende den geheel en dag", terwijl art. 1 van de 
in dezen toegepaste, voor de gemeente Huizen 
uitgevaa rdigde, ,,Verordening, houdende tap
verbod voor die cafó's, welke gevestigd zijn in 
een station-wachtkamer" bepaalt: ,,In inrich
tingen, alsmede in de open aanhoorigheden 
daarvan, waarvoor door burgemeester en wet
houders een verlof A of B , als bedoeld in de 
Drankwet 1931, S. 476, is verleend, en die ge
vestigd zijn in wachtlokalen van lokaalspoor
-of tramwegen, is het verboden drank te ge
bru i ken, te verkoopen, te koop aan te bieden, 
ten geschenke te geven, toe te dienen of op 
<>enigerlei andere wijze te verstrekken of één 
dier handelingen toe te laten, gedurende den 
tijd, dat de niet in wachtlokalen van locaal 
s poor- of tramwegen gevestigde inrichtingen, 
waarvoor door burgemeester en wethouders een 
Yerlof A of B, als bedoeld in de Drankwet 
1931, S . 476, is verleend, krachtens de a lge
meene politieYerordening voor deze gemeente 
voor het publiek gesloten moet zijn" , over
treding van welke bepal ing ingevolge art. 2 
die1· verordening wordt gestraft met hechtenis 
Yan ten hoogste 2 maanden of geldboete van 
ten hoogste f 300. 

Tegen het vonnis der Rechtbank heeft de 
geachte raadsman van requirant bij p leidooi 
voor Uwen Raad de navolgende middelen 
voorgedragen: 

I . ,,S., althans v. t. van de artt. 7 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet 1 A.R.V.L. 
juncto artt. 3 en 4 A.R.V. , 80 Tramwegregle
ment en 17 B .R .V .T. door te beslissen, dat 
een Gemeenteverordening, welke betreft niet 
het gebruik van stationswachtkamers overeen
komstig hare bestemming maar slechts het ver
aangenamen van dit gebruik verbindend is". 

II. ,,S., althans v. t. van de in middel I 
genoemde artt. door te bes] issen, dat de ver
ordening der gemeente H u izen, ,,houdende 
tapverbod voor d ie café's wel ke gelegen zijn 
in stationswachtkamers" niet betreft het ge
bruik dezer stations overeenkomstig hun be
stemming". 

III. ,,S., althans v. t. van art. 168 Ge
meentewet door aan de verordening van de 
gemeente Huizen, ,,houdende tapverbod voor 
d ie cafó's, welke gelegen zijn in stations-wacht
kamers" bindenden kracht toe te kennen niet
tegenstaande deze verordening o. m. aan het 
publiek verbiedt om dranken welke ook, te 
gebru iken op een p laats, waar het publiek 
vrijelij k mag verkeeren". 

IV. ,,S., althans v. t. van art. 3 lid 2 der 
Winkelsluitingswet door aan de verordening 
van de gemeente Huizen "houdende tapverbod 
voor die café's, we lke gevestigd zijn in sta
tions-wachtkamers" b indende kracht toe te 
kennen niettegenstaande deze verordening 
mede verbiedt de levering van dranken aan 
reizigers in restaurants in stations". 

V. ,,S., a lthans v. t. van de artt. 47, 48, 
52 en 91 Sr. door aan de verordening van de 
gemeente Huizen "houdende tapverbod voor 
die café's welke gelegen zijn in stations-wacht
kamers" bindende kracht toe te kennen , n iet
tegenstaande deze verordening mede strafbaar 
stelt het toelaten van een in deze zelfde veror
dening omscbreven overtreding". 

H et eerste m iddel keert zich tegen de be
sl issing der Rechtbank, dat "bovengenoemde 
verordening der gemeente Huizen niet betreft 
het gebruik der stations-wachtkamers overeen-
1.omstig hunne bestemming, dat immers een 
stationswachtkamer bestemd is tot wachten op 
treinen en het veraangenamen van dit wach
ten, b.v. door het beschikbaar stellen van 
dranken, daar buiten valt", zoodat volgens do 
Rechtbank in casu bedoelde verordening van 
toepassing is . Wil dit middel slagen, dan 
zoude moeten vaststaan, dat onder "den dienst 
en het gebruik" van locaalspoor- on tram
wegen, welke de Locaalspoor- en Tramwegwet 
van 9 Juli 1900 S. 118 blij ken.~ haren titel en 
considerans in vollen omvang - behoudens de 
beperkte bevoegdheid, in art. 7 aan provin
ciale- en gemeentebesturen toegekend. - aan 
den Rijkswetgever heeft willen voorbehouden 
(vg. H. R. 20 Febr. 1914 W. 9772, N. J. 1914, 
548), niet alleen valt het gebruik van wacht
kamers en wachtlokalen overeenkomstig de 
daaraan ten behoeve van den spoorwegdienst 
toekomende bestemming, het aan reizigers bie
den van de gelegenheid om in eene beschutte 
en, zoo noodig, behoorl ijk verlichte en ver
warmde, ruimte de aankomst en het vertrek 
der treinen of trams af te wachten. maar daL 
ook de zorg voor het a ldaar beschikbaar stel
len van spijzen en dranken tot den d ienst en 
het gebruik der spoorwegen kan worden ge
rekend. Dit laatste schijnt mij niet het geval 
te zijn, gelijk, dunkt mij , ook kan worden af
gele id uit de bepal ing van art. 3 § 1 onder e 
van het Algemeen Reglement voor het vervoer 
op de Spoorwegen, volgens welke de bevoegd
heid tot het op het spoorwegterrein ten ver
koop aanbieden van waren afhankel ijk is ge
steld van daartoe van den spoorweg bekomen 
vergunning. Ik meen, dat dit er op wijst, dat 
het verschaffen van de gelegenheid om in 
wachtlokalen spijzen en dranken te verkrijgen , 
niet is te beschouwen a ls behoorende tot den 
dienst en het gebruik der spoorwegen, waar
van de Rijkswetgever de regeling aan zich 
heeft willen voörbehouden, maar als een taak, 
waarin door derden buiten het bestuur van den 
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spoorweg om, zij het met diens toestemming 
wordt voorzien. 

Beperking in den omvang van die taak, bij 
gemeente-verordening opgelegd, betreft der
halve - naar het mij voorkomt - niet den 
dien t en het gebruik van den spoorweg, noch 
het· gebruik van · die wachtkamer, voor zoover 
deze daartoe bestemd is, wodat de onderwer
pel ij ke verorden ing m. i. niet geacht kan wor
den in strijd te komen met de Locaalspoor- en 
Tramwegwet of met de kraehtens haar uitge
vaardigde algemeene maatregelen van be
stuur. Het eerste en het daarbij nauw aanslui
tende tweede middel houd ik daarom voor 
ongegrond. 

H et derde middel acht ik niet aanvaardbaa r , 
wijl een verbod, als hier gegeven ten aanzien 
van eene plaats, waar het publ iek vrijel ijk kan 
verkeeren, kan zijn verricht in het belang van 
de openbare orde of zedelijkheid en het onder
werpelijke verbod dan ook blijkbaar in hoofd
zaak althans, strekt tot voorkoming van drank
misbru ik, althans van het gebruik daarvan in 
voor het publiek toegankelijke inrichtingen op 
Zondagen. Of het gemeentebestuur op aanbe
velenswaardige wij ze van zijne bevoegdheid ten 
dezen gebruik heeft gemaakt, staat niet ter 
beoordeel ing van den rechter (H. R. 18 Dec. 
1933 W. 12730, N. J. 1934, 300) , terwijl de 
omstandigheid, dat de verordening in zóó 
ruime termen is vervat, dat hare strikte toe
passing in sommige gevallen tot ongewenschte, 
gevolgen zoude kunnen leiden, den rechter al 
evenmin vrijheid geeft, h aar als onverbindend 
buiten toepassing te laten (H. R. 13 Oct. 1924 
W. 11271, N. J. 1924, 1208). 

Het vierde m iddel faalt m. i. , omdat art. 3, 
tweede lid, der Winkelslui t ingswet 1930 S. 
460, evenals het eerste lid onder c (H. R. 18 
Dec. 1933 W. 12730, N. J . 1934, 300 en 15 
Jan . 1934 W. 12738, N. J. 1934, 1131) gee
nerlei onaantastbaar recht geeft op het ge
opend zijn van de daarbedoelde inrichtingen 
en dus, naar het mij toeschijnt, evenmin op 
het a ldaar verkrijgbaar zijn van spijzen en 
dranken. 

Het vij fde middel zal m. i. niet tot cassatie 
kunnen leiden, omdat de verordening, straf
baar stellende het toelaten van de daarin om
schreven handelingen, d it toelaten hierdoor 
maakt tot een zelfstandig strafbaar feit, zoodat 
degene, die d it fe it van toelaten pleegt, daar
van is dader in den zin van art. 47 aanhef en 
onder 1 ° Sr. 

De voorgedragen middelen mitsdien a lle on
gegrond achtende, ooncl udeer ik tot verwer
ping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

'I1averne · 
Gelet ~P de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : (zie 
conclusie); 

Ten aanzien van de voorgestelde middelen 
van cassatie : 

0 . dat bij het bestreden vonnis, overeenkom
stig de dagvaarding, ten laste van requi rant is 
bewezenverklaard - met qua lificatie en straf
oplegging als voormeld - dat hij te Huïzen 
( .H.) op Zondag 1 October 1933 des voor
middags omstreeks 11 uur in de door hem in 

L . 1934. 

perceel N aarderstraat gedreven verlofszaak, 
en wel in een inrichting, waarvoor door B. en 
W. van Huizen (N.H. ) een verlof A, als be
doeld in de Drankwet 1931, S. 476, was ver
leend, welke inrichting was gevestigd in het 
wachtlocaal van het in dat perceel gevestigde 
tramwegstation der Gooische Tramweg Maat
schappij heeft toegelaten, dat al daar aan 
eenige personen door den in zijn dienst zijnden 
kellner Johannes van der Hulst hier werd ver
strekt; 

0. dat art. 1 van de Verordening van de 
gemeente Huizen, houdende tapverbod voor 
die ca(é's, welke gevestigd zijn in een stat ions
wachtkamer, luidt: 

In inrichtingen, alsmede in de open aan
hoori gheden daarvan, waarvoor door Burge
meester en Wethouders een verlof A of B, als 
bedoeld in de Drankwet 1931, S. 476, is ver
leend en die gevestigd zijn in wachtlokalen 
van locaalspoor- of tramwegen, is het ver
boden dranken te gebruiken, te verkoopen, te 
koop aan te bieden, ten geschenke te geven, 
toe te dienen of op eenigerlei andere wijze te 
verstrekken of één dier handelingen toe te 
laten, gedurende den t ijd, dat de niet in wacht
lokalen van locaalspoor- of tramwegen geves
tigde inrichtingen, waarvoor door Burgemees
ter en Wethouders een verlof A of B, als be
doeld in de Drankwet 1931, S. 476, is ver
leend, krachtens de Algemeene Politieveror
den ing voor deze gemeente voor het publiek 
gesloten moeten zijn; 

dat bij art. 2 van eerstgenoemde Verorde
ning op overtreding van het in art. 1 bepaalde 
de straf is gesteld van hechten is van ten hoog
ste twee maanden of geldboete van ten hoogste 
driehonderd gulden; 

dat v_oorts bij art. 92 der A . P. V. voor de 
gemeente Huizen onder meer is bepaald, dat 
alle houd\)1-s van logementen, herbergen, kof
fiehuizen, bierhu izen, tapperijen of eenige an
dere voor . het publiek toegankelijke inrichtin
gen verplicht zijn deze inrichtingen met hunne 
open aanhoorigheden op Zondagen gesloten te 
houden; 

0. wat het ee1-ste cassatiemiddel betreft, dat 
de R echtbank, kennelijk ten betooge, dat de 
ten deze toegepaste Verordening verbindend is , 
in het bestreden vonnis heeft overwogen, dat 
bedoelde Verordening niet betreft het gebruik 
der stationswachtkamers overeenkomst ig hare 
bestemming, daar een stationswachtkamer be
stemd is tot wachten op treinen en daar buiten 
valt het veraangenamen van dit wachten bij 
voorbeeld door het beschikbaar stell en van 
dranken; 

0. dat bij de toelichting van het middel is 
betoogd, dat art. 7 van de Locaalspoor- en 
T ramwegwet nauwkeurig ·aangeeft wat een 
gemeente op het stuk van locaalspoor- en 
tramwegen mag regelen, zoodat elke gemeen
teverordening, welke op dat gebied iets regelt, 
dat daarbuiten valt, in strijd met de wet, dus 
onverbindend is; 

0. dienaangaande: 
dat, aangenomen al dat voorschriften betref

fende het gebru ik van stationswachtkamers 
betrekking kunnen hebben op "den dienst en 
het gebruik van locaalspoorwegen of van 
tramwegen", op welk stuk art. 7 lid 2 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet den gemeente-

27 
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raden slechts een beperkte regelingsbevoegd
heid heeft gegeven, met de Rechtbank moet 
worden aangenomen, dat voorschriften betref
fende het beschikbaar stellen van dranken in 
die wachtkamers daar in elk geval buiten val
len ; dat al evenmin in de bepaling van art. 
3 § 1 aanhef en onder e Algemeen R eglement 
Vervoer - krachtens art. 1 Algemeen Regle
ment voor Locaalspoorwegen ten deze van toe
passing - betreffende het ten verkoop aan
bieden door derden van waren op het spoor
wegterrein, een argument kan worden gezien 
voor de stelling, dat het beschikbaar stellen 
van dranken in wachtkamers zoude betreffen 
den dienst en het gebruik van locaalspoor
wegen of van tramwegen; 

dat derhalve art. 7 van genoemde wet voor 
den gemeenteraad van Huizen geen beletsel 
opleverde om meergenoemde Verordening te 
maken, zoodat het middel ongegrond is; 

0. dat uit het voorafgaande voortvloeit, da t 
ook het tweede middel, dat evenzeer steunt op 
de stell ing, dat de Verordening met art. 7 van 
genoemde wet in strijd is, faalt; 

0. betreffende het derde cassatiemiddel, dat 
het gebruiken, verkoopen, te koop aanbieden, 
ten geschenke geven, toedienen of op eeniger
lei andere wijze verstrekken van dranken op 
voor het pub] iek toegankelijke plaatsen -
waartoe wachtlokalen van locaalspoor- of 
tramwegen moeten worden gerekend - de 
openbare orde, zedelijkheid of gezondheid kan 
betreffen, zoodat de onderhavige verordening 
niet, gelijk het middel stelt, met art. 168 der 
Gemeentewet in strijd is en dus ook dit middel 
te vergeefs is voorgesteld; 

0. dat het vierde middel de Verordening in 
, trijd acht met art. 3 lid 2 der Winkelslui
tingswet S. 1930, n°. 460, doch ten onrechte; 
dat immers het niet-van-toepassing zijn van 
de bepa lingen dezer wet op openbare middelen 
Yan vervoer en restaurants in stations voor
zoover leveringen aan reizigers betreft, geens
zins medebrengt, dat het verstrekken van 
dranken op Zondag in die inrichtingen als 
een onaantastbaar recht buiten de regeJ ings
bevoegdheid der gemeenteraden zoude vallen, 
en dat niet andere dan bepalingen van winkel
slu iting betreffende bedoelde inrichtingen zou
den mogen worden gemaakt; 

0. dat ook het vijfde middel ongegrond is, 
daar het strafbaar tellen van het toelaten van 
bepaalde handelingen, niet bij woge van een 
algemeene bepaling ,van deelneming aan straf
bare feiten, maar a ls een zelfstandige straf
baarstelling, geenszins betreft bepalingen der 
acht eerste Titels van het Eerste boek van het 
Wetboek van Strafrecht; 

Verwerpt het beroep. {N. J.) 

6 Novembe,· 1934. KO 1NKLIJK BESLUIT. 
{Lager Onderwijswet 1920 art. 38.) 

Al moge bij de opheffing van de be
trekking van onderwijzer in het algemeen 
als regel worden aangenomen, dat de 
laatstaangestelde leerkracht het eerst voor 
afvloeiing in aanmerking komt, zoo kun
nen toch in een bepaald geval zich om
standigheden voordoen, die afwijking van 

dezen regel rechtvaardigen. Als zoodanig 
wordt in casu aangemerkt de uitgesproken 
voorkeur der ouders voor een jongeren 
onderwijzer. 

Wij WILHELM! JA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. F. van Amstel, te Twello, gemeente Voorst, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 4 Juli 1934, 0 • ll6, L.O., 
waarbij is ongegrond verklaard zijn bij dit 
college ingestefd beroep tegen het besluit van 
den raad der gemeente Voorst van 2 Februari 
1934, n°. 12. 2/P.D., waarbij o.m. hem eervol 
ontslag is verleend a ls onderwijzer aan de open
bare lagere school te Wilp-Achterhoek, in die 
gemeente, met ingang van l April 1934; 

Den Raad van State, Aideeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Octobcr 1934, I 0 • 534; 

Op de voordra{)ht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ·wetenschappen van 
1 November 1934, 0 • 8608, Afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

0. dat de raad van Voorst in zijne vergadering 
van 2 Februari 1934 heeft besloten l •. tot op
heffing van de betrekking van onderwijzer aan 
de openbare lagere school te Wilp-Achterhoek, 
vervuld door den heer W. F. van Amstel, met 
ingang van 1 April 1934; 2°. in verband hier
mede met ingang van dezen datum aan Willem 
Frederik van Amstel, geboren 15 Mei 1902, 
eervol ontslag als onderwijzer aan de openbare 
lagere school te Wilp-Achterhoek te verleenen; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat het 
getal leerkrachten aan de openbare lagere school 
te Wilp-Achterhoek 4 bedraagt ; dat het ge
middelde aantal leerlingen aan deze school over 
het jaar 1933 ll8 heeft bedragen; dat dienten
gevolge het aantal leerkrachten, dat ingevolge 
de Lager-onderwijswet 1920 voor Rijksvergoe
ding in aanmerking komt, met ingang van het 
nieuwe schooljaar, zijnde 1 April 1934, tot 3 zal 
moeten worden verminderd; dat aan deze school 
twee onderwijzers, namelijk de heeren Van Am
stel en Nuijten zijn verbonden; dat, hoewel de 
heer . de _iongst-aangestelde is, het gewenscht 
is de voorkeur te geven aan de opheffing van de 
betrekking vervuld door den onderwijzer Van 
A. ; dat zulks in het belang van het onderwijs 
moet worden geacht; dat de leerlingen van deze 
school voor een zeer groot deel afkomstig zijn 
uit gezinnen, behoorende tot den landbouwen
den stand, en dat deze voor het meerendeel 
zeer kerkelijk en van conservatieven aard zijn, 
zoodat een onderwijzer, in dezen de heer VanA.; 
- al moge hij àl of niet zijn aangesloten bij een 
socialistische of communistische partij, doch 
volgens zijn eigen verklaring van ultra-radicale 
beginselen - minder gewenscht aan deze 
school moet worden geacht, terwijl men nu de 
gelegenheid heeft om een onderwijzer, die in 
alle opzichten · de sympathie der ouders heeft, 
voor deze school te behouden ; dat burgemeester 
en wethouders, om zich van den geest d er 
ouders te overtuigen, een bijeenkomst met het 
meerendeel der ouders hebben gehad, waar ten 
duidelijkste is gebleken, dat verreweg de over
groote meerderheid der ouders de voorkew· 
gaf aan de opheffing van de betrekking van den 
heer Van A. boven die van den heer N.; dat de 
raad van oordeel is, dat hij met den geest der 
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bevolking rekening heeft te houden, en dat hij 
dit bij de benoeming van onderwijzers ook 
zooveel mogelijk heeft gedaan in deze uitge
strekte, op kerkelijk en politiek terrein zoo 
groote versch~idenheid biedende gem_eente; 
dat iemand, die zulke geavanceerde begmselen 
heeft als de heer Va n A., niet thuis behoort aan 
deze school ; da t de raad van meening is, dat de 
heer Van A., die er bezwaar t egen heeft vader
landsche liederen te doen zingen - en al zou 
hij dit niet weigeren op voorschrift van burge
meester en wethouders, dit toch niet con amore 
zou doen - waar verreweg de meeste ouders 
zeer vaderlandschgezind zijn , ook om deze 
reden zeer zeker niet op zijn plaats is aan deze 
school ; dat - zooals met de hee~ Van A. is voor
gekomen - het niet op den weg van een <;>nder
wijzer ligt om zich te bemoeien met stakmgen, 
hetzij als voorstander, hetzij als belangstellende ; 
dat naar de meening van den raad biJ het geven 
van onderwijs het vakkundige gedeelte niet 
hot eenige is, dat op de leerlingen overgaat, 
doch vooral de levensbeschouwing van den 
onderwijzer haar invloed op de leerlingen doet 
gelden, en, aangezien deze laatste van den heer 
Van A. in lijmechten strijd is met die van het 
meerendeel der ouders, een dergelijke onder
wijzer t evens om deze reden niet. aan deze 
school thuis behoort; dat Van A. no01t aan deze 

· school benoemd zou zijn, indien het gemeente-
bestuur indertijd niet genoodzaakt was geweest 
de lijst van wachtgelders te volgen ; dat het 
verder t e vreezen is, dat, wanneer Van A. aan 
de school gehandhaaft blijft , meerdere ouders 
hunne kinderen van de school zullen afnemen 
en zenden naar bijzondere scholen ; dat het der
ha lve om redenen aan het belang van het onder 
wijs aan deze school ontleend gewenscht i~. bij 
de opheffing van de betrekking van onderwIJzer 
aan de school te Wilp-Achterhoek den heer 
Van A. te onslaan ; 

dat, nadat W . F . van A. van dit besluit, 
voor zoover hem daarbij eervol ontslag wordt 
verleend, bij Gedeputeerde Staten van Gelder
land in beroep was gekomen, dit college bij 
besluit van 4 Juli 1934, n°. 116, het beroep 
ongegrond heeft verklaard, uit over weging, 
dat den onderwijzer W. F . van A. ontslag is 
verleend, wegens de opheffing zijner betrekking 
van onderwijzer tege.volge van de vermindering 
van het aantal leerkrachten , da t ingevolge de 
Lager-Onderwijswet 1920 voor Rijksvergoeding 
in aanmerking komt ; dat de appellant t egen 
zijn ontslag aanvoert, da t hij n iet de jongst
aangestelde leerkracht der school is ; dat is 
gebleken, dat de onderwijzer van A. eene leVE:JëlS· 
beschouwing is toegedaan, welke sterk afw]Jkt 
van die der ouders, wier kinderen aan zijn 
zor~ zijn toevertrouwd, en daarom hij en niet 
de Jongst-aangestelde leerkracht, wiens levens
beschouwing wel met die van de ouders over
eenstemt, is ontslagen ; dat dan ook van wille
keur of onzuivere motieven bij het ontslag 
aan den onderwijzer Van A. geen sprake is, 
zoodat geen termen aanwezig zij n voor vernie
tiging van het aangevallen raadsbesluit ; 

dat van dit besluit W. F. van A. bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat de moti
veoring van z\jn ontslag in hoofdzaak steunt op 
de levensbeschouwing, die hij zou zijn toege
daan; dat hij echter van oordeel i , dat in de 
openbare lagere school plaats moet zijn voor 

iedere leerkracht, ongeacht zijne levensbe
schouwing, mits hij slechts handelt overeen
komstig de voorschriften, die zij n neergelegd 
in artikel 42 der Lager-Onderwijswet 1920; 
dat hij zich niet bewust is, ooit op eenigerlei 
wijze als onderwijzer deze voorschriften te 
hebben overtreden; da t hij in dezen zin dan ook 
nooit van een der gemeentel\ike of Rij ksautori
teiten oen aanmerking op z\in onderwijs heeft 
ontvangen ; da t hij zich door het bovenbedoelde 
ontslagbesluit ern tig gegriefd voelt ; 

0. dat, al moge bij de oph effing van de be
trekking van onderwijzer aan eene school in 
het algemeen als regel worden aangenomen, 
da t de laastaangestelde leerkrach t het eerst 
voor afvloeiing in aanmerking komt, in een be
paald geval zich omstandigheden kunnen voor
doen, welke afwijking van dezen regel recht
vaardigen ; 

dat in het onderwerpelijk geval de raad der 
gemeente Voorst, nu, in verband met de daling 
van het leerlingenaantal, het getal der aan de 
school ver bonden leerkrachten met één moest 
worden verminderd, terech t gemeend heeft 
m et de uitgesproken voorkeur der ouders voor 
den onderwijzer N. rekening te moeten houden 
en daarom den appellant en niet zijn genoemden 
jongeren collega voor ontslag in aanm erking 
te doen komen ; 

da t Gedeputeerde taten mitsdien t erecht 
het bestreden raadsbesluit hebben gehand
haafd ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\.Veten chappen is belast Pnz. 
(A.B.) 

8 Novenib,e•· 1934. UITSPRAAK van den 
Centralen R aad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, 2e lid sub a.) 

E en door den divisie-commandant der 
Kon. Marechaussee in beroep genomen be
sluit betreffend beoordeeling van de ge
schiktheid van e n wachtmeester voor be
kl eeding van den naast-hoogeren r ang moet 
worden aangemerkt als een besluit geno
men in administratief beroep, bedoeld in 
a rt. 3, 2e lid sub a. H et Ambtenarenge
recht te 's-Gravenh age had, als zijnde on
bevoegd van het beroep kennis te nemen, 
a rt . 70 behooren toe te passen. 

De Centrale Raad, beslissende of i. c. 
va11 fe iten of omstandigheden is gebleken , 
welke rechtvaardigen het uitbrengen van 
een beoordeeling als is geschied, beoor
deelt niet de doelmatigheid, doch uitslui
tend de rechtmatigheid van den getroffen 
maatregel. 

Ui tspraak in zake: 
J . M., wachtmeester der Koninklijke Mare

chau see, wonende te R euver, eischer in hoo
ger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, 

tegen: 
den Distriots-Commandant der Koninklijke 
Marechaussee te Roermond, gedaagde in hoo
ger beroep, niet verschenen. 
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De Centrale Raad van Bel'Oep, -
Gezien de stukken en gehoord voornoem

den J. M.; 
; Wat aangaat d feiten ,van liet twistgeding: 

0 . dat de kapitein der Koninklijke Mare
chaussee Jhr. G. A. Bowier, wonende te ij
megen, als waarnemend Districts-Commandant 
bij dat wapen te Roermond, op 1 December 
1933, met machtiging van den Divisie-com
mandant. een tusschentijdsche beoordeeling 
heeft uitgebracht betreffende eischer, wacht
méester der Koninklijke Marechaussee, die
uende als zoodanig bij de 2e divisie, district 
Roermond, brigade Reuver, waarbij onder 
punt 3, Algemeene indruk, is vermeld: ,,Is 
weinig plooibaar, kan persoonlijke kwesties 
niet afgescheiden houden van dienstaangele
genheden, waardoor deze laatsten daarvan 
schade ondervinden en heeft daardoor getoond 
eigenschappen te bezitten welke onvereenig
baar zijn met het begrip van eene goede 
dienstuitoefening en zoolang die eigenschap
pen geen algeheele wijziging hebben onder
gaan, wordt hij door mij ongeschikt geacht 
voor het voeren van het zelfstandig commando 
van brigade-commandant." ; 

0. dat voornoemde waarnemend Districts
Commandant in zijn schrijven dd. 1 December 
1933, gericht tot den Brigade-Commandant 
der Koninklijke Marechaussee te Reuver, on
der meer bericht: ,,Ik deel U mede, dat mij 
bij het door mij gehouden onderzoek betref
fende het voorgevallene op 25 Juni jl. e.v. 
dagen en op 4 November jl. tusschen den 
wachtmeester M. en den Rijksveldwachter. 
brigadier H. gebleken is, dat wachtmeester 
M. persoonlijke kwesties niet kan afgescheiden 
honden van dienstzaken. 

Zijn optreden in dienst op die dagen is van 
dusdanig-en aard geweest, dat daarhij de be
langen van den dienst geschaad zijn gewor
den. daar de noodige samenwerking met de 
rijksveldwacht heeft ontbroken. 

Dit ontbreken van samenwerking heeft zelfs 
tengevolge gehad eene mededeeling van den 
betrokken burgemeester van Kessel, dat op 
de kermis te Hout geen manschappen der 
marechaussee noodig waren. 

Bij een daarop gevolgd onderhoud door den 
brigade-commandant t,e Reuver met bedoelden 
burgemeester werd beslooon, dat de mare
chaussees toch te Hout zouden sûrveilleeren, 
echter de wachtmeesoor M . zou dan niet aan 
die surveillance mogen deelnemen. 

Niettegenstaande wachtmeester M. bij tus
schèntijdsche beoordeeling d.d. 26 December 
1928 ongeschikt voor bevordering werd ge
acht, waàrbij o.a. ook werd opgemerkt, dat 
hij -weinig plooibaar was, doch welke beoor
cleeling in Maart 1931 weder voor hem gun
stig is opgemaakt geworden, wordt hij door 
het voorgevallene, hierboven omschrnven, niet 
geschikt geacht, om zelfstandig het commando 
over eene brigade te voeren." ; 

0: dat ·ae divisie-commàndant de:r Konink
lijke Marechaussee te Maastricht, nadat e ischer 
têgen die beoordeeling bezwaar had gemaakt, 
bij schrijven van 12 J anuari 1934 aan voor
noemden waarnemend districts-commandant 
h'eèft medegedeeld, dat door hem geen termen 
zijn gevonden d ie tu schentijdsche beoordeel ing 
in te trekken of f;e wijzigen, met verzoek zulks 

ter kennis _van eischer te brengen; 
0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gravèn

hage, rechtsprekende in militaire ambtenaren
zaken - waaraan voornoemde J . M. op de 
bij zijn aldaar ingediend klaagschrift aange
voerde gronden heeft vetzocht zoo mogelijk 
een uitspraak te mogen vernemen, waarin hij 
als geschikt voor den naast hoogeren rang 
wordt bevonden en als zoodanig volgens ouder
dom in rang van aanstelling thans weer in 
aanmerking kan worden gebracht - bij uit
spraak van 13 Juni 1934 - naar welker in
houd hierbij wordt verwezen - zich bevoegd 
heeft verklaard Yan het door M. tegen meer
bedoelde beoordeeling ingestelde beroep ken
nis te nemen en dat beroep ongegrond heeft 
verklaard· 

0. dat 'J. M. van die uitspraak tijdig is 
gekomen in hooger beroep en bij beroep
schrift, op de in de daarbij gevoegde memorie 
aangevoerde gronden, kennelijk heeft bedoeld 
te vorderen, dat die uitspraak en beoordeeling 
worden vernietigd; 

In ,·echte: 
0. dat ingevolge artikel 12, sub j, van de 

Militaire Amboonarenwet 1931 voor de mili
taire ambtenaren administratieve instanties. 
a ls bedoeld in het tweede en derde l id van 
artikel 3 van de Ambtenarenwet 1929, voor
zoover deze worden mogelijk gemaakt, worden 
ingesteld bij of krachtens algemeenen maat
regel van bestuur, voorzoover dat onderwerp 
niet reeds bij of krachtens de wet is geregeld; 

0. dat hieruit geenszins volgt, dat een voor 
militaire ambtenaren vóór de inwerkingtre
ding van de Militaire Ambtenarenwet 1931 
door het bevoegde gezag, krachtens een wet
tiglijk gegeven voorschrift, ingesoolde admini
stratieve beroepsinstantie, als is zulks niet 
geschied bij of krachtens de wet, rechtsgeldig 
heid zou missen en als niet bestaande zou 
moeten worden aangemerkt, aangezien voor
meld artikel 12 slechts behelst een voor
schrift, in acht te nemen bij het alsnog in
stellen van een administratieve beroepsinstan
tie, terwijl artikel 3, 2e en 3e lid, van de 
Ambtenarenwet 1929 op zich zelf en los van 
dat artikel 12 moet worden beschouwd; 

0. nu dat de slotalinea van artikel 346 der 
Dienstvoorschriften 1923 van de Koninklijke 
Marechaussee welke dienstvoorschriften 
krachtens aanschrijving van het toenmaals 
nog bestaande Departement van Oorlog zijn 
vastgesoold door den Inspecteur der Kon ink-
1 ij ke Marechau see en blijkens de daaraan 

, voorafgaande inleiding moeten worden be
schouwd als een aanvulling van het Regle
ment op de Policie, de Discipl ine en den 
Dienst der Koninklijke Marechaussee, vastge
steld bij wettig Souverein Besluit van 30 J a
nuari 1815 - het volgende inhoudt: ,,Indien 
de beoordeelde zich over een omtrent hem 
uitgebrachte ongunstige beoordeel ing be
zwaard gevoelt, heeft hiJ het recht zijne be
zwaren in te brengen bij den naast-hongeren 
chef van den beoordeelaar."; 

0. dat deze Raad in deze slotalinea. niet 
anders vermag t,e zien dan het verleenen aan 
den beoordeelde van een recht tot het instel
len van beroep op het aldaar bedoelde ad
ministratieve orgaan; 

0. dat mitsdien, gelet op het hiervoren 
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overwogene, het ten deze door den divisie
commandant te Maastricht, naar aanleiding 
van het door voornoemden M. tegen de be
oordeel ing van 1 December 1933 ingebrachte 
bezwaar, op 12 Januar i 1934 genomen be
slu it moet worden aangemerkt als een besluit 
in administratief beroep genomen, bedoeld in 
artikel 3, lid 2 sub a, van de Ambtenaren
wet 1929; 

0. dat derhalve ingevolge den aanhef van 
bedoeld lid 2 enkel deze Raad, in eersten en 
eenigen aanleg, over een tegen dat besluit in
gesteld beroep kan oordeelen, en dan ook de 
Voorûtter van het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage, rechtsprekende in militaire 
ambtenarenzaken, krachtens het bepaalde in 
artikel 66 van de Ambtenarenwet 1929 het 
onderhavige klaagschrift naar dezen R aad 
had moeten zenden, en, nu deze zulks heeft 
verzuimd, dat Ambtenarengerecht zelf alsnog 
dit verzuim had behooren te herstellen door 
een uitspraak in den zin van artikel 70 dier 
wet, zoodat, nu dit niet is geschied, de be
streden uitspraak moet worden vernietigd; 

0. dat intusschen deze Raad, nu het klaag
schrift met de daarbij behoorende stukken, zij 
het op andere wijze dan vomgeschreven in 
artt. 66 en 70, evenbedoeld, bij èlezen Raad 
is ingekomen, in casu de te dien opzichte ge
pleegde verzuimen voor gedekt houdt en der
halve alsnog naar aanleiding van dit klaag
schrift - hetwelk geacht moet worden op 8 
Februari 1934 en derhalve tijdig bij dezen 
Raad te zijn ingekomen - op de hoofdzaak 
zal moeten beslissen; 

0 . dat de Raad daarbij mede zal moeten 
beoordeelen, of in casu van feiten of omstan
digheden is gebleken, welke rechtvaardigen 
het uitbrengen van een beoordeeling, als ten 
deze heeft plaats gehad, waardoor de Raad 
niet treedt in een oordeel over de doelmatig
heid, doch uitsluitend over de rnchtmatigheid 
Yan den getroffen maatregel ; . 

0. nu dat de Raad op grond van de ge
dingstukken als vaststaande aanneemt, dat 
voornoemde M., onder meer op 4 November 
1933 bij het overgeven van een arrestant, on
voldoende medewerking heeft verleend aan 
den brigadier der Rijksveldwacht te Kessel , 
H. , waardoor de dienstaangelegenheden scha
delijk zijn beïnvloed, en de Raad de overtui
ging heeft bekomen, dat zulks in hoofdzaak 
het gevolg is geweest van een zekere animosi
teit, welke reeds langer, met name in ver
band met het op 25 Juni 1933 tusschen M. en 
H . voorgevallene, bij eerstgenoemde ten op
zichte van laatstgenoemde bestond; 

0. dat naar 's Raads oordeel een en ander 
wettigt de beoordeeling, als ten deze d.d. 1 
December 1933 is uitgebracht door den waar
nemend districts-commandant der Koninklijke 
Marechaussee te Roermond, die tot het uit
brengen van deze beoordeeling bevoegd was 
op grond van het bepaalde in artikel 346, J0

• 

artikel 675 van bovenbedoelde voorschriften; 
0. dat mitsdien, waar het in administratief 

beroep gehandhaafde beoordeelingsbesluit noch 
feitelijk, noch rechtens met eenig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift strijdt, en 
ook in geen enkel opzicht is gebleken, dat 
,·oornoemde waarnemend districts-comman
dant van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 

gebruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven , het bij 
klaagschrift ingestelde beroep ongegrond be
hoort te worden verklaard; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt dé uitspraak van 13 Juni 1934 

van het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage, 
rechtsprekende in militail'0 ambtenarenzaken, 
a ls zijnde niet het ten deze bevoegde gerecht; 

Verklaart he t bij klaagschrift ingestelde 
beroep ongegrond. 

(A. B.) 

8 November 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n°. 476 Art. 21 j0

• 

art. 3.) 
Afgezien van het feit, dat een voorstel 

als in art. 21 bedoeld door Ged. Staten 
niet is gedaan, is voor toepassing van dit 
art. geen plaats in het geval van een uit 
twee bebouwde kommen bestaande ge
meente, waar de eene kom ± 3800 en de 
andere ± 5000 inwoners telt. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

den raad der gemeente Noordwijk en H. Al
ders en anderen, te Noordwijk, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
25 Juni 1934, N°. 49, houdende vaststelling 
van de lijst van gemeenten, bedneld in art. 3, 
2e lid, der Drankwet (S. 1931, N°. 476); 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 October 1934, N°. 550; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 2 November 1934, N°. 
1763 G, Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun vermeld besluit O\·ereenkomstig art. 20, 
le lid , der Drankwet (S. 1931 N°. 476) heb
ben vastgesteld de lijst van gemeenten in hun 
gewest, waarin een bebouwde kom is met 
meer dan 5000 inwoners en waar volgens art. 
3, 2e 1 id, der genoemde wet, voor zooveel be
treft den verkoop in een voor het publiek toe
gankel ijke lokaliteit, een tapvergunning of 
een slij tvergunmng wordt verleend: 

dat in deze lijst o. m. de gemeente Noord
wijk is opgenomen; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen: 

1 °. de raad der gemeente Noordwijk, aan
voerende, dat de door burgemeester en wet
houders aangenomen omlijning van de be
bouwde kom naar zijne meening te ruim ge
nomen is; dat naar zijne meening in dit geval 
de omlijning van de bebouwde kom zoo eng 
mogelijk moet worden genomen, omdat daarbij 
speciaal in deze gemeente groote belangen 
van de vergunninghouders betrokken zijn; dat 
namelijk vooral in deze gemeente de vergun
ninghouders door de spl itsing van de vergun
ningen ten zeerste worden gedupeerd, daar 
verschillenden van hen in den zomer voor het 
grootste gedeelte hun bestaan vinden in he t 
slijten aan de seizoenzaken te Noordwijk aan 
Zee, en in den winter weer meer zijn aange
wezen op het tappen in eigen localiteiten; 
dat ook de kom Noordwijk-Binnen een lan
delijk karakter draagt ; dat speciaal de wijk 
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van de Van Leeuwenstraat niet geacht kan 
worden tot de bebouwde kom te behooren, 
omdat deze daarvan door een groote opper
vlakte teelland is gescheiden; dat het aantal 
inwoners van de bebouwde kom, zooals deze 
naar 's raads meening gevoeglijk kan worden 
aangenomen, op 1 Januari 1934 beneden 5000 
was, namelijk 4668 ; dat de gemeente oord
wijk derhalve ten onrechte op de in den aan
hef bedoelde lijst is geplaatst; 

2°. H. Alders, en 13 andere vergunning
houders voor den verkoop van sterken drank, 
aanvoerende, dat zij tegen plaatsing van de 
gemeente Noordwijk op de voormelde lijst be
zwaren hebben ; dat tooh die gemeente bestaat 
uit twee bebouwde kommen, namelijk Noord
wijk-Binnen en Noordwijk aan Zee, welke 
apart dienen te worqen beschouwd, daar deze 
op een afstand van circa twee km van elkaar 
gelegen zijn; dat er wegens dien afstand wei
nig of geen communicatie bestaat tusschen de 
bewoners van Noordwijk-Binnen en Noordwijk 
aan Zee en ook de verkeersverbinding, name
lijk de tram Noordwijk aan Zee-Leiden-Den 
H aag niet frequent is; dat de bebouwde kom 
van Noordwijk aan Zee slechts 3861 inwoners 
telt en die van Noordwijk-Binnen circa 5000; 
dat, indien de splitsing in tapvergunning en 
slij tvergunning ook voor N oordwijk van kracht 
zou worden, dit groote schade voor de ver
gunninghouders aldaar zal medebrengen; dat, 
daar de vergunninghouders in het algemeen 
door de tijdsomstandigheden reeds zwaar wor
den getroffen, zich nog grootere moeilijkheden 
voor hen zullen voordoen, indien in de be
trekkelijk kleine bebouwde kommen, zooals de 
gemeente Noordwijk heeft, de volledige ver
gunningen gesplitst wuden moeten worden ; 
dat de omzetten in de bedrijven van hen, ap
pellanten, die toch wegens het kleine aantal 
inwoners in de beide genoemde bebouwde kom
men gering zijn, door de splitsing zoo mini
maal zouden worden, dat die bedrijven met 
ondergang bedreigd worden; 

0. dat de raad der gemeente oordwijk wel 
aanvoert, dat enkele deelen dezer gemeente, 
in het bijwnder de wijk van de Van Leeuwen
straat, welke bij de aanvankelijke opgave van 
de bebouwde kom door burgemeester en wet
houders daartoe zijn gerekend, niet tot de be
bouwde kom zouden behooren, doch dat dit 
niet kan worden aanvaard; 

dat immers blijkens het ambtsbericht van 
den Inspecteur van de Volksgezondheid de 
h ierbedoelde deelen der gemeente allerminst 
los staan van de bebouwde kom, doch daar
mede integendeel een aaneengesloten geheel 
vormen; 

dat zulks ook geldt voor de wijk van de 
Van Leeuwenstraat, aangezien de breedte van 
het teelland, waardoor deze wijk van de ove
rige bebouwing is gesch eiden, slechts 30 m 
bedraagt; 

dat m itsdien, daar de bebouwde kom der 
gemeente Noordwijk, waartoe de hier bedoelde 
deelen der gemeente geacht moeten worden te 
behooren, meer dan 5000 inwoners telt, Ged. 
Staten bij hun bestreden besluit terecht de 
gemeente oordwij k hebben opgenomen in de 
lij st, bedoeld in art. 20, l e lid, der Drankwet 
(R. 193J , N°. 476); 

0. dat ook door de appellanten H. A lders 
c.s. geen feiten zijn aangevoerd, waaruit zou 
blijken, dat Ged. Staten de gemeente Noord
wijk ten onrechte in de hierbedoelde lijst zou
den hebben opgenomen; 

0. dat deze appellanten nog hebben aange
voerd, dat de gemeente Noordwijk uit twee 
bebouwde kommen bestaat, te weten die van 
Noordwijk-Binnen en die van Noordwijk aan 
Zee, en deze bebouwde kommen huns inziens 
afzonderlijk zouden beschouwd moeten worden ; 

0. dienaangaande, dat Wij wel op grond 
van art. 21, eerste lid, der Drankwet (S. 1931, 
N°. 476) op voorstel van Ged . Staten op 
grond van bijzondere plaatselijke omstandig
heden kunnen bepalen, dat het tweede lid van 
art. 3 niet van toepassing is op een bepaald 
aangewezen deel van eene gemeente met eene 
bebouwde kom van meer dan 5000 inwoners, 
indien dat deel ligt buiten die kom en zelf 
naar den gronds lag, voorgeschreven in art . 20, 
eerste lid , ,geen bebouwde kom van meer dan 
5000 inwoners bevat, doch dat voor het ge
bruik maken van deze aan Ons gegeven be
voegdheid, nog afgezien van het feit, dat een 
voorstel daartoe door Gedeputeerde Staten 
niet is gedaan, bij de beslissing van het onder
havige gesch il geen plaats is; 

Gezien de Drankwet (S. 1931, 0
• 476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is bela t 

enz. 
(A. B.) 

12 November 1934. ARRESTvandenHoogen 
Raad. (Radio-Reglement art. 2.) 

Uit de in het vonnis opgenomen bewijs
middelen h eeft de Rechtb. als bewezen 
kunnen afleiden, dat verd. op tijd en plaat s 
in de t.1.1. aangegeven een radio-elect risch e 
inrichting h eeft gebruikt als in de t .1.1. 
omschreven. 

[Aldus ook Adv.-Gen. van Lier; deze 
echter ambtshalve: in de t.1.1. wordt a ls 
element van de overtreding gemist, dat 
ook niet is verleend een voor!oopige mach
ti!ring van den Directeur-Generaal der 
P~T. T. (4° sub b K . B. van 9 Mei 1930 
S. 159). H.R. b epaalt zich tot beh andeling 
van het middel naar zijn strekking.] 

Op het beroep van G. H. H., koopman, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtba nk te Almelo van 29 Mei 1934, waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van een 
vonnis van het Kantongerecht te Enschede 
van 28 F ebruari 1934, requirant ter zake van: 
" Zonder eene machtiging van den M inister 
een radio-electrische inrichting gebru iken, be
stemd tot het uitzenden van mededeelingen 
van woord- en tooninhoud van ontspannenden 
aard, bestemd voor allen, die deze wenschen 
te ontvangen", met aanhaling van de artt. 2 
en 72 van het Radio-reglement 1932; 3ter van 
de Telegraaf- en Telefoonwet 1904, S . n°. 7, 
is veroordeeld tot eene hechten is van vier 
weken met verbeurdverklar ing van de in het 
vonnis genoemde voorwerpen ; 
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Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

l\ilet vernietiging van een vonnis van den 
Kantonrechter te Enschedé verklaarde de 
rechtbank te Almelo ten laste van requirant 
bewezen: dat hij in de gemeente Lonneker op 
24 December 1933 in de woning plaatselijk 
gemerkt o. 47 aan de Elisabethstraat zonder 
machtiging van den Minister van Waterstaat, 
een radio-electrische inrichting heeft gebruikt. 
geschikt en bestemd tot het uitzenden van 
mededeelingen van woord- en tooninhoud van 
ontspannenden aard en bestemd voor allen, 
<lie deze wenschen te ontvangen. 

Met aanhaling der artt. 2 en 72 van het 
Radio-reglement 1930 en art. 3ter van de Te
legraaf. en Telefoonwet 1904 S. 7 werd requi
rant wegens het zonder eenige machtiging 
van den Minister een radio-electrische inrich
ting gebruiken, bestemd tot het uitzenden 
van mededeelingen van woord- en tooninhoud 
van ontspannenden aard, bestemd voor allen, 
die deze wenschen te ontvangen, werd requi
rant veroordeeld tot een hechtenisstraf van 4 
weken. 

Tegen deze uitspraak wordt opgekomen met 
het middel: schending van de artt. 1 en 2 
van het Radio-reglement. Blijkens de bij 
schriftuur gegeven toelichting is de bedoeling 
van het middel er over te klagen, dat bewezen 
is verklaard, dat een radio-electrische inrich
ting aanwezig was bij requirant op dag en 
uur als in de telastelegging vermeld, terwijl 
uit de bewijsmiddelen slechts zou zijn geble
ken, dat enkele stukken zijn gevonden, die 
ge chikt zouden kunnen zijn om te gebruiken 
bij den aanleg van een radio-electrische in
richting, maar dat niet geconstateerd is, dat 
een dergelijke inrichting aanwezig is geweest. 

Deze klacht is niet gegrond. Uit de verkla-
1·ingen van verdachten, getuigen en deskun
dige bleek o. a. aan de rechtbank, dat op be
doelde dag in de bedoelde woning verschei
dene voorwerpen aanwezig waren, die aan 
requirant toebehoorden en die hij in de wo
ning had gebracht, aan welke voorwerpen 
niets of hoogstens een klein onderdeel behoeft 
te worden toegevoegd, om na op de juiste 
wijze met elkaar en met een electrische licht
leiding, een antenne en de aarde te zijn ver
bonden of aangesloten, een voor het gebruik 
gereede radio-electrische zendinrichting te 
vormen; dat requirant in de slaapkamer van 
meergenoemde woning gramophoonplaten 
draaide, en deze zang- en orcheststukken door 
getuigen in hun woning door hun radio
ontvanginrichting werden vernomen, terwijl de 
aankondiging: hier is de Twentsche Amateur
zender Enschedé, en ook andere mededeelin
gen werden gehoord en de stem als die van 
requirant is herkend. 

Het behoeft dus wel geen verder betoog, dat 
de Rechtbank uit den inhoud der voorhanden 
bewijsmiddelen heeft kt1nnen opmaken, dat 
requ irant een radio-electrische zendinrichting 
heeft gebruikt, ook al was deze zendinrich
ting niet meer gereed om gebruikt te worden 
toen de politie ter plaatse kwam. 

Zal het aangevoerde middel alzoo niet tot 
cassatie kunnen leiden, ambtshalve dien ik op 
het volgende de aandacht te vestigen. 

Bij het K. B. van 9 Mei 1930 S. 159 (hou-

<lende vaststelling va11 een radioreglement) is 
onder 4 sub b bepaald, dat zij, die in het 
bezit zijn van een voorloopige machtiging 
van den Directeur-Generaal der Posterijen, 
Tel egraf ie en Telefonie tot het aanleggen en 
gebruiken van inrichtingen, als bedoeld in 
art. 25 van het Radio-reglement, geacht wor
den in het bezit te zijn van een machtiging 
als in dat artikel bedoeld, totdat de voor
loopi ge en hierbij tijdelijk gehandhaafde mach
tiging door een overeenkomstig meerbedoeld 
artikel vastgestelde machtiging is vervangen. 
De door art. 25 van het Radio-reglement ver
eischte machtiging, kan derhalve ook bestaan 
in de voorloopige machtiging van den Direc
teur-Generaal. Bij arrest van 2 Maart 1931 
W. 12283, N. J . 1932, 33 heeft de H. R. ver
staan, dat in art. 25 van het Radio-reglement 
de woorden "machtiging van den Minister" als 
een rechtsbegrip zijn op te vatten, dat mede 
omvat de voorloopige machtiging van den 
Directeur-Generaal; en dat het niet verleend 
zijn der voorloopige machtiging dus ook ele
ment is der overtreding. Eveneens werd bij 
het arrest van den H. R. van 22 Juni 1931 
W. 12361, N . J. 1932, 33, een ontslag van 
rechtsvervolging uitgesproken, omdat in de 
telastelegging als bestanddeel der overtreding 
niet was gesteld, dat ook geen voorloopige 
machtiging door den Directeur-Generaal was 
verleend. 

In dit ged ing is nu geen rekening gehouden 
met deze rechtspraak van den H. R. en ook 
nu weer wordt dat element in de telasteleg
ging gemist, zoodat het bewezen · verklaarde 
feit geen strafbaar feit oplevert en het von
nis der rechtbank niet in stand gehouden zal 
kunnen worden. 

Ik zie mij dus genoodzaakt te concludeeren, 
dat het vonnis der rechtbank zal worden ve1·
nietigd doch alleen voor zoover aan het be
wezene de bovenvermelde benaming is ge
geven, requirant te ~ier zake strafbaar is ver
klaard, hem straf 1s opgelegd en verbeurd
verklaring is uitgesproken, en dat hij alsnog 
van alle rechtsvervolging zal worden ontsla
gen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie door re

quirant voorgesteld bij schriftuur: (Zie Con
clusie); 

0 . dat bij het bestreden vonnis, met qua
lificatie en strafoplegging als boven vermeld, 
van het aan requirant telastegelegde wettig en 
overtuigend bewezen is verklaard, enz. (Zie 
Co nel usie) ; 

0. omtrent het middel van cassatie: 
dat, zooals uit de daarvan gegeven toelich

ting blijkt, requirant daarmede niet wenscht 
te stell en, dat in het bestreden vomlis de ge
noemde artikelen van het R adio-reglement 
rechtstreeks zouden zijn geschonden maar 
enkel, dat de Rechtbank uit de in het vonnis 
gebez igde bewijsmiddelen niet heeft kunnen 
a fl eiden, dat requirant zou hebben bedreven 
hetgeen te zijnen laste is bewezen verklaard; 

dat echter het middel is ongegrond; 
dat toch uit de verklaring van getuige Port

man omtrent hetgeen hij verdachte dien mor-
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gen met een aantal voorwerpen, waaronder 
gramofoonplaten, in eene slaapkamer in zijne 
woning heeft zien uitvoeren en omtrent het
geen zijn radio-ontvanginrichting in de be
nedenkamer toen heeft weergegeven; uit de 
verklaringen van de getuigen van Gent en 
diens echtgenoote Struik omtrent hetgeen zij 
de in hun woning aanwezige radio-ontvang
imichting dien morgen hebben hooren weer
,even, waarbij laatstgenoemde getuige nog 
heeft verklaard, dat zij ter terechtzitting in 
de stem van verdachte volkomen de stem her
kent, waarmede alle gesproken woorden, 
welke zij dien Zondag door de radio-ontvang
inrichting heeft hooren weergeven, werden 
gesproken; uit de verklaringen van de ge
tuigen Julius, van Veen en Smit (tevens als 
deskundige gehoord) omtrent hetgeen zij ten 
huize van Portman aan electrische artikelen 
op verdachte hebben in beslag genomen en 
verder hebben aangetroffen, gevoegd nog bij 
de omstandigheid van het opschrift van het 
op verdachte gevonden papier, welks inhoud 
getu ige Struik in haar radio-ontvanginrich
ting even van te voren had hooren weerge
geven, de Rechtbank als bewezen heeft kun
nen a fle iden, dat verdachte op tijd en plaats 
als in de telastelegging aangegeven een radio
electrische inrichting heeft gebruikt als in de 
telastelegging omschreven; 

dat de vraag of de Rechtbank terecht uit 
de gebezigde bewijsmiddelen tot deze gevolg
trekking is gekomen, als van feitelijken aard, 
in cassatie niet kan worden onderzocht; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

12 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Landb.-Crisiswet 1933 art. 31.) 

Waar de bijkomende straf van verbeurd
verklaring van vrachtauto en rogge, 
krachtens art. 31, 3 der Landbouwcrisiswet 
1933 S. 261 alleen mag worden opgelegd 
t.a.v. voorwerpen,den veroordeeldetoebe
hoorende, waarmede of ten aanzien waar
van de overtreding is gepleegd, is h et 
vonnis, nu daarin niet is beslist, dat de 
verbeurdverklaarde voorwerpen den ver
oordeelde toebehooren, terwijl in de bewijs
middelen niets voorkomt, waaruit zulks 
kan worden afgeleid, wat de opgelegde 
straf betreft niet naar den eisch der wet 
met redenen omkleed. 

Op het beroep van F. H . T., vrachtrijder, 
requirant van cassatie tegen een te zijnen laste 
gewezen vonnis van de Rechtbank te Maas
tricht van 11 Juni 1934, waarbij in hooger 
beroep is bevestigd, behoudens wat de opge
legde straf betreft, een door het Kantongerecht 
te Maastricht op 17 Maart 1934 gedane ui t
~praak, houdende veroordeeling van requirant, 
ter zake van " het in het (in) art. 2 van het 
Crisis-Vervoerbesluit 1933 bedoelde tijdvak 
overdag vervoeren van een crisis-product bin
nen een in art. 2 van het Crisis-Vervoerbesluit 
1933 aangewezen deel van het grondgebied des 
Rijles, terwijl het vervoeren niet is gedekt door 
een vervoerdocument, afgegeven overeenkom-

stig door den met de zaken van den Land
bouw belasten Minister gestelde regelen", met 
aanhaling van de artt. 23, 33, 91 Sr., 177 der 
A lgemeene Wet van 26 Augustus 1822 S. 38, 
1, 5° c, 9, 31 der Landbouw-Crisiswet 1933 
S. 261, 1, 2, 3, 4, 6 Crisis-Vervoerbesluit 1933, 
1, 2 sub c, 3, 4 Cri is-Vervoerbeschikking 
1933 I, tot een geldboete van duizend gulden 
en vier maanden vervangende hechtenis met 
verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen 
rogge en automobiel, zijnde door de Rechtbank 
de straf bepaald op een geldboete van drie 
honderd gulden en twee maanden vervangende 
hechtenis met verbeurdverklaring van de inbe
slaggenomen vrachtauto en rogge. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
0. dat noch bij de aanteekening van het 

beroep, noch later eenige gronden voor- het 
beroep zijn aangevoerd; 

0. evenwel ambtshalve: 
dat bij het in woverre bevestigde vonnis ten 

laste van requirant is bewezen verklaard, met 
qual ificatie als voormeld, dat hij den 25sten 
Januari 1934 des namiddags circa 1 uur zijnde 
een tijdstip gelegen in den tijd van 1 uur na 
,,emsopgang tot zonsondergang in de gemeente 
Noorbeek op een plaats gelegen ten Zuiden 
van de spoorlijn Maastricht-Simpelveld-Aken 
tusschen de naar aanleiding van art. 177 der 
Algemeene Wet van 26 Augustus 1822, S. 38, 
op een afstand van uiterlijk 5500 meter van 
het vreemd grondgebied aan de landzijde door 
de Kroon vastgestelde linie en dat vreemd 
grondgebied aan de landzijde - heeft vervoerd 
anders dan per spoor of per onder douane
verband varend vaartuig 2200 Kilogram voor 
menschelijk gebruik gesch ikte rogge, terwijl 
dat vervoeren niet was gedekt door een alstoen 
geldig op naam gesteld vervoerdocument, dat 
was afgegeven door het R egeeringsbureau voor 
de ui tvoering van de Tarwewet 1931 overeen
komstig door den Ministei· van Economische 
Zaken gestelde regelen; 

dat de R echtbank deswege de hoofdstraf en 
de bijkomende straf heeft opgelegd als hier
voren is vermeld; 

0. dat de opgelegde bijkomende straf van 
verbeurdverklaring van vrachta uto en rogge, 
krachtens art. 31, 3 der Landbouwcrisiswet 
1933 S. 261, alleen mag worden opgelegd ten 
aanzien van voorwerpen, den veroordeelde toe
behoorende, waarmede of ten aanz ien waarvan 
de overtreding is gepleegd; 

dat echter de Rechtbank in het bestreden 
vonnis niet heeft bes! ist, dat de ten deze ver
beurd verklaarde voorwerpen den veroordeelde 
toebehooren, terwijl ook in de gebezigde be
wijsmiddelen niets voorkomt, waaruit zulks 
zoude kunnen worden afgeleid, zijnde daarin 
omtrent de vraag, aan wien die voorwerpen 
toebehooren, niets te vinden ; 

0. dat het vonnis derhalve, wat de opge
legde straf betreft, niet naar den eisch der 
wet met redenen is omkleed; 

Vernietigt het bestreden vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

's-Hertogenbosch ter berechting en afdoening 
op het bestaande hooger beroep. 
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[Advocaat-Generaal van Lie,· concludeerde 
op denzelfden grond tot ve,·nietiging van het 
•vonnis der Rechtbank, doch alleen voo-rzoover 
daarbij werd bevestigd de door den Kantonr. 
uitgesproken ve,·beurdverklaring van rogge en 
automobiel, tot vernietiging tevens van het 
vonnis van den Kantonr. op genoemd punt en 
overigens tot verwerping van het beroep. Reel. l 

(N. J.) 

12 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 168; Sr. art . 
240bis). 

De vraag is slechts ter zake van welk 
bewezenverklaard feit aan req. straf is 
opgelegd en niet - zooals het eerste middel 
veronderstelt - wat is telastegelegd. 

De bepaling van art. 120a der A. P. V. 
van Heerlen h eeft betrekking op het in 
verkeer brengen van middelen ter voorko
ming of verstoring van zwangerschap. De 
aard en omvang van de gevolgen van dit 
in-verkeer-brengen knnnen - mede i. v . m. 
plaatselijke omstandigheden - zoodanige 
zijn, dat bepalingen deswege geacht moeten 
worden niet enkel bijzondere belangen der 
ingezetenen , doch met name ook de open
bare zedelijkheid en gezondheid te kunnen 
betreffen. 

Daartegenover kan een beroep op de 
artt. 240bis, 45lter en 45lquater Sr. niet 
worden gedaan, daar uit deze artikelen 
zeker niet volgt, dat het door de onder
havige verordening verboden in-verkeer
brengen onder alle omstandigheden zou 
vallen buiten de openbare sfeer, doch 
slechts, dat de wetgever een voorziening 
als door de gemeente getroffen althans niet 
voor het geh eel~ Rijk vereischt h eeft ge
acht . 

[Anders Adv.-Gen. v. Lier.] 
De Rechtb. het standpunt innemende, 

dat om van middelen tot voorkoming van 
zwangerschap te kunnen spreken voorwer
pen naar hun aard daartoe bestemd moeten 
zijn, heeft dit laatste op grond van des
kundigen-verklaringen aangenomen, on
danks de bij de middelen gevoegde "speciale 
waarschuwing", dat de bewuste artikelen 
waren ter voorkoming van ongewenschte 
ziekten. . 

Op het beroep van H. F. T., winkelier, re
quirant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Maastricht van 18 Juni 1934, 
waarbij in hooger beroep, - met vernietiging 
van een vonnis van het Kantongerecht te 
Heerlen van 5 Februari 1934 - requirant ter
zake van: 1. ,,het in de gemeente Heerlen 
aan personen geen huisgenooten zijnde en niet 
genoemd in art. 240bis Sr. uit winstbejag 
hetzij eenig middel tot voorkoming hetzij eenig 
middel tot verstoring van zwangerschap blij
vend of tijdelijk afstaan" en 2 en 3: ,,in de ge
meente Heerlen eenig middel hetzij tot voor
koming, hetzij tot verstoring van zwanger
schap ten verkoop of ter verspreiding voor
handen hebben", met toepassing van de artt. 
120a lid 2 en 152 lid 1 A. P. V. der gemeente 
Heerlen en 18, 23, 91 en 62 Sr., is veroor
deeld tot een hechtenisstraf van veertien dagen 

en twee geldboeten elk van vijftien gulden, bij 
niet-betaling of verhaal elk te vervangen dooi· 
een week hechtenis, met last tot vernietiging 
van de als overtuigingsstukken gediend heb
bende voonverpen, waarmede de strafbare fei 
ten werden gepleegd. 

Conclusie van den Adv.-Gen . van Lier . 

Met vernietiging van het in deze zaak door 
den Kantonrechter te H eerlen gewezen vonnis, 
werd in hooger beroep door de Rechtbank te 
Maastricht ten laste van requirant bewezen 
verklaard : I. dat hij omstreeks 6 Februari 
1933, te Heerlen aan de Stationstraat n°. 18 
aldaar, aan M. R. B., oud 23 jaar, niet zijnde 
huisgenoot van verdachte, uit winstbejag tegen 
betaling blijvend heeft afgestaan als middel 
tot voorkoming van zwangerschap een zgn. 
pessarium (met inbrenger), welk pessarium 
bestond uit een metalen ring, waaraan twee 
veerende metalen pennen bevestigd waren, 
Il. dat hij den 22 November 1933 des namid
dags circa 3½ uur te Heerlen in den door hem 
gehouden winkel, gelegen aan de Stationstraat 
n°. 18 aldaar, ten verkoop voorhanden heeft 
gehad de navolgende middelen tot voorkoming 
van zwangerschap: vier zgn. baarmoederrin
gen, tien verzilverde zgn. baarmoederknoopen, 
een pessarium en twee gummi baarmoeder
knoopen; III. dat hij den Z3 November 1933 
des voormiddags circa 10 uur te H eerlen in 
zijn onder sub 2 genoemden winkel · ten ver
koop voorhanden heeft gehad in een lade, 
zeven condooms (preservatiefs), zijnde mid
delen tot voorkoming van zwangerschap. 

Met toepassing van de artt. 120a en 152 der 
Algemeene Politieverordening der Gemeente 
Heerlen werden de bewezen verklaarde feiten 
gequalificeerd a ls : ,,Het in de gemeente Heer
len aan personen geen huisgenooten zijnde en 
niet genoemd in art. 240bis Sr. uit winstbejag 
hetzij eenig middel tot voorkoming hetzij eenig 
middel tot verstoring van zwangerschap blij 
vend of tijdelijk afstaan". ,,In de gemeente 
Heerlen eenig middel hetzij tot voorkoming, 
hetzij tot verstoring van zwangerschap ten ver
koop of ter verspreiding voorhanden hebben". 

Requirant werd veroordeeld ter zake van het 
eerste feit tot een hechtenisstraf van 14 dagen, 
en ter zake van het tweede en derde tot 2 
geldbo@t.en van f 15 te vervangen door een 
week hechtenis voor iedere boete. 

Namens requirant zijn bij schriftuur twee 
middelen van cassatie opgeworpen en wel : 

1. S., a lthans v. t. van de artt. 261 en 359 
Sv. en 2. S., althans v. t. van de artt. 351, 
352, 354 en 359 Sv., 18, 23, 62, 91, 240bis, 
451ter en 451quater Sr., en de artt. 120a en 
152 der Alg. Pol. Verordening der gemeente 
Heerlen, voorts van art. 144 der Grondwet en 
168 der Gemeentewet. 

Met het eerste middel wordt, blijkens de bij 
schriftuur gegeven toelichting er tegen opge
komen, dat is aangenomen, dat door requirant 
een winkel, gelegen aan de Stationstraat n°. 
18, werd gehouden. Het verweer was gevoerd, 
dat requ irant geen eigen winkel heeft, maar 
slechts houder is van een winkel in dat pand 
als directeur der N. V. Pharmaceutische 
Groothandel; dit verweer sloeg kennelijk op 
het sub 1 tenlastegelegde, waarin gesteld was, 
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dat de handeling was gepleegd "in zijn wm
kel ". 

In de bewezenverklaring komt dit echter niet 
voor, en wat de andere feiten betreft, daarbij 
is slechts sprake van ,,den door hem gehou
den" winkel , waarbij dus in het midden is 
gelaten aan wi en de winkel toebehoort. 

H et middel houdt a lzoo geen grief in, welke 
tot cassatie aan le iding kan geven. 

Met het tweede middel wordt erover ge
klaagd, dat de Gemeenteraad van H eerlen, 
zich heeft begeven buiten het terrein in art. 
168 der Gemeentewet aangewezen en door de 
verboden vervat in art. 120a der Alg. Politie
vel'Ordening, is getreden in een regeling van 
de bijzondere belangen der ingezetenen. 

Art. 120a der Alg. Pol. Verordening van 
Heerlen (op 10 Mei 1932 vastgesteld en op 
26 Juli 1932 in werking getreden) luidt: 

1. Het is verboden aan personen, geen huis
genooten zijnde en niet genoemd in art. 240bis 
Sr. , uit winstbejag hetzij eenig middel tot 
voorkoming hetzij eenig middel tot verstoring 
van zwangerschap blijvend of tijdelijk af te 
staan. 

2. Het is verboden hetzij eenig middel tot 
voorkoming hetzij eenig middel tot verstoring 
van zwangerschap ten verkoop of ter versprei
ding voorhanden te hebben. 

Het eerste l id geeft een aanvul ling van een 
onderwerp, waarover gehandeld wordt in art. 
240bis Sr., het tweede lid doet hetzelfde ten 
aanzien van de artt. 45lter en 45lquater Sr. 

Art. 240bis Sr. houdt het verbod in voor 
hem, aan wien het middel bekend is uit winst
bejag eenig middel tot voorkoming of versto
ring van zwangerschap aan te bieden of blij
vend of tijdelijk af te staan aan een minder
jarige, van wien hij weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat deze den leeftijd van 16 
jaren nog niet heeft bereikt, terwijl de artt. 
45lter en 45lquater straf bedreigen tegen 
hem, die een zoodanig middel openlijk ten 
toon stel t , openlijk of ongevraagd aanbiedt, 
openlijk of ongev1·aagd als verkrijgbaar aan
wijst. Door deze verboden van den rijkswet
gever wordt er niet alleen tegen gewaakt, dat 
de bedoelde middelen openlijk, d. i. voor het 
pub! iek waarneembaar, worden verhandeld, 
aangeboden, getoond of als verkrijgbaar aan
gewezen, maar ook dat zij aan iemand die 
daarvan niet gedienstig is, en die daarom niet 
gevraagd heeft worden aangeboden of als ver
h ijgbaar aangewezen. Door deze bepalingen 
wee1·t de rijkswetgever dus die middelen niet 
a lleen van alle plaatsen, welke voor het pu
b! iek waarneembaar zijn, maar is ook verbo
den, dat die middelen al geschiedt zulks op 
een n iet openbare plaat.s, ongevraagd worden 
aangeboden of als verkrijgbaar aangewezen. 
H iermede heeft de rijkswetgever naar mijn 
inzicht alles geregeld, hetgeen in het openbaar 
belang ten opzichte van die middelen geregeld 
kon wOl'den, zoodat deze materie door den 
R ijkswetgever uitputtend is geregeld. 

De gemeentelijke wetgever is nu wel in het 
a lgemeen bevoegd een door den rijkswetgever 
gegeven regel ing aan te vullen , indien deze 
geen uitputtende regeling heeft gegeven, mits 
de gemeentewetgever dan blijft binnen de 
grenzen aan zijne wetgevende macht gesteld. 
Een aanvulling als door den gemeenteraad 

van H eerlen omtrent de middelen tot voor
koming of verstoring van zwangerschap gege
ven in art. 120a der Alg. Pol. Verordening 
acht ik nu ook door art. 168 der Gemeentewet 
niet toegelaten. Krachtens dat artikel behoort 
tot de bevoegdheid van den gemeentelijken 
\Vetgever het maken van verordeningen in he t 
belang der openbare orde, openbare zedelijk
he id en openbare gezondheid en van andere, 
de huishouding der gemeente betreffende. Lid 
1, van art. 120a, der Alg. Pol. Verordening 
houdt een verbod in van het verhandelen van 
bedoelde middelen aan iedereen, die geen 
huisgenoot is, hetgeen op een algemeen verbod 
van den verkoop neerkomt. Door den rijkswet
gever is het verhandelen reeds verboden voor 
zoover die handel in het publiek plaats wn 
hebben, of aan een persoon, die er niet om 
gevraagd heeft (artt. 451te,· en 45lquater), of 
aan een minderjarige onder 16 jaar (art. 
240bis) . De aanvulling hiervan door l id 1 van 
art. 120a A. P. V . bestaat hierin, dat een par
ticulier aan een anderen particulier ( tenzij 
huisgenoot) een dergelijk middel ook niet 
wanneer deze er om gevraagd heeft op een 
niet voor het publiek waarneembare plaats 
mag verkoopen. Een openbare aangelegenheid 
is dit m. e. niet, en naar mijn inzicht houdt 
lid 1 een regeling in, die rechtens geen open
baar belang betreft, maar een particulier en 
bijzonder belang der ingezetenen der gemeente. 

H etzelfde geldt voor lid 2. Terwij l de rijks
wetgever voorzieningen heeft getroffen, waar
door het niet toegelaten is die middelen open
lijk ten toon te stellen, openlijk of ongevraagd 
aan te bieden en openlijk of ongevraagd als 
verkrijgbaar aan te wijzen, zoodat slecht.s toe
gelaten is het verhandelen op zoodanige wijze, 
dat het niet voor het publiek waarneembaar is 
en dan nog alleen voor iemand, d ie er om ge
vraagd heeft, is in lid 2 van art. 120a der 
A. P. V. in het algemeen verboden die mid
delen ten verkoop of ter verspreiding voor
handen te hebben, zoodat de beteekenis van 
het verbod hie rin gelegen is, dat het verhan
delen van dergel ijke middelen ve rhinderd 
wordt, ook indien dit plaats vindt op een niet 
voor het publiek waarneembare wijze aan 
iemand, die daarom gevraagd heeft. Ook hier 
zie ik rechtens geen openbaar belang, dat de 
gemeentelijke wetgever had te behartigen, 
maar het treden in een regeling van bijwn
dere belangen der ingezetenen. 

In het vonnis is hierover anders geoordeeld 
en overwogen: dat bij art. 168 der Gemeente
wet aan den Gemeentelijken wetgever is ver
leend het recht verordeningen te maken d ie 
in het belang der zedelijkheid en gewndheid 
worden vereischt; 

da t, hoe ook de verdachte zelf over het zede
lijk geoorloofde van hetgeen in art. 120a eerste 
en tweede lid van voormelde verordening 
wordt verboden moge oordeelen, het ten deze 
geldt een onderwerp dat naar het inzicht van 
een groot deel der bevolking, ook van die der 
gemeente H eerlen, raakt de zedelijkheid; 

dat bovendien het onderwerp in voornoemd 
artikel geregeld raakt de gewndheid van de 
ingezetenen die erbij betrokken kunnen zijn of 
worden, zooals duidelijk is gebleken uit de 
ve1·klarm gen der deskundigen Crobach en 
Voncken; 



4-27 12 NOVEMBER 1934 

dat hot bevorderen en verwekken van abor
tus bij niet beteugeling van het verschaffen 
van de middelen daartoe, een wodanigen om
Ya ng kan aannemen in plaatsen als de mijn
t reek, dat de Gemeentelijke wetgever om 

will e van zedelijkheid en gezondheid zich ver
plicht kan achten daa rtegen maatregelen te 
treîfen binnen de grenzen van die hem gege
ven bevoegdheid; 

dat trouwens de vraag of de gemeentelijke 
wetgever het a lgemeen belang door verorde
ningen als de onderwerpelij ke al dan niet 
dient, of a l dan niet terecht en op de juiste 
gronden van de bevoegdheid bij art. 168 Ge
meentewet gegeven wordt gebruik gemaakt, 
n iet staat ter beoordeeling van den rechter, 
maar uitsluitend van de administratieve macht. 

Terwijl voor de beantwoording der vraag of 
art. 120a A . P. V . zijn grondslag kan vinden 
in art. 168 der Gemeentewet, aan de openbare 
zedelij kheid en de openbare gewndheid argu
menten zouden moeten worden ontleend, heeft 
de rechtbank slechts gelet, blijkens de aange
haalde overwegingen op de zedelijkheid, naar 
het inzicht van een groot deel der bevolking 
van de gemeente Heerl en, en op de gerond
heid van de ingezetenen, die erbij betrokken 
kunnen zijn of worden, derhalve op particu
liere inzichten en bijzondere belangen. 

Overigens zou ook, wanneer art. 120a de 
Volksgewndheid zou betreffen, ingevolge art. 
14 der Gewndheidswet 1919 n°. 784 bij de 
vaststelli ng van het artikel de Gezondheids
commissie gehoord moeten zij n. 

Waar naar mijn inzicht a r t . 120a der A. P. 
V. inhoudt eene regeling van bijzondere be
langen der ingezetenen en niet een openbaar 
belang, komt mij de klacht, dat de gemeente
lijke wetgever van H eerlen zijn bij art. 168 
der Gemeentewet gegeven bevoegdheid over
schreden heeft, gegrond voor. 

Blijkens de bij schri ftuur gegeven toelich
t ing houdt het tweede middel ook de grief in, 
dat de voorwerpen, welke requirant verkocht 
en voorhanden had, niet waren artikelen ter 
voorkoming of verstoring van zwangerschap, 
doch ter voorkom ing van ongewenschte ziek
ten. De rechtbank heeft twee deskundigen 
gehoord, die verklaringen a fl egden omtrent de 
inbeslaggenomen voorwerpen, en de rechtbank 
heeft uit deze bewijsmiddelen kunnen a fleiden, 
dat die voorwerpen middelen waren tot voor
koming of verstoring van zwangerschap en 
daartegen kon in cassatie niet met vrucht wor
den opgekomen. 

Daar zooals boven betoogd werd, de Ge
meenteraad van H eerlen aan art. 168 der 
Gemeentewet niet de bevoegdheid kon ontlee
nen tot het vaststell en der verbodsbepalingen, 
gegeven in art. 120a der Alg. Politieveror
dening, en het artikel mitsdien als niet ver
bindend buiten toepass ing zal dienen te wor
den gelaten, strekt mijne conclusie dat het 
aangevall en vonnis zal worden vernietigd 
voorzoover daarbij aan het bewezen verklaarde 
de vermelde benamingen zijn gegeven, requi
rant deswege strafbaar is verklaard , straf is 
opgelegd, en vernietiging van als overtuigings
stukken gediend hebbende voorwerpen is ge
last en requirant alsnog van alle rechtsvervol 
ging zal worden ontslagen. 

De Hooge R aad, enz.; 
Gehoord het vers lag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op de middelen van cassatie namtms 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: {zie conclusie ); 

0. dat bij inl eidende dagvaard ing aan requ1-
rant is telastegelegd, dat hij: 

1 °. op of omstreeks den 6 F ebruar i 1933 te 
H eerlen in zijn winkel gelegen aan de Sta
t ionstraat n° . 18 aldaar, aan M. R. B., oud 
23 jaar, en aan diens echtgenoote A . E . S., 
oud 21 jaar, a lthans aan een hunner, niet 
zijnde huisgenooten van verdachte, uit winst
bejag tegen betali ng blijvend hee ft afgestaan 
als middel tot voorkoming, althans tot ver
storing van zwangerschap een zgn. uterus pes
sarium met inbrenger, welk pessarium be
stond ui t een meta len ring, waaraan twee 
veerende metalen pennen bevestigd waren, en 
welk instrument zoodanig in het lichaam der 
vrouw werd gebracht dat de metalen ring om 
den baarmoederhals kwam te li ggen, terwijl 
de pennen in de baarmoeder aan weerskanten 
tegen den baarmoederwand rustten en de af
platting aan den bovenkant der pennen diende 
ter a fsluiting van de in de baarmoeder ui t
mondende ei le iders; 

a lthans dat hij op t ijd en plaats voornoemd 
in zijn winkel voormeld instrument, zij nde een 
middel tot voorkoming, a lthans tot verstoring 
van zwangerschap ten verkoop voorhanden 
heeft geha d ; 

2°. den 22 November 1933 des namiddags 
circa 3½ uu r te H eerlen in den door hem 
gehouden winkel, gelegen aan de Stationstraat 
n°. 18 aldaar, ten verkoop voorhanden heeft 
gehad de navolgende middelen tot voorkomi ng, 
althans tot verstoring van zwangersch a p : vier 
zgn. baarmoederringen, tien verzilverde zgn . 
baarmoederknoopen, een pessarium met twee 
inbrengers en twee gummi baarmoederknoo
pen; 

3°. den 23 November 1933 des voormiddags 
circa 10 uur te H eerlen in zijn onder sub 2 
genoemden winkel ten verkoop voorhanden 
heeft gehad in een Iade, zeven, al thans meer
dere condooms (preservatiefs), zijnde middelen 
tot voorkoming van zwangerschap; 

dat bij het bestreden vonnis van dit telaste
gelegde, met quali ficatie en strafoplegging 
a ls voormeld, ten laste van requirant is be
wezenverklaard, ( zie conclusie) ; 

dat de R echtbank daarbij een onder meer 
door requirant gevoerd verweer, dat de des
betreffende plaatselijke Verordening gaat bui
ten de aan den gemeentelijken wetgever bij 
art. 168 der Gemeentewet gegeven bevoegd
heid, heeft terzijdegesteld op de overweging: 

"dat bij art. 168 der Gemeentewet aan den 
Gemeentelijken wetgever is verleend het recht 
enz. ( zie conclusie ) ; 

dat de R echtbank wijders ook een door requi
rant gevoerd verweer, ,,dat het verkochte of 
voorhanden zijnde voorwerp moet zijn aange
geven, bestemd en geschikt hetzij tot voor
koming, hetzij tot verstoring van zwangerschap, 
hetgeen ten deze het geval niet zoude zijn, daar 
bij alle artikelen een etiket is, aangevende dat 
dit artikel niet is te r voorkoming of verstoring 
van zwangerschap doch ter voorkoming van 
ongewenschte ziekten" heeft verworpen op 
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grond, dat, Hog daargelaten dat, zooals bij 
het feit onder 1 ° is gebleken, bij verdachte 
blijkbaar de praktijk sterker was dan de leer, 
toeh hij zelf het pessarium met inbrenger aan 
de echtelieden B.-S. aanprees als het zekerste 
en doelmatigste middel tegen zwangerschap, 
het er niets toe doet of de voorwerpen ook tot. 
andere doeleinden kunnen dienen, indien, wo
als hier door de verklaringen der deskundigen 
voor het overige i gebleken, het betreft voor
werpen naar hun aard bestemd ter voorkoming 
van zwangerschap, wodat de woger.aamde 
"belangrijke mededeeling" bij de ten verkoop 
aanwezige artikelen blijkbaar geen ander doel 
beoogt, dan aan de bepalingen van Wet of 
verordening te ontkomen door eene andere 
bestemming eraan te willen toeschrijven; dat 
van die geschiktheid om ongewenschte ziekten 
te voorkomen al bijzonder weinig overbl ijft, 
nademaal de beide deskundigen Crobach en 
Voncken hebben verklaard dat geen enkel van 
de artikelen in kwestie welke verdachte voor
handen had en verkocht, geschikt is om onge
wenschte ziekten te voorkomen; 

Ten aanz ien van de voorgestelde middelen 
van cassatie: 

dat het eerste middel zich blijkens de schrif
te lijke toelichting richt tegen het feit, dat in 
de dagvaarding onder 1 ° aan requirant is ver
weten, dat hij "in zijn winkel" te Heerlen 
middelen zou hebben verstrekt, terwijl vast 
wu staan, dat requirant te Heerlen geen en
kele winkel bezit; 

dat dit middel echter ten onrechte ervan 
uitgaat, dat - zooals de toelichting, naar 
aanleiding van de overweging in het vonnis, 
dat de strafbaarheid niet aan den verkoop in 
een winkel is gebonden, stelt - ,,uitsluitend 
beslissend is de vraag, wat is te laste gelegd", 
immers de vraag slechts is terzake van welk 
bewezen verklaard feit aan requirant straf is 
opgelegd, en nu, woals uit de hiervoren ver
mei de bewezenverklaring blijkt, daarin van 
het verstrekken "in zijn winkel "geen sprake is; 

dat dus dit middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

dat het tweede middel blijkens de toelichting 
een dubbele grief bevat: 

a. dat de toegepaste Gemeente-verordening 
zou gaan buiten de grenzen van art. 168 der 
Gemeentewet, omdat zij treedt in een regeling 
van de bijzondere belangen der ingezetenen, 
gelijk ook zou volgen uit de artt. 240bis, 
45lter en 45lquater Sr., waaruit wu blijken, 
dat de verkoop in winkels door den wetgever 
niet is gezien als een a lgemeen, maar als een 
bijwnder belang; 

b. dat is bewezenverklaard, dat het hier 
betrof middelen tot voorkoming of verstoring 
van zwangerschap, terwijl was gebleken, dat 
nog wel door een speciale waarschuwing en 
kennisgeving werd aangegeven, dat de bewuste 
artikelen waren ter voorkoming van onge
wenschte ziekten; 

0. dienaangaande: 
ad a. dat het desbetreffend art. 120a ·: ,in de 

Verordening van cle gemeente HeP.rien luidt 
als volgt: 

1. Het is verboden aan personen, geen huis
_genooten zijnde en niet genoemd in art. 240bis 
Sr., uit winstbejag hetzij eenig middel tot 
voorkoming hetzij eenig middel tot verstoring 

van zwangerschap blijvend of t ijdelijk af te 
staan; 

2. Het is verboden hetzij een ig middel tor 
voorkoming hetzij eenig middel tot verstoring 
van zwangerschap ten verkoop of ter versprei
ding voorhanden te hebben; 

dat deze bepaling dus betrekking heeft op 
het in verkeer brengen van middelen ter voor
koming of verstoring van zwangerschap, en 
de aard en omvang van de gevolgen van dit 
in-verkeer-brengen - mede in verband met 
plaatselijke omstandigheden - nu zoodanige 
kunnen zijn, dat bepalingen deswege geacht 
moeten worden niet enkel bijwndere belangen 
der ingezetenen, doch met name ook de open
bare zedelijkheid en gewndheid te kunnen 
betreffen; 

dat daartegenover niet een beroep kan wor
den gedaan op de artt. 240bis, 451ter en 
45lquater Sr., omdat uit deze artikelen zeker 
niet volgt, dat het door de onderhavige Ver
ordening verboden in-verkeer-brengen onder 
alle omstandigheden wu vallen buiten de 
openbare sfeer, doch slechts, dat de wetgever 
een voorziening als door de gemeente getrof
fen althans niet voor het geheele Rijk ver
eischt heeft geacht; 

ad b. dat - woals uit de hiervoren vermelde 
overweging der Rechtbank blijkt - ook deze 
zich heeft gesteld op het standpunt, dat om 
van middelen tot voorkomiug van zwanger
schap te kunnen spreken voorwerpen naar hun 
aard daartoe bestemd moeten zijn, doch de 
Rechtbank dan dit laatste, ondanks de "speci
ale waarschuwing", heeft aangenomen op 
grond van de in het vonnis opgenomen daartoe 
reden gevende verklaringen van twee deskun
digen, en de aldus genomen beslissing niet met 
vrucht in cassatie kan worden aangetast; 

dat dus ook het tweede middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) · 

13 November 1934. KONINKLIJ"K BESLUIT. 
(Armenwet Art. 30 j 0 • art . 39. 

Al is het burgerlijk armbestuur te B . 
blijven doorgaan den armlastige m et een 
bedrag per week te ondersteunen na zijn 
opneming in een gesticht t e P., zoo is er 
toch, nu de armlastige niet door dit bestuur 
in het gesticht te P. is geplaatst in den zin 
van art. 30, geen sprake van uitbest eding 
door of vanwege de gemeente B ., t engevolge 
waarvan deze gemeente geacht zou moeten 
worden de woonplaats van den armlastige 
te zijn gebleven. 

Waar moet worden aangenomen dat de 
patiënt bij zijn komst in het gesticht t e P. 
geest elijk niet in staat was tot het vestigen 
van een hoofdverblijf, kan geen gèmeente 
als woonplaats in den zin van art. 39 
worden aangewezen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van den armlastigen krankzinnige J ohannes 
G. van der Steenstraten; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, a dvie van 
3 October 1934, n°. 423; 
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Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 8 .November 1934, 
11.0 • 8857, Afd. Armwezen; 

0. dat Johannes Gerardus van der Steen
strate11, geboren te Breda den 18en Juni 1856, 
na te voren. verblijf te · hebben gehouden ten 
huize van een schoonzoon te Breda, in welke 
gemeente hij van het burgerlijk armbestuur 
een onderstand genoot van f 2.50 per week, 
terwijl hij voorts in het genot was van f 3 
ouderdomsrente, in 1 931 ter verzorging werd 
opgenomen in het Sint Lucia-Gesticht te 
Princenhage, waar hij, met behoud van de 
evenvermelde ondersteuning van f 2.50 per 
week, verbleef, totdat hij krachtens eene op 1 
,Juli 1933 aangevraagde rechterlijke machti
g ing ter zake van krankzinnigheid werd over
gebracht naar het krankzinnigengesticht 
,,Voorburg" te Vught; 

dat over de kosten van verpleging- van den 
patiënt aldaar geschil is ontstaan tusschen 
de gemeentebesturen van Princenhage . en 
Breda; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant er niet 
in zijn geslaagd het geschil in der minne bij 
te leggen ; 

dat B. en W . van Princenhage niet ge
negen zijn deze kosten ten laste van hunne 
gemeente te nemen, daar de patiënt bij zijne 
komst in hunne gemeente a l reeds abnormaal 
zou zijn geweest, terwijl de band met de ge
meente Breda, vanwaar hij naar Princenhage 
zou zijn uitbesteed, niet zou zijn verbroken; 

dat B. en W. van Breda evenmin bereid 
zijn hunne gemeente de bedoelde kosten te 
doen dragen, daar J. G. van der Steenstraten 
huns inziens geheel uit eigen beweging zich 
te Princenhage zou hebben gevestigd en de 
door het burgerlijk armbestuur op zijn ver
zoek voortgezette ondersteuning met f 2.50 
per week slechts geschiedde, omdat de be-
1 anghebbende de kosten van verpleging in het 
Sint Lucia-Gesticht te Princenhage niet ge
hee1 uit eigen middelen kon bestrijden; 

0. dat, nadat J . G. van der Steenstraten 
in 1931 ter verzorging was opgenomen, in 
het Sint Lucia-Gesticht te Princenhage, de 
woonplaats, die hij tevoren in de gemeente 
Breda had, is verloren gegaan; 

dat weliswaar het burgerlijk armbestuur te 
Breda is blijven doorgaan hem met een be
drag van f 2.50 per week te ondersteunen; 
doch dat, nu de patiënt blijkens de stukken 
niet door dit bestuur' in het Sint Lucia-Ge
sticht te Princenhage is geplaatst, in den zin 
a ls in artikel 30 der Armenwet bedoeld, geen 
sprake is geweest van een uitbesteding door 
of vanwege de gemeente Breda, ten gevolge 
waarvan deze gemeente geacht zou moeten 
worden de woonplaats van den patiënt te zijn 
gebleven; 

dat ook de gemeente Princenhage niet voor 
toepassing van artikel 39 der Armenwet in 
aanmerking kan komen, aangezien met- den 
Inspecteur van het Staatstoezicht op krank
zinnigen, wiens gevoelen nader is ingewonnen 
rtaar aanleiding van _een schrijven van de 
Afdeel-ing van den Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur, moet worden aange
nomen, dat de patiënt bij zijne komst in deze 
gemeente geestelijk niet in staat was tot het 
vestigen van een hoofdverblijf; 

dat mitsdien geen gemeente als woonplaats 
van den patiënt is aan te wijzen, toen op 1 
Juli 1933 de rechterlijke machtiging om hem 
in een krankzinnigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd; 

Gezien de Armenwet; . 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat geene gemeente kan wor
den aangewezen als de woonplaats van den_ 
armlastigen krankzinnige Johannes G. van 
der Steenstraten voor de toepassing van ar
tikel 39 der A1•menwet. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. 

(A.B. ) 

13 November. 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 30) . · 

Wanneer het bestuur eener gemeente een 
ingezetene, die in eigen onderhoud voorzag, 
in een andere gemeente onderbrengt, tenge
volge waarvan hij buiten verdiensten ge
raakt en op ondersteuning is aangewezen, 
komen de kosten daarvan overeenkomstig 
de tweede zinsnede van art. 30 voor reke
ning van eerstbedoelde gemeente. 

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

Binnenla ndsche Zaken van 8 November 1934, 
n°. 9480, Afd. Armwezen; 

0. dat Lucas Smeemau, geboren 10 October 
1910 te Borger, in April 1931 door Burge
meeste1· en Wethouders van Gieten, in welke 
gemeente _hij met zijn moeder verbleef en 
woonachtig was en waar hij met het venten 
met koopwaar in zijn onderhoud en gedeel 
tel ij k in dat van zijn moeder voorzag, op ver
zoek van de moeder, werd geplaatst in het 
gezin van den landbouwer J. V. Jansen, te 
Assen, ten einde het boerenbedrijf te leeren; 

dat men toch hoopte dezen geestel ijk achter
lijken, doch lichamelij k sterken jongen, die in 
zijn bernep van venter zoo dikwijls de plage
rijen van de straatjeugd moest verdragen, op 
die wijze een be.tere toekomst te bezorgen ; 

dat Burgemeester en Wethouders voornoemd 
voor kost en inwoning van den jongen aan 
den landbouwer Jansen aanvankelijk betaal
den , eerst f 8 per week, later f 3 per week ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Gieten 
in Augustus 1933 de betalingen voor Srµee
man staakten, aangezien het hun ter. oore was 
gekomen, dat de moeder naar 's-Gravenhage 
was vertrokken en zich niet langer hield aan 
de afspraak, dat zij het naai - en verstelwerk 
voor haar zoon zou verrichten; 

dat Burgemeester en Wethouders van Gieten 
weigeren verdere kosten van ondersteuning 
van dezen behoeftige te voldoen, aangezien 
het hun onbegrijpelijk is, waarom zij zich het 
lot van een niet door hen ondersteunde per
soon, wonende in de gemeente Assen moeten 
aantrekken; 

dat toch Burgemeester en Wethouders van 
Gieten meenen, dat, aangezien Smeeman tij
dens zijn verbl ij f in hunne gemeente in zijn 
eigen onderhoud en gedeeltelijk in dat van 
zijn moeder voorzag ert dus niet _armlastig was, 
van een plaatsing van een armlasti(l'e in Assen 
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en van zij n ondersteuning in die gemeente 
geen sprake is; 

0. dat toen Smeeman door Burgemeester en 
Wethouders van Gieten bij den landbouwer 
J a nsen in Assen werd ondergebracht, hij ge
heel buiten verdienste geraakte, zoodat, aan
gezien ook zijn moeder de kosten van uitbe
steding in Assen niet kon betalen, de door de 
gemeente G ieten voor hem gemaakte kosten 
moeten worden beschouwd a ls kosten van on
dersteuning in den zin der armenwet; 

0. ten deze, dat wel is waar ingevolge art. 
30 van de armenwet, het bestuur van de bur
gerlijke instelling en bij gebreke daarvan Bur
gemeester en Wethouders van de gemeente, 
waar de arn1e zich bevindt, beslissen op het 
verzoek om ondersteuning, maar dat bij dat
zelfde artikel is bepaald, dat de arme, indieu 
de ondersteuning gepaard gaat met zijn plaat
sing in een andere gemeente, met betrekking 
tot de voortzetting van de ondersteuning, tel
kens geacht wordt zich te bevinden in de 
gemeente, waar hij zich aanvankelijk bevond; 

dat, al ka n de vraag gesteld worden, of de 
ondersteuning, verstrekt aan Lucas Smeeman 
gedurende den korten tijd van April 1931-
10 0 ctober 1931, toen hij nog minderj a rig 
was, a ls oudersteuning verleend aan zijn moe
der moet worden beschouwd, de ondersteuning 
na laatstgenoemden datum in elk geval moet 
worden beschouwd als een ondersteuning van 
Smeeman zelf, welke gepaard is gegaan met 
een plaatsing in een andere gemeente; 

0 . dat Burgemeester en \,Vethouders van 
Gieten derhalve ondersteuning aan Lucas 
Smeeman geweigerd hebben op gronden niet 
overeenkomende met de bestemming van de 
burgerlijke armenverwrging; 

Gelet op art. 32 j O • art. 30 der armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat de kosten van ondersteuning 
van Lucas Smeeman ook na afloop van den 
termijn, waarvoor Burgemeester en Wethou
ders van Gieten reeds ondersteuning hadden 
verleend, voor woverre die kosten niet ui t de 

· inkomsten van den genoemden armlastige zel
ven bestreden kunnen worden, kom en voor 
rekening van Burgemeester en Wethouders van 
Gieten. 

(A. B. ) 

14 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Hondenbelasting in de gemeent e 
Bloemendaal). 

De Gemeentewet houdt, buiten het voor
schrift van art. 286, geen enkele beperking 
in van de bij art. 277, letter h, aan de ge
meenten gegeven bevoegdheid, een be
lasting op honden t e heffen, en verzet 
.mitsdien zich er niet tegen, dat, m et 
inachtneming overigens van bedoeld voor
schrift, de heffing wordt geregeld in dier 
voege, da t belastingplichtige is hij, die als 
verzorger een hond houdt, ook al is hij geen 
eigenaar. 

H et eer st e lid van art. 3 der verordening 
stelt geheel algemeen den belastingplicht 
voor ieder, die in de gemeente, hetzij als 
eigenaar, hetzij, gelijk belanghebbende, als 
verzorger, een hond houdt. 

_Het tweed~ lid beperkt den belasting 
plicht geenszms tot leden van het gezin , 
die een hond in eigendom hebben; immer s 
laatstgenoemd lid b epaalt niet anders, dan 
dat, indien een hond aan een lid v~ h et 
gezin toebehoort, het hoofd van het gezin 
ook voor dien hond belastingplichtig is, 
zoodat de grondslag van den belastingplicht 
volgens h et eerste lid onaangetast wordt 
gelaten. 

De Hooge Raa enz. ; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van A ., 

wonende teB., tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de Directe Belastingen, 
Amsterdam, Enkelvoudige Kamer, van 4 Juni 
1934, betr effende den hem opgelegden aanslag 
in d e Hondenbelasting der gemeente Bloemen
daal voor het belastingjaar 1933; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Besier, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat, voor zooveel ten d eze van belang, 
art. 3 der Verordening op de heffing eener 
belasting op het houden van honden in de ge
mee nte Bloemendaal bepaalt : 

,,H ondenbelasting is verschuldigd door ieder, 
die binnen deze gemeente in h et belastingjaar 
een of meer honden houdt, hetzij als eigenaar, 
dan wel als verzorger. 

H et hoofd van het gezin wordt aangemerk t 
als de houder of verzorger, ook voor honden, die 
aan de leden van h et gezin toebehooren."; 

0. dat belanghebbende, die wegens het hou
den van een hond in voormelde belasting is 
aangeslagen, van de beschikking van den Ge
meenteraad, waarbij de aanslag na r eclame 
werd gehandhaafd, in beroep is gekomen ; 

0. dat de Raad van Beroep ter zake heeft 
overwogen: 

" dat als tusschen partij en onbetwist is komen 
vast t e staan : 

,,dat belanghebbende gedurende het belas
tingjaar 1933 van 2 J a n. t ot 6 Juni 1933 in zijn 
woning een aan zijn toen ter tijd in het buiten
land vertoevende schoonzuster toebehoorenden 
hond heeft bewaard en verzorgd ; 

dat de bij de bestreden uitspraak gehand
haafde aanslag wegens het houden van d ien 
hond is opgelegd"; 

dat belanghebbende als grond van zijn beroep 
heeft aangevoerd , dat hij, die tijdelij k den 
hond voor de eigenaress\i bewaard heeft, niet 
als houder van dien hond beschouwd en aan
geslagen had mogen worden ; 

dat art. 3 van de verordening op de heffing 
eener hondenbelasting op het houden van 
honden in de gem eente Bloemendaal bepaalt : 
,,Hondenbelasting is verschuldigd door ieder, 
die binnen deze gemeente in het belastingj aar 
een of meer honden houdt, hetzij als eigenaar, 
dan wel als verzorger" en belanghebbende, die 
in 1933 gedurende geruimen tijd een hond in zijn 
woning heeft bewaard en verzorgd, volgens 
's Raads oordeel zonder twijfel geacht moet 
worden dien hond in dat jaar als verzorger in den 
zin van bedoeld artikel ~ehouden te hebben; 

dat belanghebbende 1>lijkbaar van meening 
is, dat volgens de Gemeentewet de hondenbe
lasting slech ts van d e eigenaars van honden 
geheven mag worden, doch de bepalingen van 
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die wet, waarin van hondenbelasting sprake is, 
zijnde art. 277, sub h, en art. 286 niets inhouden, 
dat aan die opvatting steun zou kunnen bieden; 

dat de Raad dan ook niet kan inzien, dat 
bedoelde gemeenteverordening en met name 
art. 3 voornoemd in eenig opzicht met de bepa
linge der Gemeentewet in strijd zou zijn" ; 

Op welke gronden de Raad van Beroep de 
bestreden beschikking heeft gehandhaafd ; 

0. dat belanghebbende van de uitspraak van 
den Raad van Beroep cassatie heeft ingesteld, 
aanvoerende : 

1°. dat art. 3 der verordening alleen voor den 
h ond, die in eigendom aan een der I eden van het 
gezin behoort, belastingpl icht wil scheppen en 
voor de betaling van de belasting het hoofd van 
het gezin aansprakelijk stelt ; dat dus de verorde 
ning geen belastingplicht aanneemt voor hem, 
die een hond.tijdelijk voor den eigenaar bewaart, 
a l of niet t egen betaling van bewaarloon ; 

2°. dat, indien het anders ware en de veror
dening den belastingplicht verbond aan het 
enkele feit der verzorging en niet aan den eigen
dom van den hond, de verordening in strij d zou 
zijn met de wet; dat immers de Gemeentewet 
aan de ingezetenen belasting oplegt naar den 
maatstaf van welstand, die gelegen is in het 
bezit van een hond als weeldeobj ect, zoodat hij, 
die zelf geen hond in eigendom heeft, doch 
slechts voor een ander diens hond tijdelijk 
bewaart, den maatstaf voor welstand, voor deze 
belasting vereischt, mist en dus niet belasting
plichtig is ; 

0. omtrent de eerste grief : 
dat het eerste lid van art . 3 der verordening 

geheel algemeen den belastingplicht stelt voor 
i eder, die in de gemeente hetzij als eigei:;taar, 
hetzij, gelij k belanghebbende, als verzorger, 
een hond houdt; 

dat het tweede lid den belastingplicht geens
zins beperkt tot leden van het gezin, die een 
hond in eigendom hebben; dat immers laatst
genoemd lid niet anders bepaalt, dan dat, 
indien een hond aan een lid van het gezin toe
behoort, het hoofd van het gezin ook voor dien 
hond belastingplichtig is, zoodat de grondslag 
van den belastingplicht volgens het eerste lid 
onaangetast wordt gelaten ; 

dat derhalve deze grief ongegrond is ; 
0. omtrent de tweede grief : 
dat de Gemeentewet, buiten het voorschrift 

van art. 286, geen enkele beperking inhoudt 
van de bij art. 277, letter h, aan de gemeenten 
gegeven bevoegdheid eene belasting op de 
honden t e heffen, en mitsdien zich er niet t egen 
verzet, dat, met inachtneming overigens van 
bedoeld voorschrift, de heffing wordt gere ~eld 
in dier voege, dat belastingplichtige is hij , die 
als verzorger een hond houdt, ook al is hij geen 
eigenaar; 

0. dat mitsdien ook de tweede grief niet 
opgaat; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

15 November 1934. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 3 lid 3 j0 • lid 2 sub a .) 

Nu het sch idsgerecht onbevoegd was 
van het uitgest elde beroep kennis te nemen, 
heeft het terecht klager niet-ontvankelijk 

verklaard in zijn beroep. Het had deze 
beslissing echter moeten gronden op deze 
onbevoegdheid en niet op de overweging, 
dat de voorgeschreven beroepstermijn ni et 
was in acht genomen. 

Waar het geven van zulk een beslissing 
bij uitsluiting mede behoort tot de aan het 
scheidsgerecht opgedragen taak, is de 
Centrale Raad van Beroep ingevolge het 
bepaalde bij art. 3, lid 3 j0 lid 2, sub a der 
A. W. 1929 bevoegd van het tegen de uit
spraak van het scheidsgerecht ingestelde 
beroep kennis t e nemen. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

F. van K ., wonende te Zaandam, klager. 
voor wien ter openbare terechtzitting als ge
machtigde is opgetreden : J . Schenk, wonende te 
's-G ravenhage, 

tegen; 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Zaandam, verweerder, vertegenwoordigd 
door zijn voorzitter, niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord den bovenge

noemden gemachtigde ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0 . dat de directeur der gemeentelijke Licht

bedrijven, afdeeling Gasfabriek, d.d. 7 ApriI 
1934 aan F. van K., werkman aan de gasfabriek, 
namens burgemeester en wethouders van Zaan
dam, heeft bericht, hem nog ten hoogste 3. 
maanden na 1 April 1934, dus tot 1 Juli 1934, 
in dienst te zullen houden ; 

0. dat het Scheidsgerecht, bedoeld in artikel 
74 van het Ambtenarenreglement der Gemeente 
Zaandam, bij uitspraak van 13 Juni 1934 
F. van K . niet-ontvankelijk heeft verklaard 
in zijn beroep, omdat diens beroepschrift bij 
het Scheidsgerecht niet was ingediend binnen. 
den bij artikel 74 van dat Ambtenarenregele-
ment voorgeschreven termijn; . 

0. dat F . van K. bij klaagschrift, hetwelk 12' 
Juli 1934 bij dezen Raad inkwam, dezen Raad 
heeft verzocht, overeenkomstig artikel 3, lid 2, 
der Ambtenarenwet 1929, een beslissing te 
willen nemen omtrent de, al of niet, ontvanke
lijkheid van het door hem bij voormeld Scheid~
gerecht ingediende beroep; 

0. dat de vertegenwoordiger van verweerder 
bij contra-memorie heeft aangevoerd : 

" adat de aanstelling van Van K. enkele 
malen verlengd was liep zijn diensttijd ten slotte 
af, omdat voor verdere verlenging geen redenen 
aanwezig waren. Van niet eervol ontslag is 
derhalve geen sprake. 

Artikel 73 van het Ambtenaren-reglement 
regelt de gevallen, waarin beroep op het scheids
gerecht mogelijk is. Daaronder worden niet 
genoemd het niet verlengen van een tijdelijke 
aanstelling of het niet geven van een vaste aan
stelling. H et scheidsgerecht had zich dus onbe
voegd moeten verklaren . 

Het gaat hier dan niet' over een besluit door 
een administratief orgaan genomen, nadat een 
krachtens algemeen verbindende regels optre
dende commissie een uitspraak heeft gedaan. 
Dit zou alleen het geval zijn - aangenomen, 
dat hier sprake is van een besluit-- wanneer 
het scheidsgerecht ter zake bevoegd waR ge
weest. 
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Artikel 3, lid 2, van de Ambtenarenwet 1929 , 15 
mist nu toepassing. De Centrale Raad van 
Beroep moet zich daarom onbevoeid verklaren 

1 
van het klaagschrift van Van K. kennis te 
nemen. " 

Rovember 1934. UITSPRAAK van den 
CentralenRaad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 Art. 58 l • lid. Reg!. militaire 
landmacht Art. 21 sub e.) 

Ingevolge de bepaling van art. 21, sub e 
van het "Regie.ment militairen landmacht" 
staat voor een ontslag krachtens dit artikel 
uitsluitend ter beoordeeling van den 
Minister van Defensie of een betrokken 
militair zich aan onzedelijkheid heeft 
schuldig gemaakt. 

ln re~hte: 
0. dat F. van K., bij besluit van Burgemeester 

en Wethouders van Zaandam van 2 Mei 1931. 1 
met ingang van 4 Mei 1931 tot l Juli 1931 tot 1 
werkman aan de gasfabriek dier gemeente is 1 

benoemd en dat die tijdelijke aanstelling bij 
verschillende besluiten van Burgemeester en 
"\Vethoudres van Zaandam achtereenvolgens is 
verlengd tot 1 April 1932, tot l April 1933 en 
tot l April 1934, waarna hem het in de eerste 
feitelijke overweging vermelde bericht is toe
gezonden; 

0. dat, F. van K. van laatstbedoeld besluit,, 
waarvan hem 7 April 1934 werd kennis gegeven, 
beroep heeft ingesteld bij het Scheidsgerecht, 
bedoeld in artikel 74 van het Ambtenaren
reglement der Gemeente Zaandam ; 

0 dat artikel 73 van genoemd Ambtenaren
reglement vermeldt in welke gevallen beroep 
op dat Scheidsgerecht is toegelaten en daarbij 
niet noemt de beslissingen tot het niet-ve•·
lengen van een tijdelijke aanstelling of tot het 
niet geven van een vaste aanstelling, waaruit 
volgt, dat het Scheidsgerecht niet bevoegd 
was van het ingestelde beroep kennis te nemen 
en derhalve of zich onbevoegd had moeten ver
klaren, of appellant niet-ontvankelijk had moe
ten verklaren in diens beroep, op grond van 
onbevoegdheid van het Scheidsgerecht,dO<'h niet 
de niet-ontvankelijkheid had mogen gronden op 
de overweging, dat het beroepschrift niet was 
ingediend binnen den bij artikel 74 voornoemd 
voorgeschreven termijn, wijl immers dat artikel 
ten aanzien van beroepen, welke het voormelde 
Ambtenarenreglement niet kent. geen termijn, 
waarbinnen het beroepschrift moet zijn inge
diend, noemt : 

0 dat, klager zijn bij dezen Raad ingediend 
klaagschrift tegen genoemde beslissing van het 
..,cheidsgerecht aandient als een beroep over
eenkomstig artikel 1\, lid 2. der Ambtenaren
wet 1929; 

0. dat krachtens artikel 76 van voormeld 
Ambtenarenreglement het Scheidsgerecht niet 
.adviseert, doch beslist en dat het in casu be
.slist heeft, dat het klagers beroep niet kon ont
vangen. zoodat, waar het geven van zulk een 
beslissing bij uitsluiting mede behoort tot de 
aan het Scheidsgerecht opgedragen taak, deze 
deze Raad ingevolge het, be-paalde bi_i artikPl 3, 
lid 3, j0 • lid 2, onde· a_ der Ambtenarenwet 1929 
bevoegd is van het În/!estelde beroep kennis 
te nemen: 

0. dat, naar uit de de rde rechtsoverweging 
volgt,, de beslissing van het S-.?heidsirnrecht 
dus zal moeten worden bevestigt echter met 
dien verstande. dat de niet-ontvankelijk-ver
klaring van klager moet worden ge!!rond op de 
onbevoegdheid van het Scheidsgerecht om van 
het bij dat Scheidsgerecht ingestelde beroep 
kennis t e nemen; 

Re0htdoende in naam de? Koningin t 
Bevestigt de bestreden beslissing van het 

cheidsgerr,cht . 
(A.B.) 

De Minister, die zoodanig oordeel was 
toegedaan, moest op dien grond ontslag 
geven. 

Van détournement de pouvoir zou slechts 
sprake kunnen zijn, indien oen onredelijk 
of onoirbaar motief tot 's Ministers oordeel 
had geleid, hetgeen i. c. is uitgesloten. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

de Minister van Defensie, eischer in hooger 
beroep, voor wien ter openbare terechtzitting 
als gemachtigde is opgetreden: J. Vennik, 
referendaris bij het Departement van Defensie, 
wonende te Rijswijk (Z. H.l, 

tegen: 
K. L. E., wonende te Utrecht, gedaagde in 

hooger beroep, in persoon ter openbare terecht
zitting verschenen, bijgestaan door zijn raads
man Mr. H. Th. Gerlings, advocaat te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen alsmede als ge
tuigen P. J . StuitJe, Luitenant-Kolonel der 
Genie, wonende te Utrecht, en A. Witzel, Rijks
klerk Ie klasse ten parkette van het Kanton 
gerecht, wonende te Utrecht; 

Wat aangaat de feiten van het tu·isttJeding: 
0 . dat de Minister van Defensie bij beschikking 

van 9 Mei 1934, overwegende dat de sergeant 
K. L. E ., van het regiment genietroepen. zich 
heeft schuldig gemaakt aan onzedelijkheid, en 
gelet op het bepaalde bij artikel 21, onder e, 
van het Reglement voor de militaire ambtenaren 
der Koninklijke landmacht, heeft goedgevonden 
dien sergeant met ingang van 16 Mei 1934 niet
eervol uit den militairen dienst te ontslaan; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Graven
hage, rechtsprekende in militaire ambtenaren
zaken, bij uit praak van 23 ,fuli 1934 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - voren
bedoelde beschikking nietig heeft verklaard ; 

0. dat de Minister van Defensie van deze uit
spraak tijdig is gekomen in hooger beroep en 
bij beroepscbrift op de daarbij aangevoerde 
gronden, heeft verzocht die uitspraak te willen 
vernietigen en de bestreden beschikking te 
willen handhaven ; 

0. dat Mr. H. 'l'h. Gerlings, als gemachtigde 
van gedaagde, bij contramemorie heeft ver
zocht de uitspraak, waarvan beroep, te beves
tigen; 

In re,:hte : 
0 . dat ter beslissing van het onderhavige 

geschil is t e beantwoorden de vraag, of het be
streden besluit van 9 Mei 1934 feitelijk of 
rechtens met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften strijdt of dat de Minister 
van Defensie bij het nemen daarvan van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
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gemap,kt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven ; 

0. dat.in het bestreden besluit als grond voor 
het aan gedaagde, sergeant van het regiment 
genietroepen, niet eervol gegeven ontsla~ is ver
meld het zich hebben schuldig gemaakt aan 
onzedelijkheid; 

0. dat krachtens art. 21, sub e, van het 
"Reglement voor de militaire ambtenaren der 
Koninklijke landmacht" de militair, in het 
eerste lid van art. 19 van dit Reglement aan
geduid, (te weten de militair beneden den rang 
van tweede-luitenant, die niet behoort tot het 
reserve-personeel der Koninklijke landmacht) 
als zoodanig door den Minister van Defensie 
niet-eervol wordt ontslagen, indien hij naar het 
oorde~l van dien Minister zich heeft schuldig 
gemaakt aan handelingen of gedragingen, welke 
de tucht ondermijnen, aan onzedelijkheid of 
aan verregaande nalatigheid in de vervulling 
der dienstplichten ; 

0. dat derhalve voor een ontslag krachtens 
bedoeld art. 21, sub e, uitsluitend staat ter be
oordeeling van den Minister van Defensie, of 
een betrokken militair zich aan onzedelijkheid 
heeft schuldig gemaakt, en dat die Minister, 
indien· hij dit oordeel is toegedaan, dien militair 
niet-eervol moet ontslaan ; 

0. dat ten deze vaststaat, dat de Minister 
van Defensie ten opzichte van gedaagde inder
daad zoodanig oordeel was toegedaan, zoodat 
op grond daarvan in casu ontslag moest volgen, 
en dan ook van strijd feitelijk of rechtens met 
vorenbedoeld toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift geen sprake is, zijnde zoodanige 
strjjd met eenig ander verbindend voorschrift 
niet gesteld; noch daarvan gebleken; 

0., dat ook niet met grond kan worden vol
gehouden, dat meergenoemde Minister bij het 
nemen van het bestreden besluit van zijn be
voegdheid kennelijk een ander gebruik heeft 
gemaakt dan tot de doeleinden, waa,voor die 
bevoegdheid is gegeven, te weten het verplicht 
otislaan van een militair, als hier bedoeld, die 
zich naar. zijn oordeel aan onzedelijkheid heeft 
schuldig gemaakt ; 

0 . . dat alleen, indien een onredelijk of onoir
baar motief tot 's Ministers oordeel had geleid, 
van "dHournement de pouvoir" , sprake zou 
kunnen zijn, moetende zoodanig motief in casn, 
waar het plegen van om.edelijke handelingen 
door gedaagde - zijnde identiek met het zich 
schuldig maken aan onzedelijkheid - onom
stootelijk vaststaat, ten eenenmale uitgesloten 
worden geacht ; 

0. dat derhalve de uitspraak, waarvan be
roep, behoort te worden vernietigd en het beroep 
tegen het bestreden besluit · van 9 Mei 1934 
alsnog ongegrond bèhoort te worden verklaard ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart alsnog het tegen het besluit VRn 9 

Mei 1934 ingestelde beroep ongegrond. 
(A.B.) 

16November 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
,, (Ji[inderwet Art. 6). 

Aan het voorschrift van het 1° lid (,,ten 
spoedigste") is niet voldaan, nu de kennis 
gevjng; bedoeld in het 2e lid, plaats vond op 
6 .October, de zi~ting, bedoeld in art. 7, op 

L. 1934. . 

20 October werd gehouden, en de kennis 
geving, bedoeld in het 1 e lid, eerst geschied
de op 16 October. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. W. Munnich te Echt, tegen het besluit van 
burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 6 Februari 1934, n° . 33, waarbij aan hem 
en zijne rechtverkrijgenden voorwaardelijk ver
gunning is verleend tot het uitbreiden van de 
timmer- en meubelzaak op het perceel , ka
dastraal bekend gemeente Echt, sectie B n°. 
4366 en gelegen aan de Steeg n°. 6 aldaar; 

Den Raad van State, Afdeeling voör de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 .Üctober 1934, n°. 571; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 November 1934, n°. 
691 H ., Afdeeling Arbeid; 

0. dat ingevolge art. 6, le lid, der Hinder
wet het gemeent"lbestuur van elk verzoek om 
vergunning tot oprichting van een inrichting, 
in art. 2 dezer wet genoemd, ten spoedigste 
schriftelijk behoort kennis te geven aan de 
eigenaars en gebruikers van elk der perceelen, 
onmiddellijk grenzend aan dat, waar . de in
richting zal worden opgericht, en van de ge
bouwen of lokalen, bedoeld in art. 5, sub 3; 

dat echter in het onderwerpelijke geval, ter
wijl de kennisgeving aan het publiek, bedoeld 
in art. 6, tweede lid, der Hinderwet plaats 
vond op 6 October 1933 en de zitting, bedoE)ld 
in art. 7 dezer wet, op 20 October daaraan
volgend werd gehouden, de kennisgeving aan 
de eigenaars en gebruikers der aangrenzende 
perceelen en van de gebouwen of lokalen, be
doeld in art. 5, sub 3, eerst geschiedde op 16 
October 1933; 

dat derhalve aan het voorschrift van art. 6, 
eerste lid, der wet niet is voldaan, en het be
streden besluit van burgemeester en wethou
ders reeds h·ierom niet kan worden gehand
haafd; 

dat daarenboven in dit besluit, aangezien in 
het betrokken perceel tot nu toe geen inrich
ting in den zin der H inderwet was gevestigd, 
ten onrechte wordt gesproken van "uitbreiden" 
van een timmer- en meubelzaak, terwijl daarin 
te,·ens verkeerdelijk als perceel, waar de in
richting wo~·dt opgericht, de Steeg n° . 6 in 
stede van n°. 3 wordt vermeld; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van burgemeester en wethouders 
van Echt van 6 Februari 1934, n°. 33, te ver
nietigen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

16Novemberl934. KONINKLIJKBESLUIT . 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51) . 

Art. 51 bevat geen bepaling voor het 
geval, dat gelijktijdig inkomsten, als in het 
5e lid onder a en b genoemd, door den 
belanghebbende genoten worden. Het is 
dan ook niet geoorloofd de regeling van 
art. 51 aan te vullen met een .Iegeling, 
zooals het Wachtgeldbesluit .v.oor burger 
lijke Rijksambtenaren. (K. ll. _3 Aug. 1922 
_S. 479) in art. 6.,su~.Ç be_va~. 

28 
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Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. L. Arts, te 's-Hertogenbosch, tegen de be
schikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 18 Juli 1934, 
n°. 5942 W, afd. L.O.A. , waarbij zijn wacht
geld is verminderd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 October 1934, n°. 490; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 12 
November 1934, n°. 9874 W, Afd. L.O.A.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijne evengenoemde 
beschikking het op 1 Januari 1934 f 2327 
bedragende wachtgeld van P. L . Arts a ls ge
wezen hoofd eener openbare lagere school te 
's-Hertogenbosch van 1 April tot en met 30 
Juni 1934 heeft verminderd tot f 2227, zulks 
in verband met nieuwe inkomsten door den 
belanghebbende genoten A. krachtens zijne 
tewerkstelling bij de crisissteunregeling te 
's-Hertogenbosch ad f 1216 per jaar en B. a ls 
secretaris der bouwvereeniging Sint J oseph te 
's-Hertogenbosch ad f 200 per jaar; 

dat van deze beschikking P. L. Arts bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat, wan
neer door wachtgelders inkomsten worden ge
noten, deze wel worden onderscheiden in in
komsten, genoten in dienst van de Overheid, 
en in die uit particu liere bron; dat voor beide 
een verschillende maatstaf wordt aangelegd, 
wat de korting erop betreft, doch dat hij in 
de wachtgeldemegeling nergens heeft aange
troffen, dat de inkomsten uit beide genoten, 
moeten worden samengevoegd en dan behan
deld als die uit particuliere bron; dat, naar 
het hem voorkomt, de plaats gehad hebbende 
berekening willekeurig is; 

0. dat blijkens de bestreden beschikking van 
Onzen Minister de onderwerpelijke vermin
dering van des apJ e ll ants wachtgeld is ge
sch ied op grond van art. 51 , 5e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ; 

dat dit a r t ikel bepaalt, dat, wanneer de op 
wachtgeld gestelde, in andere gevallen dan in 
het vorige lid, onder b bedoeld, inkomsten 
geniet of gaat genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, ter hand genomen met in
gang van of na den dag, waarop hem ontslag 
is verleend, a. indien die inkomsten genoten 
worden in dienst van een publiekrechtelijk 
lichaam of in eene vaste of tijdelijke betrek
king, als in art. 4 der Pensioenwet 1922 S. 
240 bedoeld, zoodra en zoolang het wachtgeld, 
vermeerderd daarmede de laatstgenoten jaar
wedde wu overschrijden, het wachtgeld met 
het bedrag dier overschrijding verminderd 
wordt ; b. indien die inkomsten niet genoten 
worden indienst van een publiekrechtelijk 
lichaam of in eene vaste of tijdelijke betrek
king, als in art. 4 der Pensioenwet 1922 S . 
240 bedoeld, het wachtgeld voor den duur van 
die inkomsten verminderd wordt met een be
drag, gelijk aan de helft daarvan, met dien 
verstande echter, dat in het geval van het ade 
lid van die inkomsten buiten aanmerking 
blijft een bedrag, gel ijk aan dertig ten hon
derd van de laatstgenoten jaarwedde; 

dat in het onderhavige geval, mede blijkens 
nadere inlichtingen ingewonnen ten verweke 

van de Aideeling van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur, door den 
appellant inkomsten zijn genoten wowel be
doeld onder art. 51, 5e lid , onder a, als 
onder b ; 

0. ten aanzien van de eerstgenoemde inkom
sten: dat van eene overschrijding van de 
laatstgenoten wedde (f 3579) door het wacht
geld (f 2327) vermeerderd met de hierbedoelde 
inkomsten (f 1216) geen sprake is, zoodat 
eene vermindering, als bedoeld onder art. 51, 
5e lid onder a, niet kan worden toegepast ; 

0. ten aanzien van de in de tweede plaats 
bedoelde inkomsten: dat het geval van het 3de 
lid van art. 51 der Lager-Onderwijswet 1920 
zich hier voordoet, zoodat van de hierbedoelde 
inkomsten buiten aanmerking blijft een be
drag gelijk aan dertig ten honderd van de 
laatstgenoten jaarwedde, dus 30 % van f 3579 = f1073.70 ; 

dat, aangezien de evenbedoelde inkomsten 
f 200 (per jaar) bedragen, ook te dezen aan
zien geen vermindering kan plaats hebben ; 

dat bij de bestreden beschikking mitsdien 
ten onrechte tot vermindering van des appel
lants wachtgeld is overgegaan; 

dat Onze Minister in deze klaarblijkelijk 
heeft toegepast de regel ing, neergelegd in art. 
6 van Ons gewijzigd besluit van 3 Augustus 
1922, S. 479, houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aan burgerlijke Rijks
ambtenaren, doch dat dit besluit niet van toe
passing is op des appell ants wachtgeld als ge
wezen onderwijzer, waarvoor geldt de speciale 
regeling van art. 51 der Lager-Onderwijswet 
1920, welke geen bepaling bevat voor het 
geval, dat gelijktijdig inkomsten

1 
als in het 

5e lid onder a en b genoemd, aoor den be
langhebbende genoten worden; 

dat het, zonder uitdrukkelijke wetsbepaling, 
niet geoorloofd is art. 51 der Lager-Onderwijs
wet 1920 aan te vullen met eene regeling, zoo
als het Wachtgeldbesluit voor burgerlijke 
Rijksambtenaren in art. 6 sub c bevat; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beschikking van Onzen Minister van On
derwijs, Kunsten en W etenschappen van 18 
Juli 1934, n°. 5942 W, Afd. L.O.A., te vernie
tigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

19 November 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 3 j 0 • art. 40). 

D e in art.40 aan Ged. Statengegeven op
dracht is van dwingenden aard. Heeft de 
Raad binnen den in art. 38 2• lid bedoelden 
termijn van een jaar niet een nieuw plan 
aan de goedkeuring van Ged. Staten 
onderworpen, dan is hij dus tot vaststelling 
daarvan niet meer bevoegd en gaat zijn 
taak in dezen over op Ged. Staten. 

Wij vVILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. L. A. van Dorsser, te Naarden, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Holland 
van 4 April 1934, n° . 227, waarbij zij hunne 
goedkeuring hebben gehecht aan de partieel e 
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plannen van uitbreiding, vastgesteld door den 
raad van Naarden in zijne vergadering van 
13 April 1933, te weten: a,, een plan tot her
ziening van het plan van uitbreiding, vast
gesteld bij raadsbesluit van 29 April 1929 
voor een gedeelte der gemeente, gelegen ten 
Zuidwesten van den Rijksweg Amsterdam
Amersfoort ; b. een plan van uitbreiding voor 
een gedeelte der gemeente, gelegen tusschen 
de Karnemelksloot en den Thierensweg ; 

Den Raad van State, Aideeling voor- de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 31 
October 1934, n°. 555 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 November 1934, n°. 
10147 M/P.B.R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat het besluit van Geel. Staten steunt op 
de overwegingen, dat door F. L. A . van Dors
ser, te Naa rden, de navolgende bezwaren zijn 
te berde gebracht: a,, dat, nadat de ontwerpen 
van eenige op verschillende bladen geteekende 
plannen van uitbreiding hadden ter visie ge
legen, in de raadsvergadering van 18 October 
1932 een aantal dezer plannen zijn vastgesteld, 
doch de twee pl annen, welke thans in het ge
ding zijn en waartegen bezwaren waren inge
bracht, zijn losgelaten, zoodat deze plannen 
niet later, zonder hernieuwde ter-visie-legging 
van de ontwerpen daarvan, konden worden 
vastgesteld; dat dan ook het besluit van den 
raad van 17 J anuari 1933, waarbij de beslis
sing omtrent deze plannen voor drie maanden 
werd verdaagd, te laat kwam, immers deze 
verdaging in de vergadering van 18 October 
1932 had moeten plaats hebben; dat, ook 
indien men aanneemt, dat de plannen in de 
verg"adering van 18 October niet waren los
gelaten, de verdaging op 17 Januari 1933 te 
laat plaats had, aangezien de ontwerpen ge
durende vier weken, ingaande 19 September 
1932, ter visie zijn gelegd, zoodat de termijn 
van drie maanden, genoemd in art. 37, tweede 
lid, der Woningwet, op 16 J anuari afliep, om 
welke reden de plannen na dien datum niet 
meer rechtsgeldig konden worden vastgesteld; 
b. dat de onderhavige plannen , geheel of ten 
deele, betrekking hebben op terre inen, waar
voor reeds in de raadsvergadering van 29 
April 1929 een plan van uitbreiding was vast
gesteld ; dat de daaraa n door hun college bij 
besluit van 15 Januari 1930, n°. 172, ver
leende goedkeuring werd vernietigd bij Ons 
besluit van 18 Juli 1930, n° . 203, onder meer 
voor zoover deze go~Jkeuring het terrein van 
den reclamant betrof; dat de termijn, in art. 
38, tweede lid, der Woningwet genoemd, reeds 
was verstreken toen de raad zijn thans bestre
den besluit nam ; dat echter de raad, mede in 
verband met art. 40 der Woningwet, na afloop 
van dien termijn niet meer bevoegd was voor 
het bedoelde terrein een plan vast te stellen ; 
c. dat het terrein van den reclamant is be
stemd voor den aanleg van wegen en plant
soen en overigens voor bebouwing, dat echter 
geen sprake is van eene bestemming voor de 
naaste toekomst, aangezien van de uitvoering 
van het plan, voor zoover des reclamants ter
rein betreft, zeker in de eerste 30 jaar niets 
zal komen; d. dat met de belangen van den 
reclamant niet voldoende rekening is gehou
den en deze door het plan ernstig zijn bena
deeld; dat immers zijn terrein door den voor-

genomen aanl eg van wegen enz. voor zijn 
bedrijf (boomkweekerij) onbruikbaar zal wor
den; dat aan den anderen kant de exploitatie 
van het terre in als bouwterrein niet loonend 
zal kunnen geschieden, eensdeels tengevolge 
van de voorgeschreven open bebouwing, an
derdeels tengevolge van den omvang van de 
gronden, die zullen moeten worden afgestaan 
en van de kosten, die zullen moeten worden 
gemaakt voor den aanleg van wegen en van 
plantsoen; e. dat ove r des reel amants terrein 
is geprojecteerd een gedeelte van een nieuwen 
toegangsweg naar de stad Naarden; dat ech
ter deze toegangsweg, gezien het ter plaatse 
bestaande en te verwachten verkeer, overbodig 
is, a lthans op de voor dien weg voorgeschreven 
breedte; dat, wat deze bezwaren betreft, deze 
aan hun college niet gegrond voorkomen en 
wel om de navolgende redenen: ad a,. dat aan 
hun college niet is gebleken, dat de raad in 
zijne vergadering van 18 October 1932 zou 
hebben besloten de ontwerpen van de thans 
voorliggende plannen definitief ter zijde te 
leggen; dat dan ook moet worden aangeno
men, dat in de bedoelde raadsvergadering 
slechts is besloten de behandeling van die 
ontwerpen op te schorten, waardoor latere 
behandeling zonder hernieuwde ter-visie-leg
ging mogelijk bleef ; dat ook het besluit van 
den raad tot verdaging der beslissing tijdig, 
immers binnen drie maanden na afloop van 
den termijn van ter-visie-ligging, is genomen; 
dat toch het hoofd van het gemeentebestuur 
in eene op 19 September 1932 gedagteekende, 
in de Naarder courant van 20 September 1932 
opgenomen, officieele kennisgeving heeft be
kend gemaakt, dat de ontwerpen "vanaf heden 
gedurende vier weken" voor een ieder ter 
gemeente-secretarie te1· inzage waren neerge
legd; dat de1.e bekendmaking klaarblijkelijk 
de strekking had, dat de ter-inzage-ligging 
zou ingaan op den dag na 19 September 1932, 
dat is op den dag, waarop de courant, waarin 
de kennisgeving werd opgenomen, was geda
teerd; dat derhalve de termijn van ter-visie-
1 igging op 17 October 1932 verstreek en het 
verdagingsbesluit van 17 Januari 1933 is ge
nomen binnen drie maanden na afloop van 
dien datum; ad b. dat de termijn, gesteld in 
art. 38, tweede lid, der Woningwet, niet de 
strekking heeft, dat na afloop daarvan de 
raad de bevoegdheid mist tot de vaststell ing 
van een gewijzigd plan, waarbij de beslissing 
van Ged. Staten of van de Kroon in acht is 
genomen, over te gaan; dat de strekking van 
dien termijn slechts deze is, dat na afloop 
daarvan Ged. Staten de bevoegdheid verkrij
gen het nieuwe plan, op grond van art. 40 
der Woningwet vast te stellen; dat echter, 
zoolang Ged. Staten van deze bevoegdheid 
geen gebruik hebben gemaakt, de raad alsnog 
tot vaststelli ng van het plan kan overgaan; 
ad c. dat, gezien de wijze waarop, en het 
tempo, waarin de bebouwingen in de gemeente 
Naarden zich uitbreiden, geen goede grond 
bestaat voor de meening, dat de aan des 
reclamants terrein gegeven bestemming niet 
binnen afzienbaren tijd voor verwezenlijking 
in aanmerking wu komen; dat trouwens in 
de Woningwet niet de e isch wordt gesteld, dat 
in een plan van uitbreiding slechts een be
stemming van gronden voor de naaste toe-
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komst wordt aangewezen; ad d. dat tot den 
aanleg van de over des reclamants terrein 
geprojecteerde wegen niet zal kunnen worden 
overgegaan, tenzij de daarvoor noodige gron
den vooraf worden aangekocht of onteigend, 
in welke beide gevallen het nadeel, hetwelk 
de aanleg van de wegen mogelijk aan zijn 
bedrijf zal toebrengen, hem zal worden ver
goed hetzij in den vorm van den koopprijs, 
hetzij in dien van eene door den rechter te 
bepalen schadeloosstelling; dat, wat de even
tueele exploitatie van des reclamants terrein 
als bouwterrein betreft, hun college uit de 
verkregen inlichtingen niet de overtuiging 
heeft verkregen, dat deze exploitatie overeen
komstig het bestreden uitbreidingsplan niet op 
loonende wijze zou kunnen geschieden; dat 
het uitbreidingsplan voor dit terrein open be
bouwing voorschrijft in dien zin, dat blokken 
van drie (op een enkel punt twee) woningen 
gesticht kunnen worden met afstanden van 
8 m van de blokken tot de erfscheidingen; 
dat in Ons Besluit van 18 Juli 1930, n°. 203, 
waarbij omtrent de bezwaren van onder ande
ren den reclamant tegen het toenmaals ter 
tafel liggende uitbreidingsplan eene beslissing 
werd gegeven, werd te verstaan gegeven, dat 
voor de strook gronds, waartoe des reclamants 
terrein behoort, eene ruime open bebouwing 
met een plantsoenstrook kan worden voorge
schreven; dat met de boven aangegeven voor
schriften, volgens welke des reclamants terrein 
naar het onderhavige uitbreidingsplan be
bouwd zal kunnen worden, en met de in dit 
plan opgenomen plantsoenstrook zeker geen 
zwaardere eischen worden gesteld dan in Ons 
genoemde Besluit worden aan de hand ge
daan; ad e. dat op grond van de ingewonnen 
berichten moet worden aangenomen, dat de 
aanleg van een toegangsweg, als op het uit
breidingsplan ontworpen met het oog op de 
eischen van het verkeer, in verband ook met 
de te verwachten verdere uitbreiding van de 
gemeente, alleszins gerechtvaardigd is; dat 
voor het overige tegen de voorliggende plan
nen geen bedenkingen zijn gerezen; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
vaststaat, dat de plannen op 19 September 
1932 ter gemeentesecretarie zijn neergelegd en 
onder die plannen ook zijne te'rreinen begre
pen zijn; dat op 18 October 1932 het uitbrei
dingsplan in den raad is gebracht, waarbij 
toen door den voorzitter is verklaard, dat door 
Van Dorsser een bezwaarschrift was ingediend 
en hij voorstelde alleen te behandelen plan 2, 
bevattende de gronden van Linck en Andries
sen, welke plannen zonder hoofdelijke stem
ming zijn aangenomen; dat hieruit blijkt, dat 
de raad het ontwerp, voor woverre hiertegen 
bezwaren waren ingebracht, heeft losgelaten; 
dat toch, ware dit niet het geval geweest, de 
raad het ontwerp in behandeling nemende, 
doch dit partieel willende verdagen, in de ver
gadering van 18 October 1932 een besluit tot 
verdaging had moeten nemen, hetgeen niet is 
geschied; dat Geel. Staten wel aanvoeren, dat 
hun college niet is gebleken, dat de raad in 
zijne vergadering van 18 October 1932 zou 
hebben besloten de ontwerpen van de thans 
voor! iggende plannen definitief ter ujde te 
leggen, doch een zoodanig besluit niet werd 
gevorderd, wèl daarentegen het. besluit tot 

verdaging, hetwelk de raad naliet; dat, ge
stel<l a l , dat het bovenstaande niet wude op
gaan en de raad, hoewel hij het ontwerp op 
18 October 1932 in behandeling nam, toch 
zonder verdagingsbesluit, een deel daarvan 
nader in behandeling kon nemen, dan toch 
art. 37 sub 2 der Woningwet moest worden 
in acht genomen, dat voorschrijft , dat na af
loop van den termijn van nederlegging de 
gemeenteraad binnen drie maanden beslist; 
dat alsnu, daar de plannen op 19 September 
1932 zijn gedeponeerd, op 17 October 1932 de 
termijn van depot verstreken was en de drie 
maanden, waarbinnen de raad beslissen moest, 
op 16 Januari 1933 eindigden, zoodat, toen de 
raad op 17 Januari 1933 in vergadering bij
eenkwam en omtrent de behandeling van de 
plannen Van Dorsser een besluit tot verdaging 
nam, de raad hiermede een dag te laat en 
dus tardief was; dat voorts, .toen op 19 Sept. 
1932 het nietme plan ter inzage werd gelegd, 
reeds meer dan een jaar verloopen was, nadat 
het vorige besluit door de Kroon op 18 Juli 
1930 vernietigd was; dat derhalve art. 38, 
lid 2, der Woningwet niet door den raad is 
in acht genomen en, daar het hier een fataleu 
terr.1ijn betreft, ook op dien grond het bes! uit 
niet had mogen worden goedgekeurd; dat hij 
de meening van Ged. Staten, als wu de raad, 
zoolang Ged. Staten van hunne bevoegdheid, 
bedoeld bij art. 40 der Woningwet geen ge
bruik hebben gemaakt, alsnog tot vaststelling 
van het plan kunnen overgaan, niet kan on
derschójven; dat immers art. 38, lid 2, der 
Woningwet nadrukkelijk voorschrijft, dat, in
dien het plan, hetzij door Ged. Staten, hetzij 
door de Kroon niet is goedgekeurd, de ge
meenteraad binnen twaalf maanden nà ont
vangst van de beslissing een nieuw plan aan 
de goedkeuring van Ged. Staten moet onde1·
werpen; dat dit voor den raad een fatale ter
mijn is; dat, blijft hij hiermede in gebreke, 
art. 40 der Woningwet geldt, hetwelk met uit
sluiting van den raad Ged. Staten aanwijst ter 
vaststelling van het plan van uitbreiding op 
kosten der gemeente; dat ook deze bepaling 
een "stellige" is en niet toelaat, dat, zoolang 
Geel. Staten stilzitten, de raad zijn verzuim 
nog zou kunnen goedmaken en de taak, als 
gevolg van zijn verzuim aan Ged. Staten op
gelegd, alsnog ter hand nemen; dat er geen 
sprake is van eene bestemming der gronden 
voor de naaste toekomst; dat Ged . Staten wel 
aanvoeren, dat in de Woningwet niet de eisch 
wordt gesteld , dat in een plan van uitbreiding 
slechts een bestemming van gronden voor de 
naaste toekomst wordt aangewezen, doch hij 
van meening is, dat, .hoewel inderdaad bij de 
laatste wijziging van de Woningwet de woor
den "voor de naaste toekomst" niet zijn ge
handhaafd, de beraadslagingen toch uitwijzen, 
dat, wanneer het gemeentebestuur als in casu 
de bestemming van gronden in het plan in 
onderdeelen bepaalt, er sprake moet zijn van 
een te verwachten bebouwing dier gronden in 
de eerstvolgende jaren; dat dit is neergelegd 
in art. 36, sub 3, der Woningwet; dat burge
meester en wethouders dus zullen moeten aan
toonen, dat de bebouwing in de eerstvolgende 
jaren zich tot zijn voor bebouwing in het plan 
bestemde gronden zal uitbreiden; dat burge
meester en wethouders dit niet doen; dat op 
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de 'tèrreinèn van Linck c.s., waarop sedert 18 
October· 1°932 een áangesloten bebouwing is 
toegelaten, nog geen huis is gebouwd; dat de 
toeneming der bèvolking van· Naarden in 1933 
slechts 296 zielen was, hetgeen niet wettigt 
een zoo grandioos opgezet uitbreidingsplan, 
dat buitengewoon kostbaar is met zijne door
gravingen en wegenaanleg en zeer zeker niet 
voor goedkeuring vatbaar is, nu het bovendien 
het bestaan van hem, appellant, in ernstig 
gevaá1:• brengt en diens in ' den in het ontwerp 
begrepen grond belegd vermogen ernstig be
nadeelt '; dat voor de uitoefening van het kwee
kersbedrijf de gronden na goedkeuring van 
het plán n iet meer in aanmerking komen; 
dat de plántcn en boomen, die hij kweekt, 
jm•en noodiS'. hebben om tot ontwikkeling te 
komen; dat hij niet de risico kan loopen, dat 
zij grootendeels verloren gaan, wanneer op 
een onverwacht tîjdstip tot uitvoering van het 
plan door wegenaanleg door de gemeente 
wordt overgegaan; dat het een illusie is, dát 
die schade hem ten volle zal worden vergoed, 
hetzij in den vorm van den koopprijs, hetzij 
in dien van e,m bij onteigening door den rech
ter te bepalen schadeloosstelling, wanneer de 
gemeente den grond voor wegenaanleg be
stemd aankoopt, dan wel hiervan de onteige
ning vraagt; dat hij zelf de wegen op zijn 
kosten zal moeten aanleggen; dat hij die 
kosten, zoomecle de waarde van het niet voor 
bebouwing bestemde terrein zal moeten ver
disconteeren in het terrein, dat hem ter be
bouwing overblijft , te weten 20,000 m2 van 
de 50,000 m2; dat bovendien rekening moet 
worden gehouden met winstderving uit het 
gestaakt bedrijf en rente-verlies; dat op die 
20,000 m2 slechts mag gebouwd worden in 
open bebouwing, in blokken, a ls bij het p lan 
aangewezen; dat dit niet rendabel is te maken 
en tot groote verliezen moet leiden; dat het 
geen betoog behoeft, dat de prijs, d ien hij , 
om tot de waarde van zijn totaal bezit aan 
g rond ter grootte van 52,000 m2 te komen, 
voor die hem ter bebouwing overgelaten 
20,000 m2 moet maken, wo buitengewoon hoog 
moet zijn , dat hij , zelf bouwende, koopers noch 
huurders voor zijne woningen zal vinden; dat 
het plan zijns inziens veel te groot is opgezet 
en met het oog op de eischen van het verkeer 
onnoodig; dat de inwoners van Naarden den 
breeclen uitweg uit de stad, welke over zijn 
terrein w u loopen, n iet noodig hebben ; dat 
de enkele auto-toeristen, di e van den Rijksweg 
zullen afwijken om door Naarden te toeren, 
hiervoor de vestingdoorbraak nemen en na de 
stad te hebben doorgereden, verder den Rijks
straatweg zullen opzoeken, - al s er inderdaad 
zoodani ge toeristen zullen gevonden worden 
- de enorme uitgaven ter uitvoering van het 
fantastische pi an niet gedoogen; dat de straat, 
die naar den vestingwal leidt, nauw en on
aanzienlijk is; dat zij niet voor groot verkeer 
geschikt is en uit het groot verkeer ligt; dat 
het p lan, die straat langs een doorbraak van 
den vestingwal te verbinden met een 18 m 
breeden groot-verkeersweg, op zichzelf niet te 
verdedigen is; 

0. dat de bovenbedoelde plannen door den 
raad der gemeente Naarden zijn vastgesteld en 
aan de goedkeuring van Ged. Staten zijn on
derworpen ter voldoening aan het voorschrift 

van art. 38, 2de lid, der Woningwet, nadat 
bij Ons Besluit van 18 Juli 1930, n°. 203, het 
besluit van Ged. Staten van- Noord-Holland 
van 15 J anuari 1930, n°. 172, tot goedkeuring 
van de bij beslui t van den gemeenteraad van 
29 April 1929 vastgestelde uitbreidings- en 
herzieningsplannen, voorzooveel de in Ons 
Besluit vermelde gronden betreft, was ver
nietigd; 

dat art. 40, lste lid, der Woningwet bepaalt 
dat, indien een gemeenteraad niet binnen den 
door Ged. Staten krachtens art. 36, eerste of 
vij fde lid gestelden termijn een plan aan 
hunne goedkenring heeft onderworpen, of in
dien een gemeenteraad het bepaalde in art. 
38, 2de lid, niet of niet behoorlijk naleeft, Ged. 
Staten op kosten van de gemeente onder Onze 
goedkeuring het plan van uitbreiding vast
stellen; 

dat dit nar,r de duidelijke bewoordingen en 
de strekking der wet beteekent, dat, wanneer 
een gemeenteraad in gebreke is gebleven, inge
vol ge het voorschrift van art. 38, 2de lid , der 
wet binnen den termijn van twaalf maanden 
na ontvangst van de beslissing van Ged. Staten 
of van Ons, waarbij aan een door den ge
meenteraad vastgesteld plan van uitbreiding 
of verplicht herzieningsplan de goedkeur ing is 
onthouden, een nieuw plan met inachtneming 
van de evenbedoelde beslissing aan de goed
keuring van Geel. Staten te onderwerpen, de 
krachtens deze wetsbepal ing op den raad rns
'tende taak aan dit college wordt ontnomen en 
overgebracht op Ged. Staten, die dan op 
kosten van de nalatige gemeente in deze aan
gelegenheid hebben te voorzien: 

dat Ged. Staten nu wel hebben overwogen, 
dat, zoolang hun college aan art. 40 der Wo
ningwet nog geen toepassing heeft gegeven, de 
raad krachtens zijne uit de bepal ingen der 
Woningwet voortvloeiende bevoegdheid ge
rechtigd wu blijven op e igen hand eene her
zi_ening van het uitbreidingsplan vast te stellen 
en aan de goedkeuring van Ged. Staten te 
onderwerpen; 

dat echter dit standpunt niet door Ons kan 
worden gedeeld, vermits de Woningwet in art. 
40, voor de daarin vermelde gevallen, ten 
aanzien van de vaststell ing van het plan, een 
van de in de voorafgaande artikel en gegeven 
algemeene regelen afwijkende, speciale proce
dure heeft voorgeschreven; 

dat in dit artikel n iet, woals in art. 129 
van de Provinciale wet en art. 156 der ge
meentewet, sprake is van eene toegekende be
voegdhe id, doch daarbij, gelijk in art. 151 der 
gemeentewet, eene dwingende opdracht is ge
geven; 

dat dus de raad op 13 April 1933 n iet meer 
bevoegd was tot vaststell ing, ingevolge a ,·t. 38, 
2de lid , der Woningwet, van een nieuw her
zieningsplan en uitbreid ingspla n over te gaan 
en de aan Ged. Staten ingezonden plannen 
derhalve niet voor goedkeuring vatbaar waren; 

dat reeds op dezen grond het bestreden be
slu it van Ged. Staten niet kan worden ge-

• handhaaf cl ; 
Gezien de Woningwet; 

Hebben goedgevonden: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Ged. Staten van Noord-Holland van 4 
April 1934 , n°. 227, te verstaan, dat ten aan-
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zien van de bij bes! uit van den gemeenteraad 
van Naarden van 13 April 1933 vastgestelde 
uitbreidings- en- herzieningsplannen geen be
slissing, als bedoeld in art. 37, 5e lid, der 
Woningwet kan worden genomen. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. 

(A.B.) 

19 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (K. B. 13 Juli 1880, S. 121 art. 5 L; 
Sr. art . 2.) 

Het is i.c. niet twijfelachtig, dat gereq., 
die dienstdoende als bestuurder van een 
autobus van Wijk bij Duurstede naar 
Amersfoort en om~ekeerd, niet heeft vol
daan a.an de hem b~i art. 5 L., lid 3 van het 
K. B. van 31 Juli 1880 opgelegde verplich
ting, het strafbaar feit in Nederland heeft 
begaan. 

D e toepasselijkheid van de N ederlandsche 
Str afwet wordt in de artt. 2 vlg. Sr. gere
geld. De strafbepaling zelve, i. c. art. 5 
L i.v. m. art. 12 lid 5 Wet Openbare 
Vervoermiddelen, behoeft niet den eisch 
te bevatten, dat de overtreding in Neder
land is gepleegd . 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Utrecht, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van gemelde R echtbank van 12 
Juni 1934, houdende bevestiging in hooger 
beroep van een vonnis van het K antongerecht 
te Utrecht van 28 Februari 1934, waarbij de 
gerequireerde J. J. v. d. L., chauffeur, ter 
zake van "als bestuurder van een autobus, 
dienstdoende in een autobusdienstonderneming, 
op eene voor een tijdvak van vier opeenvol
gende kalenderweken geldende kaart, waar
van het model is vastgesteld door den Mi
ruster van Waterstaat, hem door den onder
nemer van dien autobusdienst uitgereikt, niet 
dagelijks met inkt of anilinepotlood naar waar
heid aanteekening houden van de door hem 
als zoodanig werkelijk verrichte andere dien
sten in een onderneming", met aanhaling van 
art. 5 L 3e alinea j 0 alinea 1 van het K . B . 
van 31 Juli 1880, S. 121, zooals dit besluit is 
gewijzigd bij K. B. van 13 Augustus 1932, 
S. 438, art. III , letter b, van het K. B. van 
13 Augustus 1932, S. 438, de artt. 10 · cijfer 1 
en 12, cijfer 5 en 8 der Wet Openbare Ver
voermiddelen, de artt. 23 en 91 Sr., is ver
oordeeld tot eene geldboete van vijftig cent en 
één dag vervangende hechtenis; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne· 
Gelet ~p de middelen van cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur: 
le. S. door niet-toepassing van art. 352 Sv. 

en door verkeerde toepassing van art. 351 van 
dat Wetboek, door bij vonnis den gerequireer
de te veroordeel en in pi aats van dezen vrij 
te spreken of te ontslaan van alle rechtsver
volging ; 

2e. S. door v. t. van art. 5 L van het 
K. B . van 31 Juli 1880, S. 121, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd, en van de artt. 10 en 

12 van de Wet Openbare Vervoermiddelen, 
door ten onrechte te beslissen, dat het telaste 
gelegde en bewezen verklaarde oplevert over
treding van art. 5 L derde alinea van gemeld 
K . B., strafbaar ingevolge de artt. 12 j 0 10 
van gemelde wet; 

Ten aanzien van de middelen van cassatie: 
0. dat bij het bevestigde vonnis, overeen

komstig de dagvaarding, ten laste van den 
gerequireerde is bewezen verkla arrl. m"' qP'l

lificatie en strafoplegging als voormeld, dat 
hij op 16 Augustus 1933, des namiddags om
streeks te 4 uur, te Amersfoort heeft dienst 
gedaan als bestuurder van een autobus (zijnde 
een niet tot de spoorwegdiensten behoorend 
motorrijtuig, bestemd om geregeld langs een 
bepaalden weg de personen die zich daartoe 
aanmeldden te vervoeren van Wijk bij Duur
stede naar Amersfoort en omgekeerd), zonder 
dat hij in het tijdvak van 13 tot en met 15 
Augustus 1933 in Nederland-op eene voor het 
tijdvak van vier opeenvolgende kalenderwe
ken, van 6 Augustus 1933 tot 2 September 
1933, geldende kaart van het door den Mi
niste,· van Waterstaat vastgestelde model , 
welke kaart hem door of vanwege den on
dernemer van de autobusdienst Anton Jan 
Blom was uitgereikt, dagelijks naar waarheid 
had aanteekening gehouden van de door hem 
als zoodanig werkelijk verrichte diensten, 
evenals van de andere door hem werkelijk 
verrichte diensten in een onderneming, im
mers stond op 15 Augustus 1933 op gemelde 
kaart als door hem op 13 Augustus 1933 wer
kelijk verrichte dienst in strijd met de waar
heid aangeteekend een diensttijd aanvangende 
des voormiddags 9 uur en eindigende des na
middags 10.25 uur, met daarin gelegen rust
poozen op zijn standplaats te Wijk bij Duur
stede van 12.10 tot 4 uur des namiddags en 
van 6.25 tot 8 uur des namiddags, terwijl door 
hem op 13 Augustus 1933 in Nederland in de 
onderneming van Anton J an Blom als be
stuurder van een touringcar dienst was ver
r icht van omstreeks 7 uur des voormiddags 
tot omstreeks 11.30 uur des namiddags, zon
der daarin gelegen op standplaats genoten 
rustpoozen, welke dienst op gemelde kaart 
niet stond aangeteekend; 

0. dat requirant tot toelichting van zijn be
roep heeft aangevoerd: 

dat naar de meening van requirant niet is 
bewezen, dat gerequireerde het strafbare na
laten (het niet aanteekening houden van zijne 
verrichte diensten) heeft gepleegd in N eder
land; 

dat immers bij omissie-delicten als plaats 
der overtreding dient te worden aangenomen 
de plaats waar de · nagelaten handeling had 
moeten plaats hebben; 

dat ne1·gens uit volgt, dat gerequireerde de 
nagelaten aanteekening in Nederland had be
hooren te doen, en dit niet mag worden 
afgeleid uit de toevallige omstandigheid dat 
gerequireerde op het t ijdstip dat hij de aan
teeken ing had moeten doen, zich in Nederland 
bevond; 

dat, indien als bewezen mocht worden aan
genomen, dat gerequireerde in N ederl and de 
vereischte aanteekening niet heeft gedaan, dan 
toch dit bewezen verklaarde geen strafbaal' 
feit oplevert, daar noch in art. 5 L van ge-
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meld K. B., noch ergens anders is voorge
schreven, dat de bedoelde aanteekening in 

ederland zou behooren te geschieden; 
0 . dat door de bewezenverklaring vaststaat, 

dat de gerequireerde, die dienst deed als be
stuurder van een autobus van Wijk bij Duur
stede naar Amersfoort en omgekeerd, niet 
heeft voldaan aan de verplichting hem opge
legd bij art. 5 L , derde lid van het K . B. 
van 31 Juli 1880, S. 121; dat niet is in te 
zien, op welken grond het ten deze twijfel
achtig zoude zijn, of de gerequireerde het 
strafbaar feit in ederland zou hebben be
gaan, daar hij immers dagelijks aanteekening 
had te houden van de door hem verrichte 
diensten en hij dus aan die verplichting had 
te voldoen ter plaatse waar eiken dag zijn 
dienst eindigde, terwijl uit de gebezigde be
wijsmiddelen blijkt, dat de gerequireerde op 
13 Augustus 1933 te 11½ uur des namiddags, 
ná de verrichting, zich te Wijk bij Duurstede, 
dus in Nederland, bevond; dat voorts de toe
passelijkheid van de ederlandsche strafwet 
wordt geregeld in de artt. 2 en volgende Sr. 
en de strafbepaling zelve - hier genoemd 
art. 5 L in verband met art. 12 lid 5 der Wet 
Openbare Vervoermiddelen - niet den e isch 
behoeft te bevatten, dat de overtreding in 
Nederland is gepleegd ; 

0. dat hieruit volgt, dat de middelen on
gegrond zijn ; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.- Gen. B erger.] 

(N. J .) 

21 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegbelasting in de gemeente 
Zwijndrecht.) 

Op grond van de feiten, dat het 105 
meter lange terrein van belanghebbende 
met een stuk ter lene;te van ongeveer 14½ 
meter, welk stuk biJbehoorend erf is van 
belanghebbende's gebouwden eigendom, 
raakt aan den hierbedoelden openbaren 
weg der gemeente, heeft de R . v. B. op 
juiste gronden uitgemaakt, dat belangheb
bende's t errein aan den bedoelden weg 
belendt en hieraan doet niet af, dat het 
stuk, waarmede het terrein aan den weg 
grenst, t evens uitgang op den weg geeft 
en niet tot andere doeleinden strekt. · 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroep chrift in cassatie van de 

Vereeniging A, t e Zwijndrecht, t egen de uit
spraak van den Raad van Beroep voor de 
Direct e Belastingen II te Rotterdam van 26 
Febr. 1934, betreffen de den haar opgelegden 
aanslag in de Wegbelasting der gemeente 
Zwijndrecht over het belastingjaar 1932 ; 

Gelet, O)? de schriftelijke con clusie van Adv.
Gen. WiJnveldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep ; 

0. dat art. 1 der Verordening op de heffing 
van Wegbelasting in de gemeente Zwijndrecht 
voorschrijft : . 

"In de gemeente Zwijndrecht wordt eene 
belasting onder den naam van "Wegbelasting" 
gehen-n wegens gebouwde eigendommen, die 

zelve of wier daarbij behoorende erven aan 
openbare landwegen in de gemeente belenden of 
in de onmiddellijke nabijheid daarvan gelegen 
zijn , mits aan die wegen door de gemeente zorg 
wordt besteed voor onderhoud, verlichting en 
rioleering of aan eene of meer dier voorzie
ningen"; 

dat in art. 2, eerste lid, wordt bepaald, naar 
welke afstanden de belasting wordt berekend, 
onder a voor de gebouwde eigendommen en 
bijbehoorende erven, die aan de voormelde 
wegen belenden, en onder b voor de zoodanige, 
welke in de onmiddellijke nabijheid van die 
wegen zijn gelegen, terwij l het voorlaatste lid 
van dat artikel luidt : 

"Indien een gebouwd eigendom, het daarbij 
behoorend erf medegerekend, aan den weg 
belendt of zich langs den weg uitstrekt over een 
afstand, kleiner dan de afstand tusschen twee 
evenwijdige r echte lijnen, rechthoekig op de as 
van den weg uitgezet, derwijze, dat deze de 
uiterste grenzen van het gebouwd eigendom of 
het daarbij behoorend erf raken, wordt de 
belasting berekend naar den afstand tusschen 
deze twee lijnen"; 

dat in art. 3 de bedragen der belasting nader 
worden aangegeven, waarbij wordt verstaan, 
dat de belasting voor gebouwde eigendommen, 
als bedoeld in art. 2, onder b, voor zooveel deze 
in hoofdzaak worden gebezigd tot h et bedrijf 
van landbouw, veeteelt of warmoezierderij, op 
de helft van genoemde bedragen wordt gesteld ; 

0. dat bela nghebbende in de belasting is 
aangeslagen wegens haar gebouwden eigendom 
aan de Burgemeester de Bruïnelaan n°. 133/137, 
sectie C n°. 1652 voor een bedrag van f 157.50, 
met toepassing van het voorlaatste lid van art. 
2 der Verordening; 

dat, nadat zij vruchteloos bij den Gemeente
raad tegen den aanslag had gereclameerd, zij 
in beroep, voor zooveel thans nog van belang, 
heeft aangevoerd, dat volgens de beschikking 
van den Gemeenteraad haar eigendom belendt 
aan de de Bruïnelaan, terwij l het, naar haar 
oordeel, in de onmiddellijke nabijheid van die 
laan ligt en zij, als zijnde eene onderneming 
van tuinbouw, dus aanspraak mag maken op 
toepassing van het halve t arief; dat belang
hebbende er nog op wees, dat haar eigendom, 
hetwelk 105 meter lang is, slechts met een hek, 
dat ongeveer 14½ meter breed is, uitkomt op 
bedoelde laan, doch overigens niet aan die laan 
belendt, zoodat ten deze feitelijk sprake is van 
,,uitgang hebben op" bedoelde laan; 

dat, voor zooveel d it laatste punt betreft, de 
Raad van Beroep heeft overwogen : 

"dat het criterium "uitgang hebben op" bij 
gebouwde eigendommen en hunne daarbij 
behoorende erven - waarom het zooals partijen 
eenstemmig verklaarden, ten deze gaat - geen 
rol sr eelt en de vraag, of zulks ten deze het 
geva is, dus buiten beschouwing moet blijven"; 

dat de Raad van Beroep verder belangheb
bende's stelling, dat hier geen "belenden" maar 
,,onmiddellijke nabijheid" aanwezig zou zijn, 
heeft verworpen op grond, ,,dat " belenden" 
en "onmiddellijke nabijheid" ten deze twee 
elkander uitsluitende begrippen vormen en van 
"belenden" sprake is wanneer een perceel aan 
den weg grenst, terwijl van "onmiddellijke 
nabijheid" sprake is, indien eigendommen n iet 
" belenden" doch er een korte af tand is t usschen 
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weg en eigendom en een onmiddellijk verband, 
dat wil zeggen, dat de weg voor het eigendom 
den toegang tot het openbaar verkeer moet 
ontsluiten en dus juist niet dat die weg aan dat 
eigendom grenst" ; 

dat, nadat de Raad nog feitelijk had vastge
steld, dat de de Bruïnelaan ter plaatse eenigs
zins, als het ware met een zijarm, afbuigt naar 
belanghebbende's eigendom, de Raad ten slotte 
heeft overwogen : 

"dat, waar het hier betreft één kada-straal 
perceel, dat, zij het over geringcn afstand, onge
twijfeld belendt, immers grenst aan bedoelde 
laan, en de Verordening dit geval in art. 2 
voorlaatste lid heeft geregeld , er geen grond 
bestaat voor de door belanghebbende verde• 
digde zienswijze, waarbij bedoeld artikel als 
ongeschreven zou moeten worden beschouwd"; 
op welke gronden de Raad van Beroep het beroep 
tegen de beschikking van den Gemeenteraad 
heeft verworpen; · 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
als middel van cassatie heeft aangevoerd : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 1, 2 en 3 der Verordening op de heffing 
van Wegbelasting in de gemeente Zwijndrecht 
en art. 280 van de Gemeentewet ; 

dat ter toelichting van het middel in hoofd
zaak is aangevoerd: ,,volgens belanghebbende 
kan van een stuk grond als het onderhavige 
niet gezegd worden, dat het aan den openbaren 
weg belendt, omdat de plaats, waar haar terrein 
aan den openbaren weg raakt, uitsluitend is de 
uitgang op den openbaren weg. Van dit terrein 
kan wel gezegd worden dat het een uitgang 
heeft op den openbaren weg, ook dat het in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan is gelegen, 
doch niet dat het daaraan belendt".; 

0. hieromtrent: 
dat als feitelijk vaststaand is aan te nemen, 

dat het 105 meter lange terrein van belang
hebbende met een stuk ter lengte van ongeveer 
14½ meter, welk stuk bijbehoorend erf is van 
belanghebbende' gebouwden eigendom, raakt 
aan den meergenoemden openbaren weg der 
gemeente; 

dat op grond van deze feiten de Raad van 
Beroep op juiste gronden heeft uitgemaakt, 
dat belanghebbende's terrein aan den bedoelden 
weg belendt en hieraan niet afdoet, dat het stuk, 
waarmede het terrein aan den weg grenst, tevens 
uitgang op den weg geeft en niet tot andere 
doeleinden strekt ; 

0. dat mitsdien het middel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 

22 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (,,Autobus" ,,openbare middelen tot 
vervoer van personen" in de Wet Openbare 
Vervoermiddelen - ,,Rechtsbeslissingen" 
in kort geding.) 

Uit het bestreden arrest blijkt niet, dat 
het Hof bij zijne beslissing is uitgegaan van 
een andere beteekenis van den term "auto
bus" dan waarin de Wet Openbare Ver
voermiddelen dien term bezigt. 

Het Hof heeft niet voorbijgezien dat 
onder "openbare middelen tot vervoer van 
personen" in die wet slechts worden ver
staan voertuigen, die bestemd zijn om 

geregeld langs een bepaalden weg de personen, 
die zich daartoe aanmelden, te vervoeren. 
daar het beslist dat voorshands genoegzaam 
is gebleken, dat v. d. Laan althans aa,n een 
deel van de door hem geëxploiteerde auto's 
die bestemming wèl lieeft gegeven. 

's Hofs uitlating dat voor de toepassing 
van art. 15 der wet niet noodig is, dat het 
vervoer op vaste tijdstippen geschiedt, is 
slechts een beschouwing ten overvloede, 
daar het Hof tevens vaststelt dat i. c. het 
vervoer op vaste tijdstippen geschiedt, 
zoodat de tegen deze rechtsbeschouwing 
gerichte grief geen onderzoek vereischt. 

(Adv.-Gen. Wijnveldt bovendi•n: De mee
ning namens verweerster in cassatie bij 
pleidooi aangevoerd, dat i. c. door het Hof 
geen rechtsbeslissing gegeven is, waar het 
een uitspraak in kort geding betreft, zoodat 
reeds daarom het beroep in cassatie zou 
moeten worden verworpen, is niet juist. 
Al betreft het i. c. slechts een voorziening 
in voorraad, niettemin zijn door het Hof 
zeer zeker rechtbeslissingen gegeven door 
zijn uitlegging van verschillende bepalingen 
der Wet Openbare Vervoermiddelen.) 

Th. F. van der Laan, houder van een auto
garage en exploitant van de D. G. Tax, te 
Delfzijl, eischer, adv. Mr. H. F. A. Völlmar, 

tegen: 
de N. V. Damster Auto Mij, te Appingedam, 
verweerster, adv. Mr. 0-. B. " ' · de Kat. 

Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende con
clusie: 

Verweerster onderhoudt een geregelden auto
busdienst van Appingedam over Delfzijl naar 
Groningen, waartoe zij de wettelijk vereischte 
vergunning heeft en stelde bij inleidende dag
vaarding, dat eischer jegens haar een onrecht
matige daad pleegde, door zonder de vereischte 
vergunning langs den weg tusschen Delfzijl en 
Groningen met behulp van kleine auto's een 
openbaar middel va.n vervoer in werking te 
brengen. In kort geding verzocht verweerster 
den President der Rb. te Groningen aan eischer 
te bevelen haar handelin"en te staken. Deze 
was echter niet van oordeef, dat hier sprake was 
van een openbaar middel tot vervoer in werking 
brengen, en ontzegde de vordering. Verweerster 
kwam in hooger beroep en het Hof te Leeuwar
den stelde haar in het gelijk bij arrest van 18 
April 1934 (opgenomen in W. 12799, 3). 

Te~en dit arrest is eischers cassatiemiddel 
gericht, luidend : 

"Schending, immers verkeerde toepassing van 
de artt . 1, 2, 10, 12 en 15 rnn de Wet Openbare 
Vervoermiddelen in verband met de overige 
artikelen van die wet, van de artt. 1, 2, 2bis 
en 5b van het K. B. van 31 Juli 1880, S. 121, 
zooals dit thans luidt, in verband met de overige 
artikelen van dit be luit, van de artt. 1401. 
1402 en 1403 B. W. en van de artt. 48, 289, 
295, 347 en 35'3 Rv., 

,,doordat het Hof overweegt ( derde rechts
overweging), dat voldoenne aannemelijk is 
gemaakt, dat eischer tot cassatie langs het 
traject Delfzijl-Appingedam-Groningen met 
eindpunt Weeva langs het Damsterdiep en vice 
versa geregeld motorrijtuigen, z.g. D: G. Tax 
auto's,laat rijden, welke motorrijtuigen bestemd 
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zijn vanaf de einc.lpunten van dat traject en 
onderweg op ongeveer dezelfde halteplaatsen 
als van verweerster personen, die zicb. daartoe 
aanmelden, te vervoeren : waaruit dan d0or het 
Hof de conclusie wordt getrokken (vierde 
re<>ht,aoverweging), dat eischer tot cassati<" langs 
bedoeld traj ect een openbaar middel tot ve rvoer 
van personen met, autobussen in werking heeft 
gebracht in den zin van art. 15 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen, terwijl ten slotte nog door 
het Hof wordt overwogen (vijfde rechtsoverwe
ging) dat voor toepassing van art. 15 voornoemd 
niet noodig is, dat het vervoer op vaste tijd
stippen geschiedt ; waarna en op grond waarvan 
dan bij het dictum eischer tot cassatie wordt 
bevolen te staken of te doen staken het rijden 
of doen rijden met motorrijtuigen langs het 
traject Delfzijl-Appingedam-Gron_ingen ( eind
punt Weeva) langs het Damsterdiep als open
baar middel tot vervoer van personen door in 
cl.ie motorrijtuigen onderweg en vanaf de eind
punten willekeurige personen te doen opnemen; 

"ten onrechte, daar in den zin van genoemde 
wet slechts van "een openbaar middel tot ver
voer van personen met auto bussen" kan worden 
gesproken, indien de betreffende motorrijtuigen 
zijn "autobussen'' in den zin dezer wet en wijders 
deze motorrijtuigen bestemd zijn om geregeld 
langs een bepaalden weg de personen, die zich 
daartoe aanmelden, te vervoeren en het niet 
voldoende is dat zij geregeld langs een bepaald 
traject rijden en vanaf een of meer punten van 
dat traject personen, die zich daartoe aanmelden 
vervoeren, terwijl bovendien het vereischte moet 
worden gesteld van een geregelden en vasten 
dienst." 

In anderen vorm is het thans aanhangig 
geschil reeds door de Kamer voor Strafzak:en 
van Uwen Raad behandeld in haar arrest van 
28 Mei 1934 (W. 12787, l, m. o. J . M. v. B.; 
N. J. 1934, 958, m.o. W. P.). Eischers beroep 
in cassatie tegen ztin veroordeeling op grond 
van overtreding der artt. l, 12, lid 1 en 15 der 
Wet Openbare Vervoermiddelen werd toen 
verworpen. 

Alvorens tot bespreking van het middel over 
te gaan, meen ik het bezwaar te moeten behan
delen, dat namens verweerster bij pleidooi tegen 
dit cassatie beroep is aangevoerd, n.l. dat tegen 
een uitspraak in kort geding beroep in cassatie 
in het algemeen wel mogelijk is, doch uiteraard 
alleen wanneer de wet is geschonden. Het ge
volg daarvan zou in dit geval zijn, dat het 
cassatieberoep moet worden verworpen, omdat 
in het middel niet tegen een r echtsbeslissing 
wordt opgekomen. De geachte pleiter huldigt 
bij deze stellingen m.i. een te eng begrip van 
wat onder "rechtsbeslissing" moet worden ver
staan. Blijkens zijn uiteenzetting geeft de 
Rechter in kort geding over de tusschen partijen 
bestaande r echtsverhouding soms wel een voor
loopig oordeel, doch nimmer een beslissing, en 
kan hij dus de wet niet verkeerd toepassen of 
schenden. Hij beveelt zekere ~andelingen te 
staken, alleen, omdat hij meent te mogen 
aannemen, dat de gewone rechter ze onrecht
matig zal achten. Zoo verklaart hij i. c. dan ook 
in het dictum niet voor recht tusschen partijen, 
dat eischers handelingen onrechtmatig zijn. 

Ik ben het daarmede niet eens. Voor U ligt 
een arrest in hoogste ressort gewezen, en nn 
moge dit ten slotte eP-n voorziening bij voorraad 

bevatten, dit neemt niet weg, dat het daarom 
op een onjuiste rech 'sbeslissing kan berusten, 
welke in cassatie kan worden aangevoohten. 
Het voorloopig karakter dier beslissing doet er 
niet aan toe of af, dat het een rechtsbeslissing 
blijft. 

De meening van verweerster dat in zoodanig 
geval, bij terugwijzing der zaak door den 
Hoogen Raad naar het Hof, dit bij het geven 
van een nieuwe voorziening bij voorraad niet 
aan de beslissing van den Hoogen Raad gebon
den zou zijn, kan ik niet deelen. 

Zooals uit de bespreking van het middel 
blijken zal, heeft m.i . het Hof hier zeer zeker 
rechtsbeslissingen gegeven, door bij zijn voor
ziening bij voorraad bepaalde uitleggingen te 
geven aan verschillende bepalingen der Wet op 
de Openbare Vervoermiddelen. 

Onjuist acht ik echter ook de opmerking bij 
repliek gemaakt, dat in geval deze stellingen 
van verweerster juist waren het cassatieberoep 
niet-ontvankelijk verklaard zon moeten worden. 
Ontvankelijk is het beroep zeer zeker, maar er 
zou beslist worden in het systeem van verweer
ster, dat de wet niet geschonden was, zoodat het 
beroep zou moeten worden verworpen. 

H et eerste onderdeel van het middel gaat er 
van uit, dat het Hof een onjuiste uitlegging 
geeft aan het in de Wet niet nader omschreven 
begrip "autobus". Nu de geachte pleiter voor 
eischer dit punt niet nader behandeld heeft. en 
zich blijkbaar neerlegt bij hetgeen de Hooge 
Raad in het hier bovengemelde arrest van 28 
Mei 1934 beslist heeft, waarin onder "autobus" 
in den zin der wet is te verstaan, elk motorrij
tuig, dienstdoende als openbaar middel tot 
vervoer van personen, zal ik mij eveneens be
perken, en volstaan met te zeggen dat dit onder
deel van het middel niet tot cassatie kan leiden. 

Het tweede onderdeel betreft de vraag of het 
Hof kon aannemen dat i. c. sprake is van een 
,,geregelden" dienst. 

Voor mijn opvatting dienaangaande meen ik 
te mogen verwijzen naar mijn conclusie bij 
meergemeld arrest van 28 Mei Ll. Ook in die 
zaak is als grief aangevoerd, dat hier niet sprake 
was van een geregelde dienst in den zin der 
Wet. De Hooge Raad verwierp die grief, daar 
de Rb. feitelijk had vastgesteld, dat de taxi's 
van eischer de dienstregeling van verweerster's 
autobussen volgden . 

I n de civiele procedure beslist thans het Hof 
in de vijfde rechtsoverweging : dat geïntimeerde 
wel heeft aangevoerd, dat zijn motorrijtuigen 
zuivere taxi's zijn, welke niet bestemd zijn op 
bepaalde tijdstippen langs één bepaald traject, 
doch op bestelling naar alle plaatsen ook buiten 
dat traject personen te vervoeren en dus geen 
11,ntobussen zijn, doch daargelaten dat voor 
toepassing van art. 15 voornoemd niet noodig 
is dat 't vervoer op vaste tijdstippen geschiedt, 
naar 's Hofs oordeel voorshands genoegzaam is 
gebleken, dat geïntimeerde altlians een deel 
van de exploitatie van het bedrijf van de 
D. G. Tax heeft bestemd in den boven aange
duiden zin en derhalve in zooverre een autobus
dienst voor dat traj eet in werking heeft gesteld-

Dit is derhalve een feitelijke beslissing, waar
mede ik persoonlijk het wel niet eens ben, maar 
welke thans in cassatie niet nader met succes 
bestreden kan worden. Het Hof kon uit het 
gebruik der taxi's de best,emming ,i,fleiden. 
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Het lacttste onderdeel van het middel stelt het 
vereischte, dat zou moeten blijken van een 
geregelden en vasten dienst. 

De Wet spreekt in art. 15 alleen van "geregeld 
vervoeren" en stelt die eischen dus niet. Dien
aangaande overweegt het Hof, dat door den in 
onderling verba11d en samenhang be~chouwden 
inhoud van de boven sub factis vermelde be
scheiden door appellante voldoende aannemelijk 
is gemaakt, dat geïntimeerde langs het traject 
Dellzijl-Appingedam-Groningen met eindpunt 
\\' eeva langs het Damsterdiep en vice versa 
geregeld motorrijtuigen, z.g. D. G. Tax auto's, 
laat rijden, welke motorrijtuigen bestemd zijn 
vanaf de eindpunten van dat traject en onder
weg op ongeveer dezelfde halteplaatsen als van 
appellante, personen, die zich daartoe aanmel
den te vervoeren. 

De omstandigheid, dat art . 6/ der Wet bij het 
ve rleenen van concessies vordert, dat het ver
voer op vaste tijdstippen geschiedt, brengt 
echter m.i. niet mede, dat in dit geval niet 
van "geregeld" vervoeren kon worden gespro
k en. 

Een geconceAsioneerde dienst, die niet op 
vaste tijdstippen rijdt, stelt den exploitant aan 
een strafvervolging bloot, maar dit zegt niet, 
dat hij daarom niet geregeld zou vervoeren in 
den zin van art. 15. Streng doorgeredeneerd zou 
de exploitant door zich niet aan den aangekon
digden rijtijd te houden, volgens eischers op
vatting, ineens niet meer een autobusdienst 
in werking houden, immers hij vervoert dan niet 
meer "geregeld" naar de voorwaarden daaraan 
door eischer gesteld. Het Hof acht vaste tijdstip
pen niet noodig, ten minste beslist daaromtrent 
verder niet, maar leidt uit de feiten af, zooals 
h et doen kon, dat de taxi s wel op bepaalde 
tijdstippen reden. 

Gaarne wil ik eischer toegeven dat het dictum 
van 's Hofs arrest zooals het is ingekleed, aan
leiding kan geven tot strijdvragen, doch, be
halve dat dit dictum in cassatie niet ter sprake 
kan komen, wijs ik er op, dat het de beperking 
bevat "als openbaar middel van vervoer", dus 
het aan eischer niet onmogelijk maakt langs den 
weg t e rijden op de normale wijze als autover
huurder. 

Ik acht het middel derhalve ongegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep, met 
veroordeeling van eischer in de kosten. 

De Hooge Raad enz. ; · 
0 . dat uit het bestreden arrest, voor zoover 

thans van belang, blijkt ; 
dat de Damster Auto Maatschappij, die met 

vergunning van Gedep. Staten van Groningen 
als ondernemer van een openbaar middel van 
vervoer voor personen een geregelden autobus
dienst onderhoudt van Delfzijl naar Groningen 
langs het Damsterdiep, stellende, dat partij van 
der Laan langs dien zelfden weg en vice versa 
doch zonder de vereischte vergunning eveneens 
autobussen als openbaar middel van vervoer 
voor personen exploiteert, waardoor zij schade 
lijdt, en dat haar belang ten deze een onverwijlde 
voorziening bij voorraad vereischt, bij inleidende 
dagvaarding, met bijkomende vorderingen, den 
President van de Rb. t e Groningen verzocht 
heeft aan van der Laan te bevelen die exploitatie 
to staken ; 

dat de President bij vonnis van 11 Aug. 1933 
deze vordering heeft ontzegel : 

dat de Damster Auto Maatschappij in hooger 
beroep hiertegen, onder meer, de grief heeft 
aangevoerd, dat de President ten onrecht niet 
heeft aangenomen, dat van der Laa n een open
baar middel tot vervoer voor personen met 
autobussen in werking heeft gebracht; 

dat het Hof deze grief gegrond heeft geoor
deeld, daaromtrent overwegende : 

,,dat d oor de n in onderling verband e n sam e n
hang beschouwden inhoud van de boven sub 
facti s vermelde bescheiden door appellante 
voldoende aannemelijk is gemaakt, dat geïnti
meerde langs het traject Delfzijl-Appingedam
Groningen met eindpunt Weeva langs het 
Damsterdiep en vice versa geregeld motorrij
tuigen, z.g. D. G. Tax auto 's, laat rijden, welke 
motorrijtuigen best emd zijn vanaf de eindpun
ten van dat traject en onderweg op ongeveer 
dezelfde halteplaatsen als van appellante, per
sonen, die zich daartoe aanmelden , t e vervoeren; 

"dat mitsdien geïntimeerde langs bedoeld 
traj ect een openbaar middel tot vervoer van 
personen met autobussen in werking heeft ge
bracht in den zin van art. 15 der W et Openbare 
Vervoermiddelen ; 

"dat geïntimeerde wel heeft aangevoerd, dat 
zijn motorrijtuigen zuivere taxi's zijn, welke 
niet bestemd zijn op bepaalde tijdstippen langs 
één bepaald traj eet , doch op bestelling naar alle 
plaatsen ook buiten dat traject personen t e 
vervoeren en dus geen autobussen zijn, doch 
daargelaten, dat voor toepassing van art. 15 
voornoemd niet noodig is, dat 't vervoer op 
vaste tijdstippen geschiedt, naar 's Hofs oordeel 
voorshands genoegzaam is gebleken, dat geïnti
meerde althans een deel van de exploitatie van 
het bedrijf van de D . G. Tax heeft bestemd in 
den boven aangeduid en zin en derhalve in 
zooverre een autobusdienst voor dat traj ect in 
werking heeft gesteld" ; 

dat het Hof op deze en andere, thans niet ter 
zake doende, overwegingen, met vernietiging 
van het vonnis van den President, behalve voor 
zoover deze zich bevoegd heeft verklaard om 
van de ingestelde vordering kennis t e nemen, dje 
vordering in hoofdzaak heeft toegewezen; 

0. dat van der Laa n tegen 's H ofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft voorgesteld : 
enz., die conclusie; 

0. daaromtrent; 
dat de eerste bij het middel aangevoerde 

grief ongegrond is, daar uit het bestreden arrest 
niet blijkt, dat het Hof bij de beslissing, dat 
van der Laan la ngs meergemelden weg een 
openbaar middel tot vervoer van personen met 
autobussen in werking heeft gebracht, is uitge
gaan van een andere beteekenis van den term 
"autobus" , dan waarin de Wet Openbare 
Vervoermiddelen dien term bezigt; 

dat voorts de grief, dat het Hof heeft voorbij 
gezien, dat onder openbare middelen tot ver
voer van personen in die wet slechts worden 
verstaan voertuigen , die bestemd zijn om ge
regeld langs een bepaalden weg de personen. die 
zich daartoe aanmelden, te vervoeren,feitelijken 
grondslag mist, daar zij berust op een onjuiste 
lezing van de bestreden uitspraak ; 

dat toch het Hof in de boven weergegeven 
vijfde overweging, na de stelling van partij 
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van der Laan te hebben vermeld, dat zijn motor
rijtuigen niet zijn bestemd om op bepaalde 
tijdstippen langs een bepaald traject personen 
te vervoeren, beslist, dat voorshands genoeg
zaam is gebleken, dat hij althans aan een deel 
Yan de door hem geëxploiteerde a uto s die be
stemming wèl heeft gegeven ; 

dat hieruit tevens blijkt, dat s Hofs uitlating 
in diezelfde overweging, dat voor de toepassing 
van art. 15 der wet niet noodig is, dat het ver
voer op vaste tijdstippen geschiedt, slechts een 
beschouwing ten overvloede is, daar het Hof 
vaststelt, dat hier het vervoer op vaste tijdstip
pen geschiedt ; 

dat mitsdien de grief aan het slot van het 
middel, die zich richt tegen evenvermelde 
rechtsbeschouwing, niet behoeft te worden 
onderzocht, omdat zij toch niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep; enz. (W.) 

26 Yovember 1934. ARREST van den Hooge□ 
Raad. (Warenwet art. l , 14 en 24) . 

Van de bewezenverklaring is uitgezon
derd, dat het hier gold een eet- en drink
waar. Dit voorbehoud kan gereedelijk aldus 
worden opgevat, dat de bewezenverklaring 
slechts in zooverre van de t.1.1. afwijkt, 
dat daarin in plaats van "een hoeveelheid 
van een eet- of drinkwaar" is te lezen 
"een hoeveelheid van een waar." [Anders 
Adv.-Gen. van Lier.] 

De grief, dat niet blijkt, dat met betrnk
king tot de mon terneming art . 24 der 
Warenwet is in acht genomen gaat niet op, 
omdat de monsterneming, die heeft plaats 
gehad slechts heeft gestrekt om na te gaan, 
of de waar was van zoodanige samenstelling, 
dat zij geschikt moest worden geacht vaste 
melkproducten te vervangen, hoedanige 
monsterneming niet valt onder art. 24 
voornoemd. [Anders Adv.-Gen . van Lier.] 

Art. 2 van het Besluit op vaste melkpro
dikten (S. 1932 n°. 57), zooals dit ingevolge 
de laatste wijziging (K. B . 1933, S. 275) 
luidt, kan geen steun vinden in de Waren
wet, met name niet in art. 14 dier wet. In 
het eerste lid van dit artikel niet, omdat -
ander s dan daar van den algemeenen 
maatregel wordt verwacht - niet een 
aanduiding wordt vastgesteld, doch slechts 
sprake is van een naam waarvoor door Ons 
toestemming wordt verleend en voorts niet 
wordt aangegeven aard of samenstelling 
van de waar , maar slechts sprake is van 
waren, die in aard of samenstelling gelijken 
op zekere andere waren of ten doel zouden 
kunnen hebben deze t e vervangen. Het 
steunt ook niet op lid 3 van art. 14, om
dat dit lid slechts de mogelijkheid opent, 
dat voor de aanduiding met een naam, 
waaruit de aard en de samenstelling van 
een waar niet of niet voldoende blijken, 

cl e koninklijke toestemming wordt verei cht, 
dus slechts mogelijk maakt het voeren van 
dien bepaalden naam, met vrijlating dan 
echter van den handel onder een anderen 
naam, van de koninklijke toestemming 
afhankelijk te stellen. 

Op het beroep van C. D., fabrikant, requi
rant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Rotterdam van 3 Juli 1934, 
waarbij requirant in hooger beroep, met ver
nietiging van een uitspraak van het Kanton
gerecht te Rotterdam van 12 April 1934, ter
zake van: ,,waren verkoopen, ten aanzien 
waarvan niet voldaan is aan de eischen gesteld 
krachtens de Warenwet, S. 1919 n°. 581, met 
uitzondering van art. 16 dezer wet", met toe
passing van de artt. 1, 4, 6 K euringsverorde-

, ning voor de gemeente Rotterdam, 1, 14, 15 
der Wa renwet, S. 1919 n°. 581, Besluit op 
vaste melkproducten, S. 1932 n°. 57, gewijzigd 
S. 1933 n°. 275, is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig cents en een vervangende 
hechtenis van één dag. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Requirant is directeur van de N. V. In
dustri e- en Handelsvereeniging v/h L. D. en 
Zonen te Rotterdam, welke vennootschap in 
hare fabriek een door requirant uitgevonden 
product bereidt bestaande uit taptemelkpoeder, 
boter, melksuiker en aardappelsiroop, dat door 
bakkers gebruikt wordt bij de bereiding van 
melkbrood, welke waar onder den naam Mil
cana in den handel is gebracht. Nadat bij 
K . B. van 19 Februari 1932 S . 37 het besluit 
op vaste melkproducten in werking was ge
treden, is bij K. B. van 14 Juni 1932 n°. 32 
aan de vennootschap toestemming verleend het 
door haar vervaardigde product aan te duiden 
met den naam Milcana. Het besluit op vaste 
melkproducten is daarna gewijzigd bij K . B . 
van 15 Mei 1933 S. 275 en bij K . B . van 23 
Augustus 1933 n° . 74 werd het beslu it, waarbij 
toestemming was verleend het door de ven
nootschap vervaardigde product aan te duiden 
met den naam Milcana, ingetrokken. Requi 
rant achtte deze handelingen niet overeenkom
stig de wettelijke bepal ingen en zette het be
drij f voort, tengevolge waarvan hij zich te ver
antwoorden had voor den Kantonrechter te 
Rotterdam ter zake dat: hij "te Rotterdam op 
8 December 1933 in een bij hem fabrikant van 
na te melden artikel in gebruik zijnde berg
plaats aanwezig en ten verkoop in voorraad 
heeft gehad een hoeveelheid van een eet- of 
drinbvaar, aangeduid met den naam "Mil
cana" zijnde een waar, die ten doel zou kun
nen hebben vaste melkproducten als bedoeld 
bij art. 1 van het Besluit op vaste Melkpro
ducten (S. 1932 n°. 57) te vervangen, terwijl 
tot het bezigen van dien naam " Milcana" geen 
Koninklijke toestemming was verleend". 

De Kantonrechter overwoog: 
dat bij bedoeld K . B. d.d. 14 Juni 1932 n°. 

23 aan verdachte toestemming werd verleend 
om, gelet op art. 2, eerste lid van het Besluit 
op vaste melkproducten (S. 1932 n°. 57} een 
door hem vervaardigd product aan te duiden 
met den naam "Milcana" onder de daarbij 
gestelde voorwaarden, welke ten dezen van 
geen belang zijn, nu bij het besluit tot intrek
king der verleende vergunning niet wordt ge
steld, dat de intrekking geschiedt ter zake van 
overtreding van of niet-nakoming van de ge
stel de voorwaarden, terwijl bij het eveneens 
boven reeds vermelde K. B . van 23 Augustus 
1933 n°. 74 het besluit Yan 14 Juni 1932 n°. 
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23 werd ingetrokken, dat nu uit voormeld 
Ministerieel schrijven d.d. 24 Maart 1933 nr. 
156 D, Afdeeling Volksgewndheid blijkt, dat 
het in het "Belang der Nederlandsche Zuivel
industrie noodzakelijk is gebleken de bereiding 
van producten als "l\Iilcana" te verbieden", 
dat dan ook als gevolg op dit schrijven bij 
besluit van 15 Mei 1933 S. 275 het Besluit 
op V aste Mei kproducten is gewijzigd ge
worden, dat daargelaten de vraag of een 
eenmaal verleende vergunning kan worden 
ingetrokken, waar toch inti·ekking van een 
door de Kroon verleende ve1·gunning niet ver
meld wordt in het besluit van 19 Februari 
1932 S. 57 waar daarin toch alleenlijk gespro
ken wordt in art. 7 sub 4° van intrekking van 
een vergunning, doch dan Ytm die gegeven 
door of namens den Commissaris der Koningin 
- het bedoelde besluit van 19 Februari 1932 
S. 57 berust op de artt. 14, 15 en 16 der Wa
renwet (S. 1919 n°. 581), gewijzigd bij de Wet 
van 29 Juni 1925 S. 308) en nu art. 14, vierde 
lid luidt : ,,de aanduidingen in verband met 
den aard en de samenstelling van waren en 
andere artikelen kunnen alleen worden vastge
steld in het Belang van de eerlijkheid in den 
handel, de aanduidingen in verband met het 
toezicht op de bereiding kunnen worden vast
gesteld, wowel in het belang van de Volks
gezondheid als in het belang van de eerlijk
heid in den handel", dat nu, gelijk uit boven
vermeld ministerieel schrijven blijkt - in casu 
het noodzakelijk gebleken is de bereiding van 
producten als "Milcana" te verbieden, doch 
niet in het belang van de eerlij kheid in den 
handel , en evenmin in het belang van de 
Volksgewndheid, doch in het belang van de 
"Nederlandsche Zuivelindustrie" welk laatste 
belang nu in art. 14 sub 4° der Warenwet 
1919, nader gewijzigd, niet wordt genoemd, 
dat mitsdien de Kroon - na tot standkoming 
van het Besluit tot wijziging van het Besluit 
op vaste melkproducten (S. n°. 57 van 1932), 
welk wijzigingsbesluit eveneens steunt op art. 
14 der W arenwet ~ de bevoegdheid miste de 
eenmaal gegeven vergunning in te trekken, nu 
deze intrekking ingevolge meeraangehaald 
Ministerieel schrijven - zou geschieden, gel ijk 
de intrekking dan ook is geschied, waar be
reiding van producten als "Milcana" verboden 
moest worden in het belang van de Neder
landsche Zuivelindustrie; 

dat - nu Onzes erachtens de intrekking op 
den daarvoor aangehaalden grond niet rechts
geldig kon geschieden - verdachte na de in
trekking, nog steeds gerechtigd was de fabri 
cage van "Milcana" voort te zetten, zoodat 
het hierboven als bewezen aangenomen feit, 
dat hij bedoeld product in een bergplaats, be
hoorende tot zijn bedrijf aanwezig heeft gehad 
en ten verkoop in voorraad, terwijl tot het 
bezigen van den naam "Milcaua" geen Ko
ninklijke toestemming was verleend, niet straf
baar is, wodat verdachte, waar het hem ten 
laste gelegde feit niet bij een andere wet of 
wettelijke bepaling strafbaar is gesteld, zal 
dienen te worden ontslagen van alle rechts
vervolging. 

Requirant werd door den Kantonrechter van 
alle rechtsvervolging ontslagen . In hooger be
roep werd het vonnis van den Kantonrechter 
vernietigd, requirant schuldig verklaard aan: 

Waren verkoopen, ten aanzien waarvan niet 
voldaan is aan de eischen gesteld krachtens de 
Warenwet 1919 S. 581 met uitzondering van· 
art. 16 dezer Wet, en met aanhaling van de 
artt. 1, 4, 6 Keuringsverordening voor de Ge
meente Rotterdam, artt. 1, 14, 15 der Waren
wet 1919 S. 581, het Besluit op vaste melk
producten 1932 S. 57, gewijz. 1933 S. 275. 
veroordeeld tot een geldboete van 50 cent, te 
vervangen door een dag hechtenis. 

Tegen deze uitspraak wordt thans opgeko
men met het middel: S. van de artt. 1, 4 en 5 
Keuringsverordening gemeente Rotterdam ; 1. 
14 en 15 Warenwet 1919 S. 581 , 55 en 75 
Grondwet, art. 625 E . W. en art. 2 en 3 lid 2 
van het Besluit Vaste Melkproducten 1932 
S. 57 gewijzigd 1933 S. 275. 

In de toelichtende schriftuur worden een 
6-tal grieven naar voren gebracht, welke 
schending van de in het middel genoemde 
wettelijke voorschriften wuden opleveren, en 
vervolgens eenige bezwaren van formeelen 
aard aangevoerd welke laatste het eerst voor 
behandeling in aanmerkjng komen. 

'l'en eerste wordt er over geklaagd, dat na
dat de Rechtbank niet bewezen achtte, dat 
hetgeen requirant aanwezig en ten verkoop in 
voorraad had een eet- of drinlnvaar was, de 
dagvaarding geen strafbaar fe it meer inhield. 

De waar, waarover het ged ing loopt, (Mil
cana) is door den teller der dagvaarding 
beschouwd als een eet- of drinkwaar en viel 
dan krachtens art. 1 der Warenwet onder de 
bepalingen van die wet en de daaruit voort
vloeiende wettelijke voorschriften. De Recht
bank heeft evenwel geoordeeld, dat Milcana 
geen eet- of drinkwaar was en dit niet bá,ezen 
verklaard. Als telastelegging bleef wat de 
omschrijving van de waar aangaat, over, dat 
requirant aanwezig en ten verkoop in voor
raad heeft gehad, eene hoeveelheid, aange
du id met den naam "l\fi lcana". Waarom op 
deze Milcana de bepalingen van de Warenwet 
toepassel ijk zouden zijn, is niet duidelijk. Vol
gens art. 1 dier Wet worden onder "waren" 
verstaan behalve eetwaren en drinkwaren (en 
de gebruiksartikelen te bezigen voor eet- en 
drinkwaren) ook artikelen, die bij a lgemeenen 
maatregel van bestuur worden aangewezen. Di t 
is gesch ied bij het K. B. van 26 Maart 1921 
S. 638; van hetgeen in dit koninklijk besluit 
is opgesomd, zou wellicht ten opzichte van 
Milcana in aanmerking kunnen komen de be
paling, dat a ls "waren" worden beschouwd: 
alle grondstoffen, ook kleur-, reuk- en smaak
stoffen alsmede conserveermiddelen, die be
stemd zijn of gebruikt worden voor of bij de 
bereiding van eet- of drinkwaren ; maar dat 
Milcana een dergelijke grondstof zou zijn, is 
niet te laste gelegd. Hetgeen van de telaste
legging overbleef, nadat beslist was, dat het 
geen eet- of drinkwaar was, was a lzoo niet 
meer toereikend om Milcana als een waar. 
vallende onder de Warenwet aan te merken. 
zoodat ook de Keuringsverordening van Rot
terdam ten deze geen toepassing had behooren 
te vinden. 

Nu de tenlastelegging betrekking heeft op 
het bezigen van een naam voor een handels
artikel (Milcana) zou dat artikel a l wu ber 
dan geen "waar" zijn in den zin der Waren
wet nog een "ander artikel" kunnen zijn , 
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waarvan sprake is in art. 14 sub 1 der Waren
wet. Op een dergelijk "ander artikel" is even-
1,•el een gemeentelijke keuringsverordening 
niet van toepassing, (art. 6 Warenwet). In de 
dpgvaarding wordt trouwens JYi ilcana een 
.,waar" genoemd, zoodat het ook wel niet de 
bedoeling van den steller daarvan zal zijn ge
weest Milcana niet als "waar" maar als een 
,,ander artikel" te doen beschouwen. Hoe dit 
ook zij, in elk geval bevatte de telastelegging 
niet meer de elementen, welke vereischt waren 
voor toepasselijkheid van de voorschriften der 
·warenwet, nadat beslist was dat Milcana geen 
eet- of drinkwaar was. 

Een tweede formeel bezwaar tegen het von
nis der Rechtbank bestaat hierin dat ( aange
nomen, zooals de rechtbank deed, dat de Mil
cana onder de voorschriften der Warenwet 
valt) - door de rechtbank als bewijsmiddel 
is gebezigd de verklaring van den deskundige, 
<1ie het monster heeft onderwcht, omtrent de 
samenstelling van het product, terwijl niet 
blijkt dat het onderwek heeft plaats gehad 
volgens de methode behoorende bij het besluit 
op vaste melkproducten (zie art. 12 van het 
besluit van 19 Febr. 1932 S. 57, gewijzi gd bij 
K. B. 15 Mei 1933 S. 275). Evenmin blijkt 
uit het vonnis, dat aan de bij art. 24 der Wa
renwet gestelde voorwaarden voor de ontvan
kelijkheid der strafvervolging was voldaan. 

Op grond reeds van deze formeele bezwaren 
zal het vonnis der Rechtbank m. e. niet in 
stand kunnen worden gehouden. In deze om
standigheden meen ik mij omtrent de grieven 
Yan meer principieelen aard, welke in de 
schriftuur en bij pleidooi omstandig behandeld 
zijn, tot het volgende te mogen bepalen. 

Bij Koninklijk Besluit van 15 Mei 1933 S. 
275 zijn in het besluit op vaste melkproducten 
n932 S. 57) wijzigingen aangebracht o. a. wij
zigingen in de bepalingen omtrent de namen, 
waarmede de bedoelde waren niet mogen wor
àen aangeduid, moeten worden aangeduid of 
uitsluitend mogen worden aangeduid. Namens 
requirant is de verdediging gevoerd, dat de 
Kroon bij de vaststelling van het wijzigings
besluit niet zou zijn gebleven binnen de bij de 
wet gestel de grenzen. De Rechtbank overwoog 
omtrent deze vraag, dat zij die in bevestigen
den zin moet beantwoorden, omdat de Alge
meene Maatregel van Bestuur van 19 Februari 
1932, S. 57 en ook haar wijziging van 15 Mei 
1933 S. 275 niet a1leen steunen op art. 14 der 
Warenwet S. 1919 n° . 581, maar ook op art. 
15 en 16 dier wet, naar alle welke drie artike
len in de considerans der beide Koninklijke 
Besluiten tot vaststelling van den Algemeenen 
Maatregel wordt verwezen; dat bij art. 15 der 
Wet , aan de Kroon is voorbehouden, om zoo 
dikwijls Zij dit in het ·belang van de Volks
gezondheid noodig acht, bij algemeenen maat
regel van bestuur aan te wijzen, o. a . de zelf
standigheden, waarvan bij de bereiding, ver
vaardiging of ·samenstelling van waren, bij 
dien maatregel aangewezen niet of slechts met 
inachtneming van bij dien maatregel te stellen 
voorwaarden gebruik gemaakt mag worden; 
" dat bij de wijziging bij besluit van 15 Mei 
J,933 in den Algemeenen Maatregel van Be
stuur van 19 Febr. 1932 aangebracht, de 
Kroon l:Jinnen de hier gestelde grenzen is ge
bleven, maar dat dan ook, nu zooals uit de 

analyze van den ter terechtzitting der Recht
bank gehoorden deskundige Dr. J ansen blijkt, 
dat in het product, aangeduid met den naam 
"Milcana" botervet voorkomt, de toestemming 
tot het voeren van dien naam wel moest wor
den ingetrokken, in elk geval rechtsgeldi g is 
ingetrokken. 

Terecht wordt naar mijne meening hiertegen 
opgekomen. Onder de Koninklijke Besluiten 
bij welke uitvoering wordt gegeven aan bepa
lingen der Warenwet zijn ei· verscheidene 
welke voorschriften inhouden zoowel ter uit
voering van art. 14 als van art. 15 dier wet. 
In de considerans van deze besluiten wordt 
dan zoowel naar art. 14 en 15 en ook wel naar 
art. 16 (over den invoer van waren) verwezen. 
De bepalingen in die besluiten voorkomende 
over ,,aanduidingen" berusten dan op art. 14, 
en die omtrent gebruikmaking van zelfstandig
heden, voorwerpen of gereedschappen bij de 
bereiding, vervaardiging of samenstelling van 
waren en de andere onderwerpen in art. 15 
genoemd, vinden haar grondslag in art. 15. 
Dit geding betreft nu het aanduiden van een 
product met den naam Milcana en tot het 
vaststellen van regelen omtrent het aanduiden 
van een product waarop het besluit omtrent de 
vaste melkproducten van toepassing is, was 
de Kroon alleen bevoegd krachtens art. 14 
der wet. Art. 15 handelt daarover niet, zoodat 
ik de beschouwing der Rechtbank in de aange
haalde overweging niet juist acht. Het gaat 
in dit geding toch n iet over eischen aan een 
waar te stellen, maar over het wel of niet ge
oorloofd zijn van een naam, waarmede een 
bepaald product wordt aangeduid. Ingevolge 
art. 14 sub 4 der Warenwet is de Kroon alleen 
bevoegd de aanduidingen welke in verband 
staan met den aard of de samenstolling vari 
waren en artikelen, vast te stellen in het be
lang van de eerl ijkheid in den handel en de 
aanduidingen, welke in verband staan met het 
toezicht op de bereiding, in het belang der 
volksgezondheid en in het belang van de eer
lijkheid in den handel. In het hierboven door 
den Kantonrechter vermelde Ministerieel 
schrijven was echter aan requirant te kennen 
gegeven, dat het noodzakelijk was gebleken 
de bereiding van producten als "Milcana" te 
verbieden, in het belang van de Tederland
sche Zuivelindustrie. Daarop is de wijziging 
gevolgd in het vaste-melkproductenbesluit, 
waarbij ook zoodanige wijzigingen zijn aange
bracht in de bepalingen omtrent de aandui
dingen, dat naar requirant stelt voor zijn pro
duct, tot dusver als Milcana aangeduid, in het 
geheel geen aanduiding meer toegelaten wu 
zijn. Wanneer dit inderdaad zoo zou zijn en de 
bepalingen omtrent de aanduidingen zouden 
zijn gewijzigd "in het belang van de Zuivel
industrie", zou art. 14 sub 4 der Warenwet bij 
de vaststelling van het K. B. van 15 Mei 1933 
S. 275 niet inachtgenomen zijn. 

De Rechtbank overwoog dat de brief van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken dd. 
24 Maart 1933, n°. 156 D, Afd. Volksgewnd
heid, waarop de Kantonrechter zijn ontslag 
van rechtsvervolging deed rusten, naar het 
oordeel der Rechtbank geenerlei gewicht in 
de schaal kan leggen, nu in de considerans van 
het Koninklijk Besluit tot vaststelling van den 
Algemeenen Maatregel van Bestuur van 15 
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Mei 1933 verwezen wordt naar de artt. 14, 15 
en 16 der Warenwet, waaruit moet worden 
afgeleid, dat de Kroon hier gehandeld heeft 
hetzij in het belang van de eerlijkheid in den 
handel, hetzij in het belang van de volksge
zondheid, hetzij in dat van beide te zamen, 
waarbij de Rechtbank opmerkt, dat in het bij
zonder bij eerstbedoeld motief ook het belang 
van de Nederlandsche Zuivelindustr ie krachtig 
betrokken kan zijn. 

Naar aanleiding van deze overweging merk 
ik op, dat uit het vermelden, dat in de con
siderans naar de artt. 14, 15 en 16 der wet 
wordt verwezen, niet kan volgen, hetgeen de 
Rechtbank er uit afleidt; immers ten aanzien 
van de voorschriften te geven over "Aandui
dingen" heeft alleen art. 14 der Wet betee
kenis; de artt. 15 en 16 handelen daarover 
niet. 

De Rechtbank oordeelde, dat de toestem
ming tot het voeren van den naam Milcana 
wel moest worden ingetrokken nu in het pro
duct botervet voorkomt en na de wijziging van 
het K. B. een aanduiding als bedoeld in het 
l e lid van art. 3 of in art. 2 niet mag worden 
gebezigd voor eenig artikel waaraan botervet 
is toegevoegd. De inhoud van het gewijzigde 
K. B. omtrent de aanduidingen is verre van 
duidelijk; o. a. moeten volgens art. 2 de be
doelde waren worden aangeduid met een naam 
waarvoor door de Kroon toe temming is ver
leend, terwijl volgens art. 3 die naam niet mag 
worden gebezigd voor eenig artikel, waaraan 
boter, botervet, wei of room is toegevoegd, 
wodat ook een aanduiding, waarvoor de ver
eischte toestemming is verleend, niet mag 
worden gebruikt. Het komt mij voor, dat art. 
14 der Warenwet een dergelijke regeling niet 
toelaat. 

De boven besproken bezwaren van formeelen 
aard maken het m. i. thans overbodig verder 
op de beteekenis van de be pal in gen van het 
gewijzigde K. B. in te gaan. Nu hetgeen be
wezen is verklaard geen strafbaar fe it ople
vert, zal naar het mij toescîiijnt de H. R. ten 
principale recht kunnen doen. 

Ik concludeer mitsdien dat het aangevallen 
vonnis worde vernietigd doch alleen voorwover 
daarbij aan het bewezen verklaarde een bena
ming is gegeven, requirant strafbaar is ver
klaard en hem deswege straf is opgelegd, en 
dat requirant te dier zake alsnog van all e 
rechtsvervolging zal worden ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner ; 
Gelet op de namens den requirant inge

diende schriftuur, waarbij als middel van cas
satie wordt gesteld: 

S . van de artt. 1, 4 en 6 K euringsverorde
ning gemeente Rotterdam, 1, 14 en 15 Waren
wet 1919 S. 581, 55 en 75 Grondwet, 625 B. 
W., 2 en 3 lid 2 van het Besluit Vaste Melk
producten 1932, S. 57, gewijzigd 1933, S. 275; 

en voorts als grieven worden ontwikkeld: 
a. dat door de gegeven vrijspraak van een 

deel der telastlegging, welke die van een ver
der deel der telastlegging zou insluiten, het 
bewezenverklaarde in geen geval meer een 
strafbaar feit opleverde; 

b. dat bij het bestreden vonnis ten onrechte 

niet is gedaan een keuze, of het Koninklijk 
Bes! uit, op hetwelk de veroordeel ing steunt, 
de eerlijkheid in den handel dan wel het 
belang der volksgewndheid betrof: 

c. dat niet blijkt, dat met betrekking tot de 
monsterneming is inachtgenomen art. 24 der 
Warenwet; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan requi
rant is ten laste gelegd, dat hij te Rotterdam 
enz. (zie conclusie lid 1); 

dat bij het bestreden vonnis is bewezen ver
klaard, dat requirant het hem telastgelegde 
heeft gepleegd met uitzondering dat niet be
wezen is, dat het een hoeveelheid van een eet
of drinkwaar was; 

dat dit bewezenverklaarde is gequalificeercl 
en aan requirant straf is opgelegd als voor
meld; 

Ten aanzien van het voorgestelde middel tot 
cassatie en de tegen het vonnis ingebrachte 
grieven en wel allereerst, wat betreft de eerste 
en derde grief: 

dat de eerste grief hierop steunt, dat, nu 
van de bewezenverklaring is uitgewnderd, dat 
het een hoeveelheid van een eet- of drinkwaar 
gold, daarmede ook uit de telastlegging zou
den zijn vervallen de woorden: ,,zijnde een 
waar, die ten doel zou kunnen hebben vaste 
melkproducten, als bedoeld bij art. 1 van het 
Besluit op vaste melkproducten (S. 1932, n°. 
57) te vervangen", en derhalve in het bewe
zenverklaarde niet meer wu zijn opgenomen. 
dat het hier betreft een "waar" als bedoeld 
in de Keuringsverordening en de Warenwet ; 

dat dit uitgangspunt echter is onjuist, omdat 
het door de R echtbank gemaakte voorbehoud 
gereedelijk aldus kan worden opgevat, dat de 
bewezenverklaring slechts in zooverre afwijkt 
van de telastlegging, dat daarin in plaats van 
,,een hoeveelheid van een eet- of drinkwaar" 
is te lezen "een hoeveelheid van een waar"; 

dat dus aan . deze grief de feitelijke grond
slag ontbreekt; 

dat ook de derde grief niet opgaat, omdat 
weliswaar blijkens het vonnis een monster
neming heeft plaats gehad, doch deze, woals 
volgt uit de in het vonnis opgenomen verkla
ring van Dr. J. D. Jansen, slechts heeft ge
strekt om na te gaan of de waar was van wo
danige samenstelling, dat zij geschikt moest 
worden geacht vaste melkproducten te vervan
gen, en zoodanige monsterneming niet valt 
onder die bedoeld in art. 24 der Warenwet ; 

0. alsnu ten aanzien van het voorgestelde 
middel van cassatie: 

dat requirants veroordeeling hierop steunt, 
dat hij door het voeren wnder Koninklijke 
toestemming van den naam " Milcana" voor 
de door hem in voorraad gehouden waar ten 
aanzien van die waar niet heeft voldaan aan 
de eischen geste ld krachtens de Warenwet en 
wel niet aan dien gesteld bij art. 2 van het 
Besluit op vaste melkproducten (S. 1932 n° . 
57), woals dat is gewijzigd bij K. B. van 15 
Mei 1933 S. 275, luidende dit artikel inge
volge laatstbedoelde wijziging aldus: 

,,Waren, die in aard of samenstelling gelij
ken op de waren, in art. 1 bedoeld. of die ten 
doel zouden kunnen hebben deze te vervangen, 
mogen uitsluitend en moeten worden aange
duid met een naam, waarvoor door Ons toe
stemming is verleend"; 
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dat nu bij het middel wordt betwist, dat 
deze in art. 2 vervatte eisch kan worden ge
steld krachtens de Warenwet; 

dat deze grief is gegrond; 
dat immers voormeld art. 2 kennelijk wil 

steunen en ook alleen wu kunnen steunen op 
art. 14 der ·warenwet - het zij dan het eerste 
of derde lid - doch dit artikel dien steun niet 
vermag te geven; 

dat toch art. 14 in het eerste lid - voorwo
ver hier terzake dienende - bepaalt, dat bij 
algemeenen maatregel van bestuur aanduidin
gen kunnen worden vastgesteld, we lke in den 
handel voor waren uitsluitend gebezigd mogen 
worden. indien die waren zijn van een in dien 
algemeenen maatregel aangegeven aard of 
samenstelling, maar voormeld art. 2 als toe
passing van deze bepal ing niet kan gelden; 

dat immers in de eerste plaats bij den on
derhavigen algemeenen maatregel van bestuur 
niet een aanduiding wordt vastgesteld, doch 
slechts sprake is van een naam waarvoor door 
Ons toestemming is verleend, en bovendien in 
de tweede plaats niet in den algemeenen maat
regel van bestuur wordt aangegeven aard of 
samenstelling van de waar, maar slechts 
sprake is van waren, die in aard of samen
steil ing gelijken op zekere andere waren of 
ten doel wuden kunnen hebben deze te ver
van~en; 

dat voorts meergenoemd art. 2, zooals het 
thans luidt, ook geen steun kan vinden in 
het derde lid van art. 14, omdat bij dit derde 
lid slechts de mogelijkheid wordt geopend, 
dat voor de aanduiding met een naam, waar
uit de aard en de samenstell ing van een 
waar niet of niet voldoende bl ijken, de Ko
ninklijke toestemming wordt vereischt, en 
dus dit derde lid slechts mogelijk maakt om 
- woals bij het oorspronkelijk art. 2 was ge
schied - het voeren van dien bepaalden 
naam, met vrijlating dan echter van den 
handel onder een anderen naam, van de Ko
ninklijke toestemming afhankelijk te stellen, 
doch niet om - zooals bij het gewijzigd be
sluit is geschied - het voeren van welken 
naam ook aan voorafgaande Koninklijke toe
stemming te binden en aldus, gelijk dan ook 
in het onderhavige geval mede in verband 
met het gewijzigde tweede lid van art. 3 het 
gevolg zou zijn, dien handel geheel onmoge
lijk te maken; 

dat derhalve, nu het bewezenverklaarde ook 
niet uit anderen hoofde strafbaar is, de Recht
bank terzake geen veroordeeling had mogen 
uitspreken en het vonnis dus inzooverre niet 
in stand kan blijven, terwijl in verband met 
het vorenoverwogene de verder bij het middel 
ontwikkelde grieven, evenals de daarnaast 
aangevoerde tweede grief, buiten beschouwing 
kunnen blijven; 

Vern ietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezenverklaarde is gequal i
ficeerd, requirant deswege is strafbaar ver
klaard en hem straf is opgelegd; 

Rechtdoende ingevolge art. 105 R. 0.: 
Verklaart het bewezenverklaarde niet straf

baar; 
Ontslaat requirant terzake van alle rechts

vervolging. 
. J . ) 

26 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet art. 195; Wet R. 0 .. 
art . 44.) 

Op overtreding o.a. van art. 195 A. P. V _ 
van Alkmaar wordt bij art. 208 van die ,éer
ordening als straf bedreigd een geldboete 
van ten hoogste twintig gulden, terwijl" 
volgens art . 207 de voorwerpen waarmede 
een overtreding is gepleegd kunnen worden 
verbeurd verklaard . 

Bedoeld art. 207 mist rechtskracht. 
daar het - door de mogelijkheid van ver
beurdverklaring niet te beperken tot voor-
werpen, welke den veroordeelde toebehoo
ren - de door art. 195 Gemeentewe 
getrokken grenzen overschrijdt. 

Mitsdien stond i. c. - waar het een straf
rechterlijk meerderjarig persoon geldt en 
derhalve nimmer een andere straf dan 
geldboete van ten hoogste twintig gulden 
kon worden opgelegd - ingevolge art. 44,. 
lid 2 Wet R. 0 . hooger beroep niet open 
en heeft de Rechtb. req. terecht in zijn 
beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

[Adv.-Gen. van Lier bovendien : De 
Ambtenaar 0. M., die ook in h. b. was. 
gekomen, had mede daarin niet-ontvanke
lijk moeten worden verklaard. Concludeert. 
dat de H . R. zulks alsnog zal doen.] 

Op het beroep van F. B., requirant van, 
cassatie tegen een vonnis van de Rechtbank 
te A lkmaar van 12 Juni 1934, waarbij requi
rant niet-ontvankel ijk is verklaard in het hoo
ger beroep door hem ingesteld tegen een mon
deling vonnis de dato 9 Februari 1934 van het 
Kantongerecht te Alkmaar, bij hetwelk hij ter 
zake van: ,,te Alkmaar, terwij l hem, bij een 
tot toeloop op den openbaren weg aanleiding 
gevend voorval, door een beambte van politie
gelast wordt zijn weg te vervolgen, niet on
middellijk aan dien last voldoen", met toepas
sing van de artt. 1, 195, 208, 230 der A. P. V. 
Alkmaar en 23, 91 Sr., is veroordeeld tot een 
geldboete van tien gulden en t ien dagen ver-
vangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van L ier. 

Bij mondel ing vonnis van den Kantonrechtei
te Alkmaar werd requirant tot een geldboete 
veroordeeld wegens het te Alkmaar terwijl 
hem bij een tot toeloop op den openbaren weg 
aanleiding gevend voorval , door een beambte
van politie gelast wordt zijn weg te vervolgen, 
niet onmiddellijk aan dien last gevolg geven. 
Op overtreding van dit, in art. 195 der Alge
meene Politieverordening der gemeente Alk
maar gegeven gebod, is in art. 208 dier ver
ordening a ls straf gesteld een geldboete van 
ten hoogste f 20. Blijkens het proces-verbaal 
der terechtzitting heeft de Kantonrechter aan 
requirant toen medegedeeld, dat hem het 
rechtsmiddel van hooger beroep tegen het von
n is openstond. Requ irant kwam in hooger be
roep, maar de Rechtbank te A lkmaar ver
klaarde rnquirant in dat hooger beroep niet
ontvankelijk, omdat op de overtreding bij art. 
208 der Pol itieverordening geen andere straf 
is gesteld dan een geldboete van ten hoogste 
f 20 en dus krachtens art. 44 R. 0. het hooger 
beroep niet was toegelaten. Tegen deze bes! is-



1934 27 NOV EMBER 448 

sing der Rechtbank voorzag requirant zich in 
cassatie en bij schriftuur beroept hij zich op 
art. 207 der Alg. Pol. Verordening van Alk
maar, welk artikel inhoudt, dat voorwerpen, 
waarmede een overtreding gepleegd is, val
lende onder een der bepalingen der artikelen 
dezer afdeelingen, worden inbeslaggenomen, 
en kunnen worden verbeurd verklaard. Over
treding van art. 195 wu alwo behalve met 
een geldboete van ten hoogste f 20 ook met de 
straf van verbeurdverklaring bedreigd zijn en 
hooger beroep dus wel zijn toegelaten. Hoewel 
moeielijk een geval te denken is, waarin het 
niet onmiddellijk voldoen aan den door een 
pol itiebeambte gegeven last zijn weg te ver
volgen, gepleegd zou kunnen worden met een 
voorwerp, · neemt dit niet weg, dat inderdaad 
door art. 207 der Politieverordening de straf 
van verbeurdverklaring ook op overtreding van 
art. 195 gesteld is en hooger beroep alzoo wel 
toegelaten is door art. 44 R. 0. Intusschen 
meen ik ambtshalve er op te moeten wijzen, 
dat krachtens art. 195 der Gemeentewet de 
gemeenteraad slechts bevoegd is wat verbeurd
verklaring betreft op overtredingen zijner ver
ordeningen, als straf te stellen verbeurdver
klariDg van de voorwerpen, door middel van 
de overtreding verkregen of waarmede de over
treding is gepleegd, voorwover zij den veroor
deel de toebehooren. De raad van Alkmaar is 
echter verder gegaan en heeft in art. 207 de 
straf van verbeurdverklaring bedreigd ten 
aanzien van voorwerpen, waarmede een over
tl"eding gepleegd is, ook wanneer zij niet toe
behooren aan den veroordeelde, zoodat deze 
strafbedreiging onbevoegdelijk aldus is vast
gesteld en aan art. 207 verbindende kracht 
dient te worden ontzegd. Dientengevolge is op 
overtreding van art. 195 der Politieverorde
ning slechts als straf een geldboete van ten 
hoogste f 20 gesteld. 

Tegen het vonnis, waarbij requirant wegens 
overtred ing van genoemd artikel werd veroor
deeld, stond dus ingevolge het bepaalde bij 
art. 44 R. 0. het rechtsmiddel van hooger be
roep niet open en terecht verklaarde de recht
bank dat beroep niet-ontvankelijk. 

Nog dien ik op te merken, dat eveneens de 
Ambtenaar van het Openbare Ministerie tegen 
het vonnis van den Kantonrechter in hooger 
beroep was gekomen, maar op dit beroep 
wordt in het vonnis geen beslissing aangetrof
fen, terwijl ook de Ambtenaar van het Open
baar Ministerie in zijn beroep niet-ontvankelijk 
had behooren te worden verklaard. 

I k concludeer mitsdien, dat het aangevallen 
vonnis worde vernietigd doch alleen voorzoo
ver daarbij geen bes! issing is gegeven op het 
door het Openbaar Ministerie ingestelde hoo
ger beroep, ook de ambtenaar van het Open
baar Ministerie alsnog niet-ontvankelijk worde 
verklaard in zijn beroep en overigens het be
roep in cassatie worde verworpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requirant ingewnden 

schriftuur, waarin wordt betoogd, dat requi
rant in verband met art. 207 der A. P. V. der 
gemeente Alkmaar wèl ontvankelijk was in 
zijn hnoger beroep; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
tot cassatie: 

dat bij de ter inleiding der strafvervolging 
vanwege den ambtenaar 0. M. aan requirant 
uitgereikte oproeping, zooals deze bij nadere 
opgave ter terechtzitting van het Kantonge
recht is aangevuld, requirant is ten laste ge
legd, dat hij op 28 Januari 1934 des namid
dags omstreeks 9.45 uur te Alkmaar op den 
openbaren rijweg Langestraat zich niet op 
vordering heeft verwijderd bij een tot toeloop 
op den openbaren weg aanleiding gevend 
voorval; 

dat hem aldus werd verweten overtreding 
van art. 195 van de A. P. V. der gemeente 
Alkmaar, voorkomende in afdeeling XIII dier 
verordening; 

dat tegen overtreding van een der bepalin
gen van voornoemde afdeeling bij art. 208 der 
verordening - voorzoover daarin niet is voor
zien bij het Provinciaal reglement op de we
gen - een straf wordt bedreigd van ten hoog
ste twintig gulden; 

dat in art. 207 bovendien wordt bepaald, dat 
de voorwerpen waarmede een overtreding is 
gepleegd, vallende onder een der bepalingen 
der artikelen van afdeeling XIII, kunnen wor
den verbeurd verklaard; 

dat echter laatstbedoelde bepaling omtrent 
de bijkomende straf der ve1·beurdverklaring 
rechtskracht mist, omdat de raad daarbij is 
getreden buiten de ten deze door art. l!l5 der 
Gemeentewet gestelde grenzen, nu dat artikel 
het stellen van de bijkomende straf slechts 
vergunt ten aanzien van voorwerpen, die den 
veroordeelde toebehooren; 

dat mitsdien in het onderhavige geval -
waar het geldt een strafrechtelijk meerder
jarig persoon - tegen het feit geen andere 
straf was bedreigd, immers ter zake door den 
rechter nimmer een andere straf zou kunnen 
worden opgelegd, dan geldboete van ten hoog
ste twintig gulden, zoodat ingevolge art. 44, 
tweede lid, der Wet R. 0. hooger beroep n iet 
openstond en de Rechtbank requirant terecht 
in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft ver
klaard· 

dat dus het aangevoerde middel niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

27 November 1934. KONINKLIJK BE LUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 19.) 

Nu tegen het besluit van Ged. Staten, 
waarbij wordt bevolen het trefien van een 
regeling omtrent de toelating, geen beroep 
is ingesteld en het kracht van eindbeslissing 
heeft verkregen, kan tegen de goedkeuring 
door Ged. Staten van de overeenkomstig 
dit bevel vastgestelde regeling, tegen welker 
inhoud geen bezwaar wordt gemaakt, niet 
met vrucht worden op~ekomen op grond 
van het niet wenscheliJke van zoodanige 
regeling. · 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. Verhoeven, te Heikant, gemeente Aarle
Rixtel, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 1 Augustus 1934, G. n°. 
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214, waarbij is goedgekeurd de Regeling om
trnnt toelating van kinderen uit de gemeente 
Aarle-Rixtel op de openbare lagere school der 
gemeente Helmond, vastgesteld bij besluit van 
den raad van Aarle-Rixtel van 27 Juni 1934, 
en bij besluit van den raad van Helmond van 
12 Juli 1934; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 November 1934, n°. 596; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 November 1934, n°. 9162, Afd. L.O.A.; 

0. dat Ged. Staten van Noord-Brabant bij 
besluit van 20 Juni 1934 hebben bevolen, dat 
met ingang van 1 September 1934 of, mocht 
tegen hun besluit beroep worden ingesteld, 
met ingang van den eersten dag der maand, 
volgende op die, waarin dit besluit onherroe
pelijk is geworden, een gemeenschappelijke 
regeling tusschen de gemeenten Aarle-Rixtel 
en Helmond wordt vastgesteld aangaande de 
toelating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school aan 
den Zuid-Koninginnewal der laatstgenoemde 
gemeente ; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwogen, 
dat eenige inwoners uit Aarle-Rixtel zich tot 
den raad dier gemeente hebben gewend, om 
een openbare school op te richten in het ge
hucht H eikant onder die gemeente; dat naar 
het oordeel der Onderwijsinspectie de oprich
ting dier school achterwege kan blijven, indien 
aen gemeenschappelijke regeling als boven
bedoeld tot stand komt; dat het aangaan van 
zoodanige regeling derhalve noodzakelijk moet 
worden geacht; dat de raad der gemeente 
Aarle-Rixtel heeft geweigerd, een gemeen
schappelijke regeling aan te gaan met de ge
meente Helmond tot toelating van kinderen 
uit de eerstgenoemde gemeente op de open
bare lagere school aan den Zuid-Koninginne
wal der laatstgenoemde gemeente; dat het 
derhalve noodzakelijk is tot toepassing over te 
gaan van art. 19, 5e lid, der Lager-Onderwijs
·rnt 1920, die naar het oordeel vau de Onder
wijsinspectie 1 September 1934 kan ingaall; 

dat de raad van de gemeente Aarle-Rixtel 
en de raad der gemeente Helmond daarop bij 
besluiten, onderscheidenlijk van 27 Juni 1934 
en van 12 ,Juli 1934 eene regeling omtrent 
toelating van kinderen uit de gemeente Aarle
Rixtel op de openbare lagere school der ge
meente Helmond hebben vastgesteld, waaraan 
Ged. Staten van Noord-Brabant bij besluit van 
1 Augustus 1934, G. n°. 214, hunne goedkeu-
1·ing hebben verleend; 

dat van dit besluit C. Verhoeven bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het tref
fen van eene gemeenschappelijke regel ing aan 
de gemeente Aarle-Rixtel meer zal kosten dan 
het bouwen der gevraagde school ; dat de 
school bij eventueele stichting door ten minste 
45 leerplichtige kinderen zal worden bezocht, 
welk aantal binnen enkele jaren zal stijgen 
tot 70 à 80 leerlingen; dat door het bouwen 
van de bedoelde school het algemeen belang 
zal worden gediend; dat de woning van zijn 
leerplichtige kinderen op een afstand van 6 
tot 8 km van de openbare lagere school te 
Helmond is gelegen; dat het treffen van eene 
gemeenschappelijke regeling - met het oog 

L. 1934. 

op den afstand - ni=er geacht kan worden 
voor de kinderen wettig te voorzien in open
baar lager onderwijs; 

0. dat de regeling, betreffende de toelating 
van kinderen uit de gemeente Aarle-Rixtel 
op de openbare lagere school der gemeente 
H elmond, waardoor de appellant zich be
zwaard gevoelt, is geschied op bevel van Ged. 
Staten van Noord-Brabant dd. 20 Juni 1934 
ingevolge art. 19, 5e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

dat, daar tegen dit besluit van Ged. Staten 
geen beroep is ingesteld en het kracht van 
eind bes! issing heeft verkregen, tegen de goed
keuring door Ged. Staten van de door de ge
noemde gemeenteraden overeenkomstig dit be
vel vastgestelde regel ing, tegen welker inhoud 
de appellant geen bezwaar maakt, niet met 
vrucht kan worden opgekomen op grond van 
het niet wenschelijke van zoodanige regeling; 

dat omtrent de wenschelijkheid van de stich
ting van eene openbare lagere school in de 
gemeente Aarle-Rixtel, a ls door den appellant 
bepleit, in het onderwerpelijke gesch il door 
Ons geen beslissing kan worden genomen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onre Minister van Onderwijs, Kunsten en 

\-Vetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

27 November 1934. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Van afschuiving kan niet worden gespro
ken, nu het burgerlijk armbestuur tot 
terugzending van de armlastige naar het 
gezin waarin zij thuis behoorde, gerechtigd 
was als gevolg van een met haar vader 
indertijd gemaakte afspraak. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van de armlastige 
Elisabeth van den Berg; 

Den Raàd van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
26 September 1934, n°. 460 en 7 November 
1934, n°. 460/161; 

Op do voordracht van On,:en Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 22 November 1934, 
n°. 10063, afdeeling Armwezen; 

0 . dat Elisabeth van den Berg, geboren 14 
Januari 1907 te Uden, met haar vader, die 
weduwnaar was, te Eindhoven woonde; dat zij, 
daar zij geestelijk niet normaal was en hij met 
een manufacturenhandel langs de deuren zijn 
kost moest verdienen, terwijl hij dan zijn doch
ter a lleen thuis moest laten, hetgeen niet ge
wenscht voorkwam, in November 1932 op ver
zoek van den vader door het burgerlijk arm
bestuur van Eindhoven op kos'ten dier instel
ling werd uitbesteed in het Liefdegesticht 
Kloosterdreef 25 aldaar, onder voorwaarde, 
dat de vader wekelijks f 2 in de bestedings
kosten wu tegemoet komen en dat hij zijn 
dochter wederom thuis wu krijgen, zoodra zijn 
huiselijke omstandigheden veranderden; 

dat, toen Van den Berg, na inmiddels naar 
Nijmegen te zijn verhuisd, wederom huwde, 
waardoor hij, evenals vóór den dood van zijn 

29 
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eerste vrouw, een gezin had, het burgerlijk 
armbestuur voornoemd besloot de dochter naar 
het gezin van haar vader te Nijmegen te doen 
overbrengen, hetgeen op of omstreeks 22 Juli 
1933 is geschied; dat de dochter voor de deur 
van de woning van den vader uit een auto 
stapte, waa1·na de geleider, zeggende: ,,hier 
is uw dochter", wegreed; 

dat het reeds op 26 Juli daaraanvolgende 
noodig bleek Elisabeth van den Berg te doen 
opnemen in de zenuwafdeeling van het Sint 
Canisius Ziekenhuis te Nijmegen van waar zij , 
krachtens op 2 Augustus 1933 aangevraagde 
1·echterlijke machtiging, op 3 Augustus daar
aanvolgende werd overgebracht naar het Sint
Annagesticht voor vrouwelijke krankzinnigen 
te Venray; 

dat burgemeester en wethouders van Nijme
gen van oordeel zijnde, dat hier afschuiv ing 
van een arme heeft plaats gehad en aanleiding 
tot toepassing van art. 40 der Armenwet be
staat, verzoeken, de kosten van verpleging van 
Elisabeth van den Berg in het Sint Anna
gesticht te Venray voor rekening van de ge
meente Eindhoven te doen komen, evenals de 
kosten van hare verpleging in het Sint Cani
sius-Ziekenhuis te Nijmegen, de laatste ten 
bedrage van f 40.50; 

dat burgemeester en wethouders van Eind
hoven daarentegen in het onderhavige geval 
art. 40 der Armenwet niet van toepass ing 
achten en daartoe in hoofdzaak aanvoeren, 
dat het burgerlijk armbestuur van Eindhoven 
van meening was, dat, nu de vader door zijn 
tweede huwelijk weer een gezin had, ook zijn 
dochter a ldaar gevoeglijk kon verblijven; dat 
dit de reden was, waarom zij, overeenkomstig 
haar wensch naar het gezin van haar vader, 
dat niet armlastig was, werd overgebracht; 

0. dat blijkens de stukken het burgerlijk 
armbestuur van Eindhoven tot de uitbesteding 
Yan E. van den Berg is overgegaan ingevolge 
met haar vader, die weduwnaar was, gemaakte 
afspraak, waarbij onder meer a ls voorwaarde 
was gesteld, dat hij zijne dochter wederom 
thuis wu krijgen, wodra zijn huiselijke om
standigheden veranderden; dat overeenkom
stig deze afspraak, toen Van den Berg weder 
was getrouwd en een gezin gevormd had, het 
burgerlijk armbestuur van Eindhoven diens 
dochter naar hem, Van den Berg, die inmid
dels naar ijmegen was verhuisd, heeft doen 
terugbrengen; · 

dat onder deze omstandigheden, al moge tot 
· de komst van E. van den Berg te Nijmegen 
invloed van het burgerlijk armbestuur te Eind
hoven hebben medegewerkt, van afschuiving 
van eene armlastige, als in art. 40 der Armen
wet bedoeld, in het onderwerpelijke geval niet 
kan worden gesproken, aangezien het burger
lijk armbestuur krachtens de voormelde a f
spraak tot de bedoelde terugzending a llesz ins 
gerechtigd was; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te verklaren, dat een geval, als bedoeld in 
art. 40 der Armenwet zich hier niet voordoet 
en dit artikel mitsd ien met betrekking tot dit 
geschi l geene toepassing kan vinden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast enz. (A. B.) 

27 Nove,nber 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 22.) 

Ten onrechte hebben Ged . Staten bevolen 
de opheffing van een 68 leerlingen tellende 
school, nu een bezuiniging van werkelijke 
beteekenis daarvan niet het gevolg zal zijn, 
immers voor de gemeente de uitgaven 
eerder zullen vermeerderen dan verminde
ren en de bezuiniging voor het Rijk slechts 
gering zal zijn. 

Wij WILHELML.'l'A, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1 •. den raad der gemeente Kedichem, en 
2•. A . de Ko ter en 66 andere ouders van school
gaande kinderen der openbare lagere school te 
Oosterwijk, gemeente Kedichem, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 2-ó Juni 1934, B. N°. 3685 (4• Af. 
deeliug), G. S. 0 • 152/1, waarbij de verminde
ring is bevolen van het aantal openbare lagere 
scholen der gemeente Kedichem en is bepaald, 
dat deze vermindering zal geschieden door op
heffing met ingang van 1 October 1934, of, in 
geval van beroep, met ingang van den eersten 
dag der maand, volgende op die, waarin dit 
besluit is gehandhaafd, van de openbare lagere 
school te Oosterwijk, in die gemeente; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
November 1934, N°. 586; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 21 
November 1934, N°. 9161, afdeeling Lager On
derwijs Algemeen ; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun evenver
meld besluit de vermindering hebben bevolen 
van het aantal openbare lagere scholen der 
gemeente Kedichem en hebben bepaald, dat 
deze vermindering zal geschieden door ophef
fing, met ingang van 1 October 1934 of, in geval 
van beroep, met ingang van den eersten dag 
der maand, volgende op die, waarin dit besluit 
is gehandhaafd, van de openbare lagere school 
te Oosterwijk, in dfo gemeente ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat het gemeentebestuur van Ke
dichem als bezwaar aanvoert, dat de kinderen 
bij opheffing der hierbedoelde school verwezen 
zullen moeten worden naar de openbare lagere 
school te Heukelum ; dat de kinderen, om deze 
school van uit Oosterwijk te kunnen bereiken, 
de rivier de Linge zullen moeten oversteken 
en daaraan gevaren en kosten zijn verbonden; 
dat echter, ook naar het oordeel van den 
Hoofdingenieur van den Provincialen Water
staat in Zuid-Holland, gezien de breedte en de 
gesteldheid der rivier ter plaatse, de vaar
tuigen, waarmede de overtocht geschiedt en de 
persoonlijkheid van den veerman, aan het over
zetten voor schoolkinderen geen of althans geen 
noemenswaardige gevaren zijn verbonden; 
dat de aan het overzetten verbonden kosten 
voor de ouders der betrokken leerlingen door 
het sluiten eener overeeukomst met den pachter 
van het veer kunnen worden verminderd of 
zelfs geheel kunnen komen te vervallen en, 
desnoodig, van het Rijk eene tegemoetkoming 
kan worden gevraagd in de deswege te betalen 
afkoopsom ; dat mitsdien, naar het oordeel van 
hun college, voor het meerendeel der lee rlingen 
der op te heffen school het bezoeken der open-
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bare lagere school te Heukelum geen bezwaren 
zou opleveren; dat echter,. zoo het gemeente
bestuur of de ouders der betrokken kinderen 
deze bezwaren niettemin ernstig blijven achten, 
ook zonder dat van een veer behoeft te worden 
gebruik gemaagt, zonder bezwaar eene openbare 
lagere school kan worden bereikt ; dat namelijk 
in dat geval een achtenveertig-tal kinderen 
zou kunnen overgaan naar een der openbare 
lagere scholen te Leerdam, een twee-en -twintig
tal leerlingen naar de openbare lagere school 
te Kedichem-dorp en één kind naar de openbare 
lagere school aan den Achterdijk te Kedichem ; 
dat alsdan een twintigtal leerlingen op 
korteren of ten hoogste op gelijken afstand 
een openbare lagere school zal bezoeken 
als thans het geval is en voor de overige leer 
lingen der op te heffen school de afstanden naar 
de te bezoeken school met 0.1 tot ten hoogste 
1,4 km zal worden verlengd ; dat, wat betreft 
het bezwaar van het gemeentebestuur, dat de 
opheffing der bedoelde school geen bezuiruging 
voor de gemeente zou b · eekenen, bij eene ver
deeling der leerlingen over de omlibgende open
bare lagere scholen slechts voor ten hoogste 48 
kinderen eene vergoeding aan eene omliggende 
gemeente zal moeten worden uitgekeerd ; dat 
deze vergoeding, welke zal worden berekend 
op den voet, als in de bestaande gemeenschap
pelijke regeling ex artikel 19 der Lager-Onder
wijswet 1920 tusschen Kedichem en Leerdam 
is aangegeven, uiteraard aanzienlijk minder zal 
zijn dan het totaal der kosten, welke met be
trekking tot de op te heffen school ten Jaste der 
gemeente blijven ; dat de overige leerlingen der 
school te Oosterwijk, die naar de overblijvende 
openbare lagere scholen te Kedichem kunnen 
overgaan, voor deze gemeente uiteraard weinig 
of geen uitgaven zullen medebrengen en zij 
daarentegen het gemiddelde kosten-bedrag per 
leerling dier scholen zullen drukken ; dat het 
voorts weliswaar mogelijk is, dat in -de huidige 
tijdsomstandigheden het ledigkomende school
gebouw met inventaris niet tegen een behoor
lijken prijs kan worden verkocht en thans door 
het gemeentebestuur niet dadelijk voor andere 
doeleinden kan worden bestemd, doch dat in 
zoodanig geval het gebouw zelf, door het voor 
vergaderingen, bijeenkomsten of anderszins te 
verhuren, wellicht nog eene, zij het dan ook ge
ringe, opbrengst voor de gemeentekas kan af
werpen en de inventaris, naar gelang van de 
behoefte, kan worden gebruikt tot aanvulling 
of vervanging van schoolmeubelen en dergelijke 
der overblijvende scholen ; dat ten slotte de 
aan de gemeente toebehooreude woning van het 
schoolhoofd wellicht bij vertrek van dezen 
functionaris niet meer tegen denzelfden prijs 
als thans kan worden verhuurd, doch dat het 
mogelijk hierop te lijden verlies slechts gering 
kan ziJn, aangezien de tegenwoordige huurprijs, 
gezien de grootte en inrichting van het betrok
ken pand, reeds met hoog is te noemen ; 

dat van dit besluit bij Ons in beroep zijn ge
komen: 

l • . de raad der gemeente K edichem, o. a . 
aanvoerende, dat de kinderen voor het bezoe
ken van de school te Heukelum eiken dag het 
veer zullen moeten passeeren over de rivier de 
Linge ; dat dit groote bezwaren en gevaren 
met zich brengt, omdat de kinderen te Ooster
wijk wonen langs den Noorder Lingedijk en dus 

heel onregelmatig het veer zullen bereiken, 
zoodat zij op elkaar moeten wachten om te 
worden overgezet en zulks onder alle weers
omstandigheden ; dat vervolgens steeds een 
groot aantal kinderen, van alle leeftijden, 
moet worden overgezet, onder alle weersom
standigheden, bij laag, bij boog en bij zeer boog 
water, en ook bij ijsgang, in welk geval het over
zetten geruimen tijd in beslag neemt, wat bij 
ongunstig winterweer zeer onaangenaam kan 
zijn; dat het gevaar niet in de eerste plaats 
ligt in de omstandigheid, of de Linge enkele 
meters meer of minder breed is, doch wel hierin, 
dat el.ken dag en onder alle omstandigheden 
en bij elke weersgesteldheid een 11:root aantal 
kinderen van "eer uiteen loopenden leeftijd moet 
worden overgezet; dat Gedeputeerde Staten 
aanvoeren, dat thans het veer goed is en dat 
de tegenwoordige veerman goed is, doch dat 
die beide punten toch niet mogen worden aan
gevoerd als motief, waarom de school te Ooster
wijk zou kunnen worden opgeheven, omdat 
het toch vaststaat, bij ieder, die met den toe
stand ter plaatse bekend is, dat juist de Linge 
en het veer de oorzaak zijn, dat er absoluut geen 
omgang bestaat tusschen de inwoners van 
Oosterwijk en Heukelum, nooit heeft bestaan 
en, zoolang er geen brug over de Linge ligt, 
ook nooit za l bestaan; dat te Oosterwijk maar 
één onderwijsinrichting bestaat, namelijk de 
openbare lagere school, die bezocht wordt door 
zoo goed als alle leerplichtige kinderen uit het 
dorp ; dat die school is gelegen aan het kerk
plein tegenover de Nederlandsch Hervormde 
kerk en dat alle schoolkinderen van uit de school 
de catechisatie in de kerk bezoeken, zoodat dit 
dorp zoo goed als eensgezind van iongsaf en 
sinds eeuwen de kerk en school bijeen vond, 
en, voorzoover zij daaraan behoefte had, deel
nam in alles, wat in beide gebeurde; dat door 
de opheffing het dorp wordt uiteengehaald, 
gesplist, waar niet gesplitst moest worden, 
door de kinderen her - en derwaarts te zenden, 
zoodat elk verband wordt verbroken ; dat de 
opheffing van de school begrijpelijkerwij,.e 
groote ontstemming heeft gewekt en de inwo
ners overwegen een bijzondere neutrale school 
op te richten . waarvoor het vereiscbte aantal 
leerlingen (70) in zeer ruime mate aanwe7.ig is; 
dat in dat geval van bezuiniging geen sprake 
kan zijn; d,it in het opheffingsbesluit wordt over
wogen,dat 22 kinderen kunnen overgaan naar de 
school te Kedichem (dorp); dat die school werd 
bezocht: op 16 Maart door 70 en op Hl Juni 
1934 door 73 leerl ingen . zoodat t egen 1 Januari 
1935 aan die school een leerkracht op waflht
geld zal kunnen worden. wat bij overplaatsing 
van 2? leerlingen uit Oosterw:iik niet het geval 
is, wa~rdoor ook de7e bezuiniginu voor het-Rijk 
vervalt ; dat het hoofd der school te Ooster
wijk 46 ja-en oud is en rlus zeer waarsC'hijnlijk 
niet. meer voor een betrekking eldei~ in aan
mArkinl.' komt, zoodat hij wel tót den pensioen
gerochtigden leeftijd op ,va ·ht-!!"eld zal bl :jven 
staan, waardoor ook de bezuiniging voo• hem 
tot een minimum wo~dt beperkt : dat verder 
nog in het bP-s!uit wordt overw('(?;en. da1 het 
eventueel ledig komenûe schoolgehouw wellicht 
nog eenigszins productief ware te mak-en door 
het te verhuren voor vergaderingen. t,ijeen
koms',en of ande•·szins. doch dat de· e stelling 
absoluut moet worden verworpen omdat de 
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inwcine•s van Oosterwijk, zooals reeds eerder 
werd opgemerkt. zoo goed als geheel bestaan 
uit arbeiders of daarmee gelijk te stellen per
sonen, die niet kunnen betalen voor het houden 
van vergaderingen en dergelijke; dat ook de 
ruime woning van het hoofd der school niet zal 
kunnen worden verhuurd, omdat daarvoor ge
schikte personen zich niet t e Oosterwijk vesti
gen en arbeiders niet in staat zijn een dergelijk 
huis te huren ; dat de financieele toestand der 
gemeente gezond is, hetgeen hieruit blijkt, dat 
het jaar 1933 opende met een voorleelig slot 
van een vorig dienstjaar, zijnde f 1982,66 en, 
blijkens de gemeenterekening, over dat jaar 
eindigde met een voordeelig saldo van f 4729,78, 
zoodat een vooruitgang valt te constateeren van 
f 2747,12; dat de gemeente in haar huishouding 
geen bijzonderen Rijkssteun ontvangt noch 
behoeft, zoodat ook deswege de opheffing, ook 
al ware die financieel in haar voordeel, niet 
n oodzakel.ii k is ; 

2•. A. de Koster en 66 andere ouders van 
schoolgaande kinderen der openbare lagere 
school te Oosterwijk, gemeente Kedichem, onder 
meer aanvoerende, dat alle leerlingen, die we
gens den leeftijd er voor in aanmerking komen 
(klassen 5, 6 en 7) geregeld gebruik maken van 
het godsdienstonderwijs, dat iederen Dinsdag 
in het tegenover de school liggende catechisatie
gebouw gegeven wordt; dat ook dit godsdienst
onderwijs, wanneer de kinderen over verschil
lende scholen verdeeld worden, in het gedrang 
zal komen ; dat de kinderen, wanneer ze andere 
scholen moeten bezoeken, tusschen den morgen
en namiddagschooltijd niet thuis kunnen komen 
om te eten, zoodat het gezinsverband verbroken 
wordt, wat zeker zal leiden tot ondermijning 
van de tucht; dat de mentaliteit van de dorps
bewoners en dus ook van de dorpskinderen 
een geheel andere is dan die van stadskinderen, 
in dit geval de Leerdamsche kinderen ; dat 
voor het bezoeken van de school te H eukelum de 
gevaren van het veer en het veergeld van éfn 
gulden per kind en per maand voor bijna alle 
ouders een onoverkomelijk bezwaar zijn; dat 
in een op 13 Juli 1934 gehouden ouderavond 
de ouders van alle kinderen besloten hebben 
bij opheffing van hun school een neutraal-bij
zondere school t e stichten ; dat de door de wet 
vereischte waarborgsom in die vergadering 
beschikbaar is gesteld en het vereischte aantal 
kinderen van 60 met 7 overschreden is ; 

O. dat de onderhavige school blijkens de 
stukken 68 leerlingen telt ; dat een zoo groote 
school slechts behoort te worden opgeheven, 
indien daarvan een bezuiniging van werkelijke 
beteekenis het gevolg zal zijn; 

dat dit echter blijkens de ontvangen ambts
berichten ten aanzien van de onderwerpelijke 
school geenszins het geval zal zijn; 

dat toch voor de gemeente K edichem de 
opheffing van deze schoól eerder vermeerdering 
dan vermindering van uitgaven zal medebren
gen, aangezien de leerlingen dezer school zullen 
moeten overgaan naar scholen in de omliggende 
gemeenten en de daarvoor door de gemeente 
Kedichem aan deze omliggende gemeenten te 
verstrekken bijdragen, naar de betrokken Hoofd 
inspecteur van het Lager Onderwijs verwacht, 
iets hoog er zuilen zijn dan de ten Jaste der ge
meente Kedichem komende kosten van instand· 
houding van de onderhavige school; 

dat bovendien de bezuiniging voor het Rijk 
slechts gering zal zijn ; 

dat immers het overgaan van de leerlingen 
der hierbedoelde school naar de scholen in de 
naburige gemeenten blijkens de rapporten van 
het Rijksschooltóezicht tengevolge zal hebben, 
dat althans aan een dezer scholen een leerkracht 
meer zal moeten worden aangesteld ; 

dat derhalve voor het Rijk ten hoogste het 
salaris van een hoofd zal worden bezuinigd, 
waarbij dan nog rekening moet worden gehouden 
met de wachtgeldbedragen, waarmede 's Rijks 
kas tengevolge van het ontslag der aan de school 
te Oosterwijk verbonden leerkrachten korter 
of langer tijd bezwaard kan blijven; 

dat voorts het veergeld, hetwelk voor de naar 
de openbare lagere school te Heukelum over
gaande kinderen zal moeten worden betaald, 
te hoog is om door de ouders te worden gedragen 
en derhalve billijkheidshalve hetzij ten laste 
van het Rijk hetzij ten laste van de gemeente 
zal moeten komen, waarvan ook weer vermin
derin~. der te verkrijgen bezuiniging het gevolg 
zal ZIJn; 

dat onder deze omstandigheden niet tot de 
opheffing van de school te Oosterwijk behoort 
te worden overgegaan en Gedeputeerde Staten 
mitsdien ten onrechte bij het bestreden besluit 
deze opheffing hebben bevolen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland van 25 Juni 1934, B. N°. 3685 
(4• Afdeelin~) G.S. N°. 152/1, te vernietigen. 

Onze Miruster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetensphappen is belast en:,;. 

(A. B.) 

27 November 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 1.) 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot intrek
king van bepalingen der bouwverordening, 
die de strekking hebben te voorkomen, dat 
aan wegen buiten het uitbreidingsplan eene 
intensieve bebouwing ontstaat, temeer 
daar niet te verwachten is dat, zooals de 
Raad had betoogd, de handhaving van 
bedoelde bepa lingen tengevolge zal hebben, 
dat de bouw van woningen voor het minst 
draagkrachtige deel der bevolking in 
noemenswaardige mate zal worden be
moeilijkt. 

Wij WILHELM! A, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad van Ter Neuzen tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland van 15 Juni 
1934, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
een wijziging van de bouwverordening ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
November 1934. n°. 519; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 21 November 1934, n°. 10457 
M/P. B. R" Afd. Volksgezondheid; 

0 . dat de raad der gemeente Ter Neuzen bij 
besluit van 31 Mei 1934 heeft ingetrokken het 
tweede en derde lid van artikel 26 der verorde-
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ning op het bouwen en de bewoning, zoodat 
artikel 26 gelezen wordt: ,,bij het bouwen van 
een gebouw moeten tenzij bij bebouwingsvoor
schriften ingevolge artikel 4-3 der Woningwet 
anders is bepaald, de zijgevels op de erfscheiding 
worden geplaatst, dan wel ten minste 1 meter 
daarvan verwijderd blijven. Indien evenwel 
een zijgevel van een naastgelegen gebouw zich 
op een afstand, grooter dan 0.12 meter en 
kleiner dan 1 meter, uit de erfscheiding bevindt, 
is het plaat,sen van een ,.ijgevel op de erfschei
ding niet toegelaten" ; 

dat het tweede en derde lid van artikel 26 
der verordening. welke bij het genoemde raads
besluit zijn ingetrokken, luiden: ,,Ten aanzien 
van het bouwen buiten de bebouwde kom, 
moet tenzij bij bebouwingsvoorschrifteu in
gevolge artikel 39 der Woningwet anders is be
paald, de afstand van den zijgevel van een 
gebouw, gemeten tot aan de erfscheiding be
dragen: 

a. voor een enkele woning ten minste 2.50 
meter; 

b. voor een dubbele woning ten minste 4 
meter; 

c. voor een blok van meer dan 2 woningen, 
aaneen 4 meter, vermeerderd met 2 meter voor 
elke woning, die het blok meer dan twee wonin
gen bevat. Burgemeester en wethouders kunnen 
toestaan dat een gebouw aan een zijde op kor
teren afstand van de erfscheiding wordt ge
bouwd, mits de totale open ruimte aan weers
zijden van het gebouw ten minste het dubbele 
van de onder a, b en c aangegeven maten be
draagt en geen kortere afstand dan 1 meter 
vanaf de erfscheiding wordt opengelaten" ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zeeland bij 
hun besluit van 15 ,Tuni 1934, n° 230, 3° Af
deeling, hunne goedkeuring aan het genoemde 
raadsbesluit hebben onthouden, uit overweging, 
dat 7,ij met den door hen geraadpleegden Inspec 
teur van de Volksirezondheid van meenine; z\jn, 
dat door dit besluit artikel 26 der verordening 
ten zeerste wordt verzwakt en de voortgezet
te aaneengesloten bouw langs de van uit de 
gemeente loopende wegen (lintbebouwing) 
bezwaarjjjk kan worden tegengegaan; dat h. i. 
nu in de gemeente Ter Neu7.en een uitbreidings
plan in voorbereiding is, in afwachting daarvan 
een bepaling, welke thans voorkomt in artikel 
26, lid 2 (en 3) allerminst kan worden gemist; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij de toepassing van dit voor
schrift gebleken is, dat het tot onbillijkheid 
aanleiding geeft, omdat buiten de bebouwde 
kom speciaal gebouwd wordt door de minst 
gesitueerden, die over het a lgemeen voor de 
volle waarde hunner woning hypotheek moeten 
opnemen, soms zelfs niet over voldoende mid
delen beschikken om den benoodigden bouw
grond te koopen ; dat deze menschen, wier 
loonen tengevolge van de voortdurende crisis 
tot een minimum zijn verlaagd, nu verplicht 
worden meer grond aan te koopen, dan hun 
aanmerkelijk beter gesitueerde collega's in de 
bebouwde kom, waardoor zij zich een hooger 
uitgaaf van f 200.- à f 300.- moeten getroos
ten; dat naar zijne meening het belang der 
volkshuisvesting zich in geen geval verzet tegen 
intrekking der genoemde alinea's van artikel 26; 
dat dan ook alle bezwaren worden geopperd om 

lintbebouwing te voorkomen ; dat de onderlinge 
afstand tusschen enkele woningen, die over het 
algemeen worden gebouwd, is vastgesteld op 
2.50 meter ; dat deze afstand naar zijne mee
ning te gering is, om de bezwaren, die onge
twijfeld aan de lintbebouwing verbonden kunnen 
zijn, ook maar eenigszins weg te nemen; dat, 
om dit te bereiken, de onderlinge afstand der 
woningen wel op 20 meter zou moeten worden 
bepaald; dat het weinige effect, dat de betrokken 
bepalingen sorteeren, dan ook geenszins op
weegt tegen de groote onbillijkheid, welke zij 
in het leven roepen ; dat de voorkoming van 
lintbebouwing bovendien in deze gemeente 
niet noodzakelijk wordt geacht; dat het college 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland mogelijk 
het oog heeft gehad op den Provincialen weg, 
verbindende Ter Neu7,en met Axel, maar daar
bij hun dan ontgaan is, dat Ter euzen buiten 
de bebouwde kom een absoluut dorpskarakter 
heeft ; dat de bepalingen, als thans door hem 
zijn ingetrokken, in de bouwverordeningen der 
omliggende gemeenten niet voorkomen ; dat er 
daarom geen enkele goede grond bestaat, deze 
wel in de bouwverordening van Ter Neuzen 
op te nemen, omdat er geen bezwaar kan be
staan tegen aaneensluitende bebouwing in 
afgelegen polders, waaruit de gemeente Ter 
Neuzen buiten de bebouwde kom grootendeels 
bestaat, en waarin zoo goed als geen verkeer 
voorkomt; dat het verder als een groote onbil
lijkheid gevoeld wordt, dat in de buurtschap 
Sluiskil, deels behoorende tot Ter euzen, 
deels tot Westdorpe, aaneensluitende bebouwing 
onder de gemeente Westdorpe is toegelaten, 
t erwijl het in de gemeente Ter .r euzen is ver
boden; 

O. dat de bepalingen van het tweede en het 
derde lid van art. 26 der bouwverordening van 
Ter Neuzen de strekking hebben te voorkomen, 
dat aan wegen gelegen buiten het uitbreidings
plan, eene intensieve bebouwing ontstaat ; 

dat deze bepalingen in de bouwverordening 
bezwaarlijk kunnen worden gemist. aangezien 
op grond van de overgelegde ambtsberichten 
en de nadere op verzoek van de Afdeeling van 
den Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, ingewonnen inlichtingen moet worden 
aangenomen, dat een intensieve bebouwing 
buiten het uitbreidingsplan langs de toegangs
wegen tot Ter Neuzen uit een stedebouwkundig 
oogpunt geen aanbeveling verdient; 

dat voorts blijkens de ambtelijke stukken 
niet te verwach ten is_ dat de handhaving van 
de bedoelde bepalingen in art . 26 der verorde
ning tengevolge zal hebben , dat de bouw van 
woningen voor het minst draagkrachtige deel 
der bevolking in noemenswaardige mate zal 
worden bemoeilijkt ; 

dat dus de gemeenteraad ten onrechte deze 
bepalingen heeft doen vervallen en Gedepu
teerde Staten terecht aan het raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Sociale Zaken is bel,ist enz. 

(A.B.) 
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28 November 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vergunningsrecht in de gemeente 
Eygelshoven). 

De bepaling, dat bij het verleenen van 
een vergunning voor een nieuw bedrijf voor 
de eerste maal een vergunningsrecht van 
honderd gulden verschuldigd is, vindt 
hierin zijn grond, dat voor een nieuw bedrijf 
een maatstaf voor de berekening van het 
vergunningsrecht naar de huurwaarde in 
verband met den omvang van het bedrijf, 
zooals geschiedt bij vergunningen voor niet 
nieuwe bedrijven, vooralsnog ontbreekt. 

Indien de ver~unning voor een nieuw 
bedrijf tusschent1jds wordt verleend, be
hoort de berekening van het recht bij kwar
talen te geschieden, immers het rekening 
houden met den tijdsduur, waarover de 
vergunning loopt, heeft evenzeer zijn reden 
bij het naar een vast bedrag berekende 
recht, verschuldigd wegens de voor een 
nieuw bedrijf verleende vergunning, als bij 
het naar de gewone regelen berekend recht 
voor de vergunningen voor niet nieuwe 
bedrijven. 

Wet en verordening schrijven voor een 
tusschentijds verleende vergunning ook in 
het algemeen voor, dat het recht bij kwar
talen wordt berekend, zonder een uitzon
dering te maken ten aanzien van een ver
gunning voor een nieuw bedrijf. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Eygelshoven, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Roermond van 22 Jan. 
1934, betreffende den aan A. te Eygelshoven 
opgelegden aanslag in het vergunningsrecht dier 
gemeente; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op . de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen . Wij nveldt, namens den Proc.-Gen., 
strekkende tot verwerping van het beroep ; 

0. dat, art. 1, onder 2°, van de Verordening 
r egelende het heffen van een vergunningsrecht 
voor den verkoop van sterken drank in het klein, 
in de gemeente Eygelshoven, luidt : 

"Indien een vergunning wordt verleend voor 
een nieuw bedrijf, is voor de eerste maal een 
vergunningsrecht van honderd gulden verschul
digd", terwijl art. 5 van die Verordening be
paalt: ,,1. Het jaar, waarvoor het vergunnings
recht is verschuldigd, loopt van 1 Mei van het 
eene tot en met 30 April van het daarop volgende 
j aar. 2. Voor een tusschentijds verleende ver
gunning zijn slechts zooveel vierde gedeelten 
van het vergunningsrecht verschuldigd als er 
kwartalen in het vergunningsjaar over zijn, met 
dien verstande, dat een gedeelte van een kwar
taal voor een geheel geldt ."; 

0. dat aan belanghebbende op 24 Oct. 1932 
eene vergunning werd verleend voor een nieuw 
bedrijf en het geschil tusschen hem en de 
gemeente betreft de vraag, of ter zake van 
die vergunning verschuldigd is het volle bedrag 
van honderd gulden dan wel een gedeelte daar
van berekend naar de in art. 5, onder 2°. aan
gegeven wijze ; 

O. dat de Raad van Beroep heeft overwogen ;,, 
"dat volgens art. 23, sub 3, der Drankwet 

ex art. 1, sub 2, der betreffende verordening van 

de gemeente Eygelshoven een aanslag van f 100 
verschuldigd is, omdat dit recht voor de eerste 
maal verleend werd voor een nieuw bedrijf, 
zooals door appellant wordt erkend ; 

dat evenwel art. 25 der Drankwet en art. 5 der 
voornoemde verordening bepaalt, dat bij tus
schentijds verleende vergunningen, de eerste 
termijn loopt tot 30 April na het verleenen der 
vergunning, in casu 24 Oct. 1932, dat voor dit 
tijdvak het recht bij kwartaal wordt berekend 
en een gedeelte van een kwartaal geldt voor een 
geheel; 

dat derhalve het recht ten deze is te berekenen 
over 3 kwartalen makendef 75 zoodat de aanslag 
te hoog is"; 

O. dat de burgemeester in cassatie heeft 
gesteld, dat deze uitspraak niet strookt met de 
letter en de bedoeling van het bei:>aalde in art . 23 
derde lid, laatste zinsnede, der Drankwet, 
S. 1931, n°. 476, aangezien de hierbedoelde 
heffing een speciaal, van het gewone vergun
ningsrecht anvijkend, karakter draagt en art. 
25, eerste lid, dier wet buiten toepassing dient 
te worden gelaten ; 

0 . hieromtrent: 
dat de bepaling, dat bij het verleenen van een 

vergunning voor een nieuw bedrijf voor de 
eerste maal een vergunningsrech t van honderd 
gulden verschuldigd is, hierin zijn grond vindt, 
dat voor een nieuw bedrijf een maatstaf voor 
de berekening van het vergunningsrech t naar 
de huurwaarde in verband met den omvang 
van het bedrijf, zooals geschiedt bij vergunnin
gen voor niet nieuwe bedrijven, vo ;ralsnog 
ontbreekt; 

dat echter niet valt in te zien waarom, indien, 
zooals hier, de vergunning voor een nieuw bedrijf 
tusschentijds wordt verleend, berekening van 
het recht bij kwartalen achterwege zoude 
moeten blijven, immers het rekening houden 
met den tijdsduur, waarover de vergunning 
loopt, evenzeer zijn reden heeft bij het naar een 
vast bedrag berekende recht, verschuldigd 
wegens de voor een nieuw bedrijf verleende 
vergunning, als bij het naar de gewone r egelen 
berekend recht voor de vergunningen voor 
n iet nieuwe bedrijven; 

dat wet en verordening voor een t usschentijds 
verleende vergunning ook in het algemeen 
voorschrijven, dat het recht bij kwartalen wordt 
berekend, zonder een uitzondering te maken t en 
aanzien van een vergunning voor een n ieuw be
drijf; 

dat het middel dus faalt; 
Verwerpt het beroep. (W) . 

'.l0 November 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 2 Ibis j0 • art. ll.) 

Bij het beoordeelen van een aanvrage om 
vergunning voor een onder art. 2 Ibis val
lende pompinstallatie ten behoeve van een 
duinwaterleiding mogen niet buiten aan
merking blijven bezwaren, ontleend aan 
vrees voor uitdroging van het onliggend 
terrein, welke van het in werking zijn dier 
installatie zou zijn te verwachten . 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. F. Piek en G. C. Bremer, beiden te Wasse-
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naar, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 9 Nov. 1932, B. n° . 7933 
(le Afd.), G. S. n°. 7, waarbij aan het gemeente
bestuur van 's-Gravenhage en zijn rechtver
krijgenden voorwaardelijk vergunning is ver
leend tot het oprichten van een waterpomp
inrichting op een terrein aan den Meijendelsche
weg, kadastraal bekend als gemeente Wasse
naar, sectie G n°. 2917 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 7 
~ovember 1934, n°. 340 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
'ociale Zaken van 27 November 1934, n°. 719H, 

Afd. Arbeid ; 
0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol

land bij besluit van 9 November 1932, G. S. 
n°. 7, aan het gemeentebestuur van 's-Graven
hage en zijne rechtverkrijgenden vergunning 
hebben verleend tot het oprichten van eene 
waterpompinrichting op een terrein aan den 
Meijendelscheweg, kadastraal bekend Wasse
naar, sectie G n°. 2917, overeenkomstig de bij 
dit besluit behoorende beschrijving en platte
grondteekening, onder voorwaarde, dat de 
electromotoren en de daardoor gedreven toestel
len zoodanig moeten zijn en blijven opgesteld op 
stevige fundamenten, dat bij het in werk.in~ zijn 
geen trillingen buiten het terrein der inrictiting 
worden waargenomen ; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij o.a. hebben 
overwogen, dat blijkens het ingekomen proces
verbaal van het gehouden burenverhoor, ver
schillende bezwaren tegen de voorgenomen op
richting van de voormelde inrichting zijn in
gebracht, welke zijn ontleend aan vrees voor 
vermeerderde uitdroging van den bodem met 
de daaraan verbonden schadelijke gevolgen 
voor den plantengroei op de omliggende ter
reinen ; dat bij het verleenen van vergunningen 
krachtens de Hinderwet voor oprichting of 
uitbreiding van waterpompinrichtingen geen 
rekening mag worden gehouden met bezwaren 
van belendende eigenaren, gegrond op mogelijke 
uitdroging van den grond, omdat deze bezwaren 
geen enkel verband houden met den aard van 
de oppompende werktuigen. welke die werktui
gen tegenover de Hinderwet vergunningsplichtig 
maakt; dat intusschen. ter voorkoming van 
hinder in den zin der wet, ten gevolge van de 
opstelling dier werktuigen, een voorwaarde aan 
de vergunning te verbinden zal zijn ; 

dat van dit besluit W. F. Piek en G. C. Bremer, 
beiden te Wassenaar, bij Ons in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat bij de exploitatie 
van de waterleiding, gelijk deze reeds thans 
geschiedt door de 's-Gravenhaagsche Duin
waterleiding, het water aan de omliggende 
terreinen wordt onttrokken, waardoor schade 
aan die terreinen en de beplanting wordt ver
oorzaakt; dat tot staving van een en ander 
moge dienen, dat een bevloeiingsstelsel door 
eenige randbewoners van het duingebied, dat 
zich uitstrekt ten Noordwesten van het Kie
vietspark en de ten Noorden en Zuiden daarvan 
aansluitende terreinen tot stand gebracht is 
moeten worden om de schadelijke gevolgen 
van de droogte voor hunne terreinen te bestrij
den ; dat het niet aan twijfel onderhevig is, 
dat deze droogte een gevolg is van de boven
vermelde exploitatie, omdat zij optrad naar
mate deze exploitatie aan intensiviteit toenam; 

dat intusschen dit bestrijdingsmiddel niet heeft 
kunnen verhinderen, dat steeds grooter gebied, 
en ook dat van hen, appellanten, van water
onttrekking krijgt te lijden, hetgeen blijkt uit 
het droogloopen van slooten en vijvers, afsterven 
van loofhout en andere gewassen; dat onder 
deze omstandigheden de vrees gerechtvaardigd 
is, dat bij uitvoering van de voorgenomen 
plannen van de gemeente 's-Gravenhage de 
schade, waarvan hierboven sprake is, een steeds 
grooteren omvang zal gaan aannemen ; dat zij 
verzoeken het besluit van Gedeputeerde Staten 
te vernietigen ; 

0. dat bij het beoordeelen van een aanvrage 
om vergunning voor een onder het bepaalde 
in artikel 2 sub Ibis der Hinderwet vallende 
pompinstallatie ten behoeve van eene duin
waterleiding niet buiten aanmerking mogen 
blijven bezwaren, ontleend aan vrees voor uit
droging van het omliggende terrein, welke van 
het in werking zijn dier installatie zou zijn te 
verwachten; 

dat immers vergunning is vereischt voor de 
inrichting in haar geheel, zoodat de bezwaren, 
welke tot weigering kunnen leiden, niet zijn 
beperkt tot die, welke rechtstreeks uit den aard 
der als drijfkracht gebezigde electromotoren 
voort pruiten; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten ten on
rechte hebben nagelaten, de door de appellanten 
ingebrachte bezwaren inzake de wateronttrek
k.ing aan de omliggende gronden te onderzoe
ken; 

0. met betrekking tot die wateronttrekking, 
dat blijkens een daaromtrent door een des
kundige commissie ingesteld onderzoek de 
wateronttrekk.ing door afpomping van de bij 
Meijendel gemaakte putten geen invloed zal 
uitoefenen op de begroeiing van het hooge 
duinterreing in de nabijheid ; dat de bedoelde 
wateronttrekking wel invloed zal kunnen uit
oefenen op den stand van het bovengrondwater 
in de lage terreinen langs den duinvoet ; dat 
die eventueele invloed naar de verwachting van 
de commissie niet meer dan 0.10 m. zal kunnen 
bedragen aan den Zuid-oostelijken rand en 
geleidelijk zal kunnen toenemen tot circa 0.20 m 
aan den Noordwestelijken rand van het terrein 
van den appellant Piek ; dat in het park de 
Kieviet practisch geen invloed zal worden uit
geoefend; 

dat de Directeur-Generaal van den Arbeid 
ter zake rapporteerde, dat hem gebleken is : 
dat de gronden van de appellanten, evenals de 
omgeving, lijden onder een ernstig te kort aan 
water ; dat verschillende slooten droog of nage
noeg droog staan en dat een tusschen de eigen
dommen van de beide appellanten gelegen 
kweekerij wegens toenemend watergebrek wordt 
opgeheven ; dat de invloed van de waterlei
dingen op dezen toestand blijkt uit het rapport 
van de bovengenoemde commissie; dat de vraag, 
hoever de wateronttrekking aan deze duin
streek kan gaan, alvorens de grens bereikt is, 
waarbij groote schade aan de eigendommen 
van de appellanten wordt toegebracht, zeer 
moeilijk t e beantwoorden is, doch dat met een 
groote mate van waarschijnlijkheid kan gezegd 
worden, dat deze grens reeds is bereikt of mis
schien zelfs reeds is overschreden ; dat elke 
verdere verlaging van den grondwaterstand 
op de terreinen van de appellanten kan geacht 
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worden schade van ernstigen aard toe te brengen 
aan hunne eigendommen ; dat, nu uit het meer
genoemde rapport der commissie blijkt, dat van 
de aangevraagde pompinstallatie op de terreinen 
van een der appellanten een verlaging van het 
bovengrondwater kan worden verwacht van 
circa 10 tot 20 cm, hij de ingediende bezwaren 
gegrond acht ; dat hem in het onderhavige 
geval geen zoodanige voorwaarden bekend zijn, 
dat aan het bezwaar van gevaar, schade of 
hinder kan worden tegemoetgekomen ; 

dat deze hoofdambtenaar, na.ar aanleiding 
van de openbare behandeling dezer zaak voor 
de Afdeeling van den Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, nader geraadpleegd, 
zijn zooeven vermeld standpunt heeft gehand
haafd, daarbij o. m. opmerkende, dat de door 
het gemeentebestuur geuite meening, dat na 
het in werking stellen van de nieuwe installatie 
de toestand voor de lager gelegen gronden beter 
zal worden, door hem geenszins wordt gedeeld ; 
dat aan de door het gemeentebestuur ver
wachte compensatie van de daling van den 
(boven) grondwaterstand door verminderde 
wateronttrekking dichter bij de oppervlakte, 
een uiterst beperkte beteekenis is toe te kennen 
daar zij geacht moet worden slechts van zeer 
tijdelijken en voorbijgaanden aard te zijn ; 

dat aan de hand van deze ambtsberichten 
bezwaarlijk een andere slotsom is gewettigd dan 
dat te verwachten is, dat door de pompinstal
latie, voor welker oprichting vergunning wordt 
gevraagd, schade aan nabijgelegen eigendommen 
zal worden toegebracht ten gevolge van het 
onttrekken van water aan den bodem, welke 
schade zoo aanmerkelijk is, dat daarin, nu aan 
de bezwaren niet door het stellen van voor
waarden kan worden tegemoetgekomen, aan
leiding moet worden gevonden de gevraagde 
vergunning te weigeren ; 

dat in de openbare vergadering van de afdee
ling, waarin over deze zaak verslag is uitge
bracht, door den gemachtigde van de gemeente 
's-Gravenhage nog een beroep is gedaan op de 
wet van 30 December 1921, Staatsblad n°. 1470, 
tot verklaring van het algemeen nut der ont
eigening van eigendommen, gelegen in de ge
meente Wassenaar, noodig voor de uitbreiding 
van de s:pran ken der Duinwaterleiding der 
gemeente s-Gravenhage, doch dat noch aan 
den inhoud van deze wet, noch aan hetgeen 
zich bij de behandeling daarvan in de Staten
Generaal heeft afgespeeld, een recht kan worden 
ontleend om tot waterwinning op de da-arbij 
betrokken terreinen over te gaan ten koste van 
de door de Hinderwet gewaarborgde belangen 
van derden; 

dat mitsdien het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten behoort te worden vernietigd 
en de vergunning alsnog behoort te worden 
geweigerd; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten, de gevraagde ver
gunning alsnog te weigeren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast enz. 

(A.B.) 

1 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet Art. 248). 

In het feit dat de uitgaven van een ver
eeniging voor wijkverpleging als gevolg der 
tegenwoordige tijdsomstandigheden zijn 
gestegen en de inkomsten daarmede geen 
gelijken tred houden is voor de gemeente 
geen voldoende grond gelegen tot verhoo
ging van het gemeentelijk subsidie, nu 
andere middelen tot vermeerderin~ van 
inkomsten aan de vereeniging ten dienste 
taan, en vermeerdering van uitgaven 

door verhooging van subsidies door de 
gemeente in de huidige omstandigheden 
moet worden vermeden. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders namens den raad 
der gemeente Doesburg tegen het besluit van 
Ged. Staten van Gelderland van 5 Juni 1934, 
n°. 158, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het raadsbesluit van 26 Januari 1934 tot wij
ziging der gemeentebegrooting voor het dienst
jaar 1933; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 19 
September 1934, n°. 503; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 28 November 1934, 
n°. 25363, Afd. B.B. ; 

0. dat de raad der gemeente Doesburg in 
zijne openbare vergadering van 26 Januari 
1934 besloot met wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor het dienstjaar 1933 het 
gemeentelijk subsidie aan de Vereeniging Al
gemeene Wijkverpleging aldaar voor 1933 te 
verhoogen met f 400; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 5 Juni 1934, n°. 158, aan dit 
raadsbesluit goedkeuring hebben onthouden, 
uit overweging, dat onder de tegenwoord ige 
tijdsomstand igheden vermeerder ing van uit
gaven door verhooging van subsidies moet 
worden gemeden; 

dat van dit besluit het gemeentebestuur van 
Doesburg bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat een groot aantal ingezetenen, 
dat zich vroeger liet behandelen door de te 
Doesburg gevestigde geneesheeren, hiertoe we
gens de aanhoudende werkloosheid niet meer 
in staat is en zich nu laat verplegen door de 
"Algerneene Wijkverpleging"; dat als gevolg 
hiervan de uitgaven voor deze vereeniging 
beduidend zijn gestegen; dat met deze meer
dere uitgaven de inkomsten geen gelijken tred 
houden; dat de vereeniging de Algemeen!' 
Wijkverpleging te Doesburg zeer nuttig werk 
verricht en de weigering der goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten in verband met den 
financieelen toestand der gemeente dan ook 
niet als een voldoend argument word t be
schouwd; 

0. dat Wij met Ged. Staten van oordeel zijn, 
dat onder de tegenwoordige tijdsomstandig
heden vermeerdering van uitgaven door ver
hooging van subsidies moet worden vermeden; 

dat het gemeentebestuur in zijn beroepschrift 
wel aanvoert, dat de uitgaven van de hierbe
doelde vereeniging zijn gestegen en de inkom
sten daarmede geen gelijken tred houden, 
doch dat hie,·in nog geen voldoende grond is 
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gelegen om het gemeentelijk subsidie te ver
hoogen; 

dat immers aan deze vereeniging blijkens de 
stukken andere middelen tot vermeerdering 
van haar inkomsten ten dienste staan; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan ; 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 

hela t enz. 
(A.B.) 

3 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Mot.- en Rijw. Regl. art. 8.) 

Indien in verband met bijzondere om
standigheden t. a.v. een bepaalden weg 
[i. c. door de aanwezigheid van een zieken
huis] aan het geven van verkeerssignalen 
op dien weg zoodanige bezwaren zijn 
verbonden, dat daarvan invloed op het 
geven van die signalen is te verwachten, 
dan is aldus voor de vrijheid en veiligheid 
van het verkeer een gevaar aanwezig, het
welk een gesloten-verklaring [door B. en 
W. krachtens besluit van den Gemeente
raad] in het belang van die vrijheid en vei
ligheid kan doen achten. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de 
Rechtbank te Haarlem, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van voormelde Rechtbank 
van 28 Juni 1934, waarbij in hooger beroep 
G. B.hchauffeur, - met vernietiging van een 
door et Kantongerecht te Haarlem bij von
nis van 18 April 1934 gegeven vrijspraak -
terzake van het: ,,als bestuurder van een mo
torrijtuig daarmede een weg, voorzoover die 
ingevolge art. 8 en met inachtneming van het 
bepaalde bij art. 10 van het Motor- en Rijwiel 
reglement voor het verkeer met motorrijtuigen 
in een richting is gesloten, in die richting 
berijden", met toepassing van de artt. 2, 28 
der Motor- en Rijwielwet, 1, 8, 10, 11, 73 van 
het Motor- en Rijwielreglement, art. 1 der 
verordening op de geslotenverklaring van we
gen der gemeente Haarlem van 7 Maart 1928 
en 23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geld
boete van vijftig cents en een vervangende 
hechtenis van één dag; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, luidende: 
S., althans v. t. van de artt. 8, 11 van het 

Motor. en Rijwielreglement j 0
• 209 der Ge

meentewet en art. 11 der Wet van 15 Mei 
1829, S. 28, houdende algemeene bepalingen 
der Wetgeving van het Koninkrijk; daar toch 
volgens art. 8 van het Motor- en Rijwielregle
ment de daar bedoelde wegen uitsluitend ge
sloten kunnen worden verklaard in het be
lang van de vrijheid en veiligheid van het 
verkeer daarover; volgens het tweede lid sub 
c van dit artikel kon die sluiting van den 
ten processe bedoelden weg geschieden krach
tens besluit van den gemeenteraad. De ge
meenteraad heeft bij zijn besluit van 7 Maart 
1928 B. en W. gemachtigd in het belang van 
de vrijheid en van de veiligheid van het ver-

keer bepaalde wegen gesloten te verklaren. 
In het geval van den ten processe bedoelden 

weg hebben echter B . en W . de grenzen van 
art. 209 der Gemeentewet overschreden, door 
te overwegen, dat bezwaren, verbonden aan 
het des nachts geven van verkeerssignalen 
door motorrijtuigen (nabij een ziekenhuis) 
reden zouden kunnen zijn om zulk een weg in 
het belang van de vrijheid en veiligheid van 
het verkeer voor motorrijtuigen gesloten te 
verklaren. 

De afsluiting van dezen weg berust derhalve 
op gronden, die art. 8 van het Motor- en 
Rijwielreglement niet kent, en is derhalve niet 
rechtsgeldig. 

0. dat bij het bestreden vonnis overeenkom
stig de dagvaarding met qualificatie en straf
oplegging als voormeld, ten Jaste van gere
quireerde is bewezen verklaard, dat hij op 
3 Maart 1934, des namiddags omstreeks 10¾. 
uur, in de gemeente Haarlem als bestuurder 
van een vierwielig motorrijtuig daarmede den 
voor het openbaar verkeer openstaanden rij
weg Gasthuisvest en wel het gedeelte, gelegen 
tusschen Kleine Houtstraat en Groot Heilig
land, in de richting van de Kleine Houtstraat 
naar het Groot H eiligland heeft bereden, 
welk weggedeelte, geen Rijks- of Provinciaal 
weggedeelte zijnde, krachtens Besluit van den 
Raad dier Gemeente in het belang van de vrij
heid en de veiligheid van het verkeer, voor 
het verkeer met motorrijtuigen in genoemde 
richting was gesloten van des namiddags 10 
uur tot des voormiddags 6 uur, hetgeen ken
baar was gemaakt door middel van waar
schuwingsborden van een door den Minister 
van Waterstaat vastgesteld model; 

0. ten aanzien van het voorgestelde middel 
tot cassatie: 

dat bij het besluit van B. en W. van Haar
lem van 29 December 1933, waarop de onder
havige gesloten verklaring steunt, is overwo
gen, ,,dat het, in verband met het bezwaar 
verbonden aan het des nachts geven van 
verkeerssignalen door mot.orrijtuigen op de 
Gasthuisvest en den Gasthuissingel, in het be
lang van de vrijheid en de veiligheid van het 
verkeer noodzakelijk is, voor het des nachts 
berijden van genoemde wegen, . regelen vast 
te stellen"· 

dat deze 'overweging niet noodwendigerwijs 
lijdt aan de innerlijke tegenstrijdigheid, die 
requirant daarin blijkbaar speurt; 

dat toch, indien in verband met bijzondere 
omstandigheden ten aanzien van een bepaal
den weg aan het geven van verkeerssignalen 
op dien weg zoodanige bezwaren zijn verbon
den, dat daarvan invloed op het geven van 
die signalen i~ te verwachten, aldus voor de 
vrijheid en veiligheid van het verkeer een 
gevaar aanwezig is, hetwelk een gesloten
verklaring in het belang van die vrijheid en 
veiligheid kan doen achten; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. Berger.] 

(N. J.) 
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3 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Woningwet art. 4.) 

Bij de opmerking, dat ten tijde van de 
totstandkoming van de verordening be
treffende de beschikbaarheid van drink
water in woningen der gemeente Vinkeveen 
en Waverveen de daarbij bed reigdt> straffen 
van hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste drie honderd 
gulden niet in overeenstemming waren 
met de Gemeentewet, ziet r eq. voorbij, dat 
de toegepaste verordening uitvloeisel is 
van art. 1 juncto art. 4 der Woningwet, 
zooals deze luidden toen d e verordening 
tot stand kwam, terwijl art. 41 dier wet 
op overtreding der verordeningen het stellen 
van bedoelde straffen toeliet. 

Naar luid van de verordening is het wel 
degelijk de gemeenteraad, di e langs den 
aangewezen weg van het moet en treffen 
van eene overeenkomst met "de in de ver
ordening genoemde Drinkwaterleiding, de 
eigenaren dwingt tot aansluiting en het 
aangesloten blijven aan die Drinkwaterlei
ding en die aldus zorgt, dat drinkwater 
beschikbaar is . Door t e bepalen, dat de 
aansluiting en waterlevering moet geschie
den op de door Gedep. Staten krachtens de 
provinciale Drinkwaterverordening goed
gekeurde en vastgestelde voorwaarden , 
heeft de Raad niet een deel van de rege
ling aan Gedep. Staten, of eenigen onbe
kenden wetgever, overgedragen. 

Op het beroep van H. G., tuinder, requi-
1·ant van cassatie tegen een vonnis van de 
Rechtbank te Utrecht van 19 Juni 1934, waar
bij in hooger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van het Kantongerecht te 
Utrecht van 28 Februari 1934, requirant ter 
zake van: in de gemeente Vinkeveen en 
Waverveen als eigenaar van eene op 8 Ja
nuari 1928 bestaande en niet onder art. 2 
der verordening, betreffende de beschikbaar
heid van drinkwater in woningen dier ge
meente, vallende woning welke zich bevindt 
in een gebouw, hetwelk met eene dienstleiding 
van niet langer dan 100 Meter aan de drink
waterleiding van de stichting " De drinkwater
le iding Noord-West Utrecht" aangesloten kan 
worden, niet zorg dragen, dat deze woning 
aan voornoemde drinkwaterleiding aangeslo
ten is, en dat in deze woning water uit die 
drinkwaterleiding kan worden geleverd, een 
en ander op de door Ged. Staten van de Pro
vincie Utrecht krachtens de Drinkwaterleiding
verordening voor de Provincie Utrecht 1923 
goedgekeurde of vastgestelde voorwaarden 
voor aansluiting en waterlevering; met aan
haling van de artt. 3 juncto 4 van de veror
dening betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen der gemeente Vinke
veen en Waverveen, zooals deze is gewijzigd; 
23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van tien gulden en vervangende hechtenis 
van vijf dagen; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel ; 
Gelet op de schriftuur van cassatie door re

quirant ingediend; 

0. dat bij het bestreden vonnis, met quali
ficatie en strafoplegging als boven is vermeld, 
ten I aste van requira.1t wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, hetgeen hem bij inlei
dende dagvaarding was tenlastegelegd na
melijk dat hij te Vinkeveen en Waverveen als 
eigenaar van een reeds op 8 Januari 1928 
bestaande en toen reeds als zoodanig in ge
bruik zijnde, niet onder artikel 2 van de Ver
ordening betreffende de beschikbaarheid van 
drinb.,vater in woningen dier gemeente, val
lende woning, (waarvan hij reeds op genoem
den datum en sindsdien onafgebroken eige
naar was) welke woning zich bevond in het 
gebouw, plaatselijk gemerkt V. 242, welk ge
bouw met eene dienstleiding van niet langer 
dan 100 Meter aan de drinkwaterleiding van 
de stichting "De drinkwaterleiding Noord
West-Utrecht" aangesloten kon worden, op 18 
December 1933 niet had zorg gedragen, dat 
deze woning aan genoemde drinkwaterleiding 
was aangesloten en dat in deze woning water 
uit die drinkwaterleiding kon worden gele
verd, een en ander op de door Ged. Staten der 
Provincie Utrecht krachtens de Drinkwater
leidingverordening voor de provincie Utrecht 
1923 goedgekeurde of vastgestelde voorwaar
den voor aansluiting en waterlevering; 

0. dat in de schriftuur allereerst de opmer
king wordt gemaakt, dat de toegepaste ver
ordening niet berust op eenige bepaling van 
de Gemeentewet, omdat daarbij op overtre
ding van eenige bepaling de straf is gesteld 
van hechtenis van ten hoogste twee maanden 
of geldboete van ten hoogste driehonderd gul
den en het stellen van deze straffen op over
treding van zijne verordeningen den gemeente
raad ook mogelijk is gemaakt bij art. 195 der 
Gemeentewet, maar dit artikel in zijn tegen
woordigen vorm eerst in werking is getreden, 
nadat de toegepaste verordening was tot stand 
gekomen, terwijl toen nog gold a~t. 161 van 
de Gemeentewet, dat op overtredmg van de 
gemeenteverordeningen geen hoogere straffe_n 
wilde hebben gesteld dan zes dagen hechtems 
of geldboe~ van vijf en t_wint!g guld~!1; . 

0. dat biJ deze opmerkmg 1s voorb13gezien, 
dat de toegepaste verordening uitvloeisel is 
van art. 1 juncto 4 der Woningwet, zooals die 
wet luidde toen die verordening tot stand 
kwam ter_;,ijl art. 41 van de genoemde wet 
op ov~rtreding van de verordeningen, krach
tens onder andere in artt. 1 en 4 vastgesteld, het 
stellen van hechtenis van ten hoogste twee 
maanden of geldboete van ten hoogste drie 
honderd gulden toeliet; 

0. dat de tweede opmerking in de schriftuur 
betreft den rechtstoestand van de Stichting 
,,De drinkwaterleiding Noord-West:"!Jtrecht", 
welke stichting een lichaam zoude ztJn zonder 
eenige publiekrechtelijke bevoegdheid, aan de 
oprichting waarvan de gemeente Vinkeveen 
geen deel zou hebben genomen, noch waarvan 
zij later deel zoude zijn gaan uitmaken; ,,de 
organen van dit lichaam zouden geen over
heidsorganen zijn" ; 

0. dat, daargelaten, dat niet duidelijk is 
welke voor deze zaak het belang is van deze 
opmerking, uit de stukken, waarvan de H. R. 
kan kennis nemen, omtrent den rechtstoestand 
van de genoemde Stichting niets blijkt, zoodat 
de opmerking feitelijken grondslag mist; 
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0. dat vervolgens in de schriftuur wordt 
betoogd, dat een of meer van de artikelen 1, 
4 en 58 van de Woningwet; 209 onder a en 
76, eerste lid, van de Gemeenrewet; 1 en 91 
Sr. zijn geschonden of verkeerd toegepast door 
de bepalingen van de artt. 3 juncto 4 van de 
bovengenoemde verordening van Vinkeveen 
en Waverveen niet onverbindend te verkla
ren, maar daaraan toepassing te geven; 

dat deze bewering wordt toegelicht in een 
niet door d~idelijkheid uitmuntend betoog, in 
hoofdzaak hierop neerkomend, dat volgens de 
Woningwet de gemeenteraad zelf voorschriften 
heeft vast te stellen onder andere omtrent de 
beschikbaarheid van drinkwater in woningen, 
maar zu lks hier niet is geschied, omdat in de 
toegepaste bepalingen is voorgeschreven, dat 
het aangesloten zijn aan " De Drinkwarerlei
ding Noord-West-Utrecht" en de waterleve
r ing zullen geschieden op de door Ged. Staten 
van de provincie Utrecht krachtens de Drink
waterverordening voor de provincie Utrecht 
1923, goedgekeurde of vastgestelde voorwaar
den voor aansluiting en waterl evering; 

0. dat het eerste lid van art. 3 van de ver
ordening betreffende de beschikbaarheid van 
drinkwater in woningen, zooals dit gewijzigd 
door den raad der gemeente Vinkeveen en 
Waverveen is vastgesreld, inhoudt dat de 
eigenaar van eene op 8 J anuari 1928 bestaan
de en niet onder art. 2 dezer verordening val
lende woning, welke zich bevindt in een ge
bouw, hetwelk met een dienstleiding van niet 
langer dan 100 Meter aan de drinkwaterlei
ding van de Stichting " De Drinkwaterleiding 
Noord-West-Utrecht" aangesloten kan worden, 
is verplicht zorg te dragen, dat deze woning 
aan voornoemde Drinkwaterleiding aangeslo
ten is en dat in deze woning water uit die 
Drinlnvaterleiding kan worden geleverd, een 
en ander op de door Ged. Staten van de Pro
vincie Utrecht krachtens de Drinkwaterveror
dening voor de Provincie Utrecht 1923, goed
gekeurde of vastgestelde Voorwaarden voor 
aansluiting en wat;erlevering; dat art. 4 op 
overtreding van eenige bepaling van de ver
ordening straf srelt; 

dat het dus de gemeenteraad is, die, langs 
den aangewezen weg van het moeten treffen 
van eene overeenkomst met de in de verorde
ning genoemde Drinkwaterleiding, de eigena
ren dwingt tot aansluiting en het aangesloten 
blijven aan die Drinkwaterleiding en die aldus 
zorgt, dat drinkwater beschikbaar is; 

dat de gemeenteraad door t;e bepalen, dat 
de aansluiting en waterlevering moet plaats 
vinden op de door Ged. Staten krachtens de 
provinciale Drinkwat;erverordening goedge
keurde of vastgestelde voorwaarden, niet het 
geven van een deel van de regeling heeft over
gédragen aan Ged. Staten, of eenigen onbe
kenden wetgever, wiens voorschriften de raad 
als de zijne wenscht aangemerkt te zien, zoo
a ls in de schriftuur wordt staande gehouden , 
maar nader heeft aangegeven welke overeen
komst tot aansluiting en waterlevering door 
de eigenaren met de Drinkwaterleiding zal 
moeten worden afgesloten, namelijk eene tot 
het afsluiten waarvan de Drinkwaterleid ing 
bevoegd is, als zijnde de voorwaarden door 
Ged. Staten goedgekeurd of vastgesteld krach
tens de provinciale Drinkwaterverordening ; 

dat da n ook niet is in te zien op welken 
grond de bepaling van art. 3 onverbindend 
zoude zijn, zoodat van r.chending of verkeerde 
toepassing van de in de grief genoemde wets
artikelen geen sprake kan zijn ; 

0 . dat ten slotte in de schriftuur nog be
schouwi ngen gewijd worden aan den inhoud 
van de voorwaarden voor aansluiting en wa
terl evering, waaromtrent requirant ter terecht.. 
zitting in hooger beroep mededeelingen zoude 
hebben gedaan en welk punt daarom in het 
b(lstreden vonnis niet met stilzwijgen mocht 
zijn voorbijgegaan, maar dat dit alles afstuit 
op de omstandigheid, dat daarvan uit de stuk
ken, waarvan de H. R. kennis neemt, niets 
blijkt, zoodat dit alles feitelijken grondslag 
mist; 

0. dat dus geen van de grieven in de 
schriftuur te berde gebracht, tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie van 
den Adv.-Gen. B erger.] 

(X . J. ) 

5 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Vermakelijkheidsbelasting in de 
gem eente Maastricht). 

Het maken van muziek op een tentoon
st elling kan niet op één lijn worden gesteld 
met een muziekuitvoering. 

Het feit, dat de muziek in het tentoon
stellingsgebouw werd t en gehoore gebracht 
door de z.g.n. standhouders of door perso
nen in hun dienst, buiten medezeggenschap 
van belanghebbenden, heeft den R. v. B. 
kunnen leiden tot de beslissing, dat de 
muziek van bijkomstigen aard was en met 
de tentoonstelling een geheel uitmaakte. 

Op grond van deze omstandigheid heeft 
de R. v. B . kunnen aannemen, dat hier 
geen sprake was van een muziekuitvoering 
in den zin van art. 1 of van een andere aan 
de tentoonst elling verbonden vermakelijk
heid in den zin van art. 3, letter c, der 
verordening. 

De R. v . B. is van oordeel, dat ten deze 
de opzet van de t entoonstelling was het 
propageeren van in Maastricht geve tigde 
industrieën , waarmede hij t evens uitmaakt, 
dat met het houden der tentoonstelling 
een ideëel doel werd nagestreefd en zulks 
niet middel was tot winstbejag, zoodat de 
R. v. B., op grond van voormeld oordeel 
en wel degelijk acht slaande op de bepaling 
omtrent de bestemming van een eventueel 
overschot, zonder nadere motiveering kon 
beslissen, dat de tentoonstelling niet ge
winshalve gehouden werd. 

Dat oordeel is van feitelijken aar d en 
mitsdien wordt de juistheid daarva n in 
cassatie te vergeefs betwist. 

Aan het bij art. 16 Wet R. v. B. gestelde 
vereischte is voldaan, indien het oorspron 
kelijke van 's Raads uitspraak den dag der 
u itspraak inhoudt. 

Het feit dat aan de gemeente een afschrift 
van de uitspraak is toegezonden, in welk 
afschrift de datum ontbreekt, kan niet 
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afdoen, omdat belanghebbenden een door 
den ecretaris van den R. v. B. voor con
form geteekend afschrift hebben overge
legd, dragende den datum 27 Jan. 1934, 
waaruit moet worden afgeleid, dat ook het 
oorspronkelijke van dien datum is voorzien. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentebelastingen te Maas
tricht, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voorde Directc Belastingen teRoermoad 
van 27 Jan. 1934, betreffende den aan A. B, C 
en D, tezamen vormende het comité der "Eerste 
Mastreechter Industrie Ten toen stelling", opge
legden aanslag i 11 de belasting op vermakeliJk
heden der gemeente Maastricht; 

Gezien de stuk.ken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Wijnveldt .. . . tot vernietiging der 
bestreden uitspraak en verwijzing der zaak 
naar den Raad van Beroep te Roermond ter 
verdere berechting en afdoening; 

0. dat in art . 1 der verordening van de ge
meente Maastricht op de heffing van voormelde 
belasting onder "vermakelijkheden" onder 
meer worden verstaan : ,,zang- en muziekuit
voeringen, - daaronder begrepen mnziek, 
welke mechanisch of automatisch wordt voort
gebracht - en tentoonstellingen", een en ander, 
indien zij beantwoorden aan bepaalde, thans 
niet t er zake dienende, voorwaarden ; 

dat art. 3, onder c, bepaalt, dat de belasting 
niet verschuldigd is voor tentoonstellingen, 
welke niet gewinshalve worden gehouden, voor 
zooverre de toegangsgelden geen recht geven 
tot bijwoning van andere aan de tentoonstelling 
verbonden vermakelijkheden ; 

0. dat belanghebbenden, aan wie ter zake 
van de door hen van 21 tot en met 29 Jan. 1933 
gehouden tentoonst elling in voormelde belas
ting een aanslag is opgelegd ten bedrage van 
f 288.39, van de beschikking van den Gemeente
raad, waarbij die aanslag, nadat belanghebben
den hadden gereclameerd, werd gehandhaafd, 
in beroep zijn gekomen, onder meer en voor 
zoover thans van belang, op grond dat art. 3, 
onder c, der verordening op voornoemde ten
toonstelling toepasselijk is, hetgeen door de 
gemeente, onder verwijzing naar hetgeen bij 
voormelde beschikking was aangevoerd, is 
bestreden; 

0. dat de Raad van Beroep de belangheb
benden op dit punt in het gelijk heeft gesteld, 
na dienaangaande te hebben overwogen : 

,,dat door belanghebbenden is aangevoerd, 
dat op deze tentoonstelling de vrijstelling be
doeld in art. 3, sub c, der betrekkelijke verorde
ning van toepassing is, daar deze tentoonstel
ling niet gewinshalve werd gehouden, terwijl de 
toegangsgelden geen recht gaven tot bijwoning 
van andere aan de t entoonstelling verbonden 
vermakelijkheden ; dat toch een ideëel doel 
werd nagestreefd, namelijk het propagandeeren 
van de Maastrichtsche industrie, hetgeen onder 
andere kan blijken uit het feit, dat verschillende 
aanvragen van niet-Maastrichtsche instellingen 
geweigerd zijn, en dat zulk een ideëel doel niet 
vereenigbaar is met den opzet om winst te 
behalen ; dat bij dien opzet der tentoonstelling 
geen lucratief doel voorzat en dat bepaald 
werd , dat, bijaldien na afloop mocht blijken, 

dat de inkomsten grooter zouden zijn dan de 
uitgaven, dit eventueele overschot ten goede 
zou komen aan de Kas der Mastreechter Fanfaar 
"St. Joesep"; dat het maken van muziek in het 
tentoonstellingsgebouw aan die tentoon telling 
niet het karakter van tentoonstelling kan ont
nemen, t erwijl deze muziek bovendien door de 
standhouders zelf of in hun dienst is geprodu
ceerd, waarbij het comité geen medezegging
schap had; dat verder aan deze tentoonstellirig 
ook geen andere "vermakelijkheid " is verbon
den geweest ; 

,,dat de burgemeester blijkens zijn vertoog
schrift van meening is, dat de tentoonstelling 
werd gehouden ten bate van de Mastreechter 
Fanfaar "St. J·oesep", da-ar de opzet onder 
andere was het behalen van winst ten gunste 
van de kas van genoemde vereeniging, en dat 
dus deze tentoonstelling niet valt onder de 
vrijstelling van art . 3, sub c, der desbetreffende 
verordening ; 

"dat de R aad hieromtrent van oordeel is, dat 
de tentoonstelling niet gewinshalve werd ge
houden, waar de opzet was het propageeren van 
in Maastricht gevestigde industrieën, waaraan 
niet afdoet het feit, dat bepaald was dat even
tueel behaald voordeel ten gunste zou komen 
van de kas der Mastreechter Fanfaar "St. 
Joesep"; 

"dat in gemeld gemeenteraadsbesluit wordt 
gezegd, dat tijdens de tentoonstelling mnziek 
werd gemaakt, en te kennen wordt gegeven 
dat daarom de tentoonstelling onder vermake
lijkheden zou zijn te rangschikken, aangezien 
onder vermakelijkheden worden verstaan onder 
andere muziekuitvoeringen; 

"dat echter het maken van muziek op de 
t entoonstelling door de Raad van zoo bijkom
stigen aard wordt geacht, dat het maken van 
deze muziek niet als een muziekuitvoering kan 
worden beschouwd ; 

"dat de gemeenteraad in genoemd besluit 
nog aanvoert, dat het toegangsbewijs voor de 
t entoonstelling tevens r echt gaf tot bijwoning 
van de muziekuitvoering en dus niet zou zijn 
voldaan aan de voorwaarde, welke voor de 
vrijstelling van tentoonstellingen, welke niet 
gewinshalve worden gehouden, is gesteld, name
lijk dat de toegangsgelden geen recht geven tot 
bijwoning van andere aan de tentoonstelling 
verbonden vei:makelijkheden ; 

"dat gemelde muziek, zooals hierboven is 
overwogen, door den Raad niet als een muziek
uitvoering wordt beschouwd, en evenmin 
geacht kan worden een andere aan de tentoon
stelling verbonden vermakelijkheid t e zijn, doch 
geen vermakelijkheid is en bovendien met de 
tentoonstelling een geheel uitmaakt ;" 

0. dat de gemeente al middelen van cassatie 
heeft voorgest eld : . 

1°. verkeerde toepassing of schending van 
art. 1 der "Verordening op de heffing van een 
Vermakelijkheidsbelasting in de gemeente 
Maastricht" ; 

2°. verkeerde toepassing of schending van 
art. 3, letter c, van dezelfde verordenin~ ; 

3°. verkeerde toepassing of schendmg van 
art. 16 van de wet van 19 Dec. 1914, S. 564; 

0. dat blijkens de toelichting het tweede 
middel als grieven omvat: dat de Raad van 
Beroep ten onrechte : 

a. de gehouden tentoonstelling heeft aange-
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merkt als "eene t entoonstelling, ,~elke niet 
gewinshalve wordt gehouden" ; 

b. de tijdens en na de tentoonstelling gegeven 
muziekuitvoeringen niet heeft beschouwd als 
eene vermakelijkheid in den zin der verordening; 

terwijl het derde middel op de navolgende 
grieven ber.ust : 

1°. dat in het aan de gemeente toegezonden 
en door haar overgelegde afschrift van de be
str eden uitspraak de datum ontbreekt, waarop 
deze werd vastgesteld, en dat daaruit moet 
worden afgeleid dat ook de minuut der uitspraak 
n iet is gedagteekend en derhalve de uitspraak 
n ietig is ; 

2°. dat 's Raads uitspraak, wat betreft de 
beslissing, dat de tentoonstelling niet gewins
halve werd gehouden , niet met redenen is 
omkleed; 

0. dat ter toelichting van deze middelen en 
grieven nog is aangevoerd : 

aangaande het eerste middel en de tweede 
grief van het tweede middel : 

dat blijkens art. 1 der verordening ook onder 
de belasting vallen vermakelijkheden, welke 
tegelijk bestaan uit een tentoonstelling en uit 
muziekuitvoeringen, gelijk die, welke tijdens 
de tentoonstelling werden gegeven, namelijk in 
den vorm van met versterkers t en gehoore ge
brachte gramofoon- en radiomuziek ; dat de 
Raad door te overwegen, dat het maken van 
deze muziek, wegens haar bijkomstigen aard, 
niet als een muziekuitvoering kan worden be
schouwd, in strijd komt met voormeld artikel, 
hetwelk alle muziekuitvoeringen tot vermake
lijkheden stempelt, zonder te onderscheiden, of 
zij het hoofdelement, dan wel een meer bijkom
stig element van een gecombineerde vermake
lijkheid vormen ; dat bovendien in den regel 
met het maken van muziek tot 12 ure des nachts 
werd voortgegaan, nadat de eigenlijke t entoon-
telling reeds om 10 ure des avonds gesloten 

was; 
aangaande de eerste grief van het tweede en 

de tweede grief van het derde middel : 
dat het oordeel van den Raad van B eroep, 

dat de opzet der tentoonstelling was het propa
geeren van in Maastricht gevestigde industrieën, 
geen voldoende motiveering vormt voor zijn 
beslissing, dat de t entoonstelling niet gewins
halve werd gehouden, aangezien ook een t en
toonstelling, die aldus wordt opgezet, gewins
halve gehouden kan worden ; dat de R aad had 
behooren te beslissen, dat de ondernemers der 
tentoonstelling het oogmerk hadden daarmede 
winst t e maken, weliswaar niet voor zich zelven, 
doch ten behoeve van het fanfarecorps, in welks 
kas een eventueel batig saldo gestort zou 
\\1orden; 

0. wat het eerste middel en de tweede grief 
van het tweede middel betreft : 

dat daarbij, blijkens de toelichting, het 
maken van muziek op één lijn wordt gesteld 
met een muziekuitvoering, ten onrechte echter, 
aangezien dit strijdt met het taalgebruik, en 
art . 1 der verordening, in overeenstemming 
daarmede, niet alle muziek tot vermakelijkheid 
stempelt, doch alleen die muziek, welke een 
muziekuitvoering vormt, naar omstandigheden 
moet worden beoordeeld, of dit het geval is; 

dat, t erwij l de gemeente zich omtrent bijzon
derheden van de onderhavige muziek niet heeft 
uitgelaten de Raad van Beroep kenlijk als j•iist 

aanneemt hetgeen belanghebbenden dienaan
gaande hebben gesteld, t e weten "dat zij in het 
tentoonstellingsgebouw werd ten gehoore ge
bracht door de zoogenaamde standhouders of 
door personen in hun dienst, buiten medezeggen
schap van belanghebbenden", welk een en ander 
den Raad heeft kunnen en mogen leiden tot de 
feitelijke ·en daarom in cassatie onaantastbare 
beslissing, dat de muziek van bijkomstigen 
aard was en met de t entoonst elling een ~eheel 
uitmaakte, of met andere woorden, dat zij niet 
op zich zelf moet worden beschouwd doch als 
uitmakend een onderdeel van de tentoonstelling; 

dat de Raad van Beroep op grond van deze 
omstandigheid, zonder schending van na te 
melden artikelen heeft kunnen aannemen , dat 
hier geen sprake was van een muziekuitvoering 
in den zin van art. 1 of van een andere aan de 
tentoonstelling verbonden vermakelijkheid in 
den zin van art. 3, letter c, der verordening ; 

dat niet blijkt dát het maken van muziek 
des avonds na sluiting der tentoonstelling r eeds 
vroeger in dit geding ter sprake is gekomen, 
t erwijl daarop. niet met vrucht voor het eerst 
in cassatie een beroep kan worden gedaan ; 

dat mitsdien middel en grief niet tot cassatie 
kunnen leiden ; 

0. aangaande de eerste grief van het tweede 
en de tweede grief van het derde middel : 

dat niet onmogelijk is, dat het houden van een 
industriet entoonstelling slechts middel is, ter
wijl het doel is winst t e behalen ; 

dat echter de Raad van Beroep van oordeel 
is, dat t en deze de opzet van de t entoonstelling 
was het propageeren van in Maastricht ge
vestigde industrieën, waarmede hij tevens uit
maakt, dat met het houden der t entoonstelling 
een ideëel doel werd nagestreefd en zulks niet 
middel was tot winstbejag, zoodat de Raad, 
op grond van voormeld oordeel en wel degelijk 
acht slaande op de bepaling omtrent de bestem
ming van een eventueel overschot, zonder 
nadere motiveering kon beslissen, dat de ten
toonstelling niet gewinshalve gehouden werd; 

dat meergemeld oordeel van feitelijken aard 
is en mit sdien de juistheid daarvan in cassatie 
t evergeefs wordt betwist; 

dat beide grieven derhalve falen ; 
0. ten aanzien van de eerste grief van het 

derde middel : 
dat aan het bij art. 16 der W et op de Raden 

van Beroep gestelde vereischte is voldaan, indien 
het oorspronkelijke van 's Raads uitspraak den 
dag der uitspraak inhoudt; 

dat het feit, waarop de grief berust, namelijk 
dat aan de gemeente een afschrift van de 
uitspraak is toegezonden, in welk afschrift de 
datum ontbreekt, niet kan afdoen, omdat 
belanghebbenden een door den secretaris van 
den Raad van Beroep voor conform geteekend 
afschrift hebben overgelegd, dragende den da
tum 27 Jan. 1934, waaruit moet worden afge- · 
leid, dat ook het oorspronkelijke van dien datum 
is voor ien; 

dat dus ook deze grief niet opgaat ; 
Verwerpt het beroep. 

(W.) 
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5 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteig.wet art. 40). 

Rechtb .: Nu de gronden één complex vor
men en als één geheel zijn te beschouwen en 
als zoodanig toekomstig bouwterrein z~jn, 
komt die hoedanigheid ook aan elk gedeelte 
van het complex toe, dus ook aan den te 
onteigenen grond, al mag die te onteigenen 
strook niet bebouwd worden. Doorsnee
waarde. 

Hooge Raad: Volgens de feitelijke vast
stelling der Rechtbank is afzonderlijke 
verkoop van eenig deel van het complex en 
dus ook van de te onteigenen strook zooal 
niet geh eel uitgesloten, dan toch zoo on
waarschijnlijk te achten, dat daarmede 
voor de waardebepaling geen rekening 
behoeft t e worden gehouden . Onder deze 
omstandigheden moet grondslag van de 
berekenin~ van de waarde van het ont
eigende zi1n de koopsom van het geheele 
complex. boor op de basis van laatstge
noemde koopsom de waarde van het ont
eigende naar een doorsneeprijs per M2 te 
berekenen, heeft de Rechtb. de wet niet 
geschonden. 

Jhr. Mr. Dr. Herman Adriaan van Karne
beek, Commissaris der Koningin in de pro
vincie Zuid-Holland , wonende te 's-Graven
hage, op wiens naam het onteigeningsgeding 
volgens de wet wordt gevoerd ten behoeve van 
de provincie Zuid-Holl and, eischer tot cassatie 
van een vonnis der Arr.-Rechtbank te Rotter
dam den llden October 1934 tusschen par
tijen gewezen, advocaat Jhr. Mr. G. W. van 
der Does; gepleit door Mr. A. F. Visser van 
IJzendoorn; 

tegen-: 
1 °. Leendert Hofman, wonende te Bergschen
hoek; 2°. Johannes Marinus Hofman, wonen
de te Hillegersberg, verweerders in cassatie, 
zijnde de eerste vertegenwoordigd door Mr. 
A. E. J. Nysingh, de tweede door Mr. J . W. 
de Kanter. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Post alia: 
Tegen de uitspraak van de Rechtbank wordt 

als middel van cassatie aangevoerd: S ., althans 
v. t. van artt. 152 Grondwet, 48 Rv. en 3, 18 , 
37, 40 en 41 Onteigeningswet, door, na ten 
aanzien van het te onteigenen terrein o. a. te 
hebben overwogen: 

"dat zijnerzijds echter eischer, hoewel het 
geheele complex als toekomstig bouwterrein 
beschouwend, desalniettemin meent, dat het 
te onteigenen deel daarvan niet als zoodanig 
moet worden gewaardeerd, omdat deze strook 
niet alleen valt binnen de rooilijn, geprojec
teerd op een a fstand van 10 M. u it de nor
male onteigeningsgrens, maar buitendien in 
het uitbreidingsplan van de gemeente Hille
gersberg tot "weg" is bestemd, zoodat van een 
bebouwing van die strook nooit sprake zal 
kunnen zijn; 

,,0. dat deze opvatting der Rechtbank on
juist voorkomt ; dat weliswaar ten deze met 
het bestaan van rooilijn en uitbreidingsplan is 
rekening te houden en de te onteigenen strook 
inderdaad niet zal mogen worden bebouwd, 

doch zulks het daaraan door eischer verbonden 
gevolg niet wettigt; 

,,dat toch, waar de aan intervenient toebe
hoorende gronden één complex vormen en als 
een geheel zijn te beschouwen en als zoodanig 
toekomstig bouwterrein zijn, die hoedanigheid 
ook aan een elk gedeelte van het complex. 
dus ook aan den te onteigenen grond is ver
bonden; 

"dat immers de normale loop van zaken 
medebrengt dat der gel ijk terrein a ls een ge
heel wordt verkocht en niet wordt gesplitst: 

"0. dat thans moet worden nagegaan op 
welke waarde de te onteigenen grond moet 
worden geschat;" 

en in aansluiting daaraan te hebben over
wogen: 

"dat deskundigen met inachtneming van 
all e genoemde factoren voor intervenient's per
ceel en zijn gekomen tot een doorsneewaarde 
van f 4.75 per M2 , makende voor de totaal te 
onteigenen strook, groot 655 M2 , een bedrag 
van f 3111,25, welke som door de Rechtbank 
wordt overgenomen;" 

als waarde van den te onteigenen grond aan 
te nemen f 4. 7 5 per M2 , makende in totaal 
f 3111.25; 

ten onrechte: 
daar aldus in aarunerking is genomen eene 

andere dan de werkelijke waarde van het -
door ligging binnen de rooilijn en bestemming 
tot weg in vergelijking met de overige deelen 
van het complex in waarde gedrukte - ont
eigende; 

en de Onteigeningswet den Rechter de vrij
heid niet laat, instede van de werkelijke waar
cle van het onteigende in aanmerking te nemen 
de doorsneewaarde van een meer omvattend 
terrein, zelfs indien dat terrein met hetgeen 
onteigend wordt één geheel vormt, en een 
dergelijk terrein als een geheel pleegt te wor
den verkocht, 

zijnde ten deze ook nog acht te geven op 
de omstandigheid, dat voor de extra relatieve 
waarde die de te onteigenen voorstrook heeft 
in verband met de gesteldheid der achter! ig
gende terreinen, in het vonnis afzonderlijke 
bedragen zijn uitgetrokken. 

Terwijl de ook in cassatie gedagvaarde partij 
L. Hofman zich refereert, is door partij L. M . 
Hofman het middel bestreden en is er ook op 
gewezen dat het middel niet tot cassatie zou 
kunnen leiden, omdat daarin niet is aange
haald art. 72a der Onteigeningswet. D it arti
kel werd bij art. 51 van de Wegenwet ( van 
31 Juli 1930 S. 342} ingevoegd en trad op 1 
October 1932 in werking. De onderhavige ont
eigening geschiedt evenwel niet ingevolge ge
meid artikel, maar krachtens een op art. 10 
der Onteigeningswet gegronde wet van 18 
Maart 1931, S. 105, waarbij is verklaard, dat 
het a lgemeen nut de onteigening vorderde 
van perceelen noodig voor den aanleg en de 
verbetering van een weg van Hillegersberg 
naar Kruisweg in de gemeenten Hillegersberg, 
Bergschenhoek en Bleiswijk. De aanwijzing 
ter onteigening o. a . van het perceel waarnver 
het in dit geding gaat, geschiedde bij K. B. 
van 24 September 1932 n°. 27, dus ook vóór 
genoemd art. 72a der Onteigeningswet in wer
king was getreden. De grondslag van deze 
onteigening kan derhalve niet zijn dit art. 72a. 
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maar deze wordt gevonden in hoofdstuk II 
der Onteigeningswet. Aanhali ng van art. 72a 
in het middel van cassatie was derhalve niet 
vere ischt. 

De door eischer tot cassatie gestelde grief 
houdt in, dat de Rechtbank bij de bepaling 
van de schadeloosstelling in strij d met i!P wet 
niet de werkelijke waarde van het onte igPnile 
in aanmerking zou hebben genomen, maar in 
plaats daarvan de doorsneewaarcle van een 
meer omvattend terrein. 

De Rechtbank heeft ten aanzien van het te 
onteigenen terrein fe itelijk beslist, dat de aan 
J . M. Hofman toebehoorende gronden één 
complex vormen en als een geheel zij n te be
schouwen als zoodanig toekomstig bouwtenein 
zijn, en deze hoedanigheid ook aan elk ge
deelte van het complex, dus ook aan den te 
onteigenen grond, is verbonden; deze beslis
sing is hierop gebaseerd, dat de normal e loop 
van zaken meebrengt, dat dergelijk terrein 
als een geheel wordt verkocht en niet wordt 
gesplitst. 

De R echtbank. heeft vervolgens ter bepaling 
van de waarde van den te onteigenen grond 
als deugdelijk vergelijkingsmateriaal aanvaard 
een drietal door deskundigen naar voren ge
brachte verkoopingen van perceelen, in de 
onm iddellijke nabijheid van de terreinen van 
Hofman gelegen, welke verkoopingen vielen 
in 1933 en de eerste helft van 1934, en waar
bij prij zen werden besteed van f 3 tot f 4 per 
M2 en met de deskundigen, die voor de te 
onteigenen grond waren gekomen tot een 
doorsneewaarde van f 4. 75 per M 2, stelde de 
R echtbank de voor de te onteigenen strook te 
betalen schadeloosstel ling vast op f 3111.25. 

Volgens de ingebrachte grief zou de recht
bank aldus doende in strijd met de wet een 
andere dan de werkelijke waarde hebben 
vastgesteld. Eischer tot cassatie spli tst de te 
onte igenen grond van den overigen grond en 
stelt zich op het standpunt dat de waarde van 
de strook e igenlijk alleen bestaat in de waarde
vermindering, die het overblijvende ondergaat 
wanneer de strook verdwijnt en tot weg wordt 
verhoogd ; a ll een waar thans de strook deel 
uitmaakt van de tuinderij , meent eischer eigen 
waarde van de strook te moeten vergoeden. 
De Rechtbank heeft rekening gehouden met 
het bestaan van roo ilijn en uitbreidingsplan 
en met de omstandigheid, dat de strook niet 
zal mogen worden bebouwd, en heeft, een en 
ander in aanmerking nemende, beslist, dat de 
gronden één complex vormen en als een ge
heel zijn te beschouwen en wel als toekomstig 
bouwterrein. Hierin heeft de R echtbank aan
le iding gevonden om de waarde van den te 
onteigenen grond te bepalen in verband met 
het geheel, het complex, waartoe het behoo ,'t 
en dien grond n iet als een zelfstandig object 
te beschouwen. Ik zie niet in, dat de Recht
bank hiermede in strijd met de wet zou h ebben 
gehandeld. 

Volgens de rechtspraak van den H . R. is 
onder de werkelijke waarde te verstaan, de 
verkoopwaarde. {Zie arrest 23 Aug. 1926 
W. 11556, N. J . 1926, 1148). Nu de Recht
bank feitelijk had beslist, dat de te onteigenen 
grond als toekomstig bouwterrein een geheel 
uitmaakt met den overigen aan Hofman toe
behoorenden grond en dit a lles als bouwter-

rein als een geheel zou zijn te verkoopen en 
niet gesplitst, bracht dit ook verder mede, dat 
de verkoopwaarde van de te onteigenen strook 
gewaardeerd werd als behoorende tot dat com
p lex. Dit deed de Rechtbank door reken ing 
houdende met de in aanmerking komende fac
toren een waarde te bepalen, voor het ge
heele complex welke door toepassing van de 
methode van vergelijking met andere percee
l en, werd vastgesteld op een doorsneewaarde 
van f 4. 75 per M2 en in overeenstemming 
hiermede, de waarde van de te onteigenen 
grond te bepalen op f 3111.25. Di t bedrag 
vertegenwoordigt derhalve de waarde, welke 
aan den te onte igenen grond is toe te kennen 
bij verkoop van het complex en zoodoende 
werd m. i. niet een andere waarde vastgesteld 
dan de in art. 40 der Onte igeningswet ge
noemde werkelijke waarde. H et stond aan de 
R echtbank vrij op de wijze, zooals zij deed. 
de werkelijke waarde te bepalen. W aar het 
middel er van uitgaat, dat de Rechtbank een 
andere dan de werkelijke waarde in aanmer
king heeft genomen, mist het dus naar mijne 
opvatting fe itelijken grondslag. 

Mijn conclusie strekt mitsdien tot verwer
ping van het beroep met veroordeeling van 
den e ischer tot cassatie in de kosten op het. 
beroep in cassatie gevall en. 

De Hooge R aad, enz. ; 
0 . dat, voorzooveel thans van bel ang, u it 

het bestreden vonnis en het daaraan vooraf
gaand interlocutoir vonnis van 25 Januari 
1934, waarnaar in eerstgemeld vonnis word t 
verwezen, blijkt: 

dat bij de wet van 18 Maart 1931, S. 105 , 
is verklaard, dat het a lgemeen nut de ont
eigening vordert ten name der provincie Zuid
Holl and van perceelen noodig voor den aan
leg en de verbetering van een weg Hillegers
berg naar Kruisweg, in de gemeenten Hill e
gersberg, Bergschenhoek en Bl eiswijk ; 

dat ter uitvoering van genoemde wet bij 
Koninklijk Besluit van 24 September 1932 

0
• 27 onder meer ter onteigening is aange

wezen het kadastraal perceel gelegen onder 
de gemeente Hillegersberg in Sectie A vroe
ger n° . 9692, thans deel uitmakende van het 
kadastrale perceel N °. 10419, groot 0.06.55 
H.A.; 

dat bij inl eidende dagvaarding de e ischer 
tot cassatie in zijne hoedanigheid den eersten 
verweerder in ca satie, Leendert Hofman, 
heeft gedagvaard teneinde de Rechtbank, met 
vaststelling van het bedrag der sch adeloos
steil ing op f 6385 , de onteigening van voor
meld perceel uitspreke, staande het perceel 
volgens genoemd Koninklijk Beslui t ten name 
van gedaagde, Leendert Hofman, en niet met 
name genoemde consorten a ls e igenaar; 

dat de tweede verweerder in cassatie, Jo
hannes Marinus Hofm an, stellende eigenaar 
van het perceel te zijn , heeft gevorderd, dat 
de R echtbank hem toelate a ls tusschenkomen
de partij, den oorspronkelijken gedaagde Leen
dert Hofman buiten het ged ing stelle en toe
sta, dat hij de zaak van gedaagde overneme; 

dat de R echtbank, nadat de bij voormeld 
interlocutoir vonnis benoemde deskundigen het 
van hen verlangd rapport omtrent de toe te 
kennen schadeloosstelling hadden uitgebracht. 
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bij het bestreden vonnis, rechtdoende op het 
incident, Johannes Marinus Hofman als tus
schenkomende partij heeft toe gel aten, Leen
dert Hofman buiten het geding heeft gesteld 
en aan eerstgenoemde heeft toegestaan het 
i::ed ing van laatstgemelde over te nemen; 

<lat, in de hoofdzaak, met betrekking tot de 
schadeloosstelling, blijken het bestreden von
nis de eischer voor de Rechtbank heeft aange
,·oerd, dat het betrokken, te onteigenen per
ceel de voorstrook uitmaakt van een complex , 
<lat in zijn geheel behoort - naar eischer wil 
aannemen - aan Johannes Marinus Hofman, 
die dat complex met uitzondering van het 
Noordelijk deel, zelf exploiteert en bewoont; 
dat eischer, in overeenstemming met deskun
digen, het complex als toekomstig bouwterrein 
wil beschouwen maar meent, dat desJ..,mdigen 
de bijzondere omstandigheden, waarin de voor
strook verkeert, ten onrechte niet in acht heb
ben genomen; 

dat de Rechtbank ter zake heeft overwogen: 
"dat eischer, hoewel het geheele complex 

als toekomstig bouwterrein beschouwend, des
alniettemin meent, dat het te onteigenen deel 
daarvan niet als zoodanig moet worden ge
waardeerd, omdat deze strook niet alleen 
valt binnen de rooilijn, geprojecteerd op een 
afstand van 10 Meter uit de normale ont
eigeningsgrens, maar buitendien in het uit
breidingsplan van de gemeente Hillegersberg 
tot "weg" is bestemd, zoodat va n den be
bouwing van d ie strook nooit sprake zal kun
nen zijn; 

"dat deze opvatting der Rechtbank onjuist 
voorkomt; dat wel is waar met het bestaan 
van rooil ij n en uitbreidingsplan is rekening te 
houden en de te onteigenen strook inderdaad 
niet zal mogen worden bebouwd, doch zulks 
het daaraan door eischer verbonden gevolg 
niet wettigt; 

,.dat toch, waar de aan intervenient toebe
hoorende gronden één complex vormen en als 
één geheel zijn te beschouwen en als zoodanig 
toekom tig bouwterrein zijn, die hoedanigheid 
ook aan elk gedeelte van het complex, dus ook 
aan den te onteigenen grond, is verbonden ; 

"dat immers de normale loop van zaken 
medebrengt, dat dergelijk terrein als een ge
heel wordt verkocht en niet wordt gesplitst;" 

dat de Rechtbank dan verder, na overwogen 
te hebben, ,.dat de deskundigen met inacht
nem ing van alle genoemde factoren voor in
tervenient's perceelen zijn gekomen tot eene 
doorsneewaarde van f 4.75 per M2 , met over
neming van dit bedrag, de waarde der te 
onteigenen strook, groot 0.06.55 H.A. heeft 
bepaald op f 3111.25;" 

dat ten slotte de Rechtbank, de onteigening 
van het perceel uitsprekende, met inachtne
ming mede van hier niet ter zake doende pos
ten, het bedrag der schadeloosstelling in zijn 
geheel heeft gesteld op f 6093.99, met renten , 
en met veroordeeling van Johannes Marinus 
Hof man in de proceskosten; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: (zie Concl. Adv.-Gen.) ; 

0 . dat het cassatieberoep, hetwelk de H. R. 
verstaat als alleen tegen de uitspraak in de 
hoofdzaak gericht, niet-ontvankelijk is voor 
zooveel het Leendert Hofman betreft, daar 
de Rechtbank dezen buiten het geding heeft 

gesteld en de uitspraak in de hoofdzaak hem 
niet raakt; 

0. omtrent de in het middel vervatte grief: 
dat de Rechtbank bij de waardebepaling van 

de onteigend wordende voorstrook heeft ge
oordeeld, dat die strook en de achterliggende 
gronden, alles toebehoorende aan Joh an nes 
Marinus Hofrrian, als eene eenheid zijn te be
schouwen, één complex vormen en als zooda
nig toekomstig bouwterrein zijn, dat naar den 
normalen loop van zaken als één geheel wordt 
verkocht en niet wordt gesplitst; hetgeen 
meebrengt, dat de hoedanigheid van bouw
terrein aan elk gedeelte van het complex, dus 
ook aan de te onteigenen strook is verbonden; 

dat mitsdien, naar de door de R echtbank 
gegeven feitelijke vaststelling, aard en ligging 
van Hofman's gezamenlijke terreinen zoodanig 
zijn, dat een verkoop daarvan anders dan als 
eene eenheid, bestaande uit één complex toe
komstige bouwgrond, buiten den gewonen gang 
van zaken ligt, zoodat afzonderlijke verkoop 
van eenig deel van het complex en dus ook 
van de te onteigenen strook zooals niet geheel 
uitgesloten, dan toch zoo onwaarschijnlijk is 
te achten, dat daarmede voor de waardebepa
ling geen rekening behoeft te worden gehou
den-

d;t derhalve bij deze feite lijke vaststelling 
de werkelijke waarde van het onteigende niet, 
gelijk eischer meent, bestaat in hetgeen dit 
bij afzonderlijken verkoop zou opbrengen, 
maar grondslag der berekening moet zijn de 
koopsom, die bij verkoop van het geheele 
complex toekomstige bouwgrond, waartoe het 
onteigende behoort, is te bedingen; 

dat bijgevolg de Rechtbank, door op de 
basis van laatstgenoemde koopsom, in voege 
als zij deed, de waarde van het onteigende 
naar eenen doorsneeprijs per M2 te bereke
nen, de wet niet heeft geschonden en het 
middel ongegrond is; 

Verklaart den eischer niet-ontvankelijk in 
zijn beroep tot cassatie, voorzooveel het is 
gericht tegen Leendert Hof man; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 
(N. J .) 

6 December 1934. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Ambtenarenwet 
1929 Art. 58, l• lid). 

Het beslwt van Gedep. Staten van 
Utrecht van 20 Maart 1934 tot nieuwe 
regeling van de jaarwedden van burge
meesters, secretarissen en ontvanger s der 
gemeenten in die provincie is tot stand 
gekomen in strijd met het bepaalde bij 
art. lll en ll4 der gemeentewet, i ngevolge 
welke artikelen de raad der gemeente vooraf 
had moeten worden gehoord, en mist 
derhalve rechtskracht, waaraan niet afdoet, 
dat dit beslwt bij Koninklijk besluit is 
goedgekeurd. 

De besluiten van B. en W . van Utrecht 
dd. 8 Mei 1934 en 8 Augustus 1934, inhou
dende, dat zij geen vrijheid kunnen vinden, 
de jaarwedde van den secretaris op een 
andere wijze, dan volgens de regelen van 
genoemd besluit van 20 Maart 1934, te doen 
berekenen, moeten derhalve worden nietig 
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verklaard als zijnde in strijd m et de ten 
deze toepasselijke algemeen verbindende 
voorsch iften, nl. de mede op den secretaris 
t epasselijke "oude" salaris. egeling. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

Dr. J. de L., wonende te Utrecht, klager, in 
persoon ter openbare tecrehtzitting versche
nen, bijgestaan door zijn raadsman Mr. P.A.G. 
Ubink, directeur-secretar;s van den Neder
landschen Bond van Gemeente-Ambtenaren, 
wonende te Amersfoort, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethouders 

van Utrecht, verweerder, vertegenwoordigd 
door zijn Voorzitter, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
H. A. Bekker, Wethouder voor l\faatschappe
lijke Aangelegenheden, wonende te Utrecht. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten mn het twi8tgeding : 
0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 

brief van 16 Januari 1934, 3de Afdeeling, 
N°. 139/121, ingevolge het bepaalde bij de arti
kelen 80, 111 en 114 der Gemeentewet, het ge
voelen van de raden der gemeenten in de pro
vincie Utrecht hebben ingewonnen over het bij 
hun college in overweging zijnde denkbeeld om 
de tijdelijke korting op de jaarwedden van 
burgemeesters, secretarissen en ontvangers der 
gemeenten in die provincie, zooals deze was 
vastgesteld bij hun besluit van 31 Mei 1932, 
3de Afdeeling, N°. 1792/1303, opgenomen in 
Povinciaal Blad 1932, N°. 47, in te trekken en 
alsdan de regelen voor de vaststelling van de 
jaarwedden dier burgemeesters, secretarissen 
en ontvangers, zooals deze zijn opgenomen in 
de Provinciale Bladen 1931, N°. 127, en 1933, 
N°. 39, aan te vullen met een bepaling van den 
volgenden inhoud : 

,. De jaarwedden van de burgemeesters, secre
tarissen en ontvangers der gemeenten, wier 
raden niet of niet in den bij de wet toegelaten 
omvang gebruik maken van de wettelijke be
voegdheid van verhaal der door de gemeenten 
verschuldigde bijdragen voor het ambtenaar s
en voor het weduwen- en weezenpensioen, 
worden verminderd met het bedrag, hetwelk 
minder wordt verhaald dan bij volledige toe
passing van de bevoegdheid van verhaal tot 
de bij de wet toegelaten percentages het geval 
zou zijn." 

Overwegende dat de Burgemeester en Wet
houders van Utrecht bij brief van 23 Februari 
1934, N°. 3/18 M.A. , namens den raad der ge
meente Utrecht aan Gedeputeerde Staten heb
ben geantwoord, dat die raad geen bezwaar 
heeft tegen een aanvulling van de regeling der 
jaarwedden van burgemeesters, secretarissen 
en ontvangers op de wijze als in den hierboven 
vermelden brief van 16 Januari 1934 is aange
geven; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
20 1\1:aart 1934, 3de Afdeeling, N°. 261/722, 
een nieuwe regeling van bovenbedoeld jaar
wedden hebben vastgesteld, waar in behalve de 
aangekondigde intrekking van de tijdelijke kor
ting van 1932 en invoeging van een bepaling 

L. 1934. 

betreffende de vermindering der jaarwedden in 
verband met het verhaal van de pensioensbij 
dragen, een blijvende verlaging van de jaar
wedden is opgenomen, welke volgens punt III, 
onder c, van dat besluit gaat tot f 8000.- voor 
den secretaris en tot f 7000.- voor den ont
vanger der gemeente Utrecht, zulks met ingang 
van 1 April 1934, behoudens dat een overgangs
bepaling, opgenomen als punt IV inhoudt, dat 
de jaarwedde van den thans in dienst zijnden 
secretaris der gemeente Utrecht met ingang 
van 1 April 1934 wordt vastgesteld op f 9000.
en gerekend met ingang van 1 April 1935 op 
f 8000.-; 

0. dat dit besluit van Gedeputeerde Staten 
van 20 Maart 1934 is goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 29 Maart 1934,N°. 35, en bij besluit 
van Gedeputeerde Staten van 4 April 1934, 
3de Afdeeling, 0 • 1040/826, in Provinciaal 
Blad 1934, 0 • 28, is afgekondigd; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht den raad dier gemeente bij hun voor
dracht van 17 April 1934, N°. 3/19 M.A., Ge
drukte Verzameling 1934, N°. 85, met den in
houd van laatstgenoemd Provinciaal Blad heb
ben in kennis gesteld, onder opmerking, dat 
h.i. meergenoemd besluit van 20 Maart 1934 
is tot stand gekomen op een wijze, welke strijdt 
met artikel 80, 111 en 114 der Gemeentewet, 
weshalve zij den Raad machtiging verzochten 
om in deze de noodige stappen te doen en te 
bevorderen, dat in deze overeenkomstig het 
bepaalde in de Gemeentewet wordt gehandeld, 
c.q. vernietiging van het besluit van Gedeputeer
Staten te verzoeken ; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht zich in 
zijn vergadering van 19 April 1934 met die voor
dracht heeft vereenigd; 

0. dat Gedeputeerde Staten niet bereid zijn 
gebleken den raad der gemeente Utrecht alsnog 
over de blijvende salarisverlagingen te hooren 
en Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
daarop bij request van 30 April 1934, N°. 3/20 
11:I .A., aan Hare Majesteit de Koninging hebben 
verzocht het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 20 Maart 1934, 3de afdeeling, 
N°. 261 /722, op grond van het bepaalde in arti
kel 166 der Provinciale wet te vernietigen we
gens strijd met de wet en het algemeen belang, 
c.q. te bevorderen, dat genoemde besluit wordt 
ingetrokken ; 

0. dat, blijkens brief d .d. 18 Juni 1934 door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht aan Burge
meester en ·w ethouders van Utrecht toege
zonden, de l\Iinister van Binnenlandsche Zaken, 
aan wi!')n kennelijk voormeld request van wege 
Hare Majesteit de Koningin was gezonden, 
geen termen aanwezig achtte om meergemeld 
besluit ter vernietiging voor te dragen of de 
intrekking daarvan te bevorderen ; 

0. dat intusschen Burgemeester en Wet
houders van Utrecht d.d. 30 April 1934 hebben 
besloten Dr. J. de L., secretaris der Gemeente, 
mede te deelen, dat zijn jaarwedde, gerekend 
met ingang van 1 April 1934, bedraagt f 9000.-, 
verhoogd met een bedrag van f 150.- wegens 
kindertoelage ; 

0. dat klager d .d. 7 Mei 1934 aan Burge
meester en Wethouders van Utrecht heeft be
richt, dat hem op 30 April 1934 als salaris over 
de maand April door den gemeente-ontvanger 
is uitbetaald een bedrag van f 727.-, zijnde 

30 
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een twaalfde van de op f 9000.- berekende 
jaarwedde, verhoogd met de kindertoelage en 
verminderd met f 435.- wegens verhaal van 
pensioenbjdragen voor eigen en weduwen- en
weezenpensioen; dat evenwel z.i. de jaarwedde
regeling. vervat in Provinciaal Blad 1934, 
N°. 28, onwettii:; is, omdat, in strijd met de Ge
meentewet, de gemeenteraad daarover niet 
s gehoord, terwijl, in strijd met de Ambte

narenwet 1929, evenmin aan vereenigingen van 
ambtenaren gelegenheid is gegeven om te dien 
aanzien haar gevoelen te doen kennen ; dat hij 
meent vooralsnog aanspraak te knnnen maken 
op een jaarwe;:lde van f 10.000, zooals deze 
laatstelijk voor hem was vastgesteld bij besluit 
van Gecleputeerde Staten van 21 Februari 1933; 
dat h\j mitsdien aan Bnrgemeester en Wet
houders verzoekt : 

a. opdracht te geven om hem over de 
maand April 1934 alsnog het verschil te doen 
uitbetalen tnsschen het hem volgens de oude 
en de (z.i. onwettige\ nieuwe regeling aan salaris 
en kindertoelage toekomende bedrag; 

b. totdat een wettige nieuwe regeling zal 
zijn totstandgekomen de uitbetaling van zijn 
jaarwedde te doen geschieden naar een bedrag 
van f 10.000 per jaar; 

O. dat Burgemeester en Wethouders van 
Utrecht d.d. 8 Mei 1934, 0 • 3/25 M. A., aan 
klager hebben bericht, dat zij, hoezeer ook met 
hem van oordeel dat de jaarwedderegeling, 
vervat in het besluit van Gedep. Staten, opge
nomen in Provinciaal Blad 1934, 0 • 23, niet 
op wettigen weg is tot stand gekomen, geen 
vrijheid kunnen vinden om, zoolang dit besluit 
niet is vernietigd of ingetrokken of de ongeldig
heid daarvan door den rechter is vastgesteld, 
zijn jaarwedde op een andere wijze dan volgens 
de regelen van dat besluit te doen berekenen; 
weshalve zij op zijn verzoek afwijzend beschikken; 

0. dat. de gemeentelijke Raad van Beroep, 
wiens oordeel ten deze door klager krachtens 
artikel 2 der Verordening op den Gemeente
lijken Raad van Beroep was ingeroepen, bij 
uitspraak van 11 Juli 1934 heeft geoordeeld 
a. dat klager ook thans nog recht beeft op uit
kcering van zijn oude salaris, maar dat b Bnrge
meester en Wethouders desniettemin in hun 
recht zijn door hem dit voorloopig te onthouden; 
aan welk oordeel die Raad, op grond van het 
bepaalde aan het slot van lid 3 van artikel 26 
der genoemde Verordening, het advies heeft 
toegevoegd, dat rechtsherstel moet gezocht en 
thans ook alleen nog maar kan gevonden worden 
door een definitief beroep van den klager op 
den Centralen Raad van Beroep tegen een 
herhaald besluit van Bnrgemeester en Wet
houders tot weigering van klagers verzoek ; 

0. dat Bnrgemeester en Wethouders van 
Utrecht d.d. 8 Augustus 1934, N°. 3/36 M.A., 
hebben besloten het standpunt, ingenomen in 
hun brief van 8 Mei 1934, N°. 3/25 M.A., onge
wijzigd te handhaven ; 

0. dat klager van dit besluit bij deze raad 
in beroep is gekomen bij klaagschrift, hetwelk 
5 September 1934 ter griffie werd ontvangen, 
in welk klaagschrift hij op de daarbij aangevoer
de gronden verzoekt de ongeldigheid van het 
meergenoemde besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht d.d. 20 Maart 1934 uit te spreken 
en op grond daarvan het daarop gebaseerde 
besluit van Bnrgemeester en Wethouders van 

Utrecht van 8 Augustus 1934, N°. 3/36 M.A., 
en dat van 8 Mei 1934, N°. 3/25 M.A., waarnaar 
het eerstgenoemde besluit verw\jst, te ver
nietigen; 

I n redite : 
O. dat het bestreden besluit van 8 Augustus 

1934 is een besluit, waardoor klager, ambte
naar in den zin der Ambtenarenwet 1929, 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, en 
is genomen nadat, een commissie , als bedoeld 
in artikel 3, lid 2, onder b, dier wet, in de zaak 
een advies heeft gegeven, zoodat deze Raad 
nu het beroep tijdig is ingesteld, bevoegd is 
daarvan kennis te nemen en het te ontvangen ; 

0. dat tegen een besluit als het onderhavige 
beroep kan worden ingesteld ter zake, dat het 
feitelijk of rechtens strijdt met de toepasselijke 
algemeene verbindende voorschriften of dat bij 
het nemen daarvan het administratief orgaan 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven ; 

O. dat door kla~er niet is beweerd en dezen 
Raad niet is gebleken, dat Bnrgemeester en 
Wethouders, bij het nemen van het bestreden 
besluit, van hun bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik hebben gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gegeven, 
zoodat alsnu nog moet worden onderzocht, of 
dat bPsluit feitelijk of rechtens strijdt met eenig 

algemeen verbindend voorschrift; 
0. dat klager zijn beroep grondt op de om

standigheid, dat het a.angevallen besluit is ge
baseerd op het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht \"an 20 Maart 1934, 3de Afdeeling, 
N°. %1/722, welk besluit, naar zijn oordeel, 
in strijd met de wet, in casu, voor zoover de aan 
zijn functie verbonden jaarwedde betreft, met 
artikel 111 der Gemeentewet en artikel 125 der 
Ambtenarenwet 1929 is tot stand gekomen en 
mitsdien ongeldig is; 

O. dat deze Raad klager in zijn beschouwing 
niet kan volgen, in zoover hij een beroep doet 
op artikel 125 der Ambtenarenwet 1929; 

O. toch dat in genoemd artikel aan het be
voegde gezag van de provincie wel wordt op
gedragen, onder het in dat artikel genoemde 
voorbehoud, omtrent de in dat artikel genoemde 
onderwerpen - waaronder ook valt de wijze, 
waarop aan vereenigingen van ambtenaren ge
legenheid wordt gegeven t en aanzien van de 
dezen betreffende algemeen verbindende voor
schriften haar gevoelen te doen kennen - voor 
ambtenaren, door of vanwege de procincie aan
gesteld, voorschriften vast te stellen, maar niet 
voorschrijft, dat het zulks ook heeft te doen 
voor den secretaris of ontvanger eener gemeente, 
dus voor ambtenaren, niet door of vanwege de 
provincie aangesteld; 

0. bovendien ten aanzien van dit punt, dat, 
al zoude men in artikel 125 moeten lezen - des 
uitdrukkelijk neen - dat het bevoegde gezag 
der provincie verplicht is voor chriften vast t e 
stellen omtrent de wijze, waarop aan vereeni
gingen van ambtenaren gelegenheid wordt ge
geven haar gevoelen te doen kennen ten aan
zien van salarisregelingen voor secretarissen en 
ontvangers van gemeenten, het ten deze in 
verzuim blijven van het bevoegde gezag der 
provincie wel aan de Kroon aanleiding kan geven 
tot ingrijpen krachtens artikel 1211 der Ambte
narenwet 1929, maar geen grond kan opleveren 
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om de rechtsgeldigheid eener salarisregeling 
als bovenbedoeld te betwisten ; 

0. dat nu behoort te worden na~egaan, welke 
waarde valt toe te kennen aan klagers beroep 
op artikel 111 der Gemeentewet, welk artikel 
inhoudt, dat de jaarwedde van den secretaris 
der gemeente door Gedeputeerde Staten, nadat 
de raad is gehoord, onder goedkeuring der 
Kroon wordt bepaald: 

0. dat Gedeputeerde Staten, blijkens hun 
schrijven d.d. 5 ,Juni 1934 aan den Voorzitter 
van den gemeentelijken Raad van Beroep, van 
oordeel zijn, dat in de gegeven omstanêligheden 
van schending van de artikelen 111 en 114 der 
Gemeentewet /en artikel 125 der Ambtenaren
wet l 929) geen sprake is; welk oordeel zij staven 
met de volgende gronden; 

,,Immers hebben wij, voordat wij een be
slissing namen, zoowe1 de gemeenteraden in 
deze provincie als de betrokken vereenigingen, 
te weten de vereeniging van burgemeesters en 
secretarissen der gemeenten in de provincie 
Utrecht, de Afdeeling Utrecht van den Neder
landschen bond van gemeente-ambtenaren en 
de Afdeeling Utrecht van de broederschap van 
gemeente-ontvangers in Nederland, gehoord 
over ons voornemen om : 

a. met ingang van 1 April 1934 de loopende 
tijdelijke korting op de jaarwedden der betrok
ken ambtsdragers om te zetten in een van 
bl\jvenden aard en · 

b. de wedden opnieuw te regelen door in de 
bestaande jaarweddenregeling te bepalen, dat 
de jaarwedden van de burgemeesters, secretaris
sen en ontvangers der gemeenten, wier raden 
niet of niet in den bij de wet toegelaten omvang 
gebruik maken van de wettelijke bevoegdheid 
van verhaal der door de gemeenten verschul
digde bijdragen voor het ambtenaars- en voor 
het weduwen- en weezenpensioen, worden ver
minderd met het bedrag, hetwelk minder wordt 
verhaald dan bij volledige toepassing van verhaal 
tot de bij de wet toegelaten percentages het 
c;eval zou zijn . 

Omtrent dit voorstel hadden wij ook voor 
elke gemeente afzonderlijk kunnen noemen de 
bedragen, waarop de jaarwedden tengevolge 
van deze voorgestelde bepaling gesteld zouden 
worden, doch eenvoudigheidshalve werd aan 
een algemeene bepaling als hiervoren genoemd 
de voorkeur gegeven. 

Na kennisnemfog van de meeningen van de 
organisaties en van de gemeenteraden over dit 
voorstel, waarnit bleek, dat enkele gemeenten 
een verder strekkende verlaging wenschten en 
nadat overleg was gepleegd met de afdeeling 
Ambtenarenzaken en met de afdeeling Binnen
lansch Bestuur van het Departement van Bin
nenlandsche Zaken, hebben wij voor de ge
meenteraden boven de 10000 inwoners ten aan
zien van de wedden van secretarissen en ont
vangers de verlaging eenigzins grooter gemaakt 
Deze verdergaande verlaging was wel van veel 
belang voor den secretaris en den ontvanger 
der gemeente Utrecht en voor den eersten 
zelfs van zeer bijzondere beteekenis, doch wij 
moesten de jnistheid erkennen van de vanwege 
het Departement van Binnenlandsche Zaken 
gemaakte opmerking, dat nu bij het Rijk de 
hoogste wedde van een ambtenaar volgens de 
in het Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke 
rijksambtenaren 1934 genoemde bedragen 

f 8100.- is en mede gelet op het salaris, hetwelk 
de secretaris van de gemeenten Amsterdam en 
's-Gravenhage genieten, het bedrag der wedde 
voor den secretaris van Utrecht behoorde te 
worden gebracht op ten hoogste f 8000.-, zij 
het dan met een overgangsbepaling. ten einde 
de vermindering geleidelijk te doen werken. 

Het bezwaar van appellanten is nu blijkbaar, 
dat wij den raad en de organisaties niet opnieuw 
hebben gehoord over de wijziging, welke in 
ons oorspronkelijk voorstel was gebracht als 
gevolg van de door de gemeenteraden en orga
nisaties uitgebrachte meeningen en het met het 
Departement van Binnenlandsche Zaken ge
voerde overleg. 

Naar onze meening is deze opvatting onjuist, 
omdat door ons aan de gemeenteraden en de 
vereenigingen van ambtenaren is voorgelegd 
een volledig voorstel tot regeling van de onder
werpelijke jaarwedden en daarmede aan de 
betrekkelijke wetsvoorschriften is voldaan. 

Het is naar ons gevoelen toch niet noodig, 
dat, wanneer de overwegingen van het vast
stellend College leiden tot een wijziging, daar
over opnieuw de gemeenteraden en de orga
nisaties te hooren, omdat het inwinnen van het 
oordeel dier lichamen de mogelijkheid van latere 
veranderingen onderstelt en deze zoowel ten 
voordeele als ten nadeele van de betrokkenen 
kunen zijn. 

Bovendien mag hierbij niet nit het oog wor
den verloren, dat op de door ons te dezer zake 
genomen besluiten de wet hoogere goedkeuring 
eischt. Dit voorbehoud brengt als van zelf mede, 
dat ter bekoming van die goedkeuring voor
waarden kunnen worden gesteld, zonder welker 
inwilliging zij niet zou worden verkregen. 

In dit verband wijzen wij er dan ook nog op, 
dat het meermalen voorkomt, dat bij het wette
lijk verplicht georganiseerd overleg ter zake van 
de salarissen van het gemeentepersoneel de 
organisaties worden gehoord over een verlaging 
van bijvoorbeeld 5%, maar dat deze bij amen
dement in den raad op 10% wordt gebracht, 
zonder dat over een zoodanig amendement op
nieuw de organisaties werden gehoord." 

0. dat naar 's Raads oordeel deze redeneering 
van Gedeputeerde Staten niet kan worden 
onderschreven ; 

0. toch dat het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 20 i\Iaart 1934 principii'el van ande
ren aard is dan hun denkbeeld, waarover zij bij 
brief van 16 J anuari 1934 het gevoelen van de 
raden der gemeenten hebben ingewonnen, het
geen o.a. hieruit blijkt, dat het een verstoring 
geeft in de verhouding van de jaarwedde van 
den secretaris en van den ontvanger der gemeen
te Utrecht en tegenover die van den burgemees
ter dier gemeente en tegenover die van de secre
tarissen en ontvangers van andere gemeenten 
der provincie Utrecht, terwijl voorts ten deze 
van belang is, dat het bovenbedoelde denkbeeld 
werd belichaamd in een besluit van Ged. Staten 
van 26 Februari 1934, 3de Afdeeling, N°. 261/ 
519, welk besluit mede bij hun besluit van 20 
Maart 1934, 3de Afdeeling, N°. 261/722 is in
getrokken; 

0 . dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat laatstgenoemd besluit is tot stand gekomen 
in strijd met het bepaalde bij artikel lll en 114 
der Gemeentewet ; 

0. dat deze strijd moet leiden tot de gevolg-
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trekking, dat het genoemde beslu.it van Gede
puteerde Staten van Utrecht rechtskracb.t mist, 
doende hieraan niet af, dat dit besluit is goed
gekeurd bij Koninklijk Besluit van 29 Maart 
1934, N°. 35, aangezien bedoelde strijd door 
deze goedkeuring niet geacht kan worden te 
zijn gedekt; 

0. dat hieruit volgt, dat het bestreden besluit 
van .Burgemeester en Wethouders van Utrecht 
van 8 Augustus 1934, a lsmede hun vorenge
noemde besluit van 8 Mei 1934, strijdt met de 
ten deze toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften, n.l. de mede op klager toepasse
lijke salarisregeling, vastgesteld bij besluit van 
Gedeputeerde Staten van 21 Februari 1933, 
3de Afdeeling, N°. 4ó80 '31/461 ; 

0. dat de genoemde besluiten van 8 Augustus 
1934 en 8 Mei 1934 derhalve nietig verklaard 
moeten worden ; 

Recht doende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de bestreden besluiten van Burge

meester en Wethouders van Utrecht van 8 
Augustus 1934 en 8 Mei 1934. 

(A.B.) 

7 Decembe,· 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstpl ichtwet Art. 12.) 

De aanwezigheid van een "bijzonder 
geval" als bedoeld in art. 12 sub / wordt 
aangenomen ten aanzien van iemand die 
in Engeland is genaturaliseerd nadat zijne 
ouders en verdere fami I ie leden al reeds 
eerder de Engelsche nationaliteit hadden 
verkregen, terwijl hij voorts in Engeland 
is gevestigd en aldaar zijn werkkring heeft, 
zoodat de band van den betrokkene met 
Nederland geacht moet worden geheel 
verbroken te zijn. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

F. G. Bunge te Londen, dienstplichtige der 
lichting van 1927 uit Rotterdam, tegen de be
slissing van Onzen Minister van Defensie van 
11 Aug. 1934, VIIe Afd. n°. 460 V., waarbij hem 
vrijstelling van den dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bjjzonder geval is gewei
gerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
October 1934, n°. 518 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Defensie van 3 Devember 1934, VIIe l¼d. 
no. 205 ;. 

0. dat de beslissing van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de omstandigheid, 
dat de dienstplichtige de Britsche nationaliteit 
verkregen heeft, geen verandering brengt in 
zijne verhouding tot den dienstplicht hier te 
lande, omdat tusschen Nederland en Groot
Britannië en Noord-Ierland geen Verdrag is 
gesloten, waaraan hij r echt op vrijstelling van 
den dienstplicht hier te lande zou kunnen ont
leenen ; dat in verband hiermede geen aanleiding 
kan worden gevonden hem te beschouwen ala 
te verkeeren in een bijzonder geval ; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat hij 
niet langer Nederlander is; dat hij op 19 De
cember 1930 als Engelsch onderdaan is genatu
raliseerd, omdat zijn vader. moeder en verdere 
familie Engelsch waren geworden en zijn werk-

kring en do,nicilie in Engeland zijn; dat hij 
ingeval van algemeene mobilisatie waarschijn
lijk in Engeland geïnterneerd zou worden o( 
als Engelsch onderdaan aldaar dienstplichtig 
zou worden, met hot gevolg, dat het hem niet 
mogelijk zou zijn, aan zijn dienstplicht in eder
land te voldoen; dat hij, alvorens als Engelsch 
onderdaan te worden genaturaliseerd een eed 
van trouw aan den Engelschen Koning heeft 
moeten afleggen; dat h\j eedbreuk zou plegen, 
indien hjj in het eder!andsche leger zijn 
dienstplicht vervult ; 

0. dat op grond van de door den appellant 
aangevoerde omstandigheden, met name, dat 
hij in Engeland gevestigd is en aldaar zijn 
werkkring heeft, dat, nadat zijne ouders en 
verdere familieleden al reeds eerder de Engel
sche nationaliteit hadden verkregen, ook hij als 
Britsch onderdaan is genaturaliseerd en in ver
band daarmede een eed van trouw aan den 
Koning van Groot-Britannië heeft afgelegd, 
moet worden aangenomen, dat de band van 
den appellant met Nederland geheel verbroken 
is, zoodat hij geacht moet worden te verkeeren 
in een bijzonder geval, op grond waarvan hem 
krachtens artikel 12 onder f der Dienstplichtwet 
vrijstelling van den dienstplicht behoort te 
worden verleend ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden beschik
king van Onzen Minister van Defensie van 11 
Augustus 1934, VIIe Afd. n°. 480 V., aan 
F. G. Bunge te Londen, alsnog voorgoed vrij
stelling van den dienstplicht te verleenen. 

Onze l\finister van Defensie is belast enz. 
(A. B.) 

10 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Marktverord. van Utrecht art. 6.) 

Req. heeft op de groent enmarkt te 
Utrecht zijn koopwaar bij afslag te koop 
aangeboden ondanks bevel van den be
voegden ambtenaar van het Marktwezen 
om de koopwaar niet op die wijze aan te 
bieden. 

Art. 6 der Marktverordening van Utrecht 
stelt eenerzijds bevelen, welke betrekking 
hebben op het innemen van een standplaats, 
anderzij ds bevelen omtrent de wijze van 
plaatsing, uitstalling en aanbieding. 

Dat de wijze van aanbieding betrekking 
moet hebben op hetgeen r eq. noemt "op
slag" van waren is niet juist. Onder "wij ze 
van aanbieding" wordt naar het gewone 
taaleigen verstaan de wijze, waarop men 
het koopend publiek waren te koop aan
biedt, hetgeen wel is waar kan geschieden 
door zonder meer de waar uit te stallen, 
maar o. a. óók door verkoop bij afslag, 
een wijze van aanbieding, waarvan de 
kantonr. terecht zegt, dat zij "de goede orde 
kan verstoren, bijv. door opeenhooping 
van koopers en belangstellenden", hetgeen 
i. c. zelfs het geval was. 

H et oordeel, dat onder wijze van aanbie
ding ook zou worden verstaan de wijze, 
waarop prijsvorming ter markt tot stand 
komt, wordt in het vonnis niet gevonden, 
al zullen als gevolg van het verbod van 
art . 6 i. v . m. de omtrent "aanbieding" 
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gehuldigde opvatting, zekere wijzen van 
prij svorming, welke storend op de goede 
orde werken, verhinderd worden. Dit staat 
echter de juistheid der opvatting niet in den 
weg. 

Op het beroep van A. v. S. , requ irant van 
cassatie tegen een vonnis van het Kantonge
recht te Utrecht van 1 Augustus 1934, waarbij 
hij ter zake "te Utrecht de bevelen, die de 
met de handhaving van de :tl'larktverordening 
van Utrecht belaste Ambtenaren van het 
marktwezen ten opzichte van de wijze van 
aanbieding, in het belang der goede orde heb
ben gegeven, overtreden", met aanhaling der 
aL"tt. 6 en 26 der Marktverordening van 
Utrecht, 23 en 1 Sr., is veroordeeld tot beta-
1 ing van eene geldboete van f 10 en 4 dagen 
vervangende hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S ., althans v. t. van de artt. 398 en 352 lid 
2 Sv., j 0

• art. 6 der Marktverordening van de 
Gemeente Utrecht, door te beslissen, dat het 
door den ambtenaar gegeven bevel zijn koop
waar ter groentenmarkt niet bij afslag te koop 
aan to bieden, op grond va,~ arr. 6 ,-an voor
melde verordening bevoegdelijk is gegeven; 

0. dat - met qualificatie en strafopl egging 
als voormeld - ten laste van den requirant is 
bewezen verklaard: dat hij op 29 Mei jongst
leden, des voormiddags omstreeks te 6 uur, te 
Utrecht als koopman op de alstoen gehouden 
wordende groentenmarkt aan de Croeselaan 
met koopwaar een standpiaats innemende, zijn 
koopwaar bij afslag te koop heeft aangeboden, 
zulks nadat de ambtenaar bij het marktwezen 
te Utrecht, tevens buitengewoon gemeenteveld
wachter Adam Vroom, zijnde een met de hand
having van de Marktverordening der gemeente 
Utrecht belaste Ambtenaar, in het belang der 
goede orde hem, verdachte, tevoren had be
volen zijn koopwaar niet op deze wijze aan te 
bieden; 

0. dat art. 6 van de Marktverordening der 
Gemeente Utrecht luidt: Het is verboden de 
bevelen, die de met de handhaving van deze 

·verordening belaste ambtenaren van het markt
wezen ten opzichte van het standplaats inne
men en de wijze van pl aats ing, uitstalling en 
aanbieding, in het belang der goede orde 
hebben gegeven, te overtreden, tegen over
treding van welk verbod art. 26 de straf van 
geldboete van ten hoogste f 10 bedreigt; 

0. omtrent het middel: 
dat requirant ter toel ichting betoogt, dat 

art. 6 slechts eene controlebevoegdheid geeft 
op de wij,,e van opslag der koopwaren, hetgeen 
zou blijken door het verband, dat wordt ge
legd tusschen het innemen van de standplaats 
en de wijze, waarop die standplaats voor den 
opslag van waren moet worden gebruikt; 

dat art. 6 naast el kaar stelt eenerzij ds be
velen, welke betrekking hebben op het inne
men van de standplaats, anderzijds bevelen 
omtrent de wijze van plaatsing, uitstalling en 
aanbieding ; 

dat de plaatsing, u itstalling en aanbieding 
van de koopwaren, gelijk spreekt, zullen ge
schieden ter aangewezen standplaats en in 
zoover verband tusschen het een en het ande,· 
bestaat, doch dat hieruit nog niet volgt, dat 
de wijze van aanbieding betrekking moet heb
ben op hetgeen requirant noemt "op. lag" der 
waxen; 

dat toch, indien dit het geval was, het woord 
,,aanbieding" naast " plaatsing" e n "uitstal
ling" - welke beide laatste woorden begrip
pen aanduiden, die inderdaad op den opslag 
der waren betrekking hebben - volkomen 
overbodig zou zijn, maar dat dit nog daarge
laten, onder "wijze van aanbieding" naar het 
gewone taaleigen wordt verstaan de wijze, 
waarop men het koopend publiek zij n waren 
te koop aanbiedt, hetgeen wel is waar kan ge
schieden door zonder meer de waar uit te 
stallen, maar o. a. óók door verkoop bij af
slag, eene wijze van aanbieding, waarvan de 
Kantonrechter terecht zegt, dat zij "de goede 
orde kan verstoren, bijvoorbeeld door opeen
hooping van koopers en belangstellenden", 
hetgeen in deze zelfs het geval was; 

dat dus het in de bewezenverklaring ge
noemde bevel steunde op art. 6 ; 

dat de requirant nog beweert, dat de Kan
tonrechter zou hebben geoordeeld, dat onder 
wijze van aanbieding ook zou worden verstaan 
de wijze, waarop de prijsvorming ter markt 
t-0t ~tand komt, maar dat <lit oordeel in het 
vonnis niet wordt gevonden, al zullen als ge
vol g van het verbod van art. 6, in verband 
met de omtrent "aanbieding" gehuldigde op
vatting, zekere wijzen van prijsvorming, welke 
storend op de goede orde werken, verhinderd 
worden, hetgeen echter de juistheid der opvat
ting niet in den weg staat; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen ove1·eenkomslig de conclu.sie ,•an 
den Advocaat-Generaal van Lie1·. ] 

(N.J.) 

12 Dece1nbe1· 1934. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Onteig.wet artt. 40, 41.) 

Rechtb.: Indien van de te onteigenen 
perceelen een strook van 4 m waardeloos 
zou worden, behoeft dit niet van invloed 
te zijn op de waardeering van den grond, 
daar dan evenzeer na de onteigening een 
strook van die breedte aan de nieuwe grens 
gelegen daarom waardeloos wordt, zoodat 
uit dien hoofde aan gedaagde te dier zake 
schadeve1·goeding wegens waardevermin
dering van het niet-onteigende zouden toe
komen. 

Hooge Raad: De vermindering van de 
waarde van het niet-onteigende is terecht 
als het onmiddellijk en noodzakelijk ge
volg der onteigening beschouwd. Omtrent 
de door eischer geopperde mogelijkheid, 
nl. dat tengevolge van voormelde waarde
vermindering een ander deel van het niet
onteigende in waarde zou vermeerderen, 
staat niets vast, wodat de Rechtb. de wet 
niet heeft geschonden door met deze moge
lijkheid geen rekening te houden. De 
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grief, dat de Rechtb. slecht.s heeft gelet 
op waardevermindering van een gedeelte 
van het niet-onteigende en niet op waarde
vermindering van het niet-onteigende in 
zijn geheel mist feitelijken grondslag. 

De Commissaris der Koningin in de Provincie 
Utrecht, zijnde thans Jhr. Mr. Dr. Lodewijk 
Hendrik Nicolaas Bosch Ridder van Rosen
thal, wonende te Utrecht, op wiens naam het 
onteigeningsgeding volgens de wet wordt ge
voerd ten behoeve van den Staat der Neder
landen, eischer tot cassatie van een vonnis 
der Arr.-Rechtbank te Utrecht, àen 17den 
October 1934 tusschen partijen gewezen, ad
vocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does; gepleit 
door Mr. A. F. Visser van IJzendoorn, 

tegen: 
C. Gravin Schimmelpenninck, weduwe van 
Jonkheer Joan Steengracht van Oostcapelle, 
wonende te De Bilt, verweerster, advocaat Mr. 
A . E. J. Nysingh. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Besier. 

Post alia: 
Dit middel luidt : 
"S ., althans v. t. van de artt. 152 van de 

Grondwet, 48 Rv. en 2, 3, 37, 40 en 41 Ont
eigeningswet ; 

,,doordat de Rb. de door den Staat aange
voerde, de waarde van het te onteigenen terrein 
drukkende, omstandigheid "dat de vergunning 
slechts onder zeer bezwar ende voorwaarden zou 
kunnen worden ~erleend" voorbijgaat op grond 
van de overwegmg : 

"dat die bez" aren de voorwaarde hierin zou 
bestaan, dat een strook van 4 m bestemd voor 
aanleg van riolen e.d. kosteloos aan het rijk 
zou moeten worden afgestaan ; 

"dat dit ec-hter in de waardeering van den 
grond geen verandering kan brengen, omdat 
indien van de te onteigenen perceelen een strook 
ter breerlte van 4 m. als waardeloos zou moeten 
worden aangemerkt om deze reden ook evenzeer 
nadat onteigening heeft plaats gehad en een 
parallelweg wordt aangelegd een strook van die 
breedte aan cle nieuwe grens gelegen daarom 
waardeloos wordt zoodat aan gedaagde te dier 
zake schadevergoeding wegens waardevermin
dering zou toekomen welke vergoeding gelijk 
zou staan met de waarde van de strook, welke 
kosteloos moet worden afgestaan" ; 

,,aldus ten onrechte over bet hoofd ziende: 
,,1°. dat waardevermindering van het over

blijvende alleen dan mag worden vergo Jd, indien 
deze het onmiddellijk en noodzakelijk gevolg 
van de onteigening of van het op het te ont
eigenen terrein aan te leggen werk is, en daar
van ten deze niet blijkt;· sterker, de rloor de 
Rb. vastgestelde feiten op het tegendeel wijzen, 
n.l. dat de bedoelde waardevermindering zou 
intreden als gevolg van een vrijwillige over
heidsdaad, n.l. eene van den Minister van 
Waterstaat te verwachten houding, niet als 
noodzakelijk gevolg van het nieuwe werk op het 
onteigende, maar vrijwillig aan t e nemen in 
verband met het feit, dat het onteigende, nadat 
daarop een wegwerk zal zijn gemaakt, als onder
deel van een grooter geheel als weg voor 
modern verkeer wordt geëxploiteerd; 

"2°. dat eer;e waardeverminr\edng als bier 

bedoeld niet steeds tot verhooging der schade
loosstelling leidt, daar zij zeer wel kan worden 
gecompenseerd door eene waardevermeerdering 
van een ander deel van het niet onteigende, eene 
omstandigheid, "elke bovendien op grond van 
de feiten door de Rb. op grondslag van deskun
digen aangenomen, n.l. 85 m. respectievelijk 
2 X 85 m diepte als bouwterrein h;er aanwe2ig 
moet worden geacht, daar in het door de Rb. 
veronderstelde en door haar in dit proces geïn
troduceerde geval opschuiving van dezt> 85 m 
of 2 x 85 m zou plaats ht>bben ; 

,.a0 • dat niet waardevermindering van een 
gedeelte van het niet onteigende recht geeft op 
vergoeding, maar alleen waardevermindering 
van het geheclo niet onteigende." 

Aan dit middel is bij conclusie van antwoord 
tegengeworpen, dat het niet tot cassatie zou 
kunnen leiden bij gebreke van aanhaling van 
het hier toepasselijk art. 72a der Onteigenings
wet, dat eerst de wel aangehaalde artt. 40 en 41 
dier Wet toepasselijk zou maken. Hiermede kan 
ik mij niet vereenigen en wel op de grond en, 
vervat in de conclusie juist een week geleden 
genomen door den Adv.-Gen. Mr. van Lier in 
de zaak van den Commissaris der Koningin in 
Zuid-Holland tegen Hofman, welke van de 
onderhavige alleen hierin verschilt, dat thans 
het K. B. tot aanwijzing der te onteigenen 
perceelen is gegeven na de inwerkingtreding op 
1 Oct. 1932 van art. 72a. Deze omstandigheid 
doet m.i. niet af, reden waarom ik meen te 
kunnen volstaan met verwijzing naar die con
clusie. 

H et middel tot cassatie berust op de stelling, 
dat bij de waardeering van het onteigende 
(art. 40). andere vragen moeten worden beant
woord dan bij de berekening der waardever
mindering van het niet-onteigende (art. 41), 
zoodat de Rb. de veronderstelde waardeloosheid 
van een strook van 4 meter van het onteigende 
bij een mogelijke weigering door het Rijk van 
vergunning tot verbreeding der bestaande uit 
wegen tenzij tegen kosteloozen afstand van 
zulk een strook, niet mocht doen wegvallen 
t egen de te vergoeden waardevermindering van 
het overblijvende door het eveneens veronder
stelde door dezelfde oorzaak waard eloos worden 
van een gelijkestrook daarvan na de onteigening. 
De stelling is op zich zelve juist, doch alleen, 
indien het verschil tusschen de beide reeksen 
van vragen hier een rol speelt ; en het komt 
mij voor, dat dit niet het geval is, gelijk ik ten · 
opzichte van de drie grieven van het middel 
zal betoogen. 

De Rb. heeft zich in de bestreden overweging 
te recht gesteld op het standpunt, dat ten op
zichte van de waardeloosheid van een strook 
ter breedte van 4 meter, die in hare veronder
stelling de onteigende bedreigt, de positie van 
deze na de onteigening geheel dezelfde blijft als 
daar;róór. In beide tijdperken is de onteigende 
eigenares van een overigens bouwrijp terrein, 
grenzende aan twee rijksstraatwegen met druk 
verkeer, doch waarvan zij om het als bouwter
rein te kunnen exploiteeren verondersteld wordt 
een aan die wegen grenzende strook kosteloos 
te zullen moeten afstaan aan het Rijk. Wanneer 
- gelijk bij het middel is geschied -wordt 
t9gengeworpen, dat deze bedreiging door het 
Rijk na de onteigening niet het rechtstreeksch 
en noodzakelijk gevolg is van de onteigening 
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of van het werk, dat op het onteigende zal 
worden aangelegd, doch van een vrijwillige 
overheidsdaad, dan moet het antwoord zijn, dat 
de Rb. verond9r8tellenderwijs betoogt n dat 
van hare veronderstelling ook deel uitmaakt, 
dat- de bedreiging met deze overheidsdaad, 
die vóór de onteigening bestaat, daarna zal 
blijven voortduren, omdat de omstandigheden 
vóór en na dez 3lfde blijven. De eerste grief is m. 
i . hiermede weerlegd. 

Ook met de tweede grief kan ik niet medegaan. 
Uit niets blijkt, dat de veronderstelde waarde
vermindering van de viermeterstrook, welke 
zich na de onteigening langs c'len verbreeden 
\\ eg zal uitstrekken, alsdan opgewogen zal 
worden door een waardevermeerdering van het 
overige aan de onteigende gebleven t errein. 
Met name is dit niet gebleken van dat gedeelte 
hiervan dat meer dan 2 X 85 meter van de 
nieuwe grens verwijderd zal liggen. Of dit dan 
over een diepte van nog eens 4 meter bouwrijp 
zal worden, terwijl het dit nu niet is, staat niet 
vast, daar van den aard van dit gedeelte niets 
bekend is. Dat de eischer 7icn voor de Rb. 
hieromtrent niet heeft uitgelaten, omdat J,ij 
niet kon voorzien, dat dit punt van belang zou 
zijn, kan hem niet verontschuldigen, omdat 
hij het is geweest, die eerst bij pleidooi voor de 
R b. voor den dag is gekomen met de bedreiging, 
dat het Rijk voor het vergunnen van uitwegen 
of van verbreeding der bestaande uitwegen den 
eisch van kosteloozen afstand van een strook 
van 4 meter zou kunnen stellen on hij dus ook 
de hiertegen mogelijke tegenwerpingen had 
moeten voorzien en ondervangen. 

Wanneer derhalve van eenige in het door de 
Rb. veronderstelde geval tegen de waardever
mindering van een deel van het niet onteigende 
opwegende waardevermeerdering daarin niets 
blijkt moet w01den aangenomen dat in dat 
geval het niet onteigende als geheel beschouwd 
in waarde zou achteruitgaan. 

Alle aangevoerde grieven ongegrond bevin
dende, concludeer ik tot verwerping van het 
beroep en tot veroordeeling van den eischer in 
de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat, voor zooveel thans van belang, uit het 

bestreden vonnis en het daaraan voorafgaand 
interlocutoir vonnis van 20 Dec. 1933, waarnaar 
in eerstgemeld vonnis wordt verwezen, blijkt: 

dat eischer tot cassatie bij inleidende dag
vaarding heeft gesteld : 

dat bii de wet van 28 Mei 1931, S. n°. 207, is 
verklaard, dat het algemeen nut de onteigening 
vordert ten name van het Rijk van peroeelen, 
noodig voor verbetering van den rijksweg tus
schen de Bilt (Vollenhoven) en Amersfoort; 

dat ter uitvoering van genoemde wet bij 
K . B. van 21 Nov. 1932, no. 44 onder meer ter 
onteigening zijn aangewezen de in de gemeente 
de Bilt onder nummers 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20 en 22 van het grondplan vermelde per
ceelen, nader uitvoerig omschreven, welke 
perceelen volgens genoemd K. B. staan ten 
name van verweerster, als eigenares; hebbende 
eischer onder aanbieding van een schadeloos
stelling ten bedrage van f 17 .510, van voormelde 
perceelen onteigening gevorderd ; 

dat verweerster de gevraagde onteigening 
niet heeft tegengesproken, doch bezwaar heeft 

gemaakt tegen de aangeboden schadeloosstel
ling; 

dat bij gemeld interlocutoir vonnis drie des
kundigen zijn benoemd om bericht uit te bren
gen omtrent de schadeloosstelling, die voor de 
onteigening van voormeld goed aan de ver
weerster zal behooren te worden gegeven, en de 
Rb. bij eindvonnis t er zake heeft overwogen: 

"dat deskundigen van oordeel zijn, dat een 
gedeelte van het landgoed Beerschoten gelegen 
aan de rijksstraatwegen do Bilt-Zeist en de 
Bilt-Amersfoort, waarvan de te onteigenen 
perceelen deel uitmaken, is te beschouwen als 
bouwrijp terrein en wel een trook ter diepte 
van 85 m., indien onmiddellijk aan die wegen 
zal kunnen worden gebouwd, en een strook 
van dubbele breedte, indien een parallelweg 
langs den straatweg de Bilt-Amersfoort zou 
moeten worden aangelegd ; 

"dat deskundigen daarom aan gedaagde 
toekennen een vergoeding per m2, waarbij wordt 
uitgegaan van een verkoop als bouwterrein; 

,,dat eisoher de meening van deskundigen, 
datditterreinals bouwgrond zou moeten worden 
gewaardeerd, heeft bestreden, omdat het Rijk 
geen toestemming zal geven tot het maken van 
uitwegen en het verbreeden van bestaande uit
wegen tot de beide rijksstraatwegen, zoodat bij 
gemis aan toegangswegen dit terrein niet be
bouwd zal kunnen worden ; 

dat de Rb. daarna uitvoerig overweegt, dat 
het Rijk geene toestemming zal geven tot het 
maken van nieuwe uitwegen, doch reeds thans 
twee wegen tot het terrein toegang geven, 
welke toegangen door het Rijk zullen worden 
geëerbiedigd, terwijl de mogelijkheid klein is, 
dat het Rijk geen toestemming zal geven tot 
verbreeden van die bestaande uitgangen, op 
welke gronden de Rb. heeft aangenomen, dat 
de bovenbedoelde strook ter diepte van 85 m., 
of eventueel van dubbele breedte, bouwterrein is; 

dat de Rb. dan vervolgt: 
,,dat het Rijk bij pleidooi nog hee{t aange

voerd, dat vergunning slechts onder zeer be
zwarende voorwaarden zou kunnen worden 
verleend - waarbij het blijkbaar zelf uitgaat 
van de mogelijkheid van vergunning ; 

"dat die bezwarende voorwaarde hierin zou 
bestaan, dat een strook van 4 m., bestemd voor 
aanleg van riolen e. d., kosteloos aan het Rijk 
zou moeten worden afgestaan ; 

"dat dit echter in de waardeering van den 
grond geen verandering kan brengen, omdat, 
indien van de te onteigenen perceelen een strook 
ter breedte van 4 m. als waardeloos zou moeten 
worden aangemerkt, om deze reden ook even
zeer nadat onteigening heeft plaats gehad en 
een parallelweg wordt aangelegd, een strook 
van die breedte, aan de nieuwe grens gelegen 
daarom waardeloos wordt, zoodat aan gedaagde 
te dier zake schadevergoeding wegens waarde
vermindering zou toekomen, welke vergoeding 
geqjk zou staan met de waarde van de strook, 
welke kosteloos moet worden afgestaan" ; 

dat op deze gronden de Rb., na de onteigening 
te hebben uitgesproken, het bedrag der aan 
verweerster uit te keeren sohadevergoed;ng 
heeft vastgesteld op f 32.983.10, met neven
veroordeelingen, en den eischer heeft veroordeeld 
in de proceskosten ; 

0 . dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : zie concl. Proo.-Gen. ; 
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0. omtrent de eerste grief : 
dat de Rb. uitgaat van de veronderstelling, 

dat ter verkrijging van vergunning voor ver
breeding van de bestaande uitwegen, het Rijk 
voor riolen e. d. kosteloozen afstand eischt van 
eene strook van 4 m langs den Rijksweg, en 
zulks zoowel vóór de onteigening als daarna, 
zoodat, terwijl vóór de onteigening de strook, 
als gelegen lang den bestaanden Rijksweg, tot 
het te onteigenen terrein behoort, de'strook na 
verbreeding van den Rijksweg, met dat terrein 
zal worden afgenomen van het niet-onteigende ; 

dat eischer betoogt, dat de waardeverminde
ring, die in dit verband het niet onteigende zal 
onderga.an, aan verweerster geen recht op 
schadeloosstelling geeft, omdat die verminde
ring niet het onmiddellijk en noodzakelijk ge
volg zal zijn van de onteigening of van het daarop 
aan te leggen werk, ma.ar van eene vrijwillige 
overheidsdaad ; 

dat echter, gegeven de houding, die, volgens 
de Rb., het Rijk onveranderlijk ook na de 
onteigening zal aannemen, de onteigening en 
de verbreeding van den Rijksweg noodzakelijk 
het gevolg zullen hebben, dat het niet ontei
gende in waarde vermindert, doordien een 
daartoe behoorende strook van 4 m kosteloos 
aan het Rijk moet worden afgestaan ter ver
krijging van bedoelde vergunning ; 

dat mitsdien de eerste grief ongegrond is ; 
0. omtrent de tweede grief : 
dat, volgens deze, de Rb: over het hoofd 

heeft gezien, dat ten gevolge der bedoelde 
waardevermindering van het niet onteigende 
een ander deel daarvan - met name het achter 
het stuk bouwterrein van 85 m., of eventueel 
van dubbele breedte, gelegen deel van het niet 
onteigende - in waarde zou vermeerderen, 
doordien dit achterliggend deel ter breedte van 
4 m bij wege van opschuiving mede bouwgrond 
zou worden; 

dat echter, met uitzondering van bedoeld 
stuk van 85 m of dubbele breedte, omtrent den 
toestand, waarin bet niet onteigende thans 
verkeert of na onteigening zal verkeeren, niets 
vaststaat en de Rb. dan ook de in het middel 
aangehaalde artikelen geenszins heeft geschon
den of verkeerd toegepast, door bij de bepaling 
der schadeloosstelling de bedoelde, in cassatie 
door eischer aangevoerde mogelijkheid buiten 
beschouwing te laten ; 

dat derhalve ook de tweede grief niet opgaat; 
0. omtrent de derde grief : 
dat hlerbij wordt betoogd, dat de Rb. enkel 

wegens waardevermindering van een gedeelte 
van het niet onteigende vergoeding heeft toege
kend en niet vergoeding wegens waardever
mindering van het geheele niet onteigende; 

dat deze grief feitelijken grondslag mist ; 
dat toch geen enkel feit is vastgesteld, waar

uit volgt, dat de meer bedoelde waardeverminde
ring van het niet onteigende enkel op een deel 
van het niet onteigende drukt, en met name, 
gelijk bij de tweede grief is overwogen, geenszins 
vaststaat, dat bedoelde waardevermindering 
door eene waardevermeerdering van eenig deel 
van het niet onteigende •ou worden gecompen
seerd; 

0. dat bijgevolg het middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep; (Salaris f 350, Red.). 
(N. J.) 

13 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 13 j 0 • art. 20; art. 12.) 

Van vervallen der vergunnign kan slechts 
sprake zijn, indien de inrichting zelve binnen 
den gestelden termijn niet zou zijn voltooid 
en in werking gebracht, het niet-opvolgen 
der gestelde voorwaarden kan slechts 
aanleiding geven tot intrekking der ver
gunning. 

Voor de toepassing van art. 12 2• lid is 
niet vereischt, dat zich nieuwe omstandig
heden hebben voorgedaan; slechts moet 
blijken, dat de naleving der gestelde voor
waarden niet noodig is. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

C. Lichtenberg, te Roermond, tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders dier gemeente 
van 10 October 1933, N°. 8717, waarbij afwij
zend is beschikt op het verzoek van den appel
lant om ontheffing, respectievelijk wijziging van 
de bij besluit van burgemeester en wethouders 
van 21 Juli 1933, N°. 8717, gestelde voorwaar
den; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 28 
November 1934 N°. 598; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 10 December 1934, N°. 783 R, 
Afdeeling Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders van 
Roermond bij hun evenvermeld besluit afwij
zend hebben beschlkt op het verwek van 
C. Lichtenberg tot opheffing, respectievelijk 
wijzi~ing van de voorwaarden . onder welke aan 
hem t>ii hun besluit van 21 Juli 1933, N°. 8717. 
ingevolge de Hinderwet veraunning is verleend 
tot het oprichten van eene electrische drukkertj 
in perceel H. Geeststraat l, kadastraal bekend 
sectie D, N°. 246; 

dat burgemeester en wethouders daarbij o.m . 
hebben overwo2;en, dat de door den adressant 
aangevoerde argumenten, voor zoover deze be
toogen, dat geen hlnder wordt ondervonden, 
ondeugdelijk zijn. aangezien door een ambtenaar 
van den dienst van Publieke Werken in bijzijn 
van den adressant en den klager L. Th. H. Cor
nelis is geconstateerd, dat het gezoem van den 
motor in het huis van den heer Cornelis duidelijk 
hoorbaar is; dat ingevolge artikel 2 der Hin
derwet, onder deze wet vallen inrichtingen, 
die gedreven worden door een of meer electro
motoren, waarvan het vermogen of het geza
menlijk vermogen de grens overschrijdt bij alge
meenen maatregel van bestuur aangegeven, 
welke grens is gesteld op 2 pk, zoodat iedere 
inrichting, waarin de totale capaciteit der aan
drijvende motoren grooter is dan 2 pk, valt 
onder de Hinderwet, waarbij het al dan niet 
gelijktijdig werken der motoren buiten beschotL
wing blijft; dat het argument, als zou met de 
gestelde voorwaarden het beoogde doel (voor
komen van hlnder) niet worden bereikt, niet 
kan worden onderschreven, doch dat van de 
voorgeschreven maatregelen juist wordt ver
wacht, dat alle hlnder zal worden voorkomen; 
dat de argumenten, als zouden de kosten zeer 
hoog zijn, en de gestelde voorwaarden niet 
uitvoerbaar zijn zonder ernstig nadeel voor de 
machlnes, ten eerste niet juist worden geacht, 
en op de tweede plaats niet ter zake dienende 
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zijn, aangezien deze argumenten mogelijk grond 
hadden kunnen opleveren voor een beroep op 
de Kroon krachtens artikel 15, doch niet dien
stig kunnen zijn bij een verzoek krachtens arti
kel 12; 

dat C. Lichtenberg in beroep aanvoert, dat 
hij bij zijn verzoekschrift van 30 Augustus 1933, 
onder overlegging van eene deskundige verkla
ring alsmede eene verklaring vau den heer 
Hoendervangers, mede in de be chikking van 
burgemeester en wethouders genoemd, ver
zocht : a. opheffing te willen verleenen van de 
voorwaarden 1 en 2, voor zoover deze betreffen 
de voorgeschreven plaatsing der snelpers, b. op
heffing van voorwaarde 3 en c. wijziging van 
voorwaarde 4 door instede van 8 uur 's voor
middags te lezen 7 uur 's voormiddags ; dat hij 
de onder a. en b. bedoelde verzoeken gegrond 
heeft op de hooge kosten, die de uitvoering 
medebracht, het gevaar voor de snelpers, als
mede op het practisch van onwaarde zijn dezer 
maatregelen, een en ander in het verzoekschrift 
uitvoerig uiteengezet en gestaafd door de daar
bij gevoegde verklaring der Naamlooze Ven
nootschap Lettergieter(j "Amsterdam" voor
heen N. Tetterode, t e Amsterdam, terwijl het 
onder c. bedoelde verzoek werd gegrond op het 
feit, dat zulks niet in overeenstemming was met 
de vergunningen aan gelijke inrichtingen te 
Roermond gesteld ; dat burgemeester en wet
houders van Roermond bij beschikking van 10 
October 1933 op het verzoek in zjjn geheel af
wijzend hebben beschikt, terwijl deze beschik
king enkel als vaststaand feit inhoudt, dat het 
aezoem van den motor in het huis van den heer 
Cornelis, den eenigen reclamant, goed hoorbaar 
is ; dat enkel het waarnemen van het gezoem 
van den motor in de woning van den heer 
Cornelis toch nimmer het stellen van zulke 
voorwaarden, die niet in overeenstemming zijn 
met bij andere inrichtingen gestelde voorwaar
den, kan rechtvaardigen ; dat alle andere a rgu
menten aan het adres van den heer Cornelis 
door het gemeentebestuur als niet terzake die
nende worden beschouwd ; dat hij deze meening 
echter niet kan deelen, immers de door dezen 
ingebrachte bezwaren ter wille van hunne juist
heid in hun geheel moeten worden beoordeeld, 
en deze eerst dàn als steekhoudend kunnen 
worden beschouwd, wanneer deze geheel of 
zeker grootendeels als juist zijn bevonden; 
dat het gemeentebestuur echter in gebreke is 
gebleven de juistheid hiervan verder te onder
zoeken ; dat immers de heer Cornelis in zijne 
bezwaren veel verder is gegaan dan het feit, 
dat het gezoem van den motor in zijne woning 
goed hoorbaar is, iets wat op zichzelf nimmer 
kan worden beschouwd als een hinder, die een 
bedrijf onmogelijk maken mag; dat het gemeen
tebestuur in gebreke is gebleven de juistheid 
van de bij zijn verzoekschrift overgelegde ver
klaring van den heer Hoendervangers te onder
zoeken, doch slechts heeft overwogen, dat de 
woonplaats van den heer Hoendervangers on
bekend i gebleven, niettegenstaande deze op 
de wettelijk voorgeschreven wijze ten gemeen
tehuize van Roermond naar Maastricht is a~ge
schrnven en daar woonplaats heeft ; dat de stel
ling, dat de argumenten, als zouden de kosten zeer 
hoog zijn en de voorwaarden practisch niet uit
voerbaar zijn zonder ernstig nadeel der machines, 
niet dienstig zouden zijn bij een verzoek krach-

tens art. 12 der Hinderwet, zijns inziens in strijd 
is met de bedoeling dezer wet om in den regel 
de beslissing- en hier wordt toch zeker bedoeld 
eene beslissing op ingebrachte bezwaren - aan 
de gemeentebesturen over te laten, maar altijd 
met gelegenheid tot beroep, daar waar gevaar 
bestaat, dat een gemeentebestuur t e eenzijdig 
te werk gaat en niet genoegzaam is voorgelicht; 
dat de gestelde voorwaarden practisch gelijk 
staan met eene afwijzende beschikking op de. 
eerste aanvrage en hij derhalve genoodzaakt is 
te blijven beneden de wettelijke bepalingen 
aangaande capaciteit van motoren, hetgeen in 
de drukkerij wordt verkregen door verwijde
ring van den 11. pk-motor; dat derhalve het 
beoogde doel - minder geluid of minder trilling 
- niet alleen door de gestelde voorwaarden 
niet kan worden verkregen, doch integendeel 
de tjjd, gedurende welken de 2 pk-motor in 
werking zal zijn, aanmerkelijk zal worden ver
lengd en dit alles met aanzienlijk grootere be
drijfskosten voor hem, appellant, en zonder dat 
maar op eenige wijze aan de bezwaren van den 
heer Cornelis, gesteld dat deze juist waren, 
tegemoet worclt gekomen ; dat, aangezien de 
beide motoren ieder voor zich de grens, gesteld 
bij Ons besluit van 25 November 1907, Staats
blad N°. 302, niet overschrijden, aan de wet 
voldoende zoude zijn voldaan, door eventueel 
de voorwaarde te stellen, dat de beide motoren 
niet gelijktijdig in werking mogen zijn; dat im 
mers thans het gemeentebestuur van de aan
wezigheid van den 1 / , pk-moter gebruik heeft 
gemaakt om ten behoeve van den heer Cornelis 
den 2 pk-motor, die in zichzelve buiten de 
Hinderwet valt, buiten werking te stellen ; 
dat, al is het volkomen juist, dat een dergelijke 
maatregel volgens de letter der wet een schijn 
van juistheid heeft, de bedoeling der wet zulks 
toch geenszins kan zijn ; 

0 . dat burgemeester en wethouders van 
Roermond b]jjkens een van dit college ontvangen 
ambtsbericht van oordeel zijn, dat, aangezien 
de termijn, waarbinnen de inrichting moest 
zijn voltooid en in werking gebracht, na nog te 
zijn verlengd, inmiddels is verstreken en de 
voorwaarden 1 tot en met 3 door den appellant. 
niet zijn nageleefd, de vergunning zelve is ver
vallen, doch dat zulks niet juist kan worden 
geacht; 

dat immers, ingevolge het bepaalde in artikel 
20 der Hinderwet het niet opvolgen van de 
gestelde voorwaarden slechts aanleiding kan 
geven tot intrekking van de vergunning door 
het gemeentebestuur, waartoe burgemeester en 
wethouders echter in het onderhavige geval 
niet zijn overgegaan ; 

dat ingevolge het bepaalde in artikel 13 der 
wet van het vervallen van de vergunning slechts 
sprake zou kunnen zijn, indien de inrichting 
zelve binnen den gestelden termijn niet was 
voltooid en in werking gebracht, hetgeen echter, 
naar op grond van de ontvang<m ambtsberich
ten moet worden aangenomen, hier niet het 
geval is geweest ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Limburg in 
hun terzake uitgebracht ambtsbericht er nog 
op wijzen, dat de appellant van zijne bevoegd
heid om in beroep te komen tegen het vergun
ningsbesluit voor zoover betreft de voorwaar
den, waaronder de vergunning werd verleend. 
geen gebruik heeft gemaakt en dat, nu er in de 
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omstandigheden, welke voor het opleggen der 
voorwaarden bij het verleenen der vergunning 
hebben gegolden, geenerlei verandering is ge
komen, er ook geen aanleiding kan bestaan de 
doelmatigheid dezer voorwaarden opnieuw te 
onderzoeken, doch dat zulks niet kan opgaan ; 

dat immers de in artikel 12, 2e lid, der Hinder
wet aan het gemeentebestuur gegeven bevoegd
heid om, indien na het verleenen een er voorwaar
delijke vergunning blijken mocht, dat de nale
ving der gestelde voorwaarden niet noodig 
mocht zijn, den concessionaris geheel of gedeel
telijk daarvan te ontslaan, geheel los van het 
in artikel 15 aan den concessionaris gegeven 
recht van beroep staat en derhalve onafhanke
lijk hiervan toepassing kan vinden ; 

dat met name voor de toepassing van arti
kel 12, 2e lid, der Hinderwet niet vereischt is, 
dat zich inderdaad nieuwe omstandigheden 
hebben voorgedaan, aangezien immers inge
volge de bewoordingen van deze wetsbepaling 
daarvoor voldoende is, dat blijkt, dat de nale
ving der gestelde voorwaarden niet noodig is ; 

dat, nu in het onderhavige geval uit het 
ambtsbericht van den Directeur-Generaal van 
den Arbeid, waarmede Wij Ons vereenigen, 
inderdaad gebleken is, dat de naleving van de 
voorwaarden 1 tot en met 3 tot het voorkomen 
van hinder van ernstigen aard niet noodig is, 
alsmede dat zoodanige hinder niet is te 
vreezen, indien de electromotoren en de daar
door gedreven wordende snelpers en andere 
machinerieën niet in werking mogen zijn tus
schen 10 uur 's namiddags en 7 uur 's voor
middags; 

dat burgemeester en wethouders mitsdien 
ten onrechte op het verzoek van den appellant 
tot ontheffing, onderscheidenlijk wijziging van 
de gestelde voorwaarden afwijzend hebben be
schikt; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van burgemeester en wethouders van Roer
mond van 10 October 1933, N°. 8717, den 
concessionaris van de bij hun besluit van 21 
Juli 1933, N°. 8717, gestelde voorwaarden 1 tot 
en met 3 te ontslaan en de voorwaarde 4 in 
dier voege te wijzigen, dat daarin in stede van 
"des voormiddags uur" worde gelezen "des 
voormiddags 7 uur". 

Onze Minister van Sociale 7,aken is belast 
enz. (A.B.) 

15 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet Art. 15 j 0 • art . ll. Art. 5.) 

Bezwaren van een gemeentebestuur , die 
slechts verband houden met het belang der 
gemeente bij de bruikbaarheid van een 
waterweg en van haventerreinen, zijn geen 
bezwaren, welke de Hinderwet beoogt te 
weren. Ook het bezwaar, dat schade aan 
den waterweg zou worden toegebracht 
stempelt de gemeente niet tot belangheb
bende in den zin van art. 15, daar de eigen
dom van den vaarweg noch deszelfs beheer 
bij de gemeente berust. De bezwaren der 
gemeente betreffen niet de op te richten 
inrichting zelve, doch slechts de aanwezig
heid van de vóór deze inrichting bestemde 

schepen op het daarvoor gelegen deel van 
den waterweg. 

Nu in de beschrijving der op te richten 
inrichting niets is vermeld omtrent de wijze 
waarop de vloeistoffen, voor welker opslag 
de inrichting dient, zullen worden aan- en 
afgevoerd, is de beschrijving niet volledig 
en voldoet het verzoek dus niet aan de 
eischen der wet. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkend!' op de beroepen, ingesteld door 

Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland en 
burgemeester en wethouders van Rotterdam 
tegen het besluit van burgemeester en wethou
ders van Vlaardingen van 26 Januari 1934, 
N°. llO. 21 25 (3• afdeeling), waarbij aan Haven
bedrijf V1aardingen-Oost Naamlooze Vennoot
schap en hare rechtverkrijgenden voorwa11,rde
lijk vergunning is verleend tot het oprichten va,n 
eene opslagplaats van vluchtige oliën, benzine, 
eetbare oliën en vetten door plaatsing van 16 
tanks, een ketelhuis met twee stoomketels, elk 
met een verwa,·md oppervlak van 150 m2 en 
twee pompgebouwtjes met gebruikmaking van 
5 electromotoren, respectievel~jk van 40, 25, 
25, 20 en 4 kw op het r erceel S-::hiedamsche
dijk No. 1, kadaster sectie C. No. 211; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
November 1934, N°. 580; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 12 December 1934 N° 782 H, 
Afdeeling Arbeid ; 

0. dat burgemeester en wethouders van Vlaar
dingen bij hun evenvermelrl besluit aan het 
Havenbedrijf Vlaardingen-Oost N11,amlooze 
Vennootschap en hare rechtverkrijgenden 
vergunning hebben verleend tot het oprichten 
van eene opslagplaats van vluchtige oliën, ben
zine, eetbare oliën en vetten door plaatsing van 
16 tanks, een ketelhuis met twefl stoomketele, 
elk met een verwarmd oppervlak van 150 m2 en 
twee pompgebouwtjes met gebruikmaking van 
6 electromotoren, respectievelijk van 40, 25, 2/i, 
20 en 4- kw, op liet perceel Schiedamscbedijk 
N°. 1, kadaster sectie C N°. 211, en zull!s onder 
een 29-tal voorwaa1den; 

dat van dit, besluit bij Ons in hercep is geko
men: 

1°. Dijkgraaf en Ho~gheemraden van Delf
land, als vertegenwoordigende het Hoogheem-
1aadschap Delfland, aanvoerende, dat de voor
melde installatie zal worden gevestigd ten westen 
van den voorhoezem van de suatiesluis van het 
Hoogheemraadschap, genaamd de Vijfsluizen, 
op een afstand van ongeveer 60() m van deze 
sluis, terwijl krachtens besluit van de Vereenigde 
Vergadering van Delfland van l Juni 1933 
naast deze sluis een nieuw boezemgemaal voor 
het Hoogheemraadschap zal worden gebouwd, 
ten behoeve van welken bouw de grondwerken 
reeds zijn uitbesteed en aangevangen ; dat de 
voornoemde twee werken, die van vitale betee
kenis voor het Hoogheemraadschap zijn, door 
de vestiging der installatie aan een hoogst 
ernstig en onaanvaardbaar brandgevaar zullen 
worden blootgesteld, deels uit de bestemming 
der installatie zelve voortspruitend, deels met de 
aldaar lossende en ladende schepen verband 
houdende, vermits brand, in de bedoelde in
stallatie of schepen ont~taan, eene dagenlange 
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zware rookontwikkeling kan verwekken, die 
de bediening van sluis en gemaal onmogelijk 
1.ou kunnen maken, voorts verspreiding van 
brandende benzine of olie in den voorboezern, 
met a ls gevolg beschadiging of vernieling door 
brand van sluis en gemaal kan veroorzaken, 
terwijl tenslotte explosiegevaar bestaat, waar
,-an de gevolgen onoverzienbaar, doch c.q. voor 
het behoud van beide werken ongetwijfeld 
funest kunnen zijn; dat in de tweede plaats 
door de vestiging van de inst,allatie en het al
daar uit te oefenen bedrijf ernstig gevaar voor 
hinderlijke en onaanvaatdbare verontreiniging 
van Delflands boezem zal ontstaan, vermits 
de suatiesluis "de Vijfsluizen" eene zeer belang
rijke inlaatsluis is voor den boe-~em van het 
Hoogheemraadschap, waardoor jaarlijks mil
lioenen kubieke meters water ter verversching 
van den boezem en tot watervoorziening van 
weilanden en tuinderijen worden ingesloten, 
terwijl voorts vermenging van het in te laten 
water met zelf eene zeer kleine hoeveelheid van 
verschillende oliesoorten, welke vermenging 
met het oog op het feit, dat het geprojecteerde 
haventje met de monding van den voorboezem 
rechtst1eeks in verbinding staat, zeker is t e ver
wachten, het in te laten water voor het vee on
drinkbaar zou maken ; dat voorts hunne be
zwaren door burgemeester en wethouders geens
zins weerlegd zijn ; 

2°. burgemeester en wethouders van Rot
terdam, aanvoerende, wat de ontvankelijkheid 
van hun beroep betreft, dat burgemeester en 
wethouders van Vlaardingen wel hebben over
wogen, dat zij niet bevoegd zouden zijn in deze 
namens de gemeente Rotterdam op te treden, 
aangezien zij daartoe niet aan artikel 209 ouder 
h der gemeentewet de bevoegdheid kunnen 
ontleenen ; dat echter aanstonds kan worden 
vMtgesteld, dat burgemeester en wethouders 
aan het genoemde artikel 209 onder h geen be
voegdheid behoeven te ontleenen, om in deze 
namens de gemeente op te treden; dat zij im 
mers in deze optreden namens en daa1 toe ge
machtigcl door den gemeenteiaad, die tot het 
nemen van het besluit van 28 Decembi\r 1933, 
waarbU zij gemachtigd zijn, bevoegd is krach
tens artikel ] 67 der gemeentewet; dat, ,~at ver
volgens betreft het door burgemeester en wet
houders van VlaardingPn aangevoerde argu
ment,, dat geen bezwaren, ontleend aan de Hin
derwet, zouden zijn ingebracht, moet worden 
opgemerkt, dat deze bezw1tren voortvloeien uit 
<le overweging, dat de bruikhaarheid van den 
waterweg va,n Rotterdam naar Zee, voor welks 
verbetering de gemeente zeer groote bedragen 
heeft gefourneerd, en daarmede tevens de 
bruikbaarheid van de uitgestrekte haventer
reinen, waarvan de gemeente eigenaresse is 
en waartoe uitsluitend die waterweg leidt, door 
de beoogde oprichting van de opslagplaats zal 
verminderen ; dat immers, wanneer de brnik
baarheid van den Nieuwen Waterweg ten ge
volge van de oprichting van de genoemde op
slagplaat,s zou verminderen, hierdoor schade 
aan dien vaarweg zou worden toegebracht, 
terwij l ernstige hinder en schade te duchten zijn 
aan dien vaarweg, welke naar zijne bestemming 
beschouwd moet worden als een aan alle eischen 
beantwoordende toegangsweg tot een wereld
haven; dat nog door burgemeester en wethou
ders van Vlaardingen overwogen is, dat, de door 

de gemeente ingebrachte bezwaren niet, de in
richting zelve betreffen; dat hiertegenover 
moet wordel). opgemerkt, dat integendeel die 
bezwaren aan de inrichting inhaerent zijn, aan
geûen de inrichting bestaat uit en de vergun
ning betrekking heeft op eene opsla~plaats met 
steigers en daarop aangebrachte pijpleidingen, 
welke steigers met pijpleidingen met geen ander 
doel zullen worden gebouwd dan om gelegenheid 
te geven tot het laden en lossen van vluchtige 
oliën en lich tontvlamba,re vloeistoffen in en uit 
schepen, welke schepen die steigers op geen 
andere wijze kunnen bereiken of verl<J.ten dan 
dan via het onmiddellijk vóór de opslagplaats 
gelegen gedeelte van den Nieuwen Waterweg; 
dat zij er voorts in de eerste plaats op moeten 
wijzen, dat decentralisatie van terreinen voor 
brandgevaarlijke ~toffen in een havengebied 
ongewcnscht moet worden geacht; r!at dit be
zwaar , gelegen in de verdeoling van opslagter
reinen, zeer stPrk geldt, voor den toegangsweg 
tot de haven van Rotterdam, waaraan de aan
gevraa"de inricl.tting zou komen te liggen; dat 
de gemeente er toe over is gegaan, aan het 
Westelijke uiteinde van het door baar onder 
Pernis onteigende gebied een petroleumhaven 
t e graven, welke thans gereed is; dat. wanneer 
ultimo 1935 alle opslagplaatsen van den luis
jesdijk naar de genoemde petroleumhaven 
zullen zijn overgebracht, weliswaar geen ideale 
concentratie zal zijn bereikt, aangezien in een 
tijd , dat Rotterdam daartoe geen geschikte 
gelegenheid kon bieden, de Koninklijke Neder
landsche Maq,tschapp(i tot exploitatie van 
petroleumbronner, in Nederlandsch-Indië ,.Ma
t ex" aan den rechteroever van den waterweg 
naar Zee bewesten de stad Vlaardingen reeds 
een terrein voor den opslag van licht -ontvlam
hare stoffen ingericht had ; dat intusschen dit 
terrein schuin tegenover de nieuwe petroleum
haven der gemeente R otterdam is gelegen, 
zoodat de punten, waar bijzondere onheilen 
zich kunnen voordoen en bijzondere voorzich
tigheid geboden is, toch tot één bepaalde ge
vaarlijke zone aan den waterweg naar Zee be
perkt zijn gebleven ; dat thans door de voor 
genomen inrichting van eene· opslagplaate, als 
hier bedoeld, deze nog min of meer bevredigende 
toestand gelieel verstoord dreigt te worden; 
dat uit hoofde van de naar voren gebrachte 
bezwaren voor den waterweg van Rott3rdam 
naar Zee en voor de aan dP gemeente toebe
hoorende haventerreinen, waarnaar deze "ater
weg de eenige t oegangsweg is, schad e en binder 
van ernstigen aard van de totstandkoming van 
de inrichting is te duchten; 

0. ten aanzien van het door burgemeester 
en wethouders van Rotterdam namens den ra~,d 
dezer gemeente ingestelde beroep, dat krachtens 
artikel 15 der Hinderwet tot het instellen van 
beroep tegen beslissingen door burgemeester 
en wethouders, ingevolge artikel 8 der wet ge
nomen, gerocht.igd zijn de verzoeker en de be
langhebbende, iech,r voor zo"ver hij in het on
gelijk is gesteld ; 

dat onder belanghebbende, in rlit artikel ge
noemd, moet wor~îen verst<tan hij, die redo!ij
kern ijze ,an de inrichtin~ gevaar, schade of 
hinder in don zin vnn artikel 11 kan duchten; 

dat door het gemeentebestuur van Rotter
dam gee::i hezwaren, aan rle Hinderwet ontleend 
7.ijn ing"bracht,: 
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dat toch de door het gemeentebestuur aan
!!evoerde bezwaren slechts verband houden met 
liet belang, dat de gemeent.e Rotterdam heeft 
bij de h11:.ikbaarheid zoowel van den ,, a 'lt-Weg 
van Rotterdam naar Zee als van d · uitgestrek: 
te ha,enterreinen , welke bruikbaarheid, naar 
het gemeentebestuur vreefit, door de oprich
t ing van de onderhavill;e inrichting zal v?rmin
deren ; 

dat dit echter gal'n bez" aren zijn, wt>llre de 
bepalingen der Hinderwet beoogen te " eren ; 

dat het gemeentebestuur weliswaar nog aan
voert, dat, wanneer de bruikbaarheid van den 
Nieuwen Waterweg, ten gevolge van de oprich
ting van de onder" erpelijke inrichting zou vei-
minderen, hierdoor schade aan dien vaarweg 
zou worden toegebracht, terwijl voorts ernstige 
hinder en schade voor dien vaarweg zijn te 
duchten, doch dat ook deze bezwaren de ge
meente Rotterdam niet tot belanghebbende in 
den zin der HiridPrwet kunnen sterop Jen, aan
gezien de eigendom van meergcuoemden vaar
weg noch deszelfs beheer b\1 do 6Pmeent e be.
rust ; 

dat burgemee ter en wethouders van Vlaar
rl ingen voorts nog terecht, hebben oven, ogen, 
dat de door het gemeentebestnur van Rotter
dam aangevoerde J:,ezwaren niet <le inrichtin_!!' 
zelve betreffen ; 

dat het gemeentebestuur van Rotterdam dit, 
ontkent, aanvot,rendP., dat de tot de inrichting 
behoorend" rtei.gerR m ~t pijpleidingen met geen 
ander c'loel zullen worden gebouwd clan om ge
legenheid t e geven tot het lader on loss<'n van 
vluchtige oliën en lichtontvlambare vloei .,t.offen 
in en ult schepen, en <-l<lze schepen die steigers 
o,i geen and•are wijze kunnen bereilu.n 0f ver
laten dr,n in het onmiddPlijk vóór de opslag
plaats gP]ei:,en gedPolte van den Nieuw en Wa
GPrweg; 

d., t hierrocdP echt.-r de onjnishetd van de 
bovenbedoelde oven rginp.- van burgemeester 
en wethouders van Vlaardingen niet is 1tange
toond, aangezien uit dit verweer temeer blijkt, 
dat de bezwaren van de gemeente Rotterdaro 
niet de op t e richt.en inrichting zelve betreffen, 
doch slechts de aanwezigheid van de voor d'lze 
inrichting bestemde schepen op het daarvóór 
gelegen g!'deelte van den Nieuwen Waterweg; 

dat ,et geroeentebestuur van Rotterdam 
derhalve. in zijn berrep niet kan worden ont
vangèn; 

0. ten aanzien van het door Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Delfla,nd ingestelde be
roep, dat de bij een verzoek om vergunning 
over t e leggen be~chrijving, ingevolge het be
paalde in artikel 5, 1°, der Hinderwet o. m. be
hoort t e bevatten ePne opgave van hetgeen in 
rle inrichting zal worden verricht, verv:i.ard igd 
of verzR roeld ; 

dat echter in het onderhavige geval in de 
l>escbrijving 'liets is vermeld omtrent de wij1.e, 
waarop de vloeistoffen, voor '\\ elker opsl:J.g de 
inrichting dient, zullen worden aan- en afge
voerd, en deze beschrijving derh!!.lve niPt vol
led ig is; 

dat voort,s, terwijl in de b0echrijving 4 elec
tromotoren worden vf>rmeld, op de ingevolge 
artikel 5, 2°, der wet overgelegde plattegrond
tPPkenin:.,; 5 electromotoren zijn aangegeven ; 

dat t en slotte op de plattegrond-teekening 
wel versch illende details staan aangegeven op 

de in artikel 5, 2°, vereischte schaal, doch dat 
eene 1eekening op eenf> schaal van minstens 
een op 250, a,induidende de uit- en inwendige 
samenstelling rler inrichting, zooals in de ge
noemde "'etsbepaling wordt voorgeschreven, 
ontbreekt; 

dat derhalve de bij het verzoek om vergun
ning overgelegde stukken niet aan de door de 
wet gestelde eischen voldoen eu burgemeest er 
en wethouders mits<lien op het verzoek, zooals 
het was gedaan, niet ten principale haclden 
mogen bPschikken; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1°. het gemeentebestuur van Rottei·dam in 
zijn beroep niet-ont,vankelijk t,e verklaren ; 

2°. met vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van Vlaardingen 
van 26 Januari 1934, N°. 110.2125 (3• afdeeling), 
de aanvraagster in haar verzoek om vergunning 
·. Lqnog niet-ontv,i.nkelijk te verklaren. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast 
enz. (A. B.) 

17 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet 5 l\iei 1933 S. 251 art. 1 ) 

De belemmerin$en, welke de wet van 5 
Mei 1933 S. 251 , bij toepassing op den Rijn 
zou opwerpen met betrekking tot het 
inladen of in lading nemen zijn in strijd met 
de rechten, welke de Herziene Rijnvaart
acte toekent . Immers, onder "navigation" 
in art. 1 dier Acte moet niet alleen het 
,,varen" der schepen worden begrepen, 
maar ook - behoudens de in de Acte zelve 
voorkomende beperkingen - het voor 
bedoelde vaart inladen en in lading nemen. 

De wet van 5 Mei 1933 S. 251 heeft de 
r echten, uit de Herziene Rijnvaartacte 
voortvloeiende niet willen aantasten en 
hèèft ze ook niet aangetast. 

Op het beroep van den Officier van Justitie 
bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die R echt
bank van den 29sten Juni 1934 (N. J. 1934, 
1258 R ed.), waarbij in hooger beroep, zij het 
op andere gronden, is bevestigd een vonnis 
van het Kantongerecht te Arnhem van 9 Mei 
1934 (N. J. 1934, 678 Red.), bij hetwelk de 
gerequireerde H. J. C., directeur van de 
N.V. Auto- en Motorbootdienst "De Copla" , 
van het hem primair telastegelegde, voorzoo
ver dit is bewezen verklaard, is ontslagen van 
rechtsvervolging; (gepleit door Mr. W. A.C. 
van Dam). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Berger. 
Bij het bestreden vonnis werd ten laste van 

gerequireerde bewezen verklaard: ,.dat hij op 
3 J anuari 1934 in de gemeente Arnhem als 
Directeur der . V. Auto- en Motordienst 
.,Copla" gevestigd te Arnhem, in een motor
schip, genaamd "Copla I " in lading heeft 
genomen voor vervoer naar binnen het Ne
derlandsche Rijk gelegen plaatsen, een hoe
veelheid goederen, terwijl dit in lading nemen 
niet geschiedde en het voorgenomen vervoer 
niet zou geschieden krachtens een overeen
komst, ten aanzien waarvan door een Bevrach
tingscommissie tusschenkomst of goedkeuring 
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was verlt,.,nd, zulks terwijl voor dit in lading 
nemen en dit voorgenomen vervoer niet een 
verklaring was a fgegeven door de Bevrach
t ingscommissie te Nijmegen, terwijl evenmin 
daarvoor ingevolge art. 4 lid 1 onder c der 
Wet van 5 Mei 1933 S. 251, eene ontheffing 
was verleend." 

De Rechtbank achtte di t bewezenverklaarde 
feit niet strafbaar en ontsloeg den gerequi
reerde te dier zake van rechtsvervolging op 
de navolgende overwegingen: 

"dat thans is te overwegen, of het bewezen 
verkl aarde feit krachtens de Wet van 1933 
S. 251 (bedoeld wordt: de Wet van 5 Mei 
1933 S. 251, houdende tijdelijke maatregelen 
ter bevordering van eene zooveel mogelijk 
evenredige vrachtverdeeling in de binnen
scheepvaart), mede gelet op de bepalingen 
van de Herziene Rijnvaartacte, strafbaar is; 

"0. dat de Rechtbank meent, dat die vraag 
ontkennend moet worden beantwoord; 

"dat immers, hoewel de tekst van genoemde 
wet a lgemeen luidt, blijkens de tusschen de re
geering en de Tweede Kamer gewisselde stuk
ken en het tijdens de behandeling van het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer gesprokene, 
de bedoeling heeft voorgezeten, dat aan de be
palingen der Rijnvaartacte niet zou worden 
geraakt; dat, gelijk de Minister in de Tweede 
Kamer verklaarde, de geheele regeling van 
de Rijnvaart ongemoeid zou worden gelaten 
en slechts wanneer een schip den Rijn zou 
verlaten, het kan vallen onder de controle, 
waarin het wetsontwerp voorziet; dat der
halve - en in de wet is daaromtrent niets 
bepaald - niet kan worden ,aangenomen, dat 
de bedoeling zou hebben bestaan, met deze wet 
in de bepalingen van de tractaten, waarbij de 
Rijnvaartacte is vastgesteld, wijziging te bren
gen, veeleer het tegendeel, waaruit volgt, 
dat de vaart op den Rijn is vrij gebleven voor 
het vervoer van goederen en personen be
houdens voorschriften in het belang van de 
algemeene veiligheid, waarom het hier niet 
gaat, en dat overigens aan de vrije scheep
vaart geen verhindering mag worden in den 
weg gelegd; 

" 0. dat nu alleen de vraag kan rijzen, of 
het te Arnhem inladen van goederen in een 
vaartuig voor vervoer niet dan wel zou vallen 
onder de bepalingen der Rijnvaartacte; 

" dat die vraag echter, naar het oordeel der 
Rechtbank, bevestigend is te beantwoorden, 
daar de Rijnvaartacte niet beper:b.-t is tot het 
vervoer van het buitenland naar Nederland 
of omgekeerd en vrij, onbelemmerd, vervoer 
van goederen niet mogelijk is, wanneer niet 
de gelegenheid bestaat op de daartoe bestem
de plaatsen, als Arnhem, goederen vrij en 
onbelemmerd in te laden, eene vrijheid, waarin 
de bepalingen der wet van 1933 S. 251 den 
schipper zeker zouden hinderen" . 

De Rechtbank overweegt dan nog, dat der
halve het bewezen verklaarde alleen dan 
strafbaar zou kunnen zijn, wanneer dit be
helsde de omstandigheid, dat verdachte te 
Arnhem goederen in lading zou hebben ge
nomen op ander vaarwater, dan den Rijn, 
welke omstandigheid niet is gesteld. Ik deel 
deze, overigens niet van belang zijnde, over
weging volledigheidshalve mede, omdat de 
Heer requirant in zijne, zoo aanstonds te be-

spreken schriftuur te dezen aanzien opmerkt, 
dat het niet mogelijk zoude zijn geweest om 
bedoelde omstandigheid te stellen, omdat te 
Arnhem geen ander vaarwater, dan de R ijn, 
bestaat. 

De Heer requirant is, blijkens den inhoud 
van de door hem ingediende, schriftuur van 
meening, dat voormelde beslissing der Recht
bank oplevert: 

"S. , althans v. t . van artt. 7 en 11 der Wet 
van 5 Mei 1933 S . 251 (Vrachtverdeeling in 
de Binnenscheepvaart) en van de bepalingen 
van de H erziene Rijnvaartacte (Besluit dd. 3 
Mei 1869 S. 73) jis artt. 350, 351 en 352 Sv.". 

Volgens de hierbij gegeven toelichting is de 
H eer requirant van oordeel , dat de R echt
bank voor de toepassing van de Wet van 5 
Mei 1933 S. 251 geen onderscheid had mogen 
maken tusschen het in lading nemen op den 
Rijn en op een ander vaarwater, nu de wet
gever dit onderscheid niet maakt. Uit de in 
het vonnis bedoelde verklaring van den Mi
nister zoude de Rechtbank ten onrechte heb
ben afgeleid, dat de vaart op den Rijn is vrij
gebleven voor het vervoer van personen en 
goederen, waaronder zij, nu in casu geen ver
voer, doch in lad ing nemen is te laste gelegd, 
dit laatste begrijpt, daar vrij en onbelemmerd 
vervoer niet mogelijk is, wanneer de ge
legenheid ontbreekt om goederen vrij en on
belemmerd in te laden. 

Uit vorenbedoelde verklaring van den Mi
nister en uit de zinsnede der Memorie van 
Toelichting bij voormelde wet, waaruit blijkt, 
dat de voorgestelde regeling uiteraard niet 
betrekking h eeft op de internationale Rijn
vaart, wil de Heer requirant lezen, dat de 
N ederlandsche wetgever in voorzegde wet niet 
eenzijdig en eigenmachtig heeft willen afwij 
ken van hetgeen bij bekrachtigd Tractaat met 
eene vreemde mogendheid is overeengekomen, 
en hij acht de bepalingen der W et van 5 Mei 
l 933 S . 251 bestaanbaar naast het bijzondere 
recht, bij de Rijnvaartacte verleend. ,,Immers" 
- a ldus de Heer requirant - ,,heeft de Wet 
van 5 Mei 1933 betrekking op de in de Wet 
geregelde onderwerpen van vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart. Ware de stelling der 
Rechtbank juist, dan zouden meerdere wetten 
onverbindbaar zijn, die eveneens elk vervoer, 
dus ook per vaartuig op den Rijn, verbieden 
in bijzondere gevallen, zooals vervoer van 
wapens, of van bepaald aangewezen goederen, 
wanneer zij worden uit- of ingevoerd enz. 
Ook de bepalingen dezer wetten zouden in 
strijd zijn - ware de besliss ing der Rechtbank 
juist - met de bepalingen van de Herziene 
Rijnvaartacte. Ik meen dan ook, dat bedoeld 
tractaat, zijnde een overeenkomst tusschen 
diverse Rijnvaartstaten, aldus moet worden 
opgevat, dat dit tractaat ieder der toegetre
den Staten bijzondere verplichtingen oplegt 
tegenover de andere contracteerende Staten, 
doch dat ieder dier Staten ten onzichte van 
zijn eigen inwoners, voorzoover het zijn eigen 
gebied betreft, gerechtigd is bij de wet be
palingen vast te stellen, die deze Staat noodig 
acht voor het algemeen belang van dien 
Staat, derhalve, dat iedere Staat zijn souve
reiniteit heeft behouden ten aanzien van het 
binnen zijn gebied liggend riviergedeelte, voor
zoover het zijn eigen inwoners betreft". 
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,De bepalingen der Wet van 5 Mei 1933 zou
den daarom, volgens den Heer requirant, -
niet in strijd zijn met die der Herziene Rijn
vaartacte. Dit zelfde standpunt wordt vervol
gens in de schriftuur, na opmerking, dat de 
opvatting der Rechtbank medebrengt, dat 
van de Wet van 5 Mei 1933 het centraal ge
deelte van het land, juist een gebied van 
drukke scheepvaart zoude worden uitgescha
keld, hetgeen tot consequenties, ook voor de 
overige Nederlandsche vaarwegen zal voeren, 
welke in verband met den noodtoestand, 
waarin de binnenscheepvaart verkeert, a ls 
zeer ongewenscht zijn te bestempelen, nog 
verdedigd op de volgende wijze: 

" 'l'en opzichte van de mogelijkheid van een 
conflict tusschen de Rijnvaartacte en de Wet 
van 5 Mei 1933 zij het volgende opgemerkt. 
Artikel 1 van de Rijnvaartacte bepaalt slechts: 
,,La N avigation du Rhin et de ses embou-
chures ..... .. .. sera libre". Het stelsel van de 
Wet van 5 Mei 1933 laat zich in geenen 
deele in met de vaart "Navigation" als zoo
danig, doch heeft slechts werking ten aanzien 
van datgene, wat aan de vaart voorafgaat, 
n .l. het regelen van de bevrachting, dit is het 
bestemmen van een schip voor een bepaald 
vervoer; het varen als zoodanig is dus niet 
verboden, doch a ll een het inladen en het ver
voeren van de lading. 

Het is dan ook zeer verklaarbaar, dat de 
W et van 5 Mei 1933 de Rijnvaartacte niet 
noemt, immers de materie , die zij regelt, is 
een geheel andere, dan die, waarin de Rijn
vaartacte voorziet. 

'l'en onrechte gaat de Rechtbank te Arnhem 
ervan uit, dat het begrip "vrije vaart" naar 
zijn inhoud onbepaald is; ware di~ het geval , 
dan is het volkomen onverklaarbaar, dat men 
bij het tot stand komen van het tractaat niet 
heeft volstaan met art. 1, doch het noodig 
heeft gevonden, daarnaast nog tal van bepa
lingen in het tractaat nader uit te werken, 
die het begrip "vrije vaart", naar het voor
komt verder definieeren. 

Dit bewijst, dat het begrip "vrije vaart" 
in deze acte geen onbepaalde strekking heeft, 
doch door de artikelen van de acte zelf nader 
wordt omschreven. Het grondbeginsel, dat bij 
deze omschrijving tot ]eiddraad heeft gestrekt, 
zou kunnen worden gezocht in art. 4 van de 
acte hetwelk zegt: ,.pour ce qui concerne les 
voie~ navigables, sanctionnées au premier 
alinéa de l'article 3, Ie traitement national, 
sou tous les rapports, sera accordé aux na
vires appartenant à Ie navigation du Rhin et 
leurs chargements". 

N aast het feit, dat hier het tractaat onder
scheid maakt tusschen "navigation" en "char
gement'', moge blijken, dat het tr~ctaat er 
zelf van uit gaat, dat onder het begmsel van 
artikel 1 zelfstandige nationale regelingen, 
die de vaart op den Rijn beïnvlcreden, moge
lijk zijn, echter mag geen discrimina~ie wor
den toegepast ten aanzien van "nav1res ap
partenant à la navigation du Rhin". 

Deze gevolgtrekking valt ook te m aken, 
wanneer men de Rijnvaartacte ziet in het 
licht van haar ontstaan. Met deze acte en de 
aan haar voorafgaande Mainzer Acte werd 
toch beoogd, behalve de zorg voor _ bevaar
baarheid, ook en vooral de afschaffmg van 

stapel- omslag- en tolrechten, welke drukten. 
hetzij op allen, hetzij op een bepaalde cate
gorie van hen, die den Rijn bevaren. 

De souvereiniteit van de oeverstaten bleef 
echter behouden, het recht van iedere natie 
om voor haar geb ied bepaalde, niet discrimi
neerende regels te stellen, bleef bestaan. 

Verschillende schrijvers gaan evenzeer van 
de (deze?) gedachte uit (vgl. H . R. de Ranitz, 
de Rijnvaartacte 1889; Mr. A. J. N . M. 
Struycken, Veranderingen in het Rijnregime 
na den Wereldoorlog). Ook Prof. van Eijsinga 
vangt een nota van 24 J anuari 1919 n°. 14 
over de vrije vaart op den Rij n aan met de 
stell ing, dat de vrije vaart technisch-juridisch 
slechts den oeverstaten verbiedt de scheep
vaart over hun gebied te weren, meer niet. 

De Wet van 5 Mei 1933 weert niemand. 
I edere vervoerder, van welke nationaliteit ook. 
wordt volgens deze wet gelijk behandeld. 

Nu de Wet van 5 Mei 1933 evenmin het 
beginsel van gelijkheid, dat den inhoud uit
maakt van het begrip "vrije vaart", aantast, 
is ook overtreding van het verbod, genoemd 
in artikel 7, lid 1, dezer wet strafbaar. 

Dat wegens overtredingen van andere be
palingen, dan die der politiereglementen, ge
pleegd tijdens de vaart op den Rijn , straf 
zou kunnen worden opgelegd, werd al bij het 
Slotprotocol der Mannheimer acte voorzien. 
8e concernant l'article 32: Je plénipotentiaire 
de France a fait observer que, dans !'opinion 
de son Gouvern~ment la faculté, qu'ont les 
Etats riverains d'appliquer des peines de po
l ice aux contraventions non próvues par les 
règlements concertés entre les Hautes Parties 
contractantes n'est pas limitée par les stipu
lations de eet article. Cette opinion a été ad
mise d'un commun accord". 

Resumeerende kan tegenover de meening 
van de Rechtbank te Arnhem het volgende 
worden gesteld: 

l. De Wet van 5 Mei 1933 tast het begin
sel van de vrije vaart in den zin der Mann
heimer acte niet aan. 

2. Daarom is zoowel het vervoer, als het 
inl aden strafbaar t,e achten, wanneer niet 
door d; bevoegde Bevrachtingscommissie een 
geldig bewijs is afgegeven ter zake van dat 
vervoer of dat inladen. 

Tenslotte zij er nog op gewezen, dat de op
vatting van de Rechtbank te Arnhem, als 
zoude blijkens de gewisselde Kamerstukken 
de voormalige Minister van Economische Za
ken de meening zijn toegedaan, dat de geheele 
regeling van de Rijnvaart door de wet van 
5 Mei 1933 ongemoeid wordt gelaten, op een 
mis verstand moet berusten. 

H et heeft van den aanvang van de behan
deling van de wet af steeds in de bedoeling 
gelegen, ook het zuiver binnenlandsch ver
voer op den Rijn onder de wet van 5 Mei 
1933 te begrijpen. 

In verband hiermede zij gewezen op de pas
sage uit de Memorie van Toelichting van de 
wet van 5 Mei 1933, blz. 4, waar staat: ,,de 
voorgestelde regeling heeft uiteraard geen 
betrekking op de internationale Rijnvaart, zij 
is dan ook uitsluitend van toepassing op de 
binnenvaart, n.l. het vervoer tusschen binnen 
het Rijk gelegen plaatsen". 

Ook het door Mr. Verschuur in de Tweede 
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Kamer der Staten-Generaal gesprokene (vgl. 
Handelingen der Tweede K amer vel 520 blz. 
218, 2e kolom) moet in dit licht worden be
zien. 

De term "eigenlijke Rijnvaart" is hier ana
loog met " internationale Rijnvaart", hetgeen 
uit het geheele betoog kan blijken. 

Hoezeer beducht, dat het standpunt der 
Rechtbank voor de geheele toepassing van de 
Wet van 5 Mei 1933 S. 251, houdende tijde
lijke maatregelen ter bevordering van eene 
zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling 
in de binnenscheepvaart, in de toekomst wel
licht noodlottig zal blijken, en met alle waar
deering voor het pogen van den Heer requi
rant, om dit gevaar ·af te wenden, kan ik er 
toch niet toe besluiten, Uwen Raad in over
weging te geven, om de aangevallen beslissing 
der Rechtbank te wraken. De in de schriftuur 
voorgestane opvatting van de H erziene Rijn
vaartacte verliest, naar het mij voorkomt, uit 
het oog, dat dit tractaat van 17 October 1868 
(Stbl. 1869 n°. 75), volgens den N ederland
schen tekst in artikel 1, voor zoover ten dezen 
van belang, bepalende: ,,De vaart op den 
Rijn en zijn uitmondingen van B azel tot in de 
open zee, hetzij naar beneden, hetzij naar 
boven, is vrij voor de schepen van alle natiën, 
voor het vervoer van goederen en van perso
nen, onder voorwaarde van zich te gedragen 
volgens de bepalingen vervat in het tegen
woOl'dig verdrag en volgens de maatregelen 
voorgeschreven in het belang van de alge
meene veiligheid. Behoudens deze voorschrif
ten zal geen verhindering hoegenaamd aan de 
vrije scheepvaart worden in den weg gelegd" , 
niet alleen rechten geeft aan den vreemdeling, 
doch evenzeer aan den l andgenoot op het 
daarin omschreven watergebied (zie ook de 
conclusie van wijlen den Proc.-Gen., destijds 
Adv.-Gen., Mr. Tak, voor het arrest van 
Uwen Raad van 8 Februari 1915 W. 9792, 
N . J . 1915, 655). Gelijk de geëerde pleiter 
voor den gerequireerde betoogde, blijkt de 
juistheid van deze opvatting wel zeer duide
lijk uit de geschiedenis van de Rijnvaartacte. 
De aan de herz ien ing van 1868 voorafgegane, 
zoogenaamde "Mainzer Acte" van 31 Maart 
1831, waarvan de Nederlandsche tekst te vin
den is in het Staatsblad 1831 n°. 19, bepaal
de in arti kel 46: ,,Het vervoer van personen, 
paarden, rijtuigen, goederen en verdere voor
werpen van den eenen oever naar den an: 
deren en hetgeen tot den gewonen hande1 
tusschen de bei de oevers betrekking h eeft, 
heeft niets gemeens met het tegenwoordig 
reglement, evenmin a ls de vaart van een 
schipper of scheepsbestuurder, welke dezelve 
bepaaldelijk ui toefent binnen den omtrek des 
g rondgebieds van zijnen Souverein, zonder de 
grenzen daarvan te overschrijden; zijnde zoo
danig schipper of scheepsbestuurder alleenl ijk 
onderworpen aan de autoriteiten des lands, 
alwaar hij zijn beroep uitoefent" . 

Bij de herziening van voormeld verdrag, 
leidende tot de Herziene Rijnvaartacte van 
Mannheim van 17 October 1868, is genoemde 
bepaling - behalve voor wat het vervoeren 
van den eenen oever naar den anderen be
treft (art. 24 Herziene Rijnvaartacte) - ver
vallen en daardoor de werkingssfeer van het 
tractaat verruimd in dier voege, dat het toe-

passelijk is geworden , niet meer alleen op de 
internationale vaart, maar op ieder schip, dat 
de vaart op den Rijn uitoefent (zie H . de 
Ranitz, De Rijnvaartacte, Ac. pr. Leiden 
1889, blz. 32; vg. ook Franço is, Handboek 
van het Volkenrecht I blz. 492/93). Gevolg 
hiervan is, dat de vrije vaart, in het tractaat 
gewaarborgd, door den Nederlandschen wet
gever behoort te worden geëerbiedigd in den 
omvang, a ls in artikel 1 der Rijnvaartacte 
aangegeven, in dier voege dus, dat, behoudens 
de bepalingen, in het verdrag vervat, en de 
maatregelen, voorgeschreven in het belang 
van de a lgemeene veiligheid, geene verhin
dering hoegenaamd aan de vrije scheepvaart 
op den Rijn worde in den weg gelegd. Be
palingen, in het belang der a lgemeene veilig
heid door den national en wetgever uitgevaar
digd, zijn derhalve naast de Rijnvaartacte be
staanbaar (vg. met betrekking tot art. 2bis
der Scheepvaartwet bovengenoemd arr. H . It. 
8 Februari 1915 W. 9792, N. J. 1915, 655). 
Tot de zoodanige bepalingen behoort evenwel 
de onderhavige Wet betreffende de Evenredige· 
Vrachtverdeeling uiteraard niet. 

Mag men dus aannemen, dat - gelijk Uw 
H. R. bij zijn arrest van 3 Maart 1919 W. 
10402, N. J . 1919, 371 ten aanzien van een 
ander internationaal verdrag - het Grens
tractaat van Aken, op 26 Juni 1816 gesloten 
tusschen Nederland en Pruisen, besliste - ook 
de Herziene Rijnvaartacte de dubbele werking 
heeft, dat Nederland tegenover de vreemde 
mogendheden - zijn mede-verdragspartijen -
door de bepalingen van die acte is gebonden, 
doch tevens, dat aan allen die den Rijn be
varen , het door een ieder te eerbiedigen recht 
toekomt om in die vaart niet geh inderd te 
worden,' tenzij door bepalingen en maatrege
len, als in artikel 1 voorzien, dan blijft nog 
de vraag, wat, volgens de Rijnvaartacte, onder
"vrije vaart" moet worden verstaan. Ik aarzel 
niet, om daaronder met den geachten raads
man te begrijpen zoowel het vervoer per vaar
tuig van goederen en personen, als ook het 
inladen en in lading nemen der vrachten. 
Niet a lleen kan men zich afvragen, wat er
van de vrije vaart voor het vervoer van goe
deren zoude overblijven, wanneer het beladen 
en in lading nemen konde worden belemmerd, 
doch bovendien blijkt, naar het mij voorkomt. 
uit tal van bepalingen der H erziene Rijn
vaartacte, welke meer in het bijzonder op de 
lading der schepen en op het laden en lossen 
betrekking hebben (artikelen 3, 4, 5, 7 der
akte) dat die acte stellig mede op laden en 
lossen betrekking heeft. Artikel 27 der acte 
gebiedt zelfs uitdrukkelijk den oeverstaten 
zorg te dragen, dat in de vrijhavens, zoowel 
als in de andere havens van den Rijn, alle 
noodige beschikkingen genomen worden om 
de lading, de lossing en den opslag in entre
pot van goederen gemakkelijk te maken, als
mede dat de inrichtingen en werktuigen van 
allen aard, ten dienste daarvan opgericht, in 
goeden staat worden onderhouden. Het toe
zicht op die inrichtingen en werktuigen werd, 
ook in ons land, overeenkomstig gemelde be
paling van het tractaat, aan bijzondere com
missiën opgedragen (K. B. 29 Juni 1869 
S. 111, gew. bij K. B. 24 Juni 1908 S. 273). 

\Vanneer den Heer requirant al zoude wor-
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den toegegeven, dat het begrip "vrije vaart" 
in artikel 1 der Herziene Rijnvaartacte naar 
zijnen inhoud niet onbepaald is, doch in de 
verdere bepalingen der akte nader wordt uit
gewerkt, dan zal toch tegenover de hierboven 
aangehaalde, uitdrukkelij k op de lading en 
het lossen der schepen betrekking hebbende, 
artikelen, voorzoover ik het overzie, tever
geefs gezocht worden naar eenige bepaling in 
die akte, waarbij het laden en in lading nemen 
of het lossen van goederen wordt beperkt, be
houdens dan voor wat betreft douane-formali
teiten ten aanzien van uit het buitenland aan
gevoerde goederen (artikelen 10 en 11 der 
Herziene Rijnvaartacte), omtrent welke for
maliteiten eerstgenoemd artikel dan ook uit
drukkelijk bepaalt, dat zij worden geregeld 
naar de algemeene wetgeving van den Oever
staat, over welke grens de invoer, de uitvoer 
of de doorvoer plaats hebben. Alleen hierop 
heeft dan ook kennelijk betrekking het, naar 
mij werd medegedeeld, nog van kracht zijnde 
K . B. van 22 Juni 1831 S. 18, houdende aan
wijz ing van bepaalde los- en laadplaatsen 
(waaronder Arnhem trouwens wordt genoemd), 
daar dit besluit berust op artikel 38 der 
Mainzer-Akte van 1831, voorkomende in den 
Derden Titel, die tot opschrift draagt: ,,Van 
de toepassing op de Rijnvaart der Wetten 
van de Oeverstaten op de in- en uitgaande 
rechten". Uit het vorenstaande moge blijken, 
waarom ik niet kan medegaan met de beschou
wing der schriftuur, dat de Wet van 5 Mei 
1933 eene geheel andere materie zoude rege
len, dan die, waarin de Rijnvaartacte voorziet, 
omdat die Wet zich in geenen deele zoude 
inlaten met de "Navigation" als zoodanig, 
doch slechts werking zoude hebben ten aan
zien van datgene, wat aan de vaart vooraf
gaat, n.l. het regelen van de bevrachting, het 
bestemmen van het schip voor een bepaald 
vervoer. Dat het vrije laden en lossen van 
het begrip "vrije vaart" zoude kunnen worden 
afgescheiden, acht ik op zich zelf reeds on
aannemelijk, terwijl m. i. in elk geval aan 
de bepalingen der Rijnvaartakte geen enkele 
bewijsgrond valt te ontleenen voor de stel
ling, dat deze akte eene dergelijke scheiding 
op het oog heeft. 

Het beroep, door den Heer requirant ge
daan op artikel 4 der Rijnvaartacte, waarvan 
hij den Franschen tekst aanhaalt, ten betooge, 
dat dit tractaat ervan zoude uitgaan, dat 
onder het beginsel van artikel 1 zelfstandige 
nationale regelingen, die de vaart op den Rijn 
beïnvloeden, mogelijk zijn, mits maar geene 

discriminatie" worde toegepast ten aanzien 
~an "navires appartenant à la navigation du 
Rhin" schijnt mij geenszins overtuigend. 

Zie ik het goed dan wordt hier over het 
hoofd gezien, dat' gemeld artikel beperkt is 
tot schepen van de Rijnvaart" (,,navires ap
par~nant à la nav.igation du Rhin"; die zur 
Rheinfahrt gehörigen Schiffe"), waaronder, 
ingevolge artikel 2, derde lid, zijn te verstaan 
Yaartuigen, die het recht hebben om de vlag 
te voeren van een der Oeverstaten en dat recht 
door eene verklaring van de bevoegde macht 
kunnen bewijzen. Aan zoodanige schepen kent 
artikel 4 een bijzonder recht toe op gelijke 
behandeling en wel bepaaldelijk op de vaar
wateren, vermeld in de eerste zinsnede van 

artikel 3, d. w. z. op de nevenrivieren van 
den Rijn en op de in artikel 2 genoemde wa
terwegen (andere, dan de Rijn), zulks kenne
lijk in verband met het in laatstgemeld arti
kel aan die schepen, welke " tot de Rijnvaart 
behooren", toegestane recht om zoodanigen 
weg te kiezen als hun zal goeddunken, bij de 
doorvaart van de Nederlanden, teneinde zich 
te begeven van den Rijn naar de open zee of 
naar België en omgekeerd (vg. de Ranitz 
t. a. p. blz. 55). Het bijzondere recht, in ar
t ikel 4 aan de daarbedoelde schepen toege
kend, kan dus ook naar het mij voorkomt, in 
geenen deele te kort doen aan het bij artikel 1 
verleende recht van "vrije vaart" op den 
Rijn zelf voor alle schepen, al dan niet tot de 
R ijnvaart behoorende, die uitsluitend den Rijn 
bevaren, en het levert geenerlei steun op voor 
de zienswijze, dat het recht van vrije vaart op 
den Rijn zelf, gelijk de Rijnvaartakte dit ves
tigt, de regeeringen der Oeverstaten alleen 
maar zoude verplichten, zich te onthouden 
van maatregelen, welke tot eene "discrimina
tie" tusschen vreemde en nationale schepen 
zouden leiden, daargelaten nog, of bij de Wet 
op de Evenredige vrachtverdeeling niet in
derdaad zulk eene "discriminatie" is gescha
pen ten nadeele nog wel van onze nationale 
schepen. 

Dat met de H erziene Rijnvaartacte, evenals 
met de aan haar voorafgegane Mainzer Akte , 
slechts zoude zijn beoogd, behalve de zorg 
voor bevaarbaarheid, ook en vooral de af
schaffing van stapel- omslag- en tolrechten, 
schijnt mij, gezien den inhoud der Herziene 
Acte en gelet ook op de pl'incipiëele wijzi
ging, welke, als boven medegedeeld, de 
Mainzer Akte daarbij onderging en waarbij 
uitdrukkelijk alle verhindering hoegenaamd, 
aan de vrije scheepvaart in den weg gelegd -
behoudens de voorwaarde van zich te gedra
gen aan de bepalingen der acte en de maat
regelen in het belang der algemeene veilig
heid, wOl'dt uitgesloten, niet vol te houden, 
evenmin als de bewering, dat de Souvereini
te it der Oeverstaten, het recht van iedere natie 
om voor haar gebied bepaalde, niet "discri
mineerende" regelen te stellen, zoude zijn 
blijven bestaan. Zonder twijfel hebben de 
Oeverstaten hunne souvereiniteit over het bin
nen hun gebied liggend gedeelte van den Rijn 
behouden, doch zij hebben dit door het ge
sloten verdrag vrijwillig beperkt in dier 
voege, dat zij zich verbonden, de vrachtvaart 
op den Rijn, immers de vaart aldaar voor 
het vervoer van goederen, zoowel als van per
sonen, vrij te laten voor de schepen van alle 
natiën, dus zeer zeker ook voor de eigene, en 
die niet verder te beperken, dan door de be
palingen, vervat in het gesloten verdrag zelf, 
en door de maatregelen, voorgeschreven in 
het belang der algemeene veiligheid (vg. 
François t. a . p . blz. 494). 

Dat het slotprotocol, blijkens de in de 
schriftuur daaruit aangehaalde zinsnede, de 
mogelijkheid aan de oeverstaten wenschte open 
te laten, om straffen te bedreigen tegen over
tredingen niet voorzien in de, volgens artikel 
32 der Rijnvaartacte gemeenschappelijk door 
de Regeeringen der Oeverstaten voor den 
Rijn vastgestelde, politievoorschriften, brengt 
natuurlijk geenszins mede, dat daaronder 
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mede zouden zijn te begrijpen overtredingen 
van voorschriften, welker uitvaardiging de 
Rijnvaartacte juist wenscht te voorkomen. 

Resumeerende zoude ik dus tegenover de 
samenvatting van den Heer requirant als 
mijne bescheiden meening durven stellen; 

1. De Wet van 5 Mei 1933 S. 251 tast, 
voorzoover zij op de Rijnvrachtvaart wordt 
toegepast, het beginsel van de vrije vaart op 
die rivier in den zin der Mannheimer Akte 
wel degelijk aan; 

2. Daarom moet toepassing van genoemde 
Wet, zoowel wat het vervoer als wat het in
laden of het in lad ing nemen betreft, op het 
binnenlandsche watergebied van den Rijn uit-
gesloten worden geacht. , 

Met betrekking tot deze laatste stelling zij 
mij nog een enkel woord geoorloofd, in ver
band ook met de opmerking van den H eer 
requirant, als zoude de Rechtbank eigenlijk 
tot de beslissing zijn gekomen, dat de bepa
lingen der Wet van 5 Mei 1933 wegens strijd 
met de bepalingen der H erziene Rijnvaar t
acte niet verbindend zijn. H et wil mij voorko
men, dat deze opvatting van het bestreden 
vonnis op een misverstand berust. Men be
hoeft naar mijne meening, om de uitspraak 
van de Rechtbank in dezen te billijken, geens
zins de stelling te onderschrijven, dat aan het 
tractaat eene hoogere kracht toekomt, dan aan 
de nationale wet en dat derhalve de regel 
,,lex posterior derogat priori" niet kan wor
den aangevoerd om de rechtskracht staande 
te houden van eene wet, die met een ouder 
verdrag strijdt (zie: François t . a. p. blz. 335). 
Hoe men hierover ook moge denken, voor 
het onderwerpelijke geval kan men m. i. vol
staan, - en de R echtbank, lees ik haar von
nis wel, bepaalde zich inderdaad hiertoe, 
met zich rekenschap te geven nopens de 
vraag, of de wetgever, toen hij de Wet op de 
Evenredige Vrachtverdeeling voorstelde, de 
bedoeling heeft gehad, daarbij eenzijdig en 
eigenmachtig a f te wijken van hetgeen bij 
bekrachtigd tractaat werd overeengekomen en 
daardoor inbreuk te maken op rechten, die de 
eigen onderdanen aan zoodanig tractaat ont
leenen. Aldus werd de vraag gesteld in meer
gemeld arrest van Uwen R aad van 3 Maart 
1919 W. 10402, N. J . 1919, 371 ; aldus kan 
en bG!,oort zij m. i. ook - op het voetspoor 
der Rechtbank - in het onderhavige geval 
te worden gesteld en beantwoord. Dit ant
woord nu kan, naar het mij met het aange
vallen vonnis wil voorkomen, niet a nders dan 
ontkennend luiden. In de eerste en voornaam
ste plaats, omdat de tekst der wet tot eene 
bevestigende beantwoording niet dwingt, im
mers van de H erziene Rijnvaartacte en daar
uit voortvloeiende rechten volmaakt zwijgt, 
terwijl de bepalingen der wet - zij het dan 
ook, dat zij voor een deel, een zeer voornaam 
deel van het Rijksgebied, toepassing zullen 
moeten missen - naast bedoeld verdrag niet 
onbestaanbaar zijn. In de tweede plaats, om
dat, gelijk de Rechtbank m. i. volkomen te
recht overweegt, tijdens de behandeling van 
de wet, zoowel uit de schriftel ijke stukken, 
als uit het mondeling overleg, bij herhaling 
is gebleken van de uitdrukkelijke bedoeling 
der Regeering om de Rijnvaartacte ongemoeid 
te laten. Teneinde deze ongewoon omvang-
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r ijke conclusie niet nog verder te la ten uit
dij en, moge ik mij veroorloven, Uwen Raad 
hier zonder aanhalingen te verwijzen naar de, 
m. i. meest belangrijken en, naar ik hoop, vol
ledig aangegeven, plaatsen der parlementaire 
stukken en beraadslagingen, namelijk : Me
morie van Toelichting {Bijl. H and. 2e K amer 
1932/1933, 203, N° . 3, blz. 4) ; Voorl. Ver
slag {Bijl. alsvoren, 203, N°. 4, blz. 3 § 7) ; 
Memorie van Antwoord {Bijl. alsvoren, 203, 
N °. 5, blz. 3); Handelingen 2e K amer, 9 
Maart 1933, blz. 2007 {rede Mr. Goseling); 
id. 10 Maart 1933 blz. 2013, kol. 2 {antwoord 
Minister Verschuur) ; Handelingen la K amer 
4 Mei 1933 blz. 610/11 {rede van genoemden 
Min ister ). 

Wanneer het Uwen Raad bij lezing van een 
en ander vergaat, als mij, dan meen ik te 
mogen vertrouwen, dat ook Uw Hoog College 
daaruit niet met den H eer requirant zal wil
len besluiten, dat de meening der Rechtbank, 
als zoude naar de bedoeling van den bewinds
man, die het wetsontwerp verdedigde, de ge
heele regel ing van de Rijnvaart door de toe
komstige wet ongemoeid worden gelaten, op 
een misverstand moet berusten. Ik voor mij 
althans kon, bij kennisneming van genoemde 
stukken en beraadslagingen, het gevoelen niet 
van mij afzetten, dat, al konden uitdruk
kingen, door den Minister in dit verband ge
bezigd, als " internationale Rijnvaart" of 
"eigenl ijke Rijnvaart", voor een oogenblik 
het vermoeden doen postvatten, dat de Re
geering de bepalingen der H erziene Rijn
vaartakte niet anders zag, dan op de wijze, 
in de schriftuur van den H eer requirant ont
wikkeld, andere uitlatingen van de Regee
ringstafel - in het bijzonder het antwoord 
van den H eer Minister aan Mr. Go5eling, 
welke rede m. i. - met all en eerbied gezegd 
- van niet minder diplomatieken aanleg ge
tuigt, dan de geëerde spreker dien geachten 
a fgevaardigde wilde toekennen - niet m inder 
het vermoeden kunnen wekken, dat de door 
den Minister bedoelde "zeer duidelijke uit
spraak in de stukken, dat st1·ijd met de Rijn
vaal'tacte door de R egeering niet aanwezig 
wordt geacht", {ook in verband met andere, 
op de door mij genoemde plaatsen te vinden, 
uitl atingen o. a. die betreffende, niet nader 
aangeduide, moeilijkheden welke internatio
naal overleg vereischen, alsook deze m. i. zeer 
opmerkelijke mededeeling des Ministers, dat 
"slechts, wanneer een schip den Rijn zou 
verlaten, het {kan) vall en onder de controle, 
waarin dit wetsontwerp voorziet") in dezen 
zin mag worden verstaan, dat toepass ing der 
wet van zijde der Regeering zal worden ver
meden overal, waar een confl ict met in de 
Rijnvaartacte gewaarborgde rechten zoude 
kunnen dreigen. Naar mijn bescheiden mee
ning was zulk een conflict, gelijk ik hoop, 
hierboven te hebben aangetoond, in het on
derwerpelijke geval aanwezig, heeft de Recht
bank dit dus terecht aanwezig geacht en heeft 
zij zich daarom, overeenkomstig de door haar, 
- zij het dan wellicht niet met alle duidelijk
heid uitgesproken - dan toch m. i. niet ten 
onrechte aangenomen bedoeling van de Re
geering, van toepassing van gemelde wet ont
houden. Ik concludeer mitsdien tot verwer
ping van het beroep. 

31 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requ irant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

S., althans v. t. van de artt. 7 en 11 der 
Wet van 5 Mei 1933 S. 251 (Vrachtverdee
ling in de Binnenscheepvaart) en van de be
palingen van de Herziene Rijnvaartacte (Be
sluit van 3 Mei 1869 S. 73), in verband met 
de artt. 350 351 en 352 Sv., door den ver
dachte te o~tslaan van alle rechtsvervolging 
instede van hem te veroordeel en; 

Gehoord den Adv.-Gen. Berger, namens den 
Proc.-Gen., in zijne conclusie, strekkende t.ot 
enz.; 

0. dat ten laste van den gerequireerde is 
bewezen verklaard: Zie Concl. Adv.-Gen.; 

0. dat de Rechtbank het bewezenverklaarde 
niet krachtens de wet van 5 Mei 1933, S. 251, 
strafbaar achtte, mede gelet op de bepalingen 
van de Herziene Rijnvaartacte, zulks op grond: 
Zie alsvoren; 

0. dat de requirant ter toelichting van zijn 
middel in hoofdzaak aanvoert: Zie alsvoren; 

0. dat voor de beslissing van deze zaak al
lereerst de vraag onder de oogen moet wor
den gezien, of de belemmeri~~en, wel.ke de 
wet van 5 l'v,lei 1933, S. 251, b1J toepassmg op 
den Rijn zou opwerpen met betrekking tot het 
inladen of in lading nemen in een vaartuig 
voor vervoer naar binnen het Rijk gelegen 
plaatsen in strijd zijn met rechten, welke de 
herziene' acte omtrent de Rijnvaart op 17 0i
t.ober 1868 te Mannheim gesloten, goedge
keurd bij de wet van 4 April 1869, S. 37, 
toekent; . 

dat artikel 1 der act.e luidt: 
,,La navigation du Rhin et de ses embou

chures depuis Bale jusqu'à la pleine mer, soit 
en descendant soit en remontant, sera libre 
aux navires de toutes les nations pour Ie trans
port des marchandises et des persor:nes, ~ la 
condition, de se conformer aux stipulat10ns 
contenues dans -l a présente convention et aux 
mesures prescrites pour Ie maintien de la 
sûreté générale. 

Sauf ces règlements il ne sera apporté 
aucun obs'tacle, que! qu'il soit, à la libre na
vigation. 

Le Leek et Ie Waal seront considérés comme 
faisant partie du ll,hin." 

dat bij dit artikel op het daarin aa~!l'egeven 
watergebied derhalve het recht van vr1Je vaart 
wordt gegeven en wel, gelijk reeds uit de al
gemeen gestelde woorden van het artikel 
volgt, aan alle schippers of scheepsbestu~rde.rs 
zonder onderscheid dus ook aan hen, die uit
sluitend binnen het grondgebied van het Rijk 
de vaart op den Rijn en zijne uitmondingen -
waartoe de Lek en de Waal met derzelver uit
mondingen behooren - uitoefenen; 

dat dit laatste nog wordt bevestigd door de 
geschiedenis; 

dat toch artikel 46 van de overeenkomst en 
het reglement voor de vaart op den Rijn op 
31 Maart 1831 te Mainz gesloten, in werking 
gebracht bij K. B. van 28 Juni 1831, S. 19, 
onder meer bepaalde, dat "de vaart van een 
sch ipper of scheepsbestuurder, welke dezelve 
bepaaldelijk uitoefent binnen den omtrek des 

grondgebieds van zijnen Souverein" ,.niets 
gemeen heeft met het tegenwoordig Regle
ment", maar dat deze bepaling bij de her
ziening van deze overeenkomst en dit regle
ment - welke heeft geleid tot de thans gel
dende herziene acte omtrent de Rijnvaart -
is weggevallen, waardoor de werking der 
herziene acte zich óók uitstrekt over de te
voren uitgesloten schippers of scheepsbestuur
ders; 

dat nu, onder "navigation" (vaart) in ar
tikel 1 van de herziene acte niet slechts moet 
worden verstaan het "varen" der schepen, 
zoodat de gewaarborgde "navigation libre" 
{vrije vaart) zich zou beperken tot het recht 
om vrijelijk koopmanschappen en personen te 
vervoeren, maar dat daaronder mede moet 
worden begrepen het recht om deze vrijelijk -
behoudens de uit de acte zelve voortvloeiende 
beperkingen - daartoe in te laden en in la
ding te nemen; 

dat immers reeds op zich zelf het recht van 
·,, vrije vaart" niet veel beteekenis zou heb
ben, indien men niet tevens vrijelijk ten ver
voer zou mogen inladen en in lading nemen, 
maar dat dit laatste tevens uit tal van be
palingen der herziene acte volgt, als daar zijn 
de artikelen 5, 7 en 11, waarin van laden 
(overladen) gewag wordt gemaakt, terwijl 
zelfs artikel 27 de oeverstaten voorschrijft om 
in de Rijnhavens het noodige te verrichten 
,,pour faciliter Ie chargement, Ie décharge
ment et la mise en !'entrepot des marchandi
ses" · 

dat de stelling van requirant, dat de her
ziene acte niet veel meer zou beoogen dan 
behalve de zorg voor de bevaarbaarheid, ook 
en vooral de afschaffing van zekere rechten, 
in lijnrechten strijd is met den inhoud der 
acte, in het bijzonder met het bovenaange
haalde artikel 1; 

dat evenmin opgaat het •beroep van requi
rant op artikel 4 der herziene acte ten be
tooge, dat de acte zelfstandige nationale rege
lingen, welke van invloed zijn op de vaart 
van den Rijn zou openlaten, mits maar geen 
discriminatie wordt toegepast, daar dit artikel 
slechts vaststelt, dat "navires appartenant à 
la navigation du Rhin" en " leurs charge
ments", indien die schepen gebruik maken 
van de vaarwaters genoemd in artikel 3, niet 
anders zullen worden behandeld dan eigen 
schepen; 

dat de bovengestelde vraag mitsdien bevesti
gend moet worden beantwoord; 

0. dat thans moet worden nagegaan, of de 
wet van 5 Mei 1933, S. 251, de bovengemelde 
rechten heeft willen aantasten en heeft aan
getast; 

dat de wet zelve nergens de bij de herziene 
acte erkende vrije vaart terzijde stelt of be
pe1·kt en in artikel 1 slechts bepaalt, dat ter 
uitvoering van de evenredige vrachtverdee
ling der binnenscheepvaart aan Kamers van 
Koophandel en Fabrieken benoeming van be
vrachtingscommissies, met de hun nader in 
de wet omschreven taak, kan worden opge
dragen; 

dat voorts ook bij eerbiediging van de boven
omschreven uit de herziene akte voortvloeien
de rechten, de wet van 5 Mei 1933, S. 251, 
een gebied zal hebben, waarop zij hare wer-
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king kan ontplooien; 
dat eindelijk uit de geschiedenis van de 

wet blijkt, dat het steeds de bedoelin~. is ge
weest de herziene acte omtrent de R1Jnvaart 
buiten de werking der wet van 1933 te houden 
en verscheidene uitingen van den toenmaligen 
Minister van Economische Zaken hiervan ge
tuigen; 

dat derhalve de tweede vraag ontkennend 
moet worden beantwoord ; 

0. dat uit het voorgaande voortvloeit, dat 
het m iddel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 
(N.J.) 

17 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet 5 Mei 1933 S. 251 artt. 1 en 7. ) 

Met "inladen" wordt in art. 7 van de wet . 
van5 Mei 1933 S. 251 niet alleen bedoeld het 
geval, dat men persoonlijk de lading in het 
schip brengt. Overeenkomstig het taalge
gebruik is onder "inladen" in dit art . mede 
begrepen het geval dat een schipper in zijn 
schip de lading laat brengen door een 
elevator, waaronder hij daartoe zijn schip 
heeft gelegd. 

Ontslag van rechtsvervolging. Herziene 
Rijnvaartacte (zelfde beslissing als die 
gegeven bij het voorafgaande arrest) . 

Op het beroep van J. v. d. P., requirant van 
cassatie tegen een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Rotterdam van den 21sten Juni 1934, 
waarbij in hooger beroep is vernietigd een na 
gedaan verzet gewezen vonnis van het Kan
tongerecht te Rotterdam van 1 Februari 1934, 
zoomede het daarbij vernietigde bij verstek 
gewezen vonnis van 9 November 1933 en de 
requirant ter zake: van den datum af van 
inwerkingtreding van een besluit als in art. 
2 van de wet van 5 Mei 1933 S. 251 bedoeld 
(7 September 1933) binnen een in dat besluit 
genoemd district in een vaartuig vervoeren 
van goederen, terwijl dit niet geschiedt krach
tens een overeenkomst, ten aanzien van welke 
door een bevrachtingscommissie tusschenkomst 
of goedkeuring is verleend, met aanhal ing 
van de artt. 7 en 11 der wet van 5 Mei 1933 
S. 251, het Koninkl ijk Besluit van 24 Jul i 
1933 n°. 7, (Nederlandsche Staatscourant n°. 
147) en het besluit van de Kamer van Koop
handel te Rotterdam van 2 Augustus 1933, 
waarvan de inwerkingtreding is bevolen bij 
Koninklijk Besluit van 18 April 1933 n°. 45 
(Nederlandsche Staatscourant 5 September 
1933 n°. 172), is veroordeeld tot betaling van 
eene geldboete van vijf en twintig gulden en 
vij f dagen vervangende hechtenis. 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Met vernietiging van een vonnis en van het 
daaraan voorafgaande verstekvonnis van den 
Kantonrechter te Rotterdam werd in hooger 
beroep bewezen verklaard, dat requirant op 
14 September 1933 te Rotterdam als schipper 
van het motorschip Jan, 75000 kg graan heeft 
ingeladen voor vervoer naar verschillende in 
de Betuwe gelegen . plaatsen, terwij l ten aan
zien van de overeenkomst, krachtens welke dat 
inladen geschiedde, niet door een bevrach-

tingscommissie tusschenkomst of goedkeuring 
was verleend noch voor het betreffend ver
voer krachtens art. 4 van de wet van 5 Mei 
1933 S. 251 een ontheffing was verleend. 

Het bewezen verklaarde werd gequalificeerd 
als: van de datum af van inwerkingtrecling 
van een besluit als in art. 2 van de wet van 
5 Mei 1933 S. 251 bedoeld (7 September 1933) 
binnen een in dat besluit genoemd district in 
een vaa1·tuig vervoeren van goederen, terwijl 
dit niet geschiedt krachtens een overeenkomst, 
ten aanzien van welke door een bevrachtmgs
commissie tusschenkomst of goedkeuring is 
verleend. Met aanhaling van de artt. 7 en 11 
der wet van 3 Mei 1933 S. 251, het K. B. van 
24 Juli 1933 n°. 7 (Ned. Staatse. 147) en het 
besluit van de Kamer van Koophandel te 
Rotterdam van 2 Aug. 1933, waarvan de in
werking treding is bevolen bij K. B. van 18 
April 1933 n°. 45 (Ned. Staatse. 5 Sept. 1933 
n°. 172), werd requirant veroordeeld tot een 
geldboete van f 25, te vervangen door 5 dagen 
hechtenis. 

Tegen deze uitspraak van de Rotterdamsche 
Rechtbank wordt thans opgekomen met twee 
middelen, welke luiden: 

I. S-, althans v. t. van art. 359 l id 2 Sv., 
350, 358 en 398 Sv. i. v. m. de artt. 4 en 7 van 
de wet van 5 Mei 1933 S. 251. 

a. door te besl issen, dat requirant zich aan 
verboden vervoer heeft schuldig gemaakt, ter
wijl de bewijsmiddelen niets behelzen, waaruit 
zou kunnen worden afgeleid, dat requirant de 
bewezen verklaarde handeling van vervoer 
heeft verricht, 

b. omdat terwijl niet verboden vervoer, 
maar verboden inladen is tenlastegelegd, ver
oordeeling is gevolgd wegens verboden ver
voer. 

II. S., althans v. t. van artt. 4, 7, 10 en 
11 der wet van 5 Mei 1933 S. 251, i. v. m . 
art. 59 Grondwet en de artt. 1 en volgende 
van de Herziene R ijnvaartacte van 17 Oot. 1868 
S. 1869 n°. 75 voorzooveel nood ig goedgekeurd 
bij de wet van 4 Apri l 1869, doordien de 
Rechtbank requirant aan het ten laste gelegde 
schuldig verklaard en veroordeeld heeft, in 
stede van hem van rechtsvervolging te ont
slaan, althans vrij te spreken op grond van 
art. 1 van bovengenoemd Tractaat. 

Het bezwaar geformuleerd in het eerste 
middel is gegrond. Bij het geven van eene 
benaming aan het bewezen verklaarde heeft 
de Rechtbank zich kennelijk vergist. Er is 
immers bewezen verklaard, dat requirant 
graan heeft "ingeladen", en dit feit werd ten 
onrechte gequal ificeerd als goederen in een 
vaartuig, ,,vervoeren". Indien het vonnis ove
rigens in stand kan worden gehouden, kan. 
deze fout hersteld worden door verbetering 
der aan het feit gegeven benaming. 

Het andere middel is van principieelen aard 
en stelt de vraag aan de orde, of de voor
schriften van de wet van 5 Mei 1933 S. 251 
houdende t ij delijke maatregelen ter bevorde
ring van eene woveel mogelijk evenredige 
vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart, wel 
toepassing kunnen vinden op het watergebied, 
waarop geldt de internationale regeling, zoo
als deze luidt krachtens de Herziene R ijn
vaartacte van 1868. Omtrent dit ook bij de 
behandeling ter terechtzitting der rechtbank 
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gevoerde verweer is in het vonnis overwogen : 
dat de wet op de evenredige vrachtverdee

ling evenmin, - zooals verdachte's raadsman 
heeft betoogd, - in strijd is met de Rijnvaart
acte en voor die Rijnvaartacte, als zijnde een 
tractaat en dus een wet van hooger orde, wu 
moeten wijken, omdat - daargelaten of zulks 
inderdaad het geval is, er geen strijd tusschen 
de wet en het tractaat bestaat, daar art. 1 van 
de herziene Rijnvaart-acte niet anders wil 
bepalen, dan dat de vaart op den Rijn tot in 
de open zee vrij is voor de schepen van alle 
natiën, waarmee bedoeld is, dat geenerlei tol
len of doorvaartrechten geheven mogen wor
den en de wet op de evenredige vrachtverdee
ling hierop geen inbreuk maakt, doch een 
ander rechtsbelang dient, dat de bij de Rijn
vaartacte beschermde belangen onverlet laat. 

Tegen deze beslissing der Rechtbank is, door 
den geachten raadsman van requirant bij plei
dooi aangevoerd, dat ingevolge de Rijnvaart
acte de scheepvaart voor het vervoer van goe
deren (de Vrachtvaart) en van personen vrij 
is en geen verhindering van welken aard deze 
ook wu kunnen zijn, de vrije scheepvaart voor 
het vervoer van goederen in den weg mag 
staan, behoudens de bepalingen van de Rijn
vaartacte zelve en bepalingen in het belang 
van de algemeene veiligheid, dat de wet op 
de evenredige vrachtverdeeling het laden en 
lossen niet vrij laat, ook 2 % van den bedongen 
vrachtprijs doet heffen, en deze voorschriften 
in strijd zijn met de Rijnvaartacte. 

Art. 1 der Rijnvaartakte, zooals dit artikel 
werd vastgesteld bij de herziening te Mann
heim in 1868 (zie K . B. 3 Mei 1869 S. 75) 
luidt: La navigation du Rhin et de ses em
bouchures, depuis Bale jusqu'à la pleine mer, 
soit en descendant soit en remontant, sera 
l ibre aux nav ires de toutes les nations pour Ie 
transport des marchandises et des personnes, 
à la condition de se conformer aux stipula
t ions contenues dans la présente convention et 
aux mesures prescrites pour Ie maintien de la 
sécurité générale. 

Sauf ces règlements, il ne sera apporté 
aucun obstacle, que! qu'il soit, à la libre 
navigation. 

Le Leek et Ie Waal sont cosidérés comme 
fa isant partie du Rhin. 

Bij de wet van 27 Juli 1923 S. 332 werd 
goedgekeurd de toetreding tot eenige artikelen 
van het Vredesverdrag van Versailles, waar
onder art. 356 waarvan het eerste en tweede 
lid luiden: Les bàteaux de toutes les nations 
et leurs chargements jouiront de tous les droits 
privilèges accordés aux bàteaux appartenant 
à la navigation du Rhin et à leurs charge
m ents. 

Aucune des dispositions contenues dans les 
articles 15 à 20 et 26 de la Convention de 
M annheim précitée, dans l'article 4 du Pro
tocole de clóture, ou dans les conventions 
ultérieures, ne fera obstacle à la libre naviga
tion des bàteaux et équipages de toute natio
nalité sur Ie Rhin et sur les voies d'eau aux
quelles s' appliquent lesdites Conventions, sous 
réserve de l'observation des règlements édictés 
par la Commission centrale, en ce qui concerne 
Ie pi lotage, et des autres mesures de police. 

Tengevolge van deze internationale regelen 
is de vaart op den R ijn en zijne uitmondingen 

van Bazel tot in open zee vrij voor de schepen 
van alle natiën voor het vervoer van goederen 
en van personen. 

De Rechtbank heeft geoordeeld, dat art. 1 
van de herziene Rijnvaartacte niets anders wil 
bepalen dan dat geenerlei tol) en of doorvaart
rechten geheven mogen worden en de wet op 
de evenredige vrachtverdeel ing hierop geen 
inbreuk maakt. Deze opvatting doet geen 
recht wedervaren aan de beteekenis der inter
nationale Rijnvaart regeling. De internationale 
bepalingen hebben de strekking te waarborgen 
dat het internationale vervoer en de inter
nationale handel zich op den Rijn zullen kun
nen ontplooien en daartoe wordt er door de 
bepalingen der Rijnvaartacte tegen gewaakt, 
niet alleen dat de scheepvaart niet gehinderd 
wordt door tollen en doorvaartrechten, maar 
ook b.v. dat vervoer en handel niet belemme1·d 
worden door den slechten toestand van het 
vaarwater (artt. 29, 30, 31) of van de inrich
t ingen tot laden en lossen (art. 27). 

Het geheel Rijnregiem is geregeld, een spe
ciale rechtspraak door Rijnvaartrechters is in
gesteld en als grondbeginsel is internationaal 
vastgesteld de vrijheid van de scheepvaart, 
waaraan geenerlei verhindering zal worden in 
den weg gelegd, dan die welke u it de voor
schriften der Rijnvaartacte zei ve volgen en 
die, welke worden voorgeschreven in het be
lang der algemeene veilighe id (vergel. arr. 
H.R. 8 Febr. 1915 W. 9792, N . J . 1915, 655). 

De wet op de evenredige vrachtverdeeling 
heeft nu het vervoer, het inladen en in lading 
nemen van goederen in een vaartuig voor ver
voer naar binnen het r ij k gelegen plaatsen 
gebonden aan tusschenkomst of goedkeuring 
door een bevrachtingsco=issie tenzij door de 
commissie ontheffing is verleend. De vrijheid 
van vervoer, inladen en in lading nemen is 
a lzoo opgeheven en voorzoover dit de scheep
vaart op den Rijn aangaat, wu dit met de 
bepal ingen van de R ijnvaartacte wel niet 
overeen te brengen zijn. Bij de totstandkoming 
van deze wet is door de regeering dan ook te 
kennen gegeven, dat bij de toepassing van de 
ontworpen regeling met de internationale ver
plichtingen voortvloeiende u it de R ijnvaart
acte ten volle rekening zal worden gehouden 
(Bijl. Hand. 2e Kamer 1932/3 N°. 203, bl z. 3) 
en dat de geheele regeling van de e igenlijke 
Rijnvaart volkomen ongemoeid wordt gelaten 
(Handel. 2e Kamer 1932/3 bi. 2018). Bij de 
uitvoering van de voorschriften der wet op de 
evenredige vrachtverdeeling wordt blijkbaar 
wat het vervoer betreft, met de bepal ingen der 
Rijnvaartacte rekening gehouden en tegen re
qu irant is ook niet wegens het vervoeren van 
goederen een vervolging aanhangig gemaakt, 
maar ter zake van het inladen der goederen. 
Het wi l mij evenwel voorkomen, dat ook het 
inladen en in lading nemen onder de regel ing 
van de Rijnvaartacte vallen. Immers krach
tens art. 1 zal de vaart (navigation ) op den 
Rijn vrij zijn pour Ie transport des marchan
dises et des personnes; bepalingen betreffende 
lading, lossing, overlading en opslag komen 
in onderscheidene artikelen voor (o. a. 3, 4, 5, 
10, 11, 34), terwijl krachtens art. 27 door de 
Oeverstaten beschikkingen moeten worden ge
nomen om de ladinglossing en opslag in entre
pót van goederen gemakkelijk te maken, en 
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wrg gedragen, dat de inrichtingen en werk
tuigen ten dienste daarvan opgericht, in goe
den staat worden gehouden, terwijl daartoe 
bijzonder aangestelde commissarissen toezicht 
hebben te houden, (zie voor ons land het K. 
B. van 29 Juni 1869 S. 111, gewij z. bij K. B. 
van 24 Juni 1908 S. 273). Ik kan alzoo niet 
toestemmen, dat de Rijnvaartregeling slechts 
zou gelden voor het "vervoer" in engeren zin, 
en laden en lossen buiten die voorschri ften 
zouden vallen. Ook het laden en lossen maakt 
deel uit van de in de Rijnvaartacte geregelde 
vrije vrachtvaart, en beperkingen van die vrije 
vrachtvaart zijn dan alleen toegelaten voor
zoover die volgen uit de Rijnvaartacte zelve 
of wel uit maatregelen voorgeschreven in het 
belang van de algemeene veiligheid. 

Dat de bepalingen der geldende Rijnvaart
acte niet uitsluitend betrekking hebben op 
schepen, welke de vaart uitoefenen over het 
gebied van meer dan een Staat, maar ook op 
de vaart in nationaal verkeer, is na de her
ziening der acte te Mannheim in 1868 niet 
twijfelachtig. Immers een bepaling (art. 46) 
als vóór dien voorkwam in de Rijnvaartacte 
van 1831 (Mainzer-Conventie), volgens welke 
de Rijnvaartregeling alleen op het internatio
naal verkeer betrekking had, komt in de her
ziene acte van Mannheim niet meer voor. (Zie 
de Ranitz: De Rijnvaartacte, blz. 32 en 
194 vlg.). 

De bepalingen van de wet op de evenredige 
vracbtverdeeling zijn alwo komen te staan 
naast de voorschriften van de Rijnvaartakte en 
kunnen ook naast elkaar bestaan zonder met 
elkaar in strijd te komen, immers de regelingen 
getroffen in de wet op de evenredige vracht
verdeeling kunnen niet van toepassing zijn op 
het watergebied, dat valt onder de Rijnvaart
acte, waarop de vrachtvaart vrij is, wodat de 
werking van de wet van 5 Mei 1933 S. 251, 
(die ook niet alleen geldt voor Nederlandsche 
schepen) beperkt is tot het territoir, dat niet 
valt onder de Rijnvaartacte. Daar de Rijn
vaartregeling betrekking heeft op den Rijn 
tot in open zee en het bewezen verklaarde 
inladen van goederen te Rotterdam plaats 
had, heeft requirant terecht een beroep ge
daan op de Rijnvaartacte. In het nog steeds 
geldende Koninklijk besluit van 28 Juni 1831 
S. 18, is trouwens ook Rotterdam als Jos en 
laadplaats voor de Rijnvaart aangewezen. De 
in het tweede middel aangevoerde grief acht 
ik dus gegrond. 

Ik concludeer mitsdien dat het aangevall en 
vonnis zal worden vernietigd doch alleen voor
zoover aan het bewezen verklaarde een bena
ming is gegeven, requirant strafbaar is ver
klaard en hem deswege straf is opgelegd en 
dat hij alsnog ter zake van alle rechtsvervol
ging zal worden ontslagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Geboord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: zie concl. Adv.-Gen.; 

0. dat ten laste van den requirant is be
wezen verklaard, dat, enz. zie alsvoren; 

dat dit bewezenverklaarde is gequalificeerd 

en deswege straf is opgelegd als hierboven 
vermeld; 

0. dat de requirant in het middel onder 
Ib de bewezenverklai·ing aantast; 

dat onder de bewijsmiddelen voorkomt de 
verklaring van requirant dat op 14 September 
1933 te Rotterdam in het motorschip "Jan", 
waarvan hij toen schipper was en waarmede 
hij toen onder een graanelevator was gaan 
liggen, met zijn goedvinden zijn ingeladen 
75000 kg graan ; 

dat nu, met "inladen" in art. 7 van de wet 
van 5 Mei 1933 S. 251 niet alleen is bedoeld 
het geval, dat men persoonlijk de lading in 
het schip brengt, maar dat overeenkomstig 
het taalgebruik onder " inl aden" in dat artikel 
mede is begrepen het geval dat een schipper 
in zijn schip de lading laat brengen door een 
elevator, waaronder hij daartoe zijn schip 
heeft gelegd; 

dat dit onderdeel van middel I dus niet 
opgaat; 

0. dat thans middel II voor behandeling in 
aanmerking komt; 

0. dat de Rechtbank naar aanleiding van 
een met dit middel overeenkomend verweer 
heeft overwogen, dat er geen strijd tusschen 
de wet en het tractaat bestaat, daar art. 1 van 
de herziene Rijnvaa1·tacte niet anders wil be
palen, dan dat de vaart op den Rijn tot in de 
open zee vrij is voor de schepen van alle 
natiën, waarmee bedoeld is, dat geenerle i tol
len of doorvaartrechten geheven mogen wor
den en de wet op de evenredige vrachtverdee
ling hierop geen inbreuk maakt, doch een 
ander rechtsbelang dient, dat de bij de Rijn
vaartacte beschermde bel an gen onverlet laat; 

0. alsnu omtrent dit middel: 
dat het oordeel der R echtbank, dat art. 1 

van de herziene akte omtrent de Rijnvaart 
niet anders bedoelt, dan dat geenerlei tollen 
of doorvaartrechten geheven mogen worden in 
strijd met de duidelijke woorden van dat 
artikel ; 

dat toch dit artikel bepaalt, dat "la navig
ation du Rhin et de ses embouchures depuis 
Bale jusqu'à la pleine mer, soit en descendant 
soit en remontant, sera libre aux navires de 
toutes les nations pour Ie transport de mar
cbandises et des personnes, à la condition, de 
se conformer aux stipulations contenues dans 
la présente convention et aux mesures pres
crites pour Ie maintien de la sûreté générale", 
en daaraan zelfs met zooveel woorden toe
voegt "sauf ces règlements il ne sera apporté 
aucun obstacle, que! qu'il soit, à la libre 
navigation"; 

dat dit recht van vrije vaart toegekend "au.x 
navi res de toutes les nations" derhalve ook 
aan requirant als schipper van het motorschip 

Jan" toekomt· 
" dat onder "n~vigation" (vaart) in artikel 1 
van de bewezene akte niet slechts moet worden 
verstaan het "varen" der schepen, zood at de 
gewaarborgde "navigation libre" (vrije vaart) 
zich wu beperken tot het recht om vrijel ijk 
koopmanschappen en personen te vervoeren, 
maar dat daaronder mede moet worden be
grepen het recht om deze vrijelijk - behou
dens de uit de akte zelve voortvloeiende be
perkingen - daartoe in te laden en in lading 
te nemen, hetgeen volgt èn uit de omstandig-
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heid, dat het recht van vrije vaart anders niet 
veel beteekenis zou hebben èn uit den inhoud 
van tal van bepalingen der herziene akte als 
daar zijn de artt. 5, 7, ·11 waarin van !~den 
(overladen) gewag wordt gemaakt, terwijl 
zelfs art. 27 de oeverstaten voorschrij ft om in 
de Rijnhaven het noodige te verrichten "pour 
faciliter Ie chargement, Ie déchargement et la 
mise à !'entrepot des marchandises"; 

dat de wet van 5 Mei 1933 S. 251 de boven
gemelde rechten niet heeft willen aantasten 
of heeft aangetast; 

da t immers die wet nergens de bij de her
ziene akte erkende vrije vaart ter zijqe stelt of 
beperkt, zij ook bij eerbiediging der uit de 
akte voortvloeiende rechten een gebied zal 
hebben, waarop zij hare werking kan ont
plooien, en uit de geschiedenis der wet blijkt, 
dat het steeds de bedoeling is geweest de her
ziene akte omtrent de Rijnvaart buiten de 
werking der Wet te houden gelijk daarvan 
verscheidene uitingen van den toenmaligen 
Minister van Economische Zaken getuigen; 

dat derhalve het bewezenverklaarde niet 
strafbaar is krachtens de wet van 5 Mei 1933 
S. 251 en, daar het evenmin strafbaar is 
krachtens eenige andere wetsbepaling, in 
voege als hierna te vermelden, het vonnis moet 
worden vernietigd en moet worden beslist; , 

dat, nu het middel onder Il gegrond is, de 
bespreking van het middel onder Ia achter
wege kan blijven; 

Vernieti gt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorwover het bewezenverklaarde is gequali
ficeerd, requirant strafbaar is verklaard en 
hem deswege straf is opgelegd ; 

En alsnu ingevolge art. 105 der Wet R. 0. 
opnieuw rechtdoende: 

Verklaart het bewezenverklaarde niet te zijn 
een strafbaar feit; 

Ontslaat den requirant te dier zake van alle 
rechtsvervolging. 

(N. J.) 

17 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 195). 

Art. 195 lid 2 der Grondwet verklaart 
het geven van onderwijs - waaronder het 
voorbereidend onderwiJs is begrepen - vrij 
en stelt slechts uit tweeërlei hoofde een 
beperking van die vrijheid mogelijk, waar
van de regeling voorts aan de wet wordt 
overgelaten. 

R eeds op grond van dit laatste - waar 
dus het geven van onderwijs het onderwerp 
van een op eigen bevoegdheid steunende 
gemeentelijke regeling niet mag uitmaken 
- moet aan art . 347 der A. P. V. van 
Amsterdam, verbiedende een voorbereiden
de school of bewaarschool op te richten of 
te hebben, bindende kracht worden ontze~d 

Derhalve kan buiten beschouwing blij
ven, dat de in de gemeentelijke regeling 
gesteld beperkingen treden · buiten de 
grenzen van hetgeen in art. 195, lid 2 
Grondwet als beperking is mogelijk gelaten. 
De wetgever heeft op grond van art . 195, 
lid 5 der Grondwet preventieve maatregelen 
slechts voor geheel of gedeeltelijk uit d e 
openbare kas t e bekostigen scholen toelaat
baar geacht. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Recht
bank te Amsterdam, requ irant van cassatie 
tegen een vonnis van voormelde Rechtbank 
van 30 October 1934, waarbij in hooger beroep, 
met verandering van gronden, is bevestigd een 
mondeling vonn is van het Kantongerecht te 
Amsterdam van 9 Juli 1934, bij hetwelk Mr. 
W. H. A. , advocaat-procureur, terzake van het 
hem ten laste gelegde en bewezenverklaarde 
is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Adv. -Gen. Berger. 

De heer requirnnt heeft zich in cassatie voo1·
zien tegen een vonnis zijner Rechtbank, in 
hooger beroep, met verandering van gronden, 
bevestigend een vonnis van den kantonrechte1· 
te Amsterdam, waarbij gerequireerde werd 
ontslagen van rechtsvervolg ing ter zake van 
het, in verband met de bepaling van art. 347 
der A. P. V . van Amsterdam (verbiedende een 
voorbereidende school of bewaarplaats op te 
richten of te hebben) te lastegelegde en be- • 
wezenverklaarde, dat: ,,te Amsterdam op 21 
Juni 1934 de vereeniging "tot Weldadigheid 
van den Allerheiligsten Verlosser", gevestigd 
te Amsterdam, van welke vereeniging hij, ver
dachte, bestuurslid en secretaris was, in een 
beneden-lokaal van perceel Nieuwe Leliestraat 
169 heeft gehad een school (z.g. fröbel-school), 
waarin kinderen boven den leeftijd van zeven 
en onder dien van twee en een half jaar niet 
werden toegelaten, en waarin alleen voorbe
reidend lager onderwijs naar een vast plan 
werd gegeven. I n dat lokaal werd alstoen 
door Maria Francisca van Bakel als fröbel
onderwijzeres in dienst van bovengemelde ver
eeniging aan circa 37 kinderen, welke ieder 
tusschen 2'/2 en 7 jaar oud waren, voorberei
dend lager (fröbel)onderwijs gegeven. Hij, 
verdachte, had alstoen in zijn hoedanigheid 
van secretaris en lid van het bestuu r van 
bovengemelde vereeniging het beheer van bo
vengemelde school". Door deze beslissing der 
Rechtbank, welke, evenals de kantonrechter, 
voornoemde bepaling der Amsterdamsche Po
litieverordening onverbindend oordeelde we
gens strijd met art. 195, lid 2, der Grondwet, 
acht de heer requirant geschonden, althans 
verkeerd toegepast de artt. 347 en 375 van 
meergemelde Politieverordening. Volgens de 
toel ichting tot het middel zoude er van strijd 
met art. 195, l id 2, der Grondwet geen sprake 
zijn, omdat wel volgens dit artikel de regeling 
van het onderzoek naar de bekwaamheid en 
de zedelijkheid van het onderwijzend perso
neel valt buiten de bevoegdheid van den ge
meentelijken wetgever, maar dit nog niet wil 
zeggen, dat de zorg voor behoorlijke, hygië
nisch ingerichte lokal en ook buiten die be
voegdheid valt. ,,Art. 179 der Wet op het La
ger Onderwijs" - zoo vervolgt de heer requi
rant - ,,bevat geen enkel voorschrift in het 
belang der openbare gezondheid. Wel zegt 
a rt. 7 van laatstgenoemde Wet, dat geen on
derwijs wordt gegeven in lokalen, welke door 
de krachtens de Gewndheidswet aangewezen 
Inspecteurs van de Volksgewndheid zijn afge
keurd als schadelijk voor de gezondheid of van 
onvoldoende ruimte voor het aantal school
gaande kinderen. Uit niets blijkt dat de Rijks• 
wetgever met het voorschrij ft van a rt. 7 dier 
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Wet eene uitputtende regeling heeft willen 
geven, wat de volksgewndheid en het toezicht 
daarop betreft, ten aanzien van de voorberei
dende scholen. Ook de geschiedenis van dat 
wetsartikel steunt een dergelijke meening. Dat 
de Rijkswetgever zich toch het toezicht op de 
voorbereidende scholen, wat de volksgezond
heid betreft, heeft aangetrokken, belet geens
zins dat de gemeentelijke wetgever aanvul
lende bepalingen op dit gebied uitvaardigde. 
Dat zou alleen anders zijn, indien de Rijks
wetgever geacht moet worden, zich dit terrein 
te hebben aangetrokken met uitslui ting van 
lagere wetgevers. 

H et motief van den Rijkswetgever bij art. 
7 juncto art. 189 der Wet op het Lager Onder
wijs is slechts geweest het scheppen van de 
mogelijkheid van repressief toezicht door de 
Inspecteurs der Volksgewndheid, ook op de 
voorbereidende scholen. Onaannemelijk is, dat 
de Rijkswetgever dat toezicht heeft willen be
schouwen a ls het eenige en uitsluitende, dat 
voor het voorbereidend onderwijs, wat de 
volksgewndheid betreft, wu moeten gelden. 
Trouwens waaruit blijkt dat? Naast dat Rijks
toezicht kon de gemeentelijke wetgever regelen 
vaststellen ter voorkoming van een minder 
goed hygiënische omgeving voor die kinderen, 
die voorbereidende scholen bezoeken en om 
toezicht in te stellen op de juiste nakoming 
der in dat belang door den gemeentelijken 
wetgever te maken bepalingen. Zoo wordt de 
vrijheid van het onderwijs niet aangetast en 
zoo wordt ook niet aan het genoemde repres
sieve toezicht afbreuk gedaan. Uit het feit, 
dat bij art. 189 van de Wet op het Lager 
Onderwijs art. 6 dier Wet niet toepasselijk is 
verklaard op scholen, waar voorbereidend on
derwijs wordt gegeven, volgt juist, dat de 
Gemeentelijke Wetgever vrijheid heeft preven
tieve voorschriften te geven in het belang der 
openbare gezondheid op de scholen." 

Het onvoorwaardelijk luidende verbod van 
art. 347 der Algemeene Politieverordening van 
Amsterdam, waarin onder voorbereidende 
school ( art. 345) is te verstaan: eene school, 
waarin kinderen boven den leeftijd van 7 en 
onder dien van 2½ jaar niet worden toegelaten 
en waarin alleen voorbereidend lager onder
wijs naar een vast plan wordt gegeven, wordt 
beperkt door art. 5, volgens hetwelk eerstge
noemde bepaling niet van toepassing is op 
hem, die handelt met vergunning van Burge
meester en Wethouders. Ter bekoming van 
zoodanige vergunning moet, volgens art. 348 
der verordening worden overgelegd: 1 °. een 
bewijs of getuigschrift, ten blijke, dat degene, 
die aan het hoofd der voorbereidende school 
zal komen te staan, voldoende, ter beoordee
ling van Burgemeester en Wethouders, voor 
zijne taak berekend is; 2°. eene aanduiding 
van het perceel of perceelsgedeelte, waarin 
men de inrichting wenscht te vestigen; 3°. 
eene omschrijving van de indeeling van even
gemeld perceel of perceelsgedeelte, aanwij
zende de bestemming van elk onderdeel; 4 °. 
het plan van het in de inrichting te geven 
onderwijs. De lokalen, waarin een voorberei
dende school met vergunning van Burgemees
ter en Wethouders wordt opgericht of gehou
den moeten voorts beantwoorden aan verschil
lende vereischten, vermeld in de artt. 351-

353, terwijl de artt. 354-358 eenige verboden 
bevatten en nog eenige andere verplichtingen 
opleggen aan oprichters of houders van be
doelde scholen. 

Met de Rechtbank en den Kantonrechter 
wil het mij voorkomen, dat deze bepalingen 
inderdaad strijdig zijn met het in de Grondwet 
(art. 195, tweede lid) uitgedrukte beginsel van 
vrijheid van onderwijs . Het geven van onder
wijs - ûj het ook alleen voorbereidend lagel· 
onderwijs - wordt in de Amsterdamsche ver
ordening immers, evenals in art. 12 der Wet 
van 1806, afhankel ijk gesteld van eene uit
drukkelijke vergunning der Overheid, stelsel , 
waarmede bij de Grondwetsherziening van 1848 
nadrukkelijk werd gebroken en dat zich dan 
ook met de sedert in ·de Grondwet voorkomen
de bepaling: ,,Het geven van onderwijs is 
vrij" m. i. niet verdraagt. 

Dat onder "onderwijs", als bedoeld in het 
genoemde artikel der Grondwet, ook het voor
bereidend lager onderwijs, in den zin der Am
sterdamsche Politieverordening, moet wo,rden 
begrepen, schijnt mij niet aan twijfel onder
hevig. Wel werd dit onderwijs bij art. 15 onder 
c der Wet op het Lager Onderwijs van 17 
Augustus 1878 S. 127 van de toepassing dier 
Wet, behoudens de bepalingen van artt. 5 en 
96, uitgesloten, doch zulks geschiedde met 
geen ander doel, dan om in de nadere regeling 
van dit soort onderwijs bij eene afwnderlijke 
wet te voorzien. In verband met de toen "spoe
dig te verwachten" indiening van een ontwerp
Bewaarschoolwet stelde de Regeering dan ook 
bij de herziening der Wet op het Lager Onder
wijs, welke leidde tot de Wet van 9 October 
1920 S. 778, voor om het bepaalde onder c 
van art. 15 der Wet van 1878 te doen verval
len (zie M. v. T. op art. 15, Bijl. Hand. !Ie 
Kamer 1918/1919 °. 428-3). In het Voor
loopig Verslag (Bijl. Hand. Ile Kamer 1919/ 
1920 N°. 86-3) werd hieromtrent opgemerkt, 
dat, walang de Wet op het bewaarschoolonder
wijs nog niet is tot stand gekomen, de uitwn
dering sub c der bestaande wet moet blijven 
gehandhaafd, waarop de Regeering (M. v. A. 
Bijl. !Ie K. 1919/1920 N °. 86-51) antwoordde: 
,,De opmerking met betrekking tot de bewaar
scholen is juist". In de leemte is thans voorzien 
door art. 186bis. Dit art. 186bis werd als art. 
189 opgenomen onder de slot- en overgangs
bepalingen der Lager-onderwijs 1920 en luidde 
toen: ,,De scholen, waarin geen kinderen bo
ven de zes jaren worden toegelaten en geen 
ander dan voorbereidend onderwijs gegeven 
wordt, zijn onderworpen aan de bepalingen 
van de artt. 7 en 179", terwijl bij· de Wet van 
16 Februari 1923 S. 38, waarbij art. 189 zijn 
tegenwoord igen vorm verkreeg, daaruit ver
vielen de woorden: ,,geen kinderen boven de 
zes jaren worden toegelaten", teneinde te be
reiken, dat bestaande. voorbereidende scholen, 
die ook door kinderen boven de zes jaren 
bewcht werden, mede onder de bepaling van 
dit artikel zouden vallen (Bijl. Hand. He 
Kamer 1922 N° . 201-2 M. v. T.). 

Uit een en ander valt, naar mijne meening, 
af te leiden, eenerzijds, dat de Rijkswetgever 
het als zijn - tot heden nog niet uitgevoerde 
- taak beschouwde, om ook het voorbereidend 
l ager-onderwijs (bewaarschool-onderwijs) in 
vollen omvang bij de wet te regelen, ander-
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zijds, dat hij met betrekking tot het te dien 
aanzien reeds geregelde toezicht (voorheen 
art. 15 sub c jis art. 5 en 96 der Wet van 17 
Aug. 1878 S. 127, thans art. 189 jis de onge
veer met gemelde artt. 5 en 96 gelijkluidende 
artt. 7 en 179 der Lager-Onderwijswet 1920, 
zooals die nader is gewijzigd) meende te moe
ten volstaan met repressieve maatregelen en 
dit wel m. i. kennelijk in verband met de 
grondwettelijke verkondigde vrijheid van on
derwijs, waarmede een preventief toezicht, be
paaldelijk betreffende de gesteldheid der voor 
het onderwijs dienende lokalen, naar het mij 
voorkomt, kwalijk te vereenigen valt. Dat de 
Rijkswetgever er blijkbaar aldus over gedacht 
heeft, mag m. i. onder meer ook worden afge
leid uit het fe it, dat art. 4, tweede lid, der Wet 
van 1878 de bij algemeenen maatregel van be
stuur, zoowel in het belang van de gerondheid 
als van het onderwijs, vast te stellen alge
meene regelen omtrent bouw en inrichting 
van onderwijslokalen, alsmede omtrent het 
aantal kinderen, dat daarin mag worden toe
gelaten, uitdrukkelijk beperkt tot die lokalen, 
waarin openbaar lager onderwijs gegeven 
wordt meL eventuëele uitbreiding alleen tot 
die, waarin door gemeenten gesubsidieerd bij
zonder lager onderwijs wordt gegeven, beide 
categorieën in art. 6 der tegenwoordige Wet op 
het Lager Onderwijs samengevat als "lokalen, 
waarin lager schoolonderwijs gegeven wordt, 
voorzoover de scholen, waartoe die lokalen 
behooren, geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kas en worden onderhouden". Uit de niet-toe
passelijkverklaring van dit art. 6 op scholen, 
waar alleen voorbereidend lager onderwijs 
wordt gegeven, af te leiden, gel ijk de heer 
1·equirant wil, dat den gemeentel ijken wet
gever te dien aanzien vrijheid tot het geven 
van preventieve voorschriften roude zijn ver
leend, gaat dan ook dunkt mij, reeds uit hoofde 
van de in het artikel gelegen beperking tot 
uit openbare kassen onderhouden scholen niet 
op. En wel verre van den heer requirant te 
kunnen toegeven, dat het Rijkstoezicht, voor
wover dat in art. 189 der Lager-onderwijswet 
op de voorbereidende scholen is toepasselijk 
verklaard, den gemeentelijken wetgever vrij
heid tot het nemen van aanvullende maat
regelen wude laten, zoude ik veeleer ui t het 
hierboven betoogde als slotsom willen opma
ken, dat, waar de Rijkswetgever bij voortduring 
heeft doen blijken van het voornemen om ook 
het hierbedoelde bewaarschoolonderwijs in zijn 
geheel bij afzonderlijke wet te regelen en zich, 
voorwover hij in de Wet op het Lager Onder
wijs reeds bij voorbaat te dien aanzien rege
lend meende te kunnen optreden, uitdrukkelijk 
beperkt heeft tot repressieve voorschriften, 
naar mijne bescheiden meening, kennelijk uit 
eerbied voor het grondwettige beginsel der 
vrijheid van het onderwijs, voor den gemeente
lijken wetgever het hierbedoelde terrein is 
afgesloten, ook zelfs, al zoude - hetgeen ik 
intusschen ten stell igste zoude willen betwisten 
- de in dezen door de gemeente Amsterdam 
gegeven regeling met meergemelde grondwets
bepaling te rijmen vallen. 

Aangezien het voorgestelde middel mij der
halve ongegrond voorkomt, concludeer ik tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur en lui
dende: 

"S., althans v. t. van de artt. 347 en 375 
van de A. P. V. van Amsterdam"; 

0. dat bij het bevestigde vonnis ten laste 
van den gerequireerde overeenkomstig do dag
vaarding is bewezen verklaard, dat " te Am
sterdam op 21 Juni 1934 de vereeniging enz. 
(zie conclus ie); 

dat gerequireerde echter terzake door Kan
tonrechter en Rechtbank van alle rechtsver
volging is ontslagen, hebbende de rechtbank te 
dien aanzien overwogen, dat de Rechtbank 
voorts evenals de Kantonrechter van oordeel 
is, dat het bewezenverklaarde niet strafbaar 
is, daar dit alleen strafbaar is gesteld bij art. 
347 der A. P. V. van Amsterdam, aan welk 
artikel, voor zoover daarbij verboden is het 
oprichten of hebben van een voorbereidende 
school verbindende kracht moet worden ont
zegd wegens strijd met art. 195 lid 2 der 
Grondwet; 

0. ten aanzien van het aangevoerde middel 
tot cassatie: 

dat dit aldus is toegelicht, dat art. 195, lid 
2, der Grondwet buiten de bevoegdheid van 
den gemeentel ijken wetgever slechts doet val
len het onderroek naar de bekwaamheid en de 
zedelijkheid van het onderwijzend personeel, 
doch daarmede nog niet de zorg voor behoor
lijke, hygiënisch ingerichte lokalen buiten de 
bevoegdheid van den gemeentelijken wetgever 
valt; dat ook niet uit het feit, dat bij art. 189 
1 ° art. 7 der Lageronderwijswet mede op de 
scholen van voorbereidend onderwijs een re
pressief hygiënisch toezicht is ingesteld, valt 
af te leiden, dat een preventief toezicht van 
gemeentewege met die wet in strijd wu zijn, 
doch integendeel uit de omstandigheid, dat het 
een preventief toezicht bevattend art. 6 der 
Lager onderwijswet door art. 189 niet op de 
scholen voor voorbereidend onderwijs is toe
passelijk verklaard, juist tot de vrijheid van 
den gemeentelijken wetgever tot het stellen 
van preventieve hygiënische voorschriften voor 
die scholen moet worden besloten; 

dat bij deze opvatting echter aan den inhoud 
van art. 195, lid 2, der Grondwet wordt tekort 
gedaan; 

dat toch art. 195 , lid 2
1 

het geven van onder
wijs - waaronder meae het voorbereidend 
onderwijs is begrepen - vrij verklaart en 
slechts uit tweeërlei hoofde een beperking van 
die vrijheid mogelijk stelt, de regeling waar
van dan voorts aan de wet wordt voorbehou
den; 

dat reeds op grond van dit laatste- - waar 
dus het geven van onderwijs het onderwerp 
van een op eigen bevoegdheid steunende ge
meentelijke regeling niet mag uitmaken - aan 
art. 347 van de A. P. V. der gemeente Am
sterdam de bindende kracht moet worden ont
zegd; 

dat derhalve buiten beschouwing kan blij
ven, dat de in de gemeentelijke regeling ge
stelde beperkingen - voorafgaande vergun
ning a1·tikel 347 v.v. juncto 5 en verdere 
voorschriften met name ten aanzien van de 
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lokalen, artikel 350 v.v. - treden buiten 
de grenzen van hetgeen in art. 195, lid 2 der 
Grondwet als beperking is mogelijk gelaten, 
gelijk dan ook de wetgever in de Lager onder
wijswet met betrekking tot de lokaliteiten 
mede art. 189 van het voorbereidend onder
wijs enkel een repressief toezicht { art. 7) heeft 
ingesteld en preventieve maatregelen, kenne
lijk alleen op grond van art. 195, lid 5 der 
Grondwet, derhalve slechts voor uit de open- · 
bare kas geheel of gedeeltel ijk te bekostigen 
scholen, heeft toelaatbaar geacht { art. 6) ; 

dat dus het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. {N. J.) 

17 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. {Motor- en Rijw.wet art. 22.) 

De door de Rechtb. gegeven uitlegging 
van de telastelegging is niet in strijd met 
hare bewoordingen. 

Hoewel niet is bewezenverklaard, dat het 
in de dagv. bedoelde vereenigingspunt van 
wegen een zeer druk verkeerspunt was, 
heeft de rechter, nu eenerzijds bewezen is 
verklaard, dat req. een vereenigingspunt 
van drie voor het openbaar verkeer open
staande wegen van zeer nabij genaderd was 
en dat zich op een dier wegen verkeer be
vond, hetwelk dit punt van nabij naderde, 
en anderzijds, , dat req. 's snelheid, gezien 
deze omstandigheden, te snel was, op dit 
bewezenverklaarde terecht art. 22a der 
M. en R.wet toepasselijk geacht, daar toch 
daaruit volgt, dat req. zijn snelheid had 
behooren te verminderen . 

Op het beroep van F. E. J. L., requirant 
van cassatie tegen een vonnis van de Recht
bank te Arnhem van 24 Juli 1934, waarbij na 
gedaan verzet is bekrachtigd met rectificatie 
van een schrijffout een in hooger beroep ge
wezen verstekvonnis van de genoemde Recht
bank van 12 Juni 1934, bij welk vonnis is be
vestigd een mondeling vonnis van het Kanton
gerecht te Terborg van 10 April 1934, hou
dende veroordeeling van requirant ter zake 
van: ,,Als bestuurder van een motorrij tuig 
daarmee rijden over een weg met zoodanige 
snelheid, dat de vrijheid of de veiligheid van 
het verkeer wordt belemmerd of in gevaar 
gebracht", met aanhaling van de artt. 22a, 
29, 39 der Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr., 
tot een geldboete van tien gulden en vervan
gende hechtenis van vijf dagen ; {Gepleit door 
Mr. S. van Oven). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Schepel; 
Gelet op het middel van cassatie namens 

requirant voorgedragen bij pleidooi: 
S., althans v. t. van de artt. 350, 351 , 352, 

358 359, 403, 425 Sv., 22a der Motor- en Rij
wielwet, door met toepassing van laatstge
noemd artikel het bewezenverklaarde straf
baar te oordeel en; 

0. dat bij het bevestigde mondeling vonnis 
van het Kantongerecht wettig en overtuigend 
bewezen is verklaard, blijkens de daarvan ge-

stelde aanteekening, hetgeen aan requirant bij 
inleidende dagvaarding was telastegelegd: dat 
hij op of omstreeks 20 Februari laatstleden 
des namiddags omstreeks 51/4 uur in de ge
meente Bergh, als bestuurder van een auto
mobiel, daarmede met een snelheid van onge
veer 60 à 70 kilometer per uur heeft gereden 
over den voor het openbaar verkeer open
staanden . rijweg, den weg 's-Heerenberg-Zed
dam, althans met een snelheid, welke veel te 
groot geacht moest worden, gezien het feit, 
dat hij, verdachte, alstoen aldaar het ve1·
eenigingspunt van de voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen, de rijwegen 's Hee
~P,oberg-Zeddam, Beek-Terborg en Zeddam
Leogel , een zeer druk verkeerspunt, van zeer 
nabij genaderd was, en zich op genoemden 
rijweg Beek-Terborg alstoen eenig verkeer be
vond dat voornoemd vereenigingspunt van 
nabij naderde, met dien verstande dat niet als 
bewezen is aangenomen, dat het vereenigings
punt van de in de telastelegging genoemde 
drie wegen een zeer druk verkeerspunt is; 

dat het bewezenverklaarde is gequalificeerd 
en te dier zake straf is opgelegd als boven is 
vermeld; dat bij het verstekvonnis der Recht
bank het vonnis van het Kantongerecht is be
vestigd met dien verstande dat de Rechtbank 
de dagvaarding aldus opvat, dat daarbij aan 
verdachte is telastegelegd, dat hij heeft ge
reden met een snelheid van ongeveer 60 à 70 
k ilometer per uur of minder, in elk geval met 
een te groote snelheid, gelet op het naderen 
van het kruispunt en het op den anderen weg 
zijn van eenig verkeer; 

0. dat deze uitlegging van de telastelegging 
niet in strijd is met haar bewoordingen; 

0. met betrekking tot het middel van cas
satie: 

dat dit aldus is toegelicht dat - vooral nu 
niet bewezen is verklaard, dat het in de dag
vaarding bedoelde vereenigingspunt van wegen 
een zeer druk verkeerspunt is - de bewezen
verklaarde telastelegging niet insluit, dat re
quirant de vrijheid of de veiligheid van het 
verkeer heeft belemmerd of in gevaar ge
bracht ; 

dat echter, nu eenerzijds bewezen is ver
klaard, dat requirant een vereenigingspunt 
van drie voor het openbaar verkeer openstaan
de wegen van zeer nabij genaderd was en dat 
zich op een dier wegen eenig verkeer bevond, 
hetwelk dit vereenigingspunt van nabij na
derde, en anderzijds, dat requirants snelheid, 
gezien deze omstandigheden, te groot was, de 
rechter op dit bewezenverklaarde, nu daaruit 
immers volgt, dat requirant zijne snelheid had 
behooren te verminderen, terecht art. 22a der 
Motor- en Rijwielwet toepasselijk heeft geacht; 

dat het middel dus is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Advocaat-Generaal Berger die nog op-
1nexrkt: 

Dat de bewezenverklaring voldoende gege
vens voor het oordeel der Rechtb. bevat, wordt 
bevestigd door de niet in de telastelegging 
opgenomen, doch uit het onderzoek gebleken, 
omstandigheid, dat requirant op bedoeld ver
eenigingi,punt van wegen zijn motorrijtuig niet 
wo tijdig tot sti lstand heeft kunnen brengen, 
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dat hij eene aanrijding aldaar met een, uit de 
richting Beek in de richting Terborg met 
matige vaart rijdend, motorrijtuig kon voor
komen, waartoe niet afdoet, dat requirant dit 
laatstgemelde motorrijtuig bij de nadering van 
het kruispunt aan zijn linkerhand had, daar 
zulks hem niet kon ontslaan van het zelf let
ten op en - vooral ook wat zijne snelheid 
betrof, - rekening houden met het verkeer, 
dat hier van verschillende zijden kan komen 
(vg. H. R. 22 Mei 1933 W. 12620, N . J. 1933, 
1513}. R ed.] 

(N.J.} 

19 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Rioleeringbelasting in de gemeente 
Delft.} 

De R. v. B. heeft terecht beslist, dat bij 
een feitelijken toestand als in de uitspraak 
is beschreven, belanghebbende's eigendom 
niet aansluit op de rioleering der gemeente 
Delft, ook niet "middellijk", waaronder de 
verordening blijkbaar verstaat, dat het 
eigendom van den belastingplichtige over 
het eigendom van een ander verbinding 
heeft met het gemeenteriool. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cas atie van den 

Secretaris der gemeente Delft, t egen de uitspraak 
van den Raad van B eroep voor de Directe Be
lastingen te 's-Gravenhage van 6 April 1934, 
betreffende den aanslag van A. te Delft, in de 
rioleeringsbelasting dier gemeente over het 
jaar 1933 ; 

Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
Adv.-Gen. B erger .... , tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat art . 1 der Verordening der gemeente 
Delft op de heffing van eene rioleeringsbelasting 
luidt: 

Ter tegemoetkoming in de kosten, ten laste 
der gemeente Delft komende, voor den afvoer 
van water en v uil, wordt wegens gebouwde 
eigendommen en daarbij behoorende erven, 
die aan openbare land- of waterwegen in de 
gemeente belenden, of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan gelegen zijn, voor zoover deze 
rechtstreeks of middellijk aansluiten op de 
rioleering der gemeente Delft, hetzij dit het 
gemeenteriool, hetzij dit het gemeentewater is, 
belasting geheven ; 

0. dat belanghebbende bezwaar heeft ge
maakt tegen den hem opgelegden aanslag in de 
rioleeringsbelasting, daar naar zijn oordeel geen 
aanslag had mogen worden opgelegd, immers 
zijn perceel geen water noch vuil loost op een 
gemeenteriool of in een water van de Gemeente ; 

dat de Raad van de Gemeente Delft daaren
tegen zich op het standpunt stelde dat het 
perceel van belanghebbende middellijk aansluit 
en zijn regenwater loost op het in den Van 
Leeuwenboeksingel gelegen gemeenteriool en 
den aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat de Raad van B eroep de beschikking van 
den Gemeenteraad en den aanslag heeft ver
nietigd daarbij overwegende voor zoover thans 
van belang: 

dat het perceel van belanghebbende gelegen 
is aan den Van Leeuwenhoeksingel te Delft: 

dat aan de voorzijde , rr 1 d J , H « 1 " r , a 
pijp van het dak loopt langs de voorzijde van 
het pand en het regenwater hierdoor op den 
weg loopt; 

dat in den Van Leeuwenhoeksingel zich een 
r iool bevindt van de gemeente Delft en op 
straat een straatkolk is, zonder eenige verbin
ding met voormelde pijp aan het huis van be
langhebbende; 

dat uit de voormelde feiten blijkt, dat het per
ceel van belanghebbende, belendende aan den 
Van Leeuwenboeksingel, noch rechtstreeks noch 
middellijk is aangesloten op de rioleering der 
Gemeente; 

dat toch niet aangenomen kan worden, dat, 
nu het water van het dak van belanghebbendes 
woning bij regen op de straat afvloeit, waar het 
geheel of gedeeltelijk met het daar aanwezige 
water vermengd wordt, terwijl het water van de 
straat in een straatkolk wordt opgevangen, 
welke in verbinding staat met een riool van de 
Gemeente, daardoor, zonder eenige verder e 
verbinding tusschen het van het dak _van be
langhebbendes woning stroomende water en het 
riool, eene middellijke aansluiting zou bestaan 
van het perceel van belanghebbende met het 
gemeenteriool ; 

dat de stelling der gemeente, dat er een 
middellijke aansluiting zou zijn, indien de 
gelegenheid be taat om het water van het 
perceel in een riool te laten wegloopen, evenmin 
opgaat, daar er volgens de bepaling van de 
verordening een positieve aansluiting moet zijn, 
waardoor een r echtstreekscn of middellijk ver
band tusschen een perceel en een gemeenteriool 
ontstaat; 

0. dat de gemeente Delft in cassatie stelt: 
Schending of verkeerde toepassing van de 

artt. 280 der Gemeentewet, 1 en 2 der Verorde
ning op de heffing van een rioleeringsbelasting 
en tot toelichting aanvoert : 

dat in de bepaling der verordening niet een 
"positieve" aansluiting op de rioleering als 
voorwaarde voor belastingplicht is vereischt ; 

da t er dan ook niet is bepaald, dat de per
ceelen door de een of andere aansluiting recht
streeks of middellijk met de rioleering verbonden 
moeten zijn, of iets van dien aard, gelijk de 
Raad van Beroep blijkbaar voor oogen heeft, 
doch niets anders dan dat de perceelen recht
streeks of middellijk op de rioleering moeten 
aansluiten; 

dat dit "aansluiten" op allerlei wijzen kan 
ge chieden, ook, na afvloeiing op straat en 
vermenging met het daar aanwezige water, 
door middel van een straatkolk, zonder andere 
verbinding; 

dat bovendien de opvatting van den Raad van 
Beroep neerkomt op volkomen verwaarloozing 
der mogelijkheid van "middellijk aansluiten" 
op de rioleering, daar dan steeds "rechtstreeks 
aansluiten" vereischt zou zijn; 

dat echter de woorden "of middellijk" juist 
met het oog op gevallen als het onderhavige in 
de verordening zijn opgenomen ; 

0. hieromtrent: 
dat de Raad van Beroep t erecht heeft beslist, 

dat bij eenen feitelijken toestand als in de uit
spraak is beschreven, belanghebbendes eigen
dom niet aansluit op de rioleering der gemeente 
Delft, ook niet "middellijk", waaronder de 
verordening blijkbaar verstaat, dat het eigen-
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dom van den belastingplichtige over het eigen
dom van een ander verbinding heeft met het 
gemeenteriool; 

dat het middel dus ongegrond is ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

19 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemeene regelen Water
taatsbestuur Art. 19.) 

De enkele omstandigheid, dat eenige 
gemeentebesturen aanleiding hebben ge
vonden om op eigen hand de binnen het 
gebied hunner gemeente, doch bij een 
waterschap in onderhoud zijnde wegen te 
brengen in den toestand, vereischt in het 
wegenplan der provincie, levert voor het 
waterschapsbestuur geen voldoenden grond 
op om aan die gemeenten een deel der door 
haar gemaakte kosten onverplicht te 
restitueeren. Het besluit van dat bestuur 
tot het aangaan van een geldleening te 
dezer zake is mitsdien ten onrechte door 
Ged. Staten goedgekeurd. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

P. Schipper, te Spanbroek c. a ., tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 21 Maart 1934, N°. 119, inzake 
een verzoek van appellant e.a., om onthouding 
van goedkeuring aan een besluit van hoofdinge
landen van het Ambacht van Westfriesland 
genaamd "de Vier Noorder Koggen" tot het 
aangaan van een geldleening van f 16.000.- ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 10 
October 1934, N°. 530; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 15 December 1934, N°. 425, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat de vergadering van hoofdingelanden 
van het Ambacht van Westfriesland genaamd 
"de Vier Noorder Koggen" op 27 December 

1933 heeft besloten tot het aangaan van een 
geldleening, groot f 16.000.-: 

dat Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 
21 Maart 1934 dit besluit hebben goedgekeurd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
P. Schipper, te Spanbroek, heemraad, en J. Pij 
per Yz., te Twisk, N, Vriend, te Wognum, 
J. B. van Kampen, te Spanbroek, en J. Com
mandeur K.Az., tl) Wognum, allen hoofdinge
landen van het genoemde ambacht, bij Ons in 
in beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat in 
de vergadering van het ambacht van 24 October 
1932 op voorstel van de meerderheid van het 
dagelijksch bestuur een besluit met 16 tegen 9 
stemmen werd aangenomen tot gedeeltelijke 
restitutie, aan diverse gemeenten en bannen, 
van door dezen betaalde kosten van verbree
ding van strraatwegen en wel tot een bedrag 
van 60 % van f 51.411,47 en hiervoor een geld
leening aan te gaan, groot f 30.000.- ; dat het 
dagelijksch bestuur het besluit aan Gedepu
teerde Staten als volgt heeft gemotiveerd : 
"dat, waar thans gebleken is, dat het ambacht 
van de provincie uit de wegenbijdragen-veror
dening, een belangrijke bijdrage in de onder
houdskosten van 1931 heeft ontvangen, en 
sommige gemeenten en bannen niet aan de 

kosten van verbreeding hebben bijgedragen, en 
anderen zich hiervoor reeds lang groote offers 
hebben getroost, het billijk is te achten, deze 
laatsten door een restitutie van 60 % der kosten 
tegemoet te komen" ; dat Gedeputeerde Staten 
zich daarop bij brief van 19 April 1933, N°. 203, 
tot het bestuur van het ambacht hebben gewend, 
onder de aandacht brengende, dat de door het 
ambacht te ontvangen bijdragen krachtens de 
wegenbijdragen-verordening, noch direct, noch 
indirect, mogen worden aangewend tot het be
talen van rente en aflossing van de betreffende 
leening, als zijnde zulks in strijd met artikel 
38, sub 4, van de Wegenbelastingwet; dat in 
de vergadering van het ambacht van 26 October 
1933, naar aanleiding van den bovengenoemden 
brief, een voorstel tot intrekking van het hier
bedoelde besluit, met 10 tegen 17 stemmen 
werd verworpen, waarna Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland, bij hun besluit van 22 
November 1933, N°. 1, de goedkeuring aan het 
bestreden besluit hebben onthouden, daarbij 
overwegende, dat de tot het ambacht behooren
de bannen bij besluit dor Staten van 23 Mei 
1933, N°. XIVa, goedgekeurd bij Ons besluit 
van 24 Juli 1933, N°. 44, als zelfstandige water
schappen zijn opgeheven en restitutie van 
gelden aan die lichamen daardoor uit den aard 
der zaak niet meer kan plaats vinden en over
weging van de door de reclamanten aangevoerde, 
alsmede bij hun college bestaande bezwaren 
van anderen aard, achterwege kan blijven ; dat 
in de vergadering van hoofdingelanden van het 
ambacht van 27 December 1933, op voorstel 
van de kleinst mogelijke meerderheid van het 
dagelijksch bestuur, een besluit met 10 tegen 
17 stemmen is aangenomen tot restitutie aan 
diverse gemeenten - geen bannen - van 60 % 
van de door dezen eertijds vrijwillig verleende 
bijdragen in de kosten van wegverbreeding tot 
een bedrag van f 16.589.17 en hiervoor een 
geldleening aan te gaan van f 16.000 - ; dat 
Gedeputeerde Staten dit besluit hebben goed
gekeurd ; dat deze beslissing hen ten zeerste 
verwondert, aangezien op grond van eerder 
door Gedeputeerde Staten geopperde bezwaren 
tegen een besluit van dezelfde strekking een 
dergelijke beslissing niet mocht worden ver
wacht en dan ook oorzaak zal zijn, dat in strijd 
met artikel 38, sub 4. van de Wegenbelasting
wet, gelden uit het wegenbelastingfonds, zij 
het dan op indirecte wijze, aan het doel, waar
voor deze 7ijn bestemd, worden onttrokken; 
dat zij zich dan ook met de goedkeuring niet 
kunnen vereenigen, op grond van het volgende : 
ten eerste, dat toen het ambachtsbestuur het 
beheer der wegen van de verschillende ge
meenten en bannen overnam, het zich steeds 
op het standpunt heeft gesteld, dat dat onder
houd zou geschieden in den staat, waarin die 
wegen zich op het tijdstip der overname be
vonden, en dat, bijaldien de gemeenten of ban
nen uitbreiding van het wegdek door verbree
ding hiervan, of wel andere verkeersverbete
ringen wenschelijk achten, dezen dit zelf moes
ten bekostigen; dat dit standpunt dus mee
bracht, dat het onderhoud der wegbermen 
voor rekening van gemeenten en bannen over
bleef ; dat, toen bij het drukker wordende ver
keer, op vele plaatsen het wegdek of de behar
dingsbreedte te gering bleek te zijn, de eigenaars 
en onderhoudsplichtigen van de bermen, voor 
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de veiligheid van het verkeer, naast de behar
dingsbestrating, zoolas deze door het ambacht 
werd onderhouden, deze behardingsbreedte 
moesten uitbreiden, en, hoewel deze verzorging 
van de verkeersbeveiliging taak der gemeente 
was, dit op verschillende plaatsen door gemeen
ten en bannen gezamenlijk is geschied ; dat de 
uitvoerin~ ervan op verschillende wijze plaats 
had, en wel in de eene gemeente, door naast 
de bestrate beharding, een puinbeharding of een 
beharding van onde halve steenen aan te bren
gen, terwijl een andere gemeente dit weer deed 
door aan het ambachtsbestuur opdracht te 
geven. op hare kosten de behardingsbreedte 
door bestrating met nieuwe klinkers uit te brei
den, hetgeen nog dit voordeel had, dat het 
ambachtsbestuur het hierna ontstane onder
houd weer voor zijne rekening nam ; dat er 
bovendien ten behoeve van de veiligheid van 
het verkeer door enkele gemeenten van parti
culieren eigendom - grond en huizen -
werden aangekocht, en andere kostbare maat
regelen getroffen, ter verwijdering van gevaar
lijke of scherpe bochten uit den weg, hetgeen 
uit de desbetreffende verklaringen van de ge
meentebesturen van Twisk, Spanbroek en 
Opperdoes moge blijken; dat, toen nu in 1932 
bleek, dat het ambachtsbestuur voor wegen
onderhoud en verbetering belangrijke sommen 
uit de provinciale wegenbijdragen-verordening 
ontving, door het ambachtsbestuur besloten 
werd, met voorbijzien van alle andere bedragen 
door gemeenten en bannen voor wegverbete
ring besteed, alleen de gelden, welke zij in het 
tijdvak van 1921-1932 van diverse gemeenten 
en bannen voor behardingsverbreeding met 
nieuw klinkermateriaal had ontvangen, voor 
60 % weer te restituceren ; dat hiermee een 
groote onbillijkheid zal worden begaan, het
geen moge blijken uit het volgende; dat bjj de 
handhaving van het door hen bestreden besluit, 
door het ambachtsbestuur de volgende uit
keeringen zullen worden gedaan, aan : de ge
meente Hoogwoud f 3727,11, de gemeente 
Sijbekarspel f 2868,07, de gemeente Opmeer 
f 964,50, de gemeente Abbekerk f 878,25, de 
gemeente Nibbixwoud f 2596,29, de gemeente 
Wognum f 1158,52, de gemeente Midwoud 
f 2186,96, de gemeente Wervershoof f 836,91, 
en de gemeente Medemblik f 1372,17, totaal 
derhalve f 16.589,17, zijnde 60 % van f 27.648,60, 
terwijl de gemeenten Twisk, Spanbroek en 
Opperdoes, door wie blijkens overgelegd schrij 
ven, eveneens belangriJke bedragen voor be
hardingsverbreeding enz. zijn, en nog worden 
uitgegeven, niets ontvangen; ten tweede : dat 
is gebleken, dat in bepaalde gemeenten, met 
name in de gemeente Wognum, de wegbehar
ding vóór de overname van het onderhoud door 
het ambacht voor verreweg het grootste ge
deelte reeds was voorzien van een dergelijke 
behardingsbreedte, dat deze die van de-gemeen
ten, welke thans een belangrijk bedrag geresti
tueerd krijgt, thans nog overtreft, en waardoor 
het feit zich demonstreert, dat het ambachtsbe
stuur juist van deze wegen, krachtens de bepa
lingen der wegenbijdragen-verordening, belang
rijke uitkeeringen ontvangt, terwijl van de 
wegen, waarvoor bij handhaving van het be
sluit, restitutie moet worden uitgekeerd, we
gens de mindere behardingsbreedte, een veel 
geringere, of geen uitkeering uit de provinciale 

wegenbijdragen-verordening kan worden ont
vangen ; ten derde, dat door geen enkel belang
hebbend gemeente-, noch bannebestuur, aan 
het ambachtsbestuur om teruggave van door 
haar eertijds bestede kosten van wegverbree
ding is gevraagd, en er hier, bij handhaving 
van het besluit derhalve een zeer belangrijke 
som ter beschikking van bepaalde, door het 
ambachtsbestuur bevoorrechte gemeenten 
wordt gesteld, tot welker uitgaven deze gemeen
tebesturen zich zelf indertijd verplicht hebben 
geacht, in verband met de veiligheid van het 
verkeer ; dat ten koste van de ingelanden, voor 
wie het opbrengen van de belastingen toch 
reeds zooveel offers vraagt, er hier derhalve 
ongevraagd, en volkomen onverplicht, een zeer 
belangrijk bedrag vrijwillig zal worden wegge
schonken ; dat in de vergaderingen van het 
ambachtsbestuur er door hen, die aan de tot
standkoming van dit besluit hebben medege
werkt, zoo herhaaldeljjk klachten worden geuit, 
dat het onderhoud der we!(en, alleen op de 
schouders der ingelanden rustende, op verkeerde 
schouders drukt, en huns inziens deze klachten 
niet van allen grond zijn ontbloot, maar door 
de handhaving van dit besluit de gelden, van 
anderen dan ingelanden voor dat onderhoud 
ontvangen, vrijwillig , ongevraagd en onver
plicht weer worden teruggegeven; 

0. dat de enkele omstandigheid, dat ver
schillende gemeentebesturen aanleiding hebben 
gevonden om op eigen hand de binnen het ge
bied hunner gemeente, doch bij het Ambacht 
van Westfriesland genaamd "de Vier Nooder 
Koggen" in onderhoud zijnde wegen te brengen 
in den toestand, vereischt in het aanvullend 
wegenplan der provincie Noord-Holland, Onzes 
inziens voor het Ambacht geen voldoenden 
grond oplevert om aan de hier bedoelde gemeen
ten een deel der door haar gemaakte kosten 
onverplicht te restitueeren, ter bestrijding van 
welke uitgave een extra heffing onvermijdelijk 
is· 

dat het besluit van Hoofdingelanden tot het 
aangaan van een geldleening te dezer zake 
mitsdien ten onrechte door Gedeputeerde 
Staten is goedgekeurd ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 21 Maart 1934, N° 119. alsnog aan het 
besluit van Hoofdingelanden van het Ambacht 
van Westfriesland, genaamd. ,,de Vier Noorder 
Koggen" van 27 December 1933 tot het aangaan 
van een geldleening van f 16.00.- goedkeuring 
te onthouden. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A.B.) 

19 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 36.) 

De bewering van appellante, dat zij door 
het herzi ene uitbreidingsplan oogenblikke
lijke schade lijdt daar onder het oorspron
kelijk plan een veel grooter deel van haar 
terrein voor bebouwing was bestemd, gaat 
niet op, aangezien aan een uitbreidingsplan, 
dat periodiek pleegt te worden herzien, 
geen blijvende rechten kunnen worden 
ontleend. 
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Evenmin is juist de bewering van appel
lante, dat de ,,,schadevergoedingsverorde
ning" geen waarborgen biedt, dat de 
eigenaar volledig zal worden schadeloos 
gesteld, nu de verordening beroep van 
de beslissing van den Raad op Ged. Staten 
toekent, en wijziging der verordening slechts 
mogelijk is door herziening van het plan 
zelf, die aan de goedkeuring van Ged. 
Staten is onderworpen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de Naamlooze Vennootschap Exploitatie Maat
schappij "Alve", te Heemstede, tegen het be
sluit van Ged. Staten van Zuid-Holland van 
9 Januari 1934, G. S. n°. 310, waarbij zij goed
keuring hebben verleend aan het door den raad 
der gemeente Hillegersberg bij diens besluit 
van 9 Februari 1934 vastgesteld plan tot her
ziening van het groot-uitbreidingsplan voor een 
gedeelte dier gemeente met daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 November 1934, n°. 544; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 14 December 1934 n°. 
11116/M/P. B . R., afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij hun 
besluit van 9 Januari 1934, G. S. n°. 310, o. m. 
met niet-ontvankelijkverklaring van de Naam
looze Vennootschap Exploitatie Maatschappij 
,,Alve" te Heemstede in hare bezwaren goed
keuring hebben verleend aan het door den raad 
der gemeente Hillegersberg bij diens besluit van 
9 Februari 1934 vastgesteld plan tot herziening 
van het groot-uitbreidingsplan voor een ge
deelte dier gemeente met daarbij behoorende 
bebouwingsvoorschriften; 

dat Ged. Staten daarbij o. m. hebben over
wogen, dat het bezwaarschrift van de Naam
looze Vennootschap "Alve" op 27 Mei 1933 ter 
provinciale griffie is ontvangen, terwijl het plan 
ingevolge het bepaalde in artikel 37, 3• lid, der 
Woningwet gedurende veertien dagen, te weten 
van 13 tot 27 Februari 1933 ter inzage heeft 
gelegen ; dat de reclamante derhalve niet heeft 
in acht genomen den termijn van zes weken na 
afloop van den genoemden termijn, voor het 
indienen van bezwaarschriften gesteld, en dat 
zij mitsdien in haar verzoek niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard ; 

dat van dit- besluit bij Ons in beroep is ge
komen de Na:i.mlooze Vennootschap Exploitatie 
Maatschappij "Alve", aanvoerende, dat de ge
meente Hillegersberg meent, dat zij, appellante, 
aan het feit, dat meer dan 3/4 van haar eigen
dom is aangewezen voor doeleinden van open
baar nut, geen bezwaren kan ontleenen, omdat 
de schadevergoedingsverordening daarin voor
ziet en zij geen oogenblikkelijke schade heeft; 
dat haar oogenblikkelijke schade hierin bestaat, 
dat bij het bestaande uitbreidingsplan de gun
stige indeeling van d ie gronden ten aanzien van 
de voor bebouwing beschikbare deelen en de 
voor openbare doeleinden te bestemmen stuk
ken deze gronden tot een aanlokkelijk exploi
tatie-object maakte, waardoor het haar mogelijk 
was, deze gronden in hun geheel te gelde te 
maken ; dat ten gevolge van het gewijzigde uit
breidingsplan die mogelijkheid is weggenomen, 

immers, doordat slechts minder dan één vierde 
gedeelte voor bebouwing in aanmerking kan 
komen, een loonendc exploitatie als bouwgrond 
onmogelijk is, integendeel groot verlies moet 
ofleveren en er dus geen gegadigden voor zijn 
o zullen komen ; dat weliswaar de schadever
goedingsverordening de mogelijkheid opent, om 
eene vergoeding te ontvangen .roor de bestem
ming voor openbare doeleinden van meer dan 
een derde gedeelte der gezamen~jke eigendom
men van haar, appellante, doch dit geen invloed 
heeft op de t egenwoordige verkoopbaarheid, 
omdat bij de onzekerheid, welke vergoeding in 
de toekomst zal verkregen worden, er geen re
flectanten kunnen zijn, die een ernstig bod dur
ven wagen ; dat zij zich voorts veroorlooft er 
op te wijzen, dat de schadevergoedingsveror 
dening geen waa1borgen biedt, dat de eigenaar 
ten slotte volledig schadeloos zal worden ge
steld, daar bij het verschil tusschen de belang
hebbende, de gemeenschap en den eigenaar, de 
schadevergoeding wordt vastgesteld door één 
der partijen, de gemeenschap, na voorlichting 
van door haar aangewezen deskundigen, waarbij 
aan den eigenaar ~eenerlei invloed of medewer
king op of bij de benoeming noch op of bij de 
schatting wordt toegekend, en niet zooals bij 
ontneming of beperking van den eigendom 
eigenlijk het grondwettelijke systeem is, door 
den r echter na voorlichting van door den rech
ter benoemde deskundigen ; dat hierbij nog 
komt, dat er geen enkele zekerheid bestaat, dat 
deze verordening zal blijven gelden, hetzjj ge
heel of wel in den bestaanden vorm, zijnde deze 
reeds na hare totstandkoming gewijzigd en ten 
allen tijde eenzijdig voor verdere wijziging of 
zelfs intrekking vatbaar ; dat het ten slotte de 
aandacht verdient, dat, indien hare vorenge
noemde bezwaren ongegrond worden geacht, 
omdat zjj door de genoemde verordening vol
doende voor schade gewaarborgd wordt, dit in 
de toekomst op de gemeente Hillegersberg zware 
verplichtingen legt, doordat bij de belangrijk 
grootere oppervlakte grond, die krachtens· het 
gewijzigde uitbreidingsplan voor openbare doel
einden is bestemd, ook belangrijk hoogere be
dragen als schadevergoedingen zullen betaald 
moeten worden, wat bij de gewijzigde tjjdsom
standigheden in het algemeen belang niet is te 
rechtvaardigen ; · 

0. dat de appellante ten bewijze van hare be
wering, dat zij door het onderwerpelijke her
ziene uitbreidingsplan oogenblikkelijke schade 
lijdt, er zich op beroept, dat onder het oorspron
ke~jke uitbreidingsplan een veel grooter ge
deelte van haar t errein voor bebouwing be
stemd was; 

dat dit beroep echter niet kan opgaan, aan
gezien aan een uitbreidingsplan, hetwelk perio
diek pleegt te worden herzien, geen blijvende 
rechten kunnen worden ontleend ; 

dat de appellante verder aanvoert, dat de 
door den raad der gemeente Hillegersberg vast,. 
gestelde schadevergoedingsverordening geen 
waarborgen biedt, dat de eigenaar volledig 
schadeloos zal worden gesteld, doch dat ook dit 
niet juist kan worden geacht ; 

dat immers in deze verordening zoowel voor 
het geval, dat de raad op het verzoek om schade
vergoeding afwijzend beschikt, als voor het 
geval, dat de raad het bedrag der schadever
goeding op een lager bedrag stelt dan in het 
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rapport der deskundigen is aangegeven, beroep 
op Ged. Staten wordt toegekend ; 
dat deze schadevergoedin~sverordening voorts, 

blijkens het bepaalde oncter 5 van het raads
besluit van 9 Februari 1933, waarbij het onder
werpelijke herziene uitbreidingsplan wordt 
vastgesteld, ten aanzien van de bij dit plan be
trokken grondeigenaren en andere zakelijk ge
rechtigden van toepassing zal zijn, als ware de 
inhoud dier verordening in bedoeld raadsbe
sluit woordelijk opgenomen, hetgeen mede
brengt, dat wijziging van de schadevergoedings
verordening slechts mogelijk is door herziening 
van het uitbreidingsplan zelf, welke aan de 
goed.keu.ring van Ged. Staten is onderworpen, 
t erwijl belanghebbenden gelegenheid hebben 
hunne belangen te bepleiten en, zoo noodig, 
bij On~ in berMp te komen ; 

dat derhalve de door de appellante aange
voerde bezwaren niet tot vernietiging van het 
bestreden besluit behooren te leiden ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren ; 
Onze Minister van Sociale Zaken is belast, enz. 

(A.B.) 

19 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 101, se lid.) 

De werkelijk gemaakte administratie
kosten behooren aan het schoolbestuur 
geheel te worden vergoed. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den raad der gemeente Dalfsen tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
11 SeP.tember 1934, n°. 7352/7777, 2e Afd., 
waarbij met vernietiging in zooverre van het be
sluit van dien raad van 23 April 1934, t en be
hoeve van de -bijzonrlere school voor gewoon 
lager onderwijs te Ankum, uitgaande van de 
Vereeni~ing tot stichting en instandhouding van 
Christelijke scholen in de gemeente Dalfsen, 
nader is vastgesteld de gemeentelijke vergoe
ding, bedoeld in artikel 101, eerste lid, der La
ger-Onderwijswet 1920, over het jaar 1931, met 
inbegrip van de driejaarlijksche verrekening 
overeenkomstig het achtste lid van dit artikel, 
over het tijdvak 1929 tot en met 1931 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
December 1934, n°. 638; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
December 1934, n°. 32606, afd. L. 0. F. ; 

0. dat de raad van Dalfsen in zijne verga
dering van 23 April 1934 heeft besloten de tát
gaven van het bestuur der Christelijke school 
te Ankum over de jaren 1929 tot en met 1931 
vast te stellen op f 3312.22, de ontvangsten van 
het genoemde bestuur over het meergenoemde 
tijdvak vast te stellen op f 3247.68, zoodat aan 
het meergenoemde schoolbestuur alsnog zal 
worden uitgekeerd en bedrag van f 64.54 ; 

dat de raad daarbij onder meer heeft over
wogen, dat door het bestuur over de jaren 1929 
tot en met 1931 volgens hun driejaarlijksche 
afrekening is uitgegeven f 3424.50 ; dat onder 
deze uitgaven is begrepen een bedrag van 
f 52.65 voor sigaren, koekjes, chocolademelk 

enz., welke uitgaven moet worden geacht noodig 
te zijn voor den goeden gang van het onderwijs 
en dat voor administratie in rekening is ge
bracht een bedrag van 3 X f 40= f 120.-, 
terwijl als norm is aangenomen f 0.25 f.er leer
ling per jaar, is f 60.37 off 59.63 te vee , zoodat 
totaal in mindering moet worden gebracht 
f 112.28 en dus blijft f 3312.22; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Overijssel in be
roep was gekomen, dit college bij besluit van 
11 September 1934, n°. 7352/7777, 2e Afdeeling, 
met vernietiging in zooverre van het bestreden 
raadsbesluit de gemeentelijke vergoeding, als 
bedoeld in artikel 101, l • Hd, der Lager-Onder
wijswet 1920 voor de bijzondere school voor 
la,ger onderwijs te Ankum, uitgaande van de 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van Christelijke Scholen in de gemeente Dalfsen 
over 1931 heeft bepaald op f 1223.88, het totaal 
van die vergoedingen over het tijdvak 1929-
1931 op f 3568.39, het totaal van de door het 
schoolbestuur voor die school over 1929 tot en 
met 1931 werkelijk gemaakte kosten op f 3371.85 
en het alsnog uit te keeren bedrag op f 124.17, 
daarbij overwegende, dat het bezwaar van het 
schoolbestuur is gericht tegen het slechts ge
deeltelijk (f 60.37) voor gemeentelijke vergoe
ding in aanmerking brengen van de door dat 
bestuur in rekening gebrachte administratie
kosten voor zijn school over het bovengenoemde 
driejarige tijdvak ten bedrage van f 120.-, op 
grond van de overweging, dat als norm voor 
de administratiekosten zou moeten worden ge
nomen een bedrag van f 0.25 per leerling ; dat 
naar het oordeel hunner vergadering een ge
meentebestuur aan de wet geenerlei bevoegd
heid kan ontleenen om in de beoordeeling te 
treden omtrent de hoegrootheid van het bedrag 
door het schoolbestuur uitgegeven wegens ad
ministratiekosten der school, dat voor vergoe
ding van gemeentewege in aanmerking komt; 
dat met inachtneming van het bepaalde in het 
2• lid van artikel 101, juncto het Se lid van dat 
artikel, de door het bestuur eener bijzondere 
school gemaakte administratiekosten dan ook 
tot het volle bedrag door de gemeente behooren 
te worden vergoed ; 

dat van deze beslissing de raad van Dalfsen 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het door Ged. Staten ingenomen standpunt tot 
allerlei uitwassen aanleiding kan geven ; dat, 
wanneer een schoolbestuur in de veronderstel
ling leeft, dat het te veel gelden van de ge
meente heeft ontvangen, dit de kosten voor 
administratie naar willekeur zou kunnen op
voeren om op die manier minder of geen gelden 
aan de gemeente terug te betalen ; dat het 
schoolbestuur ermede in heeft toegestemd 
f0.25 per leerling voor administratiekosten door 
de gemeente in rekening te doen brengen ; 

0. dat krachtens artikel 101, se lid , der Lager
Onderwijswet 1920 om de drie jaren de vergoe
ding, overeenkomstig het vorige lid. verminderd 
wordt tot het bedrag, hetwelk noodig is tot 
goedmaking van de over dat tijdvak ten be
hoeve van de bijzondere school werkelijk ge
maakte kosten, bedoeld in het 1e lid (na aftrek 
van de volgens de gemeentelijke verordening 
verschuldigde schoolgelden) ; 

dat blijkens de stukken, ten behoeve van de 
bovengenoemde school wegens administratie-
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kosten werkelijk is uitgegeven een bedrag van 
f 120.-, zoodat deze uitgave, naar Ged. Staten 
terecht hebben geoordeeld, geheel aan het chool
bestuur behoort te worden vergoed : 

dat de bestreden beslissing van Ged. Staten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

20 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet Nederl.schap, enz. artt. 5, 6.) 

Positie der vóórhuwelijksche kinderen 
bij het huwelijk van de moeder van vreem
de nationaliteit met een ederlander. 

De bepaling van art. 5 Wet Nederl.schap, 
enz., dat de vrouw staande huwelijk den 
staat van haren man volgt, brengt geens
zins mede, dat ook de kinderen, welke die 
vrouw vóór haar huwelijk had. den staat 
van den man hunner moeder volgen. 

Ten onrechte derhalve besliste de Recht
bank, dat het natuurlijk, door een Duitsche 
moeder erkend, kind de Nederlandsche 
nationaliteit verkreeg door het huwelijk 
van de moeder met een Nederlander. 

Vordering van den Adv.-Gen. Wijnveldt. 

De feiten welke aan deze zaak ten grondslag 
liggen zijn de volgende: 

Ida Auguste G. (zich noemende en schrij
vende I. E. C.) is blijkens inliggend af chrift 
eener beschikking van den Kantonrechter te 
Amsterdam van Duitsche nationaliteit. Uit 
haar is op 22 Juli 1923 te Ahrweiler in 
Duitschland een kind geboren van het vrou
welijk geslacht, dat de namen kreeg van 
Gisela Irma. 

Op 4 April 1926 is voornoemde I. A. G. te 
Londen gehuwd met F. W. S., wonende te 
Amsterdam, welk huwelijk bij thans in kracht 
van gewijsde gegaan vonnis der Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 1 Augustus 1932 is 
nietig verklaard. 

G. voornoemd is daarna gehuwd met G. Tb. 
W., en zij beiden hebben zich daarop gewend 
tot den Kantonrechter te Amsterdam met een 
verzoekschrift daarbij stellende, dat, na die 
nietigverklaring van het huwelijk G.-S., in de 
voogdij en toeziende voogdij van genoemd 
minderjarig door requestrante sub 1 erkend 
natuurlijk kind behoort te worden voorzien, 
terwijl indien en voorzoover moet worden aan
genomen, dat de moeder daarover de voogd ij 
had, deze ingevolge het bepaalde in het tweede 
lid van art. 408a B. W. die voogdij verloren 
heeft toen zij, d.d. 27 October 1932 te Amster
dam in het huwelijk tredende met den re
questrant sub 2, verzuimd had den E.A. Heer 
Kantonrechter te verzoeken haar in de voogdij 
te bevestigen; 

dat genoemde minderjarige, die feitelijk bij 
de requestranten verblijf houdt, doch rechtens 
geen woonplaats heeft binnen het Koninkrijk, 
laatstelijk woonplaats had te Amsterdam, zoo
dat ingevolge het bepaalde bij art. 417 B. W. 
de Rechter van het Eerste Kanton te Amster-

dam de bevoegde rechter is de voogdij en toe
ziende voogdij op te dragen; 

dat requestranten verzoeken tot voogdes over 
gemelde minderjarige te benoemen de reques
trante sub 1 en tot toezienden voogd de heer 
J. Z. W. wonende te Amsterdam, die beiden 
bereid zijn de desbetreffende functie aan te 
nemen; 

Redenen waarom requestranten zich bij deze 
wenden tot den Kantonrechter met verzoek 
een voogd en toezienden voogd over voormelde 
minderjarige Gisela Irma te benoemen. 

De Kantonrechter te Amsterdam gaf vervol
gens op 24 Juni 1933 een beschikking luidende 
als volgt: 

Wij, Dr. J . A. Höfelt, Kantonrechter te 
Amsterdam; 

Ge,ien vorenstaand verzoekschrift door Ons 
op heden ontvangen; 

0. dat Wij niet bevoegd zijn aan het daarin 
vervat verzoek te voldoen, vermits de moeder 
der minderjarige en daardoor (ingevolge § 4 
van het "Reichs und Staatsangehörigkeitsge
setz) ook de minderjarige zélve van Duitsche 
nationaliteit zijn, zoodat in de voogdij over 
die minderjarige door de Duitsche autoritei
ten moet worden voorzien, hetgeen mogelijk is. 

Beschikkende: 
Verklaren ons onbevoegd aan het onderwer

pelijk verzoek gevolg te geven. 
Requestranten G.-W. konden zich daarmede 

niet vereenigen en gingen in hooger beroep. 
Zij stelden dat die beschikking hierom onjuist 
is, omdat de requestrante sub 1, door haar 
huwelijk met den requestrant sub 2, die e
derlander is, de ederlandsche nationaliteit 
verwierf en dientengevolge ook haar erkend 
natuurlijk kind de Nederlandsche nationaliteit 
verkreeg; 

dat mitsdien onjuist is, dat in de voogdij, 
van voornoemde Nederlandsche minderjarige 
door de Duitsche autorite iten moet worden 
voorzien; 

De Rechtbank te Amsterdam vernietigde op 
12 October 1933 de besch ikking des Kanton
rechters en wees de zaak . naar dezen terug 
ten einde met inachtneming van hare beslis
sing alsnog gevolg te geven aan het oorspron
kelijk door G., met behoorlijke machtiging en 
bijstand gedaan verzoek. 

De Rechtbank motiveerde haar beschikking 
(opgenomen in W. 12750; N. J. 1933, 1542) 
met de volgende overwegingen: dat de ver
zoekster, natuurlijke moeder van het bij ver
zoekschrift genoemde kind Gisela Irma, blij
kens extract uit de huwelijksreg-isters der ge
meente Amsterdam, op 27 October 1932 is 
gehuwd met den verzoeker, die blijkens daar
van overgelegd bewijs de Nederlandsche natio
naliteit bezit; 

dat ingevolge art. 5 der wet op het Neder
landerschap de vrouw staande huwelijk den 
staat van haren echtgenoot volgt, zoodat ver
zoekster evenzeer de Nederlandsche national i
teit bezit; 

dat krachtens art. 6 van genoemde wet het 
natuurlijke, alleen door de moeder erkende, 
vóór de naturalisatie der moeder geboren 
kind, door de naturalisatie der moeder als 
medegenaturaliseerd wordt beschouwd; 

dat uit deze bepaling volgt dat het de bedoe
ling van den wetgever is dat het door de moe-
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der erkende natuurlijke kind de nationaliteit 
van de moeder verkrijgt; 

dat derhalve ook al spreekt de wet op het 
Nederlanderschap daarvan niet uitdrukkelijk, 
moet worden aangenomen, dat ook ingeval 
de moeder tengevolge van huwelijk de Neder
Jandsche nationaliteit heeft verkregen, het 
door haar erkende natuurlijke kind eveneens 
die nationaliteit verkrijgt; 

dat derhalve de bedoelde minderjarige is 
van Nededandsche nationaliteit, zoodat het 
Nederlandsche recht behoort te worden toe
gepast en de Kantonrechter bevoegd is om in 
de voogdij en de toeziende voogdij volgens art. 
417 B . W. over dat kind te voorzien; 

Zij volgde daarmede volkomen dezelfde op
vatting, uitgesproken in haar beslissing over 
de ontvankelijkheid van een klachtdelict op 
28 Jan. 1928 (W. 11930, 3; N. J. 1929, 41), 
en waarin vrijwel de:oolfde overweging voor
komt. 

Ik kan mij met de beschikking der Recht
bank niet vereenigen. 

De geschiedenis der wet geeft weinig of geen 
licht, maar wowel daaruit als uit de litera
tuur vloeit voort - wanneer niet reeds de 
woorden der wet daar ten duidelijkste op wu
den wijzen - dat de Wet van 12 December 
1892, S. 268 op het ederlanderschap en het 
ingezetenschap streng moot worden uitgelegd. 
De wet omschrijft in zijn verschillende bepa
lingen :ooer nauwkeurig wie Nederlander is, 
hoe het Nederlanderschap verkregen wordt, 
en op welke wij:oo men het verliezen kan. 
Analogische wetstoepassing en vragen naar de 
bedoeling van den wetgever om in de wet niet 
genoemde gevallen op te lossen, is daarbij 
m. i. niet op haar plaats. 

De wet onderscheidt voorts het ederlander
schap door geboorte (naast het territoriali
teitsbeginsel voor een bepaald geval in art. 
2), naast naturalisatie. 

Dan komt de regeling der nationaliteit van 
-de gehuwde vrouw in art. 5. Deze staat naast 
natura! isatie, zoo zeer zelfs, dat een gehuwde 
vrouw een verzoek om naturalisatie niet kan 
doen. 

De Rechtbank zegt bij haar boven vermelde 
overwegingen dan ook terecht dat krachten 
art. 6 (slotzin) van de wet het natuurlijke, 
alleen door de moeder erkende, vóór de natu
ralisatie der moeder geboren kind, als mede
genaturaliseerd wordt beschouwd. 

De:oo verwekster was echter niet genaturali
seerd, en voor uitbreiding de:oor bepaling tot 
gevallen, welke er niet onder vallen, bestaat 
geen grond. Uit de woorden de:oor bepaling 
volgt naar mijn oordeel de bedoeling van den 
wetgever daarbuiten te gaan niet. De geschie
denis der wet leert evenmin dat daartoe aan
leiding bestaat. 

A contraria is wellicht nog uit art. lc der 
wet de bedoeling van den wetgever af te lei
den, dat hij in een geval als het thans bespro
kene, het kind niet als Nederlander beschouwt. 

Het kind is m. i. Duitscher. De vraag wat 
in dit geval gedaan zou moeten worden t . a. v. 
<le voogdijvoorziening meen ik onbesproken te 
kunnen laten. 

Mij bezwaar is gericht tegen de gronden 
welke de Rechtbank aanvoert tot vernietiging 
der beschikking van den Kantonrechter, waar-

door naar mijn oordeel meergenoemde wet en 
in het bijwnder art. 6 verkeerd is toegepast. 

Ik vorder derhalve, gezien nevensgaande 
beschikking van de Rechtbank te Amsterdam 
van 12 October 1933, dat deze worde vernie
tigd in het belang der wet, met bepaling, dat 
zulks niet eenig nadeel kan toebrengen aan 
de rechten door partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat als vaststaande kan worden aange

nomen, dat de oorspronkelijk verzoekster 
Duitsche van geboorte is en, terwijl zij die 
nationaliteit nog bezat, van een natuurlijk 
kind is bevallen, hetwelk zij erkend heeft, en 
dat zij daarna door haar huwelijk met een 
Nederlander de Nederlandsche nationaliteit 
heeft verkregen; 

0. dat de Rechtbank van oordeel is, dat 
dientengevolge ook dat natuurlijke, door de 
moeder erkende kind de Nederlandsche natio
naliteit heeft verkregen, doch dat dit oordeel 
niet juist is; 

dat toch art. 5 der Wet van 12 December 
1892 S. 268 wèl bepaalt, dat de vrouw staande 
huwelijk den staat van haar man volgt, doch 
dat dit geenszins medebrengt, dat ook de kin
deren, welke die vrouw vóór haar huwelijk 
had, den staat volgen van den man hunner 
moeder; 

dat om dit te mogen aannemen, dit onmis
kenbaar uit de wet wu moeten blijken, wat 
geenszins het geval is; 

dat dan ook de Rechtbank art. 5 van ge
noemde wet onjuist heeft toegepast, zoodat het 
middel gegrond is; 

Vernietigt in het belang der wet de beschik
king van de Arr.-Rechtbank te Amsterdam de 
dato 12 October 1933 in de:oo zaak gewezen, 
ronder dat zulks eenig nadeel kan toebrengen 
aan de door partijen verkregen rechten. 

( r. J.) 

27 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT . 
(Wet houdend algemeene regelen Water
staatsbestuur Art. 19). 

Ten onrechte hebben Ged . taten goed
keuring onthouden aan een besluit van een 
polderbestuur tot het voeren van een 
rechtsgeding tegen een ander polderbe
stuur, nu de vordering van het eerste be
stuur niet was weersproken en van het 
bedra~ in der minne geen betaling was te 
verkriJgen. Daaraan doet niet af, dat het 
tweede polderbestuur aanspraak maakt op 
een vergoeding van bepaalde kosten van 
het eerste polderbestuur, waaromtrent in 
dezen stand der zaak niet kan worden 
beslist, daargelaten voorts de vraag of 
langs civielrechtelijken weg dienaangaande 
een beslissing kan worden verkregen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het bestuur van den polder "Waal en Burg" 
en P. Eelman en anderen, ingelanden van den 
polder "Waal en Burg", tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 
27 December 1933, N°. 209, waarbij goedkeu
ring werd onthouden aan het besluit van hoofd
ingelanden van voornoemd waterschap van 4 
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November 1933 tot het voeren van een rechts
geding tegen den polder "Het Burger Nieuw
land"; 

Den Raad van Sta.te, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
October 1934. N°. 563; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 17 December 1934, N°. 428, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

0. dat de vergadering van hoofdingelanden 
van den polder "Waal en Burg" op 4 November 
1933 heeft besloten bij deurwaardersexploi t den 
polder "Het Burger Nieuwland" te gelasten den 
verschuldigden omslag t e betalen en zoo daar
aan niet wordt voldaan dezen polder gerechte
lijk te vervolgen, daarbij overwegende, dat het 
bestuur van den polder "Het Burger Nieuw
land" te kennen heeft gegeven, dat het niet 
van plan is den nog verschuldigden omslag voor 
bemalingslasten tot een bedrag van f 277,66 te 
voldoen, voordat de polder "Waal en Burg" aan 
haar betaalt een bedrag ad f 234-,22 zijnde de 
door "Het Burger Nieuwland" gemaakte on
kosten voor het vergraven van de tocht, die 
den Koogerweg met den duiker b\j Wegerswaal 
verbindt, welk verhaal het grondt op artikel 13 
van het Bijzonder reglement van den polder 
"Waal en Burg"; dat het bestuur van den 
polder ,,,Vaal en Burg" van oordeel is, dat 
artikel 13 bovengenoemd niet zoodanig kan 
worden gelezen, dat de door " H et Burger Nieuw
land" gemaakte kosten mogen gebracht worden 
ten laste van de Bemalingsrekening ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
bij besluit van 27 December 1933, N°. 209, aan 
dit besluit hunne goedkeuring hebben onthou
den, uit overweging, dat het geschil tusschen 
"Waal en Burg" op Texel en "Het Burger 
Nieuwland" betreft de vraag. of de kosten van 
de door het laatstgenoemde waterschap ver
r ichte werkzaamheden, bestaande in het ver
graven van de tocht, loopende van den Kooger
weg af tot den duiker bij Wegerswaal, àl of niet 
mogen worden gebracht t en laste van de be
malingsrekening, omschreven in artikel 13 van 
het Bijzonder reglement van bestuur voor den 
polder "Waal en Burg" op Texel; dat het onder
havige geschil derhalve is een geschil, als be
doeld in artikel 153 der Provinciale Wet, jnncto 
artikel 8 onder r. van de provinciale Toezicht
verordening op den Waterstaat, hetwelk door 
hun college dient te worden beslist ; 

dat van dit besluit het bestuur van den pol
der "Waal en Burg" en P. Eelman en twee andere 
ingelanden van den polder bij Ons in beroep 
zijn gekomen ; 

0 . dat, wat er moge zijn van een aanspraak 
van den polder "Het Bnrger Nieuwland" op 
vergoeding door den polder "Waal en Burg" 
van de door den eerstgemelden polder voor 
het vergraven van een tochtsloot tusschen den 
Koogerweg en den duiker bij W egerswaal ge
maakte kosten, waaromtrent in dezen stand 
der zaak niet kan worden beslist, en daarge
laten de vraag, of langs civielrechterlijken weg 
dienaangaande eene beslissing kan worden ver
kregen, aan den polder "Waal en Burg" de be
voegdheid niet behoort te worden onthouden, 
zijne niet weersproken vordering, ingevolge 
artikel 16 van het bijzonder reglement van be
stuur voor den polder "Waal en Burg" op 
Texel, op den polder "Het Burger Nieuwland", 

L. 1934. 

t en bedrage van f 277,66 in rechte tot gelding 
te brengen, nu van dit bedrag in der minne 
geen betaling is te bekomen ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten on
rechte aan het besluit van de vergadering van 
hoofdingelanden van den JJolder "Waal en 
Burg" van 4 November 1933 tot het voeren 
van een rechtsgeding tegen den polder "Het 
Burger Nieuwland" t er zake voormeld, hunne 
goedkeuring hebben onthouden; • 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 27 December 1933, N°. 209, aan het boven
vermelde besluit van de vergadering van hoofd
ingelanden van den polder "Waal en Burg" van 
4 November 1933 alsnog goedkeuring te ver
leenen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast, enz. 
(A. B.) 

27 December 1934-. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet Art. 40.) 

Aan een armlastigen zwerver overkomt 
in de gemeente H. een ongeluk. Door een 
geneesheer te W. wordt hij voorloopig 
verbonden en daarna in overleg met den 
burgemeester van H. overgebracht naar 
U., terw~jl hij zelf geenszins het verlangen 
daartoe had geuit. Beslist wordt dat de 
kosten van verpleging in het ziekenhuis 
te U. moeten worden gebracht ten laste 
der gemeente H. Daaraan doet niet af, dat 
B. en W. van H. tot de verpleging te U. 
geen last hadden gegeven . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van den armlas
t igen Abraham Tergouw ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
November 1934, N°. 616; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken van 18 December 1934, 
N°. 10755, Afdeeling Armwezen; 

0. dat A. Tergouw op 13 December 1933 op 
den Waalbandijk in de gemeente Haaften een 
ongeval kreeg en, na te Waardenburg door den 
geneesheer J. Kijlstra voorloopig te zijn ver
bonden, in overleg met den burgemeester der 
gemeente Haaften door den gemeenteveld
wachter per auto werd overgebracht naar 
Utrecht, alwaar hij eerst- in de Rijksklinieken 
werd behandeld om vervolgens, aangezien zijne 
ouders hem niet wenschten te ontvangen, door 
bemiddeling van den gemeentelijken genees
kundigen- en gezondheidsdienst aldaar ter 
verpleging te worden ondergebracht bij het 
Leger des Heils, welke verpleging heeft geduurd 
van 13 December 1933 tot 13 Februari 1934; 

dat het bestuur van de Burgerlijke Instelling 
voor Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht 
van oordeel is, dat, vanwege het gemeente
bestuur van Haaften invloed op de komst van 
Tergouw in Utrecht is uitgeoefend, aanvoerende, 
dat, terwij l deze zich op het oogenblik, waarop 
hem het ongeval overkwam, in de gemeente 
Haaften bevond en derhalve aldaar de behoefte 
aan ondersteuning zich voordeed, zijn vervoer 

32 
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naar Utrecht heeft plaats gehad in overleg met 
den burgemeester der gemeente Haaften ; 

dat burgemeester en wethouders van Haatten 
niet bereid zijn de verplegingskosten van Ter
gouw voor rekening hunner gemeente te nemen, 
aanvoerende, dat voor deze verpleging door hen 
geen last is verstrekt ; dat, gesteld al, dat hunne 
gemeente volgens de letter der wet tot beta
ling verplicht zou zijn. zij dit dan toch zeer on
billijk zouden achten, daar het hier een zwerver 
betreft. die in ieder geval afkomstig is uit de 
gemeente Utrecht, a lwaar nog steeds zijne 
ouders wonen ; 

0. dat op grond van de stukken vaststaat, 
dat A. Tergouw nadat hem op 13 December 
1933 een ongeval op den Waalbandijk in de ge
meente Haaften was overkomen, in overleg 
met den burgemeester dezer gemeente door den 
gemeenteveldwachter per auto is overgebracht 
naar Utrecht . terwijl hijzelf geenszins het ver
langen daartoe had geuit; 

dat derhalve moet worden aangenomen, dat 
tot de komst van A. Tergouw invloed vanwege 
den burgemeestger der gemeente Haaften heeft 
medegewerkt en er mitsdien termen aanwezig 
zijn de door de Burgerlijke Instelling voor 
Maatschappelijk Hulpbetoon te Utrecht in deze 
gemaakte kost.en van ondersteuning ten laste 
vap. de gemeente Haaften te brengen ; 

dat de bedoelde A. Tergouw weliswaar, 
kort nadat hem het ongeval was overkomen, 
door een op het grondgebied der gemeente 
Waardenburg wonenden geneesheer voorloopig 
is verbonden, doch dat zulks deze gemeente 
n iet kan stempelen tot de vorige verblijfplaats 
van den behoeftige in den zin van artikel 40 
der Armenwet; 

dat toch onder de omstandigheden, zooals deze 
zich hier voordoen, slechts de gemeente Haaften 
a ls zoodanig kan worden beschouwd en niet 
eene gemeente, waar aan den getroffene, al
vorens in opdracht van den burgemeester der 
gemeente Haaften naar Utrecht te worden 
vervoerd. de eerste medische hulp is verleend ; 

0. dat burgemeester en wethouders van Haaf 
ten nog hebben aangevoerd, dat door hen tot 
de verpleging van A. Tergouw te Utrecht geen 
last is gegeven, doch dat, afgezien nog van het 
feit, dat burgemeester en wethouders redelij
kerwijze de noodzakelijkheid van eene derge
l ij ke verpleging hadden kunnen voorzien, voor 
de toepassing van artikel 40 der Armenwet het 
geven van een last al~ even bedoeld niet vereischt 
wordt; 

Gezien de Armenwet : 
Hebben goedgevonden en verataan: 

te beslissen, dat de f 51.- bedragende, door 
de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijk 
Hulpbetoon te Utrecht gemaakte kosten van 
ondersteuning van A. Tergouw komen ten 
laste van de gemeente Haaften. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken is 
belast, enz. (A. B.) 

27 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet van 4 Aug. 1933, S. 414 Art . 5 jo . 
art. 3.) 

Terecht heeft de Minister de gevraagde 
machtiging tot splitsing van een gemengde 
school in een volledige jongens- en meisjes-

school geweigerd , nu in de ongesplitste 
school de meisjes en jongens reeds in voor 
hen afzonderlijke klassen zijn onderge
bracht en het hoofddoel der splitsing, n.l. 
de vereeniging van de meisjesleerlingen 
onder uitsluitend vrouwelijke leerkrachten, 
met eene religieuse als hoofd, toch niet 
zou worden bereikt, daar ook mannelijke 
leerkrachten, die door onttrekking van 
leerlingen aan de bestaande school op 
wachtgeld zouden komen, naar de nieuwe 
meisj esschool zouden worden overgeplaatst 

Wij WILHELM! A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Roomsch-Katholieke Kerkbestuur der Pa
rochie van de Heilige Teresia van het kind J ezus, 
te 's-Gravenhage, tegen de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 27 September 1934, n°. 
17832, afd. L. 0. F ., houdende afwijzing van 
het verzoek om de machtiging, bedoeld in ar 
tikel 5 der wet van 4 Augustus 1933, S. 414, 
in verband met een voorgenomen splitsing van 
de Parochiale School Weesperstraat 85, aldaar, 
in een volledige jongens- en meisjesschool ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 5 
December 1934, n°. 629; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen van 
18 December 1934, n°. 32604, Afd. L. 0. F.; 

0. dat de beschikking van Onzen Minister 
steunt op de overweging, dat de in verband 
met de bedoelde splitsing op te richten nieuwe 
bijzondere lagere school hare leerlingen zal ont
t rekken aan eene wettelijk gelijksoortige bij
zondere school, in welke voor die leerlingen in 
de voor hen bestemde klas e, plaatsruimte be
schikbaar blijft; dat in zooverre derhalve niet 
kan worden aangenomen, dat ten aanzien van 
deze school bij hare opening voldaan is aan de 
vereischten van artikel 3 der wet van 4 Augus
t us 1933, S. 414 : dat evenmin vooralsnog kan 
worden gezegd, dat "gewichtige omstandig
heden" tot de stichting aanleiding geven ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat inmiddels in het gebouw Nijkerklaan, ge
noemd in het schrijven van 12 Mei 1934, reeds 
drie klassen der meisjesafdeeling zijn onderge
bracht; dat hier naar de meening van het be
stuur wel degelijk sprake is van "gewichtige 
omstandigheden", niet alleen, omdat het prin
cipieele bezwaren heeft tegen de instandhouding 
van eene gemengde school van grooter omvang 
(het Katholieke onderwijs in de gemeente kent 
die scholen niet en werd tot de oprichting ervan 
nooit verplicht), maar ook, omdat het practisch 
niet wel mogelijk is, zoodanige school, over
twee gebouwen verdeeld, te overzien ; dat het 
bestuur zich bovendien wil verplichten, om de 
leerkrachten, die door de onttrekking van leer
lingen aan de bestaande school op wachtgeld 
zouden komen, over te nemen voor de nieuwe 
meisjesschool, waardoor de aan een en ander 
verbonden kosten voor het Rijk tot een mini
mum worden teruggebracht ; 

0. dat, blijkens de in~ewonnen ambtsberich
ten, in de onderwerpeli.Jke, ongesplitste school 
de meisjes en jongens alreeds in voor hen af
zonderlijke klassen zijn ondergebracht, terwijl 
pe plaatsing van eenige klassen buiten het 
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hoofdgebouw geen onoverkome]jjke moeilijk
heden medebrengt, aangezien de afstand van 
het bijgebouw aan de Nijkerklaan tot het hoofd
gebouw niet meer dan 8 minuten gaans bedraagt, 
terwijl eene telefonische verbinding bestaat en 
het hoofd der school ambulant is; 

dat, volgens de stukken, het voornaamste 
motief voor de splitsing hierin is gelegen, dat 
het schoolbestuur de meisjesleerlingen onder 
uitsluitend vrouwelijke leerkrachten, met eene 
religieuse als hoofd, wil vereenigen ; 

dat echter dit doel vooralsnog niet zal wor
den bereikt, nu, zooals blijkens het beroepschrift, 
in het voornemen van het schoolbestuur ligt, 
de leerkrachten, die door onttrekking van leer
lingen aan de bestaande school op wachtgeld 
zouden komen, naar de nieuwe meisjesschool 
worden overgeplaatst, aangezien, zoodoende 
ook mannelijke leerkrachten aan de meisjes
school zouden worden verbonden; 

dat, gelet op een en ander, hier niet gezegd 
kan worden, dat reeds thans gewichtige om
standigheden tot de stichting van eene afzonder
l ijke meisjesschool aanleiding geven; 

dat Onze Minister mitsdien terecht op grond 
van het bepaalde in artikel 5 in verband met 
artikel 3 der wet van 4 Augustus 1933, S. 414 
de gevraagde machtiging heeft geweigerd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

27 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 36j 0 • art. 38). 

Al heeft de gemeenteraad/ ormeel besloten 
tot overplaatsing van een onderwijzer naar 
een andere school, zoo is toch van een 
overplaatsing in den zin van art. 36, 9• lid 
geen sprake, nu aan belanghebbende, 
krachtens in dezelfde raadsvergadering 
genomen besluit, onmiddellijk na den dag, 
waarop zijn overplaatsing zou ingaan, 
uit zijne functie ontslag is verleend. Aan 
de school, waaraan de ontslagene werk«aam 
was, is zijn betrekking niet opgeheven, en 
aan die, waarheen hij werd overgeplaatst, 
is hij nooit werkzaam geweest. Het ontslag 
is dus ten onrechte verleend. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

burgemeester en wethouders van Utrecht, ter 
uitvoering van het besluit van den raad dier 
gemeente van 23 Augustus 1934, t egen 1°. de 
besluiten van Ged. Staten van Utrecht van 24 
Juli 1934, tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Utrecht van 22 Maart 
1934, voor zoover daarbij wegens opheffing van 
haar betrekking met ingang van 1 April 1934 
eervol ontslag is verleend aan de dames C. van 
Bentum-Nijhoff en H. Th. Prop-Ronnenbergh, 
onderwijzeressen aan openbare lagere scholen 
in die gemeente; en 2•. de besluiten van Ged. 
Staten van Utrecht van 31 Juli 1934, tot ver
nietiging van het besluit van den raad der ge
meente Utrecht van 31 Mei 1934, voor zoover 
daarbij wegens opheffing van hunne betrekking 

met ingang van 1 September 1934 eervol ont
slag is verleend aan S. Levée, J. J. 'J'eepe, 
G. R. Ganzeman, P.C. H. Rutten, meergenoemd 
Roethof, M. N\ihoff en K . Lacet, onderwijzers 
aan openbare lagere scholen in die gemeent e : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoorn, advies van 5 
December 1934, n°. 619; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 December Hl34, n°. 9fi30, afd. L. 0. A.; 

0. dat de iall.d dei gemeente Utrecht in zijne 
vergadering van 22 Maart 1934 o. m. heeft be
sloten met ingang van 1 April 1934 wegens 
opheffi ug harer betrekking eervol ontslag te 
verleenen aan de onderwijzeres aan de Wolff- en 
en Dekenschool voor openball.r gewoon lager 
onderwijs aan de M . P . Lindostrall.t 4 : H. Th. 
Prop-Ronnenbergh en aan de onderwijzeres aan 
de Pestalozzischool voor openbaar gewoon lager 
onderwijs aan de Mgr. van de Weteringstraat 
13a : C. van Bentum-N(jhoff ; 

dat voorts de raad dezer gemeente in zijne 
vergade. ing van 31 Mei 1934 o. m. heeft be
sloten met ingang van 1 September 1934 we
gens opheffing van hunne beterkking eervol 
ontslag te verleenen aan den onderwijzer aan 
de Van-Alphenschool voor gewoon lager onder
wijs aan den Abstederdijk 32 K. Lacet, aan den 
onderwijzer all.n de Goeman-Borgesius-school 
voor openbaar gewoon lager onderwijs aan den 
Abstederdijk 142 S. Levée, aan den onderwijzer 
aan de Dr. J . van Leeuwenschool voor open
baar gewoon lager onderwijs aan de Joh. Camp
huijsstrall.t G. R. Ganzeman, aan den onder
wijzer aan de Kil.rel de Groote.school voo1· open
baar gewoon lager onderwijs aan de Kievit. 
straat J. J. Teepe, aan den onderwijzer aan de 
K arel de Grooteschool voor openbaar gewoon 
lager onderwijs aan de Kievitstraat M. Nijhoff 
en aan rl.en onderwijzer Il.an de Jules-Verne
school voor openbaar gewoon lager onderwijs 
aan de Mariëndaalstraat P. 0. H. Rutten, 
meergenoemd Roethof : 

dat, nadat de genoemde onderwijzers en 
onderwijzeressen van deze besluiten, voor zoo
ver op hen betrekkelijk, bij Ged. Staten van 
Utrecht in beroep waren gekomen, dit college 
hij zijne bovenvermelde besluiten, met vernie
tiging van de voormelde rnadsbesluiten, voor 
zoover zij de genoemde onderwijzers en onder
wijzeressen betroffen, de daartegen ingestelde 
beroepen gegrond heeft verklaa.rrl., uit overwe
ging, dat, alvorens aan de ap,r.ellanten ontslag 
als onderwijzer of als onderwtjzeres werd ver
leend, zij naar de voormelde scholen werden 
overgeplaatst; dat de raad bevoegd is leerkrach
ten van de eene naar de andere school over te 
plaatsen, ook zonder dat zij er om vragen en 
zelfs tegen hun uitdrukkelijken wensch in ; 
dat eene overplaatsing evenals eene benoeming 
ten doel heeft, althans moet hebben, om hem 
of haar, die is overgeplaatst of benoemd, inder
daad tewerk te stellen en in dienst te houden·; 
dat de overplaatsing van de genoemde onder
wijzers en onderwijzeressen op 22 Ma.art en 
31 Mei 1934 is geschied onderscheidenlijk met 
ingang van 31 Maart 1934 en 31 Augustus 1934, 
t erwijl zij op dezelfde data met ingang van 1 
April, onderscheidenlijk 1 September 1934, zijn 
ontslagen ; dat deze overplaatsingen dus niet 
ten doel hadden eene, zij het andere, tewerk-
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stelling, maar een ontslag ; dat dan ook de ge
meenteraad moet worden geacht van zijn recht 
tot overplaatsing een gebruik te hebben ge
maakt, waartoe de wet hem dit r echt niet heeft 
v~rleend, zoodat zijne besluiten tot ontslag 
niet kunnen worden gehandhaafd en de bewe
pen te dezen aanzien als gegrond moeten wor
den beschouwd ; 

da.t, van deze beslissingen van Geel. Staten 
burgemeester en wethouders van Utrecht na
mens d_en raELd hunner gemeente bjj ÜnA in be
roep ZIJD gekomen, aanvoerende, dELt de beslis
sing van Ged .Staten zich feitelijk niet richt 
tegen het aan de genoemde onderwijzers en 
onderwijzeiessen verleende ontslag als zoodanig, 
maar in wezen tegen de daaraan voorafgegane 
overplaatsing ; dat huns inziem de betwiste 
ontslagen op volko~en wettige wijze zijn ver
leend, overeenkomstig artikel 38, 1 e lid, onder 
·b, der Lager-Onderwijswet 1920 en dat hieraan 
niets afdoet het feit, dat zij zijn verleend na 
voorafge«ane overplaatsing ; dat, als het gaat 
- gelijk het, hier feitelijk het geval is te achten
om de wettigheid van de overplaatsing, dit 
geheel iets anders is, en Ged. Staten daarov,ir 
niet hebben te oordeelen, nu de Ambtenarenwet 
voor de beoordeeling hiervan een anderen rech
ter, den ambtenarenrechter, heeft aangewezen; 
dat, voor zoover de genoemde onderwijzers en 
onderwijzeressen zich niet op dezen rechter 
hebben beroepen, Ged. Staten dus de overplaat
sing, waarbij de betrokkenen zich hadden neer
gelegd, als een vastst.aand feit hadden moeten 
aanvaarden en, voor zoover wel beroep was 
ingesteld, zij hadden moeten afwa.chten, totdat 
daarop biJ gewijsde zon zijn beslist, indien zij 
meenden hun uitApraak op de rechtmatigheid 
of onrechtmatigheid van de overplaatsing te 
moeten baseeren ; dat zij daarom van meening 
zijn, dat Ged. Staten hier van hun recht, be
doeld in den slotzin van het tweede lid van 
artikel 37 der Lager-Onderwijswet 1920, ten 
onrechte gebruik hebben gemaakt tegenover 
het door den raad op volkomen wettige wijze 
aan de bedoelde onderwijzers(essen) verleende 
ontsla«· 

0. d;t artikel 36, ge lid, der Lnger-Onder
wijswet 1920 bepaalt, dat in gemeenten, waar 
meer dan eene school bestaat, dP- benoeming 
tot, onderwijzer kan geschieden op de daarbij 
aangegeven wijze, terwijl in zulke gemeenten 
de gemeenteraad bovendien na overleg m et 
den inspecteur de onderwijzers van de eene 
school naar de andere kan overplaatsen ; 

dat in het onderwerpelijk geval de gemeente
raad v,i,n Utrecht op 22 Maart en 31 Mei 1034 
weliswaar formeel besloten heeft tot overplaat
sing van de meergenoemde onderwijzers en 
onderwijzeressen naar andere scholen, dan 
wa.araan zij werkzaam waren, doch dat, afge
zien nog hiervan, dat het evenbedoelde besluit 
van 31 Mei 1934 na door Ons te zijn geschorst, 
door den gemeenteraad is ingetrokken , hier van 
eene wezenlijke overplaatsing in den zin van de 
voormelde wetsbepaling in geen geval sprake 
is geweest, nu aan de belanghebbenden, krach
tens in diezelfde raadsvergaderingen genomen 
besluiten, onmiddelliik na den dag, ~aarop hun 
overplaatsing wu ingaan, uit hunne functie 
ontslag is verleend : 

dat zij aan de hier bedoelde scholen d us nooit 
we.·kzaam zijn geweest en niet aan die scholen 

konden worden ontslagen wegens opheffing 
hunner betrekking ; 

dat aan de scholen, waaraan de meerbedoelde 
ondeiwijzers en onderwijzeressen wèl werkzaam 
waren, hunne betrekking niet, is opgeheven; 

dat rlit laatste in de openbare vergadering 
van de Afdeeling van den Raad van Stàte, voor 
de Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak v:erslag is uitgebracht, door den vartegen
woord1ger van het gemeentebestuur van Ut
recht is ontkend, onder aa,nvoeiing, dat door 
overplaatsing van aan andere scholen verbonden 
leerkrachten naar deze scholen, alrlaar een over
compleet aan onderwijzers zou zijn ontstaan, 
doch dat dit verweer niet opgaat, vermits deze 
overplaatsing eerst effect kon hebben nadat 
degenen, in wier plaats de bedoelde leerkrachten 
werden aangestelrl, van hunne functie zourlen 
zijn ontheven; 

d,i,t mitsrlien de bestreden besluiten van Ged. 
Staten, zij het ook op anderen grond, behooren 
te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebbf'n goedgevonden en verstaan: 

h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, KunstP-n en 

Wetenschappen is hela.s t enz. 
(A.B.) 

28 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 Art. 51 j0 • art. 
38). 

In verband met het bepaalde in art. 51, 
2° lid moet worden aangenomen, dat de 
wet het beginsel huldigt, dat afvloeiing van 
het onderwijzer spersoneel schoolsgewijze 
moet geschieden, Naar dit beginsel beoor
deeld is appellante, die bovendien kostwin
ster is van haren vader, ten onrechte voor 
ontslag in aanmerking gebracht vóór haar 
jonger aangestelde, aan de school verbon
den, vrouwelijke collega. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw M. Bruinsma, te Utrecht, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Utrecht van 31 
Juli 1934, 3° Afd., n°. 2640/2130, waarbij met 
handhaving van het besluit van den raad der 
gemeente Utrecht van 31 Mei 1934, n°. 82/228 0, 
voor zoover betreft het daarbij onder n°. 6 aan 
haar met ingang van 1 September 1934 wegens 
opheffing van hare betrekking verleend eervol 
ontslag als onderwijzeres aan de Nieuwold
school voor openbaar gewoon lager onderwijs 
aan de Joan-Roëlstraat, in die gemeente, het 
daarvan door haar bij Ged. Staten ingestelde 
beroep ongegrond is verklaard; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
December 1934, n°. 643; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 December 1934, n°. 9732, afd. L . 0 . A.; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht in zijne 
vergadering van 31 Mei 1934, onder n°. 82/228, 
0 ., o.m. heeft besloten met ingang van 1 Sep
tember 1934 wegens opheffing van hare betrek
king eervol ontslag te verleenen aan Mej. M. 
Bruinsma als onderwijzeres aan de Nieuwold-
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school voor openbaar lager onderwijs aan de 
Joan-Roëllstraat; 

dat, nadat Mej. M. Bruinsma van dit ontslag
besluit bij Ged. Staten van Utrecht in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 31 Juli 
1934, 3° Afd., n°. 2640/2130, het beroep onge
grond heeft verklaard, uit overweging, dat de 
wet zich niet verzet tegen het door den raad 
van Utrecht toegepaste stelsel van afvloeiing, 
hetwelk door den raad is aanvaard a ls het meest 
te zijn in het belang van het openbaar lager 
onderwijs in deze gemeente en van de daarbij 
werkzaam zijnde leerkrachten ; dat hun college 
niet is gebleken, dat door de aanvaarde af
vloeiingsregeling en het daarmede samenhan
gende, bestreden raadsbesluit, het onderwijs
belang wordt geschaad of dat ten aanzien van 
de ontslagen leerkrachten aan de billijkheid is 
te kort gedaan ; 

dat van deze beslissing Mej. l\f. Bruinsma bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
het niet kan zijn, dat het onderwijsbelang vor
dert, dat zij ontslagen wordt, daar zij niet be
hoort tot de jongsten van het onderwijzerscorps 
te Utrecht, evenmin tot de oudsten en alzoo de 
werklust van de jeugd vereenigt met de er
varing van rjjperen leeftijd en dus zonder over
drijving tot de goed geschoolde onderwijskrach
ten kan worden gerelrnnd, welke bewering zoo 
noodig kan worden gestaafd door het hoofd der 
school, waaraan zij werkzaam is ; dat voor de 
afvloeiing de leerkrachten in leeftijdsgroepen 
zijn verdeeld ; dat uit de groep der jongsten, 
van 24- 29 jaren niemand is afgevloeid; dat 
zij tot de 2° groep behoort, van 30--35 jaren ; 
dat aan bare school eene onderwijzeres is ver
bonden, behoorende tot de lste groep, die in 
hare betrekking is gehandhaafd, ofschoon zij 
enkele jaren jonger is, korter aan de school 
verbonden en minJer diensttijd heeft dan zij, 
appellante, dat deze onderwijzeres dan ook 
officieel te boek stond als boventallige leer
kracht; dat bet gemeentebestuur op grond van 
de groepeering in plaats van deze jongste leer
kracht haar, appellante. als boventallige heeft 
genomen, om overplaatsing te voorkomen ; dat 
er dus geen enkele afdoende reden is, die hare 
afvloeiing vordert; dat zij bovendien is belast 
met de zorg voor haren 71-jarigen ziekelijken 
vader; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberich
ten de gemeenteraad van Utrecht de appellante 
wegens opheffing van hare betrekking heeft 
ontslagen in verband met een door den gemeen
teraad aangenomen stelsel, volgens hetwelk het 
geheele onderwijspersoneel der openbare lagere 
scholen in de gemeente in zes leeftijdsgroepen 
is verdeeld, te weten: 1°. van 24 tot 29 jaar, 
2°. van 30 tot 35 jaar, 3°. van 36 tot 41 jaar, 
4°. van 42 tot 47 jaar, 5°. van 48 tot 53 jaar en 
6°. van 54 jaar en daarboven, en waarbij na 
ontslagverleening in de volgorde, ontleend aan 
het bepaalde in artikel 96, 2• lid, onder a, b 
en c van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, uit elke van de evenbedoelde groepen 
onder 2°, 30 ,40 en 50 genoemd, eenige leerkrach
ten, te beginnen telkens met degenen met het 
minste aantal dienstjaren, voor afvloeiing in 
aanmerking komen; 

dat echter dit stelsel als in strijd metdeLager
Onderwijswet 1920 niet kan worden aanvaard ; 

dat toch in verband met het bepaalde in ar-

tikel 51, 2° lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
moet worden aangenomen, dat deze wet het be
ginsel huldigt, dat afvloeiing van het onder
wijzerspersoneel schoolsgewijze moet geschieden 

dat, wanneer in den geest der Lager-Onder
wijswet 1920 de afvloeiing school gewijze wordt 
beoordeeld, in het onderwerpelijke geval de ge
meenteraad ten onrechte de appellante, die 
bovendien blijkens het beroepschrift kost
winster is van haren vader, eerd er dan haar 
jonger aangestelde, aan de school verbonden 
vrouwelijke collega voor ontslag in aanmerking 
heeft gebracht ; 

dat het bestreden besluit van Ged. Staten 
mitsdien niet behoort te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Utrecht van 31 Juli 1934, 
3° Afd., n°. 2640/2130, en met gegrondver
klaring van het door Mej. M. Bruinsma bij Ged. 
Staten ingestelde beroep tegen het besluit van 
den gemeenteraad van Utrecht van 31 Mei 
1934, n 1 • 82/228, 0., dit besluit, voor zoover 
daarbij aan de appellante met ingang van 
1 September 1934 wegens opheffing van hare 
betrekking eervol ontslag is verleend als onder
wijzeres aan de Nieuwoldschool voor openbaar 
gewoon lager onderwijs aan de JoaD-Roëllstraat 
te Utrecht, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz . 

(A.B.) 

28 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (ToepassiDg vaJJ art. 25 Motor- en 
Rijwielwet bij botsing met den aanhang
wagen van een tractor.) 

Het middel, betoogende dat een aan
hangwagen van een motorrijtuig niet is een 
motorrijtui n den ziD van art. 25 Motor
en Rijwielwet, kan niet tot cassatie leiden, 
vermits de bestreden uitspraak niet op die 
stelling berust, maar op de opvatting dat 
onder de gegeven omstandigheden de 
aanhangwagen met den tractor één geheel 
uitmaakte, welke geheel te beschouwen 
was als een motorrijtuig in den zin van 
genoemd wetsartikel. 

(Adv.-Gen. Wijnveldt : Tegen de feitelijke 
beslissing, dat de aanhangwageD met den 
tractor één geheel uitmaakte, welk geheel 
als een motorrijtuig was te beschouwen, 
kan in cassatie niet worden opgekomen.) 

J. L . H enkes, koopman, te Princenhage, 
eischer, adv. Mr. A. E. J. Nysingh, 

tegen: 
de N.V. Europeesche Goederen- en Reisbagage 
Verzekering-mij, te Amsterdam, verweerster, 
adv. Mr. F. M. Westerouen van Meeteren . 

Adv.-Gen. Wijnveldt nam de volgende 
conclusie: 

Post alia (voor de feiten en het middel zie het 
arrest); 

Blijkens de toelichting op het cassatiemiddel 
noemt eischer in cassatie deze beslissin~ onjuist, 
omdat in art. 1 der wet uitdrukkeliJk wordt 
omschreven, hetgeen in die wet onder "motor-
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r ijtuig" wordt verstaan en een aanhangwagen 
daar niet onder valt . Dus, redeneert eischer 
verder, is een aanhangwagen niet een motor
r ijtuig als bedoeld in art. 25 der Motor- en 
Rijwielwet . 

Allereerst merk ik op, dat, al zegt de Rb. 
zulks niet in haar samenvatting der feiten, dat 
de auto van Pellens stilstond. Partijen verschil
len daarover niet van meening, en de Rb. 
bedoelt dit ook kennelijk, al heeft zij deze 
omstandigheid, van belang voor de toepasselijk
heid van art . 25 der wet, niet herhaald, daarbij 
steunend op hetgeen partij en beiden te voren 
eenstemming als feit hebben medegedeeld. 

Uit de hierboven vermelde overwegingen der 
Rb. leidt eischer in cassatie m. i. ten onrechte 
af, dat de Rb. de stelling zou verkondigen, dat 
een aanhangwagen een motorrijtuig is in den 
zin van art. 25 der Wet. 

De Rb. stelt slechts vast, dat bedoelde aan
hangwagen - waarvan thans eischer niet heeft 
beweerd, dat deze een eigen motor of eigen rem
bediening had - aan den over den openbaren 
weg rijdenden tractor was gekoppeld en daar
door werd voortbewogen. Op grond daarvan, 
zegt de Rb. , moet die aanhangwagen geacht 
worden met den tractor een geheel uit te maken 
en ald,;s onder het begrip "motorrijtuig" van 
art. 25 der Wet te vallen. 

Bij de pleidooien hebben beide partijen een 
en ander medegedeeld omtrent de geschiedenis 
van dit artikel, waarop ik zoo dadelijk kom, 
eerst wil ik in dit verband wijzen op de ge
schiedenis van art. 1 der wet, waarin de begrips
bepaling van motorrijtuigen voorkomt. Ten 
aanzien van deze begripsbepaling werd volgens 
het Voorloopig Verslag in de Tweede Kamer 
bij het afdeelingsonderzoek der wijzigingswet 
1924 (zitting 1922-1923, gedr. stukken 97 , 
n°. 4) gevraagd of onder de begripsbepaling niet 
afzonderlijk moesten worden vermeld alle z.g. 
aanhangwagens en volgrijtuigen, omdat het 
anders twijfelachtig is of het gebruik van deze 
voertuigen krachtens de wet kan worden 
gereglementeerd, indien zij niet door een 
mechanische kracht, op of aan die voertuigen 
aanwezig, worden voortbewogen, maar door de 
mechanische kracht van een ander voertuig. 

De Minister erkende daarop (Mem. van Ant
woord, zitting 1923-1924, gedr. stukken 52, 
n°. 1) dat het inderdaad niet vaststaat of het 
gebruik van aanhangwagens en volgrijtuigen 
krachtens de regeling zooals die in de begrips
bepaling is voorgesteld, voldoende zou kunnen 
worden gereglementeerd. z. Exc. achtte het 
echter ongewenscht in de leemte die hier (i. c. 
in de begripsbepaling), weUicht bestaat, te 
voorzien op de wijze, als in het voorloopig ver
slag is aangegeven, en stelde daarom een wijzi
ging voor in art. 2, lid 2, sub 1 en lid 3, waarin 
afzonderlijk naast motorrijtuigen wordt gespro
ken over rij - en voertuigen door een motorrij
tuig voortbewogen. 

De geschiedenis van art. 25 der wet, dat in 
de wet is opgenomen door het amendement-van 
Sasse van Ysselt leert ten aanzien van de 
onderscheiding t usschen motorrijtuigen en aan
hangwagens niets. Bij de behandeling is veel 
en herhaaldelijk gesproken over de theorie der 
gevaarzetting, het beginsel der gevaarstelling, 
woorden , welke ik in mijn Nederlandsch woor
denboek niet vind, maar waarmede kennelijk 

bedoeld is een aansprakelijkheid, niet gegrond 
op schuld, maar op het gevaar, dat men doet 
ontstaan door met auto's en motorfietsen te 
rijden. 

Niet blijkt, dat men met de r edactie van d it 
art. 25 bedoeld heeft af te wijken van de begrips
bepaling van motorrijtuig. Dit blijkt te minder 
nu de uitwerking der wet zich ook voortdurend 
bezig houdt met het onderscheid tusschen 
motorrijtuigen en aanhangwagens, o.a. in art. l, 
lid 1, sub a en b van het Motor- en Rijwielregle
ment en in§ 3 van dat reglement een reeks voor
schriften geeft, waaraan motorrijtuigen moeten 
voldoen. 

Een analogische toepassing van art. 25 op 
aanhangwagens acht ik dan ook niet op haar 
plaats, evenmin als b.v. de Rb. te Amsterdam 
in haar vonnis van 19 April 1932 (W. 12496, 
3; N. J. 1933, 369). Ik kan mij daarom ook niet 
vereenigen met de theorie der "gevaarstelling" 
in het thans bestreden vonnis ontwikkeld. 

Anders is het echter met den daaraan vooraf
gaanden grond door de Rb. aangegeven. Zij 
beslist, dat in het gegeven geval de aanhang• 
wagen met het motorrijtuig geacht moet worden 
één geheel uit te maken, en geeft daarmede 
naar mijn oordeel een feitelijke beslissing, welke 
in cassatie niet onderzocht kan worden. Zij 
zegt niet, hetgeen ook onjuist zou zijn , dat 
een aanhangwagen als motorrijtuig is te be
schouwen, maar dat het complex als motorrij
tuig is te beschouwen in den zin van art. 25, 
en volgt daarbij het begrip dat ontwikkeld is in 
Uw arrest van 11 Mei 1934 (W. 12786, 1; N . J. 
1934, 1041), ten aanzien van een motorrijtuig 
met uitstekende lading. In dit verband wijs ik 
ook nog op het vonnis van de Rb. t e Roermond 
van 10 Juli 1930 (W. 12192; N. J. 1931, 261) 
en het arrest van het Hof te 's-Hertogenbosch 
van 17 Nov. 1931 (W. 12557; N. J . 1932, 831). 

Nu de Rb. eenmaal uitmaakte, dat het 
complex, dat zich op den weg voortbewoog een 
motorrijtuig was, acht ik de zaak daarmede 
afgedaan, de strekking van art. 25 daargelaten. 
Er bevinden zich op den we~ nu eenmaal con
structies, waarbij de eigenlijke trekkracht is 
aangebracht in een zeer klein voorstuk, dat op 
de een of andere wijze nauw verbonden is met 
een grooten wagen, en zonder schending van het 
onderscheid dat de wet maakt tusschen motor
rijtuig en aanhangwagen, als één geheel, als 
motorrijtuig is te beschouwen. De feitelijke 
rechter heeft dit m. i. te beslissen. 

Ik acht het middel derhalve niet gegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep, met 
veroordeeling van eischer in de kosten dezer 
procedure. 

De Hooge Raad enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis, voor zoover 

thans van belang, blijkt : 
dat op tijd en plaats bij inleidende dagvaar

ding nader omschreven de aanhangwagen van 
een tractor , van welken tractor partij Henkes 
op den voet als vermeld in art. 25, eerste lid, 
der Motor- en Rijwielwet houder was, is aange
botst tegen een op den openbaren weg stilstaan
den auto van E. C. Pellens; dat de daardoor 
aan de in den auto aanwezige bagage toege
brachte schade door de verweerster in cassatie. 
bij wie Pellens verzekerd was, is vergoed ; 

dat verweerster bij inleidende dagvaarding 



503 29 DECEMBElt 1934 

het uit dien hoofde betaalde heeft teruggevor
derd van Henkes ; 

dat de Rb. bij het bestreden vonnis de ver
weerster in die vordering ontvankelijk heeft 
verklaard en Henkes bevolen heeft zekere feiten 
door getuigen te bewijzen onder meer op de 
gronden vervat in het door Henkes tegen die 
uitspraak aangevoerde middel van cassatie, 
luidende: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
25 van de Motor- en Rijwielwet, in verband 
met de artt. 1, 2 en 9 van die wet, 1 van het 

-Motor- en Rijwielreglement, 1401, 1402 en 
1403 B. W. en 1, 5 en 48 Rv., doordat de Rb. 
ten aanzien van een door gedaagde voorgestelde 
exceptie van niet-ontvankelijkheid heeft over
wogen en beslist: 

dat de gedaagde in de eerste plaats de eischer
esse in hare uit hoofd e van hare subrogatie in de 
rechten van den heer Pellens op grond van het 
bepaalde bij art. 25 der Motor- en Rijwielwet 
tegen hem ingestelde vordering niet-ontvanke
lijk acht, omdat niet de tractor, doch slechts de 
aanhangwagen, die geen motoi-rijtuig in den zin 
der Motor- en Rijwie!wet zoude z\in, tegen de 
(naar de kennelijke bedoeling der Rb., stilstaan
de) automobiel van den heer Pellens is gebotst; 

dat echter dit verweer als onjuist moet wor
den verworpen omdat, waar de bedoelde aan
hangwagen ten aanzien waarvan gedaagde ook 
niet heeft beweerd, dat deze een eigen motor of 
eigen rem bediening had, aan den over den 
openbaren weg rijdenden tractor van gedaagde 
was gekoppeld ,rn daardoor werd voortbewogen, 
die aanhang II agen geacht moet worden met dien 
tractor een geheel uit te maken en aldus onder 
het begrip "motor-rijtuig" van art. 25 der 
Motor- en Rijwielwet te vallen ; 

dat dit ook volgt uit het feit, dat laatstge
noemd artikel zijn rechtsgrond vindt in de 
theorie der gevaarstelling, welke van het stand
punt uitgaat, dat degenen , die door hun motor
rijtuigen gevaar op den openbaren weg brengen, 
,-oor de gevolgen van dat gevaar moeten instaan; 

dat nu door een aanhangwagen, gekoppeld 
aan een tractor, bij het voortrijden over den 
openbaren weg, zeker evenzooveel gevaar op 
dien openbaren weg wordt veroorzaakt als door 
een motorrijtuig alleen en wel door dezelfde 
oorzaken, nl. door het gewicht en de snelheid, 
waarmede het geheel zich uit zijn aard over den 
weg voortbeweegt en de ontwerpers van dit 
artikel dan ook stellig de "samenkoppeling van 
tractor en aanhangwagen" afzonderlijk daarin 
zouden hebben genoemd, indien zij niet van 
oordeel waren geweest, dat die combinatie om 
de voorschreven redenen eo ipso, onder het 
begrip "motorrijtuig" viel; 

dat gedaagde dus ingevolge het hier toepasse
lijke art. 25 der Motor- en Rijwielwet aanspra
kelijk is voor de aan den heer Pellens ten deze 
toegebrachte schade, tenzij hij aannemi,lijk 
maakt, dat deze schade te wijten is aan over
m acht; 

en gedaagde bevolen heeft door getuigen de 
daartoe strekkende feiten te bewijzen, waarbij 
de Rb. nog heeft overwogen: 

dat wanneer gedaagde hierin niet slaagt, aan 
eischeresse hare vordering dus behoort te wor
den toegewezen ; 

ten onrechte. omdat in art. 1 der Motor- en 
Rijwielwet uitdrukkelijk wordt omschreven 

hetgeen in die Wet onder Motorrijtuig wordt 
verstaan en een aanhangwagen daar niet onder 
valt en mitsdien niet is een "Motorrijtuig" als 
bedoeld in art . 25 van de Motor- en R1jwielwet, 
zoodat de R b. niet de t egen eischer in cassatie 
ingestelde vordering tot schadevergoeding ont
vankelijk en behoudens door hem te leveren 
bew\js van overmacht toewUsbaar bad mo,•ten 
verklaren, doch deze vordering niet-ontvanke
lijk had moeten verklaren, althans ontzeggen 
nu feiten, waaruit de aansprakelijkheid van 
gedaagde buiten art. 25 van de Motor- enRijwiel
wet om zou voortvloeien, niet gesteld en niet 
gebleken zijn; 

0. dat dit middel niet tot cassatie kan leiden , 
daar het zich richt tegen de stelling, dat een 
aanhangwagen van een motorrijtuig in den zin 
van art. 25 der Motor- en Rijwielwet zelf een 
motorrijtuig is, doch de bestreden uitspraak 
niet op die stelling berust, maar op de opvatting 
der Rb., dat onder de gegeven omstandigheden 
de meergemelde aanhangwagen met den tractor, 
waarvan Henkes houder was, geacht moest 
worden één geheel uit te maken, welk geheel 
dus te beschouwen was als een motorrijtuig in 
den zin van evenvermeld wetsartikel ; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt den eischer in de kosten op de 

cassatie gevallen (salaris f 350). 
(W.) 

29 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet Art. 37.) 

Ten onrechte hebben Ged. Staten goed
gekeurd een uitbreidingsplan met bijbehoo
rende bebouwingsvoorschriften, waarin na 
de vaststelling door den Raad op wensch 
van Ged. Staten eenige "wijzigingen en 
verduidelijkingen" waren aangebracht, zon
der dat het gewijzigd en verduidelijkt plan 
ingevolge art. 37, 2• lid, vóórdat het door 
den Raad gewijzigd en verduidelijkt werd 
vastgesteld, ter inzage had gelegen. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. van Marion, te Oostvoorne, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17 Juli 
1934, G. S. n°. 176/1, waarbij goedkeuring is 
verleend aan het · door den raad der gemeente 
Rockanje in zijne vergaderingen van 17 Maart 
1933 en 2 Maart 1934 vastgestelde plan van uit
breiding voor een gedeelte dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 12 
December 1934, 110. 639; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Sociale Zaken van 27 December 1934, n°. 11545 
M/P. B . R., Afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Rockanj e 
in zijne vergadering van 17 Maart 1933 vastge
steld had een plan van uitbreiding voor het 
Westelijk deel dier gemeente met daarbij be 
hoorende verordening tot vaststelling van be
bouwingsvoorschriften, als bedoeld in artikel 39 
der Woningwet, Ged. Staten van Zuid-Holland 
aan dit uitbreidingsplan en aan deze verorde
ning tot vaststelling der bebouwingsvoor chrü
ten goedkeuring hebben verleend ; 

dat Ged. Statep daarbij o.m. hebben over
wogen, dat de raad der gemeente Rockanje bij 
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besluit van 2 Maart 1934 in het uitbreidings
plan, vastgesteld 17 Maart 1933, en iu de op 
denzelfden datum vastgestelde, bij het plan be
hoorende bebouwingsvoorschriften, als bedoeld 
in artikel 39 der Woningwet, enkele wijzigingen 
en verduidelijkingen heeft aangebracht, en dat 
tegen het aldus gewijzigde uitbreidingsplan met 
bebouwingsvoorschriften, welke van 3 tot en 
met 16 Maart 1934 ter gemeente-secretarie voor 
een ieder ter inzage hebben gelegen, noch bij 
het gemeentebestuur, noch bij hun college be-
zwaren zijn ingebracht; , 

dat J . Marion in beroep aanvoert, dat de raad 
van Rockanje bij besluit van 2 Maart 1934 
"enkele wijzigingen en verduidelijl<ingen" heeft 
aangebracht, waartegen geene bezwaren zouden 
zijn ingebracht; dat hij niet bekend was met de 
raadsbeslissing van 2 Maart 1934; dat hij van 
meening is, dat de Woningwet geen "wijzigingen 
en verduidelijkingen" kent ; dat artikel 37 der 
Woningwet, 2° lid, ter-visie-legging bedoelt van 
,,het ontwerp van het plan van uitbreiding, als
mede de ontwerpen tot herziening daarvan, 
enz." en artikel 37, 3• lid, spreekt van "het plan 
van uitbreiding, alsmede de plannen tot her
ziening daarvan, enz." .: dat een ter-visie-leg
ging van wijzigingen en verduidelijkingen dan 
ook niet kan steunen op de Woningwet; dat 
eene beslissing van Ged. Staten, gegrond op de 
overweging, dàt tegen de vaststelling van die 
wijzigingen en verduidelijkingen in het plan 
van uitbreiding door den raad van Rockanje 
geene bezwaren zijn ingebracht, dan ook ver
nietigd zal moeten worden ; dat hij geen kennis 
droeg en kon dragen van de omstandigheid, dat 
10 maanden nà het indienen van zijn bezwaar
schrift bij Ged. Staten, dit college op wijziging 
of verduidelijking van het plan van uitbreiding 
had aangedrongen; dat hij immers mocht ver
wachten, dat van iedere gewijzigde omstandig
heid of handeling gedurende de behandeling van 
zijn beroep hem zou worden kennis gegeven; 
dat hij verder bezwaar heeft teo-en de over
schrijding der termijnen van 2 maaÎ 6 maanden, 
waarbinnen Ged. Staten volgens artikel 37, 
5• lid, der Woningwet, op het besluit van 17 
Maart 1933 der gemeente Rockanje moesten 
beslissen ; dat hij overigens belangrijke bezwa
ren heeft tegen het plan van uitbreiding, zoop Is 
dit werd vastgesteld bij besluit van 17 j\Iaart 
1933, en de op deuzelfden datum vastgestelde 
bij het plan behoorende bebouwingsvoorschrif
ten, als bedoeld in artikel 39 der Woningwet; 

0. dat de raad der gemeente Rockanje blij 
kens de stukken bij zijn besluit van 2 Maart 
1934 in het uitbreidingsplan, hetwelk hij op 
17 Maart 1933 had vastgesteld, en in de op den
zelden datum vastgestelde, bij het plan be
hoorende, bebouwingsvoorschriften enkele wij
zigingen en verduidelijkingen heeft aange
bracht; 

dat nu daartegen in het algemeen wel geen 
bezwaar bestaat, doch dat in ieder geval met 
een dergelijk gewijzigd en verduidelijkt uit
breidingsplan met bebouwingsvoorschriften 
wederom behoort te worden gehandeld a ls ten 
aanzien van uitbreidingsplannen in de Woning
wet is voorgeschreven ; 

dat zulks echter in het onderwerpelijke geval 
niet is geschied ; 

dat immers het bovenbedoelde uitbreidings
plan en de bebouwingsvoorschriften, na te zijn 

gewijzigd en verduidelijkt, weliswaar ge
durende veertien dagen, te weten van 3 tot en 
met 16 Maart 1934, ter gemeente-secretarie 
voor een ieder ter inzage hebben gelegen, doch 
dat dit uitbreidingsplan met de daarbij behoo
rende bebouwingsvoorschriften daarenboven 
ingevolge artikel 37, tweede lid, der Woning
wet ten minste gedurende vier weken, vóórdat 
het door den gemeenteraad gewijzigd en ver
duid elijkt werd vastgesteld, ter gemeente
secretarie voor een ieder ter inzage had behooren 
te liggen; 

dat dit te meer noodzakelijk moet worden 
geacht, nu ingevolge artikel 38, eerste lid, der 
Woningwet slechts belanghebbenden, die be
zwaren tegea het plan bij den raad hebben inge
diend, tegen het verleenen van goedkeuring 
door Ged. taten bij Ons in beroep kunnen 
komen, en derbalve, vóórdat het onderhavige 
plan gewijzigd en verduidelijkt werd vastge
stclél, de gelegenheid, om alsnog bezwaren bij 
den raad in te dienen, had beliooren open te 
staan. 

dat de gemeenteraad daarenboven door zijne 
thans gevolgde handelwijze in strijd is gekomen 
met het in artikel 37, 2• lid, der meergenoemde 
wet vervatte voor chrift, dat hij binnen drie 
maanden, nadat het ontwerp van het plan met 
bijbehoorende stukken ten minste gedurende 
vier weken vóór de vaststelling ter gemeente
secretarie voor een ieder ter inzage heeft ge
legen, moet beslissen, en deze beslissing slechts 
éénmaal voor ten hoogste drie maanden kan 
verdagen; 

dat Ged. taten mitsdien ten onrechte aan 
het meergenoemde uitbreidingsplan en de daar
bij behoorende bebouwingsvoorschriften goed
keuring hebben verleend ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zuid-Holland van 17 Juli 
1934, G. S. n°. 176/1, aan het bovenvermelde 
door den raad van °Rockanje vastgestelde uit
breidingsplan met bijbehoorende bebouwings
voorschriften alsnog goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister van Sociale Zaken is belast, 
enz. (A.B.) 

29 December 1934. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Grondwet Art. 191) . 

Dit art. , het oppertoezicht over alles, 
wat den waterstaat betreft, opdragend aan 
de Kroon, heeft niet de str ekking om, 
naast de speciale bepalingen der Water
staatswet 1900, een algemeen beroepsrecht 
van besluiten en beslissingen van Ged . 
Staten te vestigen. Een recht van beroep 
kan alleen aan de genoemde wet worden 
ontleend . 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het verzoek van C. J. Dom

peling te Hazerswoude, om voorziening tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland 
van 13122 Februari 1934, B. N°. 801 (le Afdee
ling) G. S. N°. 162. waarbij aan D. voornoemd 
onder zekere voorwaarden vergunning wordt 
verleend voor het maken van een uitweg naar 
den provincialen weg Hoogeveenscheweg
Hoogen Rijndijk ; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 21 
November 1934, N°. 612; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 27 December 1934, N°. 421, 
Afdeeling Waterstaatsrecht; 

O. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun evenvermeld besluit aan C. J. D., 
als eigenaar van het perceel kadastraal bekend 
gemeente Hazerswoude Sectie B. N°. 1078 tot 
wederopze~ging vergunning hebben verleend 
tot het maken en behouden van een ujtweg van 
voornoemd perceel naar den provincialen weg 
Roogeveenscheweg-Hoogen Rijndijk door mid
del van een draaihek in een aanwezig hekwerk, 
gelegen bij k.m. 2798 , zulks behoudens rechten 
van derden; 

dat van dit besluit C. J . D. bij Ons in beroep 
is gekomen, o.m. aanvoerende, dat hij heeft 
aangevraagd om pulp en zand voor zijn bedrijf 
te mogen 1ossen uit de Gemeenewegschevaar t 
in den Ambachtspolder en te mogen vervoeren 
over het fietspad en den Provincia len weg ; 
dat deze aanvraag niets nieuws betrof, daar 
hem in 1929 door de gemeente Hazerswoude is 
toegestaan eene waterleiding te leggen uit de 
genoemde Gemeenewegschevaart om drink
water aan zijn vee te verschaffen, en pulp en 
zand uit een schip t e lossen; dat hij meent, dat 
aan zijn bezit op het oogenblik van verkoop 
alle zoodanige heerschende en lijdende, zichtbare 
en onzichtbare lasten en lusten waren verbon
den ; dat hij meent, dat daarmede niet vol
doende rekening is gehouden ; dat het hem in 
deze tijdsomstandigheden niet doenlijk is op 
de bij het besluit van Gedeputeerde Staten ge
stelde voorwaarden in te gaan ; dat er door 
Gedeputeerde Staten geen beroep is gegeven, 
doch dat h1i meent wel beroep te hebben vol
gens artikel 191 der Grondwet; dat bij den 
verkoop van grond aan de Provincie is overeen
gekomen, dat als afscheiding een voldoende 
sloot tot stand zou komen, opdat hij geen over
last van water zou krijgen van den verkochten 
grond ; dat nu echter blijkt, dat door de Pro
vincie een hekwerk van gaas is geplaatst en een 
klein greppeltje gegraven is, ondiep en door
latend ; dat hij er bezwaar tegen heeft, dat ruj 
nu het water ontvangen moet van den ver
kochten grond ; dat hierin niet anders voorzien 
kan worden dan door het aan leggen van een 
hetonnen greppel, niet doorlatend en met vol
doenden afvoer. zooals voorheen de gedempte 
sloot naar het perceel van R. van Vliet ; dat 
hij tevens voorziening vraagt in verband met 
het feit, dat de Provincie Zuid-Holland inge
volge artikel ;; der koopovereenkomst verplicht 
is het bestaande uitpad van verkooper aan te 
sluiten aan den nieuwen toestand, doch dat 
hij nog steeds niet is aangesloten en hij bij nat 
en vriezend weer met zijn gezin soms kruipend 
op handen en voeten op den weg moet komen, 
en met geen paard en wagen zij n erf kan be
reiken· 

0. dat van het onderwerpelijk besluit van 
Gedeputeerde Staten krachtens het bepaalde 
in artikel 19 onder A der Waterstaatswet 1900 
geen beroep op Ons openstaat, terwij l zoodanig 
besluit ook niet bij provinciale verordening of 
reg-lement, als bedoeld onder B van dit artikel, 
voor beroep is vatbaar verklaard ; 

dat de appellant blijken s zijn beroepschrift 

wel van meening is, dat hij op grond van artikel 
191 der Grondwet bij Ons in beroep kan komen, 
doch dat een recht van beroep in deze alleen aan 
de gewijzigde Waterstaatswet 1900 zou kunnen 
worden ontleend, terwijl het voormelde Grond
wetsartikel, waarbij het oppertoezicht over 
alles, wat den waterstaat betreft, aan Ons is 
toegekend, geenszins de strekking heeft, om 
naast de speciale bepalingen van de voormelde 
wet een algemeen beroepsrecht van besluiten 
en beslissingen van Gedeputeerde Staten te 
vestigen; 

dat de appella nt, behalve zijne bezwaren 
tegen het voormelde besluit van Gedeputeerde 
Staten, in zijn beroepschrift nog andere klach
ten t egen het optreden van het Provinciaal 
bestuur heeft naar voren gebracht, doch dat 
Wij, nu deze klachten aangelegenheden van 
burgerrechtelijken aard betreffen, niet bevoegd 
zijn daarvan kennis te nemen; 

Gezien de Waterstaatswet l!JOO ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den appellant niet-ontvankelijk te verklaren 
in zijn beroep. 

Onze Minister van Waterstaat is belast enz. 
(A. B.) 

31 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad . (Sv. art. 261 ; Hinderwet artt . 2 en 
14. ) 

Het beroep van req. op nietigheid der 
dagv. , daar niet duidelijk zou zijn of daarbij 
het zonder vergunning in werking brengen 
dan wel het in werking houden van een 
inrichting in den zin van art. 2 der Hinder
wet wordt te laste gelegd, is door de 
R echtb. terecht verworpen met de over
weging, dat de dagv. duidel~jk t e laste legt, 
dat verd. de scheepstimmerwerf in werking 
hee.t gehouden, zonder dat voor een 
tevoren aangebrachte uitbreiding de ver
eischte vergunning was verleend en dat de 
"'oorden in de dagv. : ,,welke omlerneming 
door verd. \>as G.itgebreid door het inge
bruiknemen van een pneumatische klink
installatie, enz. " niet bedoelen een zelf
standig strafbaar feit te laste te leggen, 
doch als redengevende feiten worden aan
gevoerd voor de omstandigheid, dat de 
aldus uitgebreide inrichting op bedoelden 
datum zonder de vereischte vergunning in 
werking werd gehouden. 

Nu de feitelijke rechter heeft vastgesteld , 
dat de electromotor door de onderneming 
was aangeschaft om daar t er plaatse van 
vestiging bij voortduring te worden gebe
zigd, moet een beroep op het bepaalde in 
art. 2 I onder a der Hinderwet reeds 
hierop afstuiten, dat die bepaling naar 
woorden en strekking slechts het oog heeft 
op werktuigen, die overeenkomstig hun 
aard en bestemming t elkens op ecnc andere 
plaa ts dienst doen en niet op werktuigen, 
die in een op een bepaalde plaats gevestigde 
inrichting t e dier plaatse bij . voortduring 
dienst doen, al zijn zij dan ook niet aard
en nagelvast. 

Mitsdien behoeft de vraag of, indien de 
onderhavige electromotor op zichzelf van 
de Hinderwet zou zijn vrijgesteld, deson
danks de ingeb . t..ikneming daarvan in de 
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scheepstimmerwerf als uitbreiding van die 
werf aan een nadere vergunning zou zijn 
onclerworpen, i:ieen besliss:n/l'. [Anders 
Adv.-Gen. van Lier.l 

(Sv. art. 261; Hinderwet artt. 2 en 14.) 

Op het beroep van N. Z., scheepsbouwer, 
requirant van cassatie tegen een vonnis van 
de Rechtbank te Haarlem van 28 Augustus 
1934, waarbij in hooger beroep, met verbete
ring van gronden, is bevestigd een vonnis van 
het Kantongerecht te Zaandam van 3 Mei 
1934, bij hetwelk requirant ter zake van : ,,als 
hoofd der onderneming zonder de vereischte 
vergunning eene in art. 2 der Hinderwet om
schreven inrichting in werking houden", met 
aanhaling van de artt. 22 aanhef en sub a, 
1. 2, 14 en 33 der Hinderwet en 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van tien 
gulden en een vervangende hechtenis van 
vijf dagen; 

Conclusie van den Adv.-Gen. van Lier. 

Bij vonnis van den Kantonrechter te Zaan
dam werd bewezen verklaard

1 
dat requirant op 

18 Juli 1934, des voormidaags te omstreeks 
9¼ uur in de gemeente Koog aan de Zaan 
als hoofd van eene op een aldaar aan de Sluis
straat gelegen perceel plaatselijk gemerkt n°. 
23 kadastraal Sectie C. n°. 1824, gevestigde 
scheepstimmerwerf, welke onderneming door 
verdachte was uitgebreid door het in gebruik 
nemen van een pneumatische klinkinstallatie, 
welke werd gedreven door een electromotor 
met een vermogen van meer dan 2 P. K., die 
scheepstimmerwerf in werking heeft gehouden 
zonder dat voor gemelde uitbreiding van die 
onderneming de volgens art. 14 der Hinderwet 
vereischte nieuwe vergunning ,vas verleend. 
Wegens het als hoofd der onderneming zonder 
de vereischte vergunning eene in art. 2 der 
Hinderwet omschreven inrichting in werking 
houden, werd requirant, met aanhaling van 
de artt. 1, 2, 14, 22 aanhef en ub a en 33 
der Hinderwet een geldboete opgelegd van 
f 10 te vervangen door 5 dagen hechtenis. 

In hooger beroep werd met verbetering der 
gronden het vonnis bevestigd. 

Als middel van cassatie is voorgesteld: 
S. van de artt. 2 en 14 der Hinderwet. 
Bl ijkens de ingezonden schriftuur worden als 

grieven tegen de gegeven uitspraak aange
voerd, dat de dagvaarding aan nietigheid lijdt, 
omdat het in gebruik nemen en het in wer
king houden der inrichting niet uit een zouden 
zijn gehouden; dat geen uitbreiding in den zin 
van art. 14 der Hinderwet had plaats gevon
den, en dat ten onrechte is aangenomen, dat 
voor het plaatsen of in gebruik nemen of 
houden van een vervoerbare electromotor een 
vergunning vereischt is . 

Uit het bevestigde vonnis van den Kanton
rechter bl ijkt, dat voor het bedrijf van requi
rant's scheepstimmerwerf bij het destijds in 
werking brengen daarvan de door de Hinder
wet vereischte vergunning werd verleend. Voor 
het drijven van een pneumatische klinkinstal-
1 atie werd later een vervoerbare electromotor 
met een vermogen van meer dan 2 P . K . in 
werking gebracht; zulks ge chiedde, zooals in 

de schriftuur wordt medegedeeld, omdat de 
tijden besparing van kosten noodig maken en 
anders meer arbeiders als handkl in kers zou
den moeten worden te werk gesteld en aan re
quirant vergunning geweigerd was voor het 
bijplaatsen van een stationnaire gefundeerde 
electromotor. Volgens requirant werken vele 
werven met vervoerbare electromotoren zon
der dat een vergunning daarvoor noodig wordt 
geacht. 

Omtrent de ingeroepen nietigheid der dag
vaarding overwoog de Rechtbank dat zij di t 
middel verwerpt, omdat de dagvaarding dui
delijk den verdachte te laste legt dat hij de 
scheepstimmerwerf, aldaar bedoeld op 18 Juli 
1934 heeft in werking gehouden, zonder dat 
voor een tevoren aangebrachte uitbreiding de 
vereischte vergunning was verleend; dat der
halve de woorden in de dagvaarding: ,, welke 
onderneming door verdachte was uitgebreid 
door het in gebruik nemen van een pneuma
t ische klinkinstallatie enz." niet bedoelen een 
zelfstandig strafbaar feit te laste te leggen, 
maar als reden gevende feiten worden aange
voerd voor de omstandigheid, dat de aldus 
uitgebreide inrichting op 18 Jul i 1934 zonder 
de vereischte vergunning in werking werd 
gehouden; 

Deze uitlegging der dagvaarding is geens
zins met de bewoordingen in strijd en als fei
telijke beslissing in cassatie niet aantastbaar. 
Ten laste is gelegd het in werking houden van 
de inrichting na uitbreiding daarvan, ronder 
dat voor die uitbreiding de in art. 14 der Hin
derwet bedoelde vergunning was verleend. De 
uitdrukking "in gebruik nemen" is alleen ge
bezigd voor de omschrijving, waarin de uit
breiding bestond. Op deze dagvaarding heeft 
requ irant behoorlijk zijne verdediging kunnen 
voeren, zoodat het bezwaar tegen de dagvaar
ding niet gegrond is. 

De uitbreiding, waarvoor de vergunning ver
eischt zou zijn, bestaat volgens de telasteleg
ging in het in gebruik nemen van een pneu
matische klinkinstallatie gedreven door een 
electromotor met een vermogen van meer dan 
2 P. K. Requirant betwist, dat dit een "uit
breiding" oplevert in den zin van art. 14 der 
Hinderwet. Het wil ook mij voorkomen, dat 
niet elke uitbreiding van het bedrijf een "uit
breiding" uitmaakt, als waarover dat artikel 
handelt. 

Art. 14 veronderstelt een voor de inrich
ting bestaande vergunning en alleen, indien 
wat art. 14 sub 1 betreft, de uitbreid ing van 
dieri aard is, dat door de bestaande vergun
ning de toestand der inrichting na de uitbrei
ding, niet meer zou gedekt zijn, zal een na
dere vergunning noodig zijn. Voor een uit
breiding welke bestaat in een voor de toepas
sing der Hinderwet irrelevante verandering bv. 
uitbreiding van het aantal arbeiders, zal geen 
suppletoire vergunning vereischt zijn. H et 
schijnt mij toe, dat dit van belang is, nu eT een 
beroep op wordt gedaan, dat de in werking 
gestelde vervoerbare electromotor niet valt 
onder de bepalingen van de Hinderwet. In de 
telastelegging wordt gesproken van uitbrei
ding "der onderneming" en niet van uitbrei
ding der inrichting en is niet uitdrukkelijk ge
steld, dat de voor het pneumatisch klinken in 
gebruik genomen electromotor vóór dien niet 
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tot de inrichting behoorde, maar kennelijk is 
de feitelijke reoh ter er van uitgegaan en heeft 
hij aangenomen, dat die electromotor vóór dat 
met het pneumatisch klinken aangevangen 
werd, geen deel uitmaakte van de inrichting, 
zoodat de bedoelde "uitbreiding" dan bestaat 
in het in werking stellen van één nieuwe drijf
kracht, n.l. de meer genoemde electromotor. 

In het bevestigde vonnis van den Kanton
rechter is overwogen: dat weliswaar art. 2 sub 
l a der Hinderwet vervoerbare stoomwerktui
gen aan de werking dier wet onttrekt en het 
door verdachte aangehaalde arrest inhoudt, 
dat de bedoeling van den wetgever is geweest 
die uitzonderingsbepaling uit te strekken tot 
alle vervoerbare krachtwerktuigen, maar dat 
die uitzondering bedoelt genoemde werktuigen 
aan de werking der wet te onttrekken, wan
neer die op zich zelf als een in art. 1 dier wet 
bedoelde inrichting moeten worden aange
merkt en niet wanneer zij een onderdeel van 
een andere onder de in art. 1 bedoelde en in 
art. 2 genoemde inrichting vormen, waar
mede laatstbedoelde inrichting wordt uitge
breid; 

dat voor de oprichting van een scheepstim
merwerf altijd eene vergunning noodig is, der
halve ook dàn, wanneer in die onderneming 
werktuigen worden gebruikt, tot welker inge
bruikneming als zelfstandige inrichting geene 
Yergunning noodig zou zijn geweest; 

dat hieruit voortvloeit, dat voor de uitbrei
ding eener scheepstimmerwerf de bij art. 14 
der Hinderwet bedoelde nieuwe vergunning 
noodig is onafhankelijk van de vraag of het 
werktuig, waarmede wordt uitgebreid, onder 
de werking dier wet zou vallen, wanneer het 
als zelfstandige inrichting werd opgericht, 
daar voor het al af niet noodzakelijk zijn dier 
nieuwe vergunning alleen beslissend is of er 
al of niet een uitbreiding plaats vindt; 

En de Rechtbank overwoog: dat de uitzon
deringsbepalingen, opgenomen sub a en b 
onder I van art. 2 der Hinderwet, alleen 
slaan op inrichtingen, die krachtens het sub I 
aanhef in dat artikel bepaalde als inrichting, 
bedoeld bij art. 1 der wet moeten worden aan
gemerkt; dat echter de onderhavige inrichting 
is een scheepstimmerwerf, die ingevolge het 
bepaalde bij punt XVII van art. 2 der Hin
derwet is een inrichting, waarvoor vergun
ning in elk geval, los van den aard der in die 
inrichting gebezigde werktuigen vereischt 
wordt; dat mitsdien ook voor een uitbreiding
van zoodanige inrichting, als hoedanig het in 
geregeld gebruik nemen van een pneumati
sche klinkinstallatie met 6 P. K. electromotor 
stellig moet worden aangemerkt, krachtens 
art. 14 dier wet een vergunning vereischt is; 

De Rechtbank en de Kantonrechter hebben 
alzoo aangenomen, dat nu in art. 2 sub XVII 
der Wet de scheepstimmerwerf als een inrich
ting is vermeld, welke valt onder de Hinder
wet, voor elke uitbreidjng, onafhankelijk van 
de vraag of het werktuig, waarmede wordt 
uitgebreid onder de werking van de Hinder
wet valt, een nieuwe vergunning noodig zou 
zijn. Dan zou dus niet meer gevraagd behoe
ven te worden welke "uitbreiding" plaats 
vond, maar steeds een nieuwe vergunning ver
eischt zijn ; en dan zouden ook de uitzonde
ringen in art. 2 sub I onder a en b genoemd, 

niet gelden bij de uitbreiding van een scheeps
timmerwerf. Hiermede kan ik niet meegaan ; 
m. e. dienen de wetsvoorschriften niet ieder 
op zich zelf, maar in onderling verband be
schouwd te worden. Indien op een scheeps
timmerwerf een stoomkraan of een locomo
biel als bedoeld in art. 2 sub Ia in werking 
wordt gesteld, behoeft m. i. daarvoor geen 
vergunning te worden gevraagd, daar de wet 
deze werktuigen heeft uitgezonderd. De be
taande vergunning dekt dan i=ers de in

richting zooals zij in werking was, en de in
gebruikneming van werktuigen welke volgens 
de wet niet onder de toepassing van de Hin
derwet vallen, brengt daarin geen wijziging, 
zoodat dan ook geen suppletoire vergunning 
noodig zal zijn. 

Requirant heeft zich er nu op beroepen, dat 
het werktuig, dat hij in gebruik heeft geno
men n.l. een vervoerbare electromotor valt 
onder de uitzonderingen van art. 2 sub Ia 
der Hinderwet. Krachtens dit voorschrift val
len niet onder de bepalingen van de Hinder
wet als drijfkracht gebezigde: stoomwerktui
gen in vaartuigen, de locomotieven, de zoo
genaamde locomobielen tot tijdelijk gebruik 
bij de uitvoering van bouwwerken en bij den 
landbouw, de stoomkranen, de stoomhandspui
ten en dergelijke vervoerbare stoomwerktuigen. 

Het kan niet twijfelachtig zijn, dat de wet
gever met de voorschriften gegeven in de 
Hinderwet bedoeld heeft regelen te stellen ten 
opzichte van aan een vaste plaats gebonden 
inrichtingen. (Zie van Doorn, aanteekeningen 
op de Hinderwet bi. 34). Bij een verzoek om 
vergunning moet worden overgelegd een nauw
keurige beschrijving van de plaats, waar de 
inrichting zal worden gesteld en een platte
grond-teekening; van de aanvrage moet wor
den kennis gegeven aan eigenaars en gebrui
kers van de onmiddellijk aangrenzende per
ceelen; het is strafbaar de inrichting in wer
king te brengen op een andere plaats dan in 
de vergunning is aangewezen. Een inrichting, 
welke niet aan een vaste plaats is gebonden 
(b.v. een automobiel) valt niet onder de be
palingen der wet en niet alleen verplaatsbare 
inrichtingen maar ook vervoerbare werktui
gen zijn uitgezonderd (art. 2 sub Ia). Bij het 
tot stand komen der Hinderwet was nog 
slechts sprake van stoomwerktuigen. De H. R. 
heeft bij zijn arrest van 29 Januari 1917 
W. 10072, N. J . 1917, 212 verstaan, dat het 
de bedoeling van den wetgever is geweest de 
ruim gestelde uitzonderingsbepaling van art. 2 
I a der Hinderwet uit te strekken tot alle 
krachtwerktuigen, welke vervoerbaar zijn en 
a ls zoodanig gebruikt worden; vo lgens deze 
rechtspraak behoeven o. a. voor het gebruiken 
van motorrijwielen en automobielen geen ver
gunningen volgens de Hindenvet te worden 
aangevraagd. Bij de wet van 16 Juli 1907, S. 
216 is art. 2 der Hinderwet aangevuld met 
alinea Ibis, waardoor de toen meer en meer 
in gebruik komende electromotoren onder de 
bepalingen der Hinderwet werden gebracht, 
voorzoover zij een vermogen overschrijden bij 
algemeenen maatregel van bestuur aan te 
geven, hetgeen geschied is bij het K. B. van 
25 Nov. 1907, S. 302, en waarbij die grens 
werd gesteld op 2 P.K. 

Requirant stelt zich op het standpunt, dat 
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vervoerbare electromotoren als vallende onder 
vervoerbare krachtwerktuigen krachtens art. 
2 sub Ia in verband met de rechtspraak van 
den . H. R. niet vallen onder de bepalingen 
der Hinderwet. Bij het bevestigde vonnis van 
den Kantonrechter werd omtrent dit verweer 
oyerwogen, dat uit het bepaalde bij het bij 
de wet van 16 Juli 1907 in de Hinderwet ge
brachte l id 1 bis van art. 2 duidelij k blij kt, 
dat de wetgever toen in elk geval ·de bedoe
l ing had vervoerbare krachtwerktuigen, wan
neer het electromotoren als in gemeld lid lbis 
bedoeld waren, niet onder die uitzonderings
bepaling te laten vallen~ omdat hij, zoo hij 
dit wel wilde, gemeld !ia 1 bis in de wet zou 
hebben gevoegd vóór de uitzonderingsbepaling 
en niet er na. 

Deze opvatting lijkt mij weinig aannemelijk. 
De wetgever heeft niet bedoeld de vervoer
bare krachtwerktuigen onder de Hinderwet 
te doen vallen; waarom zouden vervoerbare 
electromotoren er dan wel onder gebracht moe
ten worden? Ware dit juist, dan zou voor elke 
Dieseltrein een vergunning ingevolge de Hin
derwet vereischt zijn en ook voor grootere 
vrachtauto's, die electromotoren als drij f
kracht bezigen en zou een toepass ing gegeven 
worden aan de bepalingen van de Hinderwet 
welke geheel tegen de bedoeling van den wet
gever zou ingaan, daar hij juist de vervoer
bare krachtwerktuigen heeft uitgezonderd. 

og is overwogen, dat, al waren ook de in 
1 id 1 bis bedoelde electromotoren begrepen 
onder de daaraan voorafgaande uitzonderings
bepaling zoodra ze vervoerbaar waren, zulks 
voor het onderhavige geval van geen invloed 
zou zijn; 

dat immers bij K. B. van 8 Mei 1918 werd 
bepaald, dat de in artikel 2 sub 1 a der Hin
derwet bedoelde uitzonderingsbepaling slechts 
betrekking heeft op inrichtingen, die niet aan 
een vaste plaats zijn gebonden, terwijl gemeld 
arrest van den H. R. der Nederlanden in
houdt, dat die uitzonderingsbepaling zich uit
strekt over krachtwerktuigen, die vervoerbaar 
zijn en als zoodanig gebruikt worden, te1·wij l 
verdachte heeft verklaard, dat hij de onder
werpelijke verplaatsbare electromotor heeft 
aangeschaft, toen hem door het gemeentebe
stuur van Koog aan de Zaan vergunning tot 
het plaatsen van een vaste electromotor van 
6 P.K. was geweigerd, in de hoop, daarmede 
in die uitzonderingsbepaling te vallen, maar 
dat de onderwerpelijke electromotor, hoewel 
hij wel eens een enkele maal elders is ge
bruikt, bestemd is om blijvend op bovenge
melde scheepstimmerwerf te worden gebruikt. 

I k merk hieromtrent op, dat de Hinderwet 
ze lf in art. 2 sub Ia bepaalt welke kracht
werktuigen uitgezonden worden en een K o
ninklijk Besluit hierin geen wijziging kan 
brengen; een Koninklijk Besluit als de Kan
tonrechter op het oog heeft, is mij ook niet 
bekend geworden. Bij het boven vermelde 
arrest van den H. R. is aangenomen, dat de 
uitzondering bepaling van art. 2 sub Ia zich 
uitstrekt tot alle krachtwerktuigen. welke ver
voerbaar zijn en als zoodanig gebruikt wor
den. In de aangehaalde overwegingen van den 
Kantonrechter wordt het voor de toepasselijk
heid van de uitzonderingsbepaling niet vol
doende geacht, dat de vervoerbare electro-

motor als zoodanig gebruikt wordt op de 
scheepstimmerwerf, maar bovend ien de eisch 
gesteld, dat het gebruik zich zal uitstrekken 
buiten het terrein van de werf. I k acht dit 
niet in overeenstemming met 's Hoogen R aads 
arrest. 

Op grond van een en ander kom ik tot de 
slotsom, dat de vervoerbare electromotor valt 
onder de uitzonderingsbepaling van art. 2 
sub I a, dat ook na het in werking brengen 
van deze electromotor op de scheepsti=er
werf, het in werking houden dier inrichting 
was gedekt 'door de vroeger verleende vergun
ning en een nadere vergunning als bedoeld in 
art. 14 sub 1 der Hinderwet niet vereischt 
was. 

De gronden in het aangevallen vonnis aan
gegeven, kunnen mitsdien, naar mijne mee
ning, de beslissing niet dragen. 

Ik acht derhalve geschonden de artt. 350, 
358, 359, 416 en 426 Sv. i.v. m. artt. 2, 14 
en 22 der Hinderwet en concludeer tot ver
nietiging van het vonnis der Rechtbank en 
verwijzing van de zaak naar het Gerechtshof 
te Amsterdam, ten einde op het bestaande hoo
ger beroep met in achtneming van het door 
den H. R. te wijzen arrest opnieuw te worden 
berecht en afgedaan. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Donner; 
Gelet op de door den requirant ingezonden 

schriftuur, waarbij tegen het vonnis wordt 
aangevoerd : 

a. dat de dagvaarding had moeten zijn 
nietig verklaard; 

b. dat requirant niet had mogen zijn vei 
oordeeld, omdat het hier betreft een ver
plaatsharen electromotor en te dien aanzie11. 
ingevolge het bepaalde in art. 2 I onder a 
de Hinderwet toepassing mist; 

0. dat bij het door de rechtbank bevestigc.. 
vonnis van den kantonrechter, overeenkomstig 
hetgeen aan requirant primair was ten laste. 
gelegd, te zijnen aanzien, met qual ificatie en 
strafoplegging als voormeld, is bewezen ver
klaard. dat hij enz. (Zie Conclusie); 
. O. ten aanzien van de bij schriftuur inge

brachte grieven: 
dat de grief onder a blijkens de toelichting 

een herhaling is van de ter terechtzitting op
geworpen grief van nietigheid ,.op grond" -
gelijk het vonnis der rechtbank luidt: ,,dat de 
Hinderwet onderscheidt, als twee verschillen
de strafbare feiten, het in werking brengen, 
en het in werking houden van een inrichting 
in den zin van art. 2 dier wet, dat dit onder
scheid ook geldt ingeval het gaat om uitbrei
ding van een bestaande inrichting, dat de 
dagvaarding dus twee strafbare feiten door 
el kaar ten I aste legt. zoodanig dat, terwij l 
!echts telastelegging van één feit bedoeld 

schijnt te zijn, niet duidel ijk is, welk van de 
twee voormelde, afzonderlijke feiten bedoeld 
is ;" 

dat de rechtbank naar aanleiding daarvan 
heeft overwogen: 

,,dat de Rechtbank dit middel verwerpt, 
omdat de dagvaarding duidelijk den verdachte 
te laste legt dat hij de scheepstimmerwerf, al
daar bedoeld op 18 Juli 1933 heeft in werking 



509 31 DECEMBER 1934 

gehouden, zonder dat voor een tevoren aan
gebrachte uitbreiding de vereischte vergunning 
was verleend; dat derhalve de woorden in de 
dagvaarding: ,,welke onderneming door ver
dachte was uitgebreid door het in gebruik 
nemen van een pneumatische klinkinstallatie 
enz." niet bedoelen een zelfstandig strafbaar 
fe it te laste te leggen, maar a ls reden gevende 
feiten worden aangevoerd voor de omstandig
heid, dat de a ldus uitgebreide inrichting op 
18 Juli 1933 ronder de vereischte vergunning 
in werking werd gehouden;" 

dat de H . R. zich met deze weerlegging 
vereenigt en de grief onder a derhalve moet 
worden verworpen; 

0. met betrekking tot de grief onder I>: 
dat te dezen ingevolge de door den feite

lijken rechter gegeven beslissingen vaststaat, 
dat de onderhavige electromotor door de on
derneming, die op het in de bewezenverkla
ring vermelde perceel het scheepstimmerwerf
bedrijf uitoefende, was aangeschaft om in die 
onderneming ter voormelder plaatse van ves
tiging bij voortduring te worden gebezigd; 

dat onder die omstandigheden een beroep 
op het bepaalde in art. 2 I onder a reeds moet 
afstuiten hierop, dat die bepaling naar woor
den en strekking slechts het oog heeft op 
werktuigen, die overeenkomstig hun aard of 
bestemming telkens op een andere plaats 
dienst doen, en niet op werktuigen, die in 
een op een bepaalde plaats gevestigde inrich
ting te dier plaatse bij voortduring dienst 
doen, al zijn zij dan ook niet aard- en nagel
vast; 

dat derhalve de vraag of, indien de onder
havige electromotor op zichzelf van de Hin
derwet zou zijn vrijgesteld, desondanks de in
gebruikneming daarvan in de scheepstimmer
werf als uitbreiding van die werf aan een 
nadere vergunning zou zijn ondenvorpen, een 
beslissing niet behoeft; 

dat dus ook de grief onder b niet tot cas
satie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

31 December 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Crisis-Suikerbesluit art. 8.) 

Men kan gebruiker van een opslagplaats 
zijn zonder dat men het volledig beschik
kingsrecht heeft over de plaats van opslag. 
Derhalve is niet in te zien, waarom degeen, 
die zooals i.c. suiker, waarover hij zeggings
recht heeft, in hoeveelheden van zekeren 
omvang in de woning (smeduij) van een 
ander in bewaring geeft, dit gebouW' niet 
als opslagplaats van clie suiker zon gebrui
ken, a l kan hij het gebouw slechts met 
goedvinden en medewerking van den 
bewoner betreden en al wordt het gebouw 
mede voor andere doeleinden gebezigd. 

Het Crisis-Suikerbesluit hecht niet eene 
bijzcmdere van het .gewone taalgebruik 
afw11kende beteekems aan het begrip 
,,gebruiker van een opslagplaats", de boven
aangegeven opvatting vindt weerklank in 
het B esluit zelf. 

Op het beroep van J. v. d. V., koopman, re
quirant van cassatie tegen een te zijnen laste 

gewezen vonnis van de Rechtb. te Middelburg 
van 28 Sept. 1934, waarbij in hooger beroep is 
vernietigd een op 11 Juli 1934 door den Kan
tonrechter te Zierikzee gewezen vonn is en de 
requirant ter zake: ,,als gebruiker van een 
opslagplaats, waarin suiker in zoodanige hoe
veelheid aanwezig is, dat de voorraad voor 
heffing in aanmerking komt, hiervan binnen 
drie dagen na den dag van het in werking 
treden van het Crisissuikerbesluit 1933 geen 
schriftelijke aangifte doen tegen ontvangbewijs 
bij den ontvanger der accijnzen over de ge
meente, waarin de opslagplaats gelegen is", 
met aanhaling van de artt. 1, 2, 7, 8, 10, 11 
van het Crisis-Su ikerbesluit 1933, 9, 14, 31, 36 
der Landbouw-Crisiswet 1933, 23 en 91 Sr. is 
veroordeeld tot eene geldboete van f 300 en 
10 dagen vervangende hechtenis; (Gepleit 
door Mr. M. H. Hartog). 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag vau den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

"S., althans v. t. van de artt. 350 en 351 
Sv. en art. 8 van het Crisis-Suikerbesluit 1933 
S. 519 in verband met de artt. 6 en 7 van dat 
beslui t, door a ls bewezen aan te nemen, dat 
requirant was gebruiker van een opslagplaats, 
waarin suiker in zoodanige hoeveelheid aan
wezig was, dat de voorraad voor heffing in 
aanmerking kwam, zulks niettegenstaande hij 
in den zin van de artt. 6, 7 en 8 van het Cri
sissuikerbesluit 1933 niet geacht kan worden, 
gebruiker van de gebouwen, waar in de suiker 
aanwezig was, te zijn". 

0. dat - met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld - ten laste van den requirant bij 
het bestreden vonnis is bewezen verklaard: 

"dat hij te Zierikzee als gebruiker van een 
opslagplaats, bestaande uit onderscheidene 
binnen de gemeente Zierikzee gelegen opslag
plaatsen, in welke opslagplaatsen bij vervaar
diging binnenslands met accijns belaste suiker, 
niet zijnde melasse of stroop, in eene hoeveel
heid van meer dan 250 kilogram, op 15 Octo
ber 1933 aanwezig was en tot 20 October 1933 
is aanwezig gebleven, daarvan niet binnen drie 
dagen na 16 October 1933 tegen ontvang
bewijs schriftelijk aangifte heeft gedaan bij 
den ontvanger der accijnzen over de gemeente 
Zierikzee" ; 

0. dat blijkens de toelichting de bedoeling 
van het middel is te betoogen, dat, waar vast
staat, dat requirant de suiker, in de bewezen
verklaring bedoeld, in bewaring heeft gegeven 
in de smederij van getuige Koevoets en in de 
woning van getuige de Wit, de Rechtbank ten 
onrechte requirant als geBruiker, in den zin 
van het Crisis-Suikerbesluit 1933, van die op
slagplaatsen heeft beschouwd, daar immers 
requirant het volledig beschikkingsrecht over 
die gebouwen miste; 

dat men echter gebruiker van een opslag
plaats kan zijn zonder dat men het volledig 
beschikkingsrecht over de plaats van opslag 
heeft en niet kan worden ingezien, dat degeen, 
die zooals hier suiker, waarover hij zeggings
recht heeft, in hoeveelheden van zekeren om
vang in de woning (smederij) van een ander 
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in bewaring geeft, dit gebouw niet als opslag
plaats van die suiker gebruikt, al kan h ij het 
gebouw slechts met goedvinden en medewer
king van den bewoner betreden en al wordt 
het gebouw mede voor andere doeleinden ge
bezigd; 

dat niet blijkt, dat het Crisis-Suikerbesluit 
1933 aan het begrip "gebruiker van een op
slagplaats" eene bijzondere van het gewone 
taalgebruik afwijkende beteekenis hecht en 
integendeel de bovenaangegeven opvatting 
weerklank vindt in het Besluit zelf, daar art. 
8 de daarbedoelde verplichting niet oplegt aan 
den gebruiker of hoofdgebruiker van een ge
houw, erf of terrein, doch aan den gebruiker 
of hoofdgebruiker van een opslagplaats, waar
voor, naar luid van lid 2 van art. 7, ieder 
gebouw, e rf of terrein, ongeacht dus hunne 
over ige bestemming, kan dienen ; 

dat bovendien de bij art. 2 bedoelde heffing 
o. a. verschuldigd is door hem, die de suiker 
in voorraad heeft, waaruit eveneens kan wor
den afgeleid, dat a ls gebruiker van een op
slagplaats - die gehouden is de bij art. 8 
voorgeschreven aangifte te doen - moet wor-

den beschouwd degeen, die als requirant de 
suiker in/op eenig gebouw, erf of terrein, tot 
welk gebruik deze overigens mogen dienen , 
in voorraad heeft; 

dat requirant voor zijn standpunt, beroep 
heeft gedaan op andere wettelijke bepalingen, 
waarbij de eigenaar van het gebouw aanspra
kel ijk wordt gesteld voor hetgeen in dit ge
bouw is bewaard of opgeslagen, maar dat -
daargelaten of requirant dit laatste ten aan
zien van alle door hem aangehaalde bepalin
gen heeft aangetoond - hieruit nog niet volgt, 
dat ook volgens die wettelijke bepalingen de
geen, die de goederen in het gebouw heeft 
opgeslagen, geen gebruiker van het gebouw 
als opsl_agplaats zou zijn, terwijl bovendien 
het Crisis-Suikerbesluit 1933 eene dergelijke 
aansprakelijkheid van den eigenaar van het 
gebouw niet stelt; 

dat het middel derhalve faalt ; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkornstig de conclusie van 
den Adv. -Generaal B erger.] 

(N. J . ) 
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AANVULLINGEN 1934. 

18 Januari 1934. ARREST van den Roogen 
Raad. (Art. 1 R eg!. van bestuur hoogheem
raadschap"N.-HöllandsN oorderkwartier".) 

Het waterschap "Hoogheemraad~chap 
Noord-Hollands Noorderkwartier", belast 
met de zorg voor het onderhoud en de 
instandhouding van den Oostzaner zeedijk, 
waarvan het waterschap "Polder Oost
zaan" eigenaar is, had een gedeelte van den 
op de kruin van dien dijk gelegen weg 
zonder eenig overleg m et den Polder ver
breed en een afrit van dien dijk aangelegd 
op terrein van den Polder, t en gevolge 
waarvan dit t errein en een gedeelte van het 
dijklichaam waardeloos was geworden. 
De Polder beschouwde dit als onrechtmati
ge daad en vordercle deswege schadever
goeding. Het Hoogheemraadschap voerde 
als verweer aan, dat hem was opgedragen 
bedoelden weg voortdurend aan ziin be
stemming te doen beantwoorden, h

0

etgeen 
bij het to~nemende verkeer verbreeding 
van dienw ag en het maken van bedoelden 
afrit voc·derde, waardoor de Polder trou
wens geen schade heeft geleden. Rechtbank 
en Hof waren van oordeel dat de w egver
breeding en het maken van den afrit niet 
onder de taak van het Hoogheemraadschap 
begrepen zijn, althans n iet zonder schade
loosstelling aan den eigenaar van den dijk. 

P.-G. : Art. 1 "van het R ~glem.n,t van 
Bestuur van het Hoogheemraadschap, dat 
duidrlijk is en waarvan dus door uitlegging 
langs historischen weg niet mag wnrden 
afgeweken, legt O]J hc-t H ooghcemraadschap 
de zorg voor het onderhoud en de instand
houding overeenkomstig de bestemming 
van den Oostzaner zeedijk en derhalve van 
den op dien dijk loopenden openbaren weg. 
Voor een verhreeding echter van zulk een 
weg in den votm van een grooter wegdek 
in verband met de groeiende verkeers
Pischen of voor h <it makzn van een nieuwen 
oprit laat ,Jit artikel geen plaats. 

H.R.: Al moge het l • lid van voormeld 
art. 1 tot algemeene taak stellen de ver
dediging van het daaromschreven deel van 
het vaste land van NoorJ -Hofümd tegen 
de Noordzee en de Zuiderzei>, de daaiaan 
in de leden 2 en 4 gegeven uitwerking 
brengt mee, dat het Hoogheemraadschap 
zich met de wegen, welke liggen op de 

aan zijn zorg toevertrouwde dijken of 
berman van die dijken, niet all3en zat 
hebben in te laten met het oog op -de 
mogelijke beteekenis van die wegen voor 
de verdediging van het vaste land tegen de 
zee, maar ook met het oog op hun functie 
voor het normale verkeer. De aan het 
Hoogheemraadschap opgedragen zorg om
vat dus mede de zorg, dat de wegen bij 
gewijzigde verkeersbehoeften aan hun he
stemming voor het verkeer blijven voldoen, 
Pn rle tot dat doel ondernomen maatregelen 
zal de eigenaar hebben te gedoogen. Dit 
zou slechts anders zijn . indien, gelijk het 
Hof aam,eemt, het Reglement aan het 
Hoogheemraadschap voor een geval als 
het onderhavige d en plicht oplegt om den 
eigendom van de binnen-waterkeering 
desnoods door onteigening t e verwerven, 
doch het daarvoor aangehaalde art. 2 van 
het Reglement heeft geenszins die strekking 

H et Waterschap "Hoogheemraadschap N.
HollandsN oorderkwarher", te Alkmaar, eischer, 
adv. Mr. H . J. Frima. 

tegen: 
het Waterschap "Polder Oostzaan", te Oostzaan 
verweerder, adv. Mr. 0. B. W. de Kat, ((epleit 
door Mr. H. Mulderije, te Amsterdam. 

Pro<'.-Gen. Tak nam de volgende conclusie: 
Volgens art . 1, sub 1, van ziJn Bestuursregle

ment heeft eischer als taak de verdediging, voor 
zooverre die niet aan anderen is opgedragen, 
van het vaste land van Noord-Holland ten 
noorden van den Noorder-IJ-dijk en den St. 
Aagtendijk tegen de Noordzee en cle Zuiderzee 
en is hij (2) belast met : 

I. de zorg voor het onderhoud en de instand
houding overeenkomstig hunne bestemming 
van: 

a. de zeewering van het vaste land van 
Noord-Holland ten noorden van den oorder
IJ-dijk en den St.Aagtendijk, met, uitzondering 
van die gedeelten, welke door het Rjjk of de 
Provincie worden onderhouden en van de in die 
zeewering gelegen sluizen ; 

b. de navolgende binnenwaterkeeringen : 
(o.a.) de Oostzanerzeedijk. 

II. den aanleg en de instandhouding van 
waterkeeringen en daarmede verband houdende 
werken, die voor eene behoorlijke vervulling der 
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.aan het Hoogheemraadschap opgedragen taak 
noodzalplijk blijken te zijn. 

Nu zou eischer, ofschoon gemelde Oostzaner
.zeedijk eigendom is van verweerder, zonder 
eenig overleg met deze in 1928 en 1929 een 
. gedeelte van den over dien cLijk loopenden weg 
hebben verbreed door de dijkhoogte te verlagen 
en het talud ter weerszijden van het wegdek 
weg te nemen, daardoor eene aanzienlijke 
oppervlakte verloren latende gaan, respectieve
lijk waardeloos makende. Bovendien zou hij 
over eene strook gronds. waarvan verweerder 
evenzeer eigenaar was, een afrit hebben ge
maakt,, daardoor eene oppervlakte van ± 175 
m2• waardeloos makende, althans de waarde 
daarvan grootelijks verminderende. Op grond 
van deze schade toebrengende daden, welke 
zonder recht waren gepleegd en als schennis 
van eens anders eigendom moeten worden aan
.gemerkt, werd van eischer schadevergoeding 
gevorderd. Deze wilde hiervan echter niet 
weten en beriep zich op zijne overheidstaak, 
die de Rb. te Alkmaar echter weigerde te erken
nen, omdat wegverbetering niet behoort tot de 
bemoeienis van het Hoogheemraadschap en 
eischer in elk geval tekort was geschoten in 
eerbied voor verweerders zaak_ DerhB.lve het 
veroorzaken van schade zonder meer als bewe
zen aannemende door de toegepaste wegver
betering, vorderde zij nog het bewijs door ge
tuigen van het feit: ,,dat de in de nabi~heid van 
het tuindorp Oostzaan gelegen gronden, waar
over de afrit is aangelegd, door den Polder voor 
verbouw van gewassen voor graswinning en 
gedeeltel,ik ook voor verleening van recht van 
opstal worden gebruikt", alvorens ten prinoi
pale uitspraak te doen. 

In hooger beroep ging het Hof te Amsterdam 
nog iets verder. Aan de hand van zijn Regle
ment merkt het als taak van eischer aan volgens 
art. 1, lid l, d e verdediging van het vaRte land 
tegen Noord-en Zuiderzee voor zoover die niet 
.aan anderen is opgedragen, terwijl het 2e lid 
van dit voorschrift wel die taak nader bepaalt, 
doch daaraan geen uitbreiding geeft. Langs dien 
weg komt het tot de slotsom, dat eischer louter 
door zijne hierboven geschetste daden verkeers
belangen behartigd e en zich derhalve daarbij 
beeft, bewogen buiten de grenzen van de hem 
wettelijk toebedeelde bemoeienis. Daaraan zou 
niet tekort worden gedaan door het 4° lid van 
gezegd art. 1, dat, ecne definitie geeft van 
,,binnenwaterkeeringen" en daaronder o.a. 
verstaat de dijken met hunne kruinen en de 
daarop liggende kunstw erken, omdat dit alles 
gezien moet worden in het licht van art. 1, sub 
l, t.w. de taak van het Hoogheemraadschap 
bestaande in de verdediging van N.-Hollands 
Noorderkwartier tegen Noord- en de Zuiderzee. 
Ook een tweede verweer werd het Hoogheem
raadschap uit handen geslagen, waarin betoogd 
werd dat, zoo eischPr niet had ingegrepen, ver
weerder den bedoelden weg bad moeten aan
leggen, waardoor schade uitgesloten zijn zou. 
De weerlegging daarvan wordt in het arrest 
gegeven met deze overweging: ,,dat toch, tegen
over de bevrijding van de verplichting tot 
onderhoud van clen dijk, den Polder de ver
plichting is opgelegd tot jaarlijksche betaling 
van eene som aan het Hoogheemraadschap 
en de Polder, wanneer het beheer van den dijk 
.aan haar ware gebleven. niet verplicht zou zijn 
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geweest, geheel op eigen kosten een modernen 
verkeersweg aan te leggen, v.a~rbij niet louter, 
en zelfs niet in de eerste plaats, de belangen 
van den Polder zijn betrokken". 

Toch meende het Hof het vonnis der Rb . 
niet onveranderd te mogen handhaven. De 
bewijsoplegging was in zijn oogen overbodig. 
Er was immers zakel~jk verband tnsschen de 
dijkvedaging en den afrit , waardoor de schade 
vaststond en enkel de hoegrootheid daarvan 
nader bij den schadestaat moest worden gere
geld. 

Nog op één p1.:nt moet ik 's Raads aandacht 
vestigen, n.l. op art. 2 van het Bestuursregle
ment van eischer met als tekst: ,,Voor zoo~er 
dit mor eeve behoorljjke vervulling zijner taak 
noodzakelijk is, is het Hoogheemraadschap 
verplicht te trachten zoo spoedig mogelijk, 
desnoods langs den weg van gerechtdijke ont
eigening, den eigendom van de in art. 1 ge
noemde zeewering en binnenwaterkeeringen en 
van de daarb\j gelegen dijkputten t e verwerven." 
Dit voorschrift gebruikt het Hof als argument 
t egen eiscber, door dezen toe te voegen, dat hij, 
indien zijn standpunt, dat verkeersbelangen 
ook hem raken, juist was, hij naar den in die 
bepaling voorgeschreven gedragsl,in had moe
ten handelen . 

Waar mitsdien eischer, mot vernietiging van 
het vonnis a quo, tot schadevergoeding en in de 
proC'eskosten werd veroordeeld, heeft hij het 
nooclig geacht de beide dus luidende middelen 
ten toetse te moeten brengen : 

"I. SchencLing, immers verkeerde toepassing 
van de • •t. 192 der Grondwet, 138 der Prov. 
Wet, 584, 593, 1368, MOl, 1402 en 1403 B. W., 
l der Wet van 9 Mei 1002, S. 54, 1, 2, 6 en 180, 
lid 12 --·· vóór na te melden wijziging genum
merd 167, lid 12 - van het Reglement van 
Bestuur van het Hoogheemraadsèbap N.-R ol
lands Noorderkwartier van 21 Mei 1919, n°. Ila, 
croedgekeurd bij K. B. van 22 ,Jan. 19?0, n° . 71, 
~n afgekondigd bij Besluit van Ged. StateH van 
Noord-Holland van 4 Febr. 1920, n° . 52, zooals 
dit reglement nader is gewijzigd en de tekst 
daarvan is bekend gemaakt bii Besluit van Ged. 
Staten van Noord-Holland van 19 April 1927, 
n° . 59. benevens van de Besh.iten van Ged. 
Staten· van Noord-Holland van 7 Dec. 1921, 
Prov. Blad van Noord-Holland van 1!)21, nos. 
77 en 78, alsmede van art. 48 Rv., doordien het 
Hof de hoofdgrief van appellant - thans eischer 
in C'assatie - verwerpende, weliswaar op een 
anderen grond het vonnis van de Rb. vernietigt, 
doch niettemin eiscber tot cassatie reroordeelt 
om aan den verweerder tegen kwijting te beta
len het bedrag der kosten, schaden en interessen, 
ter zake door den verweerder geledrn en nog te 
lijden, nad,,r op te maken bij staat en te ve.r
cffenen als volgens dC' wet, een en ander cum 
usnrfr et expensis, en zulkq op grond, dat de 
aangevoerde grond den Hove ongegrond is vo0r
gekomen, zoowPl met b!'trekking tot de ontne
ming van eigendom, welke door verlaging van 
den d(jk heeft plaats gehad, als m et betrekking 
t.ot de aantasting van <'igenrlomsrechten van 
den Polder, welke het aan l.eggen, an een nieuwen 
afrit m ec' ûbr,,cht, tot welke beslissing het Hof 
komt op grond van de overw<"gingen : 

0. dat aan het Hoogheemraadschap kan 
worden toegegeven, dat z\jn taak, met de daa.r
uit voortvloeiende bevoegdheden, dient te 
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worden afgeleid uit de " inrichting" van het 
Wa.t er schap en dat als kenbron daarv::m het 
reglement in z\jn geheel moet worden beschouwd; 

dat echter ook bij die opvatting het reglement 
geen aanleiding geeft om aan t e nemen, dat de 
Rb. eene t e beperkte uitlegging daaraan heeft 
gegeven en dat het 1 • lid van art. l, dat, voor
opgesteld, met duidelijke bewoordingen de 
Taalc van het Waterschap omschrijft, niettemin 
slechts een inleidend t egenover het 2• lid 
,veinig ge,vichtig: voorschrift zou zijn, t erwijl 
dan het 2e lid, opsommende de dijken, ten aan
zien waarvan de zorg voor het onderhoud en de 
instandhouding o-vereenkomstig hunnen be
stemming bepaaldel\ik is opgedragen, eerst de 
eigenlijke taak van het H oogheemraadschap zou 
omschrijven ; 

dat toch het Hof vorenbedoelde bepalingen 
aldus meent te moeten verstaan . dat het l • lid 
principeel de taak van het Hoogheemraadschap 
bepaalt, te weten, verdediging van het vaste 
land t egen Toord- en Zuiderzee, behoudens 
"voor zoover (die verdediging) niet aan anderen 
is opgedragen", t,erwijl dan het 2e lid eensdeels 
ter nadere vaststelling van het gedeelte dier 
verdediging, dat aan de zorg van het Hoogheem
raadschap wordt opgedragen , anderdeels ter 
bepaling van de wijze, waàrop het Hoogheem
raadschap die in het l e lid aangegeven taak 
heeft uit te oefenen, de aan het Hoogheemraad
schap toevertrouwde dijken opsomt en bepa alt, 
dat het d ie dijken overeenkom tig hunne be
stemming heeft te onderhouden en in stand te 
houden; 

dat het Hoogheemraadschap wel aanvoert, 
dat, t erwijl het l e lid slechts spreekt van ver
dediging t egen de zee, het 2e lid niettemin hem 
mede opdraagt zorg voor "binnenwaterkeerin
gen" , vermoedelijk er van uitgaande, dat onder 
deze laatste zouden moeten worden verstaan 
dijken, louter dienende tot keering van binnen
water, ma ar het reglement veeleer aanleiding 
geeft om aan te nemen, dat daaronder moeten 
worden verstaan meer binnenwaarts gelegen 
waterkeeringen, die, bij doorbraak, niettemin 
beteekenis kunnen hebben voor de in het l e lid 
omschreven taak, vermits onder die "binnen
waterkeeringen" ook behooren, onder meer, de 
Hondsbossche Slaµerdtik, de cboorlsche Zee
dijk en de Droomerdijk ; 

dat dus, al bepaalt ongetwijfeld het 2e lid 
nader de taak van het Hoogheemraadschap, 
zulks toch slechts het geval is in ondergeschikt
heid aan de in het l • lid vooropgestelde taak
omschrijving ; 

dat die in het l • lid gegeven ):>egrenzing van 
de taak van het Hoogheemraadschap naar 
's Hofs oordeel ook belet om m et het Hoogheem
raadschap aan te nemen, dat het - geenszins 
ter behartiging van die taak, maar louter t er 
behartiging van verkeersbelangen - bevoegd
heden van zoo verstrekkenden aard zou hebben, 
a ls waarop het tegenov~r den Polder aanspraak 
maakt; 

dat het Hoogheemrnadscba.p zich die be
voegdheden wil zien toegekend, enkel, omdat, 
blijkens het 4° lid van art . 1, tot rle binnen
waterkeeringen mede behooren de op die dijken 
of hunne berm en gelegen wegen en hem de zorg 
voor die dijken, dus inbegr epen de wegen, als 
één geheel is opgedragen " overeenkomstig 
hunne bestemming" ; 
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dat echter aaa het Hoogheemraadschap de 
zorg voor die dijken is opgerlragen met betrek
king tot hunne waterkeerende best emming en 
onaannemelijk voorkomt, dat in d ie omschrij
ving van zijn taak niet ook m elding zou zijn 
gemaakt van de behartiging van de verke~rsbe
langen, wanneer het de bedoeling ware geweest 
ook dat deel van de overheidstaak in die mate 
aan het Hoogheemraadschap over t e dragen, 
dat het de bevoegdheid zou hebben. louter ter 
wille dier verkeer1:;belangen, als in dit geval is 
geschied , eigenmachtig aan de eigenar en van 
den dijk een deel van hun eigendom te ontne
men; 

dat trouwens, ware het standpunt van het 
H oogheemraadschap in zooverre juist, dat het 
mede tot zijn taak zou bebooren om, ter wille 
van verkeersbelangen, de wegen op de dijken, 
zoo noodig met opoffering van een deel van het 
dijklichaam, door brecdere wegen te vervangen, 
aannemelijk zou zijn - in aanmerking nemende 
de "inrichting" van het Waterschap - dat, 
in een geval als het onderhavige, art. 2 ,an het 
r eglement toepassing had behoor en te vinden, 
voorechrij .ende, dat het Hoogheemraadschap, 
voor zoover dit voor een <! behoorlijke vervulling 
van zijn taak noodzakelijk is, verplicht is te 
trachten, desnoods langs den weg "\'an gerechte
lijke onteigening, den eigendom van de zee
wering en binnenwaterkeeringen te verwerven ; 

0. dat derhalve de grief den H ove ongegrond 
voorkomt, zoowel met betrekking tot de ont
neming van eigendom , welke door verlaging 
van den dijk heeft plaats gehad, als m et be
trekking tot de aantasting van eigendomsrech
ten van den Polder, welke het aanleggen van 
een nieuwen afrit m edebracht; 

0. dat het Hoogheemraadschap nog wel heeft 
doen betoogen, dat de Polder, wanm'>er het 
beheer van den d\ik aan hem was gebleven, zelf 
den weg zou hebben moeten verbreeden en 
daarvoor ook een deel van het dijklichaam zou 
hebben moeten opofferen en het dan toch een 
zonderling gevolg zou zijn van de overdracht 
van het beheer aan het Hoofheemraadscbap, 
wanneer· thans de Polder, bevrijd van de kosten 
van het werk, nog bovendien aan praak op 
schadevergoeding zou kunnen maken, maar dit 
betoog den H ove niet sterk voorkomt; 

dat toch, t egenover de bevrij ding van de 
verplichting tot onderhoud van den dijk, den 
Poldn de verplichting is opgekgd tot jaarlijk
sche betaling van eene som aan het Hoogheem
raadschap en de Polder, wanneer het beh rcr van 
der. dijk aan hem ware gebleven, niet verplicht 
zou zijn geweest, geheel op eigen kost en een 
modernen verkeersweg aan te leggen, waarbij 
niet louter, en zelfs niet in de eerste plaats , de 
belangen van den T~older zijn betrokken; 

bij alle welkr, beslissingen het Hof, door een 
onjuist verband t e leggen tusschen de verschil
lende bepalingen van het reglement, en in het 
bijzonder tusschen de bepaling van art. 1, lid 1, 
en de overige bepalingen van het. reglement, 
hPcft miskend dat hlijkens \ie duidAi,i,rn bewoor
dingen van art. 1, lid 2, j0 • lid 4, van het regle
ment het H oogheemraadschap onder meer is 
belast met de zorg voor het onderhoud en de 
instandhouding overeenkomstig hun bestem
ming van de op de binnenwaterkeeringen, ge
noemd in art. 1, lid 2, van het r eglement, of op 
de bermen daarvan liggende wegen - waaron-

33 



1934 

der de ten processe bedoelde weg - en dat 
mitsdien het Hoogheemraadschap de taak had 
den genoemden weg aan zijn bestemming te 
doen beantwoorden en de eigenaar van den dijk 
verplicht was hetgeen daartoe door het Hoog
heemraadscha.P werd verricht als uitvloeisel 
van den op ziJn eigendom rustenden publieken 
last te gedoogen ; 

terwijl het Hof voorts aan de omstandigheid, 
dat "aannemelijk zou zijn, dat in een geval als 
het onderhavige art. 2 van het reglement toe
passing had behooren te vinden" ten onrechte 
beteekenis toekent met betrekking tot de op 
verweerder in cassatie rustende verplichtingen" . 

"II. Schending, althans verkeerde toepa sing 
van de artt . 48, 56 en 347 Rv., doordien het 
Hof het vonnis in prima, op grond van een door 
appellant - thans eischer in cassatie - aange
voerde grief vernietigt, doch niettemin den 
eischer in cassatie - destijds appellant - in 
de kosten van beide instantiën veroordeelt ; zoo 
er al geen termen waren de kosten geheel ten 
laste van geïntimeerde te brengen, had het Hof 
toch in casu in elk geval, op grond, dat partijen, 
althans in hooger beroep, over en weer op eenige 
punten in het ongelijk zijn gesteld , de kosten 
moeten compenseeren". 

Ik denk niet, dat het voor het Hoogheemraad
schap mogeHjk zal zijn aan den stevigen greep, 
waardoor het door Rb. en Hof wordt gevangen 
gehouden, te ontkomen. Alvorens de gronden, 
die mij tot die opvatting dwingen, te bespreken, 
zij het mij vergund te getuigen van mijn on 
wankelbaar geloof in de stelling, die ik deed 
voorafgaan in mijne conclusie vóór Uw arrest 
van 3 Febr. 1922, W. 10864, N. J. 1922, blz. 
388, dat, indien de wet duideHjk is, van hare 
bewoordingen door uitlegging langs historischen 
weg niet mag worden afgeweken. Ik vond daar
voor een argument in art. 1378 B. W., waarin 
ik den regel zag van de immer ontwerp gebleven 
Inleiding van Recht in het algemeen uit 1804 : 
"wanneer eene verklaring van wil of meening 
duidelijk is, komt geen uitlegging te pas". 

Met dien maatstaf dient dus het bestuursre
glement van eischer te worden gemeten, waarbij 
ik in de eerste plaats ontmoet art. 1 daarvan, 
hetwelk het Hoogheemraadschap .-Hollands 
Noorderkwartier in den aanhef daarvan sub 1 
belast met de verdediging, voor zooverre die 
niet aan anderen is opgedragen, van het vaste 
land van Noord-Holland ten noorden van den 
Noorder IJ-dijk en den St. Aagtendijk tegen 
de Noordzee en de Zuiderzee en daarnaast ouder 
2 met de zorg voor het onderhoud en de instand
houding overeenkomstig hunne bestemming 
van : a. eene bepaalde zeewering, welke hier 
niet ter zake doet en b. van een aantal binnen
waterkeeringen, waaronder deüostzaner zeedijk, 
waaraan naar verweerders bewering eischer zich 
tweemalen heeft vergrepen, met name wordt 
genoemd. 

Mag nu de tekst van dit voorschrift van 
onduidelijkheid worden beticht ? Dit betwist 
ik. H et bindt eischer de zorg op voor het onder
houd en de instandhouding van den Oostzaner 
zeedijk, waaruit noodzakelijk volgt, dat hij 
zich van elke bemoeienis, die buiten die begren
zing ligt, zorgvuldig heeft te onthouden . Is er 
dus op dien dijk een openbare weg, dan is het 
ei cher s plicht dien overeenkomstig de bestem
ming daarvan, dus als rijweg of voetpad te 
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onderhouden, terwijl hij de instandhouding er 
van moet behartigen in dien zin, dat deze niet 
als zoodanig te loor mag gaan. Maar voor ver
breeding van znlk een weg, in den vorm van 
een grooter wegdek in verband met groeiende 
verkeerseischen, of voor het maken van een 
nieuwen oprit, gelijk geschied is, laat, dunkt 
mij, het artikel geen plaats en, indien zulks 
door eischer wordt ter hand genomen, ten koste 
van eens anders eigendom, dan pleegt hij 
daardoor eene met de eischen van het maat
schappelijk verkeer strijdige, zijn overheids
plicht overschrijdende, onrechtmatige daad, die 
hem dwingt de door haar berokkende schade te 
vergoeden. 

Wordt nu hierin eenige verandering ge
bracht door art. 1, sub 4, dat ouder "binnen
waterkeeringen" wil verstaan zien, de dijken 
met hunne kruinen, wederzijdsche beloopen en 
bermen, de bermslooten, wielen en braken tot 
aan den boord aan de van den dijk a fgekeerde 
zijde, alsmede de tot de dijken behoorende 
kunstwerken en de op de <lijken of hunne ber
men liggende wegen ? Ik geloof het niet, want 
wel wordt daarin aangegeven wat met de uit
drukking "binnenwaterkeeringen" wordt be
doeld, dus hoe men zich voor dit geval den 
Oostzaner zeeclijk moet denken, maar het 
verandert niet aan het beginsel van art. l, dat 
eischer over dien dijk, genomen naar de zooeven 
weergegeven omschrijving daarvan, slechts 
zeggingsrecht heeft ten aanzien van zijn onder
houd en hare instandhouding overeenkomstig 
zijne bestemming, dus niet buiten die duidelijk 
getrokken grensHjnen. 

Een en ander maakt, dat ik de historische 
betoogen van den geëerden pleiter voor he" 
H oogheemraadschap, hoe belangrijk ook, niet 
behoef aan te raken, wijl de bedoelin~ van den 
wetgever d~ideljjk is uitgedrukt in ziJn rechts
regel, dat e1scher slechts te zorgen heeft voor 
het onderhoud en de instandhouding van den 
Oostzanerzeeclijk overeenkomstig zijne be
stemming als binnenwaterkeering, clit laatste 
begrip genomen in de feitelijke omschrijving 
daarvan in art. I, sub III , 4. 

Aangenomen nu, dat op genoemden dijk het 
onus publicum van openbaren verkeersweg 
rust, is eischer bovendien van oordeel, dat ver
weerder zijn optreden, zooals dit heeft plaats 
gehad, in den vorm van wegverbreeding en in 
het maken van een oprit, waar die tot dusverre 
ontbrak, ongestraft had te gedoogen. Ik kan dit 
niet inzien . Wat verweerder moest dulden, was 
enkel een rechtmatig optreden van eischer 
krachtens opdracht des wetgevers. iet meer, 
maar ook niet minder. Maar een handelen, 
zooals dat onderwerpeHjk geschiedde, buiten 
de wet om en eigenmachtig, is terecht als on
rechtmatig gequalificeerd en levert grond op 
voor eene actie, waar schade deswege reeds uit 
den aard der zaak zelve voortvloeit. 

Ter ontzenuwing der tweede grief mag ik 
volstaan met mede te deelen, dat eischers ver
weer in eersten aanleg en zijn aanval in hooger 
beroep telkens is teruggewezen, zoodat hij in 
het wezen der zaak terecht is beschouwd als in 
het ongelijk gestelde partij, die krachtens art. 56 
Rv. in de proceskosten behoorde te worden 
veroordeeld. 

Ik concludeer dus tot verwerping van het 
beroep, met veroordeeling van den eischer in de 
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kosten op de behandeling dezer zaak in cassatie 
gevallen. 

De Hooge Raad enz. ; · 
0. dat, voor zoover thans van belang, uit het 

bestreden arrest blijkt, dat eischer tot cassatie 
- verder te noemen "Het Hoogheemraadschap" 
- belast is met de zorg voor het onderhoud en 
de instandhouding van den Oostzaner Zeedijk, 
waarvan verweerder in cassatie - verder te 
noemen "de Polder" - eigenaar is en in 1928 
en 1929 was; 

dat de Polder tegen het Hoogheemraadschap 
heeft ingesteld eene vordering tot schadever
goeding, nader op te maken bij staat, op grond 
dat de laatste onrechtmatig 

1 °. een gedeelte van den op de kruin van dien 
dijk gelegen weg zonder eenig overleg met den 
Polder heeft verbreed door de hoogte van dien 
dijk te verlagen en ter weerszijrlen van het 
oorspronkelijk wegdek het talud weg te nemen, 
waardoor een gedeelte van het dijklichaam voor 
den Polder verloren is gegaan, althans waarde
loos geworden is ; en 

2°. bij het Tuindorp Oostzaan een afrit van 
dien dijk heeft aangelegd op terrein van den 
Polder eveneens zonder diens toestemming of 
onderling overleg, waardoor dit terrein voor 
hem waardeloos is geworden, althans belangrijk 
in waarde verminderd is ; 

dat het Hoogheemraadschap zich tegen deze 
vordering verweerd heeft met de stelling, dat 
krachtens art. 1 van zijn Reglement van Be
stuur hem is opgedragen bedoelden weg voort
durend aan ziJne bestemming te doen beant
woorden, hetgeen bij het toenemende verkeer 
verbreeding van dien weg en het maken van 
bedoelden afrit vorderde, waardoor de Polder 
trouwens geen schade heeft geleden ; 

dat de Rb. te Alkmaar bij vonnis van 28 Jan. 
1932 de vordering van den Polder ontvankelijk 
heeft verklaard, daar wegverbreeding, zooals 
hier heeft plaats gehad, niet valt onder de aan 
het Hoogheemraadschap bij zijn Reglement van 
l3estuur opgedragen taak, terwijl de Polder 
niet elke verbetering van den weg en het maken 
van een nieuwen weg, als de afrit is, heeft te 
gedoogen; 

dat de Rb. aan den Polder nog heeft opgelegd 
door getuigen te bewijzen feiten, waaruit zou 
voortvloeien, dat het maken van den afrit 
schade heeft veroorzaakt ; 

dat het Hoogheemraadschap van dit vonnis 
is gekomen in hooger beroep; 

dat het Hof bij het bestreden arrest heeft 
beslist, dat de Rb. terecht de wegverbreeding 
en het maken van den afrit niet onder de taak 
van het Hoogheemraadschap begrepen acht, 
althans niet zonder schadeloosstelling aan den 
eigenaar van den dijk, maar het door de R b. 
opgelegde- getuigenbewijs niet noodig oordeelt, 
waarom het Hof het vonnis van de Rb. ver
nietigd heeft en aan den Polder zijne vordering 
heeft toegewezen met veroordeeling van het 
Hoogheemraadschap in de proceskosten van 
beide instantiën ; 

0. dat deze tegen dit arrest de twee volgende 
middelen van cassatie heeft aangevoerd: enz., 
zie conclusie ; 

0. ten aanzien van het eer8te middel: 
dat dit gericht is tegen beide gronden, waarop 

steunt 's Hofs beslissing, dat de handeling van 
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het Hoogheemraadschap, waarover de Polder 
klaagt, zijn onrechtmatig, namelijk omdat 
a. die handelingen niet behooren tot den werk
kring van het Hoogheemraadschap, zooals deze 
in ziJn Reglement van Bestuur is omschreven; 
en b. ware het anders, art. 2 van dit Reglement 
voor een geval als het onderhavige aan het 
Hoogheemraadschap den plicht oplegt den 
eigendom van de binnenwaterkeering, waarover 
het hier gaat, desnoods door onteigening te 
verwerven; 

0 . dat het middel op beide punten gegrond is; 
0. wat 's Hofs grond onder a betreft, dat 

art. 1 van het Reglement van Bestuur van het 
Hoogheemraadschap, - voor zoover van be
lang, - luidt ; 

Ie lid : Het Hoogheemraadschap N.-Hollands 
Noorderkwartier heeft tot taak de verdediging, 
voor zooverre die niet aan anderen i~ opgedra
gen, van het vaste land van Noord-Holland 
ten noorden van den Noorder IJ-dijk en den 
St. Aagtendijk tegen de Noordzee en de Zuider
zee. 

2e lid : Het is belast met : 
J. de zorg voor het onderhoud en de instand

houding overeenkomstig hunne bestemming 
van: 

a . enz.; 
b. de navolgende binnenwaterkeeringen: 

de Oostzanerdij k ; 
4e lid: Onder "binnenwaterkeeringen" wor

den in dit artikel verstaan de dijken met hunne 
kruinen, wederzijdsche beloopen en bermen, de 
berroslooten, wielen en braken tot aan den 
boord aan de van den dijk afgekeerde zijde, 
alsmede de tot de dijken behoorende kunstwer
ken en de op de dijken of hunne bermen liggende 
wegen; 

dat dit 4e lid, voor zoover bepalende, dat 
onder binnenwaterkeeringen roede worden 
verstaan de op de dijken of hunne bermen 
liggende wegen, het Hoogheemraadschap, dat 
volgens het 2e lid belast is met de zorg voor het 
onderhoud en de instandhouding overeenkom
stig hunne bestemming onder meer van de 
binnenwaterkeeringen, tevens belast met ge
lijke zorg voor de wegen, liggende op de dijken 
of hunne bermen, tot de waterkeeringen be
hoorende; 

dat toch de kennelijke strekking van genoem
de bepaling is om de zorg voor de dijken en de 
daarop liggende wegen in één hand te brengen 
ten einde eene practisch bezwaarlijk door te 
voeren scheiding in het onderhoud van de dij
ken en van de daarop liggende wegen te ver
mijden en conflicten tusschen de behartiging 
van het belang van de waterkeering en de behar
tiging van het verkeersbelang zooveel mogelijk 
te voorkomen ; 

dat hieruit volgt, dat, al moge het 1 e lid van 
art. 1 aan het Hoogheemraadschap tot alge
meene taak stellen de verdediging van het daar 
omschreven deel van het vaste land van Noord
H olland tegen de Noordzee en de Zuiderzee, de 
daaraan in de leden 2 en 4 gegeven uitwerking 
medebrengt, dat het Hoogheemraadschap zich 
met de wegen, welke liggen op de aan zijne zorg 
toevertrouwde dijken of bermen van die dijken, 
niet alleen zal hebben in te laten roet het oog op 
de mogelijke beteekenis van die wegen voor de 
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verdediging van het vaste land teaen de zee, 
maar ook met het oog op hunne functie voor 
het normale verkeer ; 

dat voorts de aldaar aan het Hoogheem raad
schap in art. 1 opgedragen zorg voor het onder
houd en de instandhouding overeenkom~tig 
hunne bestemming van de op de dijken of hun
ne bermen liggende wegen omvat de zorg, dat 
de wegen bij gewijzigde verkeersbehoeften aan 
hunne bestemming voor het verkeer blijven 
vo ldoen; 

dat, waar krachtens deze inrichting van het 
Hooogheemraadschap de waterkeeringen, waar
op wegen liggen , dus ook de Oostzan3rzeedijk, 
zoowel een waterkeerende als een verkeersbe
stemming hebben, de eigenaar daarvan ten 
gevolge van dien op zijn eigendom rustenden 
publieken last van dijk en weg het aanbrengen 
van zoodanige veranderingen in het lichaam 
der waterkeering, zooals deze zich volgen• het 
Reglement uit•trekt, zal hebben te gedoogen, 
a ls noodig zijn om zoowel den dijk als den weg 
aan hunne bestemming te doen beantwoorden ; 

dat d it ten deze slechts anders zou zijn, indien, 
gelijk het Hof bij zijn hiervoor onder b vermel
den grond aanneemt, het Reglement aan het 
H oogheemraadschap voor een geval als het 
onderhavige den plicht oplegt om den eigendom 
van de binnenwaterkeering, desnoods door 
onteigening, te verwerven ; 

0. wat dezen grond onder b betreft, dat het 
H of zich daarbij beroept op art. 2 van meerge
noemd Reglement, luidende : 

.,Voor zoover dit voor eene behoorlijke ver
vulling zijner taak noodzakelijk is, is het Hoog
heemraadschap verplicht te trachten zoo spoe
dig mo~elijk, desnoods langs den weg van ge
rechteliJke onteigening, den eigendom van de 
in art. 1 genoemde zeewering en binnenwater
keeringen en van de daarbij gelegen dijkputten 
te venverven. '': 

dat het Hof ten onrechte dit artikel in het 
onderwerpelijke geval toepasselijk acht ; 

dat art. 2 wel, - in verband met de moeilijk
heden, welke soms zouden kunnen ontstaan uit 
d 9 omstandigheid, <lat het Hoogheemraadschap 
den eigendom van de door dit lichaam beheerde 
werken mist, - waar zulks noodiir mocht zijn de 
e igendomsverkrijging dier werken voorschrij ft, 
maar dat dit ar tikel geenszins de strekking heeft 
om de rechten, welke het Hoogheemraadschap 
krachtens zjjn taak op het lichaam eener 
waterkeering kan uitoefenen, te beperken en 
voor alle gevallen, waarin de vervulling van die 
taak aantasting van dat lichaam zelf noodig 
maakt, voorafgaande eigendomsverkrijging voor 
te schrijven ; 

dat uit het ten aanzien van 's Hofs grond 
onder a overwogene volgt, dat de eigendom bij 
d en ,,Polder" over de Oostzanerdijk voor het 
H oogheemraadschap niet kan opleveren een 
belet,sel om te handelen, gelijk het gedaan heeft, 
zooclat voor dergelijke handelingen art. 2 niet 
geschreven is ; 

0 . dat blijkens al het voorgaande de handelin
l!en van het Hoogheemraadschap ten aanzien 
van den Oostzanerdijk, waarover de "Polder" 
klaagt, niet zijn onrechtmatig, zoodat art . 
1401 B. W. ten deze toepassing mist; 

0 . dat het eerste middel derhalve gegrond is, 
en het bestreden arrest moet worden vernietigd, 
en ten principale recht gedaan moet worden; 

516 

0. dat het tweede middel mitsdien niet nader 
onderzocht, behoeft te worden : 

Vernietigt het bestreden arrest, behalve voor 
zoover daarbij het vonnis van de Rb . te Alkmaar 
op 28 Jan. 1932 tusschen partijen gewezen, 
vernietigd is ; en 

Rechtdoende ten principale; 
Verklaart den Polder, oorspronkelijk eischer, 

niet-ontvankelijk in zijne vordering ; 
Veroordeelt hem in de proceskosten, zoowel 

in die van eersten aanleg en van hooger beroep, 
als in die van cassatie enz. ( eersten aanleg f 260, 
hooger beroep f 335, salaris cassatie f 550. Red.). 

(W.\ 

1 Februari 1934. ARRE T van den Hoogen 
Raad. (Gemeentewet artt. 113 (oud) en 
222 (oud).) 

De beslissing van het administratief 
gezag betreffende den inhoud van des ont
vangers rekening is bindend en moet door 
den burgerlijken rechter worden geëerbie
d igd. Voor het rekening-saldo volgens de 
vaststelling van de inkomsten en uitgaven 
door Ged, Staten is de ontvanger aanspra
kelijk, tenzij blijkt - wat eischer tot cas
satie zelfs niet heeft beweerd - dat dit 
saldo op eenigerlei wjjze aan de gemeente 
is verantwoord. Het Hof heeft voorts 
eischers verweren, dat ii\i wegens bijzondere 
omstandigheden voor dat saldo niet aan
sprakelijk zou zijn, onderzocht en onge
grond bevonden en daarop is in cassatie 
niet teruggekomen. 

Het voorschrift van art. 221 heeft niet de 
strekking om aan een vaststelling van reke
ning, na den in dat art. gestelden termijn 
geschied, beteekenis te ontzeggen . 

De taak van de vaststelling van de 
rekenin~ door Ged. Staten kan niet afhan
kelijk zijn van de omstandigheid, of de 
a mbtenaar, wiens finant ieel beheer wordt 
onderzocht, op het oogenblik, dat de reke
ning door hem zou m oeten worden afge
legd, zijn betrekking nog bekleedt. 

H . P . Pasma, wonende te H eerenveen, 
eischer tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te Leeuwarden de dato 2 Nov. 
1932 tusschen partijen gewezen (N. J. 1933, 
541, Red.), advocaat Mr. W. Francken 

tegen: 
D. Huizinga, in diens hoedanigheid van bur
gemeester der gemeente Aengwirden als zoo
danig die gemeente in rechten vertegenwoor
digende, wonende te Heerenveen, verweerder 
in cassatie, advocaat Mr. J. F. H ijmans; 
gepleit door Mr. M. E. H epkema. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 

Post alia: 
Tegen 's Hofs arrest zijn thans de navol

gende cassatiemiddelen voorgedragen : ,,I. S. 
van de oude artt. 113, 114, 109, 114bis, 115, 
116, 118, 119, 218, 219, 220, 221, 224, 222, 
223, 202, 158, 225. 226, 227, thans resp . 120, 
121, 116, 122, 123, 124, 126, 127, 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 237, 191, 263, 264, 
235 en 2::\6 der Gemeentewet, i.v. m. art. 4 
A. B. ; artt. 154, 155, 157 Grondwet ; art. 2 
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R. 0. ; artt. 1837, 1838, 1839, 1902, 1903, 
1904, 1905, 1906, 1907, 1910, 1911, 1918 B . 
W . ; artt. 48, 771, 782 Rv. ten aanzien van 
een post in het arrest sub II behandeld, 

door a te beslissen, dat uit de ):iepalingen 
der Gemeentewet in het bijzonder uit de artt. 
113, 114, 115, 218 en 222 volgt, dat uitslui
tend het administratief gezag bevoegd is de 
gemeenterekening eens per jaar vast te stel
len en ook om t ekorten t e constateeren, die 
door die constateering, wanneer daartegen 
volgens de Gemeentewet, gelijk in casu, geen 
beroep meer mogelijk is, vaststaan zoowel 
tegenover den ontvanger, op wiens beheer het 
tekort betrekking heeft als t egenover den 
rechter, die zich bij de beslissing van het 
administratief gezag heeft neer t e leggen en 
dat uit art. 115 van gemelde wet blijkt, dat 
de betreffende ontvanger, die van de door 
hem voor de gemeente ontvangen inkomsten 
en gedane uitgaven rekening moet doen, voor 
een eventueel tekort vast€'esteld als voormeld 
aansprakelijk is, tenzij blijkt, dat hjj om be
paalde redenen van rlie aansprakelijkheid is 
ontlast. 

en door b op h et beroep van Pasma op het 
vaststaande feit, dat Gedeputeerde Staten blij 
kens voormeld besluit van 20 Mei 1925 de 
rekening over 1923 in strijd met art . 221 der 
Gemeentewet te laat hebben vastgesteld en dat 
door die overschrijrling van den termijn het 
verhaalsrecht op den gemeente-ontvanger is 
vervallen te besli8sen, dat art. 221 der Ge
meentewet bepaalt, dat de rekening door Ge
deputeerde Staten voor het einde van het jaar 
volgende op dat waarop zij betrekking heeft 
moet, worden gesloten en dat de Gemeentewet 
aan een niet naleven van deze bepaling geen 
gevolgen verbindt en dus dit beroep voorbij 
t e gaan en mitsdien de grief van Pasma tegen 
de beslissing der Rechtbank, dat hij tegen
over de Gemeente voor een post van f 6373.42 
op grond van voormeld besluit van Gedepu-
eerde Staten aansprakelijk is, t e verwerpen 

en de beslissing der Rechtbank op dit punt te 
bekrachtigen, een en ander ten onrechte daar 
a de oude artt. 218 tot en met 227 der Ge
meentewet in de eerste plaats de verantwoor
<ling van B . en W . regelen en wel hierbij 
overlegging van de in art. 115 bedoelde reke
ning van den 'ontvanger voorschrijven en den 
adrninistratieven weg aanwijzen, waarlangs tot 
goedkeuring der rekening casu quo tot ontlas
ting van den ontvanger en van B. en W. te 
geraken is, maar niet dienen tot het onher
roepelijk vaststellen van tekorten, terwijl de 
Gemeentewet niet als in art. 226 oud voor 
B. en W. voor aan het op bepaalde wijze vast
stellen der rekening voor den ontvanger eenig 
nadeelig gevolg verbindt of eenige verplich
ting schept, terwijl ook een t ekort van den 
ontvanger door het vaststellen der rekening 
niet zonder meer is te constateeren ; 

b. in ieder geval zoodanige gevolgen niet 
zijn te verbinden aan een besluit van Gede
puteerde Staten, dat niet met inachtneming 
van de daarvoor gestelde vormen en termijnen, 
speciaal met inachtneming van den termijn 
van art. 221 (oud) der Gemeentewet genomen 
1s". 

,,II. S . van de in het eerste middel ver
melde artikelen, door ten aanzien van de 
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posten ad IV c, tot en met h en de tegen toe
wijzing hiervan door de Rechtbank door Pasma 
aangevoerde grieven te beslissen, dat de reeds 
sub II behandelde argumenten hier om de
zelfde redenen als daar vermeld, die ook hier 
gelden, niet opgaan en dat verder de grief, 
dat gepasseerd is het verweer, dat hij ontkend 
heeft de voormelde posten te hebben ontvan
gen, te beslissen, dat dit verweer niet meer 
ter zake dienende is nu het administratief 
gezag blijkens het in de dagvaarding ver
melde, in confesso zijnde besluit van Gedepu
teerde Staten (van 25 November 1925) waar
tegen geen beroep bij de Kroon is ingesteld 
en blijkens het daarin aangebaalde, mede in 
de dagvaarding vermelde besluit van den 
Raad der Gemeente Aengwirden, een kas
tekort van f 12956.47½ heeft geconstateerd, 
waaronder begrepen de hier sub IV gespeci
ficeerde tekorten van den gewezen ontvanger 
over het dienstjaar 1924, waarvan de ontvang
sten toen, overeenkomstig de bepalingen der 
Gemeentewet, door Gedeputeerde Staten wer
den vastgesteld en dat, gelijk ad II reeds 
overwogen Pasrna voor een aldus vastgesteld 
tekort aansprakelijk is te achten ; dat wel is 
waar vaststaat, dat de rekening over het 
dienstjaar 1924 niet door Pasma, maar door 
zijn opvolger is afgelegd, maar zulks niet 
wegneemt, dat ingevolge de bepalingen 219 
en 221 van de Gemeentewet de rekening voor 
een ieder ter inzage wordt gelegd, waarvan 
in het openbaar kennis wordt gegeven, terwijl 
de tekorten zijn geconstateerd o. a . bij een 
besluit van den Raad, hetgeen geacht kan 
worden in het openbaar te zijn geschied, zijnde 
het tegendeel door Pasma niet betoogd ; dat 
dus ook een gewezen ontvanger in deze om
standigheden alle gelegenheid heeft om zijne 
bezwaren o. a. ontkenning van ontvangsten bij 
de autoriteiten te berde te brengen en hij 
znlks niet meer met vrucht kan doen, wanneer 
de tekorten in voege voormeld definitief zijn 
vastgesteld, 

ten onrechte, zoowel om de in het eerste 
middel aangevoerde gronden, als omdat de in 
artt. 218-227 Gemeentewet aangegeven pro
cedure uit den aard der zaak ten. hoogste 
slechts verplichtingen kan opleggen aan den 
fungeerenden ontvanger, die de rekening af
legde, niet op zijn voorganger, die administra
tief bij het afleggen en vaststellen der reke
ning geen partij is en geen rol speelt, terwijl 
niet ter zake doet, dat hij misschien op ge
brekkige wijze bezwaren had kunnen inbren
gen.'' 

De eerste grief is in twee onderdeelen ge
splitst, waarvan het eer ste mijne instemming 
niet heeft . Reeds art . 142 der Grondwet dat 
aan den gewonen wetgever de regeling der 
samenstelling, inrichting en bevoegdheid der 
gemeentebesturen opdraagt, met inachtneming 
der voorschriften van de afdeeling, waarin die 
bepaling is geplaatst - dus niet van art. 154 
der Grondwet - doet blijkens de daarin ge
geven ruime opdrachten verwachten, dat ove
rigens de Gemeentewet uitputtend alle ge
gevens zal bevatten, welke voor de gemeente
lijke huishoudingen van belang kunnen zijn, 
waartoe als vanzelfsprekend het antwoord op 
comptabele vragen behoort. 

Nu schijnt het mij toe, dat men de verschil-
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lende artikelen dier wet, welke op dusdanige 
vragen betrekking hebben, niet elk afzonder
lijk moet beschouwen, doch in onderling ver
band en samenhang, om ten slotte daaruit het 
systeem af te leiden, dat den wetgever van 
1851 voor oogen stond . Daarbij dient in aan
merking te worden genomen, gelijk de ge
eerde pleiter voor eischer terecht heeft aan
getoond, dat in het algemeen de gewone rech
ter volgens gemeld art. 154 in geschi llen als 
het onderhavige ten aanzien van het vaststel
len van kastekorten als ander zins onbegrensde 
bevoegdheid heeft, tenzij de bijzondere wet 
haar heeft ingeperkt. Die inperking lijkt mij 
aanwezig in de artt. 113, 114, 115, 218 en 222 
(oud) der Gemeentewet, waarin ik met Uw 
arrest van 17 Mei 1907, W. 854 7, aan het 
administratief gezag eene macht vind toege
kend, welke die rechter heeft te eerbiedigen. 
Duidelijk is dit gezegd door Mr. Ort in zijne 
aan die beslissing voorafgaande conclusie, 
waar hij betoogt: ,,Er is hier dus de rede 
van een publiekrechtelijke rekening, die hij 
(d.i. de ontvanger) krachtens zijn ambt af
legt. Waar dus het onderzoek daarvan ten doel 
heeft om het bedrag der ontvangsten en uit
gaven, derhalve het saldo der rekening te 
doen vaststellen, volgt daaruit, dat voor de 
gemeente een tekort in de kas van den ge
meenteontvanger alleen kan zijn dat wat die 
autoriteit na onderzoek der rekening als het 
door den ontvanger aan de gemeente te dier 
zake verschuldigde vaststelt. Maar dan is die 
aldus vastgestelde rekening ook het bewijsstuk 
voor de gemeente dat en wat ha.ar verschul
digd is en sluit die vaststelling van het saldo 
elke andere vaststelling, door welke andere 
autoriteit ook, dus ook die door den rechter, 
uit". Zooals Uw Raad toen, vonnisten later 
in denzelfden zin de Hoven te Amsterdam en 
's Hertogenbosch, respectievelijk op 17 Maart 
1925, W. 11355 en W. 11463, waarbij ik mij
nerzijds nog wil voegen, dat het geheele ka
rakter der Gemeentewet erop gericht is de 
gemeentelijke autonomie hoog te houden en 
de gemeente volledig baas te la.ten in eigen 
huis, tenzij medezeggingsrecht uitdrukkelijk 
aan ancJ;ren is opgedragen, wat onderwerpe
lijk niet is gebeurd. 

Nu heeft wel de geachte raadsman voor 
eischer beweerd dat, indien Thorbecke het 
stelsel van Uw Raad had gewild, hij niet ver
zuimd zou hebben daarvan gewag te maken, 
doch mij lijkt het lang niet onaannemelijk, dat 
hij dit nagelaten kan hebben, wijl hij een 
ander systeem in volslagen strijd achtte èn 
met de door hem steeds gehuldigde gemeen
telijke autonomie èn met dat, hetwelk hij in 
de verschillende artikelen zijner wet duidelijk 
meende te hebben ontvouwd. 

De doctrine (Oppenheim, 5• druk, I blz. 
486 en II, blz. 401, Gemeentestem, n°. 2570) 
sluit zich hierbij geheel aan. Slechts een is er, 
die roet in het eten is komen gooien. Dit was 
Mr. S. J. R. de Monchy, die met de autoriteit 
hem toekomend krachtens zijn ambt in het 
Weekblad voor Burgerlijke Administratie, n°. 
3033, beweerde, dat de grondbegrippen der 
gemeentelijke comptabiliteit de gangbare uit
legging niet gedoogen en andere eischen heb
ben. Maar terecht voert Oppenheim hem tegen 
(5e druk, U, blz. 403), dat hij wel eene 
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leemte in de Gemeentewet heeft blootgelegd, 
die hoe eer hoe beter verholpen dient, maar 
daardoor haar systeem, zooals deze geleerde 
schrijver dit uit hare artikelen ontdekte, niet 
heeft ondermijnd. 

Als Oppenheim denkt ook Vos in het Week
blad voor Gemeentebelangen, n°. 17, van 1926, 
die ik volledigheidshalve hier citeer , ook om
dat hij als groot gezaghebbende in deze ma
t erie is te beschouwen. 

H et tweede onderdeel van dit middel kan, 
naar ik meen, evenmin sla.gen. Immers wel 
geeft art. 221 der Gemeentewet aan Gedepu
teerde Staten het recht een termijn te bepalen 
voor de inzending der gemeentelijke rekenin
gen en verplicht het dit College ze te sluiten 
vóór het einde van het ja.ar volgende op dat, 
waartoe zij betrekking hebben, alsmede tot 
vaststelling daarbij van het bedrag der ont
va.n~sten en uitgaven , doch het bedreigt geen 
nietigheid tegen overschrijding van dien ter
mijn, terwijl zij ook niet voortvloeit uit den 
aard van het gepleegde verzuim. 

Rest dus de tweede klacht, die op het eerste 
gezicht inderdaad aantrekt. Toch is het al
thans bij mij bij dien schijn gebleven. Haar 
eerste onderdeel hoop ik in hetgeen ik zoo pas 
zeide weerlegd te hebben, terwijl ha.ar tweede 
onderdeel, naar het mij voorkomt, opkomt 
tegen eene zuiver feitelijke uitspraak. Immers 
het Hof overweegt : ,,dat wel is waar vast
staat, dat de rekening over het dienstjaar 1924 
niet door Pa.sma, ma.ar door zijn opvolger i 
afgelegd, ma.ar zull<s niet wegneemt, dat inge
volge de bepalingen der a.rtt. 219 en 221 der 
Gemeentewet de rekening voor een ieder t er 
inzage wordt gelegd, waarvan in het open
baar kennis wordt gegeven, terwijl de tekorten 
zijn geconstateerd o. a . bij een besluit van den 
Raad, hetgeen geacht kan worden in het open
baar te zijn geschied, zijnde het tegendeel door 
Pa.sma niet betoogd :" 

"dat dus ook een gewezen ontvanger in deze 
omstandigheden alle gelegenheid heeft om zijn 
bezwaren, o.a. ontkenning van ontvangsten, 
bij de autoriteiten t e berde te brengen en hij 
zull<s niet meer met vrucht kan doen, wanneer 
de tekorten in voege voormeld definitief zijn 
vastgesteld". 

De beteekenis dezer overwegingen en de 
daarin vervatte beslissing lijkt mij deze, dat 
het Hof uit het stilzitten van eischer tijdens 
den administratieven procesgang in zijne zaak, 
ofschoon hij wist, althans weten kon, dat het 
om zijne gestie ging en om zijne gedragingen 
als gemeenteontvanger, afleidt, dat hij ge
acht moet worden zijne rechten te hebben ver
werkt met betrekking tot de rekening, zooals 
die door zijn opvolger werd gedaan en waarin 
een kastekort, dat hem in genoemde qualiteit 
betrof, werd geconBtateerd. Bij die opvatting 
heeft de cassatierechter zich neer te leggen en 
hij mag haar niet aanraken. 

Nu moge al hier, gelijk bij het eerste mid
del, de raadsman van eischer ietwat smalend 
spreken van een tevergedreven cultus van het 
publiekreC'ht, hij zal, naar ik weet, de eerste 
zijn om toe te geven, dat de hoogepriesters 
dier cult.uur met zorg gedegen materiaal voor 
hunne leer hebben vergaard, waarb~j vooral 
niet verzuimd mag worden t e letten op het 
argument, dat zijn ni et minder gewaardeerde 
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tegenpleiter voor dit geval hieraan nog toe
voegde, hetwelk hij ontleende aan de artt . 115 
en 109 der Gemeentewet, waarvan het eerste 
spreekt van het jaarlijks doen van rekening 
door den ontvanger, terwijl het tweede dit 
ambt kennelijk als een en ondeelbaar aan
merkt zoodat de vaststelling der rekening 
door den opvolger als authentieke acte diens 
voorganger bindt voor daarin vermelde tekor
ten in ontvangsten en uitgaven tijdens diens 
beheer in het dienstjaar, waarover de verant
woording loopt, ontstaan. 

Op grond van een en ander moge ik conclu
deeren tot verwerping van het beroep, met 
veroordeeling van den eischer in de kosten op 
de behandeling dezer zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. : 
0. dat blijkens het bestreden arrest ver

weerder in cassatie (hierna te noemen de ge
meente) van eischer in cassatie (hierna te noe
men Pasma) heeft gevorderd betaling van een 
bedrag van f 19329.89½, verdeeld over e.en 
aantal posten, welke Pa-sma als ontvanger der 
gemeente Aengwirden tijdens zijn beheer over 
het tijdvak, aanvangende met het dienstjaar 
1917 en eindigende met de opname van z,in 
kas ingevolge art. 118 der Gemeentewet op 21 
Maart 1925, niet heeft verantwoord; 

0. dat van deze posten thans nog slechts 
van belang zijn : 

1°. een bedrag van f 6373.42, in het arrest 
onder II aangeduid, dat op 31 Juli 1923 van
wege het Rijk aan Pasma per giro was over
gemaakt, door hem echter niet in de boeken 
is verantwoord, niet vo0rkomt op de r ekening 
van den ontvanger over 1923 en waaromtrent 
verder vaststaat, dat Gedeputteerde Staten de 
rekening van Pasma over het dienstjaar 1923 
uit dien hoofde niet hebben goedgekeurd en 
bij besluit van 20 Mei 1925 die rekening heb
ben vastgesteld in dier voege, dat dit bedrag 
alsnog onder de ontvangsten is opgenomen en 
het batig saldo met inachtneming daarvan is 
vastgesteld; 

2°. verschillende posten tot een gezamenliik 
bedrag van f 2938.40½, in het arrest onder 
IV a--h vermeld, welke Pasma uit verschil
lenden hoofde in 1924 heeft ontvangen, welke 
posten zijn opgenomen in de rekening van den 
ontvanger over het dienstjaar 1924, die Gede
puteerde Stat.en bij besluit van 25 November 
1925 hebben vastgesteld, en in het batig saldo 
d ier rekening zijn begrepen: 

0. dat Pasma zijn aansprakelijkheid voor 
een en ander heeft ontkend, voor wat betreft 
post II, waarvan hij de ontvangst heeft ar
kend, omdat zijn verplichting dat bedrag aan 
de gemeente te vergoeden niet voortvloeit uit 
de vaststelling der rekening door Gedeputeer
de Staten, maar uit de civielrechtelijke aan
sprakelijkheid van den ontvanger ; waartoe 
het bestaan van opzet of schuld zijnerzijds ver
eischt is, doch waaromtrent de gemeente 
niets heeft aangevoerd, terwijl bovendien de 
rekening over het dienstjaar 1923 door Gede
puteerde Staten in strijd met het in art. 221 
der Gemeentewet bepaalde t e laat is vastge
steld en door d: e overschrijding van den ter
mijn het verhaalsrecht op den ontvanger is 
vervallen; 

en voor wat de posten IV betreft, dat hij 
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de ontvangst van verscJ,illende dier posten 
ontkent, voorts heeft betwist dat zijn aanspra
kelijkheid uit de vaststelling der rekening 
door Gedeputeerde Staten volgt, zulks op de 
algemeene gronden, door hem bij post II aan
gevoerd ,-en bovendien omdat de rekening over 
1924 niet door hem, maar door zijn opvolger 
is afgelegd : 

O. dat het Hof al deze weren heeft verwor
pen op de gronden, welke voor post II in het 
eerste en voor de posten IV in het tweede cas
satiemiddel zijn weergegeven ; 

0. dat die cassatiemiddelen luiden: zie 
Concl. Proc.-Gen. ; 

O. betreffende onderdeel a van het le mid
del en het le onderdeel van het 2e middel: 

dat de artt. 113-115 en 218-223 der Ge
meentewet, zooals die luidden vóór de wet 
van 31 Januari 1931 S. 41, in het kort hierop 
neerkomen, dat de ontvanger alle inkomsten 
der gemeente invordert, en al bare uitgaven 
doet met verplichting van een en ander ge
regeld boek te houden en daarvan jaarlijks 
rekening te doen aan Burgemeester en Wet
houders, die de rekening met hunne verant
woording overleggen aan den Raad ter voor
loopige vaststelling van het bedrag der ont
vangsten en uitgaven, terwijl ten slotte Gede
puteerde Staten, onder beroep op de Kroon 
het bedrag der ontvangsten en uitgaven vast
stellen; 

dat uit dit samenstel van bepalingen is af te 
leiden de wil van den wetgever. dat de be~lis
sing van het administratief gezag betreffende 
den inhoud van des ontvangers rekening bin
dend is en de burgerlijke rechter deze heeft t e 
eerbiedigen ; 

dat derhalve de vaststelling door Gedepu
teerde Staten van de inkomsten en uitgaven 
van den ontvanger medebrengt, dat door den 
rechter moet worden aangenomen, dat de in 
die rekening vastgestelde inkomRten en uit
gàven, en geene andere, door den ontvanger 
inderdaad zijn geïnd en geschied en dat het 
daarmee samenhangende saldo de uitkomst 
van des ontvangers beheer over het in aan
merking komende dienstjaar aangeeft : 

dat, al moge nu ook, gelijk het middel te
recht aanvoert, uit die vaststelling van het 
rekeningsaldo niet noodzakelijk het bestaan 
van een tekort in des ontvangers kas volgen, 
desniettemin die vaststelling van inkomsten 
en uitgaven en van het daarop berustende 
saldo medebrengt, dat de ontvani;t:er voor dat 
saldo aansprakelijk is, tenzij bhjkt - wat 
Pasma ten deze zelfs niet heeft. beweerd - dat 
dit saldo door hem op eenigerlei wijze aan 
de gemeent e is verantwoord, terwijl het Hof 
voorts Pasma's verweren, dat hij wegens bij
zondere omstandigheden voor dat saldo niet 
aansprakelijk zou zijn, heeft onderzocht en 
ongegrond bevonden. waarop in cassatie niet 
is teruggekomen; 

dat derha,lve de bovenbedoelde onderdeelen 
der middelen niet tot cassatie kunnen leiden ; 

0. dat ook het onderdeel b van het l e mid
del en het 2e onderdeel van het 2e middel 
vruchteloos zijn voorgesteld, 

wat het eerste betreft, omdat het voorschrift 
van art. 221 voornoemd, dat de rekening door 
Gedeputeerde Staten vóór het einde van het 
volgende dienstjaar zal worden vastgesteld, 
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wèl aangeeft den termijn, waarbinnen Gedepu
teerde taten als regèl hun beslissing dienen 
te hebben genomen, maar dit voorschrift ~iet 
de strekking heeft om aan een vaststellmg 
van rekening, na dien termijn geschied, betee
keni te ontzeggen, wat toch zou 1:1e.debre_n• 
gen, dat die beslissing van het admirust~at1ef 
crezag haar beteekenis zou kunnen verliezen 
juist in die gevallen, wa~rin uit hoofde. ~.an 
bij de afiecrging der rekening gerezen moeilijk• 
heden zoodanige beslissing vooral van belang 
?.ou zijn; 

en ~at het tweede betreft, omdat de vast
stelling van de rekening . door Gedep~teerde 
Staten dient tot vaststelling van de mtko_m. 
sten van het beheer over de gemeentehJke 
gel<lmiddelen over het gehecle afgeloopen 
dienstjaar en een dergelijke taak niet afhanke
lijk kan zijn van de omstandigheid of d<: amb
tenaar, wien~ financieel beheer aldus m het 
algemeen belang door Gerleputeerde Staten 
moet worden onderzocht, op het oogenblik, 
dat de rekening door hem zou moeten w.irden 
afgelegd, zijn betrekking nog beklec~t\ omrl_at 
de verplichtincren teaenover het adm1rustratief 
crezaO' voor het gevo~rde beheer niet ophouden 
~et het verlies · der betrekking ; 

Verwerpt het beroep; ( alaris f 400). 
(~. J .) 

22 Februari 1934. ARREST van den H oo~en 
Raad. ((B. W . art. 1401; Hn.wet S. 1921 
no. 842 art. 5.) 

Hof: In de annonces laten oorspr_: ge
daagden duidelijk uitkomen, dat Z\J de 
venuooten zijn van de 's Gravenbaagsc~_e 
Parfumerie Groothandel C. F. G., terw1Jl 
hot verschil met den handelsnaam van 
eisclieres volmaakt duidelijk blijkt, vooral 
voor het beperkte publiek, voor hetw 1k 
.deze annonces zijn be temd, Il? immers 
beide partij en den groothandel mtoefenen. 
Vordering r:iet-ontv. verklaard. 

Hooge Raad: De grief, dat het Hof niet 
zou hebben onderzorht, of bij het publiek 
verwarring te duchten i , mist feitelijken 
grondslag, al beeft het Hof niet de bew<_:>or
dingen van art. 5 H.naamwet gebez1gd. 

Nu eiscberes aan verweerders geen ander 
verwijt heeft gemaakt _dan de bij het 
publiek gestichte verwarrmg, behoef~e ~et 
Hof niet te onderzoeken, of de publicaties 
op andere - ook thans door eischeres nog 
niet onthulde - wijze zouden indruischen 
tegen de zorgvuldigheid, welke den -y~r
weerders in liet gebruik van hun fam1lie
naam betaamt tegenover de eischeres. 

De Handelsvennootschap onder de firi_na Ges
kus & Co, gevestigd te 's-Gravenhage, e1scheres 
tot cassatie van het op 18 Mei 1933 door het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage tusschen par
tijen gewezen arrest, advocaat ~- R. Berg
mans; gepleit door Mr. H. J. Fnma, 

tegen : 
Frederik Geskus c.s., beiden wonende te 1 
's-Gravenhage. verweerders in cassatie. aävo
caat Mr. L . Lindeboom. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak. 
Post alia: 
Aan 's Hof arrest wordt thans het dus lui

dende cassatiem iddel tegengeworpen: ,,S. en 
v. t . van artt. 162 Grondwet. 20 R. 0., 48, 59 
en 62 Rv., 1401, 1402 en 1403 B. W. en l , 3, 
4, 5, 6 en 7 der Wet van 5 Juli 1921, . 842, 
houdende bepalingen omtrent den handels
naam, doordien het Hof besliste, dat, al vormt 
de naam .,Ge~kus" het hoofdbestanddeel van 
den firmanaam, waaronder de leden van geïn
timeerde handelen en recht hebben te hande
len dat nog nht met zich brengt, dat het 
appellanten; die voorzegden familienaam dra
gen en onder een geheel anderen !'aam een
zelfden handel als geïntimeerde d rJJven, ver
boden is hun familienaam in verband met hun 
handel te voeren ; dat appellanten echter ge
houden zijn te waken, dat bij het publiek niet 
de verwarring on_tstaat, dat a~pellante_n 1:1et 
de zaak van geïnt1IDeerde m een1ge verbmdrng 
staan en dat het onderscheid tus cben de twee 
zaken duidelijk op den voorgrond treedt; zulks 
ten onrechte daar het Hof - daargelaten de 
vraag, of het voeren door iema_r:id, die ond~r 
een ·anderen naam handel driJft, van ZIJD 
familienaam in verband met dien handel, dien 
familienaam tot handelsnaam, althans tot een 
onderdeel daarvan maakt - in Ik geval had 
moeten onderzoeken, of door het gebruik van 
dien familienaam, in verband met den aard 
van de beide handelszaken en de pla ts, waar 
zij geve tigd zijn bij het publiek ver,~a.rring 
tu chen de handelszaken te duchten 1s, dan 
wel of het gebruik van dien naam op eeniger
lei andere wijze indruischt tegen de zorgvul
digheid, welke den gebruikers van den naam 
- verweerders in cassatie - betaamt tegen
over de eischeres in cassatie, zoodat het Hof 
niet kon volstaan met het stellen van den 
positieven, nauwkeurig omschreven eisch, dat 
de verweerders in cassatie, den naam "Geskus" 
in verband met hun handel voerend, slechts 
hadden te waken, dat bij het publiek niet de 
verwarring ontstaat, dat appellanten-ven".ee'.• 
dors in cassatie - met de zaak van gemt1-
meerde in eenicre verbinding staan en dat het 
onderscheid tu~schen de twee zaken duidelijk 
op den voorgrond treedt". . . 

~aar het mij voorkomt, kan d_e g'.ief met 
slagen. Zij wil, blijkens hare toehchtmg, dat 
het Hof zou hebben verzuimd te onderzoeken 
en te beslissen, of niet hier mede eene onre_cht
matige daad aanwezig was door het ~ebrmken 
van den familienaam Geskus en of dit gebrmk 
niet indruischt tegen de houding. die de vo~
weerders hadden behooren aan te nemen. Dit 
alles mist, meen ik, feitelijken gron~slag, 
waarvoor ik mij beroep op de overwegmgen 
uit het arrest, welke ik zooeven citeerde, maar 
bovenal op deze feiteli~ke vaststelling door den 
Hove, die aan alle dubia een emde maakt, dat 
de verweerders onder een geheel anderen naam 
een zelfden handel drijven als geïntimeerde. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van de eiscbe
resse in de kosten op de behandeling dezer 
zaak in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
O. dat uit het bestreden arrest, voorzoover 

thans v>in belang, blijkt : 
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dat de leden van de eischeres tot cassatie te 
's-Gravenhage het bedrijf van grossier in par
fumerieën, kappersbenoodigdheden en aanver
wante artikelen uitoefenen onder den naam 
Geskus en Compagnie, tot het voeren van wel
ken naam zij gerechtigd zijn ; 

dat de verweerders in cassatie, die eveneens 
te 's-Gravenbage een engroshandel drijven in 
soortgelijke artikelen onder den naam ,,'s-Gra
venbaagsche Parfumerie Groothandel C. F. 
G. ", in gidsen van den gemeentelijken tele
foondienst, in het Nederlandsche Kappersblad 
van September 1930 en in het feestprogramma 
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan 
van de Leidsche Kappersclub "Hulp en 
Vriendschap", advertenties hebben doen op
nemen van nader te vermelden inhoud ; 

dat eischeres bij inleidende dagvaarding 
stellende, dat verweerders door deze publica
ties kennelijk den indruk hebben willen ves
tigen, dat zij zijn de vennooten van de firma 
Geskus en Compagnie, bij het publiek opzet
telijk verwarring stichten en daardoor aan de 
eischeres de nader door haar omschreven 
schade veroorzaken, onder meer vergoeding 
heeft gevorderd van die schade ; 

dat de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
vonnis van 1 Maart 1932 de voormelde publi
caties ongeoorloofd heeft geacht en , in ver
band met een nader, thans niet ter zake doend 
verwijt, dat eischeres ook tot verweerders heeft 
gericht, baar tot getuigenbewijs heeft toege
laten; 

dat de verweerders, van dit vonnis in hooger 
beroep gekomen, hebben betwist, dat de pu
blicaties onrechtmatige daden tegenover eische
res opleveren, welke grief het Hof gegrond 
heeft bevonden, daaromtrent overwegende: 

,,dat al vormt de naam "Geskus" het hoofd
bestanddeel van den firmanaam, waaronder de 
leden van geïntimeerde handelen en r echt heb
ben te handelen, dit nog niet met zich brengt, 
dat het appellanten, die voorzegden familie
naam dragen en onder een geheel anderen 
naam een zelfden handel als de geïntimeerden 
drijven, verboden is hun familienaam in ver
band met hun handel te voeren; dat appel
lanten echter gehouden zijn te waken, dat bij 
het publiek niet de verwarring ontstaat, dat 
appellanten met de zaak van geïntimeerde in 
eenige verbinding staan en dat het onder
scheid tusschen de twee zaken duidelijk op den 
voorgrond treedt; 

"dat, wat de publicatie in de T elephoongids 
betreft, het onbetwist is, dat appellant F. Ges
kus voor de zaak, welke hij met zijn mede
vennoot C. B. Geskus drijft, naar buiten op
treedt door klanten t e bezoeken en nieuwe 
afnemers t e winnen, en het dus alleszins ver
klaarbaar is, dat behalve de zaak ook deze 
vennoot een telephoon heeft, waardoor hij ook 
buiten de kantooruren door zijn afnemers is te 
bereiken: 

"dat onder den naam van dezen appellant 
is g>plaatst eene advertentie, waarin F. Ges
kus is vermeld als lid van de 's-Gravenhaag
sche Parfumerie Groothandel C. F . G. o. m. 
met vermelding van het adres van het kantoor, 
magazijn en het telephoonnummer van deze 
zaak ; dat daaronder naar alphabetische rang
orde met slechts onderbreking van één naam, 
welke hier niet t er zake doet, volgt de firma-
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naam van geïntimeerde, waaronder ook eene 
advertentie dezer firma ; 

"dat hier van het veroorzaken van eenige 
verwaering geen sprake is ; dat toch zoo er
gens dan toch zeker hier het voor een ieder 
duidelijk is, dat partijen afzonderlijke zaken 
hebben en dat F . Geskus, de andere appellant, 
van wien hier niet is gerept, met de zaak 
Geskus & Co niets uitstaande heeft ; dat daar
bij komt, dat de door appellanten geplaatste 
advertentie op zeer duidelijke wijze inhoudt 
den firmanaam, waaronder appellanten han
deldrijven, zoo ook hun kantoor en telephoon
nummer en verwarring met kantoor en tele
phoonnummer van geïntimeerde, welke ook 
duid elijk zijn verrnE>ld, niet t e vreezen is; 

"dat bovendien beide partijen uitoefenen een 
groothandel en bij hun bestaande en toekom
stige afnemers meer onderscheidingsvermogen 
mag worden verondersteld dan bij het groote 
publiek; 

,,dan, wat de advertenties in voorzegd kap
persblad en feestprogramma betreft, ook hier 
van verwarring geen sprake kan zijn ; 

,,dat toch, wanneer de annonces in hun ge
heel worden bezien, appellanten duidelijk doen 
uitkomen, dat, zij beiden de vennooten zijn van 
de ' •-Gravenhaagsche Parfumerie Groothan
del C. F. G. en dat al wordt ook in de adver
tenties in voorzegde geschriften de familie
naam "Geskus" vermeld, zulks is geschied op 
eene zóódanige wijze, dat het verschil tusschen 
den handelsnaam, waaronder appellanten za
ken doen en dien van geïntimeerde voor een 
ieder volmaakt duidelijk hlijkt en zeker voor 
een gelijk boven overwogen beperkt puhlif'k 
voor hetwelk deze annonces ziJn bestemd;" 

dat het Hof op deze gronden, met gedeelte
lijke vernietiaing van het vonnis, eischeres 
niet-ontvanke1ijk heeft verklaard in haar vor
deringen, voorzoover die op voormeld!' publi
caties zijn gegrond, en voor het overige het 
vonnis bekrachtigd heeft ; 

0. dat de eischeres tegen 's Hofs arrest het 
volgende middel van cassatie heeft aange
voerd : zie concl. Proc.-Gen.; 

0. daaromtrent: 
dat de eerste bij het middel te berde ge

brachte grief, dat het Hof niet zou hebben 
onderzocht, of door het gebruik van den 
familienaam Geskus in verband met den aard 
der beide handelszaken en de plaats, waar zij 
gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tus
schen die zaken te duchten is, feitelijken 
grondslag mist , daar blijkens de boven weer
~egeven overwegingen van het aangevallen 
arrest het Hof zonder twijfel zich die vraag 
gesteld heeft en haar met stelligheid ontken
nend beantwoord heeft, al is dat - in aan
sluiting trouwens aan het door eischereq zei ve 
gevoerde betoog - in bewoordingen, die n iet 
letterl;jk den t e'kst volgen van art. 5 der Han
delsnaamwet, S. 1921 n°. 842; 

dat ook de tweede grief, in het middel ver
vat, niet tot cassatie kan leiden ; 

dat toch eischeres aan verweerders naar aan
leiding van de meer gemelde publicaties geen 
ander verwjjt heeft gemaakt dàn dat daar
door tot haar nadeel verwarring bij het pu
bliek wordt veroorzaakt tusschen de handels
zaken van partijen, maar het Hof dan ook 
niet had te onderzoeken, of die publicaties nog 
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op andere - door eischeres ook thans nog niet 
onthulde - wijze indruischten tegen de zorg
vuldigheid, welke den verweerders in het ge
bruik van hun familienaam betaamt tegen
over de eischeres ; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 400). 
( -. J.) 

3 Mei 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. artt,. 62ó, 1401; Gem.wet 
art. 77; Vleeschkeuringswet S. 1919 n°. 
ó24 art . 8.) 

Het oproepen van een gemeente als 
part,i in een geding in cassatie kan, zonder 
strijd met ai-t . 77 Gemeentewet, geschieden 
door den Burgemeester dier gemeente als 
haar vertegenwoordiger te dagvaarden. 
(I.c . was de niet-ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep opgeworpen, op grond dat 
niet de gemeente, doch de burgemeester 
gedagvaard was, Red.). 

Aantasting van eens anders eigendoms
recht is niet onrechtmatig, indien deze 
noodzakelijk is tot het afweren van een 
onmiddell\jk dreigend ernstig gevaar voor 
het leven of de gezondheid van derden. 
De Rechtb. heeft kennelijk deze noodzake
lijkheid voor de gemeente Haarlem ten 
deze aanwezig geacht, indien inderdaad 
komt vast te staan hetgeen aan de gemeen
te bewijzen is opgelegd. 

A. C. van der Veen, grossier in vleesch, 
wonende te Haarlem, eischer tot cassatie van 
een tusschen partijen gewezen vonnis van de 
Arr .-Rechtbank te Haarlem van 2 Mei 1933 
( . :r. 1934, 6ó4 Red.), advocaat Jhr. Mr. 
H . de Ranitz : 

· tegen: 
den Burgemeester der gemeente Haarlem, als 
zoodanig deze gemeente in rechte vertegen
woordigende, verweerder in cassatie, advocaat 
Mr. A. E. J. ysingh. 

Conclusie van den Proc.-Gen. Tak . 

Post alia: 
Tegen die uitspraak is thans het navolgende 

cassatiemiddel opgeworpen : ,,S. of v. t . van 
artt. 48 Rv., 11 A. B., 62ó, 1401, 1402, 1403 
B . W., 168, 209, 240 Gemeentewet, ó, 8, 16 
en 20 Vleeschkeuringswet, omdat de Recht
bank, ofschoon feitelijk vaststaat : 

1. dat de lit igieuse koe te Hillegom de 
keuringen, voorzien bij de artt . 4 en 5 der 
Vleeschkeuringswet, heeft ondergaan en het 
vleesch aldaar door den gemeentelijken Keu
ringsdienst onvoorwaardelijk is goedgekeurd 
en van de wettelijke goedkeuringsmerken 
voorzien; 

2. dat bij invoer te Haarlem het vleesch 
door den gemeentelijken Keuringsdienst al
daar is onderworpen aan een onderzoek , als 
bedoeld bij ar t . 8 der Vleeschkeuringswet, 
met gunstigen uitslag, waarna het is voor
zien van merkteekens, als bedoeld bij art . 16 
tweede lid, dier wet; 

3. dat desniettemin door den gemeentelij
ken Keuringsdienst te Haarlem de afgifte is 
geweigerd van het vleesch, voorzoover nog 
niet tevoren verkocht en geleverd (hart, lever, 
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tong, kop en pooten), zijnde de Keurings
dienst wel bereid geweest het vleesch af te 
geven op voorwaarde dat dit eerst zou worden 
gesteriliseerd, doch hebbende eischer althans 
aanvankelijk geweigerd op deze voorwaarde 
in te gaan ; 

de weigering van de Gemeente om het 
vleesch onvoorwaardelijk af te geven, niet 
zonder meer onrechtmatig heeft verklaard, 
doch heeft beslist, dat voor de beantwoording 
van de vraag, of de aan de Gemeente Haar
lem verweten weigering tot afgifte van het 
op het openbaar slachthuis nog voorhanden 
vleesch van de litigieuze koe in ongesterili
seerden toestand een onrechtmatig karakter 
draagt, beslissend is of dat vleesch al dan niet 
door tuberculose was aangetast, en ten deze 
van geen beteekenis is, of het gemeent elijk 
orgaan - de Keuringsdienst - dat het 
vleesch aan eischer onthield, daarbij al of 
niet in strijd met de Vleeschkeuringswet han
delde ; en op grond van deze - nader ge
motiveerde - overweging, na genoegzaam be
wezen te hebben geacht, dat het vleesch voor 
de consumptie geschikt was, den verweerder 
tot het in het vonnis omschreven tegenbewij s 
heeft toegelaten, met nevenbeslissingen, waar
bij de Rechtbank over het hoofd zag : 

1. dat een gemeente als zoodanig geen uit 
gebreideren plicht heeft om te waken voor 
de gezondheid harer ingezetenan, dan haar 
bij de Wet is opgelegd of toegelaten; 

2. dat de taak en bevoegdheid der ge
meenten en hare organen ten deze bij wet en 
verordening zijn geregeld, en dat maatrege
len, ook die ter beveiliging der openbare ge
zondheid en in geval van dringende nood
zakelijkheid, bepaaldelijk de tu schen par
t ijen vaststaande weigering der afgifte, on
rechtmatig zijn, indien eens anders (eischers) 
recht van eigendom daardoor wordt aangetast 
en die maatregelen niet rechtstr eeks berusten 
op bijzondere wettelijke bepalingen ; 

3. dat de verweerder , om zich t egenover 
eischers klacht te kunnen rechtvaardigen, een 
wet of verbindende verordening behoeft, en 
de door de Rechtbank aangehaalde wetsarti
kelen die rechtvaardiging niet opleveren, t er
wijl van bevoegdheden, d ie ui t het overige 
recht aan overheidslichamen zouden toekomen, 
en van voorrang van een volgens de Recht 
bank hoogeren plicht al evenmin sprake is; 

4. dat, ook al zou de gemeentepoli t ie be
voegd zij n geweest het vleesch, als dit t uber
culeus was, in bes lag te nemen, resp. aan 
eischers beschikking te onttrekking, daardoor 
aan de bovenomschreven weigering van den 
Kerugingsdienst het onrechtmatig karakter 
niet wordt ontnomen." 

Door verweerster is betoogd, dat het cas
satieberoep n iet-ontvangen kan worden, daar 
in het tegenwoordige ar t. 77 Gemeentewet, 
dat reeds van kracht was , toen de betrekke
lijke dagvaarding werd uitgebracht, bepaald 
wordt, dat de burgemeester de gemeente in 
alle rechtsgedingen vertegenwoordigt, zoodat 
niet eerstgenoemde, gelij k geschied is, doch 
de gemeente Haarlem in rechten had moeten 
zijn geroepen. Het wil mij voorkomen, dat 
deze exceptie ons niet behoeft te verontrusten. 
Ik houd haar immers voor gedekt, wij l het 
die gemeente is geweest, welke zich blijkens 
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hare processueele houding tegen de ingestelde 
actie heeft verdedigd, waaruit valt af te lei
den, dat zij heeft aangenomen, zelve dJ eigen
lijke procespartij te zijn en dat haar burge
meester haar als zoodanig representeert. 

Tot goed begrip van het middel zij aange
stipt, dat de Vleeschkeuringswet 1919, S. 524, 
in geen harer bepalingen eeii optreden als in 
den aanhef geschetst toelaat, maar dit even
min met zoovele woorden verbiedt. Toch ben 
ik van meening dat, ondanks het ontbreken 
eener positieve wettelijke regeling, voor dit 
geval ten onrechte aan de bovengemelde ge
meente een wederrechtelijk optreden verweten 
wordt, indien bewezen zou worden, dat de 
"litigieuse koe tuberculeuse verschijnselen 
vertoonde en het nuttigen van haar vleesch 
voor de gezondheid gevaarlijk was". Immers 
krachtens art. 168 Gemeentewet behoort aan 
den raad het maken van de verordeningen, 
die in het belang der openbare orde, zedelijk
heid en gezondheid worden vereischt en van 
andere, betreffende de huishouding der ge
meente, waaruit volgt, dat behartiging van 
den algemeenen gezondheidstoestand behoort 
tot de grootere rubriek van de gemeentelijke 
huishouding en dat de behartiging dier huis
houding is gemeentetaak. Evenals het nu tot 
de ongeschreven politietaak moet gerekend 
worden dronken lieden in het belang hunner 
eigene veiligheid en die van anderen en in 
het belang der openbare orde van de straat 
te verwijderen en in politiebewaring te stel
len, acht ik het in dit geval den ongeschreven 
plicht der gemeente te zorgen, dat de gezond
heidstoestand harer ingezetenen niet bedreigd 
worde door het in omloopbrengen van moge
lijk tuberculeus vleesch. Voor de politie ten 
opzichte van beschonkenen heeft Uw Raad de 
omschreven bevoegdheid steeds geaccepteerd 
en ik geloof, dat hier van dezen juisten weg 
niet zal worden afgeweken . 

Er is evenwel meer. Art. 41 Sr. heft toe
rekenbare schuld op in geval van noodweer 
en maakt van eene in het algemeen onrecht
matige daad eene rechtmatige, wanneer de 
voorwaarden van noodweer zijn verwezenlijkt. 
Daaraan valt hier te denken en zoo mag ook 
ce houding der gemeente aan de hand van 
dat artikel verklaard en dan gerekend wor
den tot d ie daden, welke in beginsel onrecht
matig zijn, doch geoorloofd moeten worden 
geacht, indien blijkt, dat zij gepleegd worden 
ter bescherming van eigen en anderer lijf of 
goed tegen oogenblikkelijke, wederrechtelijke 
aanranding. 

Dit alles leidt mij er toe het cassatieberoep 
voorzoover de onderdeelen een, twee en drie 
van het middel betreft af te wijzen. 

Ook echter het vierde onderdeel daarvan 
lijkt mij verwerpelijk. Verweten is immers aan 
de gemeente Haarlem, het plegen eener on
rechtmatige daad door inbeslaggenomen rund
vleesch niet vrij te geven. Welk harer organen 
zich daaraan heeft schuldig gemaakt, doet der
halve niet ter zake, omdat net aankomt op de 
daad als zoodanig. niet op het orgaan, dat 
haar bedreef. 

Ik concludeer mitsdien tot verwerping van 
het beroep, met veroordeeling van den eischer 
in de kosten op de behandeling dezer zaak in 
cassatie gevallen. 
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De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis en het von

nis van de Arr.-Rechtbank te Haarlem van 
30 Juni 1931, waarnaar eerstvermeld vonnis 
voor de feiten verwiist, voor zoover thans van 
belang, blijkt : . 

dat de eischer tot cassatie, van der Veen, 
op of omstreeks 7 October 1930 te Hillegom 
een hem toebehoorende koe heeft geslacht: 

dat de koe te Hillegom aan de bij de 
Vleesch.keuringswet voorgeschreven keuringen 
i~ onderworpen en het van de koe afkomstige 
vleesch aldaar onvoorwaardelijk is goedge
keurd en van de wettelijke goedkeuringsmer
ken is voorzien ; 

dat van der Veen, na hart en lev9r der 
koe te hebben verkocht, het overige vleesch 
der koe te Haarlem heeft ingevoerd en dit 
vleesch aldaar door den gemeentelijken keu
ringsdienst is onderworpen aan het onderzo~k, 
vermeld in artikel 8 der genoemde wet, en 
zulks met gunstigen uitslag, waarna het is 
voorzien van merkteekens, als bedoeld in ar
tikel 16, tweede lid, dier wet; 

dat desniettemin de gemeentelijke Keu
ringsdienst te Haarlem het ingevoerde vleesch, 
behoudens een niet ter zake doende gedeelte 
daarvan, heeft geweigerd af te geven, tenzij 
het eerst zou worden gesteriliseerd, onder 
mededeeling dat het vleesch tuberculeus was, 
hetgeen nader zou zijn bemerkt,, doordat de 
van de koe afkomstige nieren miliaire tuber
culeuze haarden zouden hebben vertoond ; 

dat van der Veen, die voordat de afgifte 
van het vleesch was geweigerd dit had ver
kocht voor f 220 aan zekeren Zonneveld, niet 
wenschte in te gaan op de gestelde voorwaarde 
van sterilisatie en vervolgens tegen de ge
meente Haarlem eene vordering heeft inge
steld op grond dat de weigering tot afgifte 
van het vleesch in ongesteriliseerden toestand 
onrechtmatig is, tot vergoeding van f 220 we
gens gemis van den voor het vleesch bedon
gen koopprijs en van f 100 wegens derving 
van de winst, die hij met het bedrag van 
dien koopprijs zou hebben kunnen behalen; 

dat de gemeente Haarlem tegen de inge
stelde vordering onder meer aanvoerde, dat 
zij ter wille van de op het spel staande be
langen van de gezondheid van derden niet 
anders mocht handelen dan zij deed ; 

dat van der Veen er zich nader op heeft 
beroepen, dat vleesch, dat door de gemeente 
Hillegom eenmaal is goedgekeurd, bij invoer 
te Haarlem door deze gemeente niet meer 
volledig mag worden herkeurd, doch overeen
komstig art. 8 der Vleeschkeuringswet slechts 
mag worden onderworpen aan een onderzoek 
of sedert de keuring te Hillegom veranderin
gen zijn opgetreden, waardoor het vleesch 
voorwaardelijk goedgekeurd of afgekeurd moet 
worden, en dat van zoodanige verandering 
ten deze geen sprake i~ geweest ; dat hij voorts 
heeft staande gehouden, dat de koe niet tu
berculeus was en het van haar afkomstige 
vleesch voor de consumptie geschikt was, en 
dat de gemeente Haarlem hem ten onrechte 
verhinderd heeft zijn leveringsplicht tegen
over Zonneveld na te komen ; 

0. dat de Rechtbank b\i het bestreden von
nis op grond van den gunstigen uitslag van 
de keuringen te Hillegom en van het onder-
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zoek ingevolge art. 8 der Vleeschkeuringswet 
t e Haarlem heeft geoordeeld, dat van der 
Veen genoegzaam bewijs heeft geleverd voor 
zijne stelling, dat het vleesch voor de con
sumptie geschikt was, t erwijl zij de gemeente 
Haarlem t er levering va n t egenbewijs heeft 
toegelat en om door getuigen te bewijzen, dat 
de koe tuberculeuze verschijnselen vertoonde 
en het nuttigen van haar vleesch gevaarlijk 
voor de gezondheid was ; 

dat voorts de R echtbank, voor het geval 
da t de gemeente in dit bewijs slaagt, heeft 
beslist, dat deze niet onrecht matig heeft ge
handeld door t.e weigeren het vleesch in on
gest eriliseerd en t oest an tl t er beschikking van 
va n der Veen te stellen , waaromtrent de 
R echtbank overweegt: 
. ,,dat de R echtbank van meening is, dat het 
de plich t eener gemeent e, als zoodanig, is om 
te waken voor de gezondheid harer ingezet e
nen, voor welke meening zij steun vindt in 
de artikelen 168, 209 sub 1 en 240 sub a d er 
Gemeentewet ; · 

"da t nu, wil de gemeente in staat zijn haar 
taak t en deze behoorlijk te vervullen, haar 
een ruime bevoegdheid niet mag worden ont
zegd, om, in geval van dringende noodzake
lijkheid, maatregelen t e nemen ter beveiliging 
der openbare gezondheid , ook al berusten die 
maatregelen niet r ech tstreeks op bijzondere 
wettelijke bepalingen ; dat t ot deze maatrege
len zeker is t e r ekenen , het, t er voorkoming 
van verspreiding van voor de gezondheid 
schadelijke waren, onttrekken van die waren 
aan het verkeer , desnoods door ze onbruik
baar t e maken of t e vern ietigen, hetgeen de 
gemeente, bij gebreke van een wettelijk voor
schrift, rlat haar daarbij tot hot geven van 
schadevergoeding verplicht (art. 153 Gr ond
wet werd t ot dusver niet ingevoerd) , ook 
zonder schadeloosstelling zal kunnen doen ; 

"dat mitsdien, zoo het vleesch inderdaad 
tuberculeus was, de gemeente H aarlem het 
recht bad dit in ongesterili seerdeJ1 t oeRtand 
aan den rechthebbende t e onthouden; dat het 
beroep van eischer op de Vleeschkenrings
wet, ingevolge welke het 0p de bij cJie wet 
voorgeschreven wijze goedgekeurde vleesch 
t er verhandeling zou moeten worden afge
geven, t en deze faalt, daar t och die wet on
verlet laat de uit het overige ncht aan Over
heidslichamen toekomende bevoegdheden, ter
wijl zou in casu strijd van r echtsplichten heb
ben bestaa n , n .l. van de plicht t ot afgifte 
volgens de Vleeschkeuringswet met de l.licht 
tot wa.ken voor de openbare gezondhei , aan 
laatstgenoemde plicht , de hoogere, voorrang 
zou toekom en ; 

,,dat eischer nog heeft betoogd, dat, afge
zien daarva n of wellicht de gemeent epolitie 
bevoegd zou zijn geweest het vleesch, zoo dit 
t uberculeus wa~, in beslag t e nemen , in ied er 
geval de K euringsdienst t en deze geheel onbe
voeg<lelijk is opgetreden, doch dat d it betoog 
niet t erzake di enende is ; dat immers, aa nge
nomen , dat de K euringsdienst in casu niet het 
aangewezen rrÎemeenteorgaan was, doch het 
meer speciaa de taak van de gemeente
politie was geweest om, zoo daartoe gronden 
waren, het vleesch aan eischer 's beschikking 
t e onttrekken, (hetgeen die politie dan, ware 
h11,ar hulp ingeroepen , ook zeker bad behoo-
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ren t e doen), zulks slechts zou medebrengen, 
dat de gemeente zich va n de haar toekomende 
bevoegdheid zou hebben bediend door middel 
va n een daartoe niet aangewezen orgaan ; 

"dat nu geenszins is ges t eld en ook niet 
aannemelijk is dat de pret ense schade be
paaldelijk voortvloeit uit de omstandigheid , 
dat de gemeente door een onbevoegd orgaan 
zou hebben geha ndeld, zoodat tusschen die 
omstandigheid en de beweerde schade oorza 
kelijk verband ont breekt ;" 

O. da t t egen het best reden vonnis als mid 
del va n cassatie wordt aangevoerd : Zie Concl . 
P roc .-Gen. ; 

0. dat de verweerder den eisober in het 
door dezen ingesteld beroep in cassatie niet
ontvankelijk acht, omdat in strijd met de 
wett elijke bepalingen niet de gemeente Haar 
lem doch het hoofd van haar plaat selijk be
stuur in diens hoedanigheid is gedagvaard, 
t erwijl niet de Burgemeester doch de ge
meente zelve in het geding behoort t e staan ; 

dat de H . R . oordeelt, dat het oproepen 
van eene gemeente als par t ij in een geding in 
cassatie zonder strijd met de op dit stuk gel
dende wetsbepalingen, in het bijzonder ar t. 
77 der Gemeentewet, kan geschieden door t e 
dagvaarden den Burgemeester dier gemeente 
als haar vertegenwoordiger in dat geding ; 

dat derhalve de voorgestelde niet-ontvanke
lijkheid moet worden verworpen ; 

0 . alsnu omt rent het middel van cassatie : 
dat de R echtbank heeft aa ngenomen , dat , 

indien inderdaad de koe tuberculeuze ver
schijnselen vertoonde en het nut tigen van haar 
vleesch i;:evaarlijk was voor de gezondheid, er 
voor de~ gemeente eene dringende noodzake
lijkheid bestond om ter beveiliging van de 
openbare gezondheid het v]eesch n;et onge
steriliseerd aan eischer af te geven ; 

dat bij het middel hiertegen wordt aange
voerd, dat de in deze weigering gelegen aan
tasting van het eigendomsrecht van den eischer 
slechts dan voor de gemeente geoorloofd is, 
indien zij tot die weigering op grond van 
eenige wettelijke bepaling bevoegd is, welke 
bevoegdheid echter noch uit de Vleesohkeu
ringswet noch uit de door de R echtbank aan
gehaalde wetsbepalingen volgt ; 

dat hierbij wordt voorbijgezien, dat aantas
ting van eens anders eigendomsrecht niet on
rechtmat ig is, indien deze noodzakelijk is tot 
het afweren van een onmidde~jk dreigend, 
ernstig gevaar voor het leven of de gezond
heid va n derden ; 

dat de R echtbank kennelijk evengenoemde 
noodzakelijkhe.id voor de gemeente H aarlem 
ten deze aan"' ezig heeft geacht, indien inder
daad komt vast te staan hetgeen aan de 
gemeente t e bewijzen is opgelegd ; 

dat uit het voorafgaande volgt , dat wat er 
ook overigens zij van de hierboven weerge
geven overwegingen van het bestreden von
nis, de beslissing van de Rechtbank, da t , in
dien de gemeente in het haar opgelegde be
wijs slaagt, de weigering door haren K eu
ringsdienst t ot afgifte van het vleesch in on
gesteriliseerden toest and niet onrechtmatig was, 
bij het middel vruchteloos wordt aangetast ; 

dat derhalve het middel ongegrond is ; 
Verwerpt bet beroep ; (S11,laris f 450. Red. ). 

(N. J . ) 
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27 Juni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Havengeld in de gemeente Am
sterdam). 

De R . v . B. is van oordeel, dat, waar in 
art . 4, lid 5, der Verordening op de heffing 
van het Havengeld in de gemeente Am
sterdam voor de toepassing van het door
vaarttarief - een tarief dat juist overeen
komstig art. 287 Gem.,vet is ingesteld -
onder meer als voorwaarde wordt gesteld, 
dat de vaartuigen niet langer dan 24 uur 
binnen de gemeente verblijven, bedoeld is, 
dat de vaartuigen niet langer dan 24 uur 
van het openbaar gemeentewater gebruik 
maken. 

' !echts door deze uitlegging wordt aan 
dat artikel een zin gegeven, die met den 
aard van het havengeld, dat overigens in 
de verordening overeenkomstig art . 275 
en art. 287 der Gemeentewet geregeld is, in 
nvereenstemming is en daarom geacht 
w oet worden met de bedoelingen van den 
gemeentelijken W'l'tgever te strooken. 

Aangezien de "Antgene" inderdaad niet 
langer dan 24 uur in liet openbaar gemeen
tewater heeft verbleven en ook overigens 
aan de voorwaarden, waaronder volgens 
art . 4, lid 5, het doorvaarttarief kan worden 
toegepast voldaan is, had het van belang
h ~bbende geheven havengeld berekend 
moeten worden naar f 0.02½ per ton. 

De uitlegging, welke de R. v . B. geeft 
van art. 4, lid 5, der heffingsverordening, is 
onvereenigbaar met de duidelijke woorden 
van het voorschrift en met het stelsel der 
verordening, gelijk dit in de toelichting tot 
het middel op juiste wijze is uiteengezet. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur der Gemeentebelastingen te Amster
dam, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen aldaar van 
20 Dec. 1933, betreffende den na te melden 
aanslag, op 1 Mei 1933 opgelegd aan A., geves
t igd aldaar, in het Haven~eld der gemeente 
Amsterdam; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot v arwerping van het 
beroep; 

0. dat in de Verordening op de heffing van het 
Havengeld in de gemeente Amsterdam onder 
meer de volgende bepalingen voorkomen : 

Artikel 1. Onder den naam van havengeld 
wordt een belasting geheven van zeeschepen, 
binnenvaartuigen, werk- en houtvlotten voor 
het varen in of door of het ver blij ven in het 
watergebied der Gemeente. 

Artikel 4, eerste lid . Het havengeld van 
binnenvaartuigen bedraagt, voor iedere ton van 
1000 kilogram laadvermogen, voor vaartuigen, 
geen stoombooten zijnde, per reis f 0.04, per 
kalenderjaar f 0.80; 

Vijfde lid : Met afwijking van het vorenstaand 
tarief bedraagt het havengeld per reis van 
vaartuigen, welke in de Gemeente niet laden of 
lo sen, geen passagiers in- of ontschepen en 
welke daar niet langer dan 24 uur verblijven, 
Zondagen niet medegerekend, f 0.02½ per ton . 

Artikel 5, eerste lid : Het havengeld van bin
nenvaartuigen per reis strekt voor een tijdvak 
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van een maand. Bij langer verblijf in de Ge
meente wordt voor elk volgend tijdvak van 
een maand of gedeelte daarvan opnieuw haven
geld geheven tot een bedrag, gelijk aan het 
havengeld per reis. 

Artikel 6, eerste lid: Van binnenvaartuigen, 
welke geheel of hoofdzakelijk worden gebezigd 
binnen de Gemeente, alsmede van pleiziervaar
tuigen, welke in de Gemeente worden gehouden, 
wordt het havengeld geheven , uitsluitend naar 
het tarief per kalenderjaar. 

Artikel 9 : H et havengeld van binnenvaartui
gen, dat per reis wordt geheven, is verschuldigd 
telkens als het vaartuig de Gemeente aandoet, 
en van binnenvaartuigen wegens langer verblijf 
in de Gemeente dan van een maand telkens bij 
het ingaan van een nieuwen termijn.; 

0 . dat van belanghebbende voor een binnen
vaartuig, het sleepschip "Antgene", meten de 
498 ton van 1000 kg, op 1 Mei 1933 havengeld 
is geheven met toepassing van art . 4, eerste lid, 
der heffingsverordening, immers t en bedrage 
van 498 X f 0.04 off 19.92; dat de directeur der 
gemeentebelastingen die heffing bij beschikking 
op bezwaarschrift heeft gehandhaafd en belang
hebbende van die beschikking in beroep is ge
gaan, aanvoerende dat naar het zoogenaamde 
doorvaarttarief van art . 4, vjjfdeiid, ten beloope 
van f 0.02½ Eer ton, had moeten zijn geheven; 

0. dat de Raad van Beroep als vaststaande 
heeft aangenomen, dat de "Antgene" gedurende 
ongeveer een jaar aan den Omval bij de Erdal
fabriek, dit is binnen de grenzen der gemeente 
Amsterdam, in provjnciaal water beeft gelegen 
en vervolgens op 1 Mei 1933 door het openbaar 
gemeentewater is gevaren naar de rijksmarine
werf, eveneens in die gemeente gelegen, waar 
het in rijkswater ligplaats heeft genomen en 
sindsdien is gebleven; dat het in het openbaar 
gemeentewater niet langer dan 24 uur heeft 
verbleven en gedurende den t ij d niet geladen of 
gelost en geen passagiers in- of ontscheept heeft; 

dat de Raad vervolgens heeft overwogen : 
dat, in verband met het aan de heffingsver

ordening ten grondslag liggende art. 275 der 
Gemeentewet, onder de woorden "Watergebied 
der Gemeente" in art. 1 dier verordening ver
staan moet worden "het openbaar gemeente
water", omdat, naar uit genoemd art. 275 moet 
worden afgeleid, alleen het gebruik maken van 
openbaar gemeentewater of van openbare 
gemeentelijke haveninrichtingen tot de heffing 
van havengeld aanleiding kan geven; 

dat belanghebbende wegens het verblijven in 
provinciaal of rijkswater, al behoort dat water 
tot het gebied der gemeente Amsterdam, dus 
geen havengeld verschuldigd is; 

dat voor de hand ligt, dat, indien het verblijf 
in provinciaal of rijkswater binnen de gemeente 
op zich zelf tot een heffing van havengeld geen 
aanleiding kan geven, dat verblijf evenmin op 
de hoogte van de heffing van havengeld wegens 
het gebruik van openbaar gemeentewater vóór 
of na dat verblijf verschuldigd van invloed kan 
zijn, t e minder daar art. 287 der Gemeentewet 
bepaalt dat de heffing der bij art. 275 ge
noemde gelden zich moet richten naar het ge
bruik, dat van de daar bedoelde werken en 
inrichtingen wordt gemaakt, en het verblijf in 
provinciaal of rijkswater met het gebruik van 
het openbaar gemeentewater niets heeft te 
maken; 
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dat de Raad op grond van het bovenstaande 
van oordeel is, dat, waar in art. 4, lid 5, voor de 
toepassing van het doorvaarttarief - een tarief 
dat juist overeenkom, tig bovengenoemd voor
schrift van art, 287 der Gemeentewet is inge
steld - onder meer als voorwaarde wordt ge
steld, dat de vaartuigen niet langer dan 24 uur 
binnen de gemeente verblijven, bedoeld is, dat 
de vaartuigen niet langer dan 24 uur van het 
openbaar gemeentewater gebruik maken ; 

dat slechts door deze uitlegging aan dat 
artikel een zin wordt gegeven, die met den aard 
van het havengeld, dat overigens in de verorde
ning overeenkomstig art. 275 en art. 287 der 
Gemeentewet geregeld is, in overeenstemming is 
en daarom geacht moet worden met de bedoe
lingen van den gemeentelijken wetgever te 
strooken; 

dat, aangezien de "Antgene" inderdaad niet 
lager dan 24 uur in het openbaar gemeentewater 
heeft verbleven en ook overigens aan de voor
waarden, waaronder volgens art. 4, lid 5, het 
doorvaarttarief kan worden toegepast voldaan 
is, het van belanghebbende geheven havengeld 
berekend had moeten worden naar f 0.02½ per 
ton ; 

Op welke gronden de Raad, met vernietiging 
van de aangevallen beschikking, het ten deze 
geheven havengeld heeft verminderd tot f 12.45; 

0. dat de directeur der gemeentebelastingen 
als middel van cassatie opwerpt : 

Schending of verkeerde toepassing van art . 4 
der heffingsverordening en ter toelichting be
toogt: 

Overeenkomstig art. 275 der Gemeentewet 
wordt het havengeld slechts geheven bij een 
werkelijk gebruik of genot van de openbare 
havenwerken der Gemeente, en overeenkomstig 
art. 287 dier wet richt het tarief zich naar het 
gebruik dat van die havenwerken wordt ge
maakt, zonder dat evenwel elk, naar tijdsduur, 
verschillend gebruik naar een daarmede reke
ning houdend tarief wordt belast. 

Een dusdanig precieuse differentiatie kan in 
deze Gemeente, waar de vaartuigen bijna steeds 
afwisselend in Gemeentewater, Rijkswater, 
Provinciaalwater en Polderwater verblijven, 
onmogel\jk in het tarief worden aangebracht, 
daar zij de heffingsverordening practisch onuit
voerbaar zou maken. 

Niettemin tracht de verordening in haar 
tarief het verschillend gebruik der openbare 
havenwerken van de Gemeente zooveel mogelijk 
te benaderen. Zij doet dit, door het tarief te 
binden aan tijdvakken van verbl\if van de 
vaartuigen binnen de Gemeente. Deze tijdvak
ken zijn een kalenderjaar, een maand, en vier
entwintig uur. De gemeentelijke wetgever is er 
zich volkomen van bewust geweest, dat een 
aldus afgebakend tarief niet volmaakt is, dat 
het werkelijke gebruik of genot van de haven
werken der Gemeente niet steeds geheel parallel 
zal loopen met de tijdvakken van verblijf van de 
vaartuigen binnen de Gemeente. De bovenver
melde bijzondere plaatselijke omstandigheden 
laten echter een scherpere uitwerking van het 
tarief niet toe. 

Zoo kent de verordening, in art. 4, eerste lid, 
naast het tarief per kalenderjaar een tarief per 
reis, dat, blijkens art. 5, eerste lid, strekt voor 
een tijdvak van een maand, en, in art . 4, vijfde 
lid, een uitzonderingstarief voor doorvarende 
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schepen. Dit laatste tarief is derhalve van toe
passing op een geconstateerd gebruik der ge
meentelijke havenwerken, hetwelk, ongeacht 
den feitelijken duur van dit gebruik, zijn be
grenzing vindt in een verblijf in de Gemeente 
van niet langer dan 24 uur. 

Deze om practische redenen in~estelde begren
zing van een overigens werkelijk gebruik der 
gemeentelijke havenwerken is niet met art . 275 
of art. 287 der Gemeentewet in strijd,. 

De uitlegging, welke de Raad van Beroep 
aan de zinsnede van art. 4, al. 5 "en welke daar 
niet langer dan 24 uur verblijven" meent te 
moeten geven, waarbij hij de toepasselijkheid 
der bepaling verbindt aan een gebruik der 
gemeentelijke havenwerken van niet langer dan 
24 uur, wordt dus geenszins door de wet ge
eischt. 

Deze interpretatie is voorts onjuist, daar zij 
de duidelijke bewoordingen van de bepaling 
van art. 4, al. 5 miskent. 

0. daaromtrent : 
dat inderdaad de uitlegging, welke de Raad 

van Beroep geeft van art. 4, vijfde lid, der 
heffingsverordening, onvereenigbaar is met de 
duidelijke woorden van het voorschrift en met 
het stelsel der verordening, gelijk dit in de 
toelichting tot het middel op juiste wijze is 
uiteengezet; 

dat het middel dan ook gegrond is, zoodat de 
bestreden uitspraak geen stand kan houden; 

dat de Hooge Raad de hoofdzaak kan be
slissen ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den directeur 

der gemeentebelastingen. 
(W.) 

27 J uni 1934. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Havengeld in de gemeente Am
sterdam.) 

De bepalingen der verordening, waarop 
de aanslag steunt, zijn in strijd met het 
voorschrift, vervat in het slot van het 
eerste lid van art. 287 Gem.wet, dat de 
heffing van rechten, loonen en andere 
gelden ter zake van het gebruik of •genot 
van werken en inrichtingen als bedoeld in 
art. 275, zich moet richten naar het ge
bruik, dat van de werken en inrichtingen 
wordt gemaakt, met dien verstande, dat 
betaling bij wijze van abonnement kan 
worden toegestaan. 

Hoezeer de bepaling, dat de heffing zich 
moet richten naar het gebruik, niet mee
brengt, dat elk verschillend gebruik naar 
een daarmede rekening houdend tarief 
moet worden belast, het is zoowel met de 
bewoordingen als met de geschiedenis der 
bepaling in strijd om als retributie van 
den gebruiker een vaste som per jaar te 
heffen, onafhankelijk van de mate, waarin 
in dat jaar van de werken of inrichtingen 
der gemeente gebruik wordt gemaakt. 

Weliswaar houdt genoemde wetsbepaling 
tevens in, dat betaling bij wijze van abon
nement kan worden toegestaan, doch dit 
beteekent niet, dat aan den gemeentelijken 
wetgever wordt toegestaan het nemen van 
een abonnement dwingend voor te schrij
ven, maar alleen dat deze het tarief al dus 
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vermag in te richten, dat aan den be las
tingplichtige, d ie zich wil abonneeren , kan 
worden toegestaan het recht in één som 
per jaar te betalen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur der Gemeentebelastingen te Amster
dam, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen aldaar 
van 22 Febr. 1934, betreffende een aanslag 
voor het belastingjaar 1932 in het havengeld 
der gemeente Amsterdam opgelegd aan A. 
a ldaar; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen. , strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0 . dat de verordening op de heffing van het 
Havengeld in de gemeente Amsterdam onder 
meer bepaalt: 

Art. 1. Onder den naam van havengeld 
wordt een belasting geheven van zeeschepen, 
binnenvaartuigen, werk- en houtvlotten voor 
het varen in of door of het verblijven in het 
watergebied der gemeente. 

Art. 4, l id 1 (voor zoover hier van belang). 
Het havengeld van binnenvaartuigen bedraagt 
voor iedere ton van 1000 kg laadvermogen : 
voor vaartuigen geen stoombooten zijnde, per 
reis f 0.04 met een minimum van f 0.16 per 
vaartuig, per kalenderjaar f 0.80 met een 
minimum van f 3.20 per vaartuig. 

Art. 5, lid 1. Het havengeld voor binnen
vaartuigen per reis• strekt voor een tijdvak 
van één maand. Bij langer verblijf in de ge
meente wordt voor elk volgend tijdvak van 
een maand of een gedeelte daarvan opnieuw 
havengeld geheven tot ·een bedrag, gelijk aan 
het havengeld per reis. 

Art. 6, lid 1 en 2. Van binnenvaartuigen, 
welke geheel of hoofdzakelijk worden gebezigd 
binnen de gemeente, alsmede van pleiziervaar
tuigen, welke in de gemeente worden gehou
den, wordt het havengeld geheven uitsluitend 
naar het tarief per kalenderjaar . 

Van andere binnenvaartuigen geschiedt de 
heffing per reis of per kalenderjaar ter keuze 
van den schipper of den eigenaar van het 
vaartuig. 

Art. 12. De schipper of e igenaar van een 
binnenvaartuig, dat geheel of hoofdzakelijk 
bestemd is tot het gebruik binnen de ge
meente of van een pleiziervaartuig, dat in de 
gemeente zal worden gehouden, is verplicht, 
vóórdat hij het vaartuig in gebruik neemt, 
daarvan aangifte te doen aan het Hoofdkan
toor der Gemeentebelastingen, door het invul
len van een daartoe bestemd biljet, waarvan 
het formulier wordt vastgesteld door B. en W. 

Van het doen van deze aangifte wordt aan 
den aangever een bewijs afgegeven en het 
vaartuig wordt, ten name van den eigenaar, 
in een register ingeschreven. Indien de ver
plichting tot aangifte, volgens het eerste lid 
niet wordt nagekomen, wordt - onverminderd 
de toepassing van art. 18 - het vaartuig 
ambtshalve in het register ingeschreven, van 
welke inschrijving den schipper of eigenaar 
door den Directeur der Gemeentebelastingen 
schriftelijke mededeeling wordt gedaan. 

Art. 13, lid 1. Voor elk in het register in-
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geschreven vaartuig wordt het havengeld over 
het loopende jaar en, zoolang het niet van het 
register is afgevoerd, ook over ieder volgend 
jaar geheven. 

Art. 15. Voor het havengeld van vaartui-
gen, dat uitsl uiténd per kalenderjaar wordt 
geheven, worden kohieren opgemaakt. 

0. dat belanghebbende op 25 Juni 1932 een 
kano, uit de werkplaats waar deze vervaardigd 
was, door het openbare vaarwater der ge
meente Amsterdam vervoerd heeft naar een 
binnen he.t gebied dier gemeente gelegen doch 
niet tot het openbaar vaarwater daarvan be
hoorende haven; 

dat zij bij deze gelegenheid in het openbaar
vaarwater der gemeente is aangetroffen do01· 
een ambtenaar van den sluis-, brug- en haven
gelddienst en deze toen van haar het haven
geld ingevolge art. 4 der verordening per reis·. 
verschuldigd, ten bedrage van f 0.16 heeft 
gevorderd, aan welke vordering toen is vol
daan; 

dat bedoeld vaartuig na 25 Juni 1932 geen 
gebruik meer heeft gemaakt van het openbaar· 
vaarwater der gemeente of van eenige ge
meentelijke haveninrichting; 

dat bij gebreke van een aangifte van belang
hebbende het vaartuig ambtshalve in het bij" 
art. 12 der verordening bedoelde register is 
ingeschreven en daarna aan belanghebbende 
een aanslag is opgelegd ten bedrage van 
f 3.20, zijnde ingevolge art. 4 der minimum 
voor het per kalenderjaar verschuldigde ha
vengeld; 

0. dat de Directeur der Gemeentebelastingen 
dezen aanslag op de reclame van belangheb
bende heeft gehandhaafd, doch de Raad van 
Beroep de beschikking van den Directeur, zoo
mede den aanslag heeft vernietigd, na, voor 
zooveel thans nog van belang, te hebben over
wogen: 

dat belanghebbende heeft aangevoerd, dat 
de kano, na 25 Juni 1932, toen dit vaartuig · 
van Amsterdam naar buiten het watergebied 
dier gemeente was gebracht, waarvoor het ver
schuldigde havengeld op dien datum direct 
betaald is, niet meer binnen het watergebied 
der gemeente is geweest en dit vaartuig clan 
ook niet gezegd kan worden geheel of hoofcl
zakel ijk binnen de gemeente te zijn gebezigd; 

dat de directeur der Gemeentebelastingen 
zich op het standpunt heeft gesteld, dat be
langhebendes kano is een pleiziervaartuig, dat 
binnen de gemeente wordt gehouden, en heeft 
betoogd dat dit vaartuig ingevolge art. 12, 
laatste lid, bij gebreke van een aangifte in 
het register moest worden ingeschreven, en dat 
ingevolge art. 13 daarvoor over het loopencle 
jaar een aanslag in het havengeld moest wor
den opgelegd, die volgens art. 6 terecht naar 
het in art. 4 opgenomen tarief per kalender
jaar berekend is; 

dat het standpunt van den directeur dat be
langhebbende's kano is een pleiziervaartuig, 
dat in den zin van art. 6, le lid, en art. 12, 
le lid, der verordening binnen de gemeente· 
wordt gehouden, kennelijk berust op de stel
ling, dat die artikelen betreffen zoowel p lei
ziervaartuigen, die binnen het openbaar vaar
water der gemeente worden gehouden, als p lei
ziervaartuigen, die, zij het binnen de grenzen 
der gemeente, niet in het openbaar water dier-
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gemeente worden gehouden; 
dat echter de toepassing dier artikelen vol

gens de uitlegging, die de directeur blijkbaar 
daaraan geeft, tot consequenties zou leiden, 
die in strijd zijn met de aan de verordening 
ten grondslag liggende artt. · 275 en 287 der 
Gem entewet; 

dat immers, indien a ls een pleiziervaartuig 
binnen de gemeente gehouden in den zin van 
artt. 6 en 12 ook wordt beschouwd een plei
ziervau.rtuig, dat, zij het binnen de grenzen 
der gemeente, niet in het openbaar gemeente
water wordt gehouden, in de eerste plaats door 
toepa sing van art. 13 havengeld geheven zou 
kunnen worden, ook ronder dat het desbetref
fende vaartuig ooit binnen het openbaar ge
meentewater gevaren of verb leven had, het
geen in strijd is met art. 275 der Gemeentewet, 
welk arti kei a lleen betreft gelden geheven 
voor het gebruik of genot van voor den open
baren dienst bestemde gemeentewerken, be
zittingen of inrichtingen en dat van door of 
van wege het gemeentebestuur verstrekte 
diensten, en in de tweede plaats door toepas
sing van art. 6 de hoogte van de heff ing van 
het havengeld dat voor binnen de gemeente 
gehouden pleiziervaartuigen steeds naar het 
tar ief per kalenderjaar WOl'dt berekend, door 
een omstandigheid zou worden beïnvloed, die 
met het gebrn ik van het openbaar gemeente
water of de gemeentelijke haveninrichtingen 
niets te maken heeft, hetgeen in strijd is met 
art. 287 der Gemeentewet, welk artikel be
paalt, dat de heffing van de bij art. 275 voor
noemd geheven gelden zich moet richten naar 
het gebruik, dat van de werken en inrichtin
gen wordt gemaakt; 

dat een uitlegging, die tot dergelijke conse
quentie voert, indien een andere opvatting 
omtrent de beteekenis van de woorden "in de 
gemeente worden gehouden" in art. 6 en "in 
de gemeente zal worden gehouden" in art. 12 
mogelijk is, niet geacht kan worden met de 
bedoelingen van den gemeentel ij ken wetgever 
te st rooken en de Raad daarom aanneemt, dat 
met de woorden " in de gemeente" in die arti
kelen bedoel d is "in het openbare water der 
gemeente", waardoor de artt. 6 en 12 een zin 
krijgen , die met den aard van het havenge ld, 
zooals dit overigens in de verordening over
een komstig de artt. 275 en 287 der Gemeente
wet geregeld is, overeenstemt; 

dat belanghebbendes kano, die zich slechts 
éénmaa l in het openbaar water der gemeente 
heeft bevonden, niet geacht kan worden in dat 
water te zijn gehouden, wodat de beantwoor
d ing van de vraag of wegens het varen van 
dat vaartu ig door dat water op 25 Juni 1932 
het havengeld naar het tarief per reis of naar 
het tarief per kalenderjaar moet worden ge
heven, afhangt van de keuze van belangheb
bende, die blij kens de door haar in dit geding 
aangenomen houding geacht moet worden het 
havenge ld naa r het tarief per reis te willen 
betalen; 

dat aangezien het havengeld naar dit tarief 
door belanghebbende reeds betaald is, zij te 
dez r zake niets meer verschuldigd is, zoodat 
de bij de bestreden uitspraak gehandhaafde 
aanslag niet in stand kan blijven; 

0. dat de Directeur der Gemeentebelastingen 
a ls middel van cassatie heeft gesteld: 
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S., althans v. t. van de artt. 4, 6 en 12 van 
de Verordening op de heffing van het Haven
geld der gemeente Amsterdam, 

en tot toelichting heeft aangevoerd: 
"Overeenkomstig art. 275 der Gemeentewet 

wordt het havengeld slechts geheven bij een 
werkelijk gebruik of genot van de openbare 
havenwerken der Gemeente, en ove1·eenkomstig 
art. 287 dier wet richt het tarief zich naar het 
gebruik dat van die havenwerken wordt ge
maakt, zonder dat evenwel elk, naar tijdsduur, 
versch illend gebruik, naar een daarmede reke
ning houdend tarief wordt belast. 

Een dusdanig precieuse differentiatie kan 
in deze Gemeente, waar de vaartuigen bijna 
steeds afwisselend in Gemeentewater, Rijks
water, Provinciaalwater en Polderwater ver
blijven, onmogelijk in het tarief worden aan
gebracht, daar zij de heffingsverordening prac
t isch onuitvoerbaar wu maken. 

iettemin tracht de verordening in haar 
tarief het verschi ll end gebruik der openbare 
havenwerken van de Gemeente zooveel moge
lijk te benaderen. 

Zij doet dit, door het tarief te binden aan 
tijdvakken van verblij f van de vaartuigen bin
nen de Gemeente. Deze tijdvakken zijn een 
kalenderjaar, een maand, en vier en twint ig 
uur. De gemeentelijke wetgever is er zich vol
komen van bewust geweest, dat een a ldus afge
bakend tarief niet volmaakt is, dat het wer
kelijke gebruik of genot van de havenwerken 
der Gemeente n iet steeds geheel parallel zal 
loopen met de t ijdvakken van verblijf van de 
vaartuigen binnen de Gemeente. De bovenver
melde bijwndere plaatselijke omstand igheden 
laten echter een scherpere uitwerking van het 
tarief niet toe. 

Art. 6, al. 1 der verorden ing bepaalt het 
navolgende: 

"Van binnenvaartuigen, welke geheel of 
hoofdzakelijk worden gebezigd binnen de Ge
meente, alsmede van pleiziervaartu igen, welke 
in de Gemeente worden gehouden, wordt het 
havengeld geheven, uitsluitend naar het tarief 
per kalenderjaar". 

Aan de bepaling ligt de gedachte ten grond
slag, steunende op eene rijpe ervar ing, dat 
door pleiziervaartuigen, welke in de Gemeente, 
dit is binnen de grenzen der Gemeente, wor
den gehouden, a l regel van de havenwerken 
der Gemeente een veelvuldig gebrujk wordt 
gemaakt, dat in de praktijk niet telkens af
zonderlijk is te constateeren en te belasten. 

De bepaling v indt uitsluitend toepassing bij 
een werkelijk gebru ik der gemeentelijke haven
werken, welk werkelijk gebruik trouwens in 
casu door den Raad van Beroep als fe itel ij k 
vaststaande is aangenomen. 

De woorden "welke in de Gemeente worden 
gehouden" vormen de afbakening van een 
bepaalde categor ie van vaartuigen, die, bij 
een werkelijk gebruik der gemeente lij ke ha
venwerken, worden bel ast naar het door deze 
categorie vastgesrel de tarief, dat is het tarief 
per kalenderjaar. Deze constructie van het 
tarief, uitsluitend om redenen van doelmati g
heid aldus gekozen, is niet met art. 275 of 
art. 287 der Gemeentewet in strijd . 

De uitlegging, welke de Raad van Beroep 
aan de zinsnede "in de gemeente worden ge
houden" in art. 6 en "in de gemeente zal 
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worden gehouden" in art. 12 meent te moeten 
geven, als ware met "in de gemeente" bedoeld 
" in het openbare water der gemeente", wordt 
dus geenszins door de wet geëischt. 

Deze interpretatie is voorts onjuist, daar zij 
de duidelijke bewoordingen van art. 6, lid 1, 
en van art. 12, lid 1 miskent"; 

0. dienaangaande: 
dat inderdaad de uitlegging, welke de Raad 

van Beroep heeft gegeven van de in de artt. 
6, lid 1, en 1 2, lid 1, voorkomende omschrij
ving "pleiziervaartuigen, welke in de Ge
meente wo,·den gehouden", te weten dat daar
mee zouden zijn bedoeld "pleiziervaartuigen, 
welke in het openbare water der ge,neente 
worden gehouden", onvereenigbaar is met de 
duidelijke woorden van deze omschrijving en 
met het systeem der verordening, gelijk dit in 
de toelichting tot het middel op juiste wij ze is 
ui teen gezet; 

dat hieruit volgt, dat aan de verordening 
een juiste toepassing is gegeven door voor be-
1 anghebbende, die een pleiziervaartuig hield 
binnen de gemeente, na éénmaal varen in het 
openbaar vaarwater van de gemeente een aan
slag op het kohier te brengen van f 3.20 naar 
het tarief per kalenderjaar ; 

0. dat niettemin het middel niet tot cassatie 
kan leiden, daar de bepalingen der verorde
ning, waarop de aanslag steunt, in strijd zijn 
met het voorschrift, vervat in het slot van het 
eerste lid van art. 287 der Gemeentewet, dat 
de heffing van rnchten, loonen en andere gel
den ter zake van het gebruik of genot van 
werken en inrichtingen a ls bedoeld in art. 275, 
zich moet richten naar het gebruik, dat van 
de werken en inrichtingen wordt gemaakt met 
dien verstande, dat · betal,ing bij wijze van 
abonnement kan worden toegestaan; 

dat de gecursiveerde woorden zijn ingevoegd 
ter gelegenheid van de wijziging der Gemeen
tewet bij de wet van 30 Dec. 1920 S. 923 en 
de reden daarvoor blijkt uit het Vers lag uit
gebracht op 21 Juli 1913 (Bijlagen Tweede 
Kamer 1912- 1913 n°. 55, 1); 

dat dit Verslag dienaangaande onder § 13 
op blz. 23 inhoudt · 

" De vraag werd verder gesteld, of het n iet 
wenschelijk is in de wet te bepalen, dat het 
bedrag der retributies niet op eene vaste som 
mag gesteld worden, maar moet afhangen 
van de mate, waarin van de werken of inrich
tingen der gemeente gebruik gemaakt wordt. 
Aangevoerd werd, dat eene heffing als het 
door de provincie Noord-Brabant geheven 
weggeld met het karakter van eene heffing 
ter vergoeding van bewezen diensten niet in 
overeenstemming is en bij navolging in hooge 
mate belemmerend zou werken voor het ver
keer, met name ook van dat te water"; 

dat de Regeering terzelfder plaatse daarop 
heeft geantwoord: 

"Eene bepaling, krachtens welke de regeling 
van de retributie verband moet houden met 
het gebruik dat van de werken of inrichtingen 
wordt gemaakt, werd door velen verlangd. Zij 
is thans in art. 254, eerste lid, opgenomen, 
ronder dat echter de hier en daar in zwang 
zijnde abonnementen worden verboden" ; 

dat, hoezeer de toen ingevoegde bepaling, 
dat de heffing zich moet richten naar het ge
bruik, niet meebrengt, dat elk verschillend 
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gebruik naar een daarmede rekening houdend 
tarief moet worden belast, het zoowel met de 
bewoordingen als met de geschiedenis der be
paling in strijd is om als retributie van den 
gebruiker een vaste som per jaar te heffen, 
onafhankelijk van de mate, waarin in dat jaar 
van de werken of inrichtingen der gemeente 
gebruik wordt gemaakt ; 

dat weliswaar de genoemde wetsbepaling 
tevens inhoudt, dat betaling bij wijze van 
abonnement kan worden toegestaan, doch dit 
niet beteekent, dat aan den gemeentelijken 
wetgever wordt toegestaan het nemen van een 
abonnement dwingend vo01· te schrijven, maar 
alleen dat deze het tarief aldus vermag in te 
richten, dat aan den belastingplichtige, die 
zich wil abonneeren, kan worden toegestaan 
het recht in één som per jaar te betalen; 

dat de onderhavige verordening der ge
meente Amsterdam in de artt. 6, lid 1 , 12, 13 
en 15 dwingend voorschrijft, dat van pleizier
vaartuigen, welke in de gemeente worden ge
houden, één jaa rlijksche heffing van haven
geld plaats vindt en ten kohiere wordt ge
bracht, onafhankelijk van de mate van het 
gebruik der gemeentelijke werken, zoodat de 
verordening op dit stuk als strijdig met art. 
287 der Gemeentewet niet verbindend is; 

dat derhalve de onderhavige aanslag, zij het 
op minder juiste gronden, door den Raad van 
Beroep terecht is vernietigd ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

27 Juni 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Straatbelasting in de gemeente Tegelen). 

De beroepstermijn van een maand vangt 
blijkens art. 299 Gem.wet niet aan op den 
datum, waarop de mededeeling is gedaan, 
dat het bezwaarschrift is afgewezen, doch 
nadat die mededeeling aangeteekend ter 
post is bezorgd of tegen ontvangbewijs 
uitgereikt. 

Volgens art. 1 der Verordening wordt de 
belasting niet geheven van perceelen, doch 
van gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, zoodat de R. v. B. 
terecht ten opzichte van verschillende ge
bouwde eigendommen afzonderlijk heeft 
onderzocht, of zij belenden aan openbare 
straten en wegen als in de Verordening 
bedoeld, of in de onmiddellijke nabijheid 
daarvan zijn gelegen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift, in cassatie van den 

Commies, Chef der lste Afd. ter Secretarie van 
de gemeente T egelen tegen de uitspraak van 
d en Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen te Roermond van 16 Nov. 1933, betref
fende den aanslag van de N. V. A. te Tegelen, in 
de Straatbelasting dier gemeente over het 
dienstjaar 1932 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

A. -G. Berger , namens den Proc. -Gen., strek
kende tot vernietiging van de bestreden uit
spraak en tot verwijzing van het geding naar 
d en Raad van Beroep voor de Directe Belastin
gen te Roermond, ter verdere behandeling en 
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beslissing va n de zaak in voltallige vergadering, 
met inachtneming van het door den Hoogen 
Raad in dezen te wijzen arrest ; 

0. dat art. 1 van de Verordening op de heffing 
eener Straatbelasting in de gemeente T egelen 
lui dt: 

Onder de naam van Straatbelasting wordt 
in de gemeente Tegelen eene belasting geheven 
wegens gebouwde eigendommen, en daarbij 
b ehoorend11 erven, welke belenden aan of in de 
onmiddellijke nabijheid zijn gelegen va n die 
openbare straten of wegen, alwaar bestrating of 
verharding is aangebracht, of al waar rioleering, 
verlichting, trottoirs of enkel trottoirbanden 
zijn aangelegd ; 

0. da t de belanghebbende, de N. V. Tiglia, in 
bovengenoemde belasting is aangeslagen wegens 
de perceelen kadastraal Sectie C nos. 2059, 
2060, 2491, voor een bedrag van f 354.97, welke 
aanslag op belanghebbende's bezwaar door den 
Gemeenteraad is gehandhaafd ; 

dat belanghebbende in beroep heeft aange
voerd, dat die aanslag te hoog is, omdat de tuin, 
b ehoorende bij de directeurswoning, slechts met 
eene straat van 11 meter grenst aan den ver
harden weg, zoodat hoogstens de directeurs
woning met kantoor en tuin voor de Straatbe
lasting in aanmerking komt ; 

da t de Raad van Beroep heeft overwogen : 
"dat de Burgemeest er heeft betoogd. dat de 

Straatbelasting der gemeente Tegelen wordt 
berekend door het in a rt. 5 der betreffende 
Verordening voorgeschreven percentage van 
de belastbare opbrengst te berekenen, en in 
verband met het feit , dat in de registers de 
b elastbare opbrengst van het geheele perceel 
C. 2491 staat vermel.-J, ook voor de berekeni ng 
van de Straatbelasting het geheele perceel in 
aanmerking moet worden genomen, doch dat 
de R aad deze zienswijze niet kan deelen, daar 
blijkens art. 1 der Verordening t ot heffing eener 
Straatbelasting in de gemeente T egelen, deze 
belasting geheven wordt wegens gebouwde 
eigendommen of daarbij behoorende erven, die 
belenden aan openbare straten of wegen, waar
aan door de gemeente zorg wordt besteed door 
verha rding, bestrating, reiniging, verlich t ing, 
rioleering en het leggen van trottoirs of t rottoir
banden of door een of meer dier voorzieningen; 

"dat den R aad door persoon lij ke bezicht ing 
gebleken is dat van h et perceel C 2491 alleen het 
kantoor en de directeurswoni ng met erf binnen 
den afsta nd van 50 meter van gemelde openbare 
straten of wegen liggen, t er wij I het overige 
gedeelte verder daarvan verwij derd ligt ; 

"dat de R aad daarom van oordeel is dat van 
het perceel C 2491 slechts dat gedeelte voor het 
heffen eener straatbelasting in aanmerking 
komt, dat betreft het kantoor en direct eurswo
ning met erf, zoodat t er berekening der belas
ting de belastbare opbrengst van dat gedeelte 
van het perceel zal moeten worden geschat ; 

,,dat de Bu.rgemeester heeft medegedeeld, 
dat deze belastbare opbrengst is te schatten 
op f 707, welke opgave den R aad betrou.wbaar 
voorkomt en derhalve door hem als j uist wordt 
geaccepteerd ; 

"dat de straatbelasting voor zoover deze 
betreft het perceel C 2491 dus dient t e worden 
gesteld op 4 p ct. van f 707 = f 28.36 ; 

"dat wat betreft de perceelen C 2059 en 
C 2060 partij en het er over eens zij n da t de 
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straatbelasting hiervan bedraagt respectievelijk 
f 5.85 en f 1.. 20 ; 

"dat dus de geheelo straatbelasting waarvoor 
belanghebbende behoort te worden aangeslagen 
bedraagt: f 28.36+ f 5.85+ f 1.20 = f 35.41"; 

en op die gronden den aanslag heeft vernie
tigd , en bepaald da t een aa nslag zal worden 
opgelegd va n f 35.4 l ; 

O. dat de gemeente T egelen i n cassatie st elt: 
Schending of verkeerde t oepassing van art. 

299 der Gemeentewet en van a rt . 1 der Verorde
ning op de heffing een er straa tbelasting in de 
gemeente Tegelen , in verband met de artt. 277, 
sub b en 2RO der Gemeentewet, op grond: 

T, da t de raad der c,emeente T egelen in zijne 
vergadering van 16 Sept . 1932 op het bezwa.ar
schrüt van belanghebbende afwij zend heeft 
beschikt, van welke beslissing haar mededeeling 
werd gedaan bij schrijven van 19 Sept. 1932; 
dat belanghebbende op 16 J an . 1933 bij den 
R aad van Beroep een beroepschrift heeft inge
diend t egen meergemelden aanRlag ; dat , indien 
dit beroep geacht moet worden t e zijn gericht 
t egen den door den gemeenteraad van Tegelen 
na reclame gehandhaafden aan~lag, de Raad 
van Beroep belanghebbende in haar beroep 
niet -ontvankelijk had behooren te verklaren, 
omdat dit beroep bad moeten worden ingesteld 
t egen de afwij zende beslissing van den gemeen
t eraad van 16 Sept. 1932 ; da t echter, indien 
meergemeld beroep geacht moet worden t e zijn 
gericht tegen evengenoemde afwijzende be
slis~ing van den gemeenteraad van 16 Sept. 
1932, de Raad van Beroep bela nghebbende in 
haar beroep eveneens niet -ontvankelijk h ad 
behooren t e verklaren , omdat de beroepstermijn, 
aange!(even in het derde lid van a rt . 299 der 
Gemeentewet, reeds gerc imen tijd was verstre
ked; 

II. A. dat volgens art . 1 der gemelde Verorde-
ning de straatbelasting niet alleen geheven 
word t, ,,wegens gebouwde eigendommen of daar
bij behoorende erven, die belenden aan open
bare straten of wegen", zoöa!s de R aad van 
Beroep in zijne uitspraak o.m. overweegt, doch 
ook wegens gebouwde eigendommen, die in de 
onmiddellij ke nabijheid zijn gelegen van die 
openbare Rtraten of wegen ; da t uit de uitspraak 
duidelijk blijkt, dat het perceel C 2491 in elk 
geval belendt aan den openbaren weg, zij het 
ook slechts met eene strook van 11 meter ; dat 
geen enkele reden aanwezig is om met den R aad 
va n Beroep aan t e nemen , dat het belenden 
aan den openbaren weg voor het perceel C 2491 
slechts geldt voor eene diepte van 40 meter, 
daar dit perceel toch een geheel vormt van 
gebouwde eigendommen met bijbehoorende 
er ven, zoodat ook voor het gehecle perceel het 
r echt van aanslag vaststaat ; 

B . dat, aangenomen dat het juist is voor het 
opleggen van den onderwerpelijken aanslag het 
perceel C 2491 door eene denkbeeldige lijn t e 
splitsen in een belastbaar en in een niet -belast
baar gedeelte, t och in elk geval a ll e gebouwde 
eigendommen met bijbehoorende erven, liggen 
in de onmiddelijjke nabijheid van den openba
ren weg, en ook op dien grond het recht van 
aanslag aanwezig is ; 

0. dienaangaande : 
dat het eerste onderdeel van het eer,ste middel 

feitelijken grondslag mist, omdat de R aad het 
beroep van belanghebbende kennelijk heeft 
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opgevat - en ook kon opvatten - als gericht 
tegen de afwijkende beslissing van den Raad der 
gemeente T egelen ; 

dat ook het tweede onderdeel faalt , omdat 
blijkens art. 299 der Gemeentewet de beroeps
termijn van een maand niet aanving op 19 
Sept. 1932 - den datum der mededeeling dat 
het bezwaarschrift was afgewezen - doch nadat 
die mededeeling aangeteekend t er post was 
bezorgd of tegen ontvangbewijs uitgereikt, en 
uit niets blijkt, dat deze termijn niet in acht is 
genomen; 

0. dat in het eerste onderdeel van het tweede 
middel t en onrechte wordt beweerd, dat de 
Raad niet slechts een gedeelte van het perceel 
C 2491, namelijk het kantoor met directeurs
woning en erf, had moeten belasten maar ook 
de andere op grooteren af tand dan 50 meter 
aan de straat gele!!en eigendommen en erven, 
die tot dat perceel behooren : 

dat toch volgens art . 1 der Verordening de 
belA,sting niet wordt geheven van perceelen, 
doch van gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven zoodat de Raad terecht ten 
opzichte van de verschillende gebouwde eigen
dommen afzonderlijk heeft onderzocht, of zij 
belenden aan openbare straten en wegen als in 
de Verordening bedoeld, of in de onmiddellijke 
nabijheid daarvan zijn gelegen ; 

0. dat het tweede onderdeel van het middel, 
stellende dat ook de eigendommen en erven 
behoorende tot belanghebbende's perceel C 2491, 
die op grooteren afstand dan 50 M. van die 
openbare straten en wegen liggen, niettemin in 
de onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gele~en, 
tevergeefs opkomt t egen eene feitelijke, ctoor 
den Raad gegeven beslissing in t egengestelden 
zin, welke beslissing, nu er niets anders is ge
steld, de Raad kon en dus mocht nemen ; 

dat dus ook het tweede middel niet tot cas
satie leiden kan ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

27 Juni 1934. ARREST van den Hoogen Raad. 
(Vermakelijkheidsbelasting in de gemeente 
Slochteren.) 

Art. 5 wijst niet de bezoekers der ver
makelijkheid doch den ondernemer daar
van aan als belastingplichtig. 

H et gevraagde bedrag wordt in zijn 
geheel door de bezoekers betaald als 
vergoeding voor het aan hen gegeven 
recht, de vermakelijkheid bij te wonen. 

T egenover deze bate staat de door den 
ondernemer aan de gemeente te betalen 
belasting als een uitgave, door hem ter 
zake van de vermakelijkheid gedaan . 

De duidelijke t ekst van art. 3 stelt buiten 
twijfel, dat de in het artikel genoemde 
belasting van 15 pct. dient te worden 
geheven van de geheele opbrengst der 
entréegelden en toegangsbewijzen, zonder 
dat daarbij met de onkosten van den 
ondernemer rekening wordt gehouden. 

Dit laatste moet dus ook gelden ten 
opzichte van voormelde uitgave, die immers 
op één lijn staat met de overige onkosten, 
die de ondernemer ten dienste van de 
vermakelijkheid heeft gemaakt . 

De R. v. B. heeft mitsdien ten onrechte 
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het gedeelte van de opbrengst der toegangs
bewijzen, dat naar de bedoeling van belang
hebbende voor voldoening van belasting 
was bestemd, niet. tot het bedrag gerekend, 
waarover de belasting naar den grondslag 
van 15 pct. behoort te worden geheven. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Slochteren tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen t e Groningen van 10 Jan. 
1934, betreffende een aan A. t e B. opgelegden 
aanslag in de belasting op tooneelvertooningen 
en andere vermakelijkheden in de gemeente 
Slochteren ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proc.-Gen., strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de verordening der gemeente Slochte
ren op de heffing van voormelde belasting, voor 
zooveel ten deze van belang, bepaalt : 

in art. 3 : dat de belasting bedraagt : voor 
vermakelijkheden (met uitzondering van bals en 
danspartijen), tot welke toegang wordt verleend 
op vertoon van toegangsbewijzen of tegen 
betaling van entreegelden, om het even of in 
deze gelden een gedeelte van den prijs der 
vertering is begrepen, 15 pct. van de opbrengst 
dezer entreegelden en toegangsbewijzen, ver
hoogd met de geldswaarde, welke vertegenwoor
digd wordt door de afgegeven vrijbiljetten ; 

in art. 5 : dat de belasting is verschuldigd door 
den ondernemer der vermakelijkheid, op wiens 
naam of voor wiens r ekening zij plaats heeft, 
en door hem, die daarvoor een gebouw, lokaal 
of tent, een tuin of ander terrein ten gebruike 
geeft, en wel door elk hunner voor het geheel 
in dier voege, dat de betaling door een der 
belastingplichtigen de anderen bevr~jdt ; 

0. dat belanghebbende in meergemelde ge
meente een wedstrijd heeft gehouden, toegan
kelijk voor het publiek tegen betaling van f 0.35 
per persoon, waarvoor toegan1?sbewijzen zijn 
afgegeven met het opschrift: ,,Prijs (belasting 
inbegrepen) f 0.35"; 

0. dat, toen t,e dier zake aan belanghebbende 
een aanslag in voormelde belasting werd opge
legd naar 15 pct . van de geheele opbren~st der 
toegangsbewijzen, deze daartegen biJ den 
Gemeenteraad is opgekomen, bij bezwaarschrift 
aanvoerend, dat de prijs der toegangsbewijzen 
is samengesteld uit een bedrag voor entréegeld 
en 15 pct. van dit bedrag voor belasting, zoodat 
de aanslag moet worden berekend niet op den 
grondslag van 15/100, doch op dien van 15/115 
der ontvangen gelden ; 

0. dat de Gemeenteraad bij beschikking van 
27 Sept. 1933 den aanslag heeft gehandhaafd, 
waarna belanghebbende op den reeds bij be
zwaarschrift aangevoerden grond daarvan in 
beroep is gekomen ; 

0. dat de Raad van Beroep de beschikking 
van den Gemeenteraad en den opgelegden 
aanslag heeft vernietigd en heeft verstaan, dat 
de aanslag zal worden berekend op 15/115 van 
het door belanghebbende ontvangen bedrag 
aan entréegelden, na te hebben overwogen: 

,.dat belanghebbende aanvoert, dat de be
doeling was f 0.35 entrée te heffen, belasting 
inbegrepen ; dat dit ook volgt uit de van ge-



1934 

meentewege verstrekte entréebiljetten, waarop 
voorkwam "PrijR (belasting inbegrepen) f 0.35·•; 

,,dat dit niet is betwist ; 
"dat hieruit dus volgt, dat als entrée werd 

geheven 100/115 van f 0.35, zoodat hierover 
15/115 van f 0.35 belasting had moeten zijn 
geheven"; 

0. dat de Burgemeester als middel van cas
satie heeft voorgesteld : 

Verkeerde toepassing van art. 3 der voormelde 
verordening en tot toelichting heeft betoogd, 
dat de bestreden uitspraak in strijd is met de 
duidelijke bepaling van gezegd artikel, volgens 
welke verschuldigd is 15 pct. van het volle 
bedrag, dat door het publiek betaald moet 
worden om t e worden toegelaten; 

0. dienaangaande : 
dat art. 5 der verordening niet de bezoekers 

der vermakelijkheid doch - voor zooveel hier 
van belang - den ondernemer daarvan aan• 
wijst als belastingplichtig ; 

dat het dus niet aangaat de van de bezoekers 
gevorderde entréegelden t e onderscheiden in 
een gedeelte, dat als belasting ten behoeve van 
de gemeènte zou worden geheven, en een ander 
gedeelte, da't als entréegeld in engeren zin den 
ondernemer ten goede zou komen, doch dat 
het gevraagde bedrag in zijn geheel door de 
bezoekers betaald wordt als vergoedin~ voor 
het aan hen gegeven recht, de vermakelijkheid 
bÜ te wonen; 

532 

dat tegenove deze bate de door den onder
nemer aan de gemeente te bet alen belasting 
staat als een uitgave door hem ter zake van de 
vermakelijkheid gedaan; 

dat de duidelijke tekst van art. 3 der veror
dening buiten twijfel stelt dat de in het artikel 
genoemde belasting van 15 pct. dient te worden 
geheven van de geheele opbrengst der entrée
gelden en t oegangsbewijzen, zonder dat daarbij 
met de onkosten van den ondernemer rekening 
wordt gehouden ; 

dat dit laatste dus ook moet gelden ten op
zichte van voormelde uitgave, die immers op 
één lijn staat met de overige onkosten, die de 
ondernemer ten dienste van de vermakelijkheid 
heeft gemaakt ; 

dat mitsdien in het onderhavig geval de Raad 
van B eroep ten onrechte het gedeelte van de 
opbrengst der toegangsbewijzen, dat, zooals de 
Raad kenlijk aanneemt, naar de bedoeling van 
belanghebbende voor voldoening van belasting 
was bestemd, niet tot het bedrag heeft gerekend, 
waarover de belasting naar den grondslag van 
15 pct. behoort te worden geheven ; 

dat het middel dus gegrond is en de bestreden 
uitspraak niet in stand kan blijven ; 

0. dat de Hooge Raad de hoofdzaak kan 
beslissen : 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Handhaaft de beschikking van den Gemeente-

raad. (W.) 

.1, 
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ALPHABETISCH REGISTER 1934 
Het cursief gedrukte moet gezocht worden In het deel BESLUITEN 

g·edrukt op geel papier. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centrale Raad van B e

roep. ( Ambtenarenwet 1929 art . 58, 1e l id.) 
- Ontslag van een conducteur der R.E.T.M. 
wegens ve1'1nindering van de werkzaamheden, 
waa1·voor hij was aangesteld en nieuwe orga
nisatie ·van den tak van dienst. - Nu inge
volge de "afvloeiingsregeling" van de ge
meente Rotterdam (Gemeenteblad Rotter
dam 1932, n°. 32) i. c, de afvl oeiïng had 
moetrn geschieden naar· een bepaald, vooraf 
vastgesteld en aan de betrokkenen kenbaar 
gemaakt plan, doch dit laatste - het vooraf 
kenbaar 1naken aan de bet?"Okkenen - niet 
is geschied, is het ontslagbesluit rechtens in 
strijd 1net een toepasselijk algemeen verbin
dend voorschrift en behoort het te wo1·den 
vernietigd, 1 F ebruari. 

--, Centr. Raad v. B eroep. (Ambtenarenwet 1929 
art , 58, Je lid.) - Ontslag uit den gemeente
dienst wegens ongeschiktheid, anders dan 
door l ichaams- of zielsgebreken. - Ook dan 
kan van zulk een ongeschiktheid worden 
gesproken, indie-,. een ambtenaar wel is waar 
het hern opgedragen werk op zich zelf goed 
verricht, maar behept is met eigenschappen 
van karakter, geest of gemoed, welke het 
onmogelijk maken hem in dienst der ge-
1neente te handhaven (i, c. gezagondermij
nende opvattingen). 22 F ebruari. 

- R ondschrij ven van den M inister van Bin
nenlandsche Zaken, No . 17346, Afd. A,nbte
narenzaken, aan heeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën, betreffen
de Circulaire van 20 Decem ber· 1933, No. 
16601 I Afd. Ambtenarenza ken, (P olitieke 
gezindheid van de ambtenaren). 

28 F ebruari. 
-- R ondschrijven van den M inister van Bin

nenlandsche Z aken, N°. 17347, Afd. Amb
tenarenzaken, aan H eeren Gedeputeerde Sta
ten der onderscheidene provinciën, betreffen
de : taak van de Colleges van Gedeputeerde 
Staten bij de toepassing van art. 126 der 
Ambtenaren-wet 19ll9. 14 Maart . 

:__ Centrale Raad van B eroep. (Am btenaren
wet 1929 art. 3.) - H et scheidsgerecht voor 
de ambtenaren en werklieden in dienst der 
gemeente V. was bevoegd het op 27 Nov. 
1933 bij hetzelve ingesteld beroep te behan
del en en af te doen, niettegenstaande de des
betreff ende verordeningen vervallen waren 
door de op 28 Nov. 1933 vastgestelde ver
ordening regelend den rechtstoestand van 
ambtenaren, beambten en we,·lclieden dier 
gemeente. - H et scheidsgerecht, had het in-

gesteld beroep echter niet-ontvankelij k mo e
ten verklaren, daar krachtens de desbetref
fende bepalingen beroep op dit gerecht al
leen kon wor·den ingesteld van opgelegde 
straffen en hiervan i.c. geen sprake is, daar· 
klager eervol is ontslagen wegens ongeschikt
heid. 26 April. 

- Centrale Raad van B eroep. ( A rnbtenaren
wet 1929 art. 47.) - De beperking der be
voegdheid van den ambtenarenrechter, neer
gelegd in ar·t. 47 1e l id, ligt geenszins in 
den aar·d van zijn taak opgesloten, doch be
staat sl echts, omdat zij uit hoofde van bui
ten den aard, dier taak gel egen r·edenen is 
aangebracht. - Nu het ambtenarenregle
m ent der gemeente E. zoodanige beperking 
niet inhoudt, was het scheidsgerecht bevoe gd 
tot wij ziging van den datum van ingang van 
het ontslag. 17 M ei. 

- Centrale R aad van B eroep. (Am btenaren
wet 1929 art. 24 j 0

• art. 58 l e l id.) - Door 
de mededeel ing van den Minister van On
d erwijs aan eischer, toenmaals l eeraar· aan 
een R. H . B . S., inhoudende, dat deze Mi
nister geen vrijheid kon vinden te bevorde
ren, dat eischer na afloop van den ter,n.ijn, 
waarvoor· hij als l eeraar aan die R . H . B. S. 
was benoemd, in vasten of tijdelijken diens t 
werd aangesteld, is eischer niet rechtstreeks, 
doch hoogstens indirect in zijn bel ang ge
troffen - zijnde immers dit bericht niet aan 
te merken als een weigering zijner benoe
ming door de Kr·oon - zoodat het bestreden 
besluit niet is een besluit, als bedoeld in art. 
24, lid 1 j 0

• art. 58, lid 1 der Ambt.wet 1929 
en eischer, toenmaals klager, terecht door 
het ambtenarengerecht in zijn beroep niet
ontvankelijk verklaard is. 24 M ei . 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. ( A mbtenar·enwet 1929 art. 58 1e 
lid .) - Klager, eers te opzichter-ijzercon
structeur in dienst der gemeentewerken te 
Rotterdam, is als :;oodanig ontslagen met 
afwijking van de rangorde, bedoeld in art. 
1, lid 1 der ,,afvloeiingsregeling" van Rot
terdam. - De zinsnede "degenen, die de 
minste dienstjaren hebben" (art. 1, lid 1, 
sub e dier· regeling) heeft kennelijk het oog 
op diegenen van het vaste of op proef aan
gestelde personeel, die bij de gemeente R ot
terdarn bij een bepaalden dienst of een be
paalde afdeeling de minste dienstjaren heb
ben, waarbij niet een beperking tot den 
laatste/ijk be kleed.en rang mag wor·d:en ge
maakt . - I . c. mocht van bovenvermelde 
rangorde worden afgeweken, daár het dienst
belang die afwijking vorderde. 7 Juni. 
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Uitspraak van d en Centralen Raad van 
Beroep. (Arnbtenarenwet 1929 art. 58 le 
lid.) - E ervol ontslag van en toekenning 
van wachtgeld (z.g. kort wachtgeld op den 
voet van art. 3 sub b 'IJO,n het in deze van 
toepassing verklaarde K. B. van 3 Augus
tus 1922, S. 479: Rijkswachtgeldenbesluit) 
aan een mnbtenaar in dienst der gerneente 
Rotterdarn. - Bij de beoord.eeling van de 
vraag, of bet,·okkene onder a van voorno ernd 
artikel rnoet worden gerangschikt, rnag geen 
rekening worden gehouden rn et eventiteele 
ongunstige econornische ornstandighed en , wijl 
deze niets uitstaande hebben ,net den aard 
zijner bekwaamheden . - I ngevolge de be
paling van ar t . 3, l id 8 van voorno e,nd 
K. B ., krachtens welke de termijn, geduren
de welken ko,·t wachtgeld wordt genoten, 
wordt verl engd ,net een bepaald tijdvak 
,,voor elk jaar door hem volbrachten dienst
tijd.", kan bij de toekenning van dit wacht
geld slechts rekening worden gehouden rn et 
het aantal volbrachte dienstjaren en niet 
ook ,net een slechts ged eeltelijk vervuld. 
dienstjaar. - Voor den Centra/en Raad van 
Bero ep rnogen doo,· klager voo,· zijn vorrle
ring gronden worden aangevoerd, wel ke hij 
niet voo,· het S cheidsge,·echt heeft te berde 
gebracht. 14 Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Arnbtenarenwet 1929 a1·t . 58 l e 
lid.) - Blijkens artikel 1 van het R egle
m ent betreff ende de taak, samenstelling en 
werkwijze van d.e Cornrnissie tot het geven 
van advies bij het opl eggen van straffen en 
het verl eenen van eervol ontslag, nie t op 
ve,·zoe k, aan het in artikel 1 van de ver
ordening. regelende d e P ol i tie, genoemde 
personeel van d.e Ge,neente Rotterda1n -
welke R egle1nent ingevolge art. 138 der 
A. W . 1929 geacht wo,·dt te zi,jn gegeven 
te,· uitvoering van art. 125 dier wet - be
hoort ook tot d e taak dier commissie, be
houdens uitzonderingsgevallen hier niet aan
wezig, den H oofdcomniissaris van P olitie 
advies te geven bij het do en van een voor
dracht tot eervol ontslag wegens ongeschikt
heid voor den dienst, ande,·s, dan tengevolge 
van ziels- en lichaamsgebreken . - Nu inge
volge voo,·m elde bepalingen in deze het ar1r 
vies van voor,wemde Corn,ni sie had behoo
ren te zijn ingewonnen en dit niet is ge
schied, rno et het ontslagb esluit wo1·d en nietig 
verklaard. 21 Juni. 

- Uitsp,·aak van den Centra/ en Raad van· 
Beroep. ( A 11, btenarenwet 1929 art. 58 l e 
lid.) - Ingevolge art. 8, lid ll van het in 
deze van toepassing ve1·klaarde K . B. van 3 
A itgustus 1922, S. 479 ( Rijkswachtgeldenb e
sluit ) kan het wachtgeld van op wachtgeld 
ges telde amb tenaren der Ge,neente R otter
darn wo1·den vervallen verklaard, o. ni. ,,in
dien d.e op wachtgeld gestelde zich zoodanig 
gedraagt, dat hij, ware hij in dienst ge
bleven, zou zijn ontslagen" . - Du.sdanige 
gedragingen kunnen slechts grond opleveren 
voor vervallenverklaring van een toegekend 
wachtgeld, indien de op wachtgeld gestelde 
zich aan zood.anige gedraging en na die to e
kenning hee ft schuldig gemaakt. - Dit is 
i. c. niet het geval . 21 Juni. 

- Besluit, houdende wijziging van het Regle
men t rechtstoestand milita iren zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklij k besluit van 22 
Augustus 1931, S. 377, en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 December 1932 
!Stbl. 599). S . 365. 12 Juli. 

- Centrale Raad van B eroep. ( A mbtena1·en
wet 1929 art. 58 l e lid.) - H et aan llfevr. 
L. , eervol ontslagen anibtenares der Gem een
te Arnsterda,n, bij besluit van B. en W. ibier 
Ge,neen,te van 20 No v. 1931 toegekende 
wachtgeld, wo,·dt bij besluit van B. en W. 
van 19 Jan. 19!/4 rn . i . v . 1 Jan . 1934 vast
gesteld op een lager bedrag op grond van 
de rn . i. v . laatstgenoernden daturn in wer
king getreden nieuwe wachtgeldme,·ordening 
die,· Gem eente en in ve,·band ,net de inge
tred en salarisverlaging. - Ingevolge de be
paling va" art. 4, lid 3 dezer vero1·dening 
daalt het wachtgeld in het algenieen niet 
beneden het bedJrag van het uitgesteld pen
sioen, waarop de betro kkene ter zake van 
het verl eende ontslag uitzicht hee ft. - Daar 
het beslui t van B. & W. van 19 Jan. 1934 
alsrnede de Cornmissie van B eroep in haar 
ui tspraak in be1'0ep hie,·rnetiJ.e geen, 1·ekening 
hee ft gehouden, moet d eze uitspraak worden 
ve1-nietigd en het besluit worden nietig ver
klaard. - D e Centrale Raad van B eroep 
stelt zelfstandig het bei/;rag van het wacht
geld vast. 12 Juli. 

- Centrale Raad van B eroep. ( Anibtena,·en
wet 19:89 art. 58 l e lid.) - Onde,· verande
ring in de inrichting van het dienstvak in 
art. 96 Alg. Rijksanibtenar.enregle,nent is 
ook te verstaan een zoodanige voorgenomen 
verandering. - Van een dusdanige ve1·ande
ring is echter in casu in geen enkel opzicht 
gebleken ( in feite ontslag wegens onge
schiktheid ?). - Daar aan het bestreden be
slui t derhal ve de gestelde feitelijke grond
slag ontbree kt, is het terecht v,e,·nietigd. 

19 J ul i . 
- Centrale Raad van B eroep. (Ambtenaren

wet 1929 art . 58 l e lid.) - Ingevolge a:rt . 
LXXXVll der wet van 28 M ei 19:85, S . 
216, heeft klager de beslissing van de Kroon 
ingeroepen over een besluit van Ged. Staten, 
waarbij aan hem .een wachtgeld is toege
kend, en kornt van het K on. B esluit in be
roep bij den Centr. Ra,aà, van B eroep, betoo
gende, dat het hem bij dit besluit toegekend 
wachtgeld niet is een voldoend wachtgeld in 
den zin der wet . - Cent,·. Raad van B eroep: 
H et bestredJen besluit strijdt niet met eenig 
algem een ve1·binitend voo1'Schrift, m et na1ne 
niet m et voormeld art. LXXXVll, nu het 
blij kens genoemd artikel ter vrije beoordee
l ing staat van d e Kroon - binnen zekere 
perken , welke hie,· niet zijn oversclvreden -
in elk voorko1nend geval te bepalen, of, en 
zoo ja, tot welk bedrag of over welk tijdvak 
de ontslagene op wachtgeld aanspraak kan 
maken. 19 J uli. 

- Cent1·ale Raad van B eroep. ( A rnbtenaren
wet 1929 art. 1.) - Al was gedaagde amb
tenaar in den zin va.n a-rt. 1 d er w e-t, hij was 
dit niet in den zin van art. 1 van het ambte
narenregl ement d er gem eente H :, dat onder 
ambtenaar ve1'Staat alle personen, die hun 
volle arbeidskracht geven in bezoldigden 
dienst d er gem eente of van een gemeente-
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lijke instelling, daar hij slechts een neven
betrekking vervul,de. Hij kan derhalve aan 
dit arnbtenwrenre gl ernent geen ,,,echt op 
wachtgeld ontleenen. Daaraan doet niet af , 
dat art. 125 der wet het vaststell en van voor
schri/ten o. rn. betreffend het toekennen van 
wachtgeld aan ambtenaren in den zin vam 
a1·t . 1 de1· wet verplichtend stelt . Nu zulks, 
zij het ten onrechte, niet is geschied voor 
an,btenaren als gedaagde, vermag deze daar
door geen recht op wachtgeld te ontleerun 
aan bedoeliJJ reglernent. 31 ,JuJ,i. 

- Uitspmak van den Centralen Raad van 
B e1·oep. ( Arnbtenarenwet 1929 art. 58 1e lid, 
W et R eservepersoneel land,naclit 1905 art . 
36.) - Ontslag uit den. dienst overeenkorn
stig m·t . 86 2° W et R eservepei·soneel land
macht 1905 behoeft niet omniddellijk na het 
eindigen van den tijd, waarvoor de officier 
ter beschikking der K oningin was, te wo1·den 
verleend, doch kan ook, ingeval van stil 
zwijgende verlenging van het diemtwerband, 
na· dat eindigen worden gevraagd of ver
leend. - Van "détourne-,nent de pouvoir" is, 
rnet betrekking tot het ontslag van een offi
cier, die nie t rnee1· ter beschikking is van de 
Koningin, alleen dàn sp1•ake, indien aan het 
ontslag geen enkel redelijk of oirbaar ,no
tie/ ten grondslag zou l iggen. - Aan het 
onde1·havig ontslag, gegeven op grond van 
het feit, dat betrokkene als officier zich niet 
onvoorwaardelijk V)emchte te onderwerpen 
aan het voor alle m,ilitairen 1,itgevaardigd 
verbod van den Minister van Defensie, om 
zich aan te sluiten bij , of op eenigerl ei wijze 
steun te verl eenen aan, vereenigingen op 
fascistischen g1·ondslag, ligt geen om·edelijk 
of onoirbaar rnotie f ten grondslag. 

4 October. 
- Uitspraak van den Centm.len Raad van 

B eroep. (Arnbtenarenwet 1929 art. 58 1e 
l id.) - Ontslag van een (vaste) ambtenaar 
(kl erk) bij het Genieentelijk gas-, electrici
teits- en trambedrijf te Ut,,,echt in verband 
met een bij den gerneent. reinigingsdienst 
plaats gehad hebbende reorganisatie. - Uit 
art. 50, lid 2, sub b van het "Ambtenaren,. 
reglement 1919" die,· gerneente, wel k arti
kel uitsluitend spreekt van ontslag van een 
vasten ambtenaa1· ,,wegens mindere behoefte 
aan werkkrachten bij den betrokken tak van 
dienst" volgt , dat de door B. en. W. vastge>
stelde "Afvloeiingsregeling" niet een zoo
danige toepassing rnag vinden, dat ontslag 
aan een vasten ambtenaar bij den eenen tak 
van dienst wordt verleend uit hoofde van 
minde,·e behoefte aan werkkrachten bij een 
anderen tak van dienst. - B esluit van B . & 
W. vernietigd. 11 October. 

- Uitspraak van het Am,btenarenge1·echt Rot
terdam. (A,nbtenarenwet 1929 art. 58 1e 
lid.) - B ij een bepaling van materieel recht 
luiden.d : ,,De directeur kan ten allen tijde 
worden geschorst en ontslagen" kom t als 
g1·ond voor beroep alleen in aanmerking het 
geval , dat het administratie f orgaan van zijn 
bevoegdheid ,een ander geb,-uik hee ft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoo,· c1ie 
bevoegdheid is ge geven. Nu het reglernent 
schorsing niet opsomt onder de straf fen doc h 
bepaalt, dat een ambtenaar in afwachting 

van een onherroepelijke beslissing o,ntrent 
eventueel ov te leggen straf kan worden 
geschorst, kan de directeu,· ook alleen wor
den geschoi·st indien het orgaan inderdaad 
ernstig overweegt hern te straffen. Waar het 
ontslag niet is gevolgd als straf, doch wegens 
ongeschiktheid, moet het schorsingsbesluit 
worden ve,-,,ietigd. 11 October. 

- Uitspraak van den Centra.Zen Raad van 
B eroep. (Anibtenarenwet 1929 a1·t. 58 1e 
l id.) - Ee,·vol ontslag als teekenaar in 
dienst der P .T .T. wegens ongeschiktheid. -
Op g,·ond van te zijner kennis gekomen ge
gevens neenit de Centrale Raad van Beroep 
aan, dat aannemelijk is te achten, dat ge
daagde in het jaar 1933 in strijd met zijn 
plicht als ambtenaar aan een aanne,ne,· in
lichtingen he.e/t verschaft over bepaalde 
punten niet betrekking tot aanbestedingen 
•van wege den dienst der P.T.T. en beslist, 
dat de dilrecteu,·-genemal de1· P.T.'l'. be
voegd was gedaagde wegens ongeschiktheid 
eervol ontslag als teekenaar te verleenen . 

18 October. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. (Ambtenaren.wet 1929 art. 58 4e 
l id, W et R eserv-epersoneel land,nacht 1905 
art. 36.) - Eervol ontslag van een reserve
tweede-luitenant der infante1·ie ter zake van 
ongeschiktheid orn in den verkre gen rang bij 
het rese1·ve-pe1·sone-el de,· land,nacht te die
nen. - Beroep tegen de M inisterieel e B e
schikking van 10 Maart 1933, lle Afd. N°. 
42 (ve,·boa van aansluiting of eenigerlei 
steunve1·leening aan g1·oepen of vereenigin
gen van personen op /asc istischen grondslag) 
is, als zijnde gericht tegen een algemeen ver
bindend voorschrift, niet-ontvankelijk. - On
geschiktheid, bedoeld in art. 36 sub 6° van de 
wet voor het reservepersoneel de,· landrnacht 
1905, is ook dan aanwezig, indien een offi
cier, hij moge overigens bekwaam zijn, blijk 
gee ft eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed te bezitten, welke het onmogelijk 
maken hem ·als off icie,· te handhaven. -
B et,·okkene heeft een zoodanig gemis aan 
beg,-ip nopens de plichten van en aan ver
antwoordelijkheidsgevoel als officier, dat hij 
als ongeschikt moet worden aangeme,·kt om 
in den verkregen rnmg bij het rese,·ve
pe-,·soneel der landmacht te dienen. 

18 October. 
- Uitspraak V oorzitter Ambtenarengerecht 

Amsterdam. (Ambtenarenwet 1929 art. 102.) 
- Voor een voorzie-,iing als bedoeld in art. 
102 is geen plaats, indien en voorzoover die 
voorziening betrekking heeft op een twist
geà,ing, hetwelk op het oogenblik, waarov 
de voorziening woi•dt gev,·aagd, reeds aan
hangig is. - E venmin kan zoodanige voor
ziening 1.oorden g ev1·aagd tegen een beslis
sing van B. en W ., houdend verbod aan een 
door hen geschorsten ambtenawr om tijdens 
de schorsing werkzaam•heden voor derden te 
verrichten, nu vaststaat, dat het alsnog tegen 
dat verbod in te stell en beroep den verzoe
ker niet zal lcunrun baten, daar krachtens 
de voor hem geldende instructie nie t B. en 
W., doch de R aad geroepen is te beslissen 
omtrent een v-ergunning tot het verrichten 
van werkzaamheden voor de1·den. 

2 Nove1nber. 
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Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Ambtenarenwet 1929 art . S, 2e lid 
sub a.) - Een door den divisie-c01nmandant 
de,· Kon. Marechaussee in beroep genomen 
besluit betreffend beoordeeling van de ge
schiktheid van een wachtm"eester voor bc
kleeding van den naast-hoogeren rang moet 
worden aangemerkt als een besluit genom en 
in administratief beroep, bedoeld in a,·t. S, 
2e lid sub a. H et Ambtenarenger,echt te 
's-Gravenhage had, als zijnde onbevoegd van 
het beroep kennis te nemen, art. 70 behoo-
1·en toe te passen. - De Centrale Raad, be
slissende of i. c. van feiten of omstandig
heden is gebleken, welke rechtvaardigen het 
uitbrengen van een beoordeeling als is ge
schied, beoordeelt niet de doelmatigheid, 
doch uitsluitend de rechtmatigheid van den 
getroffen maatregel. 8 November. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 Art. S lid 3 
j 0

• lid 2 sub a.) - Nu het scheidsgerecht 
onbevoegd was van het uitgestelde beroep 
kennis te nenien, heeft het terecht klager 
niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. 
H et had deze beslissing echter moeten gron
den op deze onbevoegdheid en niet op de 
overweging, dat de voorgeschreven beroeps
termijn niet was in acht genomen. - Waar 
het geven van zulk een beslissing bij uit
sluiting mede behoort tot de aan het scheids
ge.,,echt opgedragen taak, is de Central~ 
Raad van B eroep ingevolge het bepaalde bij 
art. S, lid 3 j 0 lid 2, sub ader A. W. 1929 
bevoegd van het tegen de uitspraak van het 
scheidsgerecht ingestelde beroep kennis te 
nemen. 15 Nove,nber. 

- Uitspraak van. den. Ce11fralen Raad van 
B e,·oep. ( A,nbtenarenwet 1929 Art. 58 l e lid. 
R egl. militaire landmacht Art. 21 sub e.) -
Ingevolge de bepaling van art. 21, sub e 
van het "Reglement militaire landmacht" 
staat voo,· een ontslag krachtens dit artikel 
uitsluitend ter beoordeeling van den Minis
te,· van Defensie of een betrokken militai,· 
zich aan onzedelijkheid heeft schuldig ge
maakt. - De M inister, die zoodanig oordeel 
1oas toegedaan, nwest op dien grond ontslag 
geven. - Van détournement de pouvoir zou 
slechts sprake kunnen zijn, indien een on-
1·edelijk of onoirbaar motief tot 's Ministers 
001·deel had geleid, hetgeen i. c. is uitge
sloten. 15 Nove-m,ber. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Simpelveld d.d. 31 
Augustus 1934, n°. 26, waarbij werd beslo
ten de verordening tot regeling van de 
rech tspos itie der ambtenaren in dienst dier 
gemeente te wijzigen en aan te vullen. 

S. 607. 28 November. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. ( A 1nbtenarenwet 1929 art. 58, le 
lid) . - H et besluit van Ged. Staten van 
Ut,·echt van 20 Maart 1984 tot nieuwe rege
ling van de jaarwedden van burgemeesters, 
sec,·etarissen en ontvangers der gemeenten 
in die provincie is tot stand geko1nen in 
strijd ,net het bepaalde bij art. 111 en 114 
der gemeentewet, ingevolge welke artikelen 
de raad der gemeente voo1·af had moeten 
worden gehoord, en mist de,·halve rechts
kracht, waaraan niet afdoet, dat dit besluit 

bij Koninklijk besluit is goedgekeurd. - De 
besluiten van B. en W. van Utrecht dd. 8 
Mei 1934 en 8 Augustus 1934, inhoudend e, 
dat zij geen vrijheid kunnen vinden, de jaar
wedde van den secretaris op een andere 
wijze, dan volgens de regelen van genoemd 
besluit van 20 Maa,·t 1934, te !Wen bereke
nen, moeten derhalve worden nietig ver
klaa,·d als zijnde in strijd m et de ten deze 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften, nl. de mede op den secretaris toe
passelijke "oude" salarisregeling. 

6 D ecembe1·. 
.Arbeid. 
- Wet tot regeling van het verrichten van 

arbeid door vreemdelingen. 
S. 25 7. 16 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van voorschr iften, 
bedoeld in artikel 11 der wet van den 16den 
Mei 1934, S. 257, tot regeling van het ver
richten van arbeid door vreemdelingen. 

Arbeidswet. 
S. 473. 11 Augustus. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Arbeidswet 
1919, art. 76, lid 1.) - Wil art. 76, lid 1, 
der Arbeül.swet 1919 toepassing vinden, dan 
zal het hoofd of de bestuurder of het toe
zichthoudend personeel der onderneming ten 
genoege van den feitelijken rechter hebben 
aan te toonen, dat zij de daar genoemde han
delingen hebben v.er1-icht. - T egen het 001·
deel van dien rechter, dat een verdachte in 
dat aantoonen niet is geslaagd kan, als zijn
de een feitelijke beslissing, in cassatie niet 
worden opgekomen. - (Cf1n. concl. A.-G. 
Wijnveldt, die nog verwijst naar H . R. 4 
Nov. 1929, W. 12051.) 12 Februari. 

- Besluit tot nadere wijzig ing van het Ko
ninklijk besluit van 21 September 1920, S. 
745, gewijzigd bij Koninklij k beslu it van 
31 J uli 1922, S . 473, houdende vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld in artikel 36, derde l id, onder 
b, der Arbeidswet 1919. S . 108. 15 Maart. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van Bestuur, als bedoeld in arti
kel 38, vierde lid, der Arbeid wet 1919. 

S. 109. 15 Maart. 
- Besluit tot vaststelling van het t ijdstip, 

waarop de wet van den lsten December 1933, 
S. 647, tot wijziging van de bepalingen der 
Arbeidswet 1919 betreffende den arbeid in 
broodbakkerijen, in werking treedt. 

S. 110. 15 Maart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het \Verk

tijdenbesluit voor winkels 1932 (Koninklij k 
besluit van 11 Maart 1932, Stbl. n°. 84) . 

S. 605. 28 November. 
- Beslu it tot nadere wijz iging van het K o

ninklij k besluit van 4 October 1930, S. 77 3, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 Mei 1929, S. 266, tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld bij artikel 82 der Arbeidswet 
1919. S. 666. 15 December. 

Armenwet. 
- Besluit tot vern ietiging van een besluit van 

Gedeputeerde Staten van Zu idholland van 
14 Maart 1933 n°. 168, waarbij is goedge
keurd een bes! uit van den raad der ge
meente Hoogvliet d.d . 30 December 1932. 
strekkende tot verleening van ontslag aan 
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den plaatselij ken geneesheer en vaccinateur 
C. H. Greup. S. 13. 19 J anuari. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet art. 39.) -
De omstandigheid, dat patiënt te A . in de 
laatste maanden vóór zijn opneming in een 
ki·anlrzinnigengesticht geen woonadres had, 
doch daar ,rondzwierf , ontslaat de gemeente 
A. niet van de verplichting, de verplegings
kosten te betalen, aangezien hij tot de op
neming in het gesticht in die gemeente is 
blijven vertoeven. 19 Januari . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Wijnandsrade, van 
2 Maart 1934, waarbij is benoemd tot l id 
van het burgerlij k armbestuur in die ge
meente , H. Kortis. S. 124. 24 Maart. 

- Koninklijk besluit . (Armewwet A rt. 39 j 0
• 

wt'. 75.) - Nu B. en W. doo,· het v1·agen 
der rnachtiging van Gedeputeerde Stat en tot 
opneming van een arrnlastigen krankzinnige 
voor rekening van hunne gerneente deze ge
·meente voor de toepassing van art . 89 als 
woonplaats van den k?·ankzinnige hebb en 
erkend, hebben zij daarm ede hare verpl ich
ting tot het betalen van de verpleegkosten 
van den patiënt onvoorwaardelijk aanvaard. 
De enkele ornstandigheid, dat het gerneente
bestuur, in verband m et gewijzigde jurispru
dentie, zijn tevoren ingenornen standpunt 
gemeend heeft te 1noeten herzien, kan een 
geschil in den zin van art. 75 j 0 art. 39 niet 
in het l even roepen. 4 April . 

- Koninklijk besluit. (A1·1nenwet art. 20.) -
H oewel het voor eene vrij groote gemeente 
als de onderhavige in het algern.een aanbe
-veling verdient, dat in het bu1·gerlijk arrn
bestuur personen, behoorende tot verschillen
de kringen der bevolking, zitting hebben en 
dit beginsel in het reglernent tot uiuln-ukking 
kornt, kan de beperking van de vrijheid tot 
beno enien ten aanzien van leden ,;an vakv,er
eenigingen ·van werknen,ers worden gezien 
'als eene aanwijzing in de i·ichting van be
langenve,·tegenwoordiging van de steunbe
hoef tigen. Uit dien hoofde is een zoodanige 
bepaling niet voor goedkeu,·ing vatbaar. 

21 April. 
- Koninklijk besluit. ( Arrnenwet art. 15.) -

Toestemming tot het houden van inzame
lingen bij wege ,;an collecte behoort te 
worden geweigerd aan instellingen van wel
dadigheid, welke niet een eenigszins ruim 
veld van werkzaa,nheid bestrijken, tenzij be
paaldelijk aannemelijk is gemaakt, dat de 
coll ecte geen nadeel van betee kenis aan de 
plaatselijke instellingen zal toebrengen of 
bijzondere omstandigheden de collecte voor 
toelating in aanrnerking doen komen. ( H et 
H elden der Zee-Fonds "Dorus Rijkers" 
streeft een "bepe1-kt doel" na) . 26 M ei, 

- Besluit tot vernietig ing van het beslui t van 
den raad der gemeente Wij nandsrade d.d. 2 
Maart 1934, waarbij is benoemd tot l id van 
het burgerl ijk armbestuur in die gemeente 
H , Kortis , S . 310. 13 Juni , 

- Koninklijk besluit. ( Annenwet art. 35.) -
T erecht hebb en Ged. Staten ongegrond ver
klaa1·d de bezwaren, door den inspecteur in
gebracht tegen een raadsbesluit, strekkend 
orn de proef , gedurende een jaar rnet het 
stelsel ·van vrije artsenkeuze bij de genees
kundige arrnenvei-zorging genornen, een jaar 

voort te zetten" welke bezwa,·en in wezen 
zijn gericht tegen het stelsel, zooals dat in 
de betrokken gemee.nte is ingevoerd. In die 
bezwaren kan geen aanleiding wo,·den ge
vonden, aan het gemeentebestuu,· de gele
genheid te onthouden de proef een jaar voort 
te zetten o·,n een meer volledig beeld van 
de we,·king van het stelsel te ve,·krijgen . 

21 J uni. 
- Koninklijk besluit. ( Arm·enwet art. 15.) -

Toestemming tot het houden van collecten 
beho(J'rt te wo,·den geweigerd aan instellin
gen van weldcul,igheid, welke niet een eenigs
zins ruirn veld van we1·kzaa1nheid bestrijken, 
tenzij bepaald aannemelijk is gemaakt, dat 
de coll,ecte geen nadeel van beteekenis aan 
de plaatselijke instellingen w1 toebrengen, 
of tenzij bijzondere omstandigheden de col 
lecte voor to elating in aanrne,·king doen 
komen. 9 J uli. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 30 j 0
• 

art. 32.) - Een verzoek o,n onde,·steuning 
behoeft niet noodzakelijk van den anne zel f 
uit te gaan. E en weigering van ondersteu
ning door het gemeentebestuur op dien grond 
is derhalve niet ge,·echtvaardigd. 17 J ul i. 

- Koninklijk besluit . (Armenwet art. 24.) -
Ged. Staten hebben ten onrechte rnachtiging 
tot publieken verkoop van onroerend goed 
geweigerd, nu het risico omtrent den te be
dingen prijs niet groot is te achten, het be
stuur het in de hand heeft, den koopprijs 
te liniiteeren, en de door Ged. Staten ge
wenschte verhuring als los land evene'ens 
haar risico meebrengt. 28 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Armenwet a1·t. 20 .) -
T erecht hebben Ged. Staten go edkeuring ont
houden aan een raadsbesluit tot wijziging 
van het reglement voor het burgerlijk arm
bestuur, daarto e str,ekkend, dat een aantal 
l eden van dat bes tuur moeten wo,·den ge
kozen uit den gen,eenteraad. - E en juiste 
toepassing van art. 20 3e lid b1·engt mede, 
dat Ged. Staten een reglement of een wijzi
ging daai·vàn in zijn geheel goedkeuren of 
daaraan goedkeuring onthouden . 

28 Augustus. 
- Koninklijk besluit . (Armenwet art . 15.) -

T en onrechte hebben B. en W. vergunning 
geweigerd tot het houden van een openbare 
inzameling (speldjescollec te) van een ver
eeniging die niet een speciaal plaatselijk, 
doc h een landelijk belang behartigt en nie t 
behoort tot de instellingen rnet beperkte 
taak en van bescheiden opzet, welke als re
gel vo~r het houden van coll ecten door mid
del van aanbieding van bloe,npjes of speld
jes niet in aanmerking behoo1·en te komen. 
Daaraan do et niet af, dat het in hoofdzaak 
l eden van een bepaalde organisatie zijn, aan 
wie de werkzaam.heden van de ve1·eeniging 
ten goede komen. 13 September. 

- I{ oninklijk beslitit . (Armenwet art. 40.) -
- Volgens de bewoordin gen van art. 40 kan 
·uitsluitend het uito efenen van invloed op 
de konist van den arme zelf, -u:iens onder
ste,ining in het geding is, tot toepassing van 
deze wetsbepaling leiden, en nièt, als in 
casu, het uitoefenen van invloed op de komst 
van den vadei·, om daardoor te geraken tot 
afschuiving van . verplegingskosten ·van de 
,minde,·jarige dochter . 28 S epten,be1·. 
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- Koninldijk besluit. (Arn,enwet art. 34.) -
H et is niet raadzaa,n, in de ins tructie voor 
den geneeskundige, ,ne t de ar1nenpraktijk 
belast, op t e ne,nen een bepaling, volgens 
welke deze vrijheid heeft , de behandel ing 
van een z . i. kwaadwilligen patient t e wei
geren. - E en ko1·te duur de,· ziekenbriefj es 
ko,nt aan de billijkheid van de verdeel ing 
der op het aantal daarvan geg,·onde bezol 
diging tusschen de ge,neenteartsen ten goede 
en levert voo,· de ar,nen geen bezwaar van 
beteekenis op . H et bezwaar, dat de arme 
als gevolg van dien korten geldi gheidsduttr 
steeds van dokter kan veranderen, wanneer 
hij wlks bel ie ft , kan worden ondervangen 
door een bepaling, dat in de keuze geduren
de ze keren te,·mijn geen verande,·ing kan 
1c01·den gebmcht. 28 S epte1nbe1·. 

- Koninkl ijk besluit. ( A1"1nenwet Art. 34 j 0
• 

art. 35.) - H et f eit dat aan de ge,neente
vroedvrouw in haar instructie de verplich
ting is opgelegd, desv.erlangd hulp te ver
leenen aan alle vrouwen, die zich in de ge
,neente bevinden, stempelt haar niet tot een 
vroedv,·ouw, belast nwt de armenpraktijk. 
Daa,•voor ware noodig, dat haa,· bij instruc
tie bijzondere verplichtingen ten aanzien van 
de a,-,nenpraktij k waren opgelegd, ,net name, 
dat zij aan d e arn,lastige vrouwen kosteloos 
of tegen ve,·minde,·d tarief hulp ,noest ver
l eenen . D e inspecteu,· is dan ook niet-ontvan
kelijk in zij n beroep tegen een door den ge
,neenteraad bij instructie vastgestelde jaa,·
wedderegeling voor deze v1·oedvrou w. 

2 Octob er. 
- Koninldijk besluit. (Armenwet Art. 80 j 0

• 

art. 39.) - Al is het burgerlijk arn,bestuur 
te B . blijven doorgaan den arn,lastige ,net 
een beàlrag per week te ondersteunen na zijn 
opne,ning in een gesticht t e P., zoo is er 
toc h, nu de armlastige niet door d-it bestuur 
in het gesticht te P. is geplaatst in den zin 
van art . 30, geen sprake van uitbesteding 
do or of vanwege de ge,neente B ., tengevolge 
waarvan deze gen,eente geacht zou moeten 
worden de woonplaats van den a,·mlastige te 
zijn gebl even. - Waa,· moet wo·rden aange
nomen dat de patiënt bij zijn ko1nst in het 
gesticht t e P. geestelijk niet in staat was tot 
het vestigen van een hoofdve,·blijf, kan geen 
ge,neente als woonplaats in den zin van art . 
39 worden aangewezen. 13 Nov•ember. 

- Koninklij k beslui t. ( Armenwet art . 30). -
Wanneer het bestuur een e,· ge,neente een 
ingezetene, die in eigen onderhoud voorzag, 
in een andere ge1neente onde<rbrengt, tenge
volge waarvan hij buiten verdiensten geraakt 
en op onde,·steuning is aangewezen, komen 
de kosten daarvan overeenkomstig de tweede 
zinsnede van art. 30 voor r ekening van eerst
bedoelde gerneente. 13 November. 

- K oninklij k besluit. ( Arn,enwet art. 40.) -
Van afschuiving kan niet wo,·den gesproken, 
nu het bu,·gerlijk armb estuur tot terugzen
din g van de armlastige naa,· het gezin waar
in zij thuis behoorde, gerechtigd was als ge
volg van een m et haar vade·r indertijd ge
maakte afspi-aak. 27 No vembe1·, 

- K oninldijk besluit. ( A·rmenwet art. 40.) -
Aan een armlastigen zwerver overkon,t in 
de gem eente H . een ongelu k. Door een ge
neesheer t e W. wordt hij voorloopig ver bon-

den en daarna in overleg ,net den burge
,neester van H. overgebracht naar U., t e·r
wijl hij zelf geenszins het verlangen daartoe 
had geuit. B eslist wordt dat de kost en van 
verpleging in het ziekenhuis te U. 11weten 
worden gebracht ten laste der gemeente H . 
Daaraan doet niet af, dat B. en W . van H . 
tot de verpleging te U. geen last hadden 
gegei•en. 27 D erem ber. 

Bankwet. 
- Wet, houdende wijziging van artike l 13, l e 

lid, en artikel 24, l e lid , van de Bankwet 
1919, S. 553 van 1918, laatste lij l,- gewijzigd 
bij de wet van 27 Mei 1932, (Stbl. ,, 0

• 221). 
S. 339. 2 Juli . Blz. 1004. 

- Besluit, houdende goedkeuring van een 
uitbreidi ng van den werkkring der Neder
landsche B ank. S. 639. 6 December. 

Begraaf wet. 
- K oninklijk besluit . ( W et op het begraven 

art. 16 j 0
• a,·t. 45.) - Voor de toepassing 

van a,·t . 16 n,oet het uitbreiden van een e 
bestaande begraafplaats ,net het aanleggen 
van een nieuwe worden gelijkgesteld. - Art. 
45 hee ft niet ten doel om de uitbreiding van 
bij het in werking treden de,· wet iJ estaande 
begraafplaatsen ,net nieuw voo,· begmaf
plaats in te richten terreinen in strijd ,net 
de vastgestel de wettel ijke ,·egel ing te ver
oorloven. 26 J anuari. 

- Koninldijk besluit. ( W et op het begraven 
art . 16.) - De termijn van een maand, be
doeld in het /Je l id, ,noet geacht wo,·den te 
zijn aange,van gen daa gs nadat de uitsp,·aak 
van Ged. Staten door den belanghebbende 
is ontva.ngen. - Daa,· te ve,·wachten is, dat 
de onderhavige begraafplaats in de toekomst 
no g verder zal ,noeten worden uitgeb,·eid en 
daarvoor iedere bebouwing, die thans zou 
1vorden to egelaten, een bel emm ering zou 
vorm en, hebb en Ged. Staten te,·echt het ge
vraagd verlof tot den bouw van een huis 
binnen den afstand van 50 n, geweige,·d . 

!!7 Jul i. 
Begrootlngen en rekeningen. 
- Wetten tot verhooging, wijziging enz. va11 

de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo
t ing voor 1933. 
IL 
IIL 
IIL 
IV. 
IV. 
v. 
V. 
VI. 
VI. 
VIIA. 
VIIA . 
VIIB. 
VIIB. 
VIII . 
VIII. 
IX. 
IX. 
IX. 
X. 
X. 
X . 
XA. 
XLI.. 
XI. 

s. 682. 
s. 371 . 
S . 650. 
S. 440. 
s. 733. 
s. 282. 
s. 697. 
s. 447. 
S. 728. 
s. 154. 
s. 694. 
S. 314 . 
S. 402. 
s. 156. 
s. 698. 
s. 344. 
s. 527. 
s. 731. 
S. 349. 
s. 451. 
S. 729. 
s. 468. 
s. 726. 
s. 713. 

27 Dec. 
14 Juli. 

7 Dec. 
27 J uli. 
29 Dec. 
31 Mei. 
28 Dec. 
27 Juli. 
29 Dec. 
20 April. 
28 Dec. 
14 Juni . 
19 Juli. 
20 April. 
28 Dec. 

2 Juli . 
5 Oct. 

29 Dec. 
2 Juli. 

27 Juli. 
29 Dec. 
27 Juli . 
29 Dec. 
28 Dec. 
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Wetten tot vaststel] ing van de volgende ' 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1934. 
II. S. 55. 14 Febr. 
III. S. 65. 17 Febr. 
IV. S. 66. 17 Febr. 
V. S. 62. 15 Febr. 
VI. S. 98. 10 Mrt. 
VIIB. S . 76. 24 Feb,·. 
VIII. S. 69. 23 Febr. 
IX. S. 99. 10 Mrt. 
X. S. 115. 19 Mrt. 
XA. S. 95. 9 Mrt. 
XI. S. 103. 10 Mrt. 

- Wetten tot verhooging en wijz,grng enz. 
van de volgende hoofdstukken der Staats
begrooting voor 1934. 
IV. S . 437 . 27 Juli. 
V. S. 446. 27 Juli. 
VIIA. S. 653. 8 Dec. 
VIIB. S. 348. 2 Juli. 
VIIB. S. 654. 8 Deo. 
VIII. S. 641. 7 Dec. 
XA. S. 340. 2 Juli. 
XI. S. 341. 2 J ui i. 
XI. S. 422. 20 Juli. 

- Wetten tot vaststelling van de volgende 
hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1935. 
I . S. 689. 28 Dec. 
VIIA. S. 690. 28 Dec. 
XII. S. 691. 28 Dec. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de uitvoering van de Tiendwet 1907, S. 222 , 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 56. 14 Februari. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrijf voor het dienstj aar 
1934. S. 57. 14 F ebruari. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1934- 1935. 

S. 58 . 14 Februari. 
- \,Vet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1934. 

S. 63. 15 Februari. 
- \Vet, houdende vaststelling van de begroo

ting van het Staatsbedrijf de1· Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1934. S . 64. 16 Februari. 

- \Vet tot vaststelling van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1934. 

S. 70. 23 F ebruar i. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Artiller ie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 71. 23 Februari. 
- Besluit tot nadere overbrenging van crisis

uitgaven van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1932 naar 
de begrooting van het Leeningfonds 1914 
voor het dienstjaar 1932. S. 93. 8 Maart. 

- Wet, tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Wegenfonds 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 100. 10 Maart. 
- Wet houdende vaststelling van de begroo

t ing 
0

van het Staatsvisschershavenbedrij f te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1934. 

S. 101. 10 Maart. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (Stbl. 1928, n°. 249), 

een bedrag uitgetrokken op de begrooting 
van het Staatsbedrijf der Algerneene Lands
drukkerij voor 1933 wordt toegevoegd aan 
den overeenkornstigen post van de begroo
ting van genoemd bedrijf voor het dienst
jaar 1934. S. 132. 29 Maart. 

- Besluit, houdende aanwijzing van een over
schot op de begrooting van uitgaven van het 
Staatsvisschershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1933, hetwelk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven kre
diet voor het dienstjaar 1934. 

S. 149. 17 April. 
- Wet tot verhooging van de begrooting van 

het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie voor het dienstjaar 1932. 

S. 150. 20 April. 
- Wet tot wijziging van de wet van 9 De

cember 1932, S. 586, tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1933. S. 152. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
I van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 1 71. 20 April. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 

1 .3 van Hoofdstuk Ivan Afdeeling Ivan de 
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 172. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
Il van de begrooting van N ederlandsch 
Indi ë voor ·het dienstjaar 1934. 

S . 173 . 20 April. 
- Wet, houdende vaststelling van den post 2.6 

van Hoofdstuk II van Afdeeling Il van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 174. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndi ë tot vaststelling van Afdeeling 
III van de begrooting van ederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 175 . 20 April. 
- Wet houdende vaststelling van eenige sub

artik~len van Hoofdstuk IV van Afdeeling 
III van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1934. 

S. 176. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
.fIIA (Indische Schuld) van de begrooting 
van Neder! andsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. S. 177. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneu r-Genera.al van e der- • 
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
IIIB (Opium fabriek) van de begrooting van 
Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1934. 

S. 178. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indj ë tot vaststelling van Afdeeling 
IIIC (Pandhuisdienst) van de begrooting 
van Nederlandsch-lndië voor het dienstjaar 
1934. S. 179. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder-
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landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IV van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstj aar 1934. 

S . 180. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder-
1 andsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
V van r.e begrooting van Nederlandsch
Indië vc<>r het dienstjaar 1934. 

S. 181. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 1 

. VA (Di enst der Volksgezondheid ) van de 
begrooting van N ederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1 934. S. 182. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Gener aal van Neder
landsch-Indië tot vaststel! ing van Afdeeling 
VI van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S . 183. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIA ('s Lands Kina- en Thee-onderneming) 
van de begrooting van N ederlandsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 184. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VII van de begroot ing van ederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 185. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal· van eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIIA {Haven van Makassar) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 186. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststel! ing van Afdeel ing 
VIIB (Emm ahaven) van de begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 187. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het be lu it 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIC {Haven van Belawan) van de begroo
ting van N ederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1934. S. 188. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch -Indië tot vaststelling van Afdee ling 
VIID {Haven van Semarang) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
d ienstjaar 1934. S. 189. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
va n den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIU van de begrooting van Nederlandsch-
Indië voor het dienstjaar 1934. · 

S. 190. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIA {Post-, Telegraaf- en Telefoondi enst) 
van de begrooting van ederl andsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1934. S . 191. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverne;ir-Generaal van · N eder
land ch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeel ing 
VIIIB (Bankatinwi nning) van de begroo
ting van ederlandsch-Indië voor het di enst
jaar 1934. S. 192. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIC {Oembilinsteenkolenontginning) van 
de begrooting van N ederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1934. S. 193. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIIID {Boeki t-Asamsteenkol enontg inning) 
van de begrooting van N ederlandsch-Ind ië 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 194. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeel ing 
VIIIE (Landswaterkrachtbedrijven) van de 
begrooting van ederlandsch-Ind ië voor het 
dienstjaar 1934. S. 195. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indjë tot vaststelling van Afdeeling 
IX van de begrooting van ederlanclsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 196. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
IXA {Reproductiebedrijf van den Topogra
f ischen Di enst) van de begrooting van Ne
derl andsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 197. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot vaststelling va n Afdeeling 
X van de begrooting van N ederlandsch
I ndi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 198. 20 Apri l. 
- Wet, houdende vaststelling van de posten 

10.1 en 10.3 van Hoofdstuk I van Afdeeling 
X van de begrooting van N ederl andsch
Indi ë voor het d ienstjaar 1934. 

S. 199. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-I ndië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I van de begrooting van 

ederl andsch-Indië voor het dienstj aar 1934. 
S. 200. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal va n Neder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvu l) ing 
van Afdeeling II van de begrooting van 
N ederl andsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 201. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van drie beslui

ten van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot wijziging en aanvul ling 
van Afdeeling III van de begrooting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 
S . 202. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Ind ië tot wijziging en aanvul ling 
van Afdeeling VI van de begrooting van 
Neder] andsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 203. 20 April. 
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- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulli ng 
van Afdeel ing VII van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 204. 20 April. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Gemeentefonds voor het begrootingsjaar 
1932- 1933. S. 218. 26 April. 

- Besluit tot nadeTe vaststelling der bedra
gen, welke als cr isisuitgaven van het Vde 
het dienstjaar 1932 worden overgebracht 
naar de begrooting van het Leeningfonds 
1914 voor het dienstjaar 1932. 

S. 259. 16 Mei. 
- Wet tot wijzïging van de begrooting van 

de Staatsmijnen in Limburg voor het dienst
jaar 1934. S. 288. 31 Mei . 

- Wet tot vastste),ling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor het d ienstjaar 1934. 

S. 317. 14 Juni . 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Cris isfo nds voor het d ienstjaar 1933. 

S. 350. 2 Juli. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Landbouw
Cris isfonds voor het dienstjaar 1934. 

S. 351. 2 Juli . 
- - Beslu it, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijven wet (Stbl. 1928, n°. 249) 
restanten op enkele artikelen van de begroo
t ing van het Staatsbedrijf der Artill erie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1933 wor

den toegevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrij f der 
Artille1·ie-Inrichtingen voor het d ienstjaar 
1934. S. 356. 2 ,Juli . 

- Beslui t, waarbij met toepas ing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet (Stbl. 1927, n°. 
259) restanten op enkele artikelen van het 
Vde Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde H oofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S. 377. 16 J uli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Ind ië tot wijziging en aanvulli ng 
van Afdeeling I van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 383. 19 Juli . 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulli ng 
van Afdeeling II van de begrooting van 
N ederlandsch-Indië voo r het dienstjaar 1"934. 

S. 384. 19 J ui i. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den _ Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indi ë tot wijz,i g ing en aanvulling 
van Afdeel ing III van de begrooting van 
Nederlandsch-Ind ië voor het dienstjaar 1934 . 

s. 385. 19 Ju!L 
- Wet, houdende goedkeur ing van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
land ch-Indi ë tot wijzig ing en aanvulling 
van Afdeeling IIIA van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 386. 19 Juli . 

- yVet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
! andsch-Indië tot wijziging en aanvull ing 
van Afdeeling IV van de begrcioting van 

ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 
S. 387. 19 Juli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indi ë tot wijziging en aanvulling 
van Afdeel ing V van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 388. 19 Jul i. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeel ing VA van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het d ienstjaar 1934. 

S. 389. 19 J uli. 
-- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
land ch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VI van de . begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S . 390. 19 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot intrekking van Afdeeling 
VII van de begrooti ng van ederl anclsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 391. 19 Juli . 
- Wet, houdende goedkeur ing van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van ecler
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeli ng 
VIIE (Haven van Tandjong-Priok) van de 
begrooting vàn Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 392. 19 Juli . 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIJi' (Haven van Soerabaja) van de begroo
ting van Nederlanclsch-Indië voor het dienst
jaar 1934. S. 393. 19 Juli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het be luit 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Inclië tot wijzig ing en aanvulling 
van Afdeeling VIII van de begrooting van 
Nederlanclsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 394. 19 J uli. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot der 

rekening van de kolonial e uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1929. S. 420. 20 Juli . 

- Wet tot wijziging van de begrooting van 
de Staatsmijnen in Limburg .voor het di enst
jaar 1933. S. 470. 27 Juli . 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele a rtikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1 933 worden toegevoegd aan ove,·
eenkomstige artikelen van het VIIe Hoofd
stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934. · S . 479 . 11 Augustus. 

- Bes lui t, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteit wet, S . 1927, n°. 259, 
restanten op enkel e artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige arti kei en van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegroot ing voor het 
dienstjaar 1934. S. 496. 2-8 Augustus. 
Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 
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24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1933 worden toegevoegd aan 
overeenkomstige artikelen van het IV de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
d ienstjaar 1934. S. 497. 28 Augustus . 

- Besluit, waarbij met toepassing van arti kel 
24 der Comptabilireitswet 1927, S. 259, het 
restant op een artikel van Hoofdstuk XA 
(oud-Hoofdstuk V) der Rijksbeg1:ooting voor 
het d ienstjaar 1933 wordt toegevoegd aan 
het overeenkomstige artikel van Hoofdstuk 
XA der R ijksbegrooting voor dienstjaar 
1934. S. 506. 13 Seprember. 

- Besluit waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabil iteitswet 1927, S. 259, de 
restanten op enkele artikelen van hoofdstuk 
X der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 worden toegevoegd aan de overeen
komstige artikelen van hoofdstuk X der 
R ij ksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

S. 508. 13 Seprember. 
- Besluit, waarbij met toepassing van art. 24 

der Comptabilireitswet 1927, S. 259, restan
ten op enkele artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der R ijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het VIde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

S. 536. 8 October. 
-- Beslu it, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tant;en op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IXde Hoofd
stuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S. 549. 16 October. 

- Wet tot wijz iging van de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1933. 

S . 643 . 7 December. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

R ij ksrekening en van het slot der rekeningen 
van de afzonderlij ke fondsen en bed rij ven 
betreffende het dienstjaar 1929. 

S. 645. 7 December. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

R ij ksrekening en van het slot der rekeni11gen 
van de afzonderl ijke fondsen en bedni ven 
betreffende het dien tjaar 1930. 

S. 646. 7 December. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

R ij ksreken ing en van het slot der rekeniJlgen 
van de afzonderlijke fondsen en bednJven 
betreffende het dienstjaar 1931. 

S. 647. 7 December. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrij f voor het dienstjaar 
1933. S. 681. 27 December. 

- Wet tot wijziging de r wet van 9 December 
1933, S. 672, tot aanwijzing van de m idde len 
tot dekk ing van de u itgaven, begrepen in de 
Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

S. 683. 27 December. 
- ,vet tot wij zig ing van de begrooting van 

ui tgaven van het Zuiderzeefonds voor het 
d ienstjaar 1933. S. 685. 27 December. 

- Wet tot aanwijzing van de midde len tot 
dekking van de uitgaven, begrepen in de 
R ij ksbegrooting voor het dienstjaar 1935. 

S . 692. 28 December. 

- Wet tot wijz iging en verhooging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van het 
Leeningfonds 1914 voor het di enstjaa r 1933. 

S. 693. 28 Decem ber . 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Al ge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
d ienstjaar 1935 . S. 695 . 28 December. 

- Wet tot wijziging van de begrooting van de 
ontvangsten en uitgaven van het Algemeen 
Burgerlij k Pensioenfonds voor het dienstjaar 
1933. S. 696. 28 December. 

- Besluit, houdende aanwijzing van overschot
ten op de begrooting van uitgaven van het 
Staat bedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1933, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1934. 

S. 701. 28 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaa l van Neder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I van de begrooting van e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 704. 28 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van dr ie be

sluiten van den Gouverneur-Generaal van 
N ederlandsch-Indië tot wijziging en aanvul 
ling van Afdeel ing III van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. S. 705. 28 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van drie be
sluiten van den Gouverneur-Generaal van 

ederlandsch-Indië tot wijzig ing en aanvul
li ng van Afdeeling IIIA van de begrooting 
van ederlandsch-Indië voor het d ienstjaar 
1934. S. 706. 28 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvu ll ing 
van Afdeeling IV van de begrooting van 
Nederlandsch-Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 707. 28 December. 
- Wet, houdende goedkeuring van vier beslui 

ten van den Gouverneur-Generaal van Ne
derlandsch-Indië tot wijziging en aanvulli ng 
van Afdeeling VI van de begrooting van 
N ederlandsch-Indi ë voor het clienstjaar 1934. 

S. 708. 28 December. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
land oh-Indië tot vaststelli ng van Afdeeling 
VIE ('s Lands Caoutchoucbedrijf) van de 
begrooting van ederlandsch-Ind ië voor het 
dienstjaar 1934. S. 709. 28 December. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van N eder 
landsch-Indië tot wijziging en aanvulli ng 
van Afdeel ing IX van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 19 34 . 

S. 710. 28 December. 
- "Vet tot nadere wijziging en aanvulling van 

Afdeel ing III der begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1934. (Wij 
ziging inkomstenbelasting en invoeri ng loon
belasting. ) S. 712. 28 December . 

- Besluit tot overbrengi ng van cri sisu itgaven 
van de Hoofdstu kken V, X en XA de,· R ij ks
begrooting voor het dienstjaar 1933 naar de 
begrooting van het Leeningfonds 1914 voo r 
het dienstjaa r 1933. S . 735. 31 December. 
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Belem merln 1;-enwet-Verord enln gen. 
- K oninklij k besluit . ( B el e1n1n eringenwet A rt . 

4 j 0
• m·t. S.) - De appell ee,·ende ge1neente

en polderbesturen kunnen aan art. 4 recht 
van beroep ontl eenen te gen besluiten van 
Ged. S taten, voorzoover daa,·bij ingevolge 
deze wet vergunning is verl eend tot het leg
gen van el ec trische kabels, wat betref t de 
wegen binnen de bebouwde kommen, doch 
e,· is geen wetsbepaling, krachtens wel ke 
appellanten biJ de K roon voo,·ziening zouden 
kunnen vrn.gen tegen die besluiten, vno,·
zoover daa,·bij op grond van het Provinciaal 
W egen,·egl ement vergunning is verl eend wat 
betreft de wegen buiten de bebouwde kom
m en. - 'J'e,·echt heb ben Ged. Staten op 
g1·011d ·van deze wet de ve,·gunningen zel ve 
verl eend, nu aan de door de gemeenten ve,·
l eendc vergunningen voo,·waarden wa,·en 
verbo-nclen, waa,·van de vervulling afhing 
~-an an derde. - H et bezwaar van appel
lanten, dat aan den hoo fdingenieur-directeu,· 
"an den P ro v . W aterstaat in nagenoeg alle 
belang,·ijke gevall en de beslissing wordt op
gedragen , kan niet gelden, daar dit stelsel 
welhaast onvermijdelijk mo et worden geacht 
voo1· een goede uitvoering de,· voorgenomen 
we,·kzaamheden . 3 Feb,·uari. 

Koninklijk besluit. (B el emmeringenwet 
V erordeningen art. 3.) - Ged. Staten heb
ben terecht ontheffing verl eend van een ver
bod in een gem eenteverordening, daar het 
belang, ter beschern,ing waa,·van het ve,·
bod -is gesteld, zich niet tegen het verl eenen 
van de ontheff ing verzet. De st,·ekking der 
wet zou worden miskend, indien bij de be
oo,·deel ing van de aanv1·age ook andere ge
m ecntebelangen dan het vorengenoemde 
tegen het nut van het werk zouden mogen 
wo,-den af gewogen . 29 M ei . 

- K oninklijk besluit'. (B el en,meringenwet V er
o,·deningen art. 3 j 0

• art. 4.) - Onder " het 
bet,·okken bes tuur" wordt in art. 4, l e lid al 
l een ve1"Staan het bestuu1·, dat de gev1·aagde 
onthef fing of vergunning verleend of ge
weigerd hee ft . - E en vergunning van een 
ge,neentebestuur tot uitvoering van een 
rijkswerk, waarbij zeer belangrijk van het 
doo,· het R ijk ontworpen plan -,001·,it n/{J e
wehn, moet worden geacht in st1··ijtl te zijn 
,net de artt. 1 en 2 de,· B el emm'1 ingenwet 
V e,·ordenmgen en als een weiger·iny ,:an rle 
gev1·aagde ve,·gunning wo1·den beschouwd. 
- H et bestaan tusschen het R ij k en de r1e
"' een te •van een geschil van p1·ivaatrcchte
lijken aard, verband hourlend met toeze r,
gingcn, welke bij den verk~op van gro nd 
door de gemeente aan het Rij!.: des tijds van 
R ijkswege zouden zijn gedaan, kan aan de 
toepassing van artikel 3 der wet door Ged. 
Staten niet in den weg staan. 11 A ugustus . 

Besmettelijke ziekten. 
- Bes lu it tot wijzig in g va n het Koninklijk 

beslu it van 15 Mei 1933, S. 27 6, ter u itvoe
r ing van de wet van 28 M aart 187 7, S . 35 , 
laat telij k gewijzigd bij de wet van 24 M aar t 
1922, S. 135, tot wering van besmetting door 
u it zee. aankomende schepen. 

S . 131 . 29 M aart. 
- ,vet tot bescherming van lee r! ingen tegen 

de gevolgen van besmettelij ke ziekten van 
personeel va n inrich t ingen van onderw ijs. 

S . 64 2. 7 Decembe r. 

Betalings verkeer. 
- Beslu it tot vaststel ling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in ar
t ikel 6, lid 1 , der wet van 25 Jul i 1932, 
S . 375, tot ins teil ing va n een stich t ing, ge
naamd " N ederl andsch Clearing institu ut". 

S . 232. 8 Mei. 
- W et. houdende nieuwe regelen tot afweer 

van nadeel ige gevolgen van beperkende be
pa lingen inzake het internat iona le beta li ngs
verkeer. S. 583. 14 N ovember. 

- Bes luit tot vaststelling van het t ijdstip van 
inwerkingtred ing van bepaalde a r t ikelen de r 
Wet I nte rnationaa l Beta li ngsverkee r 1934. 

S . 587. 16 November . 
- Bes lu it tot het stellen van rege len voor 

N ederl andsch-I nd ië tot a fweer van nadeel ige 
gevolgen van beperkende bepal ingen door 
vreemde Mogendheden getroffen ten aanzien 
van het internationale betalingsverkee r . 

S . 588 . 16 ovem ber. 
- Bes lu it tot het stellen van regelen voor 

Snriname tot afweer van nadeeli ge gevolgen 
van beperkende be pal in gen door vreemde 
Mogendheden getroffen ten aanzien van het 
internationale betalingsverkeer. 

S. 589. 16 November . 
- Bes! uit tot het stellen van regelen voor 

Curaçao tot afweer van nadeelige gevolgen 
van beperkende bepal ingen door vreemde 
Mogendheden getroffen ten aanzien van het 
inte rnationale betalingsverkeer. 

S . 590. 16 November . 
- Besl uit tot bepaling van het t ijdstip van 

inwerkingtredi ng der Wet In ternationaal 
Betali ngsverkeer 1934, voorzoover de a rt i
kelen dier wet n iet reeds in we rki ng zijn 
gesteld. S . 659. 12 December. 

Bevolldng·sreglsters. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

K oni nklijk beslu it van 27 September 1930, 
S . 392, tot tijdelijke afwij ki ng van het Ko
ninklij k beslui t van den 12den December 
1922, S . 670, tot vaststell ing van voorschr if
ten omtrent het houden van bevolkingsregis
te rs en van het K oninklijk bes] uit van 27 
J tt li 1887, S. 141 , sedert gewijzigd, regelen
de de verp lichting der ingezetenen tot het 
doen van aang ifte voor de bevol ki ngsregis
ters. S. 552. 22 October. 

Burg·erlljke rechtsvorderin g. 
- Wet tot vereenvoud iging van de bepal ingen 

betreffende de vaststelli ng van k rach tens het 
E erste Boek van het Burgerlij k Wetboek ver
schuldi gde u itkeeringen tot onderho ud en de 
tenui tvoerlegging, wijziging en intrekking 
van vonnissen, beschikkingen en regel ingen 
tusschen partijen ter zake van zoodan ige uit
keeringen . S . 253. 16 Mei. 

- Beslu it tot vaststelli ng van een algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in het eer
ste l id van a rt ikel 10 van het Wetboek van 
Burgerlij ke R egtsvorder ing . 

S. 566. 3 November. 
Burg·. Stand. 
- Wet, houdende wijzig ing van de voorschrif

ten betrekkelij k den burgerlij ken stand. 
S. 276. 31 Mei. 

- Besluit, bepalende den dag van inwerking
tred ing van de wet van 31 Mei 1934, S . 
276, houdende wijziging van de voorschrif
ten betr\lkkelij k den burgerlij ken stand. 

S . 323. 18 Juni. 
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Chèri ues. 
- Be lu it, bepal ende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de verdragen van Genève 
van 19 Maart 1931 met bijbehoorende pro
tocollen: 1 °. tot invoering van eene een
vorm ige wet op chèques; 2° . tot ,·egeling 
van zekere wetscon fl icten ten aanzi en van 
chèques; 3°. betreffende het zegel recht ten 
aanzien van chèques. S . 210. 23 Apri l. 

- Beslu it, bepalende den dag van inwerking
tred ing van de wet van den 17den ! ovem
ber 1933, S. 613, tot wijziging van het W t
boek van Kooph,rndel , het- Wetboek van 
Burgerl ij ke Rechtsvordering, de Zegelwet 
1917, de B ankwet 1919, de Geldschieterswet 
en de wet van 25 Juli 1932, S. 405, naar 
aanleiding van het Verdrag tot invoering 
van een eenvormige wet op chèques en Ar
t ikel II der wet van den 28sten December 
1933, S . 731, houdende wijziging van het 
Wetboek van Koophandel en van de ge
noemde wet van den 17den November 1933 
(Stbl. n° . 613). S. 228. 4 Mei. 

Comptabiliteitswet. 
- Wet houdende maatregelen in verband met 

de i~voering van een centrale boekhouding 
voor den d ienst van 's Rij ks Schatkist bij 
het Departement van Financiën. 

S . 151. 20 A pril. 
- Beslu it tot vaststelli ng van de vergoeding 

aan plaatsvervangende leden der Algemeene 
R ekenkamer en van het tarief voor de aan 
hen toekomende schadeloosstelling voor reis
en verbl ij fkosten (Artikel 48, 5e lid der 
Comptabil; te itswet 1927 (Stbl. n° . 259). 

. 307. 11 J uni. 
- Wet tot wijziging van artikel 90 van de 

Comptabi li teitswet 1927 (Stbl. n°. 259). 
S. 313. 14 J u ni . 

-- Wet tot toepass ing van artikel 83 der Comp
tab ili te itswet 1927, S . 259, ten aanz ien van 
de kosten van toetred ing van het Rij k tot de 
sticht ing · W aterbouwkundi g Laborator ium" 
te Delft ~~ de bijdrage in de explo itatieko -
ten van deze sticht ing over 1933 en 1934. 

S . 644. 7 December. 
Consulaire dienst. 
- Bes! ui t tot nadere aanvulling van het b ij 

de K oninklijke beslu iten van 20 Maart 1930, 
S. 98 - en van 18 A ugustu 1930, S . 367, ge
wijzigd en aangevuld Koninkl ij k be luit van 
19 ovember 1926, S. 384, tot uitvoering 
van de art ikelen 1, 6a en lla der Consu
la ire Wet. S. 271. 25 Mei. 

- Besluit houdende wijziging van de artike
len 2, 23 en 24 van het Consul a ir R egle
ment (Stb l. n°. 243 van 1928). 

S. 504. 13 September. 
Cou poubelastlng. 
- Besluit tot vaststelli ng van het tijdstip, 

waaro p de wet van 29 De ember 19_33, S. 
780, tot heff ing van een couponbelasting, i!' 
werking t reedt. _ . S. _ 16. 19 Ja_nuari. 

- Bes lui t houdende uitvoering van artikel 33 
de r wet' van 29 December 1933, . 780, tot 
heffi ng van een couponbelasting. 

S . 21. 26 J a nuar i. 
Crlslsru nd veebeslult. 
- Beslu it houdende wijzig ing van het K o

ninklijk bes lui t van den 14den_,Mei 1934, n°. 
20 ter uitvoering van de artikelen 3 en 5 
va~ het Cri sis-Rundveebesl uit ·1934 I . 

S . 302. 5 Ju ni. 

Crisis -varken wet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Crisis-Var

kenswet art. 17, lid, 2 - Art. 358, lid 3, S v . 
- Qualifi catie, art. 350 S v.). - Art. 12 van 
de Statuten van de Gewestelijke TTarkens
cent,·ale voor Utrecht, luidende: ., De l eden 
hebben het recht gebruik te ,naken van de 
diensten der ve,,eeniging. De vereeniging 
strekt haar diens ten niet uit tot niet-leden.", 
beantwoordt volkomen aan st,·ekking en doel 
van art. 17; lid 2, Crisis- TTar kenswet 1932. 
- W et wordt i . •v. 11i. art . 11 Crisis-Varkens
besluit 1932 de houder van varkens van ,neer 
dan 10 kg gewicht gedwongen tot eene Ge
westelijke organisatie toe te t,·eden en al.~
dan aan de statuten dier 01·ganisatie onde1·
worpen, maar de wetgever hee ft dit gewild 
en voldoende waarbo1·gen tegen misbruik 
aanwezig geacht in het voorschrift van art. 
17, lid 1, Crisis- Varkenswet, betreff ende 
goedkeuring van de statuten en van latere 
wijzigingen daarin door den Minister. B o
vendien zou eenige daarin voorko1nende , ,net 
een wettelijk voorscMif t strijdige bepaling 
ondanks requirants toet11eding onve,·bindend 
zijn. ( Zie H . R . 24 April 1933, W . 12614 .) 
- De wet kent ge1noedsbezwaren tegen na
leving van de Crisis- Varkenswet niet als 
.itrafuitsluitingsgrond, zoodat de Rb. niet 
,ve,·plicht was 01ntrent het desbet,·effende vel"
weer bepaaldelijk eene be&lissing te geven. 
- De H. R. wijzigt de quali f icatie door in 
de plaats van " Jfinister van Ec. Z . en A rb." 
te stell en : ., met de zaken van den Land
bouw belasten M inisUr". - ( A .-G. W ij n
veldt wijst er nog op, dat de wetgeving i~ 
!leze na het vonnis der Rb. sterk ts geW1J
zi gd, en wel door het Crisis- v_a,·~ensbesluit 
1933 en de Crisis- Varkensbeschikktng 1933 l , 
,naa,· dat deze verande,·ing geen invl oed 
hee f t op de ,nate van strafbaarh eid van het 
bewezen ve1· klaarde.) 26 F eb1·u_ari . 

- A rrest van den H oo gen Raad. (Crisisva,·
kenswet 1932 art. 14 .) - De bewezenverkla
ring van het telastegelegde vindt allesz ins 
v oldoende steun in de in het vonnis opgeno
·men bewijs1niddelen. - H et betoog, ge,·icht 
tegen de rechtsgeldigheid van het do~r de 
gewestelijke organisatie geno1nen besluit tot 
het heff en van f 0 .25 voo,· het merken van 
varkens·, gaat niet op. I,n,mers het feit , _dat 
de M inister heeft verl eend een goedkeuring, 
welke alleen als gevolg van een door hem
zelf krachtens de wet te stell en v ooncaarde 
kan zijn ve,·eischt, 11ioet insluiten, dat a e 
M inister die voorwaarde hee ft gesteld. Nu 
eenig wettelijk voorsch,•i f t betreff ende de 
wijze van het stell en van die voo,·waarde 
ontbnekt, -mist derhalve de eisch, dat van 
het stell en dier voorwaarde nog nader zou 
1noeten blijken, voldo enden grond. Voorts 
gaat te 1>er de eisch, dat van de reeds in de 
wet vastgelegde bestemming van het te hef
fen bedrag ook uit het besluit de,- organi
satie zou moeten blijken. - De omstandig
/l eid dat de organisatie - in verband niet 
een 'Ministerieel e beschikking - van elke 
f 0 .25 een bedrag van f 0 .05 ter beschikking 
van het R egeeringsbureau hee ft t e stell en 
behoef t niet een besteding in strijd ,net a,·t. 
14 der wet op te leveren. 5 Jf aa1·t 

- A rrest va" den H oogen Raad, (Si·. a,·t. 
219. ) - Art. 219, 2° Sr. j 0

• 1° van dat 
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artikel spreekt niet vaii merken die van 
overheidswege worden geplaatst, doc h van 
"merken, die krachtens wettelijk voorschrift 
worden geplaatst". E en zoodanig voorschrift 
l evert art. 18 C,-isis-varkenswet 1982 op. 
Daarbij kan nog in het midden .worden ge
laten of merken aangebracht door geweste
lijke organisaties, die door den betrokken 
minister ingevolge art. 12 Crisis-varkensbP.
sluit 1982 zijn aangewezen, niet als ,nerken 
van overheidswege aangewezen zouden kun
nen wo,·den beschouwd. - Voor een be
perking van de uitdrukking "goederen" in 
art. 219, in dien zin, dat daaronder niet 
. ,l evende dieren" zouden zijn begrepen, is in 
dat artikel of in den verderen inhoud van 
den elfden, titel van het W . v. Sr. geen 
grond te vinden. Een beroep op het naast 
art. 219 Sr. bes taan van art. 40 der Paar
denwet en art. 79 der Veewet gaat niet op. 
- H et H of niet bewezen verklarend, dat de 
bedoelde varkens zwaarder waren dan 10 kg 
elk en ook, dat de bedo elde m erken krach
tens wettelijk voorschrift op die varkens 
,noesten worden geplaatst en req,. daarvan 
vrijsp,·ekend, hee ft derhalve als bewezen aan
genom·en, dat het hier varkens gold, waarop 
de merken krachtens de Crisis-varkenswet 
konden worden geplaatst. H et hee ft alstoen 
de bewezenverklaarde f eiten onder art. 219 
gebracht, aangezien art. 18 de,· C1·isis-11ar
kenswet geenszins uitsluit, dat m erken wor
den aangebracht op varkens, reeds wanneer 
zij het daarb edoeld l evend gewicht nog niet 
hebben bereikt. - Qual ificati-e verbe terd. 

• 25 Juni. 
- Besluit tot intrekking van de Crisis-Var

kenswet 1932, S. 374 en ·tot wijziging van 
het Crisis-Varkensbesluit 1933. 

S. 722. 29 December. 
Crlslsvervoerbeslult. 
- Besluit tot het bepalen · van den aanvang 

van de in de artïkelen 2 en 3 van het 
Crisis-Vervoerbesluit 1933 bedoelde tijdvak
ken ten aanzien van pluimvee. 

S. 409. 19 Juli. 
- Besluit tot ontheffing van het bepaalde in 

artikel 3 van het Crisis-Vervoerbes lui t ten 
aanzien van bepaald vervoer van plu imvee. 

· S. 410. 19 Juli. 
- Besluit tot wijziging van 'het Cris is-Vervoer-

besluit 1933. S. 723. · 29 December. 
Crlslsznlvelwet. 
- Arrest van den H oogen 2laad, (C,·isis-Zui

velwet 1982 art." 8; Nieuw-C,·isis-Zuivelbe
sluit II 1982 art. 5. ) - T en onrechte gaat 
de R echtb. er van uit, dat, nu art. 8 der 
Crisis-Zuivelwet kent de mogelijkheid van 
een verbod van of een voorwaardelijke toe
stemming tot het vervoeren, verkoopen enz. 
van ,,ande1·e spijsvetten'', waarvan de ver
pakking niet voorz_ien is 11an een door 
Onzen Minister uitsluitend tot dit doel vast
(!esteld 1nerk, de K,·oon niet bevo.egd zou 
zijn t. a. v . ,,andere spijsvetten", -die wèl van 
een dergelijk m erk voorziçn zijn, eenigerlei 
bepaling m. b. t. het vervoeren, enz . daar
van vas t te stellen. - W elis11.1aa1· wo.rdt in 
art. 8, ter bereiking van het voor "andere 
spijsvetten" door de wet beoogde doel [,,ge
controleerde verkoop met m~gelijkheid van 
prijsbeïnvloeding" M. v . 1'.] slechts een 

negatieve 1·egel ing (volstrekt of betrekkelijk 
verbod van den handel in· ,,ande,·e spijsvet
ten" zonde,· me,·k op de verpakking) moge
l ijk gemaakt, doch in art. 10 worden verder 
01nt1·ent de 11,erken en derzelver v;;rstrekking 
posi tieve voorsch?-iften gegeven, terwijl voorts 
in a,·t. 20 de bevoegdheid wordt voo,rbehou
den om bij alg. maatregel van bestuu,·, zoo 
noodig, niet betrekking tot de uitvoe,·ing van 
de wet nadere regelingen te stellen. - I n 
ve,·band met een en ander vindt a1·t . 5, lid 
2 Nieuw-Crisis-Zuivelbesluit ZZ 1982. vol 
doenden grondslag in d e Crisis-Zuivelwet. 

29 Januari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Crisis-Zui

velwet artt. 6 en 20 ; iY ieuw Crisis-Zuivel
besluit II 1982 art. 2ter; Sv. art. 854.) -
De al zeer weinig dluidelijke bewoordingen 
van a,·t . 2ter zijn aldus op te vatten, dat het 
artikel twee 11oorschriften bevat en wel a. 
een verbod tot het ve.rvoeren enz. van 11,a1·
ga1·ine, welke zetmeel of s·esamolie bevat, en 
b. een voorschrift 01n de 11erpakking van 
margarine in eenheden van 1h of ¼ K.G. 
voorzien te hebben van een merk van het 
door den Minister vastgestelde model. -
H et in de eerste plaats gegeven verbod kan 
steunen op art. 6 Crisis-Z uivelwet, daar de 
in dat arti kel verl eende bevoegdheid 011, bij 
alg . maatregel van bestuur te verbieden het 
vervoeren enz. van margarine kan geacht 
worden mede te omvatten de bevoegdheid 
om het ve,·voeren enz . te verbieden van 1nar
ga1·ine, welke bepaalde bestanddeelen bevat, 
weshalve kan worden daargelaten of het 
voo,·schrift, opgevat als een positieve bepa
ling 1net betrekking tot de sa,nenstelling , 
die een voorwaarde vormt voor het vervoe
ren enz. van margarine, nu het geen betrek
king hee ft op het bote,·gehal te met art. 6 
de.r wet onvereenigbaar zou zijn en ook niet 
op art. 20 zou kunnen steunen. - H et be
wezen verklaarde levert twee overtredingen 
op. H. R . past art. 854 Sv. toe zich beper
kend tot een last tot onbruikbaarmaking als 
voldoende ter voorkoming van het voort
duren der verboden handeling. 5 F ebruari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Crisis -Zui
velwet art. 14 ; C,·isis-Zuivelbesluit III art . 
2.) - De grief van req., dat t. a. v. uitslui
tend de aflevering van consumptiemelk 
rechtsgeldig geen voorwaarden - en dus 
ook niet die tot het hebben van een ve,r
gunning daa,·toe - kunnen worden gesteld, 
omdat art. 14 Crisis-Zuivelwet zulke voor
waarden sLechts zou vergunnen met betrek
king tot de ééne, gezamenlijke handeling 
van verkoop; vervoer of aflevering van con
sumptie1nel k, gaat niet op._ - Immers noch 
de woorden noch de strekl.--ing van voormeld 
art , 14 kunnen tot een zoo beperkte opvat
ting aanleiding geven, terwijl daarto e ook 
geen voldoende g1·ond kan worden gevonden 
in de omstandigheid, dat in andere artike
len der wet - waarin trouwens ook 11,eer 
concreet van het verbieden of voorwaarde
lij k toestaan van bepaalde handelingen 
sprake is - het voegwoord "o f" is gebezigd. 
- H et vonnis geeft de bijzondere redenen, 
die de straf hebben bepaald, op ; de kracht 
van die redenen kan in cassatie niet worden 
getoetst. 1!8 M ei. 
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Arrest van dJen H oogen. Raad. (Orisis-Zui
velwet art. llO; Nieuw Crisis-Zuivelbesluit 
Il 1932, art. 1bis.) - Al moge de Oritris
Zuivelwet S. 1932 n . 290, blijkens haar in
houd, de verdeeling van de daarin genoe1n
de producten, waaronder boter, regel en. en 
niet de voortbrenging daarvan, terwijl de 
inrichtingen. in art. 1bis van het Nieuwe 
Orisis-Zuiv,elbesluit Il 1932 in de eerste 
plaats betrekking hebben op de voortbren
ging der bedoelde prod;ucten, zal niettemin 
het hebb en van die inrichtingen als regel 
l eiden tot het verkoopen en afleveren, der
halve tot het verdeel en dier producten. -
Mitsdien hee ft art. 1bis mede betrekking tot 
de uitvoering der Orisis-Zuivelwet S. 1932 
n°. 290 en kan aan het voorschrift, als steu
nend op het algemeene art. 20 der wet, der
halve geldigheid niet worden ontzegd. 

4 Juni. 
- Besluit tot toepas ing van de artikelen 9 

en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 op boter, 
kaas, melkproducten, margarine en plant
aardige en dierlijke vetten en oliën en va n 
artikel 12 dier wet op melkproducten en 
die rlijke vetten. S . 672. 27 December. 

- Besluit tot bepaling van den aanvang van 
het in art. 10 van het Crisis-Zuivelbes luit 
1934 I bedoelde tijdvak ten aanzien van on
gesmolten rundvet. S . 674. 27 December. 

Dading. 
- Wet, houdende goedkeuring van eene door 

den Staat met de . V. Amsterdamsche Bal
last Maatschappij , gevestigd te Amsterdam, 
gesloten overeenkomst van dading tot het 
ten einde brengen van een aanhangig ge
schil. S. 287. 31 Me i. 

- Wet tot goedkeuring van eene door den 
Staat met Th. H. Wieleman en echtgenoote, 
te Hoofdplaat, in Zeeuwsch-Vlaanderen , ge
sloten overeenkomst van dading tot het ten 
einde brengen van een aanhangig geschil. 

S. 471. 27 Juli . 
Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht, door ruil ing, van gron
den , gelegen om en bij de bijzondere straf
gevangenis te Scheveningen, aan de ge
meente 's-Gravenhage. S. 153. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van den onder
h andschen verkoop aan de Provincie Noord
Holland van terreinen,._~ behoorende tot de 
Proefzuivelboerderij te .tloorn. 

S. 155. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

derhandschen verkoop van een perceel tuin
grond aan den Stationsweg te Zwolle aan 
de gemeente Zwolle. S. 449. 27 J ul i. 

Doo1le hand. 
- Wet tot heffing van eene belasting naar 

het vermogen van instellingen van de doode 
hand. S. 528. 5 October. 

Drankwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 27sten Apri l 1933, S. 235, 
tot uitvoering van a rtikel 56, lid 2, der 
Drankwet (Stbl. 1931, n°. 476), gelijk deze 
is gewijzigd bij de wet van 29 Maart 193_3 
Stbl. n°. 123). S. 33. 30 Januari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Vergun
ningsrecht in de ge11ieente Rheden.) - Bij 
de wet wordt niet voorgeschreven, op wel ke 

wijze d e veronderstelde huu,·waarde moet • 
worden berekend, zoodat de Gem eenteraad 
en de R . v. B. , wanneer zij krachtens de be
palingen van art . 24 Drankwet en a1·t. 299 
Gem.wet achtereenvolgens geroepen worden 
in een geschil ove,· die huu,·waarde te beslis
sen, te dien opzichte elke methode van be
rekening mogen volgen, welke die liuu,·
waarde tot uitko,nst hee ft , zonde,· daarbij 
gehouden te zijn het inzicht van B . en W. 
nopens de bij die berekening toe te passen 
nonnen te volgen. - Nu in het onderwe,·
pelijke geval de R. v . B. bij zijn berekening 
van dezelfde factoren is uitgegaan als het 
Gemeentebestuur, te weten: de huurwaarde 
van de vergunningslocaliteit op zich zelf be
schouwd, zoomede de ve,·,noedelijk bij deti 
verkoop van sterken drank te behalen bruto
winst, was hij niet verplicht uit de voo1·
handen gegevens de huurwaarde van d e 
local i teit af te l eiden naar denzelfden maat
staf als B. en W . hadden aangelegd. 

31 J anua,·i. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van Burgemeester en Wethouders van Dor
drecht van 27 Februari 1933, waarbij de 
aan H. Kramer te Dordrecht voor perceel 
Palingstraat n°. 1, verleende slij tvergunn ing 
werd overgeschreven op naam van de firma 
P. Cohn en Zonen. S. 80. 27 Februari. 

- Arrest van den H ooaen Raad. (Vergun
ningsr,echt in de aemeente Anna Paulowna.) 
- De R . v . B. heef t voor de schatting van 
de huurwaarde, welke als grondslag voo,· 
de berekenina van het vergunningsrecht is 
voorgeschreven, eerst de waarde van het ge
not der ruimte, waarin sterke drank wordt 
verkocht, op zich zelf beschouwd, gesteld op 
f 30 en hee ft daa,·bij vervolgens gevoegd de 
som, welke van een huurder, aezien de in
komsten en uitaaven van het vergunnings
bedrijf, ware te bedingen te,· zake van het 
feit, dat in het verhuurde sterke drank in 
het kl ein ,naa worden ve,·kocht. - I n deze 
methode is als el ement van schatting geb e
zigd de netto-winst, welke ·niet het vergun
ningsbedrijf behaald wordt, en daartegen 
bestaat f! een bezwaar, onder voorwaarde, 
dat bij de vaststelling van de netto-winst 
rekening wordt aehouden niet alle factoren, 
welke daarop van invlo ed zijn. - Daartoe 
behoort onder meer dat f! edeelte van de al
gemeene bedrijfsonkosten de,· zaak, welke 
geacht kunnen worden op het vergunnings
bedrijf te drukken.. - In de door den R. v. 
B. gevolgde methode, waarbij het bedrag 
der netto-winst van f 420 is gevoegd bij het 
bedrag van de huurwaarde van de ve,·gun
ningsrui,nte op zich zelf !fenomen - ten 
deze f SO - ,noet voor de berekening van de 
netto-winst niede deze huurwaarde van f 30 
als onkostenpost in aftrek worden gebracht. 

T enonr.echte verlanat bt langhebbende, 
dat bij de vaststelling van de in de wet en 
verordening bedoelde huurwaarde 1nede re
kening worde gehouden met den invloed, 
welke de uitkomst van het ve,·gunningsbe
drijf onderaaat doordien een vergunnings
recht wordt aeheven. '1 Maart. 

- Beslui t tot vern ietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordbrabant van 
19 Juli 1933, waarbij , met vern ietig ing van 
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het besl uit van Burgemeester en W ethouders 
van Ti lburg dd. 21 November 1932 tot wei
gering, het bestuur der vereen iging " H ar
monie Orpheus" te Tilburg niet ontvankel ij k 
werd verklaard in zijn verzoek om over
schrijving van een aan die vereeniging ver
leende vergunning voor den verkoop van 
sterken dra nk in het k lein op naam van J . 
A. Snell e n. S . 117. 19 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Drankwet 
1981 artt. 39 en 59; Drankwetbesluit 1932 
art. 1.) - I n aanmerking genomen de strek
king van de Drankwet (den kl einhandel in 
alcoholhoudende dranken te regelen ten einde 
misbruik van deze dranken tegen te gaan) 
kan het woord "gesloten", zooals dit in die 
wet in de artt. 39, lid 1, onder b en 59, lid 
1, onder 7° . aan de woorden "flesschen, 
kannen, kruiken of vaten" voo,·afgaat, niet 
de beteekenis hebben, wat fl esschen betreft, 
van enkel van een beugelslui ting voorzien, 
,naa,· moet be tee kenen: voorzien van een 
zoodanig sluitingsmiddel , dat dit moet wor
den verbroken of verwijderd om de fl esch 
te openen en niet meer kan worden geb ezigd 
om haar wede,·om te sluiten. - Zo oals uit 
genoemde artikel en en uit art. 2 Drankwet 
blijkt, schrijft de wetgever den verkoop in 
gesloten fl esschen, enz. slechts voor in ge
vallen, waarin hij tegen 1>erkoop van alco
holhoudende dranken voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop geen bezwaar 
heeft ,naar wèl tegen verkoop ter plaatse 
om daa,· te worden geb?-uikt . H et gesloten 
zijn dient als waarborg, dat d e onraadzaam 
geachte ve,·koop niet zal plaats hebb en zon
der dat zulks valt te constateeren. E en beu
gelsluiting zonder m eer kan daartoe niet 
leiden. 19 Maart. 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Bodegraven van 2 Mei 1932, wam·bij over
schrij ving der vergunning voor de n verkoop 
van stei·ken drank in het klein van P. 
Schouten werd geweige rd ten name van J . 
F. de Goeij . S. 127. 28 Maart. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Limburg van 19 
September 1933, 2e Afd. La. 10124/8 N ., 
waarbij het door K. J. Sch illi ngs te Eijgels
hoven ingestelde beroep tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Eijgels
hoven van 29 Mei 1933, houdende weige
ring van de door hem gevrnagde volledige 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het kl e in, gegrond is verklaard. 

S . 148. 16 April. 
- B esluit tot vernietiging van de beslui ten 

van burgemeester en wethouders van Wade
noyen van 26 Mei 1932 en 30 Juni 1932, 
waarbij respectievelij k aan Chr. Weyman te 
Tiel een vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het kl e in is geweigerd en 
de naam van Chr. Weyman op de lij st be
doeld in artikel 17, l e l id der Drankwet 
(Stbl. 1931 n°. 476) is geplaatst. 

S. 230. 5 Me i. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente Slochteren.) -
I n art. 79 de,· Drankwet wordt niet ge
sproken van het (tusschentijds) verl eenen 
eener vergunning, doch van het overschrij-

ven eener (reeds) verl eende vergunning. -
De wet onderscheidt tusschen beide begrip
pen, gelijk ook blijkt uit de bepalingen 
van art . 25, derde lid, en art. 30, zesde lid, 
waarin bij wijze van uitzondering wordt ge
regeld in hoever een overgeschreven ver
gunning zal gelden als een (tusschentijds) 
verl eende vergunning. - Deze opvatting 
vindt bevestiging in de omstandigheid, dat 
in de gevallen van art. 70 teruggave van 
recht over ongebrui kte kwartalen aan den 
eersten vergunninghouder niet is voorge
schreven. 13 J uni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 
art . 59.) - T egenover req.'s verweer, dat 
het pakhuis niet kan worden beschouwd als 
eene gesloten aanhoorigheid van het gebouw 
B orrelplein B. n° . 248, waarin zich req.' s 
winkel bevindt, waarin zwak alcoholische 
dranken worden verkocht, stelt de R echtb. 
verschillende omstandigheden die in de be
wezenverklaring niet voorkomen, terwijl bij 
de beoordeeling van de vraag omtrent de 
aanhoorigheid van dat pakhuis niet buiten 
de bewezen,verklaarde feiten mag· wo,·den 
gegaan. - Die feiten vermelden slechts, dat 
het pakhuis, dat als opslagplaats dient voor 
,·eq.'s, mede in zijn gebouw B orretplein uit
geoefenden, drankhandel, op een vijftal ,ne
te,·s van het gebouw is gel egen en vanuit 
het gebouw bereikbaar is over particulieren 
grond, hetgeen onvoldoende is om het pak
huis tot een aanhoorigheid van bedoeld ge
bouw te ste,npel en. - [Anders Adv.-Gen. 
W ijnveldt . .J - M et gedeeltelijke vernietiging 
van het vonnis verklaart de H. R . het be
wezenverklaarde geen strafbaar feit , ont
slaat req. van alle rechtsvervolging en be
veelt opheffing van beslag op den drank. 

25 J uni_ 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van burgemeester en wethouders van S teen
bergen van 30 Maart 1932 en 27 Octobet· 
1933, waarbij respectievel ijk aan de Com
manditaire V ennootschap Veraart en Co. 
verlof werd verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan ster
ken drank en wijziging werd gebracht in de 
vermelding in de acte van het verlof en 
het afschrift daarvan. S . 369. 13 Juli. 

- K oninklijk besluit . (Drankwet S. 1931, n°. 
476 (Jf1't. 83 .) - Nu Ged . Staten niet binnen 
den bij het 2e lid gestelden termijn omtrent 
de aanwijzing van den inspecteur tot intrek
king de,• hotelvergunning een besluit hebben 
genomen, zoodat ingevolge het 3e lid de in
trekking moet worden geacht te zijn gewei
gerd, en van deze weigering niet k,·achtens 
a,·t . 34, 2e en 3e l id, in beroep is gekomen, 
heeft de weige1'ing kracht van eindbeslissing 
verlcre gen. Ged. Staten lounnen daarna niet 
op grond van dezelfde feiten of omstandig
heden, welke tot eene aanwij zing aanl eiding 
hebben gegeven en waa,·omtrent hunne be
slissing krachtens de wet geacht nioet wo,·
den reeds te zijn gevallen, ambtshalve tot 
intrekking de,· v.ergunning besluiten. 

13 Jul i. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van IJsselstein 
van 15 Februari 1933, waarbij met toepas
sing van artikel 79, le lid der D ra11kwe~ 
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(S. 1931 n°. 476) de vergunning .staande ten 
name van wijlen H. B. J. E. H oes, werd 
overgeschreven ten name van Mej. C. J . 
H oes. S . 520. 27 September. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
burgemeester en wethouders van M aa tricht 
van 3 M aart 1933, n°. 73, waarbij aan 
J. B. A . R. R osenmöll er eeh verlof A werd 
verleend voor de op de tweede verdieping 
aan de straat gelegen gelagkamer, g root 
174 .20 M2 van perceel Groote Staat n°. 5/11. 
a ldaar. S. 521. 28 September. 

- K oninklijk besluit. ( Drankwet S . 1931 n°. 
416 Art. 21 j 0

• art. 3.) - Afgezien van het 
feit , dat een voorstel als in a:rt . 21 bedoeld 
door Ged. Staten niet is gedaan, is voor 
toepassing van dit art. geen plaats in het ge
val van een uit twee bebouwde ko,nmen 
bes taande gemeente, waar de een.e kom ± 
S 00 en de andere ± 5000 inwoners telt. 

Novemb er. 
Drlnkwatervoorzlenlng. 
- Wet tot beschikbaarstelling van een rente

loos voorschot uit 's Rijks kas ten behoeve 
van de N. V. Waterleiding-Maatschappij 
,, Zeeuwsch-Vlaanderen", gevestigd te T er
neuzen. S. 256. 16 Mei. 

Ecouom lsche Raad. 
- Bes luit, houdende wijze van samenstelling 

van de vaste commiss iën van den E conomi
schen Raad. S . 112. 15 Maart. 

- Be lui t, houdende verband van erkende col
leges van advies met den Economischen 
Raad. S . 113. 15 Maart 

F lnan c. verhouding. 
- Besluit tot vaststelling van den a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 4 der wet van 22 December 1933, S . 
716, houdende verm indering der uitkeering 
per inwoner uit het Gemeentefonds, a ls be
-doeld in artikel 3, onder b, der wet van 15 
.J u i i 1929, . S. 388, en wij ziging det· wet van 
18 Maart 1932 (Stbl. n°. 104). 

S. 105. 12 Maart. 
- Bes luit tot vaststelling van den a lgemeenen 

maatrngel van bestuur, als bedoeld in arti
kel 6 der wet van den 22sten December 
1933, S. 715 , tot steun aan noodlijdende ge
meenten. . 445 . 27 Juli . 

-Geld leen In gen. 
- Wet tot het aangaan va n een of meer geld-

leeni ngen ten laste van het Rijk. 
S. 128. 29 Maart. 

<Geld~chleterswet. 
- A rres t van den H oogen R aad. (Geldschie

terswet art. 25.) - Uit h,et geheel der be
pal ingen van de Geldschieterswet, in onder
ling ve,·(land beschouwd, blijkt on1nisken
baa1·, dat de wet zoozeer uitgaat van de 
gedachte, dat de akte, welke van een geld-

. uitl eenin g moet worden opgemaakt, door 
geldschiet er en geldleener moet onde,·tee kend 
worden, dat moet worden aangenomen, dat 
de onderteekening door de wet tot het op-
1naken van de akte wordt gerekend. -
[Anders Adv.-Gen. van Lier. ] 29 October. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Straato elas

ting in de gemeente Sittard.) - Ingevolge 
de bepalingen van de verordening tot hef
fing eener straatbelasting in de gemeente 
.Sittard is voor de heff ing der straatbelasting 

in de gemeente Sittard wegens rioleering 
beslissend een bepaalde ligging der eigen
domm en te,i opzichte van openbare straten 
of wegen, waaraan door de gem eente - ge
lijk art. 1 bepaalt - zorg wordt besteed voor 
rioleering, of, anders gezegd, die door d e 
gemeente - gelijk art . 6 het uitdrukt -
voo.rzien zijn van riol eering. - De R. v. B. 
heeft met juistheid beslist, dat, nu in de 
B rugstraat geen riool aanwezig is, hetwelk 
door de ge,neente is aangelegd of bekostigd, 
aan die straat door de gem eente geen zorg 
voor rioleering wordt besteed en zij niet door 
de gemee,ite is voorzien van 1·ioleering. 

10 Januari. 
- A rrest van den H oog en Raad. (Art. 299 

Gemeentewet.) - H et is niet geoorloo fd, dat 
eenige aangeslagenen gezamenlijk bij één 
bezwaarschrift tegen hunne aanslagen op
komen. 11 J anuari. 

- Arrest uui den H oogen Raad. (!:Jtraat belas
ting in de ge,neente Nijm egen.) - De ·oer
ordeniay schrijft voor verschillende catego
rieën ·van gebouwde eigendommen auuslag 
naar -verschillende tarieven voor. - M et 
deze, doo,· de ve.ro,·dening zelve gemaakte 
onder.,choiding kan worden 1·ekening gehou
den ten aanzien van één belastbaa · gebouwd 
eigendom, waarvan twee gedeelten in ver
schillende categorieën vallen, door twee aan
slagen op te l eggen. - Geen bepaling der 
verordening verzet zich tegen deze wijze van 
handel en. - Er bestaat geen bezwaar als 
maatstaf voor de bepaling der huurwaarde 
te ne,nen de huurprijzen welke betaald wor
den door derden. die niet belastinr1pl ichtig 
zijn. - Uit de uitspraak is niet af te leiden, 
met welke perceelen te Nijrnegen de R. v. B. 
belanghebbende' ., eigendo,n heeft VPrgeleken. 

7 Februari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Opcenten 

op de hoofdso,n der P ersoneele B elasting in 
de gemeente Amsterdam.) - D e oorspron
kelijke verordening bevatte in art. 2 een 
tariefschaal, waarbij het maxi,nu,n de.r op
centen op 100 werd gesteld, terwijl volgens 
art. 4 op de aanslagen van hen, die niet in 
den zin der Wet op de P ersoneele Belasting 
1896 gebruiker van een perceel waren, 100 
opcenten werden geheven. - De verordening 
in haar gewijzigden vorm heeft het "1taxi-
1nu,n der opcenten op 1'20 bepaald, doch art. 
4 ongtwijzigd gehandhaafd. - Art. 4 in 
haar gewijzigden vorm is dus in strijd m et 
de laatste zinsnede van art. 285 Ge,n .wet. -
De H. R . aanvaardt het stelsel van nietig
heid der gewijzigde ve,·ordening, alleen voor 
zvoveel a1·t . 4 betreft, doch ,net ,J,ien ve1·
Jtande, dat de1 laatste zinunede "an art . 285 
d,:; heff ing met betrekking tot de 11iet-gebrui
kcrs 1·ecl,tst1·eeks beheerscht er. dus van hen 
120 opcenten te heffen zijn. 7 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbe
lasting in de ge,neente Haa,·lem.) - I n art. 
6 aanhef en sub 3° van de Verordening op 
de heff ing eener traatbelasting in de ge
meente Haarl e,n wordt bepaald, dat van 
deze belasting zijn vrijgesteld de perceelen, 
welke uitsluit end gebez.igd worden voor den 
openbaren dienst van het R ijk en van de 
provincie. - Indien de aan het onderhavig 
terrein gegeven beste,n,ning voor d,;n mili-
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tairen dienst noodig maakt, dat het daarop 
groeiende gras geregeld wordt gernaaid, moe
ten de tot dat doel verrichte we,·kzaarnheden 
in het algerneen geacht wo,·den deel uit te 
maken van het g bruik voor den openbaren 
dienst, dat van het terrein wo,·dt gernaakt. 
- De vraag, of dit anders wordt doord,at 
het de pachter van het g,·asgewas is, die 
dez e werkzaamheden verricht, moet naar de 
o,nstandighedJen worden beoo,·deeld, en wel 
in de ee1'Ste plaats 1UULr de bepalingen van 
de pachtovereenkornst in verband rnet den 
aa1·d en den ornvang vari het geb,·uik voor 
rnilitaire doel einden. 7 F ebruari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Straatbe
lasting in de gern eente Nijrnegen.) - Art. 
9, ee,·ste lid, de,· V erordening stelt voor ont
heffing geheel algemeen en dus zondJer 
eenige beperking den eisch, dat een gebouwd 
perceel ongeb1•uikt en onverhuurd is gebleven, 
zoodat, behalve bewonen, ook elk ander ge
bruik door den eigenaar aan ontheff ing in 
den weg staat. 21 F ebruari . 

- An·est van den H oogen Raad. ( W egbelas
ting in de ge,n•eente Arnhem - Art. 280 Ge-
1neentewet.) - H et woord " eigendommen" 
in art. 280 Gem.wet beteekent "onroerende 
goederen" . - Art. 47 de,· W et op de Grond
belasting, evenals het daar,nede gelijkluiden
d e eerste lid van art. 2 der onderhavige ver
ordening verbindt belastingplicht niet aan 
den eigendorn van onroerende go ederen, doch 
aan het geno t daarvan krachtens - al dan 
niet van den eigendom gescheiden - zake
lijke ,·echten. - De R . v . B. heeft, door den 
overeenkomstig art . 2, lid 1, der verorde
ning aan belanghebbende als erfpacht er op
gelegd.en aanslag in stand te houden, art. 
280 Gem.wet niet geschonden, waaraan niet 
kan afdoen, dat het betreffende on,·oerend 
go ed eigendom is de,· gemeente, omdat de 
ve,·ordening voor dit geval geen uitzondering 
,nn,akt. 28 F eb,·uari. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Art . 299 
Ge,neentewet.) - B eroep in cassatie wordt in
gesteld door den Bu1·ge1neesMr. - E en stuk, 
voor het Gem eentebestuur geteekend door 
Vo o,·zitter en S ecretaris, is blijkens het be
paalde in de artt. 75 en 109 Gem.wet uitge
gaan van den Ge,neenteraad of van B. en 
W. , doch geen dezer beide organen is tot het 
instellen van beroep in cassatie bevoegd. 

28 Februari. 
- Arrest van den H oogen Raad . ( V ergun

ningsr,echt in de gemeente Anna P aulowna.) 
- De R. v. B. heef t voo,· de schatting van 
de huurwaarde, welke als g1·ondslag voor 
de bere kenin!J van het vergunningsrecht is 
voorgesch,·even, ee,·st de waarde van het ge
not der ruimte, waarin sterke drank wordt 
verkocht, op zich zelf beschouwd, gesteld op 
f 30 en heeft daarbij vervolgens gevoegd de 
so,n, welke van een huurder, gezien de in
ko,nsten en uitgaven van het ve,·gunnings
bedrijf, ware te beding en te,· zake van het 
feit, dat in het ve,·huurde sterke drank in 
het kl ein ,nag worden verkocht . - I n deze 
methode is als element van schatting gebe
zigd de netto-winst. welke m et het vergun
ningsbedrijf behaald wo,·dt, en daartegen 
bestaat geen bezwaar, onder voorwaarde, 
dat bij de vaststelling van de netto-winst 

rekening wordt gehouden met alle factoren, 
wel ke daarop van invloed zijn. - Daartoe 
behoort onder rneer dat gedeelte van de al
gerneene bedrijfsonkosten der zaak, welke 
geacht kunnen worden ozi het vergunnings
bedrijf te drukken. - In de door den R . v. 
B. gevolgde methode, waarbij het bedrag 
der netto-winst van f 420 is gevoegd bij het 
bedrag van de huurwaarde van de ve,·gwn
ningsruirnte op zich zelf genornen - ten 
de ze J 30 - 1noet voor de berekening van de 
netto-winst rnede deze huurwaarde van f 30 
als onkostenJ}ost in aftrek worden gebracht . 

T enon'llechte verlangt belanghebbende, 
dat bij de vaststelling van de in de wet en 
vero,·dening bedo elde huurwaarde rn ede re
kening worde gehouden ,net den invloed, 
welke de uitkornst van het vergunningsbe
drijf ondergaat doordien een vergunnings
recht wordt geheven. 7 Maart. 

- Arres t van den Hoogen Raad. (Straatbe
lasting in de gen.eente 's-Gravenhage.) -
Art. 7 bis der verordening schrijft terug gave 
van belasting voo,·, indien een gebouwd per
ceel 12 ,naanden achtereen ongebruikt en 
onv-erh.uurd is gebleven. - Uit de vermel
ding "onverhuurd" nevens "on(/ ebruikt11 

blijkt, dat in den zin dezer verordening het 
verhuren van het perceel niet begrepen is in 
het gebruiken van het perceel, doch daarvan 
onderscheiden is. - Art. 7bis heeft met ge
brui ken in de eerste plaats het oog op de 
figuur, dat een belastingplichtige van een 
gebouwd eigendorn het genot, als waarvan 
sprake is in art. 3, hee ft door het zelf te 
gebruiken, en nie t verhuren op de figuur, 
dat de belastingplichtige de opbrengst ge
niet in den vorm van huur. - I n het zich 
hier voordoende geval, dat de eigenares het 
perceel in zijn geheel gemeubeld verhuurt, 
is sp1·ake van genot door verhuren en mits
dien niet van eigen gebruik, ook al heeft 
de eigena,·es m eubelen in het perceel ge
plaatst, zoodat, nu het perceel gedurende 12 
maanden achtereen onverhuurd is gebleven, 
recht op teruggave aanwezig is. 14 'Maart . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Zakelij ke 
B edrijfsb elasting in de ge,neente Dordrecht.) 
- H et enkel e feit , dat de arbeiders van be
langhebbende buiten Dordrecht we,·kzaa,n 
waren, staat aan de juistheid van de besl is
sing van den R. v. B., dat btlanghebb ende 
in het betreff ende tijdvak zijn bedrijf uit
oefende binnen de gemeente Dordrecht, niet 
in den weg, daar toch, in den zin van art . 
282 Gem .wet een bedrijf zeer wel binnen 
een gem eente kan worden uitg'eoe fend, ook 
al verrichten de a,·beiders van het bedrijf 
hun werkzaamheden elde1'S. - B edoeld feit 
brengt evenmin m ede, dat belanghebbende 
elders de beschikking had over onroe,·ende 
bedrijfsgoederen en uit dat feit is zonder 
,neer ook niet af te l eiden, dat belang heb
bende elders een afzonderlijk onderdeel van 
zijn bedrijf had gevestigd. 14 Maart. 

- An ·es t van den H oogen Raad . (Zakelijke 
B edrijfsbelasting in de gemeente Dordrecht.) 
- De R. v. B . heeft op de gronden, daar
••~or in zijn uitspraak aangegeven, terecht 
oesl ist, dat hier geer> sprake is van een be
drijfsuitoefening oJJOr belanghebb ende buiten 
Dordrecht op ? 'Wnige zelfstandige wijze 

2 



G ALPHABETISCH REGISTER 1934 18 

dat daardoor belastingpl:ichtigheid, krac h
tens de desbetre ffende vm·ordening dei· ge
meente Dordnecht, wegens die elders werk
zam,e ai·beiders, zou zijn uit gesloten. 

4 April. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Zakelijke 

B ed,-ijfsbelasting in de ge,neente R otterdam. ) 
- H et betreft hier een aangenomen wei·k, 
waarvan de duur uiteraard reeds tevoren 
begrensd is tot een betrekkeli,ik korte pe
riode en in ieder geval was van bestendige 
werkzaamheden te Rotterdam geen sprake . 
- D erhalve kan niet worden aangenomen, 
dat er te R ottenlam was een zel fstandig 
onderdeel van belangheb bende's aannemers
bedrij f , dat wil zeggen een aldaar gevesti gd 
afgescheiden <mderdeel ván dat bedi-ijf. -
Uit de omstandigheid, dat er op het aan
geno1nen wei·k een telefonisch aangesloten 
keet werd gebouwd, waarin · administ,·atie f
en teekenwerk werd verricht, zoomede, dat 
de gemeente R otterda1"n bedongen had, dat 
slechts R otterdamsche arbeiders te werk 
,nochten worden gesteld, kan niet worden 
afgeleid, dat te R otterda1n een afgescheiden 
onderd~el van belanghebbende's bedrijf was 
gevestigd. 4 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Zakelijke 
B ed,-ijfsbelast·ing in de gem eente Moor
dr.echt). - Om te kunnen aanne,nen, dat een 
onde1·ne1ning in den zin van art. 282 Ge,n.
wet een bedrijf binnen een bepaalde ge-
1neente uitoefent, is niet voldoende, dat zij 
binnen die gemeente werkzaamheden ve-r
richt, welke tot haar bedrijf_ behooren. -
Daa·rvoor gelden andere vereischten, na,ne
lij k - voor zooveel hier van belang -: 
ofw el dat d e onderneniing in die gemeente 
is gevestigd, ofwel dat het betr.eft een in 
de gemeente gevestigd zelfstandig, dat wil 
zeggen afgescheiden, onderdeel van het be
drijf der onderneming, of dat deze aldaar 
bestendig de beschikking hee ft over onroe
rende goederen en die voor haar bedrijf aanr 
wendt. 4 April. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( Aanlegbe
lasting in de gerneente H engelo ( 0 .). - Art. 
1 der V erordening spreekt van een belasting 
,,als bedoeld in a,·t. 242d der Gemeentewet" 
en stelt door deze verwijzing voldoende dui 
delijk den eisch, dat de eigendom1nen wor
den gebaat doordat de openbare wegen, waar
aan zij belenden, na 1 J an . 1928 worden 
1•oorzicn van kunstvei·harding en (o f ) 1-io
leering. - A rt. 281 Gem .wet, belastinghef
fing toelattnde wegens eigendommen, die ge
l egen zijn in bepaalde gedeelten der gemeen
te, stelt daarmede buiten twijfel , dat de 
heffing ,nag beperkt worden tot een bepaald 
gedeelte der gemeente, en schrijft daarmede 
dus geenszins voor, dat de heffing zich daar
toe moet beperken . - De R. v. B. , aan
nemende dat het ei gendom van belangheb
bende door de verharding van den Oude 
Mol enweg in waa,·de is gestegen als bouw
terrein, besliste daar,nede ook, dat dit eigen
dom in den zin van art. 281 Gem.wet door 
dat werk is gebaat, zoodat de Raad met die 
beslissing kon volstaan, nu belanghebbende 
niet had beweerd, dat zijn eigendoni bij de 
tegenwoordige besteniming een gelijke of 
hoogere waa,·de bezit dan als bouwterrein. 

11 April . 

- Ai-rest van den H oogen Raad. ( Baatbelas
ting in de gemeente Arnhem) . - Art. 281 
Gem.wet maakt geen onderscheid tusschen 
productieve en improductieve we,·ken. -
Wanneer door eenig werk waardever,neerde
ring int,·eedt, is dit eigendo,n doo,· dat ·werk 
gebaat. - De regeling van de onderhavige 
verordening, welke voor iede,· eigendom, in 
verband met de waardevermeerdering, dooi· 
het hier aangel egde werk verkregen, een 
vast bedrag vaststelt, hetwelk in een aan
tal jaarlijksche ter1nijnen wordt geheven, is 
niet geti·eden buiten de grenzen , welke art. 
281 voor de heffinr1 eener baatbelasting heeft 
getrokken, - De wet sluit niet uit, dat de 
in totaal van een eigendom te. heff en som 
voor den één wordt geheven ove1· ko1·ter aan
tal jaren dan voo,· den ander, terwijl de 
vraag, op welke wijze de uitwerking hiervan 
op billijke wijze zal plaats vinden, uitslui
tend staat ter beoordeeling van den gemeen
telij ken wetgever onder toezicht van hoo ger 
gezag. - Art. 281 Gem.wet houdt geenszins 
in, dat een baatbelasting slechts van den 
eigenaar mag worden geheven. - W aar de 
heff ing van belasting van de,~ erfpacht-er 
niet in strijd is met de wet, doet niet af , of 
de niet belaste eigenaar van d en m et erf
pacht bezwaarden grond de gemeente dan 
wel een derde is. 18 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
lijke Inkomstenbelasting in de gemeente 
L eeuwarden.) - A,·t. 265e (oud) Gem.wet 
verklaart op bezwaren tegen den aanslag in 
de plaatselijke inkomstenbelasting van to e
pa.~sing de bepalingen van hoofdstuk X der 
W et op de Inkomstenbel as ting 1914, - D e 
gemeente L eeuwarden evenwel heft d e plaat-
lelij ke inkomstenbelasting doo,· haai· eigen 
administratie en in zoodanig geval is, blij
kens § lll, onder 4°, laatste lid, der W et 
van 30 Dec. 1920, S. 923, niet van toepas
sing de bepaling van art, 265e Gem.wet. -
H ier kan derhal vP- de toepasselijkheid van 
art. 80 W . lnk.bel, voorkomende in hoofd
stuk X dier wet, niet wo,·den ontl eend aan 
art . 265e Ge,n.wet, terwijl ook geen ande,· 
voorschi-ift bestaat, waai·aan die toepasselijk
heid kan worden ontl eend. 25 Api·il, 

- Arrest van den H oogen Raad. (W eg ,.be
lasting in d e geineente Apeldoo,.,,.) - Art. 1 
der H eff ingsve1·01·dening belast niet all een 
gebouwde eigendommen, die belenden aan 
openbare landwegen in de gemeente, doch 
evenzeer gebouwde eigendonrnien, die liggen 
in de onmiddellijke nabijheid van zoodanige 
wegen. - Z ou d e Z anderijweg, waaraan het 
betref fende perceel van belanghebbende be
lendt, niet openbaar zijn, dan ligt toch het 
perceel van belanghebbende in de onmid
dellijke nabijheid van den openbaren Water
looschen weg. 25 Ap,·il . 

- Ai-res t van den Ho ogen Raad. (Ha·vengeld 
in de gemeente H awrle1n.) - De R. v . B . 
nain de vas tstaande aan, dat het Noorder· 
Buiten Spaarne aan het Rijk in eigendom 
toebehoo,·t, dat het onderhoud ervan, inge
volge overeenkomst tusschen de provincie 
N oord-Holland, het H ooghe.e mraadschap, 
Rijnland en de gemeente Haai·l em, aan de 
provincie is opgedJragen en de kosten daar
van door elk der drie contractanten in ge-
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lij ke r11Jate w01·den ged,·agen, terwijl het be
heer berust bij Ged. Staten van Noo,·d-Hol
land. - Onde1· de door deze overeenkomst 
geschapen rechtsverhouding kan inderdaad 
dat vaarwate1· niet gelden als een "gemeen
tewerk", immen daartoe is weliswaar niet 
ve,·eischt, dat het vaa,·water aan de ge-
1neente in eigendom toebehoort, doch wel, 
dat het bij de gemeente in beheer en gebruik 
is, zoodat , waa,· hie,· noch het een noch het 
a11il,e1· het geval is, ter.echt het karakter van 
gemeentewe,·k aan dat ·vaarwate1· is ontzegd. 
- De ve1'0rdening geeft als grondslag voor 
,J,e heffing uitsluitend aan het bevaren van 
de wateren binnen de gemeente en daar
nevens niet het verst/rekt zijn van eenigen 
dienst door of van wege de gemeente, daar
gelaten dat het op diepte houden van de 
vaargeul reeds hier01n niet als zoodanige 
dienst kan worden aangemerkt, omdat de 
gemeente sl echts bijdraagt in de kosten, daar
aan besteed door de beheer voerende Gedep. 
Staten van Noord-H olland. 2 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raai/,. (Plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente B eunin
gen.) - A,·t. 81 der W et van 15 J.uli 1929, 
S. 388, bepaalt, dat de verord,eningen tot 
heffing en invordering d,er belasting naar 
het inkomen vervallen rnet ingang van 1 
M ei 1931, behalve voo,· zoover het aansla
ge,~ o,;er daa,·aan voorafg egane belasting
jaren betreft. - Derhalve J.,...,,,nnen, nu d,e 
onderhavige aanslag is opgelegd wegens 
hef fingen over het belastingjaar 1980/3 1 de 
bepalingen de,· W et van 15 J uli 1929; S. 
888, daaraan niet in den weg staan. - Art. 
82, eerste lid, slot, W. l nk.bel. mist iedere 
toepassing ten aanzien van een aanvullings
aanslag, al., bed,o eld in art . 265h ( oud) 
Gem.wet. 6 J uni. 

- Arrest van den H oogen Raad. (H onden
belasting in de gemeente Nijm egen.) - De 
Gemeentewet houdt, buiten het voorschrift 
van art, 286, geen enkele beperking in van 
de bij art. 277, letter h, aan de gemeente
besturen gegeven bevoegdheid, een belasting 
op de hond,en te heff en, en verzet er zich 
mitsdien niet tegen dat, met inachtneminr, 
overigens van bedoeld voorschrift, de hef
f ing dier belasting mede naar de draag
kracht van den belastingplichtige wordt ge
regeld, zooals deze in zijn inkomen en in de 
huurwaarde van zijn woning tot uiting komt. 

6 Juni . 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente Slochteren.) -
I n art . 79 der Drankwet wordt niet ge
sproken van het (tusschentijds) verleenen 
eener vergunning, doch van het overschrij
ven eener (reeds) verleende vergunning. -
De wet onderscheidt tusschen beide begrip
pen, gelijk ook blijkt uit de bepalingen 
van art. 25, derde lid, en art. 80, zesde lid, 
waarin bij wijze van uitzondering wordt ge
regeld in hoever een overgeschreven ver
gunning zal gelden als een (tusschentijds) 
verl eende ve1·gunning. - Deze opvatting 
vindt bevestig'ing in de omstandigheid, dat 
in de gevallen van art. 70 teruggave van 
recht over ongebruikte kwartalen aan den 
eersten vergunninghouder niet is voorge
schr,even, 18 Juni. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Havengeld 
in de gemeente Amsterdam). - De R. v. B. 
is van oordeel , dat, waar in a,·t. 4, lid 5, 
der V erordening op de heffing van het Ha
vengeld in de ge,neente A mste1·dam voor de 
toepassing van het doorvaarttarief - een 
tarie f dat juist oveerenkomstig art. :287 
Gem. wet is ingesteld - onde1· ,neer als voor
waarde wordt gesteld, dat de vaa,·tuigen niet 
langer dan 24 uur binnen de gemeente ver
blijven, bedoeld is, dat de vaartuigen niet 
langer dan 24 uur van het openbaar ge
meentewater gebruik maken. - Slechts doo1· 
dez e uitlegging wordt aan dat artikel een 
zin gegeven, die met den aard van het ha
vengeld, dat overigens in de ve1·ordening 
overeenko,nstig art. 275 en art . 287 der 
Gemeentewet geregeld is, in overeenste11,-
1ning is en daarom geacht moet worden met 
de bedoelingen van den gemeente/ij ken wet
gever te strooken. - Aangezien de "Ant
gene" inderdaad niet' langer dan 24 uur in 
het openbaar gemeentewater heeft verbleven 
en ook overigens aan de voorwaarden, waar
onder volgens art. 4, l id 5, het doo1·vaart
tarief kan worden toegepast voldaan is, had 
het van belanghebbende geheven havengeld 
berekend moeten worden naar f 0.02½ per 
ton. - De uitlegging, welke d,e R . v. B. 
geeft van art. 4, lid 5, der heffingsverorde
ning, is onvereenigbaar met de duidelijke 
woorden van het voorschrift en met het stel
sel der verordening, gelijk wit in de toelich
ting tot het middel op juiste wijze is uiteen
geze t. 27 /uni . Blz. 525. 

- Arrest van den H oogen Raad. (H avengeld 
in d,e gemeente A1nsterdam.) - D e bepalin
gen der verord,ening, waa1·op de aanslag 
steunt, zijn in strijd met het voaorschri ft, 
vervat in het slot van het eerste lid van art. 
28 7 Gem.wet, dat de heffing van rechten, 
loonen en andere gelden ter zake van het 
gebruik of genot van werken en inrichtingen 
als bedo eld in art. 275, zich moet richten 
naar het gebruik, dat van de werken en in
richtingen wo'l'dt gernaakt, ,net dien ver
stande, dat betaling bij wijze vcm abonne-
1nent kan worden toegestaan, - Ho ezeer de 
bepaling, dat de heff ing zich moet richten 
naar het gebruik, niet 11ieeb1·engt, dat elk 
verschillend gebruik naar een daarmede re
kening houdend tarief moet worden belast, 
het is zoowel met de bewoordingen als ,net 
de geschiedenis de,· bepaling in strijd om als 
retributie van den gebruiker een vaste son, 
per jaar te heffen, onafhankelijk van de 
mate. waarin in dat jaar van de werken of 
inrichtingen d,er gemeente gebruik wordt 
gemaakt. W el iswaa,· houdt genoemde 
wetsbepaling tevens in, dat betaling bij wijze 
van abonnewent kan worden toegestaan, 
doch dit beteekent niet, dat aan den ge
meentelijken wetgever wordt toegestaan het 
nemen van een abonnement dwingend voor 
te schrijven, maar alleen dat deze het tarief 
aldus vermag in te richten, dat aan den 
belastingplichtige, die zich wil abonneeren, 
kan worden toegestaan het ,·echt in één som 
per jaar te betalen. 27 J uni. B lz . 526. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Straatb e
lasting in de gemeente T egelen) . - De be
roepstermijn van een maand vangt blijkens 
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a,·t. 299 Gem.wet niet aan op lUln datum, 
waarop de ,nededeeling is gedaan, dat het 
bezwaarschrift is afgewezen, doch nadat die 
11iededeeling aangeteekend ter post is be
zorgd of tegen ontvangbewijs uitgereikt . -
Volgens art. 1 der Verordening wordt de 
belasting niet geheven van perceelen, doch 
van gebouwde eigendommen en daarbiJ bc
hoorende erven, zoodat de R. v. B. terecht 
ten opzichte van verschillende gebouwde 
eigendommen afzonderlijk hee ft onderzocht, 
of zij belenden aan openbare straten en we
gen als in de 'Verordening bedoeld, of in de 
onmiddellijke nabijheid daarvan zijn gelegen. 

27 J uni. Blz. 529. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (VeNnake

lijkheidsbelasting in de gemeente Slochte
ren.) - Art. 5 wijst niet de bezoekers der 
vermakelijkheid doch den onderne,ner daar
van aan als belastingplichtig. - H et ge
vraagde bedrag wordt in zijn geheel door de 
bezoekers betaald als vergoeding voor het 
aan hen gegeven recht, de vermakelijkheid 
bij te wonen. - 1'egenover deze bate staat 
de door den ondernemer aan de ge,neente te 
bet•alen b lasting als een uitgave, door hem 
ter zake van de vermakelijkheid gedaan. -
De duidelijke tekst van art. 8 stelt buiten 
twijfel, dat de in het artikel genoemde be
lasting van 15 pct . dient te worden geheven 
van de geheele opbrengst der entréegelden 
en toegangsbewijzen, zonder dat daarbij 11iet 
de onkosten van den ondernemer rekening 
wordt gehouden. - Dit laatste 11ioet dus ook 
gelden ten opzichte van voormelde uitgave, 
die immers op één lijn staat ,net de overige 
onkosten, die de ondernemer ten dienste van 
de vermakelijkheid heeft gemaakt. - De 
R. v. B . heeft mitsdien ten onrechte het 
gedeelte van de opbrengst der toegangsbe
wijzen, dat naar de bedoeling van belang
hebben.de voor voldoening van belasting was 
bestemd, niet tot het bedrag gerekend, waa,·
over de belasting naar den grondslag van 
15 pct. behoort' te worden geheven. 

1!1 J uni. Blz. 581. 
- Arrest' van den H oogen Raad. (Aanlegbe

lasting in de gemeente Eindhoven.) - Geen 
wetsartikel verbiedt den R. v . B. bewijs te 
putten uit de verkla,·ing van den ambte
naar, die de gemeente vertegenwoordigt, ter
wijl de bew-ijskracht van zoodanige verkla,. 
,·ing uitsluitend staat ter beoordeeling van 
dien Raad. 19 September. 

- A.-rest van den H oogen Raad. (Verorde
ning tot vervanging van belastingbediragen, 
voorkomende in de wet op de pe1'8. bel. 
1896, door andere belastingbedragen, voor 
de gemeente Wolphaartsdlijk.) - Nu de eer
ste in art. 81 duodecies, § 2, genoemde be
voegdheid zonder eenige beperking wordt 
verleend en den gemeentelijken wetgever 
dus practisch v,ijheid wordt gelaten het wet
telijk ,belastingtarief tot mini,nale bedragen 
terug te b1·engen, kan het niet worden ge
acht in strijd te zijn met genoemde wetsbe
paling, om, zooals art. 8 der verordening 
iloet, voor een der categorieën, waarnaar in 
de bij art. 81 d!uodecies opgesomde wetsarti
kelen het voorwerp der belasting naar een 
bepaalden g,·ondslag telkens wordt onder
scheiden het bedirag op nul te bepalen. -

Bij deze opvatting is de bij meerge,nelde 
wetsbepaling in de tweede plaats verl eende 
bevoegdheid geenszins overbodig en het is 
evenmin ,net die opvatting in strijd, dat 
deze tweede bevoegdheid, anders dan de 
eerste, niet geldt voor de belasting naar den 
grondslag motc,rrijtuigen. - Dit een en 
ander zou wel het geval zijn, indien het den 
gemeenten vrijstond, krachtens de in de eer
ste plaats gegeven bevoegdheid, alle in een 
bepaald artikel genoemde bedragen door nul 
te vervangen, hetgeen practi ch op het niet 
heffen van de betreffende belasting neer
ko11it. - Deze vrijheid 11wet echter aan de 
gemeenten worden ontzegd, aangezien het 
niet heffen van belasting van ve,·dere strek
king is dan het wijzigen van het belasting
tarief en mitsdien kan in de bevoegdheid tot 
dit laatste die tot het eerste niet l iggen op
gesloten. 26 September. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbelas
ting in de gemeente Haarl e,n.) - Voor de 
toepassing van art. 280 Gem.wet en de da,ar. 
op steunende belastingverordening de,· ge
meente Haarl em gelden de in een fab,-ieks
gebouw aanwezige machines, toestellen en 
gereedschappen niet als onderdeel van het 
betreff ende gebouwde eigendo11t . 

17 Octo ber. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Hondenbe

lasting in de gemeente Bloemendaal). - De 
Gemeentewet houdt, buiten het voorschrift 
van art. 286, geen enkele beperking in van 
de bij art. 277, letter h, aan de gerneenten 
gegeven bevoegdheid, een belasting op hon
den te heffen, en verzet 111,itsdien zich er niet 
tegen, dat, 11iet inachtneming overigens var. 
bedoeld voorschrift, de heffing wordt ge
regeld in dier voege, dat belastingplichtige 
is hij, die als verzorge1· een hond houdt, ook 
al is hij geen eigenaar. - H et eerste lid van 
art . 3 der vero,·dening stelt geheel algemeen 
den belastingplicht voor ieder, die in de 
gemeente, hetzij als eigenaa,·, hetzij, gelijk 
belanghebbende, als verzorger, een hond 
houdt. - H et tweede lid beperkt den be
lastingplicht geenszins tot leden van het ge
zin, die ,een hond in eigendom hebben ; 
immers laatstgenoemd lid bepaalt niet anders, 
dan dat, indien een hond aan een lid van 
het gezin toeb ehoort, het hoofd van het 
gezin ook voor dien hond belastingplichtig 
is, zoodat de grondslag van den belasting
plicht volgens het eerste lid onaangetast 
wordt gelaten. 14 November. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Wegbelas
ting in de gemeente Zwijndirecht.) - Op 
grond van de feiten, diat het 105 mete,· langf 
terrein van belanghebbende met een stui. 
ter l engte van ongeveer 14¾ meter, welk 
stuk bijbehoorend erf is van belanghebben
de's gebouwden eigendom, raakt aan den 
hierbedoelden openbaren weg der gemeente, 
heeft de R. v. B . op juiste gronden uitge
maakt, dat belanghebbende's terrein aan den 
bedoelden weg belendt en hieraan doet niet 
af, dat het stuk, waarmede het terrein aan 
den weg grenst, tevens uitgang op den weg 
geeft en niet tot andere doel einden strekt. 

21 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vermake

lijkheidsbelasting in de gemeente Maastricht). 
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H et maken van muziek op een ten,toon
stelling kan ,,iet op één lijn worden gesteld 
met een muziekuitvoering. - Het feit, dat 
de muziek in het tentoonstellingsgebouw 
werd ten gehoore gebracht door de z.g.n. 
standhoude,·s of door personen in hun dienst, 
buiten m edezeggenschap van belanghebben
den, heeft den R. v. B. kunnen l ei.à.en tot 
de beslissing, dat de 1nuzie k van bijkomsti
gen aard was en 1net de tentoonstelling een 
geheel uitmaakte. - Op grond van deze 
omstandigheid hee ft de R. v. B. kunnen 
aannem en, dat hier geen sprake was van een 
muziekuitvoe,·ing in den zin van art. 1 of 
van een andere aart de tentoonstelling ve1·
bonden vermakelijkheid in den zin van art. 
3, letter c, der verordening . - De R . v. B . 
is van oordeel , dat ten deze de opzet van de 
tentoonstelling was het p,·opageeren van in 
Maastricht gevestigde industrieën, wam·mede 
hij tevens uitmaakt, dat met het houden der 
tentoonstelling een ideëel do el werd nage
stree fd en zulks niet middel was tot wins t
bejag, zood.at de R. v. B., op g1·ond van 
voor,neld oordeel en wel degel ijk acht slaan
de op de bepaling omtrent d e bestemming 
van een eventueel ove1·schot, zonder nadere 
motivcering kon beslissen, dat de tentoon
stelling niet gewinshalve gehouden werd. -
Dat oordeel is van feitelijken aard en mits
dien wordt de juistheid daarvan in cassatie 
te vergee fs betwist . - Aan het bij art . 16 
Wet R. v . B. gestelde vereischte is voldaan, 
indien het oorsp,·onkelijke van 's Raads uit
spraak den dag de,· uitspraak inhoudt. -
H et feit dat aan de gemeente een afschrift 
van de uitspraak is toegezonden, in welk 
afschrift de datum ontbreekt, kan niet nf
do en , omdat belanghebbenden een door den 
S ecretaris van den R. v . B. voor con form 
geteekend afschrift hebben overgelegd, d1·a
gende den datum 27 Jan . 1934, waaruit 
moet worden afgeleid, dat ook het oorsp,·on
kelij ke van dien datum is voorzien. 

5 D ecember. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (R ioleering

belasting in de gemeente Delft.) - De R. 
v . B. hee ft te,·echt beslist, dat bij een feite
lijken toestand als in d e uitspraak is be
schreven, belanghebb end.e's eigendo,n niet 
aansluit op de rioleering der gem eente Delft, 
ook niet "middellijk", waaronder de vero1·
dening blijkbaar verstaat, dat het eigendom 
van den belastingplichtige over het ei gen
dov, van een ander verbinding heeft met het 
gemeenteriool. 19 Decem ber. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Verordening 

bet,·. he1·bergen, enz. in de gem. Z wijndrecht 
i. v. m. de W inkelsl·uitingswet .) - Uit de 
bepaling van art . 3, lid 1, aanhef en onder 
c, W inkelsluitingswet volgt geenszins, dat de 
wet een onaantastbaar recht geeft o·,n in
richtingen als daar genoemd op Z ondag ge
opend te heb ben en daar gelegenheid te 
geven spijzen en dran ken voor gebruik te,· 
plaatse te verkoopen. - De strekking van 
art. 3, lid 1, der wet is enkel, dat elke rege
ling doo1· den /ageren wetgever van de daar
in genoemde onderwerpen i. v. m. win kel
sluiting zal zijn verboden. - Van zoodanig 
verband blijkt in de Verordening betr. he,·-

bergen, tappe.rijen e. d. inrichtingen in de 
gem. Zwij·adrecht geenszins; veel eer blijkt 
uit de verordening in haar geheel, dat be
scherming van de openbare orde en zede/ijk
heid beo,,gd is, waarmede de gemeenteraad 
geheel binnen de grenzen van a1·t. 168 Gem.
wet gebleven is. - Ook met andere bepalin
gen der Winkelsluitingswet strijdt de veror
dening niet, vermits die wet geen erl ei on
aantastbaar recht geeft op het geopend heb
ben van winkels, terwijl ande,·zijds de veror
dening niet kan bewerken, dat winkels open 
,nogen zijn op tijden, waarop zij volgens de 
wet gesloten zouden moeten zijn. - ( A.-G. 
B esier is van oordeel, dat de toegepaste be
paling van de verordening wèl niet winkel
sluiting verband houdt en dat zij de,·halve 
i. v. m. de beslissingen van den H . R. van 
13 F eb,·. 1933, W. 12575 en van 20 Maart 
1933, W. 12599, niet verbindend is. V ervol
gens zou z. i . nog onde,·zocht moeten worden 
of het bewezen verklaarde k,·achtens de artt. 

· 2, 7 en 10 W inkelsluitin gswet strafbaar is.) 
15 Januari . 

- B eslui t, houdende beslissing op het door 
den Bond van Technische Ambtenaren in 
Overheids- en Semi-Overheidsdienst te 's-Gra
venhage namens A . Korteweg en J. Ver
sluis, beiden gewezen a mbtenaa r in t ijde
lij ken dienst bij den dienst der Stadsontwik
keling en Volkshuisvesting te 's-Gravenhage, 
op grond van artikel LXXXVII der wet van 
28 Mei 1925, S. 216, ingesteld beroep. 

S. 14. 19 Januari . 
- B esluit tot schorsing van twee besluiten 

van Gedeputeerde Staten van Limburg, dd. 
29 November 1933, betreffende overneming, 
door de gemeente Sittard, van grond van 
particulieren. S . 27. 26 Januari . 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
beslui t van 28 D ecember 1933, S. 747, tot 
verlenging van de schorsing van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
va n 26 April 1933, n°. 72, strekkende tot 
goedkeuring van het beslui t van den raad 
der gemeente Rheden, d.d. 17 Maart 19 33, 
n° . 17b , tot wijziging van de begrooting 
dier gemeente voor 1932, in verband met de 
opr ichting van een gemeentelij k rad iodistri
butiebedrijf. S . 29. 26 J anuari . 

- K oninklijk besluit. (G emeentewet art. 26.) 
- E en verbod voor l eden van den raad om 
steun te genieten uit de kas de,· gemeente 
kent de wet niet. l n het bijzonder is een 
dergelijk verbod niet af te l eiden uit het 
ve1·bod van deelneming aan onderhandsche 
pacht van gemeentegoederen of inkomsten. 

26 J anuari. 
- Ifoninklijk besluit. (Gemeentew et art. 228a.) 

- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raads besluit tot het 1·en~ 
tegevend bel eggen van het reservefonds van 
het gem . el ectriciteitsbedrijf bij een coöpe
ratieve boerenleenbank op grond dat door 
die bank geen onderpand werd gegeven . 
Daaraan do et niet af, dat in de statuten der 
bank r!,e onbeperkte aansprakelijkheid de,· 
leden is vastgelegd, daar vooral in de tegen
woordige financiee le omstandigheden geen 
volstrekte zeke1·heid bestaat, dat de l eden in 
staat zull en blijken om aan hun ve1·plich
tingen te voldoen. 26 Ja nuari. 
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- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 168.) - Een gemeenteverordening 
tot bescher1ning van het natuurschoon en het 
in ve,·banrl daarrnede van vergunning afhan
kelijk stell en van het afgraven van terreinen, 
kan ongetwijfeld de huishouding der· ge
meente betre ff en en dus volgens art. 168 der 
Gemeentewet bevoegdelijk door den mad 
worden vastges teld, zonder dat daarmede de 
grenzen bij art. 625 B. W. gesteld, worden 
overschreden. 29 J anua,·i . 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet A1·t. 24 
j 0

• a,·t. 244.) - Een mededeeling van Ged. 
Staten aan B . en W. , dat tegen eene wijzi
ging de1· begrooting bezwaar bestaat, strekt 
niet tot weigering van goedkeuring aan het 
raadsbeslitit, nu de gemeentebegrooting zelve 
nog niet was goedgekeurd. De Raad is der
halve in zijn beroep tegen deze mededeeling 
niet ontvankelijk. 30 J anua,·i . 

- Beslui t tot schorsi ng van het besluit van 
den Raad der gemeente IJsselste in van .5 
J anuari 1934, n°. 9, strekkende tot vaststel
] ing van het uurloon van de volslagen, ge
school de en valide werklieden in lossen 
dienst dezer gemeente op f 0.50. 

S. 37. 31 J anuari. 
- A1·1·est van den H oogen Raad. ( Gemeente

wet artt. 118 (oud) en 222 (oud).) - Dó 
besl issing van het administratief gezag bc
tref fende den inhoud van des ontvanger, 
rekening is bindend en moet door den bur
gerlijken rechter worden geëerbiedigd. Voor 
het rekening-saldo volgens de vaststelling 
van de inkomsten en uitgaven doo,· Ged. 
Staten is de ontvanger aansprakelijk, tenzij 
blijkt - wat eischer tot cassatie zel fs niet 
hee ft beweerd - dat dit saldo op eeniger
l ei wijze aan de gemeente is verantwoord. 
H et H of heeft voorts eischers verweren, dat 
hij we gens bijzondere omstandigheden voor 
dat saldo niet aansprakelijk zou zijn, onde,·
zocht en ongegrond bevonden en daarop is 
in cassatie niet teruggekomen. - H et voor
schrift van art . 221 heeft niet de strekking 
om aan een vaststelling van rekening, na. 
den in dat art. gestelden termijn geschied. 
beteekenis te ontzeggen. - De taak van rl, 
vaststelling van de rekening door Ged. Star 
ten kan niet afhankelijk zijn van de omstan
digheid, of de ambtenaar, wiens finantieel 
behee1· wordt onderzocht, op het oo genbli k, 
dat de rekening door hem zou moeten wo,·
den afg el egd, zijn betrekking nog bekleedt. 

1 F ebruari. Blz. 516. 
- Beslui t tot vernietig ing van het beslui t van 

den gemeenteraad van Groningen van 30 
J anuari 1933, betreffende de demping van 
het Binnen-Damsterdiep in die gemeente en 
de slooping van het aan dat water gelegen 
voormalig poortershuisje. S. 42. 6 Februari . 

- Beslu it tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Eijsden van 19 J anu
ari 1934, strekkende o . m. tot toepass ing 
eener t ijdelijke kort ing op de jaarwedden 
van het personeel in dienst dezer gemeente. 

S. 43. 6 F ebruari. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 247 .) 

- Wannee,· een jaarwedderegeling voor-
schrijft, dat de verhoogingen om de twee 
jaren worden toegekend, vloeit daaruit niet 
zonde1· ,nee,· voort, dat, ingeval ee1«e ver-

vroegde toekenning van verhoo gingen plaats 
vindt, na twee jaren wederom een,e verhoo
ging zou behooren te worden toegekend, en 
niet eerst na afloop van den voor de reeds 
genoten verhoogingen noodigen diensttijd 
aanspraak op verdere ve,·hooging zoi, wor
den verkregen. Nu niet is gebl eken, dat de 
strekking van de vervroegde toekenning van 
vier ve1·hoogingen de bedoeling had om nog
maals den functionnaris een gunst te ver
leen.en, kan de toekenning van deze v,e1·hoo
gingen niet geacht worden te hebb en inge
sloten, dat v661· den ·afloop van den voor die 
verhoogingen vereischten diensttijd aanspraak 
op nieuwe verhoogingen zou kunnen worden 
verworven. T en onrechte hebben derhalve 
Ged. Staten de gem eenteb egrooting te d ezer 
zake met uitgaven belast. 14. F ebruari. 

- R ondschrijven van den M iniste,· van B in
nenlandsche Z aken, No. 802, A fd . B.B. , aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der onderschei
dene provinciën, bet1·eff ende Gemeente-comp
tabiliteit . 15 F ebruari. 

- Arrest van den H oogen R aad. (B. W . artt. 
625, 140 1. ) - [Gesteld is: on"echt1natige 
daad de1· gemeente jegens den eigenaar van 
een c_omplex bouwrijpen grond door gemis 
aan 1nedewerking van de gemeente aan het 
in exploitatie brengen dier gronden volgens 
een bestaand stratenplan en door exploitatie 
door de gemeente van hare eigen, aan be
doelde gronden grenzende, terreinen ,net af
wijking van het bestaande uitbreidingsplan.] 
- Noch uit wet oj verordening, noch uit 
verwee,·ders eigeooo,nsrecht vloeit voor de 
ge1neente de verplichting voo1·t 011i op ver
langen van den eigenaar hare ,nedewerking 
te verleenen om de expl,oi tatie van zijn 
g1·ond als bouwterrein mogelijk te maken. 
- Zulk een verplichting zou sl echts haa1· 
oorsprong kunnen vinden in den algemeenen 
plicht van de Overheid o,n haar t'aak -
hier bestaa?«de in de uitvoe1·ing van wette
lijke voorschrif ten betreff ende de vol kshuis
vesting - z66 te volbrengen, tlat daarbij 
niet noodeloos rechtmatige belangen ge
krenkt worden. De klacht van verwee1·der 
komt dan ook neer op een grief tegen het 
Ove,·heidsbel eid, wel k beleid als zoodanig 
echter niet staat ter beoordeeling van den 
burgerl ijken rechte,·, zoodat een m ogelijke 
tekortko11iing in dat bel eid niet opl evert een 
onr,echtmatige daad. - Ook voo,·zoove,· de 
vordering steunt op de expl oitatie door de 
g'emeente van aan verweerders grond gren
zende terreinen (in afwijking van het be
staande uitbreidingsplan), waardoor het aan 
verweerder f eitelij k onmogelijk wordt ge
maakt om op zijn terrein st1·aten aan te 
leggen ove,·eenkomstig het nog bestaande 
-pi.an, is de vordering door het H of ten on
rechte ontvankelijk geacht. Ook deze ged;ra
ging der ge,neente l eve1·t nie t op een inbreuk 
op het eigendomsrecht van verweerde,· noch 
een andere onrechtmatige daad, die de ge-
11,eente tegenover hem tot schadevergoeding 
zou verplichten. - Anders, wat beide gron
den betreft , Proc.-Gen. Tak. 16 Februari. 

- K minklijk besluit . ( Gemeentewet art. 228a.) 
- E en voorwaarde in een ove,,eenkomst van 
geldleening, volgens welke de gemeente even
tueel e belas tingen op rente en afl ossingen 



23 ALPHABETISCH REGISTER 1934 G 

de,· l eening te haren last e neemt, l egt een 
zoodanig risico op de gemeente, dat de aan
vaarding daarvan niet dan in zeer bijzon
dere gevallen kan geacht worden te strooken 
met een richtig gemeentelijk financieel be
l eid. Nu van bijzondere o,nstandigheden, 
welke het aannem.en van de voorwaarde zou
den kunnen ,·echtvaardigen, niet is gebleken, 
hebben Ged. Staten terecht hun go edkeuring 
op het desbetreffend raadsbesluit geweigerd. 

22 Februari. 
- Besluit tot goedkeuring, met vernietiging 

van het desbetreffend bes luit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland van 9 Aug. 
1933, n°. 187, van het bes lui t van den raad 
der gemeente Haarl em van 28 Juni 1933, 
n°. 10, tot het aangaan van een geldl eening 
van f 1,000,000 met den Directeur der Rijks
postspaarbank te Amsterdam. 

S. 73. 23 Februari. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 11 
October 1933, waarbij werd aangenomen het 
voorstel van het raadslid De Miranda lui
dende: ,,De Raad noodigt den Voorzitte r 
uit, de door den Heer Schalker ingediende 
motie betreffende het optreden der pol itie, 
op de agenda van een der volgende verga
deringen te plaatsen." S. 83. 28 Februari. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228a.) 
- T erecht is doo,· Geel. Staten goedkeuring 
onthouden aan een ,·aadsbesluit tot het aan
gaan van een geldl eening voor den bouw 
van eene eigen el ectrische centrale, nu een 
be,·oep der gerneente op de K?'Oon tegen een 
besluit van Geel. Staten, waarbij ove,·een
kon,stig de B elenime,·ingenwet V ero,·denin
gen aan de provincie vergunning is verleend 
tot het leggen en plaatsen van al wat voor 
stroomlevering in de we{len der betrokken 
gemeente noodig is, ongegrond is verklaard. 

7 Maart. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad der gemeente Schaesberg van 8 
Januari 1934, daartoe strekkende, dat op a l 
het personeel, in dienst dier gemeente, 4 pct. 
der pens ioenbijdragen zal worden verhaald. 

S . 96 . 9 Maart. 
- Koninklijk besluit. - (Gemeentewet art. 

122, Vleeschkeuringswet art. 22.) - Ged. 
Staten hebben ten onrechte goedkeuring ont
houden aan een v.erordening op het beheer 
van het slachthuisbedrijf en den vleeschkeu
ringsdienst op grond, dat daarin zouden 
moeten worden opgenomen bepalingen om
trent het sluiten van een verzeke,·ing tegen 
schade, en on,t,·ent het onderwerpen aan de 
goedkeuring van hun coll ege van bepaalde 
besluiten, welker goedkeuring niet reeds 
krachtens de gemeentewet wordt geëischt. 

10 Maart. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den Gemeenteraad van IJsselstein van 10 
October 1933, tot afbraak van het brand
sputtenhu isje aan de IJs elpoort in die ge
meente. S. 111. 15 Maatr. 

- Koninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 26.) 
- Een 1·aadslid, die in zijne hoedanigheid 
·van agent van een steenkol enmijn provisie 
hee ft genoten van l evering van steenkolen 
doo1· de mijn aan de gemeente, moet geacht 
worden onmiddellijk te hebben deelgenomen 

aan leveringen ten behoeve der gemeente. 
Nu echter moet woi·den aangenomen, dat hij 
van de bestelling der steenkolen geen kennis 
heeft ged,·agen, veel 1ninder daarop invloed 
heeft uitgeoefend, is er geen voldoende aan
leiding, hem van zijn raadslidmaatschap ver
vallen te verklai·en. 15 Maa,·t. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Ge,neente
wet art. 168; A.P. V . voor 1'ubbergen art. 
54.) - Art. 54 A.P. V . voo,· Tubb ergen, in 
het belang de,· openbare veiligheid gegeven, 
betreft de huishouding der genieente en valt 
dus binnen de ve,·ordeningsbevoegdheid in 
art . 168 Gemeentewet aan den Raad toege
kend, terwijl het ook niet in strijd komt met 
a,·t. 625 B . W. - De niet nagekomen aan
schrijving had, blijkens de bewezenverklaar
de t .l.l ., bet,·ekking op een heg en dennetjes, 
zich bevindende aan de westzijde van de 
woning van req. in de scherpe bocht van 
den P?'Ovinc. weg Al,nelo-Tubbergen. H ier
uit blijkt, dat dit gewas op of aan genoem
den weg stond en ilat die weg, zijnde een 
p1·ovincialen weg, r.echtens of feitelijk voor 
het algemeen toegankelijk is, dus ingevolge 
art. 5 A .P. V. onde,· openbare straten of 
wegen in den zin der vero,·dening is begre
pen. - Qualificatie verbete,·d. 26 Maart. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den raad der gemeente 
Almelo van 20 September 1933, strekkende 
tot vaststelling van eene verordening, rege
lende het toekennen van wachtgeld aan 
B-contracters. S . 135. 31 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit . (Gemeentewet art. 248). 

- T erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging 
de1· begrooting, strekkend om de ve,rhooging 
der waterleidingtarieven ten last e van de 
gemeente te brengen, aangezien doo,· dezen 
maat,·egel een bepaalde groep ingezetenen,, 
te weten de bij de waferleiding aangeslote
nen, zou worden bevoordeeld ten koste va.n 
de andere belastingbetalers, terwijl niet vol
doende aanne,nelijk is gemaakt, dat het om 
,·edenen van billijkheid, in ve,·ba.nd met den 
gang van zaken met betrekking tot de i!Jrink
watervoorziening in de bet,·okken gemeente, 
op haa,· weg zou liggen tot' dezen maatregel 
over te gaan. 5 April. 

- Koninklijk besluit . ( Gemeentewet art. 2:!l8a). 
- E en bepaling in een overeenkomst van 
geldleening ,net eene in het buitenland ge
vestig•de levensverzekeringsmaatschappij, vol
gens welke extra-aflossingen of v.ervroegde 
rentebetalingen niet kunnen gr.schieden zon
der machtiging van de Verzekeringskamer, 
is niet voor goedkeuring vatbaar, aangezien 
daardoor de mogelijkheid van extra-aflossing 
geheel kan worden opgeheven. Daaraan doet 
niet af, dat krac htens art. 8 van het K. B. 
van 29 Jan . 1924, S . 24, de maatschappij 
harerzijds verplicht is, deze voo1·waarde te 
bedingen. 7 April. 

- Ar,·est van den H oogen Raad. (Ge,neente
wet art. 168). - T en onrechte meent de 
R echtb. , dat in de bepaling van art. 109a 
A.P. V. van Huizen niet de persoon of per
sonen worden aangewezen, die aansprakelijk 
zijn voor de niet-naleving van het daarin 
gegeven verbod, daar uit die bepaling, zij 
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het niet met zooveel woorden gezegd, met 
duidelijkheid voortvloeit, dat het verbod om 
toe te laten, dat op à,e terreinen tenten wor
den geplaatst, zich richt tot dengene, die 
over de terreinen rechtstreeks de beschikking 
heeft en uit dien hoofde zorg kan dragen, 
dat dit plaatsen niet geschiedt . - Waar 
voorts uit die bepaling in haar geheel blijkt, 
dat m et de tenten, die op de terreinen niet 
mogen worden toegelaten, enkel kampeer
tenten zijn bedoeld, zijn de bedenkingen in 
het vonnis ontl eend aan de te ruime redactie 
van de bepaling mede ongegrond. - [Adv.
Gen. W ijnveldt : De plaats van het artikel 
en de te algemeene strekking brengen m eàJe, 
dat de gemeentewetgever hier de grenzen 
van art. 168 Gem eentewet heeft overschre
den..] 9 April . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente
wet art. 194). - W eliswaar is het Rijks
wegenreglem ent bij K. B . van 4 Jul i 1927 
S. 240 tot stand gekomen en de gemeente
ve,·ordening bij besluit van den Raad van 
L eeuwarden van 4 Jul i 1905 en is sindsàJien 
in haa1· art. 62, aanhef en onder 4° geener
l ei wijziging gebracht , doch in het onder
werp der verordening is nie t door de bepa
lingen van art. 5, aanhef en onder c. en d. 
R ijk,swegenreglement voorzien, ook niet wat 
betreft de wegen onder beheer van het R ijk. 
I mmers art. 62 aanhef en onder 4°. der 
B ouwverordening houdt in een verbod om 
aan de openbare straat uitstekende voorwer
pen, die aan het bouwwerk als zoodanig 
vree1nd zijn, te plaatsen of te hebben en is 
dus kennelijk een voorschrift in het belang 
van den welstand, terwijl de bepalingen van 
het R ijkswe genregl ement duidelijk beoogen 
te voorkomen, dat de wegen bij het R ijk in 
beheer zullen worden versmald of ingenomen 
of het verkeer claaro v-er zal worden belem
merd. 16 April. 

- K oninklijk beslui t. (Gen,eentewet art. 136.) 
-- De door den Raad van eene d er bij een 
gem eenschappelijke regel in g voor reconstruc
tie van een weg tegen de uitvoering der re
geling ingebrachte bezwaren zijn ongegrond, 
nu in d e regeling aan Ged. Staten de be
voe gdheid is toegekend, het voorloopig plan 
tot wegverbetering te wijzigen, hetgeen is 
geschiecl. Daartegenover beroept de Raad 
zich ten onrechte op de door den hoofd,. 
ingenieu,· van den prov. waterstaat gedane 
toeze gging, dat onder de betrokken gemeen.te 
g een tracéwijzigin g zou plaats virulen; deze 
toezegging toch ontsloeg den Raad niet van 
de v,erpl ichting om de voorgelegde gemeen
schappelijke regeling, waarbij hij zijn zeg
genschap over het tracé uit handen gaf , 
nauwkeurig te onderzoeken, alvorens tot 
haar toe te treden, zulks te minder, nu niet 
is gebleken, dat alle belanghebb enden met 
die toezegging destijds accoord gingen en 
zich d,aardoor redel ijkerwijze als gebonden 
hebben moeten beschouwen. 20 April . 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het bes] uit van den raad der gemeente 
Scherpenisse van 31 Juli 1933, strekkende 
tot aanvulling van artikel 164 der a lge
meene politieverordening dier gemeente. 

S. 223. 27 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( B . W. artt . 
625, 1401; Gem .wet art. 77 ; Vl eeschkeu
ringswet S. 1919 n°. 524 a1·t. 8.) - H et op-
1·oepen van een gemeente als partij in een 
geding in cassatie kan, zonder strijd met 
art. 77 Gemeentewet, geschieden door den 
Bu rgenieester dier ge1neente als haar ver
tegenwoordiger te dagvaarden . ( l. c. was de 
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
opgeworpen, op grond dat niet de gemeente, 
doch de burgem eester gedagvaard was, R ed.). 
- Aantasting van eens anders eigendoms
recht is niet onrechtmatig, indien d eze nood
zakelijk is tot het afweren van een omnidr 
dellij k dreigend ernstig gevaa,· voor het 
l even of de gezondheid van derden. De 
R echtb . heeft kennelijk deze noodzakelijk
heid voor de gemeente H aarlem ten deze 
aanwezig geacht, indien inderdaad komt 
vast te staan hetgeen aan de gemeente te 
bewijzen is opgelegd. 

3 M ei . Blz. 522. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet a1·tt. 168 en 209 ; B . W. a,·t . 625) . -
T en onrechte beweert req., dat het verbod 
van art. 226 van de A. P . V. van Overschie 
[om varkens te houden binnen de kom dier 
gemeen.te] ten gevolge heeft, dat d e eigenaar 
·van zich binnen die kom bevindende var
kenshokken daa:rvan niet m eer overeenkom
stig de bestemming gebruik kan maken, en 
daarom in strijd zoude zijn met a,·t . 625 
B. W. - W èl zal de bedoelde eigenaa,· voor
taan de varkenshokken niet m ee,· kunnen ge
bruiken voor de bestemming, welke hij daar
aan gegeven had, doch dit is geheel in over
eenstemming ,net genoemd wetsa,·tikel , dat 
den eigenaar ve,·biedt van zijn eigend01n een 
gebruik te 11,aken, strijdende met een wet
ti ge openbare verordening, terwijl de ver
bodsbepaling ook geenszins verhindert , dat 
de eigenaar aan zijn varkenshokken eenige 
andere bestemming zal toekennen. - H et 
houden van va,·kens in de kom der gemeente 
kan ongetwijfeld betre ffen de in art. 168 
Gemeentewet opgenoemde onderwerpen, in 
het belang waarvan de gemeenteraad veror
deningen kan maken. - H et toekennen van 
de bevoegdheid in een e gem eente"e,·ordening 
aan B . en W. om vergunning te ve1·leen.en 
tot hetgeen bij de verordening in het alge
meen verboden is, zooals met betrekking tot 
art. 226 der Overschiesche A. P. V. in art . 6 
dier verordening is geschied, l evert geen 
ongeoorloofde del egatie van bevoegdheid op, 
doch behoort, als uitvoering dier bepalingen, 
tot het dagelijksch bestuur der gemeente, dat 
bij art . 209 aan B. en W. is opgedragen . 

7 M ei. 
- A 1-rest van den H oogen R aad. ( Gemeente

wet art. 168; A. P. V . van Zandvoort art. 
123) . - T egenover den door de R echtb. voor 
de niet-strafbaarheid van het feit aangevoer
den grond, wordt in het middel terecht be
toogd, dat , behalve het venten van koop
waren op het stm,nd in pacht bij de ge
m eente, strafbaar is gesteld h,et i. c. telaste
gelegde tegen betaling of vergoeding afl eve
ren van koopwaren. - De Kantonr. over
woog ten onrechte, dat art. 123 der A.P. V. 
in strijd zou zijn ,net de gem eentew t. I m
m ers het verkeer tusschen zich op het open-
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ba,·e strand bevindende personen - hier 
tentkampbewoners - en leveranciers kan wel 
degelijk de huishouding der gemeente be
tref fen, terwijl uit het tweede lid [ontheffing 
door vergunning van B. en W.] blijkt, dat 
de strekking van het artikel niet is om elke 
aflevering van koopwaren aan tentkampbe
woners onmogelijk te maken. 7 M ei. 

-- Besluit tot vern ietiging van de bes luiten 
van Gedeputeerde Staten van Limburg, d.d. 
29 November 1933, La. 10055/6 w en 10055/6 
x, 6e afdeeling, houdende goedkeuring van 
besluiten van den raad van Sittard d.d. 3 
Augustus 1933, tot kostelooze aanvaarding 
van aan de Krornstraat gelegen grond van 
vier particulieren. S. 235. 8 Mei. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228c) . 
- Ged. Staten heb ben terecht goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot aankoop 
van ein. te1·rein, teneinde dat in te richten 
als woonwagenkamp, waar van de inrich
ting voor gemeld doel van dit terrein, ge
legen aan en uitmondende op een drukken, 
5 ni breeden en voor snel verkeer besteniden 
asfalt-betonweg, eene ernstige bel emmering 
van dit verkeer te duchten is, terwijl tenge
volge van de l igging ervan op grooten af
stand, zoowel van de kom der gemeente als 
van de meest nabijgelegen politiestandplaats, 
voldoend politietoezicht op dit kamp niet is 
gewa(Jff'borgd. 9 M ei . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 168.) - De 0. v. J., die onbeperkt 
beroep in cassatie instelde, is nie t daarin 
ontvankelijk voorzoover het is gericht tegen 
dat de,el .an het vonnis, waarbij de gereq. 
is v1-ijgesproken. - H et verbod van art. 10 
·van de V erordening op de Veemarkten in de 
gemeente Winschoten [verbiedend o. m. het 
op andere dan bij of krachtens verordening 
aangewezen terreinen, vee, pluimvee of wa
ren ·uit te stall en, te verkoopen of ten ver
koop aan te bieden enz. en het als eigenaar, 
bezitter of gebruiker toelaten of dulden dat 
bedoelde handelingen op zijn ter,·ein worden 
verricht] betreft, ook voorzoover het betr.ek
king hee ft op h,et i . c. bewezenverklaarde 
uitstallen en verknopen van vee, mede kan- 
delingen, waarbij uitsluitend het bijzonder 
belang van ingezetenen gemoeid is en het 
openbaar belang in geen enkel opzicht kan 
zijn betrokken, zoodat bijv. het onderhandsch 
verkoopen van een enkel stuk vee, ook op 
eigen terrein, waar het zonder strijd met 
eenige wettelijke bepaling aanwezig is, onder 
het verbod zou vall en. H et verbod, hetwelk 
een onsplitsbare wilsverklaring bevat, geldt 
zel fs voor "waren" dus voor allerhande go e
deren . - H et doel, dat hie,· m,ogelijk hee ft 
voorgezeten n.l. om tegen te gaan, dat elders 
dan op plaatsen door de Overheid aange
geven veemarkten worden gehouden, is door 
gezegd artikel voorbijgestreefd . H et heeft 
een gebied betreden, waarop art. 168 der 
Gemeentewet den gemeentelij ken wetgever 
geen regelingsb evoe gdheid heeft verleend. -
LAnders Adv. -Gen. Wijnveldt.] 14 Mei. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het beslu it van den raad der gemeente 
Haarlem dd. 29 J uni 1933, n°. 1, strekkende 
tot vaststelling met ingang van 1 Juli 1933 
van eene nieuwe tij delijke korting op de 

salarissen en loonen van het personeel in 
di enst dier gemeente. S. 272. 26 Mei. 

- Ifoninklijk besluit . (Gemeentewet a,·t . 252.) 
- De mogelijkheid dat ook niet voor bouw-
terrein bestemde gronden in •een ge1neente
lijk grond,. en woningb edrijf worden inge
bracht, kan niet worden toegelaten. - Bij 
den. inbreng van gronden behoort door den 
Raad te wo,·den bepaald, welke leenings
schuld op den grond rust en welk bedrag 
aan eigen kapitaal daarin is belegd. - In 
de vero,·dening behoort eene bepaling voo,· 
te komen, volgens welke het bedrijf v,er
plicht is aan de gemeente de bedragen der 
verplichte aflossingen op de ten laste van 
het bedrijf komende leeningen uit te keeren, 
en dient te worden aangegeven., uit welke 
middelen deze aflossingen behoo,·cn te wor
den gedekt. 29 M ei. 

- Besluit tot, verlenging van de schors ing 
van een besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland, betreffende u itgifte in erf
pacht van bouwterrein te Leeuwarden. 

S. 274. 30 Mei. 
- Beslu it tot vaststell ing van den datum van 

inwerkingtredi ng van de wet van den 22sten 
December 1933, S . 715, tot steun aan nood
lijdende gemeenten. S . 319. 16 J uni. 

- Besluit tot vernietiging van een beslu it van 
den raad der gemeente Haarlem, dd. 29 
J uni 1933, n°. 1, strekkende tot rnststell ing 
van eene nieuwe tijdelijke korting op de sa
] arissen en loonen van het personeel in 
dienst dier gemeente. S. 331. 23 J uni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente A lmelo van 20 Sep
tember 1933, strekkende tot vaststelling van 
eene verordening regelende het toekennen 
va n wachtgeld aan "B-contracters" . 

S . 332. 23 J uni. 
- Arrest van den Hoogen R aad. (Gemeente 

wet art . 168; B. W. art . 625.) - D e grief, 
dat art. 40 a A. P . V. der ge,neente Vlist, 
voorzoover zij ook het zich rnet den hengel 
visschende aan de openbare wegen bevinden 
betreft, onverbindend zou zijn, omdat eige
na,·en van aan den openbaren weg gelegen 
gronden daardoor zouden worden verhinderd 
op Z ondag te hengelen, terwijl zij zich op 
eigen grond bevinden, is ongegrond, daar 
een beperking van het eigendomsrecht, welke 
den eigenaa1· all een bel et om vanuit zijn 
grond te hengelen in het daar langs gelegen 
water, zeker niet valt buiten de beperkin
gen, welke bij eene plaatselijke ve1·ordening 
aan de uitoefening van het eigendo1ns11echt 
mogen worden gesteld. 25 J uni. 

- Besluit tot schorsing van het beslu it van 
den Gemeenteraad van Doesburg, van 24 
November 1933, tot egal iseer ing van een 
gedeelte der voormalige vestingwerken d ier 
stad. S. 360. 9 J ui i. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228e.) 
- H et zakelijk karakter van het erfpachts-
recht verzet zich niet tegen latere wijziging 
van den ~anon, ingeval de omstandigheden 
daartoe aanl eiding mochten geven. M et het 
oog op de huidige ,naatschappelijke toest'an
clen kan dan ook een in 1921 vastgestelde 
jaMlijksche canon thans te hoog zijn. 

27 J uli. 
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- Koninklijk besluit. ( Gemeentewet a,·t. 24.8.) 
- Ged. Staten hebben terecht goedkeu,-ing 
onthouden aan een wijziging der beg,·oo ting 
in ve,·band met den aanleg en de u itbreiding 
van een l eiding voor de g{J,Svoorziening der 
gemeente, nu niet aannemelijk is gemaakt, 
dat e,· thans dringende behoefte aan gas
voorziening in die gemeente bestaat, de toe
stand harer f inanciën iedere niet strikt nood
zakelijke uitgave ontoelaatbaar do et achten, 
de 1·endabiliteitsrekening aanvecht'baar is en 
de gaslevering schade moet bero kkenen aan 
de el ec triciteitsmaatschappij, welke d e el ec
t-riciteitsvoorziening in de gemeente verzorgt 
en waa,·bij zij financieel is betrokken . 

27 Jul i . 
- Koninklijk besluit. ( Ge1neentewet art. 228a.) 

- Al is het in het algemeen minde,· wen-
schelijk, bij een vaste gemeentel eening de 
geldschieter reeds na 10 jaren aflossing kan 
vorderen zoo bestaat daartegen toch in casu 
geen bezwaar nu bij den tegen,woordigen 
stand de,· bel eggingsmarkt het niet mogelijk 
moet worden geacht, een conversie van 51/2 
op 41h % langs ande,·en weg te doen plaats 
hebben en het daaruit voortvloeiende voor
deel geacht kan worden tegen de bezwaren 
eener aflosbaarstelling na 10 jaren op te 
wegen temeer nu het gemeentebestuur zich 
de bevoe gdheid h.eeft voorbehouden, zijner
zijds te allen tijde tot afl ossing te kunnen 
ove,·gaan. 27 J uli. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 242 .) 
- T e-recht hebb en Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een ge1neentebegrooting, 
waarin een korting van 10 % op de salaris
sen van het gemeentepersoneel = verwerkt, 
nu ,·eeds een volledig pensioensve,·haal w01·dt 
toegepast en het peil, waarop de salariss.en 
zich reeds bevonden, tot dezen maatregel 
geen aanl eiding gee ft. 27 Juli . 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet wrt. 248 
j 0

• art. 252.) - T erecht hebben Ged. Staten 
goedke-u,·ing onthouden aa.n een vaadsb esluit 
tot wijziging der begrooting, dat beoo gt een 
bed,·ag, op den kapitaaldienst beschikbaar 
gekom en als gevolg van buitengewone af
l ossing door het grondbedrijf aan de ge
meente, door middel van ovC'Tboekingen aan 
t e wenden tot dekking van uitgaven van den 
gewonen dienst . Daaraan doet nie t af, dat 
deze overboeking ten doel heeft de tot het 
gem eentelijk vermo gen behoorende meer
waarde de gebruiken tot gedeelt elijke dek
king van het verl ies, hetwelk blijkens de 
schatting der gronden is ontstaan. 

11 Augustus. 
- K oninklijk besluit . (Ge,neentewet art. 228g,) 

- T en onrechte hebben Ged. Staten go ed-
kew·ing onthouden aan een raadsbesluit tot 
het nemen van aandeelen in de Bank voor 
N ecl. genieenten, daar d eelne1ning in het 
kapitaal deze,· bank als solide belegging kan 
wo1·den beschouwd, versterking harer kapi
taalpositie aan de N ederlandsche gem eenten 
in het algemeen en dus ook aan de onde1·
havige gem eente in het bizonder ten goede 
zal kunnen kon,en, en het bezwaar van de 
1noeilijke ve,·handelbaarheid der aandeel en 
niet overwegend is, nu het hier sl echts een 
kl ein gedeelt e van het kapitaalbezit de1· ge-
1neente betreft , en nog wel een zoodanig, dat 

ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden 
uit de vl ottende middelen is kunnen worden 
gevonden. 11 Augustus. 

- K oninklijk beslui t , (G em eentewet art. 264.) 
- Wanneer de raad uitdrukkelijk geweigerd 
hee ft tot voorloopige vaststelling van de re
kening van een gemeentebeàJrijf over te gaan 
en zul ks daarop door B . en W. met toepas
sing van art. 151 2e l id is geschied, kan de 
raad tegen de beslissing van Ged. Staten 
omtrent die rekening niet bij de K roon be
roep instell en. Dientengevolge moet ook 
ongegrond worden verklaard zijn beroep 
tegen het beslui t van Ged. Staten tot vast
stelling der gemeenterekening, nu zijn be
zwaar uitsluitend bet11eft het opnemen in die 
rekening van het nadeel ig slot van den ge
wonen dienst van evenbedoeld bedrrijf. 

11 Augustus. 
- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet a,·t . 228c.) 

- B ij de beoo1·deeling van den prijs van den 
aan te koopen grond hebben Ged. Stat en 
ten onrechte rekening gehouden met de om,
standigheid, dat de grond li gt vóór de ,·ooi
lijn en dus niet als bouwterr·ein kan worden 
aangemerkt. Bij die beoo1'Cleeling behoo,·t ei· 
van te worden uitgegaan, dat de werkelij ke 
waarde zich in een geval als dit richt naa,· 
het bedmg der schadelooss telling, dat bij 
onteigening door den rechte,· zal wo,·den 
toegewezen. I n verband met art. 92 de,· Ont
eigeningswet zal de onde,·havige grond voo,· 
de beoordeeling van den koopprijs n,oeten 
wo,·den beschouwd als bouwgrond. 

27 S eptemb er. 
- B esluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeen te Barneveld, d.d . 17 
Januari 1934, n °, 9449, waarbij m et ingang 
van 1 Juli 1934 ongevraagd eervol ontslag 
verleend is aan B. Plaizier als tijdelijk boek
houder der gasfabriek en met ingang van 
di en datum C. van Amerongen is belast met 
de boekhouding der gasfabr iek. 

S. 529. 5 Octobe r. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Laren ( .-H.) van 
7 September 1934, houdende bepaling, dat 
1°, als steunregeling voor de werklooze ar
beiders te L aren (N.-H. ) zal gelden de re
geling, welke krachtens besluit van den ge
meen teraad van 11 F ebrua ri 1932 door het 
college van Burgemeester en Wethouders 
onder goedkeuring van den Minister van 
Binnenl a ndsche Zaken, respectievelijk van 
Sociale Za ken is vastgesteld, en wel zooals 
deze regeling luidde op 30 J uni 1934 ; 
2°. aan de tewerkgestelden bij de werkve r
scha ffing een loon wordt uitgekeerd van 
f 0. 35 per uur e n dat voor deze werkver
scha ffing overigens zullen gelden de alge
meene voorwaarden, waaronder tot dusverre 
subsidie van het Rijk in de kosten van die 
werkverschaffing werd ontvangen. 

S. 542. 10 October. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 24 ,) 

- 'l'erecht hebben Ged. Staten in verband 
,net den zorgwekkenden financieelen toestand 
der gemeente goedkeuring onthouden aan 
een wijziging de,· genieentebegrooting, strek
kend tot het toekennen van presentiegelden 
en het ventrekken van verve,·schingen aan 
de l eden ,eene,· commissie van advies inzake 
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de uitvoe1·ing van de steunverleening aan 
werkloozen. 16 October. 

·- Beslu it tot schors ing van het beslu it van 
den raad der gemeente Amsterdam van 4 
October 1934, strekkende tot verhooging van 
salarissen en loonen van ambtenaren en 
werkl ieden der gemeente Amsterdam, met 
1½ %, in verband met de wijzig ing der P en
sioenwet 1922. S. 553. 25 October. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sr . art. 
225; G1·ondwet art. 150; Gem eentewet art. 
121.) - De vraag, of een wethoude1·, die 
een bevelschrift tee kent, dat naar den vorm 
geheel aan de eischen van de Gemeentewet 
voldo et maar zooals hem bekend is, van on
wa1·en inhoud is, aldus zoodanig gescht-if t 
"valschelijk opmaakt", moet op grond van 
de algemeenheid deze1· woo,·den en van de 
geschiedenis van art. 225 Sr. in bevestigen
den zin worden beantwoord. - H et beginsel, 
dat in naam des Konings wo,·dt rechtgespro
ken stelt art . 150 Grondwet voor de recht
spraak in het geheele Rijk voo,·op. N ergens 
is voo1·gesch11even, dat uit den inhoud van 
vonnissen of a1-resten in strafzaken zou mo e
ten blijken, oot in naam des Konings is 
recht gesp,·o ken. il 9 Octob er . 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad van de gemeente Valkenburg van 
19 Maart 1934, waarbij is vastgesteld een 
verordening tot wijzig ing der verorden ing 
op de herbergen en betreffende drankge
bruik door jeugdige personen in de gemeen
te Valkenburg. S . 560. 1 November. 

- Arrest van den H oogen R aad. (W et Spo or
wegen beperkte snelheid art. 7; Gem eente
wet art. 168 ; Winkelsluitingswet art . 3 en 
Sr. a1·tt. 1- 91.) - Aangenomen al dat voor
schriften betref jende het gebruik van sta
tionswachtka,ners betrekking kunnen heb ben 
op "den dienst en het gebruik van locaal
spoo,·wegen of van t1·a,nwegen" op welk 
stuk art. 7 lid 2 der Locaalspoor- en Tram
wegwet den gemeenteraden sl echts een be
pe,·kt e regelingsbevoegdheid heef t gegeven, 
moet toch worden aangenomen, dat voor
schriften bet.-ejfende het beschikbaar stellen 
van dm.nken in die waehtkamen daar in 
elk geval buiten vallen . E en tegenargument 
kan uit art . 3 § 1 aanhef en onder e Alg. 
R egl. V ervoe,· niet wo,·den geput. Genoemd 
a,·t. 7 leverde derhalve voor den gemeente
raad van H uizen geen beletsel op een tap
ve1·bod (voor den Zondag) voo,· wachtlokalen 
van locaalspoor- of tramwegen bij verorde
ning vast te stell en. - H et geb,·uiken, ver
koopen, te koop aanbieden, ten geschenke 
geven, toedienen of op eenige,·lei ande,·e 
wijze v.entrekken van dranken op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waartoe 
wachtlokal en van locaalspoor- of tramwegen 
11io eten worden gerekend - kan de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid be
tref fen . - H et niet-van-toepassing zijn van 
de bepalingen der W inkelslttitingswet op 
openbare ,niddel en van vervoer en restau-
1·ants in stations voorzoover leveringen aan 
reizigers betreft, brengt geenszins 11,ede, dat 
het v,erstrekken van dranken op Zondag in 
die inrichtingen als een onaantastbaar recht 
buiten de regelingsbevoegdheid der gemeen
teraden zoude vallen, en dat niet andere 

dan bepalingen van winkelsluiting betref
fende die inrichtingen zouden mogen wor
den gemaakt. - H et straf baa,· stellen van 
het toelaten van bepaalde handelingen , niet 
bij wege van eene algemeene bepaling van 
deelneming van straf bare f eiten, maa,· als 
een z~lfstandig~ strafb aa,·stelling, betref t 
geenszins bepalingen de,· acht eerste titels 
van het Eerste B oek W . v. Strafr. 

5 Novembe,·. 
- An·est van den H oogen R aad. ( Gem eente

wet art. 168 ; S,·. a1·t. 240 bis) . - De vraag 
is ûechts te,· zake van welk bewezenver1daard 
feit aan req. straf is opgelegd en niet -
zooals het eerste middel verondentelt - wat 
is telastegelegd .. - De bepaling van a,·t. 120a 
de,· A . P . V . van H eerlen hee f t bet,•e kking 
op het in verkeer brengen van ,niddelen ter 
voorkooning of verstoring van zwange,·schap. 
De aard en omvang van de gevolgen va11 
dit in-verkeer-b,·engen kunnen - mede i.v .m . 
plaatselijke omstandigheden - zoodanige 
zijn, dat bepalingen deswege geacht moeten 
worden niet enkel bijzondere belangen d er 
ingezetenen, doch m et name ook de open
ba,·e zedelijkheid en gezondheid te kunnen 
betreff en. - Daartegenover kan een beroep 
op de artt. 240bis, 451ter en 451quater Sr. 
niet worden gedaan, rk,,a1· uit deze artikelen 
zeker niet volgt, dat het door de onderhavige 
vero,·dening ve,·boden in,-verke.er-bren gen 
onder all e omstandigheden zou vallen buiten 
de openbare sfee,·, doch slechts, dat de wet
geve,· een voorziening als door de gemeente 
getroff en althans niet voo,· het geheel e R ijk 
vereischt heeft geacht. - [Anders Adv .-Gen. 
v . Lier.] - De R echtb. het standpunt in
nemend e, dat om van midàJelen tot voor
koniing van zwangerschap te kunnen spre
ken voorwerpen naa,· hun aa,·d daartoe be
stemd moeten zijn, hee f t dit laatst e op grond 
van deskundigen-verklaringen aangeno,nen, 
ondanks de bij de middelen gevoegde 
"speciale waarschuwing", dat de bewuste 
artikel en waren ter voorkoming van onge
w,nschte ziekten. 12 NfJve,nber. 

- Besluit tot schors ing van het door den 
Raad der gemeente P urmerend genomen be
sluit van 12 October 1934, bepalende dat 
inachtneming van artikel 16. eerste lid van 
het Motor- en Rijwielreglement in d i~ ge
meente niet noodig is voor een motorrij tuig, 
geplaatst op een openbaren weg binnen de 
bebouwde kom. S . 585 . 14 November. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Laag-Nieuwkoop 
van 4 October 19 34, strekkende tot benoe
m mg van C. van der Bilt, r ijwielhandelaar 
tot ontvanger dier gemeente. ' 

S. 586. 15 November. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeen,e

wet art . 195; W et R . 0 . a,·t. 44 .) - Op 
overtreding o. a. van a,·t . 195 A . P . V. van 
11lkmaar wo,·dt bij art. !208 van die ver
ordening als straf bed,·eigd een geldboete 
van ten hoogste twintig gulden, terwijl vol
gens art. 207 de voorwerpen waarmede een 
overt,·eding is gepleegd kunnen worden ver
beurd verklaard. - B edoeld art. '207 mist 
rechtskracht, daar het - door de mogelijk
heid van ve,·beia·dverklaring niet te beper
ken tot voorwerpen, wel ke den veroordeelde 
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toebehooren - de dooi· art . 195 Gemeente
wet getro kken grenzen overschrijdt. - M its
dien stond i . c. - waar het een strafrechte,·
lij k rneerde,·jarig persoon geldt en derhalve 
nirnrn er een andere straf dan geldboete ·van 
ten hoo gste twintig gulden kon worden op
gel egd - ingevol ge art. 44, lid 2 W et R . 0, 
hoo ger beroep nie t open en hee ft de R echtb. 
req, terecht in zijn beroep niet-ontvankel ijk 
ver klaard. - [A dv. -Gen. van L ier boven
dien : D e A rn btenaa,· 0, M ., die ook in h. b. 
was gekornen, had rnede daarin niet-ontvan
kelij k rnoe ten worden verklaard. Concludeert , 
dat de H, R. zul ks alsnog zal doen, J 

26 Novernber , 
- A rrest van den H oogen R aad. ( Vergun

ningsrecht in de gerneente E ygelshoven) . -
De bepaling, dat bij het verleenen, van een 
vergunning voor een nieuw bedrij f voor de 
eerste rnaal een vergunningsrecht van hon
derd gulden, verschuldigd is, vindt hierin 
zijn g,·ond, dat voor een nieuw bedi·ijf een 
rnaats taf voor de be,·ekening van het ver
gunningsrecht naar de huurwaa,·de in ve,·
band ,net den, ornvang van het bedrij f , zooals 
geschiedt bij ve,·gunningen voor niet nieuwe 
bedrijven, vooralsnog ontbreekt. - I ndien 
de vergunning voor een nieuw bedrijf tus
schentijds wordt verl eend, behoort de bere
kening van het recht bij kwartalen te geschie
den , irnrners het rekening houden ,net den 
tijdsduur, waarover · de vergunning loopt , 
hee f t evenzeer zijn reden bij het naar een 
vast bedrag bei·ekende recht, verschuldi gd 
wegens de voor een nieuw bedrijf verl eende 
vergunning, als bij het naar de gewone re
gel en. berekend recht voor de ve,·gunningen 
voor nie t nieuwe bedrijven. - W et en vei·
ordening schr ijven voor een tusschentij ds ver
l een.de vergunning ook in het alge,neen voor, 
dat het recht bij kwartal en wordt bere kend, 
zonder een uitzondering te maken ten aan
zien van een vergunning voo,· een nieuw be
drijf. 28 N overnb ei·. 

- Koninklijk besluit , ( Ge11ieentewet art . 248 ) . 
- I n het feit dat de uitgaven van een ver-
eeniging vooi· wij kverpl eging als gevol g der 
tegenwoordige tijdsomstandigheden zijn ge
stegen, en de inkomsten daar,nede geen ge
lij ken tred houden is voor de gem,eent e g een 
voldoende grond gel egen to t verhooging van 
het gem eentelijk subsidie, nu andere ,nidde
len tot vermeerdering van inkomsten aan 
de vereeniging ten diens te staan, en vermeer
clerin g van uitgaven door verhooging van 
subsidi es door de g em,eent e in de huidig e 
omstandigheden moet worden ver,neden . 

1 Dece,nber . 
- Ai·rest van den H oogen Raad. ( Markt

·verord. van Utrecht art. 6.) - R eq, hee ft 
op de groet.tenrnar kt te Utrecht zijn ko op
waar bij afslag te koop aangeboden ondanks 
bevel van den bevo egden arnbtenaar van het 
Marktwezen o,n de koopwaar niet op die 
wijze aan te bieden. - Art. 6 der Markt
verordening van Utrecht stel t eene,·zijds be
velen , wel ke betrekking hebben op het in
nem en van een standplaats anderzij ds beve
len omtren t de wijze van plaatsing, ui tstal 
l ing en aanbieding , - Dat de wijze van aan
bieding betrekking moet hebben op hetgeen 
req. noem t "o pslag" van 1.varen is niet juis t . 

Ond er "wij ze van aanbieding" wordt naar 
het gewone taaleigen verstaan de wijze, 
waa,·op men het koopend publie k waren te 
koop aanbiedt, hetgeen wel is waar kan ge
schieden door zonder meer de waar uit te 
stall en, ,naar o. a. óók door verkoop bij af
slag, een wijze van aanbieding, waarvan de 
kantonr. terecht ze gt, dat zij "de goede orde 
kan verstoren, bijv, door opeenhooping van 
koopers en belangstell enden" , hetgeen i. c. 
zelfs het geval was . - H et oordeel , dat onder 
wijze van aanbieding ook zou worden ver
staan de wijze, waarop p,·ij svorming te, 
markt to t stand kom t, wo,·dt in het vonnis 
niet gevonden, al zull en als gevolg van het 
verbod van art . 6 i . v . m. de orntrent " aan
bieding" gehuldigde opvatting, ze kere wijzen 
van prijsvor,ning, wel ke storend op de goed e 
orde werken, ve,·hinderd worden. Dit staat 
echter de juistheid der opvatting nie t in den 
we g, 10 Decem ber . 

- Beslu it tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Tull en 't W aal van 
12 N o,·ember 1934, stre kkende tot opheffin g 
van de functie van volontair ter gemeente
secretarie met verplichte werkzaamheden en 
instelli ng van de functie van volonta ir ter 
gemeente-secretar ie met verpl ich te werk
zaam heden, tevens gemeentebode. 

S . 656. 11 December. 
- Beslu it tot schors ing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Tull en 't Waal van 12 November 1934, 
strekkende tot verleen ing van eervol ontslag 
met ingang van 1 J an. 1935 aan T h. G. W ie
man, vo lonta ir t,:ir secretar ie met verp lichte 
werkzaamheden, van de gemeente Tull en 
't W aal. S . 65 7. 11 December , 

- Besl uit tot verlenging van de schorsmg 
van het beslui t van den Gemeenteraad van 
Doesburg va.n 24_ Novem ber 1933 tot egali 
seering van een gedeel te der voormal ige 
vestingwerken d ier sta d. 

S. 668. 17 December. 
- A rrest van den H oo gen R aad. ( Grondwet 

art . 195) , - Art . 195 l id 2 d er Grondwet 
verklaart het aeven van onderwijs - waar
onde,· het voorbereidend onderwijs is begre
pen - vrij en stelt sl echts uit tweeërl ei 
hoofde een bepfrking van die vrijheid m o
gelijk, waarvan de re geling voorts aan de 
wet wo,·dt overaelaten. - R eeds op grond 
van di t laatste - waar dus het neven van 
onderwij s het onderwerp van een op eigen 
bevoegdheid steunende gemeentel ij ke rege
l ing niet niar, uitm,aken - m,oet ctan art . 
347 der A . P. V. van A rns terdain. verbie
dende een voorbereidende school o f bewaar
school op te richten of te hebb en, bindende 
kracht worden ontze qd. - Derhalve kan 
buiten beschouwina blijven, dat de in de ge
ineentel ij ke re geling gestelde beper kingen 
treden buiten de arenzen van hetgeen in art . 
195, li d.:, 2 Grondwet als beperking is mo ge
lij k gelaten. De wetgever hee f t op gi·ond 
van art, 195. l id 5 der Grondwet preven
tieve m aatre gel en sl echts voor geheel of ge
deel telij k ui t de ovenbare kas te bekostigen 
scholen toelaatbaar :.,eacht. 17 Dece,nber, 

- Beslu it tot schorsing va n het beslui t van 
den raad de r gemeente Hoensbroek van 28 
Sept. 1934, waarbij is vastgesteld een ver-
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ordening tot w1iz1ging van de Algemeene 
Politieverordening voor de gemeente Hoens
broek. S . 669A. 19 December. Blz. 1012. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Laag-Nieuwkoop 
van 4 October 1934, strekkende tot benoe
ming van den rijwielhandel aar C. van der 
Bilt tot gemeente-ontvanger. 

S. 679. 27 December. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Ameide van 28 
Augustus 1934, strekkende tot wijziging van 
de instructie voor den secretaris dier ge
meente. S . 700. 28 December. 

Gemeentegrenzen. 
- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 

gemeenten ûud-Beijerl and en Nieuw-Beijer
land. S. 219. 26 April. 

·- Wet tot vereeniging van de gemeenten 
Enschede en Lonneker. S. 220. 26 April. 

- Wet -tot wijziging van de wet van 30 De
cember 1933, S. 800, tot vereenig ing van de 
gemeenten Borkel en Schaft, Dommelen en 
V alkenswaard. S. 283. 31 Mei. 

- Wet tot wijziging van de wet van 30 De
cember 1933, S. 802, tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Rotterdam, Rhoon 
en Poortugaal en opheffing van de gemeen
ten P ernis en Hoogvliet . S. 284. 31 Mei . 

- Wet tot vereeniging van de gemeenten 
JEngwirden en Schoterland en wijziging van 
de grens tusschen de gemeenten Heerenveen 
en Haskerl and. S. 334. 28 Juni. 

Geneeskunst. 
- Ar.rest van den Hoogen Raad. (Onbevoegd 

uitoefenen van de geneeskunst, art . 436 Sr. 
- Art. 358, 3e lid, Sv.) - Het verweer, dat 
niet bewezen zou zijn, dat requirant het in 
de telast el egging omschreven beroep als be
drijf zou hebben uitgeoefend, eischt geen 
bepaaldelijke beslissing. - In cassatie kar. 
niet worden opgekomen tegen het nie t bezi, 
gen van bepaalde bewijsmiddelen en hel 
toekennen van kracht aan ande,·e. - A. -G. 
B esier bovendien: Ook oen vertegenwoor
diger of assistent van een geneesheer kan 
(lezegd worden het beroep van geneeskundige 
<1,ls bedrijf uit te oefenen, wanneer hij her
haalde malen zelfstandig geneeskundig en 
raad of bijstand verleent en hiervoo,· geld 
aanneemt. 3 Januari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Sr. art. 
436; Sv. art. 342; W et Uitoe/. geneesk. art. 
1.) - De verklaring van den get. v. d . B. : 
"dat hij sinds eenigen tijd lijdende was aan 
rheu,natiek" is niet in strijd met art. 342 
Sv ., daar een getuige uit eigen onde,·vinding 
kan verklaren, dat hij lijdende is aan de 
algemeen bekende aandoening, welke rheu
matiek wordt genoemd; daarbij doet het in 
het geheel niet terzake of de door een ,nedi
cus gestelde diagnose wellicht anders zou uit
vallen. - A ,·t. 496 Sr. eischt niet, dat in de 
t.l.l. en bewezenverklaring met zooveel woor
den zij gesteld, dat de ve,·d. de werkelijke of 
ver-meende bedoeling had een genezenden 
invloed op de ziekte van den betrokkene uit 
te oefenen. - l n de t.l.l . en bewezenverkla
ring is gesteld, zoowel dat verd. het beroep 
van gen,eeskundige als bedrijf heeft uitgeoe
fend als wat verd. feitelijk hee ft verricht, 
zoodat het slechts de vraag is, of, wat het 

bedJoelde element betreft, het feit elijk ver-
1-ichte de uitoefening van het beroep van 
geneeskundige oplevert. - l n het vonnis a 
quo is niet de stell ing te vinden, dat het 
,naken van bewegingen, zonder meer het 
verleenen van gen,eeskundigen raad of bij
stand zoude opleveren. - De door req. ver-
1·ichte handelingen m. n.: het gaan zitten 
tegenover v . d . B., die op de door req. ge
houden zitting bij hem genezing kwam zoe
ken voor de ,·heumatiek, waaraan hij lijden
de was, en het maken van bewegingen naar 
het lichaam van v . d. B., zonder dezen aan 
te raken - welke handelingen onder deze 
ornstandigheden de werkelijke of voorgewen 
de strekking hadden om een genezende wer
king op den zieken mensch uit te oefenen, 
zijn door de R echtb . terecht beschouwd als 
uitoe/ ening der geneeskunst, immers als het 
ve1'Scha//en van geneeskundigen bijstand. 
Dat de R echtb . de zinsnede der dagv. ,,door 
welke handelingen v . d. B. in den waan 
werd gebmcht, dat hij ,nagnetische behande
ling onderging" niet bewezen hee ft ver
klaard doet daaman niet af . - De vraag, of 
het voo,· een ander door gebed genezing af
smeeken, zoude vallen onder het verschaf/en 
van geneeskundigen raad of bijstand- welke 
vraag naar 's H. R.'s 001·deel ontkennend 
·rnoet worden beantwoo,·d - is hier niet aan 
de orde en kan ook door req.'s ve1·wee1· voor 
de R echtb. niet aan de 01·de worden gesteld, 
omdat het niet terugslaat op de bewezen
ve1·klaarde handelingen van req. 23 April. 

- Besluit tot aanvulling van de lijst van ge
neesmiddelen, bedoeld in het 4de l id van ar
t ikel 9 van de wet van 1 J uni 1865, S . 60, 
zooals deze wet laatstelij k is gewij zigd bij 
de wet van 11 Februari 1932 (Stbl n°. 49). 

S . 498 . 10 September. 
- Besluit tot vaststelling van de aanvull ingen 

en wijzigingen (l ste supplement) van de 
vij fde uitgave der Nederlandsche Pharma
copee. S. 499 . 10 September. 

- Wet tot aanvulling van de wet van 25 De
cember 1878, S. 222, houdende regeling der 
voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid 
van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw 
en apothekersbediende, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 28 Juli 1933, (Stbl. n°. 405). 

S. 684. 27 December. 
Gron(lwet. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. ( Grondwet 

art. 195). - Art. 195 lid 2 de,· Grondwet 
verklaart het aeven van onderwijs - waar
onder het voorbereidend onderwijs is begre
pen - vrii en stelt slechts uit twe eë1'lei 
hoofde een beperking van die vrijheid mo
gelijk, waarvan de ,·egeling voorts aan de 
wet wordt overgelaten. - R eeds op grond 
van dit laatste - waar dus het neven van 
onderwijs het onderwerp van een op eigen 
bevoegdheid steunende ge,neentelijke rege
ling niet man uitmaken - moet aan art. 
347 der A. P. V . van Amsterda1n. verbie
dende een vo01·bereidende school of bewaa,·
school op te richten of te hebben, bindende 
kracht worden ontze,1d. - De,·halve kan 
buiten beschouwing blijven, dat de in de ge
m eentelijke regeling gestelde beperkingen 
t,·eden buiten de a1·enzen van hetgeen in art. 
195, l id 2 G,·ondwet als bepe,·kin.n is moge-
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lijk gelaten. De wetgever heeft op g1·ond 
van art. 195, lid 5 der Grondwet preven
tieve rnaatregelen slechts voor geheel of ge
deeltelijk uit de ovenbare kas te bekostigen 
scholen to elaatbaar neacht. 17 December. 

- Koninklijk besluit. (Grondwet art. 191). -
Dit art., het oppertoezicht over all es , wat 
den watentaat betreft, opd,·agend aan de 
Kroon, heeft niet de strekking om, naast de 
speciale bepalingen der Wat erstaatswet 1900, 
een algemeen beroepsrecht van besluiten en 
beslissi.:ngen van Ged. Staten te vesti gen. 
E en recht van beroe:IJ kan alleen aan de 
genoemde wet worden ontleend. 

29 December. 
Rand.elsnaamwet. 
- An·est van den Hoo gen Raad. (B. W. art. 

1401 ; Hn.wet S. 1921 n°. 842 art. 5.) -
Hof: In de annonces laten oorspr. gedaag
den duidelijk uitkomen, dat zij de vennooten 
zijn van d e 's-Gravenhaagsche Parfumerie 
Groothandel 0. F. G., terwijl het verschil 
met den handelsnaam van eischeres volmaakt 
duidelijk blijkt, vooral voo1· het beperkte 
publiek, voo,· hetwelk deze annonces zijn be
stemd, nu i11,11,e1·s beide partijen d en groot
handel uitoefenen. V ordering niet-ontv . ver
klaard. - Hooge Raad: De grief, dat het 
Ho f niet zou hebb en onderzocht, of bij het 
publiek verwarring te duchten is, mist fei
telijken grondslag, al hee ft het H of niet de 
bewoordingen van art. 5 H .naa,nwet geb e
zigd. - Nu eischeres aan verweerders geen 
ander verwijt hee ft ge11iaakt dan de bij het 
publiek gestichte verwar,·ing, behoefde het 
Hof niet te onderzoeken, of de publicaties 
op andere - ook thans door eischeres nog 
niet onthulde - wijze zouden indruischen 
tegen de zorgvuldigheid, welke den ver
weerders in het gebruik van hun famili e
naam betaamt tegenover de eischeres. 

22 Februari . Blz. 520. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B . W. art . 

1416, H andelsnaamwet S. 1921 n°. 842 art . 
6). - 's H ofs besl issing, dat Lan,pe-Rotter
dam doar geregeld advertenties te plaatsen, 
waarin met groote letten de naam L ampe 
stond, de beschikking van den Kantom·ech
ter (waarbij haar was bevolen den naam 
La1npe uit haar handelsnaam te verwijderen) 
heeft overtreden en te 's-Gravenhage in haar 
handelsnaam den naam Lampe is blijven 
voeren, is juist. Daarbij doet niet ter zake, 
dat eischeres ger.echtigd is elders den naam 
La,npe te voeren, noch ook, dal, de bladen, 
W(l;(Jffin eischeres h eeft geadv erteerd, niet in 
's-Gravenhage verschijnen, nu zij daar zeer 
veel w01·den gel ezen. - De beslissing van 
het Hof, dat, al zou verwee1·ster gedu1·ende 
1½ jaar hebb en toegelaten, dat eische,·es 
regelmatig bedoelde advertenties plaatste, 
daaruit alleen niet ,nag worden afgel eid, 
dat zij afstand deed van haar recht van 
executie, is van feitelijken aard. - H et 
tweede lid van a,·t. 1416 B . W. is niet van 
toepassing, nu ve1-weerste1· niet heef t inge
steld een vordering tot vergoeding van door 
haa,· geleden schade, doch zij is aangevan
gen met de tenuitvoerlegging van een von
nis, waarbij de tegenpartij is ve1·oordeeld tot 
betaling van een bepaald bedrag ingeval van 
ove1·treding van dat vonnis, terwijl die tegen-

partij tegen deze tenuitvoerlegging in verzet 
is gekonien en verweerste,· voor den rechter 
hee ft geroepen. 5 April . 

- Arrest van den H oogen R aad. (H and els
naa11,wet art. 5.) - Het proces-verbaal, het
welk opgemaakt is van het gehouden ver
hoor van partijen, moet geacht worden all es 
te bevatten, wat door hen ter raadkamer is 
verklaard, zoodat de rechter, in zijn be
schikking m ededeelende op den inhoud van 
dit proces-verbaal te hebben gelet, daarmede 
tevens verklaart dit verhoor gehouden en 
daarop acht geslagen te hebben. - De 
R echtbank i op grond der na onderzoek 
vastgestelde feiten en omstandigheden tot 
de slotsom gekomen - en kon daartoe ook 
kon,en -, dat geen verwarring bij het pu.
bliek van beide handelszaken te duchten is, 
gel et op de onderlinge afwijking der han
delsnamen, op het technisch geschoolde pu
bliek, dat als afnemer optreedt en het ver
schil van plaats, waa,· de handelszaken ge
vestigd zijn. 11 J uni. 

- Ar-rest van den Hoog en Raad. (B. W . art. 
1416 ; Handelsnaamwet S . 1921 n° . 842 art. 
6.) - H et verzoe k tot het geve,i van een 
bevel tot wijziging van den handelsnaan, 
1ne-t veroordeeling tot betaling van een be
rlJrag ingeval van overtreding van het bevel 
is niet een verzoek tot beko11,ing van schade
ve,·goeding wegens een daad, welke to t straf
vordering aanleiding kan geven. Art. 1416 
B. W . mist dus toepassing. 17 Juli . 

- Arrest van den H oogen R aad. (R v. art. 
89; H.n .wet artt . 4, 5, 6.) - I n cassatie 
wordt tevergeefs opgekomen tegen de feite
lijke beslissing der Rechtbank, dat het woord 
,, firma" in den handelsnaa,n " f frma H. 
L ind" niet anders kan worden opgevat dan 
in den zin van maatschap. Art. 4 lid 2 der 
H.n.wet sluit deze opvatting niet uit. -
Door deze beslissing der R echt b. staat vast, 
dat H . L ind, die, zooals eischeres stelt oor
spronkelijk eenig eigenaar der zaak was en 
van wien de handelsnaam "firma H. L ind" 
afkomstig is, dien naam hf,eft gevoerd in 
strijd met de H .n.wet . - B ij de besl issing, 
dat verwarring bij het publiek hier niet te 
wuchten is, heef t de Rechtb. niet alleen de 
lengte van den statutairen naam van reques
tmnte en den handelsnaa,n van H endrik 
Cornelis Lind als criterium en maatstaf ge
nome14, doc h heef t zij ook in aanmerking 
genomen den verschillenden stand, waarop 
beide zaken te Alkmaar zijn gevestigd. -
De grie f , dat de R echtb. heeft gesproken 
van het ontbreken van verwarring bij het 
"koopend publiek" in plaats van bij " het 
publiek" kan geen doel t1·e ff en, omdat de 
beslissing der Rechtb. nog op ande,·e g1·on
den steunt. - Art. 6 lid, 4 H .n.wet, bepa,. 
lende, dat binnen één maand na den dag 
d er besl issing van den kantonrechter hoo ger 
beroep kan worden ingesteld, dwingt par
tijen niet om, ingeval de kantonrechter een 
interlocutoire beschikking heeft genomen, 
die, zooals de Rechtb . vaststel t, reeds een 
uitspraak over sommige geschil punten in
houdt, van die inte1·locutoire beschikking 
reeds binnen één maand in hooger beroep 
te gaan. - De voorschriften betreffende 
motivee1·ing nee1·9elegd in artt. 162 G1·ond-
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wet, 20 R . 0. en 59 R v. gelden all een voor 
vonnissen en niet voor beschikkingen op 
ve,·zoeksch,·ift. 24 Augustus. 

Hinderwet. 
- Bes! uit tot vernietiging van het bes] uit van 

Burgemeester en Wethouders van Gorinchem 
van 20 F ebruari 1934, waarbij aan H . Blan
kers aldaar en zij ne rechtverki·ijgenden ver
gunning ingevolge de Hinderwet is verl eend 
om op eenige perceelen aan den Zuider Lin
gedijk te Gorinchem eene opslagplaats van 
stadsvu il op te richten. 

S. 510. 13 September. 
- Koninklijk besluit . ( H inde,·wet art. 17.) -

De aan conccssionarisse opgelegde nieuwe 
voorwaa,Yien betreff en een onderdeel van de 
inrichting, waa,·voo,· geen ve,·gunning is ver
l eend en hetwelk dus in st,-ijd noe t de wet 
zonde,· vergunning in werking is. Derhalve 
hebben 1·eeds hie1·om B . en W. die voorwaa,·
den ten onrechte opgelegd. 19 S eptemb er. 

- lfoninklijk besluit . (Hinderwet Art. 8 j 0
• 

art . 15.) - Nu de afkondiging ingevolge het 
Se lid in de aangrenzende gemeente, waa,· 
appellante is gevestigd, later hee ft plaats 
gehad dan in de gemeente, waar de im·ich
ting zou worden opgericht, ,noet de termijn 
van 14 dagen, in art. 15 bedoeld, ge1·e kend 
wo,·den te loopen vanaf den dag der afkon
diging in eerstb edo elde gemeente. 

18 October. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet A,·t. 14 j 0

• 

a1·t. 1"1.) - H oewel door de ve,·vanging van 
een S71elpers, gedreven door een electromotor 
van 1 pk, door een snelpers, gedreven door 
een el ectrom.otor van 3 pk op zichzelf geen 
inrichting is ontstaan, welke afwijkt van die, 
waarvoor reeds v,·oeger vergunning we,·d 
verl eend, ..Ifan toch de aanvrage betreff end 
de plaatsing van een el ectro1notor van 3 pk, 
welke voor de aandrijving van een snelpers 
moet dienen, voldoenden rrrond opleveren 
tot het stellen van nadere voorwaarden ten 
aanzien van deze snelpers, daar de hinder 
van een pers kan wo1·den beïnvloed, doordat 
voo,· het aandrijven beschikt wordt ov-er een 
krachtwerktuig van grooter vermogen . 

2"1 October. 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet art. 6). -

Aan het voorschrift van het Je lid (,,ten 
spoedigste") is niet voldaan, nu d e kennis
geving, bedoeld in het 2e l id, plaats vond 
op 6 October, de zitting, bedoeld in art. "1, 
op 20 October werd gehouden, en de kennis
geving, bedoeld in het l e lid, eerst geschied
de op 16 Octob e,·. 16 November. 

- K oninklijk besluit. (Hinderwet Art. 2 1 bis 
j 0

• art. 11.) - Bij het beoordeelen van een 
aanv,·age om vergunning voor een onde,· art. 
2 l bis vallende pompinstallatie ten behoeve 
van een duinwaterleiding nio g en niet buiten 
aamne1·king blijven bezwaren, ontleend aan 
vrees voor uitdroging van het 01nliggend 
terrein, welke van het in we1·king zijn di er 
ins tallatie zou zijn te verwachten . 

30 November . 
- Koninklijk besluit. (Hinderwet Art. 13 j 0

• 

art. 20 ; art. 12.) - Van vervallen der ver
gunning kan sl echts spmkc zijn, indien de 
inrichting zelve binnen den gestelden termijn 
nie t zo" zijn voltooid en in werking gebracht, 
het niet-opvolgen der gestelde voorwaarden 
kan sl echts aanleiding geven tot intrekking 

der vergunning. - Voor de toepassing van 
art. 12 2e lid is niet vereischt, dat ziek 
nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan; 
slechts moet blijken, dat de naleving der ge
stelde voorwaarden niet noodig is. 

13 Decem ber. 
- J(oninklijk besluit . (Hinderwet Art. 15 j 0

_ 

a,·t. 11 . A,·t. 5.) - B ezwaren van een ge
meenteb estuu1·, die slechts verband houden 
n4et het belang der ge,neente bij de bruik
baarheid van een waterweg en van haven
terreinen, zijn geen bezwa1·en, welke de H t1,
derwet beoogt te weren. Ook het bezwaar. 
dat schade aan den waterweg zou worden 
toegeb,·acht ste,npelt de gem eente niet tot 
belanghebbende in den zin van art. 15, daar 
de eigendom van den vaarweg noch deszel fs 
beheer bij de genieente berust. De bezwaren 
der gemeente betreffen niet de op te richten 
inrichting zel ve, doch slechts de aanwezig
heid van de v6ó,· deze inrichting bestemde 
schepen op het daarvoo,· gel egen d eel van 
den waterweg. - Nu in de beschrijving der 
op te richten inrichting niets is vermeld om
trent de wijze waarop de vloeistof/ en, voor 
welker opslag de inrichting dient, zull en 
wo1·den aan- en afgevoerd, is de beschrijving 
niet volledig en voldoet het verzoek dus niet 
aan de eischen de,· wet. 15 Decembe1·_ 

- Arrest van - den Ho ogen Raad. (Sv . art. 
261; Hinderwet a,·tt. 2 en 14.) - H et be-
1·oep van req. op nietigheid der dagv., daa,· 
niet duidelijk zou zijn of daarbij het zonder 
vergunning in we,·king brengen dan wel hel 
in werking houden. van een inrichting in den 
zin van art . 2 der H inderwet wordt te laste 
gelegd, is door de R echtb. te,·echt verwor
pen ,net de overweging, dat à,e dagv. wui
delijk te laste legt, dat verd. de scheepsti111-
1ne1·werf in werking hee ft gehouden, zonder 
dat voor een tevoren aangebrachte uitbrei
ding de vereischtc vergunning was verleend 
en dat de woo,·den in de dagv.: ,,welke on
derne,ning door vei·d. was uitgeb1-eid doo,· 
het ingebruiknemen van een pneu,natische 
klinkinstallatie, enz ." niet bedoelden een 
zelfstandig strafbaar feit te laste te leggen, 
doch als redengevende feiten worden aan
gevoe,·d voor de omstandigheid, dat de aldus 
uitgebreide inrichting op bedoelden datun~ 
zonder de vereischte vergu71ning in wer ktn{J 
werd gehouden. - Nu de feitelijke rechter 
hee ft vastgesteld, dat de electromotor door 
àe onderneming was aangeschaft om daar 
ter plaatse van vestiging bij voortduring te 
wo,·den gebezigd, ,noet een beroep op het 
bepaalde in art. 2 l onder a der Hinderwet 
reeds hie1·op afstuiten, dat die bepaling naar 
woorden en st,·ekking slechts het oog hee ft 
op werktuigen, die ove1·eenkomstig hun aard 
en best em,ming telkens op eene andere plaats 
dienst doen en niet op werktuigen, die in 
een op een bepaalde plaats gevestigde in-
1·-ichting te dier plaatse bij voo,·tduring dienst 
doen, al zijn zij dan ook niet aard- en nagel
vast. - Mitsdien behoeft de vraag of, indien 
de onde,·havige electromotor op zichzelf van 
de H inderwet zou zijn vrijgesteld, desondanks 
de ingebruikneming daa?'Van in de scheeps-
timm erwerf als uit b,·eidi71g van die werf aan 
een nadere vergunning zou zijn onderwor
pen, geen beslissing. [Anders Adv_.-Gen. van 
Lie,·.] 31 Decem ber_ 
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Indië. (Nederl. ) 
- Wet tot wijziging en aanvul ling van de 

Nederlandsch-I ndische Conversie-Leemngen 
1931 (Stbl. n° . 274). S . 75. 24 Februari. 

- Besluit tot wijziging: A. van het reglement 
voor het Weduwen- en Weezenfonds van 
Europeesche Burgerlij ke Ambtenaren in Ne
derl andsch-Indië; B. van het reglement op 
het verleenen van pensioenen aan Europee
sche locale ambtenaren in Nederlandsch
I ndië en van pensioenen en onderstanden 
aan de weduwen en weezen dier ambtenaren. 

S. 133. 29 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van den 19den October 1929, S. 463, 
houdende nadere herziening van de bezoldi
g ingen en de samenstell ing van het perso
neel van de Directie der Pensioenfondsen 
voor de Koloniale Landsdienarnn en Locale 
Ambtenaren, en tot toepassing van eene 
tijdelijke korting van 1 ½ ten honderd op de 
bezoldiging van het genoemd personeel. 

S. 136. 4 April. 
- Wet, houdende kwijtschelding aan de te 

Batav ia gevestigde handelsvennootschap 
" Fi rm a Volker, Aannemers" van een bedrag 
van f 400,000 wegens huur van aan het 
Land toebehoorend tinbaggermater ieel. 

S. 169. 20 April. 
- Wet, houdende bekrnchtiging van twee 

door den Gouverneur-Generaal van Teder
landsch-Indië krachtens artikel 93, eerste 
l id, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnanties. (Verlaging slachtbelasting.) 

S. 170. 20 April. 
- Wet, houdende bekrachtiging van drie door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nanties. (Bieraccijns. Couponbelasting. Mo
torvoertu igenbelasting Buitengewesten.) 

S. 298. 31 Mei. 
- Wet tot bekrachtiging van twee door den 

Gouverneur-Generaal van ederla ndsch
Indië krachtens artikel 93, eerste l id, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nanties . (Inkomstenbelasting. l 

S. 342. 2 J ul i. 
- Wet, houdende aanvulling van de Indische 

Tari efwet en wijziging van het tarief van 
invoerechten in ederland oh-Indië. 

S. 421. 20 Jul i. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

dén Gouverneur-Generaal van ederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste lid, der 
I ndische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie (belasting op den zoutaanmaak in 
het regentschap Grobogan der provincie 
M idden-J ava). S. 423. 20 Juli . 

- Wet, houdende bekrachtiging van de door 
den Gouverneur-Generaal van ederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste li d, der 
Indische Staatsregel ing vastgestelde ordon
nantie ter verzekering van de marktposit ie 
van rijst en kedelee. S. 424. 20 J ul i. 

- Wet, houdende aangaan van een of meer 
Conversieleeningen ten laste van Neder
landsch-Indië. S. 425. 20 J ul i. 

- Beslui t, betreffende tijdelijke verlaging van 
de in Nederlandsch-Indië aan predikanten, 
hulppredikers en Roomsch-Kathol ieke gees
telijken van Landswege toegelegde inkom
sten. S. 500. 10 September. 

- Bes luit tot wij ziging van het " Di enstplicht
besluit voor Nederlandsch-I ndië" en van de 
"Regeling voor het reservepersoneel van het 
Koninklijk Tederlandsch-Indisch leger" . 

S. 519. 27 September. 
- Besluit tot bekrachtig ing van de door den 

Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië op 31 Mei jl. vastgestelde ordonnan
t ies (Indisch Staatsblad 1934, nos. 342, 343, 
344, 345 en 346), strekkende tot ui tvoering 
van de op 7 Mei 1934 te Londen gesloten 
internationale overeenkomst inzake rubber
restrictie. S . 530. 5 October. 

- Besluit tot nadere aanvull ing en wijziging 
van het reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Europeesche locale ambte
naren in Nederlandsch-Indië en van pen
sioenen en onderstanden aan de weduwen 
en weezen d ier ambtenaren. 

S. 544. 11 October. 
- Wet, houdende bekrachtig ing van een door 

den Gouverneur-Generaal van ederl andsch
Indië krachtens arti kel 93 van de I ndische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie. 
(Wijziging van het tarief van ui tvoerrech
ten .} S. 557. 1 November. 

- Wet tot het aangaan van een of meer geld
leeningen ten laste van N ederlandsch-Indië. 

S. 558. 1 N ovember. 
- Wet tot wijziging van de Nederlandsch

Indische Conversie-Leeningwet 1934 (Stbl. 
n° . 425). S. 559. 1 November. 

- Besluit tot het stellen van regelen voor 
N ederlandsch-Indië tot afweer van nadeelige 
gevolgen van beperkende bepali ngen door 
vreemde Mogendheden getroffen ten aanzien 
van het internationale betalingsverkeer. 

S . 588. 16 N ovember. 
- Besluit tot bekrachtig ing va1;1 de ordon

nantie van den Gouverneur- eneraal van 
ederlandsch-I nd ië van 11 Augustus 1934 

(Indisch Staatsblad n°. 509 ), houdende een 
voorziening voor de berekening van het pen
sioen van burgerlij ke en locale ambtenaren 
en bijzondere leerkrachten, die in het t ij d
perk tusschen de invoering van de "H.B.B.L. 
1934" en de inwerkingtreding van de nieuwe 
pensioenregelingen wegens overtoll igheid 
eervol en met recht op pensioen zijn ont
slagen. S. 603. 27 November. 

- Wet, houdende bestendiging voor het jaar 
1935 van de t ij delijke opcenten op de invoer
rechten in Nederlandsch-I ndië. 

S. 627. 30 November. 
- Wet, houdende bekrachtiging van twee 

door den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië )<rachtens artikel 93, eerste 
lid, en artikel 183, tweede lid, van de I n
dische Staatsregeling vastgestelde ordonnan
ties. (Wijziging van het tarief van invoer
rechten.) S. 628. 30 November. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-I ndie tot vaststelling van de begroo
tingsrekening der gezamenlijke Landsbedrij 
ven over het dienstjaar 1931 . 

S. 629. 30 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvangsten 
van Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 
1929. S. 630. 30 November 
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- Wet, houdende machtiging tot het s.lui ten 
van eene overeenkomst, als bedoeld m ar
tikel 5a der Indische Mijnwet met eene door 
de te 's-Gravenhage gevestigde N. V. ,,De 
Bataafsche Petroleum Maatschappij ", de 
mede aldaar gevestigde N . V. ,,Nederland
sche Koloniale Petroleum Maatschappij" en 
de te Amsterdam gevestigde N . V. ,,Neder
landsche Pacific Petroleum Maatschappij" 
op te nchten naamlooze vennootschap betref
fende de opsporing en ontginning van aara
olie, enz., in terreinen, gelegen in het N e
derlandsch gedeelte van Nieuw-Guine" en 
omliggende ei landen. 

S. 663. 14 December. 
- Wet, houdende voorzieningen betreffende 

de wijze van financieren van de uitgaven 
voor de pensioenen der Europeesche en In
landscht> burgerlijke en mili taire landsdie
naren in Nederlandsch-Indië en voor de uit
keeringen aan weduwen en weezen dier 
landsdienaren. S. 703. 28 December. 

- Wet tot nadere wijzig ing van de Indische 
Comptabiliteitswet. S. 711. 28 December. 

- Wet, houdende voorziening in de behoefte 
aan kasgeld voor den Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1935. 

S. 714. 28 December. 
- Besluit tot regeling van de uitbetaling in 

Nederland van de pensioenen en gagementen 
ten laste van de Eigen-Pensioenfondsen voor 
de Indische I andsd ienaren . 

S. 715. 29 December. 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Ind ië op 31 Mei 1934 vastgestelde ordon
nantie (Indisch Staatsblad 1934, n°. 341), 
tot aanvulling van de Indische Tariefwet in 
verband met de rubberrestrictie. 

S . 716. 29 December. 
-Wet, houdende machtiging tot het sluiten 
van overeenkomsten als bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet met de te Soerabaja 
gevestigde N.V. ,,Vereenigde Jodiumfabrie
ken" voor de opsporing en ontginning van 
jodium enz. in twee terreinen, gelegen in de 
prnvincie Oost-Java. S. 717. 29 December. 

- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 
van een overeenkomst a ls bedoeld in artikel 
5a der Indische Mijnwet met de te Semarang 
gevestigde N. V. ,,Jodiumonderneming Wa
toedakon" voor de opsporing en ontginning 
van jodium enz. in een terrein, gelegen in 
de provincie Oost-J ava. 

S. 718. 29 December. 
- Wet, houdende machtiging tot het sluiten 

van overeenkomsten a ls bedoeld in art. 5a 
der Indische Mijnwet met de te Batavia ge
vestigde N. V. Mijnbouw Maatschappij 
,, Zuid-Bantam", voor de opsporing en ont
g inning van goud, zilver, koper, zink, lood, 
mangaan, ijzer en zwavel in terreinen, ge
legen in de residentie B antam (provincie 
West-Java). S. 719. 29 December. 

- Wet, houdende wijziging der artikelen 7 en 
11 van de Indische Staatsregeling. 

S . 720. 29 December. 
- Wet, houdende nadere regeling van de tij

delijke korting op Indische pensioenen, vast
gestdd bij de wet van 29 December 1933, 
S. 763, ten aanzien van pensioenen en onder
.standen, gebaseerd op herziene regelingen . 

S. 721. 29 December. 

Inkomstenbelasting. 
- Wet, houdende technische herziening van 

het ta1·ief der inkomstenbelasting. 
S. 217 . 26 April. 

- Wet tot wijziging van artikel 3 der Wet 
op de Inkomstenbelasting 1914. 

S. 280. 31 Mei. 
Invalldltelts- en ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 Maart 1919, S. 107 , tot uit
voering van artikel 243 der Invaliditeitswet, 
zooals dat besluit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 3 Januari 1930 (Stbl. 
n° . 2). S. 3. 3 Januari. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 19 Mei 1930, S. 204, tot het 
vaststellen van een regeling voor de toe
kenning van belooningen wegens het afslui
ten van verzekeringen en het innen van 
premiën aan de agenten der vrijwillige 
ouderdomsverzekering, gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 30 November 1931 
(Stbl. n° . 481). S. 475. 11 Augustus. 

- Wet tot verdere t ijdelijke afwijking van het 
bepaalde in artikel 9, eerste lid, der Ouder
domswet 1919 en in artikel VIII, tweede lid, 
der Wet van 13 Juli 1923, S . 353, tot wijzi
g ing der Ouderdomswet 1919. 

S . 688. 27 December. 
- Wet tot wijziging van artikel I der wet van 

den 30sten Juli 1926, S. 247, tot uitvoering 
van a rtikel 4, eerste lid, der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de middelen 
voor de dekking van de uit te keeren renten, 
bedoeld bij de arti kei en 28 en 37 der Ouder
domswet 1919 ; wijziging van artikel 17 van 
de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid , S. 1933, n°. 598; nadere 
regeling van de verhouding tusschen het 
Ouderdomsfonds A en het Invaliditeitsfonds 
voor woveel betreft de terugbetaling van 
door het Invalidite itsfonds aan het Ouder
domsfonds A verstrekte voorschotten. 

S. 699. 28 December. 
In- , uit- en doorvoer. 
- Besluit, houdende bepalingen omtrent ver

voer van suiker in het terrein van toezicht. 
S. 74. 23 Februari. 

- Besluit tot toepassing van artikel 8 der 
Landbouwuitvoerwet 1929 (wet van 31 Mei 
1929, houdende voorschriften betreffende het 
waarborgen van bepaalde eigenschappen of 
hoedanigheid van uitgevoerde voortbreng
selen van het landbouw-, tuinbouw-, vee
teelt- en zuivelbedrijf, S. 277, met betrek
king tot andere dan gepasteuriseerde en ge
steriliseerde melk en room, alsmede tot on
dermelk en karnemelk. S. 107. 15 Maart. 

- Wet tot regeling van den invoer van draad
nagels, draadkrammen, getrokken ijzerdraad 
en van prikkeldraad . S . 116. 19 Maart. 

- Wet tot regeling van den invoer van niet 
houtvormende siergewassen. 

S. 161. 20 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van elec-

trische stofzuigers. S. 163. 20 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van huis-

houdelijk glaswerk. S . 164. 20 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van boter. 

S. 165. 20 April. Blz. 1001. 
- Wet tot regeling van den invoer van onge

smolten dierlijk vet. 
S. 166. 20 April. Blz. 1002. 

3 
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- ,vet, houdenàe regel ing van den invoer van 
metaaldraadgloeilampen. 

S. 216. 26 April 
- Wet tot regeling van den invoer van zool

leder, drijfriemleder, tu ig- en zaalleder en 
van overleder en ander leder, waaronder 
zeemleder en voeringleder. S. 289. 31 Mei . 

- Wet tot regeling van den invoer van ver-
schill ende artikelen. S. 290. 31 Mei. 

- Wet tot regeling van den invoer van tafel
en servetgoed, handdoeken en ander huis
houdgoed, zoowel afgepast a ls aan het stuk, 
beddelakens en sloopen. S. 291. 31 Mei. 

- Wet tot regeling van den invoer van ge
isoleerde electricitei tsgeleid ingen. 

S. 292. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van vl eesch 

en van levende schapen en slachtpaarden. 
S. 293. 31 Mei. Blz. 1003. 

- Wet tot regel ing van den invoer van be
drukte, geverfde, bontgeweven, gebleekte en 
ongebleekte katoenen manufacturen. 

S. 294. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van kousen 

en sokken. S. 295. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van naai-

garen. S. 296. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van blad-

zink. S. 297. 31 Mei. 
- Be luit tot vaststelling van de wijze van 

beëelding der controleurs, die belast zijn met 
het opsporen van overtredingen der geldende 
voorschriften inzake de regeling van den 
uitvoer van uien, als bedoeld in artikel 4bis 
der Uienuitvoerwet 1930. S. 311. 14 Juni . 

- Beslui t, houdende bepalingen omtrent ver
voer van su iker op gedeelten van het grond
gebied ge legen in de provinciën oord-B ra
bant en Zeela nd. 

S . 333. 23 Juni . Blz. 1004. 
- Beslu it tot bepaling van den aanvang van 

het in art. 1 van het Crisis-Tuinbouwbeslu it 
1933 I bedoelde tijdvak ten aanzien van 
amandelen kastanjes, wal- en hazelnoten. 

' S . 361. 9 J uli . 
- Wet tot regeling van den invoer va n ta

pijten, tapijtgoed, karpetten, loopers, kleed
jes en matten. S . 395. 19 Jul1. 

- Wet tot regeling van den invoer van ma
nufacturen stoffen en weefsels van vlas, 
hennep en ' halflinnen. S. 396. 19 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van kunslr 
zijden manufacturen. S. 397. 19 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van petten 
en baretten. S. 398 . 19 J ul i. 

- W et t,ot regeling van d en invoer van tricot-
goederen. S. 399. 19 J ul i. 

- Wet tot regel ing van den invoer van boven-
kleediog. S. 400. 19 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van meu-
belen. S. 413. 20 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van ver-
pakkingsglas. S. 414. 20 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van hu is-
houdelijk glaswerk. S. 415. 20 Jul i. 

- Wet tot regel ing van den invoer van rij 
wielbuiten- en rijwielbinnenbanden. 

S. 416. 20 Juli . 
- Wet tot regeling van den invoer van wol

len en halfwollen stoffen. S. 417. 20 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van on-

derkleeding. S. 418. 20 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van pluche, 
fluweel, trijp en andere stoffen met op
staande pool, a lsmede van voorwerpen daar
van. S. 419. 20 Juli. 

- Wet . tot regeling van den invoer van vee-
koeken. S. 452. 27 Jul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van luci-
fers, S. 453. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van por
selein, fijn en sanitair aardewerk en van 
muur- en wandtegels. S. 454. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van elec-
trische stofzuigers. S . 455. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van schoei
sel en van leestkl aar schoenwerk. 

S. 456. 27 Juli. 
- W et tot regeling van den invoer van Chi li -

salpeter. S. 457 . 27 Juli. 
- Wet tot regel ing van den invoef van stik

stofhoudende meststoffen. S . 458. 27 Juli . 
- Wet tot regeling van den invoer van versche 

zeevisch, met uitzondering van haring. 
S. 459 . 27 J ul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van rogge-
bloem en roggemeel. S. 460. 27 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van me-
taaldraadgloei lampen. S. 461. 27 Jul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van leder. 
S. 462. 27 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van ge
emailleerde gegoten badkuipen en closelr 
reservoirs. S . 463. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van ce-
ment van a ll e soor ten. S. 464. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van rij st. 
S. 465 . 27 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van cal
ei urn-hypochlor iet, na tri urn-hypochloriet en 
gecomprimeerd chloorgas. S. 466 . 27 Jul i. 

- Wet tot wijzi g ing en aanvulling van de 
wet van den 19den December 1930, S. 482, 
tot regeling van den uitvoer van melkpro
ducten en van gepasteuriseerde en gesteril i
seerde melk en room. S. 467. 27 Jul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van draad
nagels, draadkrammen, getrokken ijzerdraad 
en van prikkeldraad. 

S. 613. 30 November. 
- Wet tot regeling van den invoer van aal 

o f paling. S. 614. 30 November. 
- \Vet tot regeling van den invoer van zak

doeken en overhemden. 
S. 615. 30 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van gort. 
S . 616. 30 November. 

- W et tot regeling van den invoer v an haar
den, kachels en haardkachels. 

S. 617. 30 November . 
- Wet tot regeling van den invoer van sloten. 

· S. 618. 30 November. 
·- Wet tot regeling van den invoer van touw. 

S. 619. 30 November. 
- Wet tot regeli ng van den invoer van rij

wielbuiten- en rijwie lbinnenbanden. 
S . 620. 30 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van luci
fers en lucifershoutjes . 

S. 621. 30 November. 
- Wet tot regeling van den invoer van wollen 

en halfwollen dekens. 
S. 622. 30 November. 
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- vVet tot regeling van den invoer van n iet 
houtvormende siergewassen, alsmede van 
Azalea Indica en H ortensia. 

S. 623 . 30 N ovember. 
- Wet tot regeling van den invoer van manu

facturen, stoffen en weefsels van geverfd, 
bedrukt, bontgeweven, gebleekt en onge
bleekt katoen. S. 633. 30 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van stik
stofhoudende meststoffen. 

S . 661. 14 December. 
- Wet tot regeli ng va n den invoer van steen

kolen, cokes en steenkoolbr iketten. 
S . 686. 27 December. 

I nvoerrechten en Accijnzen. 
- Beslu it, houdende bepaling van den dag 

van inwerkingtreding van de artikelen 1 
tot en met 4 van de wet van 29 December 
193 3, S . 769. (Verhooging van den accijns 
op tabak.) S. 20. 26 J anuari. 

- Besluit tot ui tbreiding van de attributen 
van het kantoor R eusel. 

S . 78. 24 Februari. 
- Wet tot instelling, afschaff ing, verhooging 

of verlaging van invoerrech t op korten ter
mijn . S . 26 0. 17 Mei. 

- Besluit, houdende bepalingen omtrent vrij
dom van den accijns voor zout te bez igen als 
badzout. S. 309. 12 Juni. 

- Wet tot aanvulling en wijziging van de wet
geving betreffende de h effing van de invoer
rechten en de accijnzen. S. 403. 19 Juli . 

- Wet tot nadere regeling voor de toepassing 
van artikel 8 letter a van de wet van 8 
December 1933, S. 663, omtrent beëindiging 
van de heffing van 20 opcenten op den 
su ikeraccijns. S. 426 . 20 Juli. 

- Beslui t, houdende nadere bepalingen om
trent afloopend kred iet voor accijns en in
voerrecht van su iker, bestemd voor fabr ikan
ten van suikerhoudende goederen die in 
hoofdzaak voor export werken. 

S. 540. 9 October. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 29 September 1909, S. 326, hou
dende bepalingen omtrent vrijdom van zout
accijns. S . 564. 3 N ovember. 

- Beslu it, houdende wijziging van enkele be
palingen omtrent den uitvoer van sui ker
houdende goederen, met teruggaaf van ac
cijns . S. 595 . 21 November. 

- Besluit tot bekendmaking van den gewijzig
den tekst van het Koninklijk besluit van 29 
September 1909, S. 326, houdende bepalin
gen omtrent vrijdom van zoutaccij ns. 

S. 702. 28 December. 
Jachtwet. 
- B es luit ter uitvoering van artikel 1, derde 

l id, der J achtwet 1923. S. 39. 5 F ebruari. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Sr . art. 

180; Jach twet 1928 art . 16.} - M et "veli/1' 
is in de Jachtwet 1923 bedoeld: aan een na
tuurlijk of r echtspersoon behoorend t errein, 
dat tot h et jachtbedrij f bestemd of geschikt 
is. H et zeestrand, dat ingevolg e art. 577 
B . W. aan d en Staat beh oort, bezit, gelijk 
uit de Jachtwet zelve blijkt, die beste1nming 
en geschiktheid. - H et zeestrand als zooda
nig valt niet onder h et begrip "openba,·e 
wegen en voetpaden" in den zin d er Jacht
wet. - H et Hof kon derhalve zonde1· nadere 
bewijsvoering beslissen, dat het onderhavige 

zeestrand valt onder h et begrip "veld buiten 
openbare wegen of voetpaden" in den zin 
van art. 16 de,· Jachtwet 1923 . - [Adv.
Gen. B erger : a. h et is twijf elachtig of het 
strand niet onder wegen of voetpaden moet 
worden (l e,·e kend; b. het had aanbevelin g 
verdient om in de t .l.l. (misdrijf van art . 
180 Sr.) t e omschrijven, van wel ke jacht
overtreding de politiebeambten req . ve,·dach
ten; c. h et H of heeft ten onrechte aange-
11omen, dat de genoemde politiebea,nbten, 
toen zij de lantaarn van req. in beslag wil
den nemen, ve,·keerden in de rechtmatige 
uitoefening hunner bediening. Vast staat, 
dat de politiedienaren een overtreding der 
Jachtwe t meenden t e zien uitsluitend in het 
feit, dat req. zich op het strand bevond met 
een lantaa,·n, 1net carbid en wate,· gevuld , 
doch nie t ontstoken. Aan het ve,·eischte, dat 
zij een redelijk gegrond ver1noeden konden 
koeste,·en, dat 1·eq. zich aan een over t,·eding 
schuldi g maakte, was dus nie t voldaan. 

22 Octo be,·. 
- Wet tot wijziging van de Jachtwet 1923. 

S. 662. 14 December. 
Keuren wet. 
- A rrest van d en Ho ogen Raad. (W.et 20 Juli 

1895, S . 189, art . 14.) - D e Kantonr. hee ft 
gem eend requiranten [l id van het bes tuur 
van den polder en uitvoerder van een op
drach t van h et polderbestuur] sl echts dan als 
ge,·echtigden om den grond t e betreden te 
mo eten aan1nerken, indien zich te hunnen 
aanzien voordeed een d e,· gevallen - het 
wrijven van schouwen en het maken of her
stell en van werken door d en polder t e on
derhouden - waarin art. 17 van d e K eur 
aan de l eden van h et polderbestuur en alle 
in diens t daarvan zijn bedienden , enz. toe
gang tot de landen, gronden, erven, enz . 
verl eent. H ij heeft echter voorbijgezien, dat 
naast d e t oegangsbevoegdheid bovenbedoel d, 
art . 14, lid 2, der K eurenwet wel niet ,net 
zooveel woorden, maar u it den aard van d e 
daan· gegeven bepaling, die anders onuitvoer
baar zoude zijn, aan h en, die volgens een 
waterschapsreglement m et de zorg voor de 
uitvoering der keuren belast zijn, de bevoegd
heid toekent oni tegen den wil des eigenaars 
gronden te betreden, ten eind e tot politie
dwang als daarb edo eld t e kunnen overgaan. 
- H et vonnis is wat betref t de beslissing 
omtrent het niet ge,·echtigd zijn van ve,·dach
len, ni et voldo ende ,net redenen omkl eed. 

14 M ei. 
- K oninklijk besluit . (Keurenwet art . 9.) -

T en onrechte h ebben Ged. Staten go edge
keurd een keur, waarin verboden wordt, 
zonder schri ft elijke v.ergunning van het pol
derb estuur op eenigerl ei wijze gronden in 
den polder op te hoogen of r eeds vóór de 
inwerkingtreding van d e keur opgehoogde 
gronden opnieuw op te lioogen. Een zooda,. 
nig v oorschrift toch beperkt d e ingelanden, 
die hun gronden will en ophoogen 1neer in 
hun vrijheid, dan noodig is om te voorko
men, dat door d e ophooging storing zou 
ontstaan in d e afwatering van naburige 
gronden of vervuiling van polderwater het 
gevolg zou zij n. 11 J uni. 

- Koninklijk besluit'. (Keurenwet art. 18.) -
Een polde-rb estuu,· kan aan een ve,·gunning 
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tot demping van slootgedeelten wel voor
waarden. ve,·binden in verband met de 01n
standigheid, dat de waterbe,·ging van den 
polder door de de1nping niet onbenadeeld 
zal blijven, doch als geldelijke vergoeding 
1nag niet meer gevorderd worden dan het 
bed1·ag der kosten,, die voor den polder uit 
de demping mogen gerekend wo,·den voort 
te vloeien. 25 Jul i. 

Kon. Nat. StenncomJté. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 22 Juli 1930, S . 337, 
tot uitvoering van het bepaalde sub 2 van 
het Eenig artikel der wet van 26 Juni 1926, 
S. 210, gewijzigd bij de wet van 14 Juni 
1930, S. 246, houdende nadere bestemming 
van de bezittingen van het Koninklijk Na
tionaal Steuncomité. S. 665. 15 December. 

KooJ}handel. 
- Wet, houdende voorschriften voor de ver

gadering van houders van reeds uitgegeven 
schuldbrieven aan toonder. 

S. 279. 31 Mei. 
- Wet tot opheffing van de onderscheiding 

tusschen handelsdaden en niet-handelsdaden 
en koopl ieden en niet-kooplieden. 

S. 347. 2 Juli . Blz. 1004. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit houdende: 1 °. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 20sten April 
1932, S. 170 ; 2° . het verleenen van vergun
ning aan Regenten over de Godshuizen en 
den Algemeenen Arme te 's-Hertogenbosch, 
om van het gesticht "Voorburg" te Vught 
de gebouwen, tot dusver bestemd en gebezigd 
voor de verpleging van lijders voor een ge
deel te in te richten tot een ge ticht voor 
krankzinnigen ; 3°. aanwijzing van het " pa
viljoen Beukenhof", vroeger genaamd "Hee
renvilla", het zuidwestelijk deel van den wes
telijken vleugel van de vrouwenafdeeling, 
genaamd "afdeeling St. Joseph" en het 
damespaviljoen, genaamd " Paviljoen St. 
Joseph", gezamenlijk als eene inrichting, 
welke niet a ls krankzinnigengesticht wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzi m:: igen worden verpleegd. 

S . 114. 15 Maart. 
- Beslui t tot nadere wijziging van het Ko

ninklij k besluit van den 26sten Januari 1927, 
S. 17A, waarbij: 1°. aan de Vereeniging 
tot Christelijke Verzorging van Krankzinni
gen in Nederland, gevestigd te Utrecht, ver
gunning wordt verleend om van de Stich-· 
t ing " Vogelenzang", welke in de gemeen
ten Bennebroek, Bloemendaa l en Hillegom 
zal worden tot stand gebracht, vier pavil
joenen in te richten tot een gesticht voor 
krankzinnigen, en 2°. van die stichting de 
beide observatiepaviljoenen worden aange
wezen als eene inrichting, die niet als ge
sticht voor krankzinnigen wordt beschouwd, 
ook wanneer daarin meer dan twee krank
zinnigen worden verpleegd. 

S. 221. 26 April. 
- Besluit, houdende reorgan isatie van het 

gesticht voor zwakzinnigen (,,Boldershof") 
te Druten. S. 225 . 28 April. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 28 Maart 1933, S. 122, houden
de reorganisatie van de stichting "Coude
water", te Rosmalen. S. 324. 20 Juni. 

- Besluit, houdende reorganisatie van de 
stichting " Het Apeldoornsche Bosch" , te 
Apeldoorn. S. 362. 9 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninkl ijk besluit van den 19den October 1922, 
S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot op
voeding en verpleging van idioten en ach
terlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
gesticht voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk. S. 380. 17 Juli . 

- Besluit, houdende aanwijzing va n de sana
to1·ium-afdeeling der stichting " Wolfheze", 
genaamd "Kliniek eder-Veluwe" te Wolf
heze, gem. Renkum, staande onder bestuur 
der Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in Nederl and, als eene 
inrichting, die niet a ls gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wa nneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 492. 28 Augustus. 

- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 
be luit van 1 Augustus 1924, S. 397, zooals 
da t is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
2 October 1933, S. 510, tot nadere vaststel
ling van de voorwaarden voor de opneming 
en verpleging van krankzinnigen in 's Rijks 
krankzinnigengestichten te Woensel en 
Grave. S. 522. 2 October. 

- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van den 24sten December 1932, S. 
636, betreffende de stichting ,,Dennenoord" 
te Zuidl aren. S. 573. 9 November. 

- Besluit, houdende reorgan isatie van het 
gesticht " Oud-Rosenburg" te 's-Gravenhage. 

S. 579. 13 November. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit va n 23 Juni 1917, S . 476. hou
dende reorganisatie van het idiotengesticht 
,,Lozenoord" te Ermelo. 

S. 637 . 5 December. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 23 J uni 1917, S. 475, 
houdende reorganisatie van het Idiotenge
sticht ,, ' s-H eerenloo" , te Ermelo. 

S . 638 . 5 December. 
Lan <lbonwcrls1swet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Haring-

bes l uit 1933. S. 1. 2 Januari. 
- Besluit tot toepass ing van artikel 12 der 

La ndbouw-Crisiswet 1933 op ongesmolten 
rundvet. S. 11. 19 J anuari. 

- Besluit tot wijziging van h et Crisis-Suiker-
besluit 1933. S. 26. 26 J anuari. 

- B eslui t tot toepassing van artikel 9 der 
L andbouw-Crisiswet 1933 en van het Crisis
Organisatiebesluit 1933 op fru it, warmoezerij 
gewassen en vroege aardappelen. 

S. 87. 28 Februari. 
- Besluit tot toepassing van artikel 12, lid 1 

der Landbouw-Crisiswet 1933 en van het 
Crisis-Monopoliebesluit 1933 op fruit, war
rnoezerijgewassen en aardappelen en tot toe
pass i_ng van artikel 41, lid 1, dier wet ten 
aanzien van het bepaalde in het Crisis
Aardappelbesluit 1933 II. 

R. 90. 6 Maart. 
- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 en van het Crisis
Organisatiebesluit 1933 op garnalen. 

S. 122. 24 Maart. 
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- Besluit tot bepaling van den aanvang en 
het einde van het in artikel 1 van het 
Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 II bedoelde tijd
vak ten aanzien van den u itvoer van sla en 
aardbeien naar België. S . 138. 7 April. 

- Beslui t tot aanwijzing van cichore i, al~ 
crisisproduct in den zin van artikel 1, onder 
5°. , der Landbouw-Crisiswet 1933. 

S. 142. 11 April. 
- Besluit tot aanwijzing van turf a ls crisis

product in den zin van artikel 1, onder 5°. , 
der Landbouw-Cris iswet 1933. 

S. 143. 11 April. 
- Beslu it tot wijziging van het Crisis-Organ i-

satiebesluit 1933 . S. 144. 11 April. 
- Wet tot uitvoering van artikel 37 der 

L anclbouw-Cr isiswet 1933 ten aanzien van 
bet bepaalde in het Koninklijk besluit van 
den 2 November 1933, S. 576, houdende 
aanwijzing tot cri sisproducten van garnalen 
en melk. S. 162. 20 April. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 1, onder 
3°, van het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 

S. 224. 28 April. 
- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 

LandLouw-Crisiswet 1933 en van het Crisis
Organisat iebeslu it 1933 op rundvee. 

S . 227. 4 Mei. 
- Besluit tot toepass ing van artikel 9 der 

L andbouw-Cri siswet 1933 en het Crisis-Orga
nisatiebesl uit 1933• op haring. 

S . 229. 5 Mei. 
- Besluit tot toepassing van arti kel 12, l id 1, 

der Landbouw-Crisiswet 1933 en van het 
Cr isis-Monopoliebesluit 1933 op aardappel
meel. S. 231. 8 Mei. 

- Beslui t tot toepass ing van artikel 10 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Cris is-O,·gan i
satiebesluit 1933 en het Crisis-Heffingsbe
slui t 1933 op ansjovis. S. 237. 9 Mei. 

- Beslu it tot toepassing van de artikelen 9 
en 12, li d 1, van de Landbouw-Crisiswet 
1933, van het Crisis-Organisatiebesluit 1933, 
het Crisis-H eff ingsbesl uit 1933 en het Crisis
Monopoliebesluit 1933 op producten van de 
boomkweekerij . S. 243. 11 Mei. 

- Beslui t tot toepassing van de artike len 9 
en 12, lid 1, van de Landbouw-Cris iswet 
1933, van het Crisis-Organisatie beslui t 1933, 
het Crisis-H effi ngsbeslui t 1933 en het Cr isis
Monopoliebesluit 1933 op producten van de 
bloementeelt. S. 244. 11 Mei . 

- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 
L andbouw-Crisiswet 1933, van het Konink
lijk besluit van 11 April 1934, S. 143, van 
het Crisis-Organisatiebeslui t 1933 en van 
het Crisis-H eff ingsbesl uit 1933 op fabr ieks
turf. S. 245 . 11 Me i. 

- Besl ui t ter uitvoering van de artikelen 3 
en 5 van het Cris is-Rundveebes luit 1934 I. 

S. 246. 14 Mei. 
- Besl uit tot toepassi11g va n artikel 9 der 

Landbouw-Cris iswet 1933, van het Cr isis
Organisat iebesl ui t 1933 en het Cris is-H ef
fingsbesl uit 1933 op aardappe len . 

S. 258. 16 Mei. 
- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 

Cri sis-Tuinbouwbe luit 1934 II. 
S. 266. 25 Mei. 

- Bes lui t tot het verl eenen van ontheffing 
van het bepaalde in de a rtikelen 2, 3 .en 4 
van het Crisis-H aringbeslui t 1934 I. 

S. 328. 23 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Cris is-Boom
kweekerijbesluit 1934 I. S. 372. 14 Juli. 

- Besluit houdende: a. toepass ing van de 
artikelen 8, 9 en 12, lid 1, der L andbouw
Crisiswet 1933 en van het Cris is-Organisatie
beslui t 1933, het Crisis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 
aardappelen, granen, peulvruch ten, enz.; 
b. intrekking van het T arwebesluit 1931, 
het Crisis-Graanbesluit 1933, het Crisis-Zet
meelbeslui t 1933, het A ardappelmeel-Mono
poliebeslui t 1934 I en het Crisis-A ardappel
beslui t 1934 I ; c. wijziging van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1933 I en h et Cris is-Tuin
bouwbeslui t 1934 II. S . 382. 19 Juli. 

- Beslui t ter uitvoering van artikel 31 van 
het Crisis-Akkerbouwbeslui t 1934 ten aan
zien van aardappelen. S. 427. 23 Juli. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 31 van 
het Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 ten aan
zien van den invoer van veekoeken. 

S. 428. 23 Juli . 
- Beslui t tot toepassing van de a r tikelen 9 

en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, van het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H e ffingsbeslui t 1933 op bloembollen (Teelt) . 

S. 441. 27 Juli. 
- Besluit tot toepassing van artikel 9 der 

L andbouw-Crisiswet 1933 en het Crisis-Or
ganisatiebesl uit 193 3 op bloembollen (Han
del ) . S . 442. 27 Juli. 

- Beslu it tot toepass ing van artikel 10 der 
Landbouw-Crisiswet 1933, het Cris is-Orga
nisatiebeslu it 1933 en het Cr isis-Heff ings
besluit 1933 op bloemboll en (Export). 

S. 443. 27 Juli. 
- Besluit tot toepassing van artikel 12 der 

Landbouw-Crisiswet 193 3, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Monopolie
beslui t 1933 op bloemboll en (Invoermono
polie) . S. 444. 27 Juli. 

- W et tot wijziging van de Landbouw-Crisis
wet 1933 en intrekking van de Tarwewet 
1931, de Cri sis-Zuivelwet 1932, Stbl. n°. 
290, en de Crisis-Varkenswet 1932, Stbl. 
n °. 374) . S. 469. 27 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Crisis-Suiker-
besluit 1933. S. 483. 27 Augustus. 

- Besluit tot toepassing van a rtikel 9 der 
Landbouw-Cr isiswet 1933 en het Crisis
Organisatiebesluit 1933 op pluimvee. 

S. 509. 13 September. 
- Beslui t tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van artikel 2 der wet van 
27 J uli 1934, S. 469, tot wijzig ing van de 
L andbouw-Cris iswet 1933. 

S. 517. 24 September. 
- Besluit, houdende bekendmaking van den 

tekst van de L andbouw-Crisiswet 1933, zoo
a ls di e wet is gewijzigd bij de wet van den 
27sten Juli 1934 (Stbl. n°. 469). 

S. 518. 24 September. 
- Beslui t tot wijziging van het Crisis-Rund-

veebesl uit 1933 I. S. 543. 11 October . 
- Besluit tot wijzig ing varr het Crisis-Ru nd-

veebesluit 1934 I. S. 545. 12 October. 
- Besluit tot wijziging van de artikelen 2, 3 

en 5 van he t Crisis-Haringbesluit 1934 I. 
S. 567. 5 November. 

- Besluit ter uitvoering van artikel 33, lid 2, 
dei· L andbouw-Crisiswet 1933. 

S. 572. 8 November. 
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Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 10 der L andbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbeslu it 1933 op mosselen. 

S. 575. 12 November. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 

en 10 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesluit 1933 op oesters. 

S. 576. 1 2 November. 
- A rrest van den H oogen Raad. (Landb. 

C,-isiswet 1933 art. 31.) - Waar de bijko
mende straf van verbeurdverklaring van 
vrachtauto en rogge, krachtens art . 31, 3 
de,· Landbouwcrisiswet 1938 S. 261 alleen 
rnag worden opgelegd t. a . v . voorwerpen, 
den veroo,·deelde toebchoorende, waarmede 
of ten aanzien waarvan de overtreding is ge
pleegd, is het vonnis, nu daarin niet is be
slist, dat de verbeurdverklaarde voorwerpen 
den ve1·oordeelde toebehooren, te,·wijl in de 
bewijs1niddel en niets voo,·kon,t, waaruit zulks 
kan worsden afgeleid, wat de opgelegde straf 
betreft niet naa,· den eisch der wet ,net 
redenen 01nkl eed. 12 No ve,nber. 

- Besluit tot toepassing van artikel 9 dei· 
-Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi-
satiebesluit 1933 en het Crisis-Heffingsbe
sluit 1933 op zeevisch. 

S. 578. 13 November. 
- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 

en 10 der Landbouw-Crisiswet 1933, het 
Cris is-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Heffingsbesluit 1933 op consumptiegarnalen. 

S. 584. 14 November. 
- Besluit tot wijziging van artikel 9, 4°. van 

het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 
S. 634. 1 December. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
12. 13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Cr isis-Organisatiebesluit 1933, het Crisis
Monopoliebesluit 1933 en het Crisis-Heffings
besluit 1933 op pluimvee en eieren. 

S. 669. 19 December. 
- Besluit tot wijziging van artikel I van het 

Crisis-'I'uinbouwbesluit 1933 I. 
S . 671 . 27 D ecember. 

- Beslui t tot toepassing van de artikelen 9 
en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 en van 
het Cris is-Organisatiebesluit 1933 op gewas
sen van den tuinbouw. S . 675 . 27 D ecember. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9, 
12 en 13 der Landbou,v-Cr isiswet 1933, het 
Crisis-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
Monop o l iebesluit 1933 op gedroogde gar
nalen. S. 676. 27 December. 

- Beslu it tot intrekking van de Crisis-Var
kenswet 1932, S. 374 en tot wijziging van 
het Cr isis-Varkensbeslu it 1933. 

S . 722. 29 December. 
- Arrest van den H oog en Raad. (Crisis

Suikerbesluit art. 8.) - Men kan geb,-uiker 
van een opslagplaats zijn zonder dat 1nen 
het volledig beschikkingsrecht hee ft over de 
plaats van op!r,ag . Derhalve is niet in te 
zien, waaro,n de geen, die zooals i. c. sui ker, 
waarover hij zeggingsrecht hee f t, in hoeveel
heden van zekeren 01nvang in de woning 
(s,nederij) van een ander in bewaring ge-ef t, 
dit gebouw niet als opslagplaats van die 
suiker zou gebruiken, al kan hij het gebouw 
sl echts ,net goedvinden en ,nedewe,·king van 

den bewoner betreden en al wordt het ge
bouw 11,ede voor andere do el einden gebezigd. 
- H et Crisis-Suikerbesluit hecht niet eene 
bijzondere van het gewone taalgeb,·uik af
wijkende beteekenis aan het begrip "gebrui
ke,· van een opslagplaats", de bovenaange
geven opvatting vindt weerklank in het B e
sluit zel f . 31 Dece,nber. 

Loodswezen, 
- W et tot nadere wijziging van de wet van 

20 Augustus 1859, S . 93, houdende bepal in
gen op den loodsdienst voor zeeschepen, zoo
als deze is gewijzigd bij de wetten van 6 
April 1875 {S. n °. 62) en 15 Apr il 1886 
(S. n°. 64). S. 255. 16 Mei. 

- Besluit, houdende bepaling van den dag, 
waarop de wet van 16 Mei 1934, S. 255, tot 
nadere wijziging van de wet van 20 Augus
tus 1859, S. 93, houdende bepalingen op 
den loodsdienst voor zeeschepen, zooals deze 
is gewijzigd bij de wetten van 6 April 1875, 
S. 62 , en 15 April 1886, S. 64, in werking 
treedt. S . 375. 14 J uli . 

- Besluit, houdende regelen betreffende het 
toekennen van loodsbrevetten aan Neder
landsche gezagvoerders en stuurlieden. 

S. 378. 16 Jul i. 
- Besluit, houdende wij zigingen van: a. het 

A lgemeen R eglement op den Loodsdienst; 
b. de Districts-Reglementen op den Loods
d ienst in het 3e, in het 4e en 5e en in het 
6e district, vastgesteld bij Kon inklij k besluit 
van 10 Augustus 1932 {Stbl. n °. 433) . 

S. 541. 9 October. 
Loterijwet. 
- A,.,·est van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

1905, artt. 1, 1e lid, 2, 2° en 6; Sv. a,·t . 
422.) - Op het in de telastelegging onder I 
o,nschreven feit elijk geb eu,·en, noodzakelijk 
o,n aanspraak te kunnen ,naken op de in 
uitzicht gestelde voordeelen, kan zoowel de 
daarin gebezigde uitdrukking "aankoop van" 
als "inschrijving op" z.g. Nijverheidsinschrij
vingen toepasselijk woi·den geacht; aan die 
bena1ningen, kan naast de duidelijke feite
lijke 01nschrijving geen belang worden toe
gekend, zoodat door het bezigen daarvan 
naast elkaar, de t.l.l. niet in zich zelve strij
dig is . - H elzelfde geldt voor de in de be
wezenverklaring gebezigde bena1ningen. -
Nu uit het bovenstaande volgt, dat op het 
feitelijk gebeuren zoowel de uitdrrukking "tot 
aankoop van" als " tot inschrijving" toepas
selijk 1noet worden geacht, blijkt geenszins 
u it he t bewezen.verldaarde zel f, dat niet door 
den aankoop van een inschrijving de gele
ge,iheid tot d,eelneining we,·d opengesteld, 
terwijl evenm,in gegrond is het betoog, dat 
het bewezen verklaarde niet zou kunnen op
leveren het "aanleggen" van eene l oterij . -
H et verweer , dat hier geen gelegenheid was 
o,n ,nede te dingen naar uitgeloofde prijzen 
of pre1niën in geld en, dat hier geen winners 
waren, is ongeg,·ond, weliswaar zal aan 
iede,·, die wordt ingeschreven, f 1000 worden 
terugbetaald, doch die uitkee1-ing, wel ke zoo
zee,· de door de deelnemers te verrichten 
sto,rtingen oversch,-ijdt, heeft i . v . ,n . de kans, 
dat de te,-ugbetaling reeds binnen kor ten tijd 
na de inschrijving zal geschieden, daardoor, 
althans ten deele, het karakter van een prijs 
te winnen door hen, die door de uitl oting 
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de,· numme,·s van de inschrijvingen worden 
aange1vezen. - Onjuist is de stelling, dat 
de deelnemers aan een loterij zich bewust 
moeten zijn, dat hetgeen waa,·aan zij deel
nem,en, als loterij in den zin der wet is te 
qualificeeren. H et doet overigens niet ter 
zake of in de bewezewverlclaring de in art. 1 
Lote1'ijwet 1905 gebezigde term "deelne,ners" 
al dan niet voorkornt . - De beslissing van 
den Kanton,·. steunt niet op de omstandig
heid, dat de in betaling te geven stukken 
van uiterst twijfelachtige waarde waren. -
Aandachtige lezing vatn de bepalingen, waar
onde1· de inschrijving geschiedt, sluit elke 
gedachte aan een werkelijke obligatieleening 
1,it; uit die bepalingen treedt duidelijk naar 
vo1·en de kans 01n spoedig aanzienlijk meer 
terug te ontvangen dan gestort werd. - De 
beide op d e vernietiging der in beslaggeno
men goederen betrekking hebbende overwe
gingen geven in onderling verband genoeg
zaani duidelijk aan van welke goederen de 
ve1·nietiging we1·d gelast . - E nkel e bevesti
ging onder eede van processen-verbaal, op 
den inhoud wa(lll'van werd 1·echt gedaan, kan 
niet gelden als een v,erklaring bedoeld in 
lid 2 van art. 422 Sv., waa1·van zoude 1noe
ten blijken, dlat zij in ee,·sten aanleg niet is 
betwist. [Adv.-Gen. Wijnveldt: het niet be
twist zijn van de verklaring van den get .
verbalisant blijkt voldoende uit de houding 
van vei·dachten ter te1·echtzitting.] 

12 F ebruari . 
- Anest van den Hoogen Raad. (Sv. art . 

488; Loterijwet art. 2, 8° .) - In de schrif
tuu,· van den 0 . v. J. ontbreken niet de 
middelen en de g1·onden, zij het dan dat, in 
strijd 1net de gebruikelijke en gewenschte 
methode, niet 1net zooveel woorden is ge
steld, welke artikelen door de R echtb. zou
den zijn geschonden of verkeerd toeg·epast. 
- De grief, dat de R echtb . zich over het 
ten ve1·koop aanbieden der biljetten niet 
zou hebben uitgesproken mist f eitelijken 
grondslag, ~ ge1·equireerde van d,q,t aan
bieden door de R echtb. is vrijgesproken. -
Ook de grief, dat het vonnis, wat de moti
·11<eering van het voorhanden hebben van de 
oningevulde biljetten bet1·e ft, niet juist is, 
daar de dagv. spreekt van een aantal groen 
gekl eurde papieren, welke papieren, na 
doo,· verd., althans in zijn naam te zijn in
gevuld, enz ., ontbeert feitelijken groniulag, 
daar de t.l .l . en bewezenverlcl(lll'ing inhou
den, dat de gerequireerde de oningevulde 
papieren ten ve,·koop in voorraad heeft g·e
had. De papieren "ingevuld in overeenstem
ming met het hierna volgende" zouden nog 
zonder beteekenis zijn, daar het " hierna vol
g ende" wel de noodige gegevens beva.t be
treffende den aan·d van het lot, doch niet 
bem,eff ende al hetgeen in de opengelaten 
plaatsen van het bij de t.l.l . en bewezenver
klaring omschreven stuk zou nioeten worden 
ingevuld. 28 Mei . 

- Ari·est van den Hoogen Raad. (Loterijwet 
1905 art . 2; Sv . artt. 480 en 438.) - K en
nelijk ten betoo ge, dat het beroep ontvanke
lijk is, al wordt wit niet met zooveel woor
den gezegd en zonder dat overigens schen
ding of verkeerde toepassing van wetsarti
kel en wo1·dt voorges teld, voert het 0. M . in 

d e sc"1'iftuur aan, dat de vrijspraak steunt 
op een onjuiste opvatting van de woorden 
een loterij houden in art. 2 de,· Loterijwet 
1905, dus niet is een zuivere vrijspraak, 
doch een bedekt ontslag van 1·echtsvervol
ging . (Nadat de H . R . de ontvankelijkheid 
van het beroep hee ft vastges teld, volgt de 
vernietiging van het beroepen vonnis a1nbts
halve. R ed.) - De Kantonr . was van oor
deel, dat noch het laten aanwijzen van de 
winners doo,· de trekking van de 46/iste 
S taatsloterij, noch het gebruiken van be
do elde trekking als kansbepaling - hetgeen 
aan den ge1·eq. is ten laste gelegd, en waar
in volgens d e t.l.l. het houden van de loterij 
zoude bestaan - heeft plaats gehad tew tijde 
in de t .l.l . vermeld [Juli-Augustus-Septem
ber-Octo ber 1983], en wel, omdat de aan 
ge,·eq. ten laste gelegde handeling van het 
laten aanwijzen en gebruik maken is ge
schied op 1 Jul i 1925 en op 15 Novembe1· 
1927. - W el konden in 1926 of in 1927 uit 
de houders van de toen uitgegeven stukken 
de winners wo1·den aangewezen door een 
trekking, welke lat er - in dit geval dus 
in het tijdvak Juli-Octob er 1938 - zou wor
den gehouden, doch het gebruik niaken van 
die trekking kan eerst geschieden, toen die 
trekking inderdaad plaats had. - Mitsdien 
hee ft de Kantonr. door aan te nemen, dat 
ree& in 1925 1·espectievelijk in 1927 door 
den ge,·equireerde de in 1983 te houden 
trekking der S taatsloterij als kansbepaling 
is gebruikt, dus in de t .l.l . voorkom ende uit
drukking onjuist, inimers met de betee kenis 
die1· woorden onvereenigbaar, opgevat. -
[Adv.-Gen. B esier : de R echtb. gaf een on
juiste rechtskundige uitlegging van d e woor
den der wet "eene lot erij houden" . M en 
moet van het verkoopen van aandeelen in 
de loterij het houden van een loterij onder
srhriden. i 25 .Tun;. 

- Besluit tot vernietiging van een besluit van 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Ammerstol van 3 Juli 1934, waarbij aan 
de besturen van de vereeniging "Het Ge
bouw" de arbeiders-muziekvereeniging "Ex
cel iorl, en de arbeiderszangvereeniging 
,,Morgenrood". alle te Ammerstol, toestem
ming is verleend tot het aanleggen en hou
den van een loterij ten bate der genoemde 
vereenigingen. S. 555. 27 October . 

- Besluit tot schors ing van het besluit van 
Burgemeester en W ethoude rs de r gemeente 
Za ltbommel dd. 15 November 1934, N° . 
1811, waarbij aan de tijdelij ke winkel iers
vereeniging ter gelegenheid van St. Nico
laas 1934 a ldaar toestemming is verleend 
tot het aan leggen en houden van een loterij . 

S . 608. 29 November. 
Luchtvaart. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

den 6den December 1928, tot vastste ll ing 
van een Regeling van het R ij kstoezicht op 
de Luchtvaart, S. 454, laatstel ij k gewijzigd 
bij Koni nklij k besluit van den 9den Septem
ber 1933 (Stbl. n°. 469) . S. 4. 3 Januari. 

- Besluit tot wij ziging van het K on inkl ij k 
be I uit van den 28s ten Februari 1929, tot 
vaststell ing van een R eglement ter bevorde
r ing van de ve iligheid van het verkeer met 
1 uch tvaartuigen, S. 67, nader gewijzigd bij 
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K oninklij k besluit van den 21 ten Mei 1932 
( tbl. n°. 209). S. 126. 24 1aart. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 12 
A pril 1933 te 's-Gravenhage gesloten inter
nationaal san itair verdrag voor de Ju h t,. 
vaar t . S. 168. 20 April. 

Bes lui t tot wijzig ing van het Konin kl ijk 
beslui t va n den 6den December 1928, tot 
vaststell ing van een R egeli ng van het Rijks
toezicht op de L uchtvaart, S. 454, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklij k besluit van den 
3den J anuari 1934 (Stbl. n° . 4) . 

S. 236. 8 Mei. 
- Beslui t tot plaatsing in het Staatsblad van 

den tekst van het K oninkl ij k besluit van den 
28sten F ebruari 1929, S. 67, tot vaststell ing 
van een Reglement ter bevordering van de 
vei l igheid van het verkeer met luchtvaartui
gen, zooals dat is gewijzigd bij de Kon ink
lij ke be luiten van den 21sten Mei 1932, 
S. 209, en van den 24sten Maart 1934 Stbl. 
n•. 126. S. 241. 9 Mei. 

- Besluit, houdende bouwverbod in den zin 
der L uchtvaartwet ten aanzien van percee
l en, ge l gen om en aangrenzend aan het 
1 uchtvaartterrein de K ooy. 

S. 515. 17 September. B lz. 1008. 
- Beslui t, houdende bouwverbod in den zin 

der L uchtvaartwet ten aanzien van terrein
strooken, gelegen om en grenzende aan het 
1 uchtvaartterrein Eindhoven. 

S . 551. 22 October. 
Ier keu wet. 

- A rnest van tien H oogen R aad. ( M erkenwet 
art. 10.) - (De B elgische H andelsvenn.
schap " Deco" verzoekt nietigverklaring van 
tie insch?-ijving van het woordmerk " Deco" 
ten name van tie N. V. Dönszel1nann & Co's 
Graan en Graanproducten M ij te Rott r
dam, gedaan voor tie waren "luci fers en 
wrijfwas". A fwijzing van het verzoek door 
de R echtb . op grond dat ge,·eq. reeds vóór 
1919 (ja111r van oprichting B el gische ven
nootschap) voor ha,·e waren gebruik had 
gemaakt van het woordmerk " Deco" , zij het 
dan all een voor de waar "pwidingpoeiler" 
en niet voor "lucifers en wrijfwas".) -
H of: D e beslissing tier R echtb. n,oet, op 
andere grontien, worden bevestigd, daa,· het 
voeren van eens anders handelsnaam in een 
merk sl echts kan worden tegengegaan, voor
zoove,· dientengevolge i . v. ,n. den aard der 
beide handelszaken en de plaats waar zij ge
vestigd zijn bij het publiek verwan-ing 
lUJJschcn. de beide handelszaken te duchten 
is, hetgeen hier niet het geval is, nu van 
handel en door verzoekster onder haa,· han
delsnaam - dus van het voeren van clien 
handelsnaan, - in N ederland en in het bij
zonde,· te R otterdam, niets is gebleken -
P roc.- Gen. T ak: T erecht hee ft het H of het 
beg1·ip "naa,n" in art. 10 M erkenwet ge
no1nen in den zin v an ,~ handelsnaa1n", zoo
als deze in art. 5 H nwet 1921 S. 842 wordt 
beschermd. H et H of mocht du~ onderzoeken, 
of het gebruik van den handelsnaa,n " Deco" 
verwarringstichtend was bij het publiek 
i . v. m. tien aard tier handel szaak van ver
zoekster en de pl,aats waar beide handels
zaken gevesti gd zijn . Ook tie tweede grief 
( plaats van vesti ging) is ongegrond. -
H ooge Raad: 'sH ofs beslissing, dat het voe-

ren van eens anders handelsnaa11, in een 
n,erk slechts kan worden tegengegaan, voor
zoover dientengevolge bij het publiek ver
warring tusschen beide handelszaken te 
duchten is, is onjuist. De in 1921 in art. 10 
M er kenwet aangebmchte wijziging had enkel 
ten do el om de woordkeus van het a,·tikel in 
overeenstem,ning te b,·engen m et de H nwet, 
wel ke een recht op dien handelsnaam niet 
e1·kent en niet om de bij de H nwet vastge
stelde bepalingen 11,et betrekking tot het 
voeren van eens anders na,am, of fi,-,na toe
passelijk te verklaren op het opnemen daar
van in fabrieks- of handelsmerken. - N iette• 
n,in kan het ,niddel niet tot cassatie l eiden. 
l,nmers, het bij art . 10 toegekende recht om 
in bedoeld geval tie inschrijving van een 
11,erk te doen nietig verklaren strekt niet 
om in het alge,neen den naam tegen het 
gebruik in eens anders me,·k te besche,-,,.en, 
doch het voorschrift had, reeds vóór 1921, 
sl echts ten doel voornoemd gebruik te ver
bieden, indien en voorzoover daa,vioor ver
warrin g t, a. v. de he,·kom st de,· wa,·en te 
duchten is . Dit laatste was hier volgens 
's H ofs feitelij ke besl issing niet het geval. -
Uit 's H ofs beslissing valt geenszins af te 
l eiden, dat, om nietigverkla1·ing de,· in
schrijving volgens art. 10 M e1·kenwet te ver
krijgen, tie in een ,nerk voorkomende han
delsnaa11, hier te lantie moet zijn gevoerd. 

2 M ei. 
- A rrest van tien H oogen R aad. (M erkenwet 

art. 10.) - 's H ofs beslissing, dat de woor
den Sa.la.de en Sala.dine voldoende onder
scheidend vermogen hebben om als merken 
te kunnen dienen voor de soorten van eet
bare ol iën en vetten, waarvoor zij zijn inge
schreven, is van feitelijken aa,·d. Daarop 
,noet het middel afstuiten. - [Nietigverkla
ring door het H of van het 1ne1·k " ala.dine" 
wegens ove1·eenstem1ning in hooftkaak m et 
het ,nerk "Salade", ook voor slaol ie , voor 
wel ke naar de R echtb ., we gens g n,is aan 
onderscheidenil ver,no gen, de nieti gverkla
ring had geweige,·d.] 24 A ugustus . 

Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende regeling van de toe lagen 

aan advocaten-raadsl ieden van beklaagden, 
wier zaak voor het H oog Mi li ta ir Gerechts
hof of een krijgsraad bij de la ndmacht moet 
dienen. S . 2. 2 J anuari. 

- Bes luit tot nadere wijzig ing va n de Gewij
zigde R echtspleging Landmacht 1925. 

S . 17. 19 J a nuari. 
- lioninklijk besluit. ( Dienstplichtwet art. 

12.) -- Een "bijzonder geval" is aanwezig, 
waar aannemelij k is gemaakt, dat het voort
bestaan van de onderneming, waarin appel
lant als bedrijfsleider werkzaam is, bij diens 
indiensttreden ernstig in gevaa,· zal worden 
gebracht, en bij stopzetting van de onder
ne11,ing, verscheidene personen, die thans 
daar in him ,niddel van bestaan vinden , 
werkloos zullen worden en in de tegenwoor
dige omstandigheden niet gemakkelijk weder 
aan het werk zull en komen . 19 J anuari. 

- Be luit, houdende wijzig ing en aa nvulling 
va n het Reglement voor de H oogere Krijgs
school. S. 94. 8 Maart. 

- Besluit, bepa lende den dag van inwerk ing
treding van de wet va n 28 J ul i 1933, S. 379, 
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tot w1J z1gmg en aanvulling van artikel 3 
der Bevorderingswet voor de landmacht 1902. 

S. 106. 13 Maart. 
- Besluit, houdende vaststelling van het "Re

glement voor adspirant-officieren van ge
wndheid bij de Koninklijke landmacht". 

S. 118. 19 Maart. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

16.) - De betrekking van evangelis t-gods
dienstoniJ,erwijzer bij eene Vereeniging tot 
Inwendige Zending draagt niet het kamkter 
van het ambt van bediena,ar van den gods
dienst of zendeling, in den zin van art. 16, 
en kan evenmin worden ge,·angschikt onde,· 
eenige andere in dat artikel ver,nelde hoe
danigheiA:l. 4 Ap,-il. 

- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
1,6.) - De betr.ekking van colporteur-evan
gelist bij de B elgische Evangelische Z en
ding dtraagt niet het karakter van het ambt 
van bedie,uw,r van den godsdienst of zende
ling in den zin van a,·t. 16 , en kan evenmin 
worden gerangschikt onder eenige andere 
in dit a,·t. ve,·melde hoedanigheid. 31 M ei. 

- Besluit, houdende vaststelling van het con
tingent gewone dienstplichtigen der lichting 
1935. S. 364. 12 Juli . 

- Besluit, houdende wijziging van het Regle
ment rechtstoestand militairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931 , S. 377, en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 December 1932 
{Stbl. 599). S. 365. 12 Juli. 

- Beslu it, houdende nadere vaststelling van 
voorschriften ter uitvoering van de , sedert 
gewijzigde, wet van 23 Mei 1899 {Stbl. n°. 
128 ). S. 433. 25 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 5 Maart 1915 {Stbl. n°. 131 , 
Gouvernementsblad n°. 27) houdende rege-
1 ing van de verblijfkosten van hen, die uit 
Suriname voor het Hoog Militair Gerechts
hof moeten verschijnen. 

S. 480. 11 Augustus. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 5 Maart 1915 {Stbl. n°. 132, 
Publicatieblad n°. 28) houdendf' regeling 
van de verblijfkosten van hen, die uit Cu
raçao voor het Hoog Militair Gerechtshof 
moeten verschijnen. S. 481. 11 Augustus. 

- Besluit tot heffing van eene korting van 
11/2 procent op de jaarwedden en toelagen 
van het reserve-personeel der Koninklijke 
landmacht. S. 535. 6 October. 

- Besluit, houdende vaststelling van den al
gemeenen maatregel van bestuur ter uitvoe
ring van de artikelen 15a der Pensioenwet
ten voor de zee- en de landmacht {Stbl. 
1922, nos. 65 en 66) en van artikel 10 der 
:Militaire Weduwenwet 1922. 

S . 565. 3 November. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 12 Juni 1934 te Parijs 
gesloten overeenkomst houdende regelen 
betreffende het bergen van torpedo's. 

S. 582. 13 November. 
- Besluit, houdende vaststelling van de ken

teekenen van een Nederlandsch oorlogsvaar
tuig en van de onderscheidingsteekenen, 
welke uitsluitend door Nederlandsche oor
logsvaartuigen mogen worden gevoerd. 

S. 593. 19 November. 

- K oninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 
12.) - D e aanwezigheid van een "bijzonder 
geval" als bedoeld in a,·t. 12 sub f wordt 
aangenomen ten aamzien van ie,nand die in 
Engeland is genatumlisee,·d nadat zijne 
oude,·s en verdere famili eleden al reeds ee,·
der de Engelsche nationaliteit hadden ver
kregen, te,·wijl hij voorts in Engeland is ge
vestigd en aldaar zijn werkkring heeft, zoo
dat de band van den betrokkene met Neder
land geacht moet worden geheel ve,·broken 
te zijn. 7 D ecember. 

Monumentenzorg. 
- R ondschrijven van den Minister van On

derwijs, Kunsten en W etenschappen, Nr. 
3205, Afd. K.W., aan Burgemeeste,·s en 
Wethouders van all e gemeenten, betreffende 
behoud van oude gebouwen. 18 J uni. 

Motor- en rijwlelwet. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

R ijw.wet art. 22; Sv . art. 859.) - Dat de 
omsch,-ijving van het telastegelegde ontleend 
is aan ar t. 22 aanhef en sub b Mot .- en 
Rijw.wet doet niet af aan het feit, dat de 
t.l.l. een f eitelijk voldoende omschrijving ·van 
verd. handeling en van den toestand, waa,·in 
hij die handeling verrichtte, bevat. H et is 
geen ve,·eischte, dat bij de dagvaarding na
de,·e omstandigheden worden gesteld, waar
uit zou volgen, dat verd. inderdaad niet in 
staat was het ,notorrijtuig naar behooren te 
bestu,·en . - D e R echtb. , als bijzondere rede
nen, welke de straf hebben bepaald, opge
vende de pe,·soonlijkheid van den verd. en 
den aard van het gepleegde feit, doelt daar
bij kenlijk op d-ie pe.rsoonlijkheid en dien 
aard gelijk deze ter terechtzitting naar voren 
zijn gekom en. Zij was niet verplicht daar
naast op t e gev en waarom de bijzondere 
r eden (persoonlijkheid van verd.) haa,· tot 
toepassing van de opgelegde straf heeft ge
leid. 8 Januari. 

- Ar,·est van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
Rijw.wet art. 1 ; Mot.- en Rijw.Regl . art. 1; 
Mot .- en R ijw. B eschikking art. 37.) - De 
Rechtb. heeft terecht de rijwielpaden, gele
gen langs den Rijksweg Roermond-Venlo 
[welke paden geheel vrijlig gen, n.l . doo,· 
een boomem·ij en ongeplaveiden grond van 
den rijweg van dien Rijksweg gescheiden 
zijn] als tot dien weg behoorende aange
merkt. Daaronder zijn toch taalkundig en in 
den zin der Mot.- en Rijw.wetgeving te ver
staan paden, die dienen o,n een scheidiny -
al dan niet gedwongen - tot stand te bren
gen tusschen wiefrijders en het andere ver
keer, dat zich langs den rijweg voortbewee gt. 
Dergelijke paden kunnen met den ,-ijweg ge-
1neen ligr1 en, zoodat wie van het rijwielpad 
gebruik maakt zonder eenigen hinder op den 
rijweg kan overgaan, niaar zulks kan ook 
aude?"S zijn. - D e eenige eisch, dien het 
tweede lid van art. 37 der Mot.- en Rijw.
beschikking ,net betrekking tot de plaatsing 
van de daar bedoelde waarschuwingsbo·rden 
stelt, is deze, dat de borden vanaf het ge
sloten weggedeelte duidelijk zichtbaar zijn, 
aan welken eisch blijkens de bewezenverkla
ring i . c. was voldaan. . 5 Ji'eb,·uari. 

- K oninklijk besluit. (Mot.- en Rijw.regle,nent 
art. 36 j 0

• art . 47.) - Van een besluit van 
Ged. Staten, waarbij een verzoek tot geslo-
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tenverklaring van een weg wordt afgewezen, 
staat geen beroep op de K?"Oon open. - Nu 
Ged. Staten niet zijn overgegaan tot sluiting 
van den weg voor 1notorrijtuigen met een 
bepaald 1naximum-gewicht, kan de "Kroon 
tot zoodanige geslotenverklaring niet over
gaan, daa,· art. 41 aan Ged. Staten de vrij
heid laat niet tot dien maatregel over te 
gaan. - Waar het hier betreft het instellen 
van beroep tegen de opheffing door Ged. 
Staten van een geslotenverklaring, is er 
geen plaats voor beschikking op een verzoek 
om Ged. Staten op te dragen de indeeling 
der provinciale wegen door het aanbrengen 
de,· voorgeschreven kenteekenen aan te dui
den. 15 Februari. 

- Arrest vam den H oogen Raad. (Aansprake
lijkheid van een eigenaar van een rnotorrij
tuig. Art. 25 Motor- en Rijwielwet.) - H et 
enkele f eit van de schuld van iemand, voor 
wien de eigenaar van een auto,nobiel niet 
aansprakelijk is, ontheft dezen niet van aan
sprakelijkheid volgens het eerste lid van art. 
25 der M otor- en Rijwielwet. - Dit vindt 
slechts plaats, wanneer de schade uitsluitend 
te wijten is aan de schuld van dien persoon 
en niet 1nede aan den eigenaar of aan iemand 
voo1· wiens gedragingen deze wel aanspra,. 
kelijk is. - In casu zou de eigenaar slechts 
dan zijn bevrijd, wanneer aannemelijk was, 
dat dengeen, aan wien hij het bestu,·en van 
de automobiel heeft opgedragen, geenerlei 
verwijt zou treffen ten aanzien van het over
dragen van het stuur aan een ander. 

15 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B egrip " be

bouwde kom" i. v. m. ge,neentelijke veror
dening op de maximu,n-snelheid - Niet
zuive1·e vrijspraak - Art. 8 M otor- en R ij
wielwet - Artt. 350, 430 Sv.) - De ve,·
ordening tot ,·egeling van de maximum-snel
heid voor motorrijtuigen in de kom der ge
meente Someren geeft niet aan wat onder 
"bebouwde kom" is te verstaan. Wel is een 
o,nsch?ijving gegeven in het besluit van 
Ged. Staten van N.-B. van 5 Oct. 1932, n° . 
90. - De bij a,·t. 8 der M otor- en Rijwiel 
wet aan Gedep. Staten toegekende bevoegd
heid is aldus te v,erstaan, dat, indien Ged. 
Staten daarvan hebben gebruik gemaakt, 
die vaststelling bindend is, zoodat de rech
te,· in .een voorkomend geval niet meer hee ft 
na te gaan of bij die vaststelling het feite
lij k begrip "bebouwde kom" behoorlijk is in 
acht genomen. - Nu de Rb. haar vrijspraak 
heeft doen steunen op eene uitlegging van 
,bebouwde kom" als feit elijk begrip, hee ft 

;ij niet op den grondslag der telastlegging 
beraadslaagd en beslist, zoodat de vrijs'[J'Taak 
niet is aan te 1nerken als eene in den zin 
van art . 430 Sv. - Anders A.-G. B esier : De 
bevoegdh eid tot het bepalen van de grenzen 
van de bebouwde ko,n is in het tegenwoor
dige art. 8 aan Ged. Staten gegeven ter be
teugeling van ov,erschrijdingen door de ge
m eentebesturen van het feitelijk begrip be
bouwde kom bij hunne regelingen . Ged. Sta
ten zelf zijn derhalve ook aan dat beg,·ip 
gebonden. Nu de Rb. feitelijk heeft vastge
steld, dat de onderhavige st,·aat te Someren 
geen aaneengesloten bebouwing hee f t, is der
halve het besluit van Ged. Staten te dien , 

aanzien onverbindend en de gegeven vrij
spraak een zuivere. 19 M aart. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Motor-
en Rijwielreglement. S. 125. 24 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. Mot .- en 
Rijw.wet art. 1; M ot. - en Rijw.Reglement 
a,·t. 2.) - Art. 2 M ot .- en R ijw.R egl. , dat 
schijnbaar de in art. 1, 4° der M ot .- en 
R ijw.wet bedoelde voo1·waa1·den aangeeft voo,· 
alle ,noton--ijtuigen, noemt in werkelijkheid 
slechts de voorwaarden, welke zullen gelden 
bij motorrijtuigen op méér dan twee wielen. 
- M itsdien kan, nu de bedoelde voorwaar
den t . a. v. tweewielige 1notorrijtuigen ont
b,-e ken en dus niet geregeld is wànneer bij 
de,·gelijke 1notorr·ijtuigen de toezichthouder 
een zoodanige plaats inneemt, dat hij iede1· 
oogenblik het besturen kan ove,·nemen, het 
geval, dat bij tweewielige motorrijtuigen een 
toezichthoude,· als bestuurde,· wo,·dt aange
merkt zich niet voordoen. 26 Maart . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 
R ijw.wet art. 1; M ot.- en Rijw.Beschikking 
art. 2.) - H. R . ambtshalve : In de be
wezenverklaring komt niet voo,· dat de Ael
brechtskade [waar req. met een grootere dan 
de daar als maxi1nu1n aangegeven snelheid 
heeft gereden] ligt in de bebouwde kom der 
gemeente, zooals is ten laste gel egd, terwijl 
req. van het ,neer of andere ten laste ge
legde als bewezenverklaard, is vrijgespro
ken. H et bewezene, als niet vallende onde,· 
de toegepaste strafbepalingen, is door de 

· R echtb. ten onrechte gequali ficeerd, als zij 
heeft gedaan, zoodat het vonnis niet in stand 
kan blijven. - [Adv.-Gen. B esier bovendien : 
D e in de Mot .- en R ijw.~eschikking voorge
schreven modellen moeten wel degelijk angst
vallig en letterlijk worden gevolgd; de be
schikking is vergezeld van gekleurde afbeel
dingen, waa,·uit blijkt, dat naar nauwkeu
righeid is gestreefd.] 26 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
R ijw.Regl. art. 66). - Ambtshalve: Het 
el ement der nvertreding van art. 66 , 1, j 0

• 

art. 13, lb , M. en R.-Regl ement, dat het 
berijden van een rijwielpad anders dan met 
een rijwiel geschiedde buiten noodzaak, is in 
de t.l.l . en bewezenverklaring niet tot uit
drukking gekomen, zoodat het bewezene ten 
on,,echte is gequalificeerd als "een 1-ijwiel
pad buiten noodzaak anders berijden dan ,net 
een rijwiel" en ten onrechte deswege aan 
req . straf is opgelegd. - [Aldus ook Adv .
Gen. Wijnveldt, die nog opmerkt: H eeft de 
verbalisant kunne,, wa0;rne1nen, dat verd. 
het f eit buiten noodzaak hee ft gepleegd? Om
standigheden waar dit uit kon blijken zijn 
niet aangegeven.] 9 A'[J'Til. 

- Arrest van den H oogen R aad. (M otor- en 
Rijw.wet a,·t. 6.) - Art. 4 der Verkeersver
ordening voor de gemeente Haarl e,nmerliede 
en Spaa1-nwoude verbiedt den bestuurder van 
een motorrijtuig op de in het artikel ge
noemde gedeelten van den openba,·en weg, 
waaronde,· ,,de Amsterda1nsche straatweg ten 
W esten van H ectometerpaal 86" een voo1·
gaand motorrijtuig in dezelfde 1-ichting voor
bij te rijden. - Wel zijn in de artt. 3 en 6 
van het in 1921 tot stand gekomen M . en 
R ijw. R egl . voorschriften gegeven, die bij 
het inhalen en voorbij1ijden van motorrijtui-
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gen op de wegen rnoe ten worden inachtgeno-
1nen, 1naar noch in deze bepalingen, noch 
elders in dat R eglernent of in de M. en 
R .wet is voorzien omt1·ent het "punt" dat in 
genoemd art. 4 der verordening rn. b. t. de 
daar genoemde wegen is geregeld, n.l. de 
bevoegdheid om ,een voorrijdend motorrijtuig 
voorbij te rijden. [Anders Adv.-Gen. B esier]. 
- De vraag, of niet de ges telde 1·egelen, tot 
stand gekornen na het M . R . R ., als enkel 
geg,·ond op het drukke verkeer op een overi
gens daarvoor niet ongeschikten weg en niet 
op plaatselijke wegentoestanden, treden in 
hetgeen 11an algerneen Rijks- of provinciaal 
belang is of strijden met het algemeen be
lang, is (i. v . m. art. 193 Gem.w.) aan het 
oordeel des rechters onttrokken. - H. R . 
vernietigt arnbtshalve het veroo1·deelenq, von
nis daa,· noch in de t.l.l., noch in de be
wezenve,·klaring voorkomt, dat het feit op 
den A msterdamschen st1·aatweg ten W esten 
van H ecto1neterpaal 86 zoude zijn gepleegd. 

7 M ei. 
- Arrest 11an den Hoogen Raad. (Rv . art . 

406; A.B. art. 11; M. en R.wet art. 25). -
l n a1·t. 25 M . en R.wet is met .motorrijtuig 
bedoeld een rijdend 1noton-ijtuig, zoodat het 
artikel niet geldt ingeval een niotorrijtuig 
niet in gebruik, doch in ru t is . Een motor
rijtuig, dat i. v. m. het overig verkeer een 
oogenblik tot stilstand n,oest worden ge
bracht, althans tot stilstand werd gebracht -
welk stilstaan als een onderdeel van het 
1·ijdcn moet worden aangeme,·kt - blijft ech
t e1· een rijdend motorrijtuig. - De lading 
van een rijdend niotor1-ijtuig rnaakt daar
mede één geheel uit. Zij leveren te zamen 
hetzelfde gevaar op en zelfs een grooter ge
vaar dan een motorrijtuig zonder lading, 
wannee,· deze, zooals hier, ver buiten het rij
tuig uitsteekt. - De door de R echtb . aange
nomen bepe1·kte opvatting van genoemde 
wetsbepaling vindt geen steun in haar be
WQ/Jrdingen en druischt in tegen hare strek
king. [De Rechtb. had nog ove1·wogen, dat 
het artikel, als opleve1·end een uitzondering, 
zoo st1·ikt mogelijk moet worden toegepast, 
R ed.]. - l n het cassatiemiddel is gesteld, 
dat art. 25 M. en R.wet wèl geldt wanneer 
de auto niet 1-ijdt en eveneens bij botsing 
tegen de naar buiten uitstekende lading 
eener auto, zoodat èn 11erweerster èn de 
H. R. weten, waarin volgens eischeres de 
schending der aangehaalde wetsartikelen be
staat. 11 M ei. 

- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 24 Maart 1934, S. 125, tot nadere wij 
ziging van het Motor- en Rijwielreglement. 

S. 326. 21 J uni. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.wet art. 23.) - De ontwikkeling van 
het groote stadsverkee1· heeft geleid tot het 
geb1·uik van teekenen en seinen, zoo hier 
een lichtsein, hetwelk afwissel end groen en 
rood licht uitstraalt, omtrent welker betee
kenis geen verschil van opvatting bestaat. -
T erecht is de Kantonr. van oordeel, dat door 
1niddel van zulk een automatisch werkende 
seinlamp l,,unnen worden weergegeven be
velen, als in art . 23 Mot .- en R ijw.wet be
doeld, en wel door dengene, die zul k een 

lamp in werking stelt of doet stellen. -
Nu i . c. is bewezenverklaard, dat de sein
lan,p, welke door een rood licht te vertoo
nen, voor requfrante een duidelijk teeken 
was, dat zij niet niet het door haar bestuur
de motorrijtuig niocht doorrijden, doch 
moest blijven stil staan, op last van den 
H oofde. v. Politie, derhalve door een antb
tenaa,· als in art. 34 M. en R .wet bedoeld, 
in werking gesteld, hee ft de Kantonr. te-
1·echt aangenomen, dat het bewezenverklaar
de valt onder a,·t. 23 dier wet. 25 Juni . 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Sr. art. 
184; Mot.- en R ijw.wet art . 27; Sv. art. 
52.) - De vordering tot het doen stilhou
den van een motorrijtuig, waartoe art. 27 
M. en R. wet de bij art. 34 dier wet bedoel
de ambtenaren de bevoegdheid gee ft, moet 
ve1·band houden niet de naleving van de bij 
of krachtens die wet gegeven voorschriften . 
Dit volgt zoowel uit het verband van artt. 
27 en 34, als uit den verderen inhoud van 
art. 27 zelf, terwijl het ook in het algemeen 
niet aannemelijk is, dat in een bijzondere 
wet aan de ambtenaren, die voor de nale
ving di er wet heb ben te waken een be
voegdheid zou gegeven zijn, welke veel ver
der gaat dan de uitvoering dier wet . - Nu 
is bewezenverklaard, dat de vordering [tot 
het doen stoppen van het motorrijtuig] ver
band hield 1net het toezicht op de naleving 
der Landbouw-Orisiswet, is derhalve terecht 
aangenomen, dat deze vordering niet geacht 
kan worden krachtens art. 27 M. en R.wet 
te zijn gedaan. [Aldus ook Adv.-Gen. Wijn
veldt.] - Ook overigens kan die vordering 
geen steun vinden in een wettelijk voor
schrift 1net name ook niet in eenige bepa
ling der Landbouw-Orisiswet [Anders de 
Adv.-Gen.] noch in art. 52 Sv. - Artikel 
5:!l Sv. verplicht een verdachte wel om een 
staandehouden door een opsporingsambte
naar met het in dat artikel omschreven 
do el te dulden m<ULr niet on, - zooals hier 
slechts werd bewezenverklaard, dat werd 
nagelaten - aan een vordering tot stilhou
den gevolg te geven. ll5 J uni. 

- Koninklijk besluit. (Mot.- en Rijwielwet 
art. 3.) - Nu de wegen, waarop het beroep 
bet,·ekking heeft, zij het ook bij gedoogen, 
voor het openbaar verkee1· openstaan, zoodat 
de Moto1·- en 1·ijwielwet daarop van toepas
sing is, zijn B. en W. in verband ,net art . 
209 h der Gemeentewet als "belanghebben
de" in den zin van art. 3, 2e lid te be
schouwen. ll9 Septembe1·. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Motor- en 
Rijw.wet art. 25.) - De onderscheiding door 
eischer tot cassatie, 001·spr. ged., gemaakt 
tusschen aanrijding en botsing ( het toeloo
pen van den voetganger op de auto) kan 
he1n niet baten. Vaststaat i1n11oers, dat ve1·
we,erde1· onder de rijdende auto van eischer 
is geraakt en het doet, voor de aansprake
lijkheid volgens a1·t . 25 M otor- en Rijwielwet 
niet ter zake, of dit ongeval een botsing of 
een aanrijding 1noet worden genoenid. 
(Eenigszins anden, echt e1· met ge/;jk resul
taat, P roc.-Gen. B esier ) . 19 Octobe1·. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 
R ijw. R egl. art . 8.) - Indien in verband 
met bijzonde1·e omstandigheden t. a. v . een 
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bepaalden we g [i. c. door de aanwezigheid 
van een ziekenhuis ] aan het geven van ver
keerssignalen op dien weg zoodanige bezwa
ren zijn ve1·bonden, dat daarvan invl oed op 
het geven van die signalen is te verwachten, 
dan is aldus voor de vrijheid en veili gheid 
van het verkeer een gevaar aanwezig, het
welk een gesl oten-verklaring [door B. en W . 
krachtens besluit van de1t Ge1neenteraad] 
in het belan g van die vr-ijheid en veiligheid 
kan doen achten. S December. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Motor- en 
Rijw.wet art. 22.) - De door de R echtb. 
gegeven uitlegging van de telastel egging is 
nie t in strijd met hare bewoordingen. -
Ho ewel niet is bewezenverklaard, dat het 
in de dagv. bedoelde vereenigingspunt van 
wegen een zeer druk verkeerspunt was, heeft 
de rechter, nu eenerzijds bewezen is ver
klaa,·d, dat req. een vereenigingspunt van 
drie voor het openbaar verkeer openstaande 
wegen van zeer nabij genaderd was en dat 
zich op een dier wegen verkeer bevond, het
welk dit punt van nabij naderde, en ander-

N aturallsatie. 
- Wetten houdende naturalisatie van: 
Adamczyk, A . 438 Buck, J. 
Adler, H. I. L. 632 Bülles, J. 
Aikens, A . 278 Bül ter , M. C. 

zijds, dat req.'s snelheid, gezien deze 01n
standigheden, te snel was, op dit bewezen
verklaarde terecht art. 22a de,· M . en R.wet 
toepasselijk geacht, daar toch daaruit volgt, 
dat req. zijn snelheid had behoo1·en te ver
m inderen . 17 D ece1nber. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (To epassing 
van art. 25 M otor- en Rijwiel wet bij botsing 
m et den -aanhangwagen van een tractor.) -
H et middel, betoogende dat een aanhang
wagen van een motorrijtuig niet is een 
motorrijtuig in den zin van art. 25 Moto1·
en R ijwielwet, kan niet tot cassatie leiden, 
verrnits de bestreden uitspraak niet op die 
stell ing berust, maar op de opvatting dat 
onder de gegeven omstandigheden de aan
hangwagen ,net den tractor één geheel uit
maakte, welk geheel te beschouwen was als 
een motorrijtuig in den zin van genoemd 
wetsartikel. - ( A dv .-Gen. Wijnveldt: 'l'egcn 
de feitelijke beslissing, dat de aanhangwa
gen ,net den tractor één geheel uitmaakte, 
welk geheel als een motorrijtuig was te be
schouwen, kan in cassatie niet w01·dcn op
gekomen.) 28 Decem ber. 

Gigase, J . P. J. 
Gigase, W . P . J. 
Girr, K . 

Anderegg, J . F. J . 406 Chalanton, E . M . G. P . 

407 
252 
250 
337 
277 
438 
248 
277 
278 
335 
406 
249 
632 
252 

Goergen, P. 
Goergen, P. J. 
Goldschein, I. 
Goldschmidt, H. C., 

338 
338 
248 
277 
277 
278 

Auerbach , J . 338 Claeys, Dr. R. V. G . 
Baracs, S. 249 Cloot, W. J. H . 
B ass, H. W. 438 Cohen, L. D . 
Basten, F. J . 335 Crott, J . 
Bebber, R. F. 250 Dagen, B. G. 
Beckera th , P. H . G. v. 337 Daniel s, E. 
Beek, H . J . T. 251 Dannwitz, B. H . G. v. 
Bekmann, H ., wed. S . Dassen, G. 

Hendriks Buwalda 335 Decker, Dr. J . De 
Bel, F . P . P. J . M. 252 Denninger , J . A . 
Belz, Dr. R. G. C. 407 Depoortere, J. A . E. 0. 
Bergen, E. F. P. J. v. 632 L. M. G. 
Berger, K. I . 277 Dinges, P . 
Berghaus, A. A. 338 Drnmmen, A. M. H ., 
Berghaus, C. A. E. 249 wed. F . J. Senden 
Bernsen, J . B. 439 Dötsch, G. K. M. 
Bernste in, M . 632 Dümig, P. W. 
Bickel , G. J. A . 337 Ebler, K. 
Birve, E. 249 Ebler, K . 
Bl ankenstein, F . 277 Eichenwald , B ., wed. S . 
Bloesch , L. 335 Roozendaal 
Blumendahl , M. E. 277 E ch, A. 
Bodenheimer, B . 337 Fechner, H. 
Bodenheimer, J. 337 F eissli , M ., wed. G. G. 
Bock, H. J. H. 407 J. Garjeanne 
Boers, J . M ., wed. W . Feldmann, H. M. T. 

H. Meerts 336 Fender, K. G. 
Boettcher, B. W. 632 Finze, A. J . F. 
Borms, Dr. C. J . G. M. 439 Fischer, J . R. 
Bonns, J . M. L. 0 . 439 Förster, K. A. R. 
Borms, L . C. E. G. 439 Forwick, H . 
Bornhaupt, L. C. W . 338 Franke, F . 
Boss, J . T . 335 Frankenthal , M. i\l. 
Bossmann, W. G. 335 Friedrichs, J . P . 
B retschneider, L. H. 248 Freudenthal , W . G. B. 
Broeckhoven, J . F. A. 439 Fucks, F. W. 
Broekmans, H., wed. P. Gantvoort, J . E ., wed. 

C. v. Houdt 439 E. E. L . K law itter 
Brouwer, J . J . 248 Geisau, A. F . W . v. 
B rücker, A . P. 338 Geldern, M . v. 
Bruyn, T. K . de 439 Gerhards, C. F . 

406 
338 

406 
277 
277 
277 
277 

33G 
252 
335 

337 
337 
407 
335 
338 
439 
252 
439 
438 
277 
335 
277 

251 
251 
251 
632 

wed. E . Moor 
Gompertz, F. A. L. M. 
Gom pertz, W. M. 
Gossens, J. H. T. 
Goudberg, V., wed. L. 

R osenberg 
Greuel, M. A . C. 
Grinwis, J . J. 
Groen, B . 
Groot, A. H. de 
Gros e-H er ing, K. A . 
Günther, F. G . H. 
Ham, A. A. E. v. 
H amers, M. 
H amper, C. M. 
Hartjes, M ., wed. F . N oij 
1-lasselblatt, A. A. 
Hatemink, G. 
Hausmann, M. J. 
Hecht, F . 
Hoevels, F. 
Heiligers, J. , wed . K. 

Boumans 
Heimplätzer, G. K. 
H einemeije r, E. W. 
H einze, M. H. E. 
H elmers, K. A . 
H endricks, J . 
Hendriks, W . 
H endrikson, A. 
H ering, G. F. A. 
Hermens, C. H . J. 
Herzberg, I. 
H eyl ighen, J . H. 
Hi ll enhinrichs, A. J . 
H ische, A. A. A. 
Hoeks , J . H. A . 
Horbach, L . 

43:1 
278 
278 
249 

338 
406 
406 
250 

, 25:l 
277 
439 
438 
250 
278 
248 
250 
249 
336 
252 
24lS 

33(; 
407 
407 
337 
407 
248 
439 
249 
338 
249 
278 
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406 
406 
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439 
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Horn, C., wed. J . 
Baruch 249 

Husmann, B. G. 248 
Idink, H. F. 406 
Idink, J. T . 406 
I saakson, G. 277 
Jacobs, J. G. 406 
Jäger, F. 249 
Janissen, P. H. 438 
Jansen, J. 252 
Janssen, C. 251 
Janssen, W. H. 335 
Kalis, P. J. 278 
Kamphoven, T. H. 252 
Kardaun, J. 338 
Kaufmann, C. 278 
Kempf , H. 248 
Keuneke, A. W. C. 407 
Klönne, H. 337 
Knops, A. 252 
Kobel é, H . J. 407 
Köllermeyer, F. L. 278 
Koppelman, S. 251 
Koppelmann, H . L. 632 
Kostjoerin, A. 249 
Krahmer, J. W. 338 
Kratz, A. A. 407 
Knappe, F. F. 252 
Kraus, E . W. 252 
Kreisel, J. 336 
Krings, G. 252 
Krem er, G. 277 
Kl'emer, L . 335 
Krützer, A. P. 250 
Kuijk, K. M. 250 
Lamers, A. H . J. 439 
Lamers, H. B. 406 
Landmann, P . 438 
Landwers, J. T. M. 406 
Lange, G. J. de 249 
Leclaire J., wed. J. Mas-

tenbroek 248 
Ledent, C. A . H . 336 
Lentzen, W. H. 248 
Lenze, V\7. H. 251 
Levie, S. 337 
Lindner, F. H. R. 438 
Linn, J. 335 
Loehle, A. 249 
Löhner , K. 336 
Löwenhardt, J. 338 
Lütkhoff, E. 406 
Mak, F. 439 
l\farchal, H. X. 250 
Marcus, E. 250 
Marx, W. 251 
]\foyer, E. S. 337 
Mayerfeld, M. 251 
Meise], K. W. 336 
Mertens, H . 335 
Metzger, R. L. 336 
Meunders, T. 337 
Meyers, J. J. 278 
M eyers , W. 336 
Michelstädter, E. , gesch. 

echtg. v. F. M. Löwy 250 
Mignot, L. G. M. 252 
Mitschke, A. H. 277 
Monderer, M. 250 
Moors, M. E. 248 
Mulken, J. J. W. v. 336 
Müller, J. T. 337 
Müller, M . 632 

Mijszka, J. G. 251 
Nellessen, J. W. 439 
Neumann, E. 252 
Neuschäfer, H. 335 
Neuschäfer, H. 336 
Niebling, K. F. 338 
Nitzsche, R. W. 407 
Nordemann, G. H. G. 336 
Oey, S. G. 335 
Oostenbroek, J. H. 336 
Opladen, C. J . 632 
Ostermann, R. J. 248 
Ostwald, L . J. M. 278 
Otker, P. J . 336 
Ottengraf, P. 24.9 
Ottengraf, S. 249 
P eerboom, J. J. 406 
P eicke, W. H. 277 
Peters, A. J. 249 
Pfeifl e, N. 407 
Pieper, F. C. 277 
Pieters, P . C. 335 
Pinto, E. 336 
Poggemann, B . J. M. 438 
Pohl, P. M. 337 
Polansky, E. F. 438 
Pommerin, H. E. H . 407 
Preylowski, G. L. 406 
Quicken, M. 248 
Raay, P. W. v. 278 
Raben, T . M . 248 
R a paport, J. 278 
R a u, G. H., wed. R. 

Magnus 250 
Rau, P . 0. G. 406 
Redelme ier, W. 251 
R eim, M. A. I. 251 
R eiss, L. 632 
Reuter, P. J. H. A. 438 
Riga, M. C. L. G. 248 
Roelofs, W. J. M. 438 
Rohcnkohl, E. F. W. B. 43!! 
Romswinckel , W . H. 0. 

F . 3~ 
Rooze, P. 439 
Rücker , A . 277 
Sabielny, G. H. E. 338 
Sachs, J . B. 336 
Saetrang, I. M. 251 
Salden, M. K. , wed. J . 

W. Kleuters 250 
Sandmann, A. H. 248 
Schaffhausen, K . J. H . 336 
Schattenkerk, C. W. 251 
Schejbal, A. J. 439 
Schfitz, J . W. 407 
Schieffer, P. P. 406 
Schiffelers, A. J. 278 
Schmitz, J. C. A. , wed. 

J . H. Aerts 438 
Schneegans, A. 0. B. 336 
Schneider, L . M. K. 252 
Schöffler, M. H. 337 
Schomaker, J. G . 406 
Schönberg, C. 248 
Schütte, A . 248 
Schwarz, E. F. 338 
Segebarth, P. J. L. 250 
Seidel, A. P. 278 
Senden, J. M. E. J . 406 
Siebener, G. 439 
Sluyter, H. A. 632 
Soest, A. R. v. 438 

Sönnekes, A. E. 338 
Spoel, M. F. A., gesch . 

echtg. v. F. J. M. P. 
Stegeman 632 

Stamm, K. M. F. 249 
Stanowsky, E. G. W. 337 
Stassen, J. J. 406 
Steinbrück, J. F. 438 
Steins, W. J. 252 
Steller, A. C. E. 632 
Stepanoff, N. 632 
Stiel, M. 337 
Stimm, K. L. 407 
Stupel, D. 438 
Suiskind, S. 250 
Tas, I., gesch. echtg. v. 

B. P anzer 250 
Teller, E. H. 338 
Tentler, B. K. F. 336 
Thalheimer, J. 248 
Thelen, F. J. 407 
Thelen, J. J. 407 
Thelen, K. 632 
Thole, J. B. 337 
Thoss, F. E. 338 
Thurmüller, M. G. , wed. 

L. Ploum 632 
Tilli, M . M. C. 251 
Tobias, T. 439 
Trebitsch, J. 438 
Trilk, A. J. H. 251 
Ulrich, M. 335 
Unverzagt, P. 0. 407 
Vasen, M . L . 278 
Vaske , F. J. 632 
Verbeeten, M . 336 
Vergers , M. A. 249 
Vermeeren, P . 249 
Vetter, F. H. J. 251 
Vetter, M. M. 632 
Vetter, 0. A. 632 
Visser, S., wed. A. de 

Beer 278 
Vloten, W. H . J . v. 278 
Vortanz, M. M., wed. 

J. A. Reumkens 250 
Waarden, Dr. B.L. v. d. 8 
W aldner, E. 277 
Weber, K. B. J. 632 
Weber, K. F. A. R. 439 
Weckel , P. J. K . 251 
Weinmann, A. 438 
Weiss, G. S. 338 
Wellen, J. C. R. 335 
Westermann, A . J. 251 
Westphal, J . L. J . 249 
Wichmann, W. 252 
Wicht, 0. M. 337 
Willems, H. A. 438 
Wilms, F. J. 407 
Win, M . C. v. 250 
Winttels, J. H . 252 
Wisskirchen, A. M. 251 
Wittenhorst, J. A. P. 407 
Wolff, P ., wed. A. L . 

Franken 337 
Wolffberg, J . 278 
Woudhuysen, M. 337 
Wüst, H. 0. W. 250 
Zimmern, M. B. 438 
Zwiernik, S. 250 
Zwijsen, G. E. 249 
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N atu urweteuschappelijk onderzoek. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van den 16den September 
1931, S. 401, ter uitvoering van de artikelen 
5, 11 en 13 van de wet van den 30sten Oc
tober 1930, S. 416, tot regeling van het toe
gepast-natuur-wetenschappelijk ondenoek. 

S. 308. 12 Juni. 
Nederlanderschap. 
- Besluit tot verleening van verlof aan Dr. 

B. L. van der Waerden, wonende te Leipzi g 
(Saksen), om na de verk rijging van het N e
derlandersch ap in Saksischen staatsdienst te 
bl ijven. S. 60. 14 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad,. (Wet Ne
derl.schap, enz. artt. 5, 6.) - P ositie der 
vóórhuwelij ksche kinderen bij het huwelijk 
van de moeder van vreemde nationaliteit met 
een Nederlander. - De bepaling van art. 5 
Wet Nederl.schap, enz ., dat de vrouw staan
de huwelijk den staat van haren man volgt, 
brengt geenszins mede, dat ook de kinderen, 
welke die vrouw vóór haar huwelijk had, 
den staat van den man hunner moeder vol
gen. - T en onrechte de,·halve besliste de 
R echtbank, dat het natuurlijk, door een 
Duitsche moeder erkend, kind de Neder
landsche nationaliteit ve,·kreeg door het 
huwelijk van de moeder met een Neder
lander. 20 Decernber. 

Notariaat. 
- Besluit, houdende nadere bepali ng van he• 

maximum getal notarissen in ieder arron
dissement. S. 120. 24 Maart 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 September 1905, S. 
270 tot vaststelling van een algemeenen 
ma~tregel van bestuur, bedoeld in de arti
kelen 50 en 50b der wet op het N otarisambt. 

S . 247. 14 Mei. 
N ljverheldson<lerwlj swet. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Nijverheidsonderwijswet. S. 254. 16 Mei. 
- Besluit tot bepaling van den dag, op wel

ken de wet van 16 Mei 1934, S. 254, tot 
wijzig ing en aanvulling van de Nijverheids
onderwijswet, in werking treedt. 

S . 264. 24 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van de bedragen, 

verschul d igd voor het afleggen van de exa
mens voor een der bewijzen van bekwaam
heid bedoeld in de artikelen 31, ·32, eerste 
lid, 'en 38, eerste lid, der Nijverheidsonder
wijswet. S. 263. 24 Me1. 

- Besluit tot uitvoering van het tweede lid 
van artikel 27 en het achtste lid van artikel 
39 der Nijverheidsonderwijswet. 

S. 489. 28 Augustus. 
Omzetbelasting. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel. 43 

van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelastmg 
(Koninklijk besluit van 1 December 1933, 
Stbl. n°. 649). S . 215. 25 April. 

- Besluit, houdende wijziging van de soorten 
van zegels, welke zijn vastgesteld bij artikel 
2 van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelas
ting. S. 495. 28 Augustus. 

Onderwijs. (Hoog·er) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasrnm van het Chri s
telijk lyceum te Zeist. S. 36. 31 Januari. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
besluit van 28 December 1922, S. 744, laat
stel ij k gewijzigd bij Koninklijk beslui t van 
7 Maart 19 33, S. 88, en tot vasts teil ing van 
nieuwe voorschriften ter uitvoeri ng van het 
tweede lid, onderscheidenlij k van artikel 
36bis der Middelbaar-onderwijswet en arti kel 
8bis der Hooger-onderwijswet. 

S. 47. 8 Februari. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 170 der hooger-onderwijswet van è.e Ver
eeniging tot instandhouding van het Oud
Studentenfonds te Utrecht a ls bevoegd om 
bij de faculteit der wis- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversite it te Utrecht een bijzon
deren leerstoel in de verlichtingskunde te 
vestigen. S. 48 . 9 Februari. 

- Beslui t tot aanwijzing overeenkomstig arti
kel 133, vijfde lid, der hooger-onderwijswet 
van in ederlandsch-Indië verworven ge
tuigschriften. S. 59. 14 Februari. 

- fä,slui t tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninkl ijk besluit van 31 Juli 
1933, S. 413, ter u itvoering van artikel 33. 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 64 A. 16 F ebruari. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

bij Koninklijk besluit van 4 September 1922, 
S . 517, gewijzigd Koninklijk besluit van 30 
April 1906, S. 101, tot vaststelling van re
gelen voor de uitoefening van het toezicht 
van den gecomm itteerde of de gecommitteer
den bij de eindexamens der gymnasia met 
zesjarigen cursus, bedoeld in de artikelen 
11 en 157 der hoogeronderwijswet. 

S. 84. 28 F ebruari. 
- Beslui t tot wijziging en aanvulling van 

het laatstelijk bij Koninklijk besluit van 11 
April 1932, S. 162, gewijzigd Koninklijk 
besluit van 26 Mei 1922, S. 387, waarbij is 
vastgesteld een programma van het e ind
examen der gymnas ia en het daarmede ge
lijkgestelde examen, vermeld in artikel 12 
der hooger-onderwijswet. 

S. 85 . 28 Februari. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar

tikel 157 der hooger-onderwijswet van de 
afdeeling gymnasium van het Theosofi sch 
lyceum te Naarden. S. 121. 24 Maart. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 8 F ebruari 1934, S. 47, waarbij 
is ingetrokken het Koninklijk besluit van 28 
December 1922, S . 744, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 7 Maart 1933, 
S . 88 , en zij n vastgesteld nieuwe voorschri f
ten ter uitvoer ing van het tweede l id, onder
scheidenlijk van artikel 36bis der Middel
baar-onderwijswet en artikel 8bis der Hoo
ger-onderwijswet. S. 261. 17 Mei. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig ar
t ikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Maatschappij tot bevordering der toonkunst 
als bevoegd om bij de faculteit der letteren 
en wijsbegeerte aan de Rijksunivers iteit te 
Utrecht een bijzonderen leerstoel te vestigen 
in de algemeene muziekwef;enschap, voor
zoover deze grondslag is van de reproduc
tieve toonkunst. S. 267. 25 Mei . 

- Wet tot tijdelijke beperking van de bevoegd
heid van hem, die niet de N ederlandsche 
nationaliteit of het N ederlandsch onderdaan-
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schap bezitten, tot het a fleggen van examens 
aan de technische hoogeschool te Delft, van 
univers ita ire examens en van andere exa
mens, die de bevoegdheid tot het bekleeden 
van ambten en bedieningen verleenen, als
mede tot het verkrijgen van het recht deze 
ambten en bedieningen uit te oefenen. 

S. 285. 31 Mei. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

slui t van 29 Januari 1918, S . 107, tot aan
wijzing, overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van de Vereen ig ing 
" H et Nederlandsch Lyceum", gevestigd te 
's-Gravenhage, als bevoegd om bij de facu l
teit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 366. 13 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 4 Juli 1905, S. 227, laatstelijk ge
wijzigd bij Kon inkl ij k besluit van 16 Fe
bruar i 1934, S. 64A, ter uitvoering van 
artikel 33, onder c, der hooger-onderwijswet. 

S . 367. 13 Juli. 
- Beslu it tot aanvulling van het Programma 

voor het eindexamen der gymnasia en het 
daarmede gelijkgesteld examen, vermel d in 
artikel 12 der H onger-onderwijswet. 

. S. 484. 28 Augustus. 
- Besluit tot wij ziging van het Koninklijk 

besluit van 2 December 1823, S. 49, tot 
aanvulling der bepalingen van dat van 26 
December 1818, S. 48, omtrent het beheer 
der goederen, behoorende aan de stichtingen 
der beurzen of van kollegien, laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 10 No
vember 1909 (Stbl. n°. 359). 

S . 488. 28 Augustus . 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnas ium van het R. K . 
lyceum voor meis jes te Amsterdam van de 
Vereeniging van Vrouwen tot bevordering 
van huiselijk geluk. S. 490. 28 Augustus. 

- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de a fdeeling gymnasium van het St. 
Bonifaciuslyceum te Utrech t. 

S. 537. 9 October. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet 
van de afdeeling gymnas ium van " H et Ne
derlandsch Lyceum'.' te 's-Gravenhage van 
de Vereeniging " H et N ederlandsch Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage. 

S. 538 . 9 October. 
- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeel ing gymnasium van het St. 
Theres ia lyceum voor meisjes t,e Tilburg 
van de Vereeniging der Zusters van Liefde , 
gevestigd te Tilburg. S. 539. 9 Ocrober. 

- Besluit tot aanvulling van het leerplan voor 
de gymnas ia, vastgest.eld bij het Koninklijk 
beslui t van 7 J un i 1919, S. 313, zooals het 
laatstelijk is gewijzigd bij het Kon inklijk 
besluit van 26 Augustus 1921 (Stbl. n°. 
1031) . S. 591. 17 November. 

- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen
komstig artikel 157 der hooger-onderwij swet 
van de afdeel ing gymnasium van het Onze 
Lieve Vrouwe lyceum te Breda. 

S. 606. 28 ovember. 

- Wet tot toelating van bezitt.ers van het di
ploma. bedoeld in het Koninklijk beslui t 
van 21 December 1923, n°. 16, tot de exa
mens in de vereenigde facu lteiten der rechts
geleerdheid en der letteren en wij sbegeerte. 

S. 640. 7 December. 
Onderwij s. (Middelbaar) 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 28 December 1922, S. 744, laat
stelij k gewij zigd bij Koninklijk beslu it van 
7 Maart 1933, S. 88, en tot vaststelling van 
nieuwe voorschriften ter uitvoering van het 
tweede lid, onderscheidenlijk van artikel 
36bi., der Middelbaar-onderwijswet en art ikel 
8/Jis der Hooger-onderwijswet. 

S. 47. 8 F ebruari. 
- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 

Reglement en tot wijziging van het Pro
gramma voor de eindexamens der openbare 
hoogere burgerscholen met vij fjar igen cur
sus en der ingevolge artikel 45tredecies der 
middelbaar-onderwijswet aangewezen bijzon
dere hoogere burgerscholen met vij fjar igen 
en vierjar igen cursus, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 8 J uni 1929, S. 310, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 26 April 1933 (Stb l. n°. 229) . 

S. 86. 28 Februari . 
- B esluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 8 Februari 1934, S. 47, waarbij 
is ingetrokken het Koninklijk besluit van 28 
December 1922, S. 744, laatstelijk gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 7 Maart 1933, 
S. 88, en zijn vastgesteld nieuwe voorschrif
ten oor uitvoering van het tweede lid , onder
scheidenlijk van artikel 36bis der Middel
baar-onderwijswet en artikel 8bis der Hoo
ger-onderwijswet. S. 261. 17 Mei. 

- K oninklijk besluit . (Wet M iddelbaar Onder
wijs art. 36quater.) - Een l eerlinge, hoewel 
aanvankelijk besternd voor de afd. A. eener 
hoogere burgenchool, welke afdeeling niet 
opleidt voor het in art. 55 bedoeld eind
exarnen, en dan ook, na het doorloopen van 
de l e en II e ( gernengde) klassen, naar klasse 
11 l afd. A. overgegaan, is na het einde van 
den cursus in deze klasse, orn hare ouders 
rnovee,·ende redenen, in de l ll e klasse afd. 
B (H. B. S.-afd.) geplaatst, tot het volgen 
van het onderwijs, waartoe zij door het haar 
in de daaraan voo,VJ,fgaande ( gernengde) 
klassen verstrekte onderwijs in staat was ge
steld. Onde,· deze ornstandigheden rnoet zij 
op 15 Sept. 1931, geplaatst zijnde in de 
eerste klasse, worden beschouwd als tot de 
van Rijkswege gesubsidieerde gerneente
H. B . S. te zijn toegelaten, en hebben Gedep. 
Staten dus te,·echt. voor deze l eerlinge de bif 
art. 36quater bedoelde bijdrage vastgesteld. 

18 M ei. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 16 Juni 1920, S. 299, waarbij is 
vastgest.eld een algemeen lee rplan vovr de 
hoogere burgerscholen met vij fj arigen cu1·
sus, opleidende voor de e indexamens, be
doeld in artikel 57, onder b, der Middelbaar
onderwijswet. S. 268. 25 Mei. 

- Beslui t tot aanvulling van het Regl ement 
voor de eindexamens der openbare hoogere 
burgerschol en met vijfj arigen cursus en der 
ingevolge artikel 45tredecies der Midelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
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burgerschol en met vijfjarigen en vierjarigen 
cursus, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 Juni 1929, S. 310, laatstelijk gewij 
zigd en aangevuld bij Koninklijk besluit 
van 28 Februari 1934 (Stbl. n°. 86). 

S. 269. 25 Mei . 
- B esluit tot wij ziging van het Koninkl ij k 

besluit van 3 F ebruar i 1932, S. 28, betref
fende het R eglement en het Programma van 
de eindexamens der hoogere burgerscholen A. 

S. 359. 9 Juli . 
- Besluit tot aanvulling van het Programma 

voor de e indexamens der openbare hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus en in
gevol ge artikel 45tr.edecies der Midelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerschol en met vijfjarigen en vierja r igen 
cursus. S. 485 . 28 Augustus. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 15 Maart 1923, S. 75 , 
ter uitvoering van de a rtikelen 45bis tot en 
met 45septies der Middelbaar-onderwijswet. 

S. 577. 13 November. 
- Be luit tot aanvulling van het a lgemeen 

leerplan voor de hoogere burgerscholen met 
vijfj ar igen cursus, opleidende voor eind
examens, bedoeld in a rtikel 57, onder b, der 
Midelbaar-onderwijswet, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 16 Juni 1920, S. 299, 
gewijzigd bij het Konjnklijk beslui t van 25 
Mei 1934 (Stbl. n°. 268 ). 

S. 592. 17 November. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling va n het 

reglement en het programma voor het exa
m en, vermeld in artikel 55, tweede lid , de r 
Middelbaar-onderwijswet, vastge teld bij het 
Kon inklijk besluit van 19 Maart 1931 (Stbl. 
n°. 116). S. 651. 7 D ecember. 

- Beslu it, betreffende den da tum van inwer
kïngt reding en de uitvoering van het tweede 
en de rde li d van artikel 68 der M iddelbaar
onderwijswet. S. 678. 27 D ecember. 

-Onderwijs. (Lager) 
- Koninklij k besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 100.) - Uit het 2e lid volgt dat, 
indien in eenig jaar de klassedeeler der 
openbare scholen wijziging ondergaat, d e 
besturen van de overeenkomstige bijzondere 
scholen niet den in dat jaar toegepasten 
klassedeeler nog gedurende twee jaren na 
het tijdstip, waaro p die klassedeeler is ge
wijzigd, rekening mogen houden. 8 J anuari. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 a,·t . 101 5e lid.) - Nu niet is gebleken, 
dat de op een bijzondere school gegeven 
radio -lessen niet betreff en onderrwijs in een 
der vakken, omschreven in art. 2, heb ben 
Ged. Staten terecht de kosten van aanschaf
fing van een radio-ontvangtoestel en het ont
vangen van radio-lessen, als vallend onder 
art. 101 5e lid j 0

• art. 55 letter f voor ver
goeding in aanmerking gebrac ht. - De kos
ten, vallende op de aanstell ing van kw eeke
lingen moeten geacht wotrden te strekken ter 
verzekering van den goeden gang van het 
onderwijs, als bedoeld in art. 55 sub o. H et
zelfde is het geval niet de kos ten wegens ge
rnaakte schoolreis jes . 3 Januari. 

- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 22 October 1923, S. 489 , l aat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
31 October 1933, S. 558, tot rangschikking 

onder het bu itengewoon lager onderwijs van 
de scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinnige en slechthoorende kinderen, zoomede 
van de schol en voor imbecill en en van de 
schol en, verbonden aan gestichten , bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884, S. 
96, voor zwakzinni gen (idioten en imbecil
len) , a lsmede van de schol en voor psychopa
then en van de scholen voor lichamel ijk ge
brekkigen. S. 24. 26 J anuari. 

- Bes! uit tot nadere vaststelling van de 
sommen, verschuldigd voor het afleggen van 
de akte-examens volgens artikel 2l0ter der 
L ager-onderwijswet 1920 en van het eind
examen der kweekscholen voor onderwij zers 
en onderwijzeressen. S. 25. 26 J anuar i. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 art. 101 9e lid.) - Al komen de l es
uren van eene onderwijzeres nie t voor ver
go eding in aamnerking, zoo behooren toch, 
nu het aantal lesuren, waarin aan de bet,·ok
ken school door bevoegde lee,·krachten vak
onderwijs is gegeven, nog ove,·treft het aan
tal l esuren, dat krachtens art. 101 9e lid ten 
hoogste vergoed kan worden, dit 1naxi1num
aantal l esuren aan het schoolb estuur te wor
den vergo ed. 30 J anuari. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 
1920 art. 85.) - Aangenornen moet worden, 
dat het bedrag, waaro p Ged. Staten de 
waarde van het terrein hebben bepaald, niet 
te laag is te achten. Daaraan do et, wijl het 
hier i1nmers betreft de vaststelling van de 
werkelijke waarde van het terrein, niet af , 
dat de kostp,·ijs hooger is, terwijl bij de vast
stelling van die waarde even1nin rekening 
kan worden gehouden niet een e overeen
komst ,net het ge,neentebestuur, volgens 
welke de kosten van straataanleg niet afzon
d erlijk als post zouden worden opgenomen 
in de kostenraming, doch ,net die kosten 
rP-kening zou wo,·den gehouden bij de taxatie 
van de waarde van den grond. 5 Februari. 

- Besluit, houdende beschikking op het be
roep , ingesteld door burgemeeste r en wet
houders van Grave, ter uitvoering van het 
beslu it van den raad dier gemeente van 14 
September 1933, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van 18 
Augustus 1933, G . n°. 430, IV de Afd., waar 
bij is besloten: 1 °. te bevelen, dat met in
gang van 1 April 1934 een gemeenschap
pe lij ke regeling tusschen de gemeenten 
Grave en Ove rasselt wordt vastgesteld aan
gaande de toelating van kinderen uit de 
ee rstgenoemde gemeente op de openba re 
lagere school te N ederasselt de r laatstge
noemde gemeente, en 2°. te bevelen, dat met 
ingang van 1 April 1934 de openbare lagere 
school te Grave wordt opgeheven. 

S . 52. 12 Februa ri . 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 100.) - Waar het 2e lid de strek
king he,ef t, de schoolb es turen gedurende de 
eerste twee jaren te vrijwaren tegen moge
lijk ve1"lies van vergoeding als gevolg van 
de wijziging van den klassedeel er, kan de al 
of nie t bestendiging van een boventalligen 
onderwijzer aan de overeenkomstige open
ba,·e school van geen invl oed zijn. - H et 
2e l id bedoelt niet nog bovendien te waar
borgen, dat, indien de ve,·goeding is ver-
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/oren gegaan door eene inmiddels totstand
gekomen wetswijziging, welke invloed heeft 
op het getal boventallige l eerkrachten, die 
vergoeding (binnen twee jaren, nadat de 
klassedeeler zich ten nadeel e van het school
bestuu1· heeft gewijzigd) herl eeft, zoodra met 
to epassing van den oorspronkelijken klasse
deele1· wederom op vergoeding van een bo
ventalligen onderwijzer aanspraak zou kun
nen wo1·den gemaakt . 19 Februari . 

- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 Art. 101, 5e l id j 0

• art. 55.) - Een 
uitgave van een bijzonder schoolbestuur ter
zake van aan de Rijksverzekeringsbank be
taalde wiskundige reserve voor een gewezen 
onderwijzeres, is een noodzakelijk gevolg van 
het in dienstbet'l'ekking aan de school ver
bonden zijn van die onderwijzeres; aange
zien de aanwezigheid van leerkrachten aan 
een school uite,,aard strekt ter verzekering 
van den goeden gang van het onderwijs, valt 
de uitgave onder l etter o van art . 55 en 
komt dus voor vergoeding ingevolge art. 101, 
5e lid in aanmerking . 9 Maart .. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 art. 13 .) - I n v-erband met grooten 
afstand ( 13 k?n) van de school , waar het 
gewenschte onderwijs wordt gegeven, is i. c. 
vergoeding van pensionkosten gerechtvaar
digd . 12 Maart. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13.) - De opvatting, als zouden 
de kosten van ve1·voer naar eene elders ge
vestigde school voor u. l. o. niet ten laste der 
gemeente behooren te worden gebracht, zoo
lang er in de gemeente gelegenheid is, aan 
de school , die de leerling oorspronkelijk be
zocht, het . 7e lee1·jaar door te brengen, vindt 
geen steun in de bewoordingen van art. 13. 
- De omstandigheid, dat de gemeente; waar 
de leerling ter schqol gaat , van de gemeente, 
waar hij woonachtig is, door twee gemeen
ten gescheiden is, vormt geen beletsel, eerst
bedoelde gemeente aan te merken als eene 
,,naburige gemeente" in den zin van art . 13. 

22 Maart. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep , ingesteld door L. de Bruijn en 53 an
deren te Den H em, gemeente Bergambacht, 
ouders van kinderen, die de openbare lagere 
school n° . 2 te Bergambacht bezoeken of in 
de toekomst deze school bezoeken zouden, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland van 7/9 November 1933, B. 
n°. 6190 (4e afdeeling) , G.S. n °. 96/1, waar
bij 1 °. den rnden der gemeenten Ammerstol 
en Bergambacht is bevolen onverwijld met 
elkander een gemeenschappelijke regeli ng te 
slui ten, als bedoeld in artikel 19, vierde lid, 
der Lager-onderwijswet 1920, omtrent de 
toelating v an daarvoor in aanmerking ko
mende kinderen u it de laatstgenoemde ge
meente tot de openbare lagere school in de 
eerstgenoemde gemeente; 2°. de ve1minde
ring is bevol en van het aantal openbare 
l agere schol en te Bergambacht, onder bepa
l ing, dat deze vermindering zal geschieden 
door opheff ing, met ingang van 1 J anuari 
1934, van de openbare lagere school aan 
den Lekdijk aldaar. S. 129. 29 Maart. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Haa ften van 9 

Maart 1934, inzake toepass ing van artikel 
75, juncto artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920. S. 130. 29 Maart. 

- Besluit, houdende beschikking op de beroe
pen, ingesteld door 1 °. J. J . van den Berg 
en 19 andere ouders of verzorgers van kin
deren, die de openbare lagere school A. 49, 
te Dussen, bezoeken ; en 2°. den raad der 
gemeente Dussen, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordbrabant van 4 
October 1933, G. n°. 304, IVe afdeeling, 
waarbij is bevolen 1 °. dat met ingang van 
1 Mei 1934 een gemeenschappelijke rege
ling tusschen de gemeenten Dussen en 
E ethen wordt vastgesteld aangaande de toe
lating van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 
Mee uwen der laatstgenoemde gemeente; 2°. 
dat met ingang van 1 Mei 1934 de open
bare lagere school te Dussen, A. n°. 49, 
wordt opgeheven. S. 140. 10 April. 

- Besluit, beschikkende op het beroep, door 
H . Bruin en vijf andere ouders, wier kin
deren de openbare I agere school te Veen
huizen, gemeente Heerhugowaard, bezoeken, 
ingesteld, voor zoover deze school bet reft, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van 27 September 1933, 
n°. 164, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het beslui t van den raad der gemeente 
H eerhugowaard van 25 Augustus 1933, waar
bij besloten is: I. de openbare 1 agere school 
n°. 1 aan den Kruisweg en de openbare 
lagere school n°. 4 aan den Kerkweg (buurt 
Veenhuizen) op te heffen, en de kinderen, 
welke aan die scholen onderwijs ontvangen, 
te verwijzen respectievelijk naar de open
bare lagere scholen n°. 2 (Middelweg-Zuid) 
en n°. 3 (Middel weg-Noord), in die ge
meente, of en zoo noodig naar andere ge
meenten ; II. den datum, waarop de op
heffing zal ingaan, te bepalen op 1 Decem
ber 1933. S. 145 . 11 April. 

- Beslui t, houdende beschikking op beroepen 
tegen opheffing van de openbare lagere 
scholen te Ti rns, Hommerts en Woudsend , 
gemeente Wijmbritseradeel. 

S. 222. 27 April. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Breda van 9 M aart 
1934, inzake toepass ing van artikel 75 juncto 
artikel 72 der Lager-onderwij swet 1920. 

S. 233. 8 Mei. 
- B esluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Princenhage van 
13 Maart 1934, inzake toepassing van ar
tikel 75 juncto a rtikel 72 der Lager-onder
wij swet 1920. S. 234. 8 Mei. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 
beslu it van 10 September 1923, S. 433, tot 
regeling van h et exa1nen ter verkrij gen van 
de akte van bekwaamheid als onderwijzer, 
zooals het laatstelijk is gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 26 Januari 1934 (Stbl. 
n°. 25) . S. 238 . 9 Mei. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 
beslui t van 10 September 1923, S . 434, tot 
regeling van het eindexamen der kweek
scholen voor onderwijze rs en onderwij zeres
sen , zooals het is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 26 Januari 1934 (Stbl. n°. 25). 

S. 239. 9 Mei. 
4 
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Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
1920 art. 18). - T erecht hee ft de gerneente
raad een vro ege,· ingevolge art. 18 verl eende 
vergoeding na de totstandkorning der wet 
,,an 4 Aug. 1938 (S . 414) ingetrokken in een 
geval, waarin de kinderen wel een rnee,· dan 
9 krn van hunne woning verwijderde school 
bezochten, doch zich op een afstand van 
minde,· dan 5 krn van hunne woning een 
school bevindt, welke van volkornen dezelfde 
r·frhting is als de ve,·der verwijderde, terwijl 
de kinderen eveneens tot deze school kunnen 
worden to egelaten. 16 M ei. 

- K oninklijk beslui t. ( Lager Onder·wijswet 
1920 art. 22.) - T en onrechte hebben Gedep. 
Staten de opheff ing der onderhavige school 
gelast , nu deze 53 l eerl ingen telt, verwacht 
rnag worden dat dit aantal in de toekornst 
eer zal stijgen dan dalen, en het afstands
bezwaa,· naar elders gev,estigde scholen in 
dit geval zeer klernrnend is, t erwi;l boven
dien de ornstandigheid zich hier voordoe t , 
dat schier alle inwoners, onverschillig v,an 
wel ke gezindte, hun kinderen naar deze 
school pl egen te zenden, en dus de schade, 
welke doo,· de opheffing aan het dorpsl even 
zou worden to egebracht, zich in bizondere 
rnate zou do en gevoelen. 18 Mei. 

- Beslui t tot schors ing van het besluit van 
den raad der gemeente Egmond aan Zee 
van 26 April 1934, strekkende tot intrekking 
van het door burgemeester en wethouders 
dier gemeente d.d. 23 Augustus 1933 vast
gestelde kohier voor het schoolgeld voor het 
gewoon lager onderwij s, over het jaar 1933. 

S . 270. 25 Mei. 
- K oninklijk beslui t. ( Lager Onderwijswet 

1920 Art. 28 j 0
• art. 101 , l e lid.) - J onge

lie~en , die r e-eds een rn. u . l. o.-diplorn,a be
zitten, nioeten toch geacht worden l eerlingen 
te zijn van de onderhavige u. l . o.-school, nu 
zij in de lokal,en dier school gedurende de 
vastgestelde lesuren overeenkornstig het l eer
plan van aan de school werkzarne leerkrach
ten onderwij s genoten. Daaraan doet niet 
af , dat de l essen aan de school alwu.~ waren 
geregeld , dat het u. l . o., dat deze jon ge
l ied en ontvingen, veelal niet overeenkwarn 
11,et oot, hetwelk aan hun klassegenooten 
werd gegeven. Z ij rnoeten derhalve worden 
beschouwd als werkelijk schoolgaand in den 
zin van art. 28, 6e l id en behooren bij de 
berekening der vergo eding ex art. 101 nie t 
buiten aanrnerking te blijven. 26 M ei. 

- Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 
1920 A,·t . 11 j 0

• art. 22 .) - B. en W. kun
nen nie t uit eigen hoofde van een besluit 
van Gedep . Staten tot opheff ing van een 
openbare school in beroep kom en, doch al
l een na hiertoe door d en Raad te zijn ge
machtigd. - Ged. Staten hebben terecht de 
opheffing van een z .g. eenrnansschool van 
23 l ee,·lingen bevolen, nu wel iswaar de ge
rneente door die ophetfing wat meer dan 
tot nu to e voor haar onde,·wijs zal nioeten 
uitgeven, doc h het R ijk het salaris van het 
schoolhoofd zal besparen, t erwijl voorts te 
verwachten is, dat de kinderen, die all en 
van R. K. huize zijn, zull en ove,·gaan naar 
de bijgel egen bijzondere R . K . school, en 
voorzoover door de ouders openbaa,· onder
wijs voor hun kinderen rnocht worden ver-

langd, dit op een op 4'J00 rn afsta.nrl gel egen 
school kan worden genoten. 29 M ei. 

- Besluit tot schorsing tot 1 Mei 1935 van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Wijdenes, va n 9 Mei 1934, om de school
grens tusschen de scholen te Wijdenes en 
Oosterl eek te bepalen bij perceel D . 29. 

S. 303. 6 Juni . 
- Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 

1920 A,·t. 19 j 0
• art . 22.) - Ged. Staten 

hebben ten onrechte de opheffing der eenige 
ope11;ba1·e school t e A. bevol en, nu wel iswaar 
tusschen deze gerneente en de gerneente B . 
een ,·egeling is get,·often betreffend heffing 
van een geldelijke bijdrage voor· l e-er-lingen 
uit A ., toegelaten op de openbare school te 
B. , wel ke 1·egeling is vastgesteld met het 
oog op het ter school gaan van l eerlingen, 
wonend in een bepaald deel van A. , doch 
uit deze regeling geenszins volgt, dat de 
openbare school te B. toegankelijk is voor 
all e kinderen uit A., voor wie openbaar la
ger onderwijs verlangd wordt. 6 J uni. 

.- Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 22.) - T erecht zijn Ged. Stat en 
tot ophetfing van eeni ge scholen in eene 
gerneente overgegaan, aangezien: a. voor de 
kinderen van een der op te heffen scholen 
op 14/50 rn a fstand een ande,·e openbare 
school aanwezig is; b. de centrale ligging 
van een der overblijvende schol en deze rneer 
dan een der op te heffen schol en aangewe
zen do et zijn als rniddelpunt voor de school
gaande jeugd in deze streek. 13 J uni. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijs 1920 
art . 83 . ) - Bij de berekening van het aan
tal l eerlin gen, waarvan in het Se l id sprake 
is, 1noet niet de rnaatstaf van art . IBS wor
den toegepast . H et Se lid kan slechts dan 
to epassing vinden, wanneer op geen enkel 
tijdstip gedurende drie achtereenvolgende 
jaren het l ee,·lingental der school de helft 
van het aantal, waarvoor zij volgens de op
gave bij de· aanvraag tot stichting bes ternd 
was, hee ft ber eikt. 19 Juni. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 81.) - B. en W. hebben ten on
r echte geweigerd beschikbaarstell ing van 
het reeds op de rarning van kosten voo,· 
archit ectenloon u itgetrokken bedrag op den 
enkel en grond dat de geheel e bouw der 
school niinder hee ft gekost dan daarvoor 
was geraamd. - D e huur van ,een hul,plo
kaal voor het geven van gyrnnastiekonder
wij s tijdens den schoolbouw behoort aan het 
schoolb estuur t e worden, verg oed, nu d eze 
huur is geschied in overl eg rnet B . en W. 
en de betaling onder hunne goedkeuring 
hee ft plaats gehad. 23 J uni. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art . 22.) - E,· is geen voldo ende reden 
een éénrnansschool in stand te houden, nu 
de l eerlingen een openbare school in de 
nabijheid kunnen bezoeken en het bezwaar 
van den afstand ("/ krn) kan worden onder
vangen door ornt,·ent het ve,·voer van ge
rneentewe ge eene regeling te treff en, dan 
wel art. 13 toe te passen. - W el bestaat be
zwaar t egen opheffing van ,een school in een 
deel der gerneente, dat is te beschouwen als 
het rniddelpunt van de streek, te,·wijl de 
school in de laatste jaren rnee,· dan 40 l ee,·-
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lingen heeft gehad en er alle aanleiding is 
aan te nemen, dat deze school ,een levens
krac htige school zal blijven. 23 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Wet van 28 Mei 1925 
S. i?-16 art . LXXXVII, Lager Onderwijswet 
1920 art . 53.) - E en onderwijzer, uitslui
tend belast met het geven van onderwijs in 
een of mee,· der vakken, ve-rmeld in ar(. 2 
onder h tot en m ,e t k, en r tot en met u der 
L .O.wet 1920 kan niet krachtens artikel 
LXXXVll der wet v= 28 M ei 1925, S. 216 
de beslissing der Kroon tot het verkrijgen 
van wachtgeld inroepen, daar dit art. niet 
van toepassing is op hen, die uitdrukkelijk 
van eene Rijksregeling zijn uitgesloten. 

2 Jul i. 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 76 j 0
• art. 75.) - Een beroep van 

een besluit, dat overeenkomstig het 1e lid 
geacht wordt door den Raad te zijn geno
men, behoeft niet slechts te bet11effen de toe
passing van het 1e lid, d,och daarbij moet 
ook de bepaling van art. 75 2e lid in aan
merking worden genomen. - Nu het raads
besluit geacht moet worden te zijn genomen 
op 28 Sept. 1933, moet de aanvrage wordien 
beoordeeld naar de bepalingen der L .O.wet 
1920 zooals deze luiililen toen op 28 Juni 
1933 de aanm·age bij het gemeentebestuur 
we,·d ingediend. Met suppletoire lijsten van 
leerlingen, na de aanvrage ingediend, k<M: 
geen rekening worden gehouden.. 9 _(uli . 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwi;swet 
1920 art. 72. Wet van 4 Augustus 1933, 
S . 414, art . 8.) - De kerkeraad der Ned. 
HervMmde gemeente is aan te merken als 
het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging in den 
zin van art. 72 L. O.we.t 1920. - Art. 8 der 
wet van 4 Aug. 1933, S. 414 heeft op een 
raadsb esluit, waarbij afwijzend is beschikt 
op eene aanvrage ingevolge art. 72 L. O.we_t 
1920 geen betrekking. 12 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onile,rwijsw-et 
1920 art. 23.) - Ten onrechte hebben Ged. 
Staten goedgekeurd de opheffing van een 
openbare school, nu een deel der lee-rlingen 
voortaan (J)fstanden van 5 tot 111/2 km zal 
hebben af te leggen, terwijl de autobus op 
voor dit schoolbezoek zeer ongeschikte tijden 
,-ijdt, en het v,e'l'voer dezer kinderen dus zee:r 
aanzienlijke kosten zal med;ebrengen, die 
door besparing van de wedde van het hoofd, 
waarbij nog op het te verleenen wachtgeld 
moet worden gelet, wiet zull en worden op
gewogen. - M et de mogelijkheid, dat. inge
val van opheffing de groote meerderheid der 
kinderen ,een bijzondere school zal gaan be
zoeken behoo,·t door de overheid geen reke
ning t; worden gehouden. 13 _Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager OnderwtJswet 
1920 wt. 13.) - Nu door de Kroon is be
slist, tot welke bedragen de tege,noetkomin
gen, bedoeld in art. 13, voor de betrokken 
oude,·s behoo,·en te wo,·den toege kend, staat 
het den Raad niet vrij, daarnaast nog extra
bijdragen toe te kennen. 13 _Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderw,;swet 
1920 a,·t. i?-2.) - T en onrechte hebben Ged. 
Staten tot de opheffing eener school beslo
ten, nu de te wwkrijgen bezuiniging slechts 
gering zal zijn en in casu, waar het e-en 

eiland betreft, meer dan elders behoefte 
wordt gevoeld aan een tweede school, me'de 
omdat de we,ersomstandigheden buitenge
woon ongunstig kunnen zijn. 13 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
19i?- 0 wrt . 51.) - Bij de toepassing van he-t 
5e lid sub a nwet rekening worden gehou
den ,net de inkomsten, die feitelijk wo,·den 
genoten, en niet met het bed,·ag, waarop 
naa,· de wettelijke voorschriften eventueel: 
aanspraak zou kunnen worden gemaakt. 

13 Juli. 
- Koninklij'k besluit. (Lager Onde1•wijswet 

1920 art. 22.) - T en onrechte hebben Ged_ 
Staten de opheffing bevolen van een school , 
die de grootste is van een aantal voor op
heffing in aanmerking komende scholen, nu 
naast andere bezwaren, die voor alle scholen 
gelden, de opheffing van deze school nog z·al 
medebrengen, dat de leerlingen, om de 
naastbijgelegen openbare school te bezoeken, 
OVM' een afstwnd van ruim 3 km een voor 
hen gevaarlijken hoofdverkee-rsweg zonder 
rijwiel- of wandelpaden zullen moeten vol
gen. 14 Juli. 

- Koninklij,k besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72 .) - T en onrechte heeft de Raad 
medewerking geweigerd voor de aanschaffing 
van landkaarten vam, Nederland en van 
Europa, nu de aanwezige kaarten onbruik
baar zijn geworden, niet door ~angdurig ge
bruik, doch door de VP,(•; verandering in de 
geografische toestanaen sedert de uitgave 
dier kaarten. - Evenzeer is ten onrechte 
medewerking geweigerd voor de aanschaf
fing van kaarten van L imburg en van Ned.
Indië, waarvan tot iflusver de school nimmer 
het bezit heeft gehad, en door welker aan
schaffing de ,,normale eischen" niet worden 
overschreden. 16 Juli. 

- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 22.) - T en onrechte hebben Ged. 
Staten de opheffing bevolen van een twee
mansschool in de meest bevolkte buurtschap 
uit den omtrek, wûker l e,erlingen bijna allen 
om en nabij de school wonen en na de op
heffing een school zouden moeten bezoeken, 
die ongunstig is gelegen, terwijl voorts 
tegenover een bezuiniging voor het R ijk gel
delijk nadeel voor de gemeente staat. 

18 Juli. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

19/d0 a,·t. 13.) - Een redelijke, n•et de strek
king van de bepaling overeenstemmende uit
legging van wt. 13 vorde,·t, àJen afstan,J, 
van de woning der kinde,·en tot de school 
te meten van deur tot deur. 18 Juli. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13. ) - Nu appellant uitd1'Ukkelijk 
te kemnen heeft gegeven bijzonder oniie11wijs 
van een bepaalde richting voor zijne kin,. 
deren te begee-ren, behoort een nader onder
zoek naar de bewee gredenen, welke hem tot 
dien wensch hebben geleid, niet plaats te 
vinden. 18 Juli . 

- Besluit tot schorsing tot 1 Februari 1935 
van het besluit van den raad der gemeente 
Wormerveer, van 3 Juli 1934, waarbij be
sloten is onder meer te bepalen: a. dat 
burgemeester en wethouders geen gehuwde 
tijdelijke onderwijzeres mogen aanstellen; 
b. dat aan een onderwijzeres, die in con-
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cubinaat gaat leven, eervol ontslag zal wor
den verleend. 8. 431. 25 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Utrecht van 31 Mei 
1934, n°. 59/535 0, inzake overplaatsing 
van onderwijzers. 8. 434. 26 Juli. 

- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 
den raad der gemeente Haaften van 9 Maart 
1934, houdende medewerking overeenkom
stig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
ten aanzien van de eerste inrichting van een 
te Tuil aldaar te stichten bijzondere lagere 
school. 8. 472. 11 Augustus. 

- Besluit tot schorsing tot 1 Juli 1935 van 
het-besluit van den raad der gemeente Mep
pel, van 17 Juli 1934, waarbij besloten is 
tot opheffing van de betrekking van onder
wijzeres aan school A, bekleed door Me
vrouw Wolf-van de Rhoer, en tot overplaat
sing van school D naar school C van den 
onderwijzer Bakker en van school C naar 
school D van den onderwijzer Assendorp. 

8 . 474. 11 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 101 1e lid j 0
• art. 108.) - H et 

feit dat een mad.ibesluit tot vas tstelling van 
d,e vergoeding, beMeld in art. 101, in kracht 
van gewijsde is gegaan, ontheft Ged. Staten 
niet van den plicht, bezwaan- te maken tegen 
uitgaven in strijd met de wet. T erecht heb
ben Ged. Staten dan ook goedkeuring ont
houden aan het raadsbesluit, wawrbij be
doelde vergoeding op de begrooting werd ge
bracht, daar de ,·ekening der gerneente over 
het in dezen van belang zijnde jaar op den 
datum, waarop het raadsbesluit werd ge
nomen, nog niet was gesloten, terwijl de 
raad ook niet bevoegd was d,e vergoeding 
vast te stellen onder voorbehoud van ver-
1·ekening. 11 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 108. ) - De Raad is niet bevoe gd 
tot toekenning van een voorloopig voorschot, 
afwijkend van de voorschri ft en van het Se 
lid van art . 103, en evemnin lot toekenning 
van een voorschot, waaron, het schoolbe
stuur niet heeft verzocht, aangezien de wet
gever de wijze van vergoeding, van voor• 
schotverl eening en van uitbetaling daa,·van 
voll edig heeft ge,·egeld. 11 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e lid.) - T erecht zijn bij 
het bepalen der vergoeding ez art. 101 bui
ten aanmerking gelaten uitgaven wegens 
werkzaamheden voor het o. l. onderwijs van 
de gemeentelijke onderwijsinspectie; deze 
uitgaven vallen onder art. 55 sub m. - H et 
is in strijd 11,et de strekking van het recht 
op vergoeding, indien bij het vasts tellen 
van den maatstaf, waaniaar een school be
stuur vergoeding ontvangt, medegerekend 
zouden worden uitgaven van het o. l. onder
wijs, welke haar equivalent niet vinden in 
uitgaven, welke het schoolbestuur voor zijne 
school heeft te doen. 11 Augustus. 

- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e lid.) - Bij het bepalen der 
vergoeding ez art . 101 moet niet worden 
11.eege,·ekend een post wegens werkzaamhe
den van den wethouder van onderwijs. W èl 
,noeten wo1·den medegeteld, de kosten van 
het uitreiken van aanslagbiljetten voor het 

schoolgeld der o. l. scholen, en de inning 
daarvan, nu het schoolgeld de,· betrokken 
bizondere scholen door het schoolbestuur 
wordt geïnd. Evenzee,· behooren tot de ad
ministratiekosten van het o. l. onde,·wijs de 
kosten van schoonhouden en onderhoud, ver
lichting en verwarming de,· met de onder
wijszaken belaste afdeeling de,· sec,·etarie en 
voor het d,rukwerk dezer a/deel ing, een en 
ander voorzoover het o. l. onderwijs betre ft , 
eve1111ls een deel van het sala,·is van den 
gemeenteontvanger. 11 Augwitus. 

- Besluit tot aanvulling van het programma 
A, vastgesteld bij het Konink lijk besluit 
van 10 September 1923, 8. 433, tot rege
ling van het examen ter verkrij ging van de 
a kte van bekwaamheid als onderwijzer, zoo
als het laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 9 Mei 1934 (Stbl. n°. 
238). 8. 486. 28 Augustus. 

- Besluit tot aanvulling van het programma, 
vastgeteld bij het Koninkl ijk besluit van 10 
September 1923. 8. 435, tot regeling van 
het examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer, zooals 
het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 26 J anuari 1934 (Stbl. n°. 25). 

8. 487. 28 Augustus. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Odijk van 4 J uli 
1934, betreffende medewerking tot het 
stichten van een bij zondere lagere school al
-daar. 8. 502. 12 September. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijsw.et 
1920 art. 51.) - Wanneer een betrekking, 
welke, naar het zich laat aanzien, ten hoog0 

ste 14 dagen zal duren, wèl wo,'Clt aanvaard, 
doch onder mededeeling, dat o,n gezonil
heidsredenen geen dienst kan worden ge
daan, nioet de aanvaarding van de betrek
king geacht wo,'Clen te zijn geweigerd. Nu 
appellante blijkens ingesteld medisch onder
zoek noch lichamelijk noch g.eestelijk onge
schikt is bevonden tot het vervullen de,· on
derhavige bet,·ekking, hee ft de M inister te
recht krachtens het 6e lid het wachtgeld ver
minderd. Daaraan doet niet af, dat zij voor 
5 kinderen van ½ tot 7 jaar te zo,·gen hee ft, 
daar vervanging voorzooveel noodig ware 
mogelijk geweest, temeer nu het een bet,·ek
king gold van zeer korten duu,· en in de 
ge,neente zelve, waar het gezin gevestigd is . 

13 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 51.) - Appellant, aan wien bij 
K. B. van 21 Nov. 1919 tot IBS Oct. 1983 
wachtgeld was toegekend kan niet op g,·ond 
van art. 51, 5e lid, zooals dit luidde vóö,· 1 
Jan. 1923 in ve,·band met art. LXIV pa,·. 3 
slot der wet van 16 Febr. 1923, S. 38, vetr
lenging van wachtgeld vragen, omdat bij 
deze wetsbepaling de Kroon zich de be
voegdheid om opnieuw een wachtgeld toe te 
kennen had voorbehoud.en en een beschik
king krachtens dit art. doo,· de K,·oon niet 
is genomen. 17 Septembe,·. 

- Rondschrijven van den .M inister van Bin
nenlandsche Zaken N° . 20721 Afd. B. B . 
aan H ee,·en Gederuteerde Staten der onder
scheidene provinciën, betreffende: Aanstel
ling van kw eekelingen met acte aan de 
openbare lagere scholen. 25 September. 
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- Koninklijk besluit. (Lager Onàerwijswet 
19'20 art. 83 .) - Al was in de opgave bij de 
aanvrage tot stichting der school het getal 
leerlingen op 100 gesteld, zoo is er toch aan
l eiding niet tot to epassing van het 5e lid 
over te gaan, nu de schoollokaliteiten, door 
het gemeenteb,estuU1· als gevolg der aan
vrage, na met het schoolbestuur gepl ee gd 
overleg, ter beschikking der vereeniging ge
ste/;d, sl echts plaats boden voor ten hoogst t 
96 l eerlingen, voor welk getal de school dus 
·in feite besterrul, was. 27 S eptember. 

- I{oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 13 .) - Nu B. en W ., van het 
raadsb esluit tot vermindering der tegemoet
koming aan d en belanghebb ende m ededee
l ing doende , geen ,nelding hebben gemaakt 
van den datum van ingang der verminde
ring en zij dus het raadsbesluit onvoll edig 
hebben wee,·gegeven, is het niet naar behoo
ren aan den belanghebbende toegezonden , 
zoodat , nii niet is gebleken , dat het is open
baar gemaakt, Ged. Staten den belangheb
benàe ten onrechte niet-ontvankelijk hebben 
verklaard in z#n beroep wegens overschrij
ding van d en termijn. - V erlaging der te
ge,noetkoming kan slechts geschieden op 
gronà van '1>erminde1·ing van de werkelijk te 
maken kosten of in verband ,net de finan
cieel e omstandigheden van den belangheb
bende, doch niet op grond van den finan
cieelen toestand de,· gem eente . 

27 S eptember. 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 a,·t . 22.) - Ged. Staten hebb en ten 
onrechte tot opheffing der onde,·havige school 
besloten, nu de kans geenszins denkbeeldig 
is, dat bij opheffing tot stichting van een 
bijzonde,·e school ter plaatse zal worden over
gegaan, waardoor de door de opheffing -i,an 
de openbare school te verkrijgen bezuiniging 
v1·ijwel geheel zou worden te niet gedaan. 

28 S eptem ber . 
- Ko ninklijk besluit. ( Lager Onàerwijswet 

1920 art. 38.) - I ngeval van opheffing der 
betrekking van een der onderwijzers behoort 
de laatstaangesielde onderwijzer voor af
vloeiing in aanmerking te komen, tenzij spe
riale redenen, aan het onderwijsbelang ont
l eend, of andere gewichtige omstandigheden 
afwijking van dezen regel zouden recht vaar
digen. 2 October. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 23 Augustus 1933, S. 456, (sub
sidieering van kweekscholen). 

S. 524 . 4 October. 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art . 99.) - H et voorschri ft , dat de 
aanvrage in Januari moet worden ingezon
den, kan niet in die mate dwingend worden 
g eacht, dat 1net buitengewone om,standig
heden, waaraan in een bijzonder geval de te 
late inzending van de aanvrage te wijten is, 
in het geheel geen 1·ekening zou mogen wor
d en gehouden. Nu de aanvrage aanvanke
lijk bij vergissing in Januari was gezonden 
aan den inspecteur en door dezen aan het 
bestuu,· was teruggezonden doch daar nooit 
is aangekomen, kan de aanvrage, daa,·na in 
Maart ingezonden, ·alsnog in behandeling 
worden genomen. 6 Octob er. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwij swet 
1920 Art. 80 j 0

• art. 17.) - E en beschikkin g 

van Ged. Staten tot uitstel der b,eslissing, 
bedoeld in het 4e lid, is e·en,, zij het voor
loopige, beslissing op het door het school
bestuur ingevolge art. 80 4e l id gedaan ver
zoek en is dus aan te m erken als een besluit, 
waartegen ingevolge art. 17 beroep open
staat. - De omstandigheid, dat tusschen 
de gemeente en het schoolb es tuu,· een ge
.ding aanhangig is, waarin de rechtspersoon
lij kheid van de instelling, die de school ex
ploiteert, word/ betwis t, mocht voor Ged. 
Staten geen aanleiding zijn de besl issing in 
het bij hen aanhangig geschil op te schorten. 
- Nu in hoogsie administratief ressort is 
uitgemaakt, dat de aanvrage steun vond in 
art . 72, kan aan de wet nie t de bevoegdheid 
w01·den ontleend aan een schoolb estuur als 
eisch te stell en het verschaffen van een 
bankgarantie tot nakoming van eventueele 
geldelijke verplichtingen. 11 Octo ber. 

- K oninklij k besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 51.) - B ij de herberekening van 
de laatstgenoten jaa,·wedde ingevolge het 
12e l id ko,nen siechts in aanmerking de fac
toren, wel ke het bedrag der jaarwedde be
paalden op het tijdstip van het ontslag. B ij 
deze berekening moeten derhalve kinde,·en, 
geboren nà de opwachtgeldstelling, buiten 
beschouwing blijven. 16 October. 

- Besluit tot vernietiging van het beslui t van 
den raad der gemeente Breda van 9 Maart 
1934, houdende medewerking overeenkom
stig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
voor de stichting van een R.K. bijzondere 
l agere school a ldaar. S. 554. 27 October. 

- Koninkl ij k besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art . 88.) - Al m oge bij de opheffing 
van de betrekking van onderwijze,· in het 
algemeen als regel WO'f'den aangenomen, dat 
de laatstaangestelde leerkracht het e,ent voor 
afvloeiing in aanmerking ko,nt, zoo kunnen 
toch in een bepaald geval zich omstandig
heden voordoen , die afwijking van dezen 
regel 1·echtvaa1·digen. Als zoodanig wordt in 
casu aangemerkt de uitgesproken voorkeur 
der ouders voor een jongeren onderwijzer. 

6 November. 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 51) . - A,·t . 51 bevat geen bepa
l ing voor het geval, dat gelijktijdig inkoni
sten, als in het 5e lid onder a en b ge
noemd, door den belanghebbende genoten 
worden. H et is dan oo k niet geoorloofd de 
regel ing van art. 51 aan te vull en m.et een 
1·egel ing, zooals het Wachtgeldbesluit voor 
burgerlij ke R ijksambtenaren (K. B. S Aug. 
1922 S. 479) in a,·t . 6 sub c bevat. 

16 November. 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

.1920 art. 19 .) - Nu tegen het besluit van 
Ged. Staten, waarbij wordt bevolen het tre f
fen van een regeling o,ntrent de toelating, 
geen beroep is ingesteld en het kracht van 
eindb eslissing heeft verkregen, kan tegen de 
go edkeuring door Ged. Staten van de over
eenkomstig dit bevel vastges telde regeling, 
tegen welker inhoud geen bezwaar wordt ge
maakt, niet met vrucht · worden opgekomen 
op grond van het niet wenschelij ke van zoo
danig e regeling. 27 November. 

- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 22 .) - T en onrechte hebben Ged. 
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Staten bevolen de opheffing van een 68 
leerlingen tellende school, nu een bezuini
ging van werkelijke beteekenis daarvan niet 
het gevolg zal zijn, im1ners voor de {}mneen,te 
de uitgaven eerder zullen vermeerderen dan 
verminderen en de bezuiniging voo1· het 
R ijk slechts gering zal zijn. 27 November . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101, Be lid.) - De werkelijk ge
maakte administratiekosten behooren aan het 
schoolbestuur geheel te worden vergoed. 

19 December. 
- Koninklijk besluit. (Wet van 4 Aug. 1988, 

S. 414 Art. 5 j 0
• art. 8.) - Terecht heeft 

de M inister de gevraagde machtiging tot 
splitsing van een ge1nengde school in een 
volledige jongens- en meisjesschool gewei
gerd, nu in de ongesplitste school de meisjes 
en jongens reeds in voor hen afzonderlijke 
klassen zijn ondergebracht en het hoofddoel 
der splitsing, n.l. de vereeniging van de 
meisjesleerlingen onder uitsluitend vrouwe
lijke l eerkrachten, met eene rel igieuse als 
hoofd, toch niet zou worden bereikt, daar 
ook 1nannelijke leerkrachten, die dooi· ont
trekking van leerlingen aan de bestaande 
school op wachtgeld zouden komen, naar de 
nieuwe meisjesschool zouden worden over
geplaatst. 27 December. 

- l{oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 A1·t. 36 j 0

• art. 38). - Al heeft de 
ge1neenteraad form eel besloten tot overplaat
sing van een onderwijzer naar een andere 
school , zoo is toch van een overplaatsing in 
den zin van a1·t. 36, 9e lid geen sprake, nu 
aan belanghebbende, kraclitens in dezelfde 
raadsvergadering genomen besluit, onmiddel
lijk na den dag, waarop zijn overplaatsing 
zou ingaan, uit zijne functie ontslag is ver
leend. Aan de school, waaraan de ontslagene 
werkzaam was, is zijn betrekking niet op
geheven, en aan die, waarheen hij werd over
geplaatst, is hij nooit werkzaam geweest. H et 
ontslag is dus ten onrechte verleend. 

27 Decembe,·. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 A1·t. 51 j 0
• art. 3.8). - In verband met 

het bepaalde in art. 51, 2e lid moet worden 
aa11geno1nen, dat de wet het beginsel hul
digt, dat afvloeiing van het onderu;ijzersper
soneel schoolsgewijze moet geschieden . Naar 
dit beginsel beoordeeld is appellante, die 
bovendien kostwinster is van haren vader, 
ten onrechte voor ontslag in aanmerking ge
bracht vóór haar jonger aangestelde, aan de 
school ve1·bonden, vrouwelijke collega. 

28 December. 
- Wet tot wijziging van de wet van 4 Augus

tus 1933, S. 414, tot beperking van uitgaven, 
welke voor de openbare kassen voortvloe ien 
uit de u itvoering der Lager-onderwijswet 
1920. S. 727. 29 December. 

- B eslui t tot schorsing van het besluit van 
den raad der gemeente Houthem van 19 
J anuari 19 34, waarbij op verzoek van het 
Room ch K atholiek K erkbestuur van het 
R ectoraat van den H. Joseph te B roekhem 
medewerking wordt verleend voor de stich
ting van een bijzondere lagere school aldaar 
en de in verband daarmede noodige gel den 

· beschikbaar worden gesteld. 
S. 734. 29 December. 

On gevallenverzekering. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 92 

der Ongevallenwet 1921 en 95 der Land- en 
T uinbouw Ongevallenwet 1922. 

S. 312. 14 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K o

ninklijk besluit van 10 Februari 1922, S. 58, 
tot vaststellmg van een a lgerneenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in artikel 64 
onder 2°. der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat besluit laatstelijk is gewijzi gd bij K o
ninklijk besluit van 16 J uli 1932, Stbl. n°. 
353. S. 354. 2 J uli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K o
ninklijk Besluit van 30 Augustus 1923, S . 
424, tot vaststelling van een a lgerneenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 
25 onder b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, zooals dat besluit l aatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 N o
vember 1932, Stbl. n°. 565. 

S. 355. 2 Juli . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 14 September 1921, S . 1058, tot 
vaststel! ing van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoel d in artikel 7, tweede 
lid , III, onder 1°. a en 2° . der Ongevallen
wet 1921. S . 381. 18 Juli . 

On gevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 16 April 1925, S. 145, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 29, eerste lid , 
der Ongevallenwet 1921, zooals dat besluit 
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk 
besluit van 16 December 1929 (Stbl. 533). 

S. 34. 30 J a nuari. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 

besluit van 21 J a nua ri 1922, S. 26, tot vast
stelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur a ls bedoeld in de a rt ikelen 54, twee
de, derde, vierde en vijfde l id, en 64, sub 
1°., 3°., 4°. en 6°. der Ongevallenwet 1921 , 
zooal s dat bes! u it laatstelijk gewijzigd is bij 
K oninklijk besluit van 12 September 1932 
(Stbl. n°. 467). S. 72. 23 F ebruari. 

Onteigenin g. 
- Arres t van den H oogen Raad. ( Onteigening 

in het belang der Volkshuisv esting. - Artt. 
92, 92a O.W.) - Art. 92 O.W. ve,·biedt met 
de bestem1ning van plantsoen in een uit
breidingsplan rekening te houden bij de be
paling van de werkelijke waa,·de van het 
onteigende, het bevat zoodanig voo1·schrift 
niet ten aanzien van bedrijfsschade. ( De 
gel egenheid om als bouwexploitant winst te 
behalen was aan de onteigenden reeds ont
nomen door de op het uitbreidingsplan aan 
den grond gegeven bestemming als plant
soen.) - Art. 92a O.W. onde,·sch eidt niet 
tu~schen kosten, welke door de bouw exploi
tanten en die, welke door de gemeenschap 
behooren te worden gedragen, doch hee ft 
geheel algemeen het oog op alle kosten, 
welke degeen, die grond als bouwterrein in 
exploitatie wenscht te brengen, krachtens in 
de gemeente geldende regel en verschuldigd 
is. - De in art . 2a detr Verordening der ge
meente H illegersberg van bouwexploitanten 
geëischte bijdrage van f 2.50 pe,· M2. netto
bouwgrond voor het in bouwexploitatie bren
gen van gronden valt onder art. 9/!a. 

81 J anuari. 
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- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteigening 
in het belang der volkshuisvesting. - Art. 
92 O.W.) - M et de volgens het uitbreidings
plan aan het aangrenzend oevergebied van 
het ter onteigening aangewezen wate,· ge
geven bestemming tot plantsoen moet bij de 
waardeschatting rekening worden gehouden. 
- Art. 92 O.W. is niet toepasselijk omdat 
onder "het onteigende" slechts het water 
van de plas is te verstaan. - Algemeene 
waarde van het onteigende op 4 cent per 
M2. gesteld. (Deskundigen hadden aan een 
strook van het onteigende tot een diepte van 
12 M. langs den oever een bijzondere waarde 
toegekend, omdat in het algemeen eigena,·en 
van aan het water grenzende bebouwde per
ceelen gaarne een stukje water bezitten, om 
daardoor meer vrijheid te verkrijgen.) 

Sl J anuari. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig.wet 

a1·t . 92a.) - De grief , hierop steunende, dat 
het vonnis voo,· de wijze van berekening der 
schadeloosstelling en de 1notiveering daarvan 
naar het verslag der deskundigen verwijst, 
mist f eitelijken g,·orulslag. - De R echtb. 
hee ft de schadeloosstelling bepaald op f 1.28 
per M2 op g-rond, dat het terrein gelijk
waardig is aan een te Z wolle voor f 2 per 
M2 verkoc'ht terrein, doch niettemin niet f 2 
per M2 waard is, 01ndat zijn waarde wordt 
gedr-ukt door de omstandigheid, dat de ge
meente Kampen eenige ter plaatse gelegen, 
van het onteigende weinig verschillendJe, ter
reinen in der minne heeft verkregen voor 
gen.iddeld f 0.46 per M 2 en deze, nadat zij 
bouwrijp zijn gemaakt, voor lagen prijs van 
de hand zal kunnen doen. - De stelling, daJ, 
a,·t. 92a Onteig.wet voor de waardebepaling 
een bouwexploitatierekening eischt, st'eunt 
niet op de woord.en of op de geschiedenis 
van het artikel, lbetwel k el ke wijze van 
waa1·debepaling toelaat, mits daarbij tot hun 
recht komen de factoren, waar-rnede lcrach
tens het artikel bij het bepalen der waa,·de 
rekening moet wurden ge houden, hetgeen 
hie,r het geval is. 7 Februari . 

- Wet tot verklari ng van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfd ienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor vergrooting van het landingsterrein 
van het luchtvaartterrein Schiphol. 

S. 157. 20 April. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, e rfdi enst
baarheden en andere zakelij ke rechten, noo
dig voor den bouw, in de gemeente Nijme
gen, van eene electrische centrale met bij
komende werken ten behoeve van de electr i
c iteitsvoorziening van Gelderland. 

S. 158. 20 April. 
- Wet tot verkl ar ing van het algemeen nut 

der onte igening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor den aanleg van _een vaart tussch «:~ 
de oord- en de Zuid-emderplas, met b1J
komende werken in de gemeente Nieuw
koop. ' S. 159. 20 April. 

- Wet tot verkl.aring van het algemeen nut 
der onteigen ing ten behoeve van werken, 
noodi g voor vereeniging van de stations 
Winterswijk .W .S. en Winterswijk G.O.L.S. 

S . 160. 20 April. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteige
ningswet art. 52.) - B eroep niet-ontvanke
lijk verklaard omdat de voorziening in cas
satie op den vierden dag na de uitspra,a.k 
hee ft plaats gehad. - D e derde dag was de 
Goede Vrijdag, derhalve niet een dag, waar
op ingevolge a1·t. 68 van R eglement I , vast
gesteld bij K. B. va:-i 14 Sept. 18S8, S. 86, 
een uit een wettelijk voorschrift voortvloei
ende verhindering bestond om de verklaring, 
waardoor de voorziening plaats vindt, af te 
l eggen. 28 M ei. 

- Ar-r·est van den H oogen, Raad. (Onteig.wet 
a.,·t. 40.) - T en onrechte heeft de R echt
bank dezen factor in aanmerking genomen, 
nu vaststaat, dat die nieuwe R ijksweg be
hoort tot de toegangswegen., waarvoor de 
onteigening wordt gevraagd, en, voor zoo
veel hier van belang, zal worden aangelegd 
op het te onteigenen goed. Onde,· de werke
lijke waarde volgens OJrt. 40 Onteig.wet kan 
niet gerekend worden de waardevermeerde
ring teweeggebracht door niets anders dan 
hetgeen de onteigenaar zel f op het te ont
eigenen goed aanl egt. - V e1'0ordeeling in 
de kosten van cassatie aangehouden, nu de 
verweerder de bestreden beslissing niet heeft 
uitgelokt en het middel niet he,.eft bestreden. 
- Anders Proc.-Gen. Tak, (die in de be
slissing der R echtb. niet leest wat de H. R . 
en het rniddel er in lezen. R ed.) 30 M ei. 

--:-- Wet tot verkl aring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceel en, erfd ienstbaar
heden en andere zakelijke rechten noodig 
voor verbreed ing van het kanaal door Zuid
B evel and en verhooging van de spoorweg
brug over dat kanaal bij Vl ake met bijko
mende werken. S . 286. 31 Mei. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig.wet 
artt. 40 en 41.) - De grief, dat het vonnis 
niet inhoudt de gronden, waarop het rust, 
is ongegrond. De R echtb . besl iste, dat het 
resteerend terrein voor de uitoe fening van 
eischers bedrijf en het exposeeren van zijn 
producten, ook bij toekomstige uitbreiding 
van het bedrijf, g1·oot genoe g is. - De 
R echtb . heeft uitgemaakt, dat de enkel e ont
neming van een deel van eischers ter,·ein 
door de onteigening de waarde van het niet
onteigende onaangetast laat. Daarmede hee ft 
de R echtb. het eenige door eischer aange
voerde argu1nent weerleggend, de gronden 
gegeven waarop hare beslissing rust , welke 
beslissing, als van zuiver f eitelijken aard, 
niet 1net vrucht in cassatie kan w~rden be
streden. 13 Juni . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfd ienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van het verbreeden 
en verbeteren van den Geestbrugweg te Rijs
wijk. S. 404. 19 Juli . 

- A,·rest van den H oo gen Raad. ( Onteig.wet 
art. 40.) - De R echtb., de te vergoeden 
waarde der boo1nen vaststellende 011ereen
ko1nstig de p,-ijzen, welke gelet op de om
standigheden (zie a1-rest, R ed.) naar de ge
heel voor rekening der R echtb. blijvende 
feitelijke vaststelling een gegadigde, bij aan
koop der perceelen voor de daarop wassen
de, nog niet kaprijpe boortoen. thans wel zal 
will en besteden, neemt voor die boome,~ niet 
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aan een ande-re waarde dan die, w elke zij in 
hun tegenwoordigen to estand hebben op het 
oogenblik der onteigening. (De Rechtb. 
kwam tot nagenoeg hetzelfde bedrag als bij 
haar vernietigd vonnis, R ed.) 

28 Augustus. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

artt. 3, 40, 52.) - D e bedo eling van art . 3, 
derde lid, Onteig.wet is niet om den derde 
t e bel etten in het geding tot onteigening te 
blijven waken tegen krenking van de door 
hem bewee-rde rechten op het go ed, doch 
all een om, ter voorkoming van v ertraging 
daarin elk onderzo ek naar het bestaan dier 
betwiste r echten u it t e slui ten - Eischer tot 
cassatie, die overeenkom sti g artt . 35 volgg. 
der wet, zekere bevoegdheden hee ft kunnen 
uitoef enen en die t er t e11echtzitting hee;ft 
geconcludeerd en zijne conclusiën bij plei
dooi heeft ontwikkeld, heeft dus deel ge
nomen aan het geding hetwelk gel eid heeft 
tot een v onnis, waarbij, in strijd m et zijne 
conclusiën, de onteigening is uitgesproken 
van perceelen, waarvan hij beweert eigenaar 
t e zijn en waarbij de schadevergo eding is 
vastgesteld op een naar zijne stellingen te 
laag bedrag, zoodat oo k voor hem het be
ro ep in cassatie openstaat tegen bedo eld v on
nis, dat beslist ov.er r echten , die alsnog kun
nen blijken de zijne t e zij n . - Niet juist is 
de stelling, dat een pwrtij slechts dan de 
onteigening kan verkrijgen van goed, wa,ar
van zij zel ve beweert eigenaar t e zijn, in
dien de onteigening moet str.ek ken om het 
go ed vrij t e maken van last en, die daarop 
rusten. De R echtb. heeft op juiste gronden 
- zie het eerste cassatiemiddel - deze st el
ling v erworpen . - D e grie f, dat de R echtb. 
niet aan g f>e ft , welke f eiten aan hare beslis
sing omt1·en t de waarde van het goed ten 
grondslag li ggen, is ongegrond, dam· de 
R echtb ., overneniende het oordeel der des
kundigen, dat de waarde, wel ke de percee
len voo1· eischer tot cassatie (b edo elden 
" derde belan ghebbende") hebben, f 2. 50 per 
v ierkanten m eter bedraagt, den grond hee ft 
opgegeven, waarop hare beslissing r us t, ter
wijl zij niet verplicht was om nader r eken
schap te geven, waarom zij eischers beden
kingen op dit punt niet deelde. - A dv .-Gen . 
van Lier: H et cassatieberoep is niet-ontv. 
E en afgewezen intervenient is noch " partij " , 
noch "derde belan ghebb ende" . 2 Augustus. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig. wet 
artt. 3 , 40.) - Art. 3 Onteig. wet hee ft de 
strekking 011, de aanspraken van de bij de 
onteigening betrokkenen onverl et t e laten . 
De R.echtb. hee ft aan di t arti kel een on
juiste to epassing gegeven door het antwoord 
op de vraag, of eischer dan wel d e gem eente 
A msterda1n eigenaar was van het aan gren
zend perceel - welk antwoord ten deze 
voor de bepaling van de waarde van het te 
onteigenen go ed van overwegend belang was 
- te lat en a fhangen, niet van haar inzicht 
omtrent de werkelijke rechtsv,erhoudingen 
ten aanzien van bedo eld perceel, doch van 
het voorschrift van art . 8, eerste lid, Ontei g.
wet (Anders Adv.-Gen. van Lier). . 

28 Augustus. 
- - Arrest van den Hoog en Raad. (Onteig.wet 

a1·t. 40 ) . - R echtb.: Nu de gronden één 

complex vormen en als één geheel zijn te 
beschouwen en als zoodanig to ekomstig 
bouwterrein zijn, kom t d ie hoedanigheid ook 
aan elk gedeelte van het complex to e, dus 
ook aan den te onteigenen grond, al mag die 
t e onteigenen stroo k nie t bebouwd worden. 
Doorsneewaarde . - Hoog e Raad: V olgens 
de f eitelij ke vaststell ing der R echtban k is 
afzonderlij ke ver ko op van een ig deel van 
het complex en dus ook van de t e onteigenen 
stroo k zooal nie t geheel uitgesloten, dan toch 
zoo onwaarschijnlij k te achten, dat daar mede 
voor de waardebepaling geen ,·ekening be
hoeft t e worden gehouden. Onder deze om
standi gheden nioe t grondslag van de bere
kenin g van de waarde van het onteigende 
zijn de koo psom van het geheel e compl ex. 
D oor op de basis van laatstgenoemde koop
som de waarde van het onteigende naar een 
doorsneeprijs per M2 te ber ekenen, hee ft de 
R echtb . de wet niet geschonden. 

5 D ecember. 
- A rres t van den H oogen Raad. (Onteig .wet 

artt . 40, 41. ) - R echtb . : Indien van de t e 
onteigenen perceel en een st,·oo k van 4 m 
waardeloos zou worden, behoeft di t niet van 
invl oed te zij n op de waardee-rin g van den 
grond , daar dan evenzeer na d e onteigening 
een stro ok 'IJ(Ln die breedt e aan de nieuwe 
grens gel egen daarom waardelo os wordt , zoo
dat uit dien hoofde aan gedaagde te die·r 
zake schadevergoeding wegens waardeve,·
m indering van het niet-onteigende zouden 
toekomen. - H oo ge Raad: D e vermindering 
van de waa,·de van het niet-ont eigende is 
terecht als het onmiddellijk en noodzakelijk 
gevolg der onteigening beschouwd. Omtrent 
d e do or eischer genpperde m ogelijkheid, nl. 
dat ten gevol ge van voor11ielde waardever
m indering een ander deel van het niet-ont
eigende in waarde zou vermee,·deren , staat 
niets vast, zoodat de R echtb. de we t niet 
heef t geschonden doo,· ,net deze mogelij kheid 
geen r ekenin g te houden. D e grief, dat de 
R echtb. sl echts heeft gel et op waardever
mind ering van een gedeelte van het nie t
onteigende en niet op waardevermindering 
van het niet-onteigende in zijn geheel mist 
f eit elijken grondslag. 12 D ecember. 

011enbare Vervoermiddelen. 
- Arres t van den H oo gen Raad. (Sv. art. 

430 ; W et Openb . V ervoermiddelen a1·t. 15.) 
- D e vrijspraak enkel hierop berustend, dat 
de R echtb. aanneemt , dat onde,· ,,autobus" 
alleen kan worden verstaan een moto.rrijtuig, 
dat aan een autobusdienst, dat is aan een 
duurzaam verkeersbelang is dienstbaar ge
maakt, en dat van een " autobusdienst" geen 
sprake is, indien m en wel bereid is om da
gelijks ritten te ondernem en, do ch zulks on
.1,er voorbehoud van voldoende deel name van 
het publiek, is niet een vrijspraak in den zin 
van art. 430 S v. - D e R echtb. heeft aan het 
begrip "ge,regeld" van art. 15, l id 1, W et 
Openb. vervoer,niddelen een onju is te betee
kenis gehecht. - D e bestemming tot gere
geld vervoeren moet geacht worden aan
wezig te zijn, indien m en zich be1·eid ver
klaart 01n dagelijks met motorrijtuigen een 
bepaalden rit te ondernenien, ook al stelt 
men - gelijk het slot van art . 15 lid 1 W et 
Openb. V ervoer1niddel en mogelijk acht -
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dit vervoe.r afhankelijk van de voldoende 
deelname aan dien rit, daar deze voorwaarde 
de bes tem,ning om geregeld te vervoeren 
niet raakt. 8 Januari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Wet Open
bare V ervoerrniddelen art . 15 .) - De R echt
bank hee ft de niet aanwezigheid van een 
ve,·gunning voo,· het onde,·houden van een 
autobusdienst Nijm egen-Eindhoven aange
nomen ondanks het bestaan van vergunnin
gen elk voor een deel van het traject ( Nij-
1negen-Grave en Grave-Eindhoven), op de 
enkel e overweging, dat een vergunning voor 
den rechtst,·eekschen dienst voor het geheel e. 
traject is geëischt. Zij hee f t daarbij voorbij
gezien, dat weliswaar het hebb en van afzon
derlijke ve.rgunningen voor twee, zij het aan
sluitende trajecten niet noodzakelijk insluit 
de vergunning tevens voor een rechts tree k
schen diens t over de beide trajecten geza
menlijk, doc h dat anderzijds de concrete 
inhoud en strekking van die afzonderlijke 
vergunningen een zoodanige kan zijn, dat 
daarin tevens vergunning voor den recht
streekschen diens t ligt opgeslo ten . De Rb. 
had dit punt nader moeten onderzoeken, 
zulks te eerder, nu in dit geval de afzonder
l ijke vergunningen afkomstig zijn van twee 
provinciale besturen, el k fj eldend van het in 
de betrokken provincie gelegen deel van het 
geheele traject . 8 Januari. 

- Bes luit, houdende bes lissing op de beroe
pen, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Ve,·voei·m,iddelen ingesteld tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Noord
Holl and van 27 April 1932" nos. 77 en 78. 

ö . 91. 6 M aar t. 
- K oninklijk besluit. (W et openbare vervoer

middelen Art. 1 j 0 art . 15.) - Autobussen, 
bestemd tot het maken van rondritten door 
gedeel ten van het land, zijn openbare mid
delen van vervoe,· in den zin van art. 1 j 0

• 

art. 15; de omstandigheid, dat de rondritten 
slechts gedurende een deel van het jaar wor
den gehouden, ontneemt daaraan niet het 
karakter van geregelden dienst. - De voor
waarden, dat enkel plaatsbewijzen mogen 
wo ,·den afgegeven voor het geheel e trajec t 
en het vervoer beperkt wordt tot die reizi
gers, die bij den aanvang van den rondrit 
zijn ingeste gen, leve,·en voldoenden waar
!Jorg op tegen het onttrekken van reizifjers 
,1,an bestaande diensten tusschen in den 
rond,·it gel egen plaatsen. 1 5 Maart . 

- Arres t van den Hoogen Raad. (W et Openb. 
V ervoer?niddelen a,·tt. 1, 12, 15.) - I n ver
band met de strekking der betrokken wets
bepalingen is onder " autobus" . in den zin 
van de W et Openb. V ervoermiddelen, te ver
staan elk motorrijtuig, diens tdoende als 
openbaar middel tot vervoer van personen, 
waarbij het dus onverschillig is, of zulk een 
1noto1·,ijtuig op zichzelf - dus onafhankelijk 
van den door dat voertuig ve,-richten diens t 
als openbaar vervoer,niddel voor personen 
- niet met den naam autobus pleegt te 
worden aangeduid. H et feit, dat de onder
havige motorrijtuigen taxi's zijn, kan der
halve aan <le juistheid, van <le beslissing <ler 
R echtb. niet afdoen, mits sl echts, en in zoo
verre, die taxi's dienst <leden als openbaar 
ve'MJoermiddel voor personen. - De grie f , 

welke betwist, dat <le on<lerhavige motorrij
tuigen inderdaad waren "openbare middelen 
van vervoer" faalt , daar de R echtb. feitelijk 
vaststelt, dat de onàJerhavige moto,-rijtuigen 
de diens tregeling van de D .A .M. autobus
<lienst volgden, waardoor voormelde conclu
sie vol kom en gerecht=rdigd is. - [A n<lers 
Adv.-Gen. Wijnvel<l. ] 28 M ei. 

- Besl uit, houdende beslissing op de beroe
pen, ingevolge artikel 3 der Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de besch ik
kingen van Gedeputeerde Staten van Zee
la nd van 8 April 1932, n°. 218/lc en van 
10 Juni 1932, n°. 297/3, beide 2de Afdee
ling. S. 412. 19 J uli . 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Sv . artt. 
103 en 354; W et Openb. vervoermiddelen 
art. 12 .) - M.et de overweging, dat blijkem; 
de verklaring van den Ambtenaar 0. M . de 
inbeslagne1ning op <liens last is geschied 
door den R ijksveldwachter, onverwijld, nadat 
deze had geconstateerd,, dat req. opnieuw 
had overtred en het bepaalde bij art . 12, 1 
der W,et Openb. V ervoermiddel en, is de be
schikking tot weigering van <le opheffing 
van het beslag op het 1noto1-rijtuig, zoowel 
t. a. v . de vraag of req. als verdacht van het 
plegen van d e overtreding van art. 12, al. 1 
kon worden aange,nerkt als ,n. b. t. req.'s 
g,·ief , <lat zijn auto niet de bestemming had 
om geregeld, langs een bepaalden weg per
sonen, die zich daarto e aanmelden, te ver
voeren. in dezen stand, der zaak voldoende 
m et redenen o,nldeea . - 'sR echters overwe
ging, dat d e onbruikbaar?naking van het 
motorrijtuig zou kunnen worden bevolen om 
de in de beschikking genoemde ,·eden, houdt 
tevens de besl issing in, dat de inb eslagne-
1ning steunde op 1lrt. 95 S v., niet in strijd 
was m et de wet en door het belang der straf
vordering werd gevorderd. - T erecht be
sliste de Kantonr., dat onbruikbaarmaking 
van het motorrijtuig op gronden, aan het 
algem een belang ontleend, zou kunnen wor
den gelast, op g,·ond rlat het een alge"Men 
belang moet worden geacht, dat een gecon
cessioneerde autobusonderneming finantieel 
in staat is om den dienst uit te oef enen zon
<ler in <lit opzicht de concurrentie te moeten 
ondergaan van den houder van een z.g. taxi, 
die m ede geregeld en langs denzelfden weg 
een diens t uitoefent. 10 S eptember. 

- Arrest van den H oo gen Raad. (Wet Openb . 
V ervoermiddelen art. 19.) - De t.l.l. : ,,dat 
hij op 1 Jul i 1933 des namiddags omstreeks 
1 .15 uur in de gem eente Leeuwao·den als on
dernem er van een autobus<lienst L eeuwar
den-Amsterdam en vice-versa via den Af
sluitdijk, in welken dienst toen aldaar door 
S. v. E . als bestuu,·der m et een autobus werd 
gereden ove,· den openba,·en we g den Har
lingerstraatweg, genoemden dienst zonder 
vergunning in werking hee f t gehouden", be
vat m eJt voldoende duidelijkheid het telaste
gel eg<le feit, dat req. op tijd en plaats voor
m eld zonder vergunning een autobusdienst 
in werking heeft gehouden. D e rlagvaarding 
voldoet aan h,et bepaalde in art. 261 S v . 
Blijkens d e door req .' s ge"iachtigde voor het 
H of gedane opgaven en gevoerde ver<le<li
ging , was trouwens het telastgelegde voor 
di en gemachtiçde, dus ook voor verd ., vol-
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komen duidelijk. - N iets verbiedt den ,·ech
ter voor het bewijs gebrui k te maken van 
een op het bedrijf van verd. betrekking heb
bende gedrukte dienstregel ing betreff ende 
derg elijke autotochten, ook al, loopt de t.l.l. 
over een vóór het tijdvak, waarop die dienst
ngeling betrekking heeft, in werking hou
den van ,een autobusdienst tusschen de be
trokken plaatsen . - H et feit, dat op 1 Jul i 
1933 11,et een autobus in de gem eente 
L eeuwarden is gereden , verhind e,·t nie t, dat 
dit rijden geschiedde in de uitoefening van 
d en autobusdienst L eeuwarden-A nisterdam. 
- Uit de gebezigde bewijsmiddel en hee ft 
het H of de conclusie kunnen trekken, dat , 
hetgeen req. ondernam, het in we,·king hou
den van een autobusdienst was, waar voor 
geenszins noodi g is , dat dagelijks werd ge
reden noch ook dat langs den weg zich aan
meldende personen worden vervoerd. 

15 October. 
- A rrest van den Hoogen Raad. ( K. B. 13 

J ul i 1 80, S. 121 art. 5 L ; r . art. 2.) -
H et is i . c. niet twijfelachtig, dat gereq., die 
di enstdoende al,s bestuurder van een autobus 
van Wijk bij Duurstede naar Amersfoo,·t en 
o,ngeke e1'fl, niet hee ft voldaan aan de hem 
bij art. 5 L., lid 3 van het K . B. van 31 
J uli 18 0 opgelegde verplichting, het straf
baar feit in N ederland hee ft begaan . - De 
toepasselijkheid van de N ederlandsche Straf
wet wordt in de artt. 2 vlg. S r . ge·regeld. 
De strafb epai,ing zel ve, i . c. art. 5 L i . v . m . 
art. 12 lid 5 W et Openbare V ervoer,nidde
l en, behoeft niet den eisch te bevatten, dat 
de overtreding in N ederland is gepleegd. 

19 N ovemb er. 
- Ari,est van den H oogen Raad. ( ,,Autobus" 

,,openbare middelen tot vervoer van pe,·so
nen" in de W et Openbare V ervoermiddel en 
- ,,Rechtsbeslissingen" in ko ,·t geding.) -
Uit het bestreden a,-rest blijkt n·iet, dat het 
H of bij zijne beslissing is uitgegaan van een 
andere beteekenis van den term "autobus" 
dan waa,·in de W et Openbare V ervoermidde
l en dien term bezigt. - H et Hof hee ft riiet 
voorbijgezien dat ond er " openbare m iddel en 
tot vervoer van personen" in die wet slechts 
worden verstaan voertuigen, die bestemd zijn 
om geregeld langs een bepaalden weg de 
personen, die zich daartoe aanmelden , te 
vervoeren, daar het beslist dat voo·rshands 
geno egzaani is gebleken, dat v . d. Laan al
thans aan een deel van d e door hem ge
exploiteerde auto's die bestemming wèl hee ft 
r1egeven. - 's H ofs uitlating dat voor de 
toepassing van art. 15 der wet nie t noodig 
is, dat het vervoer op vaste tijdsti'Pl)en ge
schiedt, is slechts een beschouwing ten over
vlo ede, daar het Hof tevens vaststelt dat 
i . c. luet vervoer op vaste tijdstippen ge
schiedt , zoodat de tegen deze ,·echtsbeschou
wing ge,·ichte grief geen onde1"Zoek vereischt . 
- ( Adv .-Gen . W ijnveldt bovendien: De ,nee
ning na,nens verweerster in cassatie bij plei
dooi aan gevoerd, dat i. c. door het !lof geen 
rechtsb eslissing gegeven is, waar het een 
uitspraak in kort geding betref t, zoodat reeds 
daaro,n het bero ep in cassatie zou ,noeten 
worden verworpen, is niet juist. Al betreft 
het i. c. sLechts een voorziening in voo,·raad, 
niettemin zijn door het H of zee,· zeker 

rechtb eslissingen gegeven door zijn uitleg
ging van ve,·schillende bepalingen der W et 
Openbare V ervoermiddel en.) 

22 No vember. 
Ou1lerdomsverzekerln g. 
- Zie Invalidite its- en Ouderdomsverzekering. 

Paspoorten. 
- Wet tot wijzig ing der Wet op de K a nselarij

rechten (Stbl. 1918, n° , 376). 
S . 315. 14 J uni. 

Pensioenen en wachtgelden. 
- Wet tot wijziging en aanvulli ng van de 

P ensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) . 
S. 281. 31 Mei . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het K oninklijk beslui t van 28 November 
1922, S. 638, tot vaststelling van de rege
ling, bedoeld in artikel 36, vierde lid, der 
Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) . 

S. 322. 18 Juni . 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

P ensioenwett,en voor de zee- en landmacht, 
Stbl. 1922, nos . 65 en 66, en van de Militaire 
Weduwenwet 1922. S. 353 . 2 Juli. 

- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 
besluit van den 4den Maart 1924, S. 91 , tot 
toepasselijkverklaring van de bepal ingen van 
het Koninklijk be luit van den 3den Augus
tus 1922, S. 479, op de onder het Departe
ment van Buitenla ndsche Zaken ressortee
rende, in het buitenland geplaatste ambte
naren, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
besluit van den 21sten J anuar i 1933 (Stbl. 
n°. 20). S. 358. 2 Juli . 

Plantenziekten. 
- Besluit, houdende bepal ingen tot bestrijding 

van den Colorado-kever. 
S. 532. 5 October. 

- Wet, houdende bepalingen tot bestrijding 
van den Coloradokever. 

S , 687. 27 December. 
Posterij en giro. 
- Besluit, houdende aanvulling en wijziging 

van den bij het Organiek Beslui t P .T.T. 
1928 behoorenden " Staat van de rangen, 
waarin het vaste ambtenaarspersoneel bij het 
Staatsbedrijf der P.T.T. is ingedeeld". 

S. 30. 26 J anuari. 
- Besluit, bepalende de uitgifte van een bij -

zonder postzegel. S. 325. 21 Juni . 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925, S . 396, het P akketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, en het Rijkstelegraafregle
ment 1934 (Besluit van den 21 December 
1933, Stbl. n°. 709). S. 370. 13 J uli. 

- Besluit tot herziening en aanvull ing van 
de voorschriften betreffende den postcheque
en g irodienst. S . 493. 28 Augustus. 

- Besluit, houdende wijziging van a rtikel 3, 
le lid van het Koninkl ij k besluit van den 
21sten Juni 1934, S. 325, bepalende de ui t
gi fte van een bij zonder postzegel. 

S. 523. 2 October. 
- Besluit, houdende het verleenen van mede

werking door het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegraf ie en Telefonie aan het in
zamelen van gelden ten behoeve van het 

ationaal Crisi comité. S. 525. 4 October. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

het postverkeer met Nederlandsch-Indië, Cu
raçao en Suriname en met het buitenland. 

S. 570. 6 November. 
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- Besluit, houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S. 396, en van het Pakketpost
besluit (Stbl. 1919, n°. 574). 

S. 571. 6 November. 
- Besluit, strekkende tot vaststelling van de 

Algemeene bepal ingen betreffende het bui
tenlandsch postverkeer van Nederlandsch
Indië (Internationaal Postbesluit 1934). 

S. 602. 27 November. 
Postspaarbank. 
- Wet tot wijziging van de Postspaarbankwet. 

S. 680. 27 December. 
P rovinciale Wetlt 
- Besluit tot onthouding van de goedkeur ing 

aan een besluit der Staten van Friesland van 
9 October 1934, n°. 4. S. 655. 8 December. 

Raa.11 van State. 
- Wet tot · wijziging van de wet, houdende 

regeling van de zamenstelling en de be
voegdheid van den Raad van State. 

. s: 275. 31 Mei. 
:Ra,llo -reglement. · 
- Besluit tot aanvulling van het Radio

contróle-reglement 1930 (Stbl. n°. 272) . 
S. 31. 26 Januari . 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Radio
Reglemen_t art. 2.) - Uit de in het vonnis 
opgenomen bewijsmiddelen heeft de R echtb. 
als bewezen kunnen afleiden, dat ve,·d. op 
tijd en plaats in de t.l.l . aangegeven een 
radio-elec//rische inrichting hee ft gebruikt al& 
in de . t.l.l. omschreven. - [Aldus ook Adv.
Gen,. van Lier; deze echter ambtshalve: in 
de t.l.l. wordt als element van de overtre
dina gemist, dat ook niet is verl eend een 
voorloopige machtiging van den Directeur
Generaal der P. T. T. ( 4° sub b K. B. van 
9 M ei 1980 S. 159). H. R. bepaalt zich tot 
behandeling van het mirldel naar zijn strek
king.] 12 Novernber. 

Rechtswezen. 
- B esluit, houdende regeling van de toelagen 

aan advocaten-raadslieden van beklaagden, 
wier zaak voor het Hoog Militair Gerechts
hof of een krijgsraad bij de landmacht moet 
dienen. S . 2. 2 J anuari. 

- Besluit tot nadere wijziging van de Gewij
zigde Rechtspleging Landmacht 1925 . 

S. 17. 19 J anuari. 
- Besluit, houdende nadere regeling van de 

signalement-kaarten. S. 38. 3 Februari. 
- Besluit tot vaststelling van voorschriften 

omtrent de taak der deurwaarders bij de 
burgerlijke gerechten. 

S . 598. 23 November. 
Registratiewet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Art. 101b 

R egistratiewet 1917. Beteekenis van het 
woord: ,,Volkshuisvesting".) - H et Hof 
h eeft terecht een historisch verband gelegd 
tusschen bovengenoemd artikel en de voor
malige bepaling van de Woningwet , en, heeft 
terecht de stelling gehuldigd, dat elke over
d,·acht aan de ge,neente van onroerende goe
deren, welke ertoe strekt uitvoering te geven 
aan een vastgesteld en goedgekeu,·d gemeen
telijk uitbreidingsplan (dus ook, zooals in 
CW!u, .een overdracht met de bes temming 
voor park- en plantsoenaanleg en niet voor 
woningbouw) een overdracht is in het be
lang der volkshuisvesting, als in genoemd 
art. 101b wo,·dt vrijgesteld. 6 Juni . 

- Wet houdende wijziging van de Registratie
wet 1917 en van de wet van 7 Augustus 
1933, S. 432, tot wijziging van die wet en 
vermindering van dividend- en tantième
belasting. S. 448. 27 Juli . 

Reis - en verblij fkosten. 
- Besluit tot nadere regel ing van de vergoe

ding wegens het gebru ik van eigen motor
rijwiel bij reizen ten behoeve van het Rij k 
gedaan. · S. 226. 2 Mei . 

- Besluit tot nadere regeling van de vergoe
dingen wegens het gebruik van eigen auto
mobiel en van eigen rijwiel met hulpmotor 
bij reizen ten behoeve van het Rijk gedaan. 

S. 503. 12 September 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot vaststelling van het Algemeen 

Ambtenarenreglement Staten-Generaal. 
S. 12. 19 Januari . 

- Besluit betreffende bezoldiging van klerken 
bij den D ienst der Belastingen. 

S. 15. 19 Januari. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 4 October 1920, S. 
772, tot instelling van een Centraal Bureau 
van voorbereiding voor ambtenarenzaken, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 5 September 1933 (Stbl. n° . 466A). 

S. 123. 24 Maart. 
- B eschikking van den Ministe,· van Staat, 

Voorzitter van den Raad van Ministers, n° . 
220, J{abinet M .R ., bet,,etfende Uitvoering 
a,·tikel 97 b, 2e lid, Algemeen Rijksambtena-
1·en,·eglement. 5 April. 

- Besluit, regelende de toekenning van ont
slag onder bijzondere omstandigheden en 
uitkeering bij overlijden aan de in de diplo
matieke-, consulaire. en tolkenreglementen 
bedoelde ambtenaren en andere onder het 
Departement van Buitenlandsche Zaken res
sorteerende, in het buitenland geplaatste 
ambtenaren. S. 137. 6 April. 

- B eschi kking van den Minis ter van Staat, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, N°. 
259 Kab. M.R. , bet,·etfende het dragen van 
,insignes of onderscheidingsteekenen doo,· 
ambtenann in dienst of in uniform. 

21 Ap,·il . 
- Wet, houdende nieuwe tijdel ijke korting op 

de wedden, vergoedingen en traktements
verhoogingen van den Raad van State, de 
Algemeene R ekenkamer, de rechterlijke 
macht en de militair- rechterlijke macht. 

S. 299. 31 Mei. 
- Wet tot nadere wijziging van de regelingen, 

houdende vaststelling van de bezoldiging van 
den Raad van State, de Algemeene Reken
kamer, de rechterlijke macht en de militair
rechterlijke macht. S. 300. 31 Mei. 

- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departement van Koloniën. 

S . 320. 16 Juni . 
- Bes lu it tot intrekking van het Koninklij k 

bes luit van 30 December 1933, S. 786, en 
tot vaststelling van eene kor t ing op het loon 
van personeel op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht in dienst van het Rijk, be" 
zoldigd volgens de in artikel 12, eerste lid , 
sub b of c van het Arbeidsovereenkomsten
besluit vermelde regelingen. 

S. 363. 12 Juli. 



R ALPHABETISCH REGISTER 1934 60 

- Besluit tot vaststelling van bepalingen be
treffende indienstneming door de Raden van 
Arbeid van personeel op arbeidsovereen
komst {Arbeidsovereenkomstenbesluit Raden 
van Arbeid). S. 368. 13 Juli . 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 {Stbl. 1933, n°. 783) . 

S. 411 . 19 Juli. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Arbeid overeenkomstenbesluit {Konink
lijk besluit van 3 Augustus 1931, Stbl. n°. 
354). S. 477. 11 Augustus. 

- Be luit tot wijziging en aanvulling van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

S. 478. 11 Augustus. 
- Besluit, houdende wijzig ing van het Tol

kenreglement voor het Verre Oosten {Stbl. 
n°. 156 van 1910) , laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van den 12den October 
1927 (Stbl. n°. 335) . 

S. 501. 11 September. 
- Beslui t tot wijzig ing en aanvulling van de 

sal arisregeling van leerling-verplegenden 
(Stbl. 1933, n°. 787). 

S . 513. 17 September. 
- Besluit tot heffing van eene korting van 

1 ½ procent op de jaarwedden en toelagen 
van het reserve-personeel der Koninklijke 
landmacht . S . 535. 6 October . 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
Bezoldi gingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934 {S. 1933, n°. 783), gewijzi gd bij 
Koninklijk besluit van 19 Juli 1934 (Stbl. 
n°. 411). S.550. 19 October. 

- Besluit tot nadere wijziging van de bepa
lingen betreffende den Geneeskundigen R aad 
van het Departement van Koloniën. 

S. 599. 23 November. 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijzig ing 

van het Ambtenarenregl ement Rijks hoogere 
burgerschol en. S. 609. 30 November. 

- Be luit tot wijziging en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijkslnveekschol en en 
Rijksnormaallessen. S . 610. 30 November. 

- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 
Ambtenarenreglement Rijksleerschol en en 
Rijks lagere scholen . 

S. 611. 30 November. 
- Besluit, houdende: a. intrekking van het 

Reglem ent voor den Tolkendienst bij de Ge
zantschappen en Consulaten in China en 
J apiin, S. 156 van 1910, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk besluit van 11 September 
1934 S. 501 ; b. vaststell ing van een nieuw 
R egl'ement voor den Tolkendienst bij de 
Gezantschappen en Con ulaten in China en 
J apan . S . 667. 15 December. 

Rijksbelastingen. 
- Besluit, houdende een bepaling betreffende 

de rechtsgebieden van de raden van beroep 
voor de directe belastingen . 

S. 61. 14 F ebruari . 
- Besluit, houdende bepali ngen betreffende 

instelling van eene schatt ingscommissie voor 
de inkomstenbelasting voor een gedeel te 
eener gemeente en van schattingscommissiën 
voor meer dan één gemeente. 

S. 146. 11 April. 
- Wet, houdende technische herziening van 

het tarief der inkomstenbelasting. 
S. 217. 26 April. 

- Besluit tot intrekking van du Overgangs
bepaling, voorkomende in het Koninklijk 
beslui t van 5 Mei 1933, S. 263, tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit va n 15 
September 1928, S. 373, houdende instel
ling van raden van beroep voor de directe 
belastingen en vaststelling van bepalingen 
nopens die colleges. S. 242. 9 Mei. 

- Wet tot wijz igi ng van art. 3 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. S. 280. 31 M ei. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( Alg. wet 
art. 161, ,-lf'abakswet art. 60 W et '82, S. 110. ) 
- I n 1>erband met het bepaalde in art. 60 , 
l id 2 Tabakswet en in de artt. 161, l etter f , 
162 en 168 der Alg. wet j 0

• 12 van de wet 
van 19 Maart 1982, S. 110 is in het be
streden arrest terecht overwogen, dat de 
omstandigheid, dat door req. te L eeuwarden 
vervoerd sigarettenpapier in het buitenland 
is vervaardigd, van belang is voor de be
oordeeling van de strafbaarheid van het 
vervoer. - H et H of he,e/t echter nu ,vel in 
zijn arrest bewijsmiddelen opgenomen. dat 
zul ks hier het geval is, doch dit had niet 
mogen leiden tot de gegeven qualificatie, 
waarop de veroordeeling van re(]. werd ge
grond, daar in de t.l.l. omtrent het al dan 
niet hier te lande vervaardigd zijn van het 
vervoerde sigarettenpapier niets voorkomt 
en daaromtrent in het arrest dan ook niets 
is verklaard. - T elaste is gelegd en be
wezen verklaard, oot het papier was onge
zegeld en ongestempeld. E chter is, inge
volge de artt . 14 en 17 van de wet van 19 
Maart 1982, het vervoer van ongestempeld 
of ongezegeld sigarettenpapier eers t straf
baar, indien de :Minister van Financiën ge
bruik heeft ge,naakt van de he11i bij art. 
14 toegekende bevoegdheid om regel en vast 
te stellen en daarvan is niet gebleken. -
R eq. ontslagen van alle rechtsvervolging. 

11 J uni . 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Al g. W et 

a1·t. 157.) - Daargelaten nog, dat niet be
slissend is, dat, gelijk het H of zegt, ten 
deze onmiskenbaar zoude blijken, dat de 
steller der dagv. buitenlandsch sigaretten
papier op het oog had, is in elk geval de 
omstandigheid, dat het ten laste gel egd ver
voer inderdaad, buitenlandsch si garettenpa
pier betrof - noodig om het vervoer onder 
art. 157 Alg. wet te doen vallen - in de 
t.l.l. noch bepaaldelijk noch als in de ge
geven omschrijving noodwendig opgesloten, 
gesteld. M et name kan dat niet wo,·den af
geleid uit het enkele feit , dat het vervoerd 
sigarettenpapier het merk " Zigzag" resp . 
,,R izla" droeg. - [Anders Adv.- Gen. B e
sier; deze n. a. v. de andere middel en: 
a. de grief , dat uit het bew~zenve1·klaarde 
niet blijkt dat het vervoer betrof goederen, 
bestemd van de eene binnenlandsche plaats 
naar de andere, is door een juis te overw e
ging van het H of bereids weerlegd. (H . R . 
80 Oct . 1922, N. J. 1928, 44, W. 10971); 
b. tegenover de overweging van het Hof, 
oot het in art. !19 Alg. W et bedoelde ver
voer niet aan alle in art. 205 Alg. W et be
doelde eischen behoeft te voldoen om te 
kunnen vall en onder het bereik de,· in dat 
artikel verm elde strafb epalingen, stelt req . 
ten onrechte, dat de wetgever van 1982 
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naast de buiten werking stelling voor siga,. 
rettenpapier van art. 162 ook art. 205 had 
moeten wijzigen om zijn doel te bereiken. ] 

1!5 Juni. 
- Wet houdende wijziging van de Registratie

wet 1917 en van de wet van 7 Augustus 
1933, S. 432, tot wijziging van die wet en 
verm indering van dividend- en tantième
belasting. S. 448. 27 J ui i. 

- Wet tot heffing van eene belasting naar 
het vermogen van instellingen van de doode 
hand. S. 528 . 5 October. 

- Besluit, betreffende uitvoering van art. 1, 
derde lid, letter d, en van art. 4, laatste lid, 
der Wet op de belasting van de Doode 
H and 1934. S. 533. 5 October. 

Roode Kruis. 
- Besluit tot vervanging van de bij lage C 

van het besluit van 5 Juli 1915, S . 306, zoo
als dit is gewijzigd en aangevuld bij Ko
ninklijk besluit van 17 December 1924, S . 
553, en van 9 Mei 1928, S. 148, houdende 
vaststelling van de beschrijving van de uni
form van de Vereeniging H et Nederlandsche 
Roode Kruis. S. 5. 3 Januari. 

RullverJrn,·eJJngswet. 
- Wet tot wijziging van een ige artikelen van 

de Ruilverkavelingswet. 
S. 597. 22 N ovember. 

Schatkistbiljetten. 
- Besluit tot nadere wijziging van he Ko

ninklijk besluit van 17 Februari 1914, S . 33, 
houdende bepalingen omtrent de uitgifte, 
opzegging, afloss ing en rentebetaling van 
schatkistbiljetten, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
30 October 1931 (Stbl. n°. 427) . 

S. 212 . 23 April. 
Scheel)vaart. 
- Besluit tot aanwijzing van krachtens artikel 

20b van het Koninklijk besluit van 26 Oc
tober 1906, S. 273, erkende classificatie
maatschappijen. S. 32. 26 J anuari, 

- Besluit tot vaststelling van een nieuw bij 
zonder reglement van politie voor het Krab
bersgat. S. 35. 30 J anuari. 

- Besluit tot vervanging van Bijlage I (model 
voor het scheepsdagboek van een zeeschip}, 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 
den 4den November 1926 (Stbl. n°. 369}. 

S. 41. 5 Februari. 
- Besluit tot vaststelling van een nieuw bij

zonder reglement van poli t ie voor de Drent
sche Hoofdvaart en het Veenhuizerkanaal. 

S. 53. 13 Februari. 
- Besluit tot wijziging van het bijzonder 

regl ement van politie voor het ederlandsch 
gedeelte der Zuid-Willemsvaa rt en de ireka
nali seerde Dieze, vastgesteld bij Koninkl ijk 
besluit van 29 Augu tus 1924, S. 432, en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Octo
ber 1928 (Stbl. n°. 388}. 

S . 68. 22 Februari . 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

bes! uit van 28 December 1925, S. 518, laat
stelij k gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
25 November 1927, S. 364, houdende wijzi
ging en aanvulling van de voorschriften 
betrek kei ijk de scheepsboekhouding. 

S. 89. 3 Maart. 
- Besluit tot wijziging van het Bijzonder 

reglement Noordzeekanaal 1933, vastgesteld 

bij Koninklijk besluit van 24 J anuar i 1933 
(Stbl. n° . 23}. S. 265. 24 Mei . 

- Arrest v-an den Hoogen Raad. (Binnen
aanvaringsreglement art. 14.) Onder 
"roeiboot" in den zin van Mt. 14 van het 
B innenaanvaringsreglement - hetwelk in de 
a1·tt. 1 en 1 t. a . v. alle vaart'uigen oplegt 
de verplichting tot het des nachts voeren 
van lichten, zoodat elk vaartuig moet vall en 
onder een der rubrieken, waarin de vaM
tuigen dan verder in het reglement zijn in
gedeeld- 1noeten worden verstaan alle klei
nere bootjes, die gewoonlijk door menschen
kracht worden voortbewogen. Daaronder is 
dus ook een kano begrepen,. 28 M ei. 

- Arres t van den H oogen Raad. (Wet' Vracht
verdeel ing Binnenscheepvaart art. 1.) - On
juist is het betoog der R echtb., dat vervoer 
binnen de gemeentelijke grenzen buiten de 
regeling der wet van 5 M ei 1933 S. 251 
valt. - Daarop behoeft. niet nader te wor
den ingegaan omdat het telast egelegde en 
bewezenverklaa,·de om andere reden niet 
straf baar is. - Art. 1 van genoenide wet be
vat weliswaa1· voor het vervoer, mits plaats 
hebbende binnen het Rijk, geen beperking 
m!. b. t. de plaats of plaatsen waar het ver
voer plaats vindt, doch brengt onniiskenbaar 
tot uitdrukking, dat het inladen. of het in 
lading nemen van de vervoerde goederen 
moet plaats hebben gehad binnen het dis
trict genoemd in het besluit als in art. 1! 
der wet bedoeld. I . c. nu noemen telasteleg
ging en bewezenve,·klaring de plaats van 
het inladen of in l ading nemen niet . [An
ders ,i1nplicite Adv.-Gen. B esier, die nog de 
v1=g stelt, of wel terecht het feit was te
lastegel egd aan dezen verdachte, die wel de 
eigenaar was van het schip doch niet de ge
zagvoerder, en deze vraag bevestigend be
antwoordt.] 18 J uni. 

- Wet betreffende opruiming van vaartuigen 
en andere voorwerpen. S. 401. 19 ·J uli . 

- Besluit tot bekrachtiging van eene wijzi
ging van de Verordening, houdende poli
tiebepalingen voor het vervoer van bijtende 
en vergiftige stoffen op den Rijn, bekrach
tigd bij Koninklijke besluiten van 24 Augus
tus 1900, S . 152 en 13 December 1910, S. 
367. S . 494. 28 Augustus. 

- Beslui t tot aanwijzing van een krachtens 
art. 20b van het Koninklijk besluit van 26 
October 1906, S. 273, erkende classificatie
maatschappij . S. 563. 3 November. 

- Arrest van den Hoogen R aad. (Wet 5 M ei 
1933 S. 1!51 art. 1.) - De bele1nmeringen, 
welke de wet van 5 M ei 1933 S . 251, bij toe
passing op den Rijn zou opwerpen 1net be
trekking tot het inladen of in lading nemen 
zijn in strijd niet 'de rechten, welke de H er
ziene RijnvOh,rtac t e toekent. ] ?nmers, onder 
"navigation" in art. 1 dier Acte nioet niet 
alleen het "varen" der schepen worden be
grepen, mam· ook - behoudens de in de 
Acte zelve voorkomende beperkingen - het 
voor bedoelde vaart inladen en in lading 
nenMn. - De wet van 5 M ei 1933 S. 251 
heeft de rechten, uit de H erziene Rijnvaart
acte voortvloeiende niet willen aantasten en 
hèèft ze ook niet aangetast. 11 December. 

- Ar-rest van den Hoogen Raad. (Wet 5 Mei 
1933 S. 251 artt . 1 en 1.) - Met "inladen" 
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wordt in art. 7 van de wet van 5 M ei 1933 
S . 251 niet all een bed oeld het geval, dat 
men persoonlijk de lading in het schip 
brengt. Over een kom stig het taalgebruik is 
onder " inladen" in di t art'. m ede begrepen 
het geval dat een schipper in zij n schip de 
ladin g laat brengen do or een el evator, waar
onder hij daarto e zijn schip hee ft gelegd. -
Ontslag van ,·echtsvervolging. H erziene Rijn
vaartacte ( zelfde besl issin g als die gegeven 
bij het voorafgaande arrest) . 17 D ecemb er. 

Scheurwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (R v. art. 

46 ; Scheurw et S . 1918 n°. 503 art . 6.) -
D e wederafroeping van de zaak ter roll e, 
wel ke door het vonnis , waartegen beroep, 
was gelast, had de strekking om te geraken 
tot de vas tstellin g van een f ei t, hetwelk de 
R echtban k voor een juiste bepalin g der scha
devergoeding noodi g achtte ( t e weten de 
vaststell ing van den tijd v an scheurin g van 
het land, waarover het geding lo opt, R ed .) . 
R e.eds hierom hee ft hetH of terecht het hoo
ger bero ep t egen dat vonnis toelaatbaar ge
acht , omdat een zoodanig vonnis , hetwel k 
dus een instructie beveelt, waarvan de be
sl issin g der zaak zel ve afhankelijk kan zij n, 
niet praeparatoir, doch interlocutoir is . -
B ij de berekening van het nadeel , hetwel k 
de Staat verplicht is den eigenaren der ge
scheurde gronden te v ergoeden , mo eten in 
aanmerking worden gebracht de vermogens
veranderingen - zoowel voord eelige als na
deel ige - wel ke ten gevolge van de omzet
ting van grasland in bouwland voor de eige
naren d er gronden zijn ontstaan. Daartoe 
behoort echter niet een ve,·go eding, wel ke 
die eigenaren van derden voo,· het overne
m en van den scheurplich t hebb en ontvan gen, 
omdat zoodanige vergoeding niet door de 
om ze tting is v eroorzaakt en dus niet als een 
door de scheuring zelve ontstaan voordeel is 
t e beschoitwen. I ndien het bedrag der ver
goed ing afhankelij k zou zijn van andere om
standigh eden dan die, welke m et de omzet
ting zelve samenhangen, zouden de voor
schrift en van artt. 8 tot 12 der Scheurwet, 
wel ke hun, die ander e dan als eigenaren een 
zakelijk ,·echt op de gescheurde gronden 
hadden, .een zekere aanspraak geven op de 
door d en Staat t e betal en schadevergo eding , 
nie t tot hun recht kom en . 22 M aart . 

Sociale verzekering. 
- Besluit tot intrekking van het K oninklijk 

besluit van 28 F ebruari 1919, S. 54, tot 
v aststelling v a n een a l g emee nen maatregel 
van bestuur , als bedoeld in de artikelen 1 
en 2 der . R adenwet, zooals dat beslui t laat
stelijk is gewijzigd bij Koninklij k besluit van 
21 F ebruari 193 3, S. 54, en tot vaststelling 
van een a l gemeenen maatregel van bestuur, 
a ls bedoeld bij de artikelen 2 en 48 der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid, Stbl. 1933, n°. 598. 

S . 301. 2 Juni . 
- Besluit ter u itvoering van het bepaalde in 

artikel 43, eerste lid, onder d van de wet op 
de Rijksverzekeringsbank en de R aden van 
Arbe id, Stbl. 1933 , n°. 598, houdende aan
wijzing van rech tshandel ingen , waarvoor de 
R aden va n Arbeid goedkeur ing van h et 
bestuur der Rijksverzekeringsbank behoeven . 

S . 306. 7 Juni . 

- Beslui t tot uitvoering van ar t ikel 2, tweede 
lid , der Wet op de R ij ksverze keringsbank 
en de R aden van Arbeid, Stbl. 1933, n °. 
598 . S . 327. 22 Juni . 

- B esluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld bij ar
t ikel 52, eerste li d, juncto arti kel 80 van 
de wet op de R ijksverzeker ingsbank ~n de 
R aden van Arbeid , Stbl. 1933, n° . 598 . 

S. 491. 28 Augustus. 
Beslu it tot intrekking van het K oninklij k 

beslu it van 18 Apr il 1921, S. 678, laatste
lij k gewijzigd bij Koninklij k beslu it van 20 
Mei 1930, S . 208, en tot vaststelling van 
de regelen nopens de verdeeling der in ar
t ikel -18 der Wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid (S. 1933, n °. 
598) bedoelde kosten . S. 547. 13 October. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
beslui t van 22 October 1928, S . 403 en tot 
vaststell ing van de regelen nopens 'de ver
deeling der in arti kel 62 der Wet op de 
R ij ksverzekeringsbank en de R aden van Ar
beid , S. 1933, n° . 598. bedoelde kosten. 

S. 548. 13 October. 
- Beslui t tot intrekking van h et koninklijk 

besluit van 15 April 1919, S. 178, laa tstelijk 
gewijzigd bij K oni nklijk besluit van 25 Mei 
1932, S. 215, en tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, a ls be
doeld in artikel 32 der Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de R aden van Arbeid 
{Stbl. 1933, n° . 598 ) . 

S. 574. 10 November . 
- W et tot wijziging van artikel I der wet van 

den 30sten J uli 1926, S. 247, tot uitvoering 
van art ikel 4, eerste lid, der Ouderdomswet 
1919 en nadere vaststelling van de middelen 
voor de dekk ing van de uit te keeren renten, 
bedoeld bij de artikelen 28 en 37 der Ouder
domswet 1919; wijzi g ing van artikel 1 7 van 
de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
R a den van A rbeid, S. 19 33, n°. 598 ; nadere 
regel ing van de verhouding tusschen het 
Ouderdomsfonds A en het Invalidi te itsfonds 
voor woveel betreft de terugbetaling van 
door het Invaliditeitsfonds aan het Ouder
domsfonds A verstrekte voorschotten. 

S. 699. 28 December. 
Spoor- en tramwegen. 
- A r.rest van den H oo gen Raad. ( V erzuim 

overweg tijdig t e sluiten. A rt. 7, lid 3, A. R . 
D . (oud), art . 8, l id 3, A. R . D . ( n ieuw) . -
D e uitdrukking "geplaatst in de onmiddel
lij ke nabijheid van den overweg" in art. 7, 
l i d 1, A. R . D . ( oud) b e t e ekent n iet anders 
dan dat de standplaats van den beam bte is 
in de onmiddellijke nabijheid van den over
weg. - W aar niet was gebl eken of aan
nemel ijk gemaakt, dat requirant, de gebods
bepal in g van art . 7 A . R . D . (oud) nie t na
kom ende, daarbij zonder schuld was, hee f t 
de Rb . hem ter echt voor deze overtreding 
strafbaar geacht . - H et op 1 A ug. 1933, dus 
vóórdat de Rb . haar vonnis wees, in werking 
getreden nieuwe A . R. D . hield voo,- ver
dachte niet de guns ti gste bepalingen in. I m
m ers het m ede bewezen ver klaarde, dat de 
overweg nog niet was gesloten toen de trein 
zich reeds op of in de onmiddellij ke nabij
heid van den overweg bevond, valt niet 
enkel onder ar t. 1 oud, m aar ook onder art . 
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8, lid 3, .nieuw A . R . D. Ook al zou in dit 
geval de trein nog niet op maar alleen in 
de onmiddellijke nabijheid van den overweg 
zijn geweest, dan zou toch het slot van laatst
genoemde bepaling ove,·treden zijn. 

3 Januari. 
- Wet tot bevorder ing van de samenwerking 

van tramwegen in den Achterhoek van Gel
derland. S. 45 . 8 Februari . 

- Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en 
van de Locaalspoor- en Tramwegwet. 

S. 343. 2 Juli. 
- Wet tot bevordering van sam enwerking van 

de tramwegen in de provincie Noord-Bra
bant. S. 345 . 2 J uli. 

- W et - tot naasting van eenige locaalspoor-
wegen. . S. 346. 2 Jul i. 

- Wet tot aanvulling van de Waterstaatswet 
1900, van de Spoorwegwet en van de Lo
caalspoor- en Tramwegwet. 

S. 526. 5 October. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen R eglement Vervoer. 
S. 561. 1 November. 

- A rrest van den H oogen Raad. ( W et Spoor
wegen beperkte snelheid art. 7 ; Gemeente
wet art. 168; Winkelsluitingswet art. 8 en 
S,·. artt. 1- 91.) - Aangenomen al dat voor
schri ft en betreffende het gebruik van sta
tionswachtkamers betrekking kunnen !,;ebben 
op "den dienst en het gebruik van locaal
spoorwegen of van tramwegen" op welk 
stuk art. 7 l id 2 der L ocaalspoor- en T ram
wegwet den gem eenteraden sl echts een be
perkt e regel ingsbevoegdheid heeft gegeven, 
moet toch worden aangenom en, dat voor
schriften betreffende het beschikbaar stellen 
van dranken in die wachtkamers daar in 
elk (l eval bui ten vallen. E en tegenargument 
kan uit art . 3 § 1 aanhef en onder e Alg. 
R egl. V ervoer niet worden geput. Genoemd 
art. 7 leverde derhalv e voor den gemeente
raad van Huizen geen bel ets.el op een tap
verbod ( voor den Zondag) voo1· wachtlokalen 
van looaalspoor- of tramwegen bij verorde
ning vast te stellen. - H et gebruiken, ver
koopen, te koop aanbieden, ten geschenke 
geven, toedienen of op eenigerl ei andere 
wijze verstrekken van dranken op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waarto e 
wachtlolc,aJ,en van locaalspoor- of tramwegen 
moeten worden gerekend - kan de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid be
treffen . - H et niet-van-toepassing zijn van 
de bepalingen der W inkelsluitingswet op 
openbare ·rniddelen van vervoer en restau-
1·ants in stations voorzoover l everingen aan 
reizigers betreft, brengt geenszins ,nede, dat 
het v,erstrekken van dranken op Z ondag in 
die inrichtingen als een onaantastbaar recht 
buiten de regelingsbevoe gdheid der gemeen
te,·aden zoude vallen, en dat niet andere 
dan bepalingen van winkelsluiting betref
fende die inrichtingen zouden mogen wo,·
den gemaakt. - H et strafbaar stellen van 
het toelaten van bepaalde handelingen, niet 
bij wege van eene algem eene bepaling van 
deelneming van strafbare f eiten, maar als 
een zel fstandige strafbaarstelling, betreft 
geenszins bepalingen der acht eerste titels 
van het E e,·s te B oek W . v . Strafr . 

5 Nov ember. 

Staatsbedrijven. 
- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden 

voor het maken van aansluiting aan de r io
leering van het Staatsvisschershavenbedrijf 
te IJmuiden en voor het leggen en onder
houden van bestrating voor uitweg in de 
bermen van de wegen van dat bedrijf, voor 
zoover niet geregeld in de voorwaarden, 
waaronder een perceel in erfpacht is uitge
geven. S. 601. 27 November. 

- Beslui t tot vaststelli ng van de voorwaarden 
voor het in gebruik geven van ruimte in de 
vischhallen en in de kelders, van terre inen, 
van bermen van wegen en van het staken
ve ld van het Staatsvisschershavenbedrij f te 
IJmuiden. S. 658. 11 December. 

-'- Beslui t tot vaststel! ing van de bepalingen 
betreffende den publieken verkoop van visch 
binnen de g renzen van de terre inen van het 
Staatsv isschershavenbedrij f te IJ mui den. 

S. 677 . 27 December. 
Strafrecht en strafvordering. 
- Besluit, bepal ende den dag van inwerking

treding van a rtikel 275 van het Wetboek 
van Strafvordering. S. 67. 19 Februari. 

- Besluit tot instelling van enkelvoud ige ka-
mers voor de vereenvoudigde behandeling 
van strafzaken. S . 379. 16 Juli. 

- Wet, houdende nadere voorzieningen ter 
bescherming van de openbare orde. 

S. 405. 19 Juli . 
Suriname eu Curaçao. 
- B eslui t tot wijzig ing van het Koninklijk 

beslui t van 24 Maart 1932 (Staatsbl ad n°. 
125, Gouvernementsblad n°. 44, Publicatie
b.\ad !! 0

• 49), houdende vaststelling van eene 
tIJdehJke kortrng op de verlofbezoldigingen 
van Surinaamsche en Curaçaosche lands
dienaren . S. 22. 26 J anuari. 

- Wet, houdende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1932. 

S . 205. 20 April. 
Wet, houdende vaststelli ng van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1934. S . 206. 20 April. 

- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselij kverklaring op 
Curaçao van het op 31 Mei 1932 te Londen 
tusschen ederland en Groot-Britannië ge
sloten verdrag, houdende bepalingen tot het 
vergema kkelijken van het voeren van rechts
ged ingen in burgerlijke en handelszaken 
(Stbl. 1933 n°. 364). S. 207 . 21 April. 

- Beslui t tot nadere wijziging van het Regle
ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar Nederland, aan m ili tairen be
neden den rang van onderlui tenant behoo
rende tot of gedetacheerd bij de trJepen in 
Suriname en Curaçao. S. 213. 24 April. 

- Besluit tot -wijziging van het Koninklijk 
besl uit van 5 M aart 1915 (Stbl. n°. 131, 
Gouvernementsbla d n°. 27) houdende rege
ling van de verblijfkosten van hen, die uit 
Suriname voor het Hoog Militair Gerechts
hof moeten verschijnen. 

S. 480. 11 Augustus. 
Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

beslui t van 5 Maart 1915 (Stbl. n°. 132, 
Publicatieblad n° . 28) houdende regeling 
van de verblij fkosten van hen, die uit Cu
raçao voor het Hoog Milita ir Gerechtshof 
moeten verschijnen. S. 481. 11 Augustus. 
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- Be luit tot het stellen van regelen voor 
Suriname tot afweer van nadeelige gevolgen 
van beperkende bepalingen door vreemde 
Mogendheden getroffen ten aanzien van het 
internationale betalingsverkeer. 

S. 589. 16 ovember. 
- Besluit tot het stellen van regelen voor 

Curaçao tot afweer van nadeelige gevolgen 
van b perkende bepalingen door vreemde 
Mogendheden getroffen ten aanz ien van het 
internationale betalingsverkeer. 

S. 590. 16 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van de toepas

selijkve rklaring op Suriname en Curaçao 
van het op 24 April 1926 te P arij ge loten 
internationaal verdrag betreffende het ver
keer met motorrijtuigen (Stbl. 1930, n• . 
133). S. 631. 30 ovember. 

- Be luit tot wijziging van het Koninklijk 
be lui t van 28 December 1933, (S. 750, Gou
vernementsblad 1934, n°. 4), houdende vast
stelling van eene tijdelijke kort ing op de 
wachtgelden, welke worden gekweten uit de 
Surinaam che geldmiddelen. 

S. 635. 1 December. 
- Wet houd nde nadere verlenging van den 

terrn i]n der opschorting van de betaling van 
rente en a floss ing ter zake van de Surinaam
sche Spoonvegleening. 

S . 648. 7 December . 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voor den Curaçaoschen dienst 
hier te lande gedurende de ja.ren 1935 en 
1936. S. 649. 7 December. 

Tabakswet. 
- Besl uit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 16 Maa rt 1922, S. 
126, tot uitvoering van enkele bepalingen 
van de Tabak wet (Stbl. 1921, n°. 712). 

S. 46. 8 Februar. i 
- A,,-rest van dJen H oogen Raad. (Tabaksw et , 

1921 a,rt. 15.) - Voor een aan een vennoot
schap onder firma verl eende beàlrijfsv,ergun
ning is slechts enkel voudig vm-gunnings
recht ve,·schuldigd en, niet zooveelvoucliig als 
er fi'l'm a:nten zijn. D e stelling toch, dat all e 
l eden der vennootschap onder firma indivi
àJueel als houders eener eigen bedrijfsver
gunning zouden moeten women aangemerkt, 
is in strijd met het systeem der wet, waarbij 
de vennootschap onder fir1na in deze wordt 
behandeld als eenh eid, al zal uit den aard 
der zaak ieder van de leden der vennoot
schap, wanneer hij als zoodanig handelt , 
door de bedrijfsvergunning worden gedekt. 

25 M ei. 
- Arrest van den H oo g en Raad. ( Alg. wet 

art. 161, Tabakswet art . 60 W et '32, S. 110.) 
- I n v,erband met het bepa,alde in art. 60 , 
l id 2 T abakswet en in de artt . 161 , letter f , 
162 en 163 der Alg. wet j 0

• 12 van de wet 
van 19 Maart 1932, S . 110 is in het be
streden arrest terecht overwogen, dat de 
omstandigheid, dat door req. t e L eeuwarden 
vervoerd sigarettenpapier in het buitenland 
is vervaardigd, van belan g is voor de be
oordeeling van de strafbaarheid van het 
vervoer. - H et Ho/ heeft echter nu wel i11 
zijn arrest bewijsmiddelen opgeno~n, dat 
zulks hier het geval is, d.och dit had niet 
mogen leiden tot de gegeven qualificatie, 

waarop de veroordeeling van req. werd ge
grond, daar in de t.l.l. omtrent het al dan 
niet hier te lande vervaardigd zijn van het 
vervoerde sigarettenpapier niets voorkomt 
en daaromtrent in het arrest dan ook niets 
is verklaard. - T elaste is gel egd en be
wezen verklaard, dat het papier was onge
zegeld en ongestempeld. Echter is, inge
volge de artt. 14 en 17 van de wet van 19 
Maart 1932, het vervo er van ongestempeld 
of ongezegeld sigar,ett enpapier eerst straf
baar, indien de M inister van Financiën ge
bruik heef t gemaakt van de hem bij art. 
14 toegekende bevoegdheid om regelen vast 
te stellen en daarvan is niet g ebleken. -
R eq. ontslagen van alle rechtsvervolging. 

11 Juni. 
Tarwewet. 
- A'l'rest van den Hoogen Raad. ( Tarwewet 

1931 art. 2; Tarwebesluit 1931 art. 4 ; Ge
wijzigde Tarwebeschikking 1931 art. 4.) -
I n de telastlegging is van tarwemeel slechts 
sprake waar van r equirante, ,nolenaarster 
van beroep, wordt gezegd, dat zij in een be
paald tijdvak "tarwemeel bereidde". D oo,· 
de toevoeging "handel drijvende onder de 
fir,na weduwe A. K." is voldoende tot uit
drukking gebracht, dat het niet ging om 
bereiding van tarwemeel voor eigen gebruik 
(Art. 2, lid 2. Ta,,-w ewet). - Indien in eenig 
tijdvak in de uitoefening van eenig bedrijf 
tarwemeel is bereid, volgt daa,,-uit noodzake
lij kerwijs, dat in dat tijdvak tarwemeel voor
handen is geweest. Daarom sluit ook de in 
art. 4 Tarwebesluit aan den Minister gege
ven bevoegdheid om het houden van regis
ters voor te schrijven o. m. aan hen, die 
tarwerneel voorhanden hebben, in zich d e 
bevoegdheid om zoodanig voorschrift te ge
ven aan hen, die tarwe,neel bereiden. - Uit 
hetgeen in a,·t . 4, laatste lid, Gewijzigde 
Tarwebeschikking 1931 en in Model I is en 
mocht worden bepaald vloeit voort, dat i . c. 
het bijhouden van het register ,noest geschie
den van dag tot dag. - H et is met geenerl ei 
wettelijke bepaling in st,·ijd, dat model l van 
het register in noot a aangeeft, dat voor dr 
betreffende rubriek onder "inheemsche tar, 
wr." slechts wordt verstaan die tarwe, welke 
is gel everd door bemiddeling van de door 
,t Pn Minister toegelaten tarwe-organisaties. 
- ( A.-G. B esier bovendien: De bewoordin
r,en van art. 4 Tarwebesluit 1931 gaan ver-
1,er dan art. 2, lid 2, Tarw ewet to elaat . 
l?Prstgenoemd artikel is dan ook niet ver
hindend voor zoover betreft voor eigen ge
bruik van den vervoerder enz. bestemd tarwe
,neel.) 5 F ebruari. 

Telefoon en telegrafen. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 8 en 11 December 1933 
tusschen de Duitsche Rijkspost en het Hoofd
bestuur der Nederland che Posterijen, Tele
grafie en Telefonie en van de op 14 en 28 
December 1933 tusschen genoemd Hoofd
be tuur en de Britsche Posterijen gewisselde 
nota's tot wijziging onderscheidenlijk van de 
op 2/24 April 1926 tu schen de Nederland
sche Po t- en Telegraafadministratie en de 
Duit che R ijkspost gesloten overeenkomst, in 
zake het telegraafverkeer tusschen eder
land en Dui tschl and (S. 1926, n°. 198) en 
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van de op 13/27 April 1926 tusschen de Ne
derlandsche en Britsche Rijkstelegraafadmi
nistraties gesloten overeenkomst, betreffende 
net telegraafverkeer tusschen Nederland en 
Groot-Britannië, Noord-Ierland, de K anaal
Eilanden en het eiland Man (Stbl. 1926, 
n°. 297). S. 214. 24 April. 

- Besluit, houdende wijziging van het Post
besluit 1925, S . 396, het Pakketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, en het Rijkstelegraafregle
ment 1934 (Besluit van den 21 December 
1933, Stbl. n°. 709) . S. 370. 13 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 24 Juli/1 Augustus 
1934 te 's-Gravenhage en te Brussel namens 
de Nederlandsche Administratie der Poste
r ijen, Telegrafie en Telefonie en de Belgi
sche Administratie van de Regie van Tele
graaf en Telefoon geteekende bijzondere 
overeenkomst, betreffende het telegraafver
keer tusschen Nederland en België. 

S. 512. 14 September. 
- B esluit, houdende wijziging van het Rijks

telegraafreglement 1934 (Besluit van den 
21sten December 1933, Stbl. 709). 

S. 514. 17 September. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Rijkstelefoonreglement 1929. 
S . 516. 21 September. 

Tractateu. 
- Wet tot voorbehoud der bevoegdheid tot 

toetreding tot het ontwerp-verdrag betref
fende de invoering of de handhaving van 
methoden tot vaststelling van minimumloo
nen (Genève 1928). S. 6. 10 J anuari. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Oosten
rijksche Protocol van 15 J uli 1932, alsmede 
voorzieningen ten aanzien van die goed
keuring. S. 7. 19 Januari. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het Nederlandsch-Duitsche 
douaneverdrag, met bijlage en daarbij be
hoorend slotprotocol , alsmede van de bij de 
onderteekening van dat verdrag gewisselde 
nota's, en van het verdrag tot wijziging van 
het ederlandsch-Duitsche douane- en cre
dietverdrag van 26 November 1925, met 
daarbij behoorend protocol, beide op 27 
April 1933 te Berlijn tusschen Nederland en 
Duitschland gesloten. S. 18. 19 J anuari. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 9 December 1932 te 
Madrid op de Internationale Telegraafcon
ferentie en de Internationale Radiotelegraaf
conferentie geteekend verdrag betreffende 
de verreberichtgeving, alsmede van de op 
die Conferenties geteekende reglementen met 
de daarbij behoorende slotprotocollen. 

S. 19. 19 J anuar i. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 23 Maart 1933 
te 's-Gravenhage tusschen Nederland en 
Noorwegen gesloten verdrag tot beslechting 
van gesch illen door rechtspraak, arbitrage 
en verzoening. S. 23. 26 J anuari. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsbl~d van : 1 °. het verdrag van Genève 
van 30 Maart 1931, met bijbehoorend pro
tocol, nopens de belastingheffing van vreem
de motorrijtuigen; 2°. het verdrag van Ge
nève van 30 Maart 1931 tot het brengen van 
eenheid in de verkeersteekens. 

S. 44. 6 Februari. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 12 Maart 1933 te 
San'a' tusschen Nederland en J emen geslo
ten verdrag van vriendschap. 

S. 54. 13 Februari. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 8 Maart 1933 te 
Londen tusschen Nederland en Estland ge
sloten verdrag betreffende uitlevering en 
rechterlijken bijstand in s_trafzaken. 

S. 82. 27 Februari . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het Oostenrijksch protocol 
van Genève van 15 J uli 1932. 

S . 97. 9 Maart. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 12 

April 1933 te 's-Gravenhage gesloten inter
nationaal sanitair verdrag voor de lucht
vaart. S. 168. 20 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Tijdelijk 
Zaakgelastigde der Nederlanden te Ankara 
en den Turkschen Minister van Bui ten land
sche Zaken gewisselde nota's dd. 28 Fe
bruari 1934, houdende eene voorloopige over
eenkomst tot regeling van de handelsbe
trekkingen tusschen Nederland en de Turk
sche Republiek. S. 208. 21 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen àen N ederland
schen Gezant te Buenos-Aires en den Ar
gentijnschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken en Eeredienst gewisselde nota's dd. 
31 J anuari 1934, houdende eene voorloopige 
overeenkomst tot regeling van de handels
betrekkingen tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Republiek Argentinië, 
alsmede eene overeenkomst tot regeling van 
het betalingsverkeer tusschen beide landen. 

S 209. 23 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de verdragen van Genève 
van 19 Maart 1931 met bijbehoorende pro
tocollen: 1 °. tot invoering van eene een
vormige wet op chèques; 2°. tot regeling 
van zekere wetsconflicten ten aanzien van 
chèques; 3°. betreffende het zegelrecht ten 
aanz ien van chèques. S. 210. 23 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 1 December 1933 te 
Kaunas tusschen edei-land en Litauen ge
sloten uitleveringsverdrag. 

S. 321. 16 Juni . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de Wijziging van deel XIII, 
artikel 393, van het Vredesverdrag van Ver
sailles van 28 Juni 1919 en van de overeen
komstige a rtikelen der andere vredesverdra
gen, aangenomen op 2 N ovember 1922 in de 
te Genève gehouden vierde zitting der Inter
nationale Arbeidsconferentie. 

S. 357. 2 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 20 

Februari 1933 te Genève tusschen N eder
land en België gesloten vestigings- en ar
boidsverdrag. S. 408. 19 Juli . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 7 Mei 1934 te Londen 
gesloten internationale overeenkomst betref
fende de beperking van de productie en van 
den uitvoer van rubber. S. 436. 26 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
5 
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Staatblad van de op 22 Mei 1934 tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Praag en 
den Tsjechoslowaakschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's, waar
bij bepalingen zijn vastgesteld nopens de 
toepasselijkheid op de buiten Europa ge
legen Nederlandsche gebieden van het op 
4 December 1931 te Praag tusschen N eder
land en Tsjechoslowakije gesloten verdrag 
betreffende uitlevering en rechterlijken bij
stand in strafzaken (Stbl. 1932, n°. 232). 

S. 482. 11 Augustus. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 16 Juli 1934 tusschen 
den Tijdelijk Zaakgelastigde der Nederlan
den te Stockholm en den Finschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewissel de nota's, 
waarbij bepalingen zijn vastgesteld nopens 
de toepasselijkheid op de buiten Europa ge
legen ederlandsche gewesten van het op 
21 Februari 1933 te Stockholm tusschen 
Nederland en Finland gesloten verdrag be
treffende uitlevering en rechterlijken bij 
stand in strafzaken (Stbl. 1933, n°. 333). 

S. 505. 13 September. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 12 Juni 1934 te Parijs 
gesloten overeenkomst houdende regelen 
betreffende het bergen van t,orpedo's. 

S. 582. 13 November. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Neder
landschen Gezant te Londen en den B rit
schen Secretaris van Staat voor Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 20 en 
30 Juli 1934, houdende een tijdelijken modus 
vivendi in zake de handelsbetrekkingen tus
schen Nederland en het Vereenigd Konink
r ijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland. 

S. 594. 20 November. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 31 Augustus en 5 
September 1934 tusschen den Nederland
schen Gezant te Kopenhagen en den Mi
nister van Buitenlandsche Zaken van Est
land gewisselde nota's, waarbij bepalingen 
zijn vastgesteld nopens de t,oepasselijkheid 
op de buiten Europa gelegen gebiedsdeelen 
van het Koninkrijk der Nederlanden van 
het op 8 Maart 1933 te Londen tusschen 

ederland en Estland .gesloten verdrag, be
treffende uitlevering en rechterlijken bij 
stand in strafzaken (Stbl. n°. 82). 

S. 596 . 21 November. 
- Besluit, bepale nde de bekendmak,ug ,u het 

Staatsblad van het op 1 Juni 1934 te San
tiago de Chile tusschen Nederland en Ch ili 
gesloten verdrag t,ot regeling door middel 
van clearing van de credieten voortvloe ien
de uit het handelsverkeer tusschen beide 
landen, a lsmede van de daarbij behoorende 
op 6 Juli 1934 tusschen den Tijdelijk Zaak
gelastigde der Nederlanden te Santiago de 
Ch ile en den Chileenschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's. 

S. 612. 30 November . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 19 Juni 1934 te Lon
den gesloten overeenkomst betreffende de 
statistieken van doodsoorzaken, met bijbe
hoorend prot.ocol van onderteekening. 

S. 660. 12 December. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 20 Maart 1934 op. 
het Xde Congres der Algemeene Postver
eeniging te Caïro geteekend verdrag en de 
aldaar geteekende overeenkomsten. 

S . 670. 27 December. 
Tijd. 
- Besluit tot vervroeging in 1934 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 Juli 1908 (Staatsblad n° . 236). 

S. 81. 27 F ebruari. 
Vellig·heldswet. 
- Wet, houdende bepalingen tot beveiliging 

bij den arbeid in het algemeen en bij het 
verblijven in fabrieken of werkplaatsen in 
het bijzonder. S. 352. 2 Juli . 

Verkeersfon<ls. 
- Wet tot instelling van een Verkeersfonds. 

S. 534. 6 October. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch

keuringswet artt. 40 en 50.) - Om het 
telastegelegde tot een strafbaar feit, m . n. 
een overtreding van art. 40 der Vleesch
keuringsw et, te maken behoeft in de t. l .l. 
het niet-aanwezig zijn van den uitzonderings
toestand, in art. 50 dier wet bedoeld, niet te 
worden opgenomen. - [Adv.- Gen. B esier 
bovendien: dat de materie ( die der vleesch
keuring) voor wat betreft voor uitvoer be
stenid vleesch elders n.l . in de artt. 70-75 
der Veewet is geregeld en is strafbaar ge
steld, doet hieraan nie ts af. D e afzonderlijke 
regeling der Veewet is juist de ,·eden waar
om art. 50 v.n. die uitzondering maakt.] -
E en terzijdestelling van het verweer (dat het 
vleesch voor uitvoer bestemd was) als in het 
tweede middel aangegeven is in het arrest 
van het H of niet te vinden. 15 Januari. 

- Koninklijk besluit. - (Gem eentewet art. 
122, Vl eeschkeu,·ingswet art . 22.) - Ged. 
Staten hebben ten onrechte goedkeuring ont
houden aan een verordening op het beheer 
van het slachthuisbedrijf en den vleeschkeu
ringsdienst op grond, dat d,a,arin zouden 
moeten worden opgenomen bepalingen om
trent het sluiten van een verzekering tegen 
schade, en 01ntrent het onderwerpen aan de 
go edkeuring van hun college van bepaalde 
beslui ten, welker goedkeuring niet reeds 
k1·achtens de gemeentewet wordt geëischt. 

10 Maart . 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. artt. 

625, 1401 ; Geni.wet art. 77; Vleeschkeu
ringswet S. 1919 n°. 524 art. 8.) - H et op
roepen van ee,~ gemeente als r,artij in een 
geding in cassatie kan, zonder strijd met 
art. 77 Gem,eentewet, geschieden dooi· den 
Burgemeester dier gemeente als haa,· ver
tegenwoordiger te dagvaarden. ( l .c. was de 
niet-ontvankel ijkheid van het cassatieberoep 
opgeworpen, op grond dat niet de gemeente, 
doch de burgemeester gedagvaard was, Red.). 
- Aantasting van eens anders eigendoms
recht is niet onrechtmatig, indien deze nood
zakelijk is tot het afweren van een onmid
dellijk dJreigend e,·nsti g gevaar voor het 
l even of de gezondheid van de1·den. D e 
R echtb. hee ft kennelijk deze noodzakelijk
heid voor de gemeente Haarlem ten deze 
aanwezig geacht, indien inderdaad komt 
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vast te staan hetgeen aan de gemeente te 
bewij zen is opgelegd. 

S M ei. Blz. 522. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep, ingesteld door den raad der gemeen
te Doniawerstal tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Friesl a nd van 10 
Apri l 1934, n°. 102, l e afdeeling B , waarbij 
aan burgemeester en wethouders dier ge
m eente is voorgeschreven den keuringsvee
arts, hoofd van dienst, voor een maand te 
schorsen , tenzij hij bereid mocht zijn een 
maand verlof te vragen en daarbij de ver
pl ichting op zich te nemen onder zeke re 
voorwaarden gedurende dat verlof werkzaam 
te zij n in een abattoir. 

S . 636 . 1 December. 
Vlsscherljwet. 
- Besluit tot vaststelling van een a lge

meenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in a rtikel 17, lid 3 letter b van de V is
scherijwet. ' S. 79.' 26 Februar i. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (B. W. art. 
577 ; Vissche,-ijwet art. 17, Se lid b.) - T e
recht is de R echtb. van oordeel, dat de Z wet 
t. a. waarvan zij op feitelijke gronden aan'. 
nam, dat het een 20-tal jaren gel eden een 
bevaarbare en vlo tbare stroom was zijn ka
rakter als zoodanig niet door de o.:nstandig
heden - vermind erd verkeer door ver1nin
derde behoef te om dit vaarwater te gebrui
ken - heeft verloren; het kenmerk van zulk 
een vaarwater is immers gel egen in de be
stemming ten algemeenen dienste. Nu is 
wel iswaar de omstandigheid alleen dat het 
die functie kan vervullen daartoe 'niet vol 
do ende, doch anderzijds mag niet worden 
aangenomen, dat een zeer beduidende ver
mindering van het verkeer, waarvan - nu 
de oorzaak daarvan niet in de gestelilheid 
van het vaarwater is gel egen - niemand 
zeggen kan, hoe lang die vermindering zal 
duren en tot hoever deze gaan zal, het ko,. 
rakter van het vaarwater, met het oog op 
de artt . 577 B. W . en 17 der Visscherijwet, 
do et veranderen. - De R echtb . hee ft der
halve ter,echt art. 17, 3°. b der Visscherijwet 
hier van toepassing geacht. 12 Maart . 

- Beslui t tot wijziging van het Koninklij k 
beslu it van den 23~ten J uni 1932, S. 314, 
betreffende de registers voor de zee- en 
kustvisscher svaartuigen en het voeren van 
letterteekens en nummers door de kust
visschersvaartuigen. S. 141. 11 April. 

- B esluit tot wij ziging van het Bijzonder Vis
scherij reglement voor de afgesloten Zuider
zee {S. 1932, n°. 315) . S . 273. 30 M ei. 

- B esl uit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het verdrag van Genève van 
24 September 1931 tot regeling van de wal
vischjacht. S. 604. 27 N ovember . 

Volksgezondheid. 
- B esluit tot uitvoering van de a rtikelen 2, 

3 en 4 der Wet op sera en vaccins (Stbl. 
1927, n °. 91) en tot intrekking van het Sera. 
en Vaccinsbesluit (Stbl. 1929, n°. 424). 

S. 104. 10 Maart. 
- Wet tot verl enging van den geldigheidsduur 

van tijdelij ke bepalingen betreffende de vac
cinatie, vervat in de wet van den llden Fe
bruari 1928, S. 29, zooals zij zijn gewijzigd 
bij de wetten van 29 D ecember 1928, S . 523, 

van 30 December 1929, S. 589, van 31 De
cember 1930, S. 518 en van 29 D ecember 
1932 (Stbl. n°. 659). S. 725. 29 D ecember. 

Volkshuisvesting. 
- Arrest van den H oog en Raad. ( B . W. artt . 

625, 1401.) - [G es teld is : onrtechtmatige 
daad der gemeente jegens den eigenaatr van 
een compl ex bouwrijpen grond door gemis 
aan medewerking van de gemeente aan het 
in exploitatie brengen die,· gronden volgens 
een bestaand stratenplan en door exploitatie 
door de gemeente van hare eigen, aan be
do_~lde gronden grenzende, terreinen met af
wiJ king van_ het bestaande uitbreidingsplan.] 
- Noch uit '!'et of verordening, noch ui t 
verweerders eioendomsrecht vloeit voor de 
ge,neente de v,erplichting voort om op ver
langen van den eigenaar hare ,nedewerking 
te verl eenen om de expl,oitatie van zijn 
grnnd als bouwterrein mooelijk te ,naken. 

Zulk een verpl ichting zou sl echts haar 
007:sprong kunnen vinden in den algem eenen 
plicht van de Overheid om haa,· t'aak -
hier bestaande in de uitvoering van wette
lijke voorschrif ten betreff ende de volkshuis
v~sting - zóó te volbrengen, dat daarbij 
niet noodel oos rechtmatige belangen ge
krenkt worden. De klacht van verweerder 
komt dan ook neer op een grief tegen het 
Overheidsbel eid, welk bel eid als zoodanig 
echter niet staal ter beoordeelino van den 
burge,·lijken rechter, zoodat een mogelijke 
tekortkoming in dat beleid niet oplevert een 
on11echtmatige daad. - Ook voorzoover de 
vordering steunt op de exploi tatie door de 
gemeente van aan verweerders grond gren
zende terreinen (in afwijking van het be
staande uitbreidingsplan), waardoor het aan 
verweerder f eitel ijk onmogelijk wordt ge
maakt om op zijn terrein straten aan te 
leggen overeenkomstig het nog bestaande 
plan, is de vorderino door het H o} ten on
rechte ontvankelijk geacht. Ook deze gedra
ging der ge,neente l evert niet op een inbreuk 
op het eigendomsrecht van v-erweerder noch 
een andere onrechtmatige daad., die de ge
m eente tepenover hem tot schadevergoeding 
zou verplichten. - Anders, wat beide gron
den betreft, Proc.- Gen. Tak . 16 F ebruari. 

Vorderingen. 
- Wet, houdende gedeeltelij ke kwijtschelding 

aan drie vereenigingen met werkloozenkas 
van aan het Rijk toekomende vorder ingen. 

S. 167. 20 April. 
- We t, houdende kwij tschelding aan de te 

Batavia geve tigde handelsvennootschap 
" Firma. Volker, Aannemers" van een bedrag 
van f 400,000 wegens huur van aan het 
L and toebehoorend tinbaggermaterieel. 

W achtgelden. 
S. 169. 20 April. 

- Besl u it, houdende besl issing op het door 
den Bond van Technische Ambtenaren in 
Overheids- en Semi-Overheidsdienst te 's-Gra
venhage _namens A . Korteweg en J . Ver
sl u is, b01den gewezen ambtenaar in t ijde
lijken dienst bij den dienst der Stadsontwik
keling en Volkshuisvesting te 's-Gravenhage 
op grond van artikel LXXXVII der wet va~ 
28 Mei 1925, S . 216, ingesteld beroep. 

S . 14. 19 Janua ri . 
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Warenwet. 
- Besluit tot aanvulling van het Wijnbesluit, 

S. 1929, n°. 137, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 24 Januari 1930 
(Stbl. n° . 29). S. 51. 10 Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Warenwet 
art. 6.) - Art. 2 K euringsverordening van 
Groningen 1921 verbiedt het "verkoopen" 
van waren, die ondeugdelijk van samenstel
l ing zijn of in ondeugdelijken toestand ver
keeren, terwijl in art. 1 met "verkoopen" 
o. ni. wordt gelijkgesteld het aanwezig heb
ben in bergplaatsen bij kooplieden in ge
bruik. - Waar art. 1 niet vaststelt de be
teekenis, welke de uitdrukking "verkoopen" 
in art . 2-heeft, doch eenige handelingen op
so,nt, welke naast verkoopen mede onder de 
verbodsbepaling worden gebracht, moet bij 
veroordeeling terzake ,van een dier hande
lingen, de omschrijving van art. 1 ook in de 
qualificatie tot uitdrukking komen. - De 
opgelegde straf is op de verkeerde artikelen 
gegrond. - Quali fi catie verbeterd en juiste 
artikelen aangehaald. 5 Maart. 

- Besluit tot wijziging van het Meelbeslui t 
(S. 1924, n°. 313), laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 13 Juni 1933 (Stbl. 
n°. 320). S. 147. 16 April. 

- Besluit tot intrekking van het Consumptieijs
besluit, S. 1929, n°. 321, en tot vaststell ing 
van een nieuw Consumptieijs-besluit. 

S. 240. 9 Mei. 
- Be luit tot aanvulling van het Suiker- en 

Stroopbesluit, S. 1924, n°. 96, gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1926, Stbl. 
n°. 281). S. 262. 18 Mei. 

- Besluit-tot wijziging van het Eierenbesl uit 
(Stbl. 1931, n°. 375). S. 429. 24 Juli . 

- Be luit tot aanvulling van de Methoden 
van Onderzoek, behoorende bij het Meel
besluit (Stbl. 1924, n°. - 313), laatstelij k ge
wijzigd bij K oninklijk besluit van 16 April 
1934 (S tbl. n°. 147). S. 430. 24 Juli . 

- Besluit tot wijzig ing van het Besluit op 
vaste melkproducten {Stbl. 19112, n° . 57) , 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 15 Mei 1933- {Stbl. n°. 275). 

S. 556.- 31 October . 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Warenwet 

artt . 1, 14 en 24). - Van de bewezenver
klaring is uitgezonderd, dat het hier gold 
een eet- en drinkwaar. Dit voorbehoud kan 
gereedelijk aldJus wor,den opgevat, dat de 
bewezenverklaring slechts in zooverre van de 
t.l.l. afwijkt, dat daarin in plaats van "een 
hoeveelheid van een eet- of do-inkwaar" is te 
lezen ,,.een hoeveelheid van een waar." 
[Anders Adv.-Gen. van Lier.] - De grie f, 
dat niet blijkt, dat met bet,·ekking · tot de 
monsterneming art. 24 der Warenwet is in 
acht genomen gaat niet op, omdat de mon
sterneming, die hee ft plaats gehad slechts 

_ heeft gestrekt om na te gaan, of de waar 
was van zoodanige samenstelling, dat zij ge
schikt ·moest worden geacht vaste melkpro
ducten te vervangen, hoedanige monster
neming nie t valt onder art. 24 voornoemd. 
[Anders Adv.-Gen. van Lier.] - Art. 2 van 
het B esluit op vaste melkproducten (S . 1932 
n° . 57 ), zooals dit ingevolge de laatste wij
ziging ( K. B. 193/J, S. 275) luidt, kan geen 
steun vinden in de Warenwet, 1n,et name niet 

in art. 14 dier wet. I n het eerste lid van dit 
artikel niet, omdat - anders dan daar van 
den algemeenen maat,·egel wordt verwacht 
- niet een aanduiding wordt vastgesteld, 
doch sl echts sprake is van een naam waar
voor door Ons toesteniming wordt verl eend 
en voorts niet wo,·dt aangegeven aard of 
samenstelling van de waar, maar slechts 
sprake is van wa,·en, die in aa,,d of samen
stelling gelijken op zekere andere waren of 
ten doel zouden kunnen hebben deze te ver
vangen. H et steunt ook niet op lid S van 
art. 14, omdat dit lid slechts de 1nogelijk
heid opent, dat voor de aanduiding ,net een 
naam, waaruit de aard en de samenstelling 
van een waar niet of niet voldoende blijken, 
de koninklijke toesteniming wordt vereischt, 
dJus slechts mogelijk maakt het voeren van 
dien bepaalden naam, met v1·ijlating dan 
echter van den handel onder een anderen 
naa,n, van de koninklijke toeste11i1ning af
hankelijk te stellen. 26 November. 

Waterschappen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Art. 1 

R egl. van bestuur hoogheemraadschap .,N.
H ollands Noorderkwartier".) - H et water
schap "Hooghee11iraadschap Noord,.H ollands 
Noorderkwartier", belast met de zorg voo1· 
het onderhoud en de instandhouding van den 
Oostzaner zeedijk, waarvan het wate,·schap 
,,Polder Oostzaan·• eigenaa,· is, had een ge
deelte van den op de kruin van dien dijk 
gelegen weg zonder eenig overleg ,net den 
Polder verbreed en een afrit van dien dijk 
aangelegd op terrein van den P older, ten 
gevol ge waarvan dit terrein en een gedeelte 
van het dijklichaam waardeloos was gewor
den. De P older beschouwde dit als onrecht
matige daad en vorderde deswege schade
ve,·goeding. H et H oogheemraadschap voerde 
als verweer aan. dat hem was opgedr!kgen 
bedoelde,i weg voortdurend aan zijn bestem
ming te doen beantwoorden, hetgeen bij het 
toene,nende verkee,· verbreeding van dien 
weg en het ,naken van bedoelden afrit vor
derde, waardoor de Polder trouwens geen 
schade heeft geleden. R echtbank en H of wa-
1·en van oordeel dat de wegverbreeding en 
het maken van den afrit niet onder de taak 
van het H oogheemraadschap begrepen zijn, 
althans niet zonder schadeloosstelling aan 
den eigen,aar van den dijk. - P. -G . : Art. 1 
van het Reglement van B es tuur van het 
H oogheem1•aadschap, dat dJuidelijk is en 
waarvan dus door uitl egging langs histori
schen weg niet ,nag worden afgeweken, legt 
op het H oogheemraadschap de zorg voor het 
onderhoud en de instandhouding overeen
komstig de bestemming van den Oostzaner 
zeedijk en derhalve van den op dien dijk 
loopenden openbaren weg. Voor een verbree
ding .echter van zulk een weg in den vor,n 
van een grooter wegdek in verband met de 
groeiende verkeerseischen of voor het 11iaken 
van een nieuwen oprit laat dit artikel geen 
plaats. - H. R. : Al 111age het Je l id van 
voormeld art. 1 tot algemeene taak stellen 
de verdediging van het daaromschreven deel 
van het vaste land van Noord-H olland tegen 
de Noordzee e,i de Zuiderzee, -de daaraan in 
de leden e en 4 gegeven uitwerking bren,gt 
mee, dat het H oogheemraaà:schap zich met 
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de wegen, welke li ggen, op de aan zijn zorg 
toevertrouwde dijken of bermen van die dij
ken, niet alleen zal hebben in te lat en m et 
het oog op de mogelijke betee kenis van die 
wegen voor de verdediging van het vaste 
land tegen de zee, ,naar ook met het oog op 
hun functie voor het normale verkeer. D e 
aan h et H oogheemi-aadschap opgedragen 
zorg omvat dus mede de zorg, dat de wegen 
bij gewijzigde verkeersbehoeft en aan hun be
stemming voor h.et verkeer blijven voldoen, 
en de tot dat do el ondernomen maatregelen 
zal de eigenaar hebb en te gedoo gen. Dit zou 
slechts anders zijn, indien, gelijk het Hof 
aanneemt, het R egle,nent aan het H oog
heemraadschap voor een geval als het onder
havige den plicht oplegt om den eigendom 
van de binnen-waterkeering desnoods door 
onteigening te verwerven, doch het tl,aa1·voor 
aangehaalde art. 2 van het R eglement hee ft 
geenszins die strekking. 

18 Januari . Blz . . 511. 
- Besluit tot wijziging van het reglement voor 

het waterschap de Schipbeek. 
S. 652. 7 December. 

Waterstaat. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement 

op het baggeren en graven, het visschen van 
voorwerpen, het storten van zinkende stoffen 
en het maken van werken in de rivieren en 
stroomen, de Noordzee binnen de territoriale 
grens, de W addenzee, het N ederlandsch ge
deelte van de E ems, den Dollard en het 
IJsselmeer, onder beheer van het Rijk. 

S. 562. 3 November. 
Waterstaatswet. 
- K oninklijk beslui, . ( W et houdend algemeene 

,·egelen Wat erstaatsbestuur artt. 89 en 41. ) 
- Daa,· het bevel van Ged. Staten is gege
ven aan het polderbestuur, is de voorzitter 
van dat bestuur niet ge.rechtigd tot het in
stellen van beroep, terwijl niet is gebleken, 
dat hij het beroep hee ft ingesteld ter uit
voering van een wettig door het polder
bestuur genomen besluit . - Aangezien in be
roep niet zonder ,neer wordt bestreden, dat 
de bevolen werken noodzakelijk zouden zijn, 
doch daa,·bij veeleer het standpunt wordt 
ingenomen, dat deze werken zich niet zouden 
verdragen ,net den onderhoudspl icht, zooals 
die blijkens de geschiedenis van den polder 
in 1786 zou zij n aanvaard, betre ft het ge
schil de verplichting tot het ondernemen of 
do en verrichten de,· werken, waaromtrent 
ingevolge art. 41 niet door de Kroon, maar 
do or de R echterlijke Macht uitspraak be
hoort te worden gedaan. 26 Januari. 

- J(oninklijk besluit. ( W et houdend alge,neene 
regelen W aterstaatsbestuur art. 19. ) - De 
enkel e ornstandigheid, dat de begrootingen en 
d e 1·ekeningen van een waterschap voor voor
af gaande dienst jaren nog niet zijn vastg e
steld, kan er niet toe l eiden aan de begroo
ting van het waterschap voor een bepaald 
dienst jaar de goedkeuring te onthouden. -
T erecht heeft het waterschapsbestuur in de 
begrooting niet opgenomen een aantal door 
Ged. Staten vedangde posten, die uitvloeisel 
zouden zijn van door de voorloopige commis
sie tot inrichting van het waterschap zonder 
opd,·acht van Ged. Staten , waar zoodanige 
opdracht vereischt was, ve1·richte handel in
gen, terwijl niet is gebleken, dat het de fini-

ti e/ bestuur deze v.erplichtingen ·van de voor
loopige comrnissie ten laste van het water
schap hee ft gebracht. 2 Maart. 

- Koninklijk besluit. ( W et houdend alge
meene regel en Waterstaatsbes tuur Art. 24 
j . art. 22.) - E en afwijzende beschikking 
van Gedep. Staten op een verzoek 0 11, v.er
nietiging van een besluit d er vergade,·ing 
-van ingelanden is te beschouwen als een 
afwijzende beschi kking op een verzoek om 
vernietiging van een besluit van een wa
terschapsbestuur als bedoeld in art. 24. 
T egen zoodanige beschikking kan de,·halve 
bij de Kroon voorziening worden gevraagd. 
- E en besluit der vergade,-ing van inge
landen , strekkend tot erkenning van eenig·e 
schuldbekentenissen, kan niet worden ge
zegd te strijden met voorschriften of belan
gen, als bedoeld in art. 22. Aan gezien echter 
het besluit is genomen m et medewerking 
van een aantal personen, die zich. daarvan 
haiLden moeten onthouden omdat de aange
legenheid hun, hun bloed- of aanverwanten 
of hun principaal persoonlijk aanging, en 
niet zou zijn genomen, indien zij zich had
den onthouden, is het besluit genomen in 
strijd met de desbetreff ende bepaling van 
het Alg. R eglement voor de polders of wa
terschappen in Z eeland, en had het dus do or 
Gedep. Staten nioeten zijn vernietigd. 

2 Juni. 
- K oninklijk beslui t . ( W et houdend alge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 
- Nu de begrootingen en rekeningen van 
de vorige diens tjaren nog niet wa,·en vast
gesteld, hee ft het waterschapsbes tuur tei·echt 
in de onderhavige begrooting voor het batig 
of nadeelig slot van het voorvorig dienst
jaa,· een pro-memorie-post uitgetrokken. -
Nu het waterschapsbestuur ondanks her
haalde pogingen er niet in geslaagd is eene 
instelling te vinden, bereid om ten behoeve 
van het waterschap een crediet in rekening
courant te openen, heeft dit bestuur terecht 
nagelaten pos ten wegens opneming en af
lossing van kasgeldleeningen en wegens 
rente en kosten inzake in rekening-courant 
of op ander e wijze opgenomen kasg eldlee
ningen anders dan pro memorie in te vullen. 

7 Juni. 
- Wet tot aanvulling van de W aterstaatswet 

1900, van de Spoorwegwet en van de Lo
caalspoor- en T ramwegwet. 

S. 526. 5 October. 
- Wet tot overbrenging van een gedee lte van 

den zuidoostel ijken dijk van het Zij kanaal C 
van het Noordzeekanaal in beheer en on
derhoud bij de provincie Noord-Holland. 

S . 624. 30 N ovember . 
- Wet, houdende overbrenging van h et Rijks

stoomgemaal te Nieuwendijk met bij behoo
rende werken in beheer en onderhoud bij de 
waterschappen: de AI m en Gantel, de Zeven 
bannen, de Werkensche Polder. de Ver
voornepo lder en het ieuwl a nd van Altena. 

S . 625 . 30 November. 
- Wet, houdende overbreng ing van het Zui

derstoom gem aal, he t Z ui deraf waterings ka naai 
en het Overdiepsche stoomgemaal met bijbe
hoorende werken, in beheer en onderhoud 
bij het waterschap Het Zuiderafwaterings
kanaal. S. 626. 30 November. 
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Koninklijk besluit. (Wet houdend alge
meene regelen Waterstaatsbestuur art. 19.) 
- De enkel e omstandigheid, dat eenige ge
m eentebesturen aanl eiding hebben gevonden 
om op eigen hand de binnen het gebied 
hunner gemeente, d,och bij een waterschap in 
onderhoud zijnde wegen te brengen in den 
toestand, vereischt in het wegenplan der 
provincie, l evert voor het waterschapsbestuur 
geen voldoenden grond op om aan die ge
meenten een deel der door haar gemaakte 
kosten onverplicht te restitueeren. H et be
sluit van dat bestuur tot het aangaan van 
een geldleening te dezer zake is mitsdien 
ten onrechte door Ged. Staten goedgekeurd. 

19 December. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

meene regelen Waters taatsbes tuur art. 19). 
- T en onrechte hebben Ged. Staten goed,. 
keuring onthouden aan een besluit van een 
polderbestuur tot het voeren van een rechts
geding tegen een ander polderbestuur, nu 
de vordering van het eerst e bestuur niet was 
weersproken en van het bedrag in der minne 
geen betaling was te verkrijgen. Daaraan 
doet niet af, dat het tweede polderbestuur 
aanspraak maakt op een vergoeding van 
bepaalde kosten van het eerste polderbe
stuur, waaron,trent in dezen stand der zaak 
niet kan worden beslist, daargelaten voorts 
de vraag of langs civielrechte/ijken weg 
dienaangaande een besl issing kan worden 
verkregen. 27 December . 

- Koninklijk besluit. (Grondwet art . 191). -
Dit art., het oppertoezicht over alles, wat 
den waterstaat betref t, ·opdragend aan de 
Kroon, heeft niet de strekking om, naast de 
speciale bepalingen der Waterstaatswet 1900, 
een algemeen beroepsrecht van besluiten en 
beslissingen van Ged. Stat en te ves tigen . 
E en recht van beroe:p kan alleen aan de 
genoemde wet worden ontleend. 

'R, 9 December. 
Waterverontreiniging. 
- Koninklij k besluit. - I nstelling van eene 

commissie in zake waterverontreiniging. 
10 April. 

Wegen belastingwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. a,·t . 

450; W egenbelastingwet art. 17.) - Inge
komen is een schriftuu,·, ondertee kend: de 
raadsman van req., B. , terwijl in deze schrif
tuur wordt verklaard, dat Mr . B ., advocaat 
te Schagen, door onderteekening van deze 
schriftuur verklaart als tf'aadsman tot het 
indienen daarvan bepaaldelijk door den 
verd. de V. te zijn gemachtigd. - Op den 
inhoud van dat stuk kan niet worden gelet 
als zijnde de indiening niet geschied over
eenkomstig de regels van art . 450 Sr.; onder 
den naam van "raadsman" in dit artikel kan 
enkel worden verstaan degene, die den verd. 
als zoodanig hee ft bijges taan voor den rech
ter tegen wiens uitspraak de voorziening is 
gericht ; daarvan bl ij kt niet uit het p.v. der 
terechtzitting; Mr . B . is ook niet bij bijzon
dere volmacht tot het indienen van de schri f
tuur gemachtigd. - A ,nbtshal ve : De P olitie
rechter heeft uit de gebezigde bewijsmiddelen 
niet het bewijs kunnen putten, dat req. als 
houder toen aldaar door G. S . met een 
motorrijtuig hee ft doen rijden, zoodat zijn 

vonnis als t. a. v. de bewezenverklaring niet 
met redenen omkleed niet in stand kan 
blijven. 'R,9 Januari. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( Daad van 
vervolging in art. 7ll Sr. i. v. ni. art. 23, 
lid 2, W egenbelastingwet.) - H et feit (over
treding van art. 17 W egenbelastingwet) is 
berecht ·nadat rn·eer dan een jaar was ver
loopen nadat het was begaan. De politie
rechter was van oordeel, dat de v.erja,-ing 
was gestuit door de aangetee kende verzen
ding van verdachte van een afschrif t van het 
proces-verbaal van bekeuring ingevolge art. 
ll3, l id 2, W egenbelastingwet. - H. R .: 
a11tbtshalve: Zoodanige mededeeling kan, als 
uitgaande van een opsporingsa11,btenaar en 
niet van een ambtenaar, aan wien de v,er
vol ging ingevolge art. 24 der wet is opge
dragen, niet als een daad van vervolging in 
den zin van art. 72 Sv. worden aangemerkt. 
H et bestreden vonnis is t. a . v. de ontvanke
lijkheid van den Rijksadvocaat niet behoor
l ijk 11tet redenen 011tkleed. Vernietiging met 
verwijzing. 26 Maart. 

- A1'rest van den H oogen Raad. (W egenbe
lastingwet art. 17 ; Sv. art. 43'0.) - H et 
feit, dat iemand tijdens de ziekte van hem , 
die als eigenaar en hoofd van een bedtrij/ 
houder in den zin der wegenbelastingwet is 
van een tot het bedtrijf behoorend motor
rijtuig, als l eider van het bedrijf optreedt, 
11taakt dezen, ook dan wanneer die eigenaa,r 
zich in dien tijd nooit 11,et d!ie zaak bemoei
de en den bedn-ijfsleiàer last had gegeven 
voor alLes en ook voor de we genbelasting te 
zorgen, niet tot houder in den zin d er gem el
de wet van dat motorrijtuig. - De P oli tie
rechter is bij zijne beslissing uitgegaan van 
een onjuiste opvatting van de uitwrukking 
,,houder" in den zin der W egenb elasting
wet. Mitsdien heeft die rechter, nu immers 
11ioet worden aangeno11ten dat de dagv . het 
woord houder bezigt in den zin, welke dit 
woord in de W egenbelastingwet, met name 
in art. 17 hee ft , niet op den grondslag dier 
t .l.l . beslist, zoodat de vrijspr:aak niet kan 
gelden als een vrijspraak in art. 430 Sv. 
bedoeld. 28 M ei. 

- Besluit tot wijziging van het Koni nklijk 
besluit van 16 Juni 1930, S. 268, houdende 
vr ij stelling van wegenbelasting voor in 
Duitschland wonende of gevestigde houders 
van motorrij tu igen. S . 304. 6 Juni. 

- Besluit, houdende vrijstelling van wegen
bel asting voor in Portugal wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen. 

S. 305. 6 J uni. 
- Beslui t, houdende intrekking van het Ko

ninklijk beslui t van 27 Maart 1930, S. 115 , 
houdende vrijstelli ng van wegenbel asting 
voor in Groot-Britannië en oord-Ierland 
wonende of gevestigde houders van motor
rij tuig-en . S. 374. 14 Juli . 

- Beslui t tot wijzig ing van het K on inklijk 
besluit van 17 ovember 1928, S. 421 , hou
dende vrijstelling van wegenbelasting voor 
in Zweden wonende of gevestigde houders 

_ va n motorrijtuigen. S. 432. 25 Juli . 
Wegenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art. 

426bis; Sv . art. 339.) - E en in het alge
meen bestaand gebruik 11tet betrekking tot in 
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het openbaar voorvallende f eiten, zij het ook 
in een bepaalde omgeving, 1nag als een feit 
of omstandigheid van algemeene bekendheid 
in den zin van art. 339, lid 2, Sv. word.en 
aangemerkt. f Adv. -Gen. W ijnveldt: de 
R echtb. spreekt niet van algem eene bekend,. 
heid, maar va'f!, eigen wetenschap. Trouwens, 
wanneer beslist wordt dat plaats,elijk iets al
gern.een bekend is, is die uitspraak een fei
telijke, in cassatie onaantastba,re. ] - I nge
volge art. 6 der W egenwet, dat sl echts te 
d ezen van beteekenis kan word.en geacht, 
mag de beoordeeling van de vra,ag, of en 
in hoeverre, in afwijking van art. 14, een 
bepe,·king in het 17eb1'Uik van een openbaren 
weg is aan te nemen, ook geschieden naar 
het geb,·uik, oot van den weg plee gt t e wor
den gemaakt, zoodat de R echtb. beslissende 
dat - in ov.ereenstemrwing 1net het in de 
omgeving bestaande algem een gebruik -
van het onderhavige openbare voe tpad ook 
door wielrijders placht gebr·uik gemaakt te 
wo,·den, diensvolgens 1nocht aannemen, dat 
de bepe1·king in het gebruik zich niet t Jt 
rijwielen uitstrekt. - Op grond van de ver
klaring van den getuige K. : dat hij het 
voetpad sinds 25 jaar kent als een voetpad, 
waar iedereen langs pleegt t e gaan en te 
f ie tsen, en m ede steunende op hare weten
schap omtrent het in het alge1neen voor der
gelijke wegen geldende gebruik, kon de 
R echtb. tot hare besl issing komen en dus 
het gebruik ook door wielrijders van het 
onde,·havige voe tpad, als grond voor het be
wezen1Aed:laard "wederrechtelijke" van r eq.'s 
handeling, uit de geb ezigde bewijsmiddelen 
afleiden. [Anders de Allv.-Gen .] 

12 F ebruari. 
- K oninklijk besluit. ( W egenwet art. 20.) -

M et de toevallige 01nstandigheid, dat het 
onderhoud van d en door de gem eente in on
derhoud overgenomen we g voor den onder
houdsplichtige geen kosten placht m ee te 
brengen, aangezien hij het daarvoor noodige 
puin kosteloos ontving, behoort geen r eke
ning te worden gehouden bij het bepalen 
van de uitkeering, waartoe de van het on
de,·houd bevrijde wo,·dt verplicht . 

13 September. 
- Arrest van den H oogen Raad. (S1· . art. 427, 

6°; Sv . art. 342.) - Van toegankelijkheid 
voor een ieder in den zin van art . 4 der 
W egenwet is niet reeil! sprake, indien ge
durende den aangegeven tijd een ieder in de 
f eitel ijke mogelijkheid is gewe,est ·den weg 
te betreden; dit betreden moet tevens nie t 
weden·echtelij k zijn geweest e,i mag met 
nam e dus ook niet tegen den kenbaar ge
maakten wil van den r echthebb ende zijn ge
schied. - D e plaatsing van een bord "ver
boden toegang" voo,· hoe korten tijd ook 
geschied, ond erbreekt derhalve het tijdvak 
van dertig jaren van het eerste lid onder l 
van a,·t . 4- van genoernde wet . - [Adv .-Gen. 
van L ier voorts t. a. v . de andere middelen: 
a . de verklaring van den getuige : ,,Namens 
verd . is n,ij in J anuari 1934 verzo cht een 
landwegje om te ploegen," heeft de Kan
tonrechte,· aldus kunnen opvatten, dat de 
get. d e wetenschap had, dat degeen die d e 
opdracht overbracht, dit namens verd. de ed 
en de verklaring behoeft alzoo geen m.eening 
of gissing in te houden. - b. Ofschoon de 

Kantonr. zich beter had kunnen uitdrukken, 
hee ft hij kennelijk aangeno1nen, dat bij den 
ploege,· het schuldb es tanddeel van het straf
bare f eit ontb.-ak en dat daa,·om niet hij, 
niaar verd. als 1niddellij ke dader aanspra
k elijk is.] 29 Octobe,·. 

1Vlukelslultlugswet. 
- An·est van den Hoogen Raad. ( W inkelslui

tingswet art. 1.) - D e in wrt . 1 der W inkel 
sluitingswet gegeven omschrijving moet aldus 
wo,·den verstaan, dat de wet onder winkel 
niet sl echts overeenkomstig het spraakge
bruik verstaat de open of beslot en ruimten, 
waar of van waaruit voorwerpen of stoffen 
aan het publiek in het kl ein plegen t e wor
den verkocht of afgel everd, do ch daaronder 
- op het voetspoo,· van art. 3 d er Arbeids
wet - m ede begrijpt de ruimten, waa,· plee y-t 
gewerkt te worden in een barbiers- of kap
personde,·neming. - Onder "kappers- of baJr
bienwinkel" , d .w.z. winkel van een kapper 
of barbier, vallen dan echter ook niet slechts 
de oneigenlijk als winkel aan geduide ruim
ten, waar kappers- en barbierswerkzaam
heden wo,·den ve,·richt, doch zel fs in de eer
ste plaats en in elk geval evenzeer die ruim
ten, waa,· de kapp er of ba1·bie1· voorwerpen 
of stoffen aan het publie k in het klein pleegt 
te ve,·koopen of af t e l everen. D eze opvatting 
vindt niede steun in art. 4, l id 4, der wet. -
I n de qualificatie komt de verhouding, dat 
r eq. het hoofd was van den winkel, nie t tot 
uitdrukking (art. 10 lid 3 W inkelsluitings
wet). - Qual i fi catie verbeterd. 8 J anuari. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Verordening 
betr. herbergen, enz. in de gem . Zwijndrecht 
i . v: m. de Winkelsluitingswet.) - Uit de 
bepaling van art. 8, lid 1, aanhef en onder 
c, Winkelsluitingswet volgt geenszins, dat de 
wet een onaantastbaar r echt gee ft om in
richtingen als daar genoemd op Zonclag ge
opend te hebben en daar gel egenheid te 
geven spijzen en d,·anken voor gebruik t er 
plaatse te verkoopen. - D e strekking van 
art . 3, lid 1, der wet is enkel, dat elke rege
l ing door den /ag eren wetgeve,· van de daar
in genoemde onderwerpen i . v. ,n. winkel
sluiting zal zijn verboden. - Van zoodanig 
verband blijkt in de V erordening betr. her
bergen, tapperijen e. d. inrichtingen in de 
gem. Z wijndrecht geenszins; veeleer blijkt 
uit de verordening in haar gnheel , dat be
schern,ing van de openbare or le en zedel ijk
heid beoo gd is, waa,·mede de genieenteraad 
geheel binnen de grenzen va11 art. 168 Gem.
wet gebl even is . - Ook met andere bepalin
gen der W inkelsluitingswet strijdt de ve ror
dening niet, ver1nits die wet geene,·l ei on
aantastbaar recht gee ft op het geopend heb
ben van winkels, t erwijl andenijds de veror
dening niet kan bewe,·ken, dat winkels open 
1nogen zijn op tijden, waarop zij volgens d e. 
wet gesloten zouden nioeten zijn. - ( A .-G. 
B esier is van oordeel, dat de to egepaste be
paling van de verordening wèl ,net winkel
sluiting verband houdt en dat zij d erhalve 
i . v . ni . de besl issingen van den H. R. van 
13 F ebr. 1933, W. 12575 en van 20 Maart 
1933, W . 12599, niet verbindend is. Vervol
gens zou z. i. nog onderzo cht m oeten worden 
of het bewezen verklaarde krachtens de artt. 
2, 7 en 10 W inkelsluitingswet strafbaa,· is.) 

15 Januari. 
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- A ,·rest van den H oogen R aad. ( W inkelslui
tingswet artt. 8 en 4; Sv . art. 858). - De 
R echtb . hee f t het verweer, dat de dagv. nie
tig is, o,ndat daarin het telastegelegde feit 
niet voldoende is omschreven, ,,als onge
grond" ve,·werpende daarniede kennelijk be
doeld te zeggen, dat zij het telastegelegde 
f eit wU voldoende omschreven acht, m.et 
wel ke motiveering in het gegeven geval kon 
wo,·den volstaan. - De dagv. behel st het
geen req. ,, het essentieele" noe,nt en van 
nietigheid is geen sprake. - Evenmin als 
h,tt door requirante voo,· de R echtb. gevoer
de verweer, houden de getuigenverklaringen 
in, dat req. des Z ondags alléén spijzen en 
dranken voor het gebruik ter pl,aatse ver
koopt; di t toch moet mede vaststaan wil een 
beroep op art. S lid 1 onder C. der W inkel
sluitingswet met vrucht kunnen geschieden. 
- Art. 4 lid 1 onder a en onder d der W in
kelsluitingswet sluit de werking van art . 2 
sub a sl echts uit t . a . v. winkels, waar uit
sluitend of in hoofdzaak brood, banket, sui
kerwerk en chocolade wordt verkocht . R eq. 
heef t ninimer beweerd, dat zul ks in hare 
onderneming het geval was; integendeel 
blijkt uit de bewezenverkla,·ing, dat er all er
hande andere waren plegen te worden ver
kocht . - Quali ficatie verbeterd. - [A dv. 
Gen. B esier : Op het verweer van requirante : 
,, De in mijn tent verkochte eet- en drinkwa
ren werden gewoonlijk ter plaatse genut
tigd" had de Kan tonr. en R echtb. een be
sl issing ,noeten geven.] 16 April . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Winkelslui
tingswet art . 10 ; Sv. art. 480.) - B ij de 
verhuring van een ruimte kunnen de om
standigheden van dien aard zijn, dat de ver
huurder " hoofd en bestuurder", in den zin 
van art . 10 l id S W inkelsluitingswet, van d e 
ruimte blijft , doch die omstandigheden kun
nen ook zoodanig wezen, dat de huurder 

hoofd en bestuurder" van de ruimte wordt. 
~ De R echtb. hee ft niet beslist, dat een 
verhuurder nim'lnler "hoofd of bestuurder" 
der verhuurde ruimte kan zijn, maar all een, 
dat de gereq. op grond van de pl,aats gehad 
heb bende verhuring geen "hoofd of bestuur
der" der ruimte was, hetgeen met de door 
de R echtb. niet nader n,edegedeelde feite
lijke omstandigheden in overeenste,n,ning 
kan zijn. - Er blijkt derhalve niet, dat de 
R echtb. de begrippen " hoofd en bestuu,·der" 
in ee'/1, andere beteekenis hee f t gebezigd, dan 
a,·t. 10 voormeld en kennelijk ook de t .l.l . 
daaraan toekennen. - [A nders Adv.-Gen. 
B esier .] 1 M ei . 

- A rrest van den H oogen R aad. ( W inkel
sluitingswet art. 8.) - Onder "Zondag" zijn 
algem een erkende Christelijke fees tdagen 
niet begrepen en er is geen reden voor ai·t . 
8 W in kelslui tingswet eene andere opvatting 
te huldigen. H ad art . 8 onder " Z ondag" die 
fees tdagen will en begrijpen, dan ware het 
onnoodig geweest in l id 2 die feestdagen af
zonderlij k naast den Z ondag te vermelden . 
- Tusschen lid 1 en lid 2 bes taat geen 
tegenstrijdigh eid, omdat de vern,elding der 
feestdagen in lid 2 de bedoeling hee f t het 
verbod onder b en c in lid 1 opgenomen, 
op die dagen te beperken. 25 Juni. 

- Wet tot wij ziging der Winkelsluitingswet 
1930 (Stbl. n°. 460) . S. 450. 27 Jul i . 

- A rrest van den H oo(len R aad. ( W et Spo01·
wegen beperkte snelheid art . 7 ; Gemeente
wet art. 168; W inkelsluitingswet art . S en 
S r . artt . 1-91. ) - Aangenomen al dat voor
schrif ten betreffende het gebruik van sta
tionswachtkamers betrekking kunnen hebb en 
op "den dienst en het gebruik van locaal
spoorwegen of van tramwegen" op welk 
stuk art. 7 l id il der L ocaalspoor- en Tram 
wegwet den gemeenteraden sl,echts een li e
perkte regelingsbevoegdheid heef t gegeven, 
m oet toch worden aangenomen, dat voo,·
schriften betreffende het beschikbaa,- stellen 
van dranken in die wachtkame,·s daar in 
elk geval buiten vallen. E en tegenargument 
kan uit art . S § 1 aanhef en onde,· e Alg. 
R egl . Vervoer niet wo,·den geput . Genoemd 
art. 1 leverde derhalve voor den gemeente
raad van H uizen geen bel etsel op een tap
verbod (voor den Z ondag) voor wachtlokalen 
van locaalspoor- of tramwe gen bij verorde
ning vast te stellen. - H et gebi·uiken, ve,·
koopen, te koop aanbieden, ten geschenke 
geven, toedienen of op eenige1·l ei andere 
wijze ve1·strekken van dranken O'!) voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waa,·toe 
wachtlokalen van locaalspo01·- of t1·a,nwegen 
moeten worden ge,·ekend - kan de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid be
treffen. - H et niet-van-toepassing zijn van 
de bepalingen de1· W inkelslui tingswet op 
openbare middelen van vervoer en restau
rants in stations voorzoover l everingen aan 
reizigers betreft, brengt geenszins ,nede, dat 
het verstrekken van dranken op Z ondag in 
die inrichtingen als een onaantastbaar recht 
buiten de regelingsbevoegdheid der gemeen
teraden zoude vallen, en dat niet andere 
dan bepalingen van winkelsluiting betref 
fende die inrichtingen zouden mogen wor
den gemaakt. - H et strafbaa,· stell en van 
het toelaten van bepaalde handelingen, nie t 
bij wege van eene algemeene bepaling van 
deelneming van sti·afbare feiten, maar al s 
een zelfstandi ge strafbaarstell ing, bet,·ef t 
geenszins bepalingen der acht eerste titels 
van het Eerste B oe k W. v . Strafr . 

5 N ovember. 
Woningwet. 
- Beslui t tot vernietig ing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholl and dd. 
7 J un i 1933, wa arbij onbewoonbaarverkla
ri ng, door den raad van Amsterdam , is ge
h andhaafd van de. woningen I , II en III 
hoog, voor en achter in het perceel El ands
straat 145 aldaar. S . 28. 26 J a nuar i. 

- Besluit tot vernietig ing va n het beslui t van 
Gedeputeerde Sta ten van Noordholl and d.d . 
7 Juni 1933, waarbij onbewoonbaarverkla
ring is geha ndhaafd van woningen in het 
perceel E l andsstraat 17, te Amsterdam. 

S. 4û. 9 F ebruari . 
- Besluit tot vern ietig ing van het bes lui t van 

Gedeputeerde Staten van Noordholl and d.d. 
12 Juli 1933, n°. 125, betreffende onbewoon
t a.arverkl aring van een won ing te H aarl em. 

S. 50. 9 F ebruari. 
- Beslui t tot vernieti g ing van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holl and dd . 
7 Juni 1933, waarbij onbewoonbaarverkl a
ring is gehandhaafd va n woningen in het 
perceel H azenstraat 70 te Amsterdam. 

S. 92. 7 Maart. 
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- Besluit oot schorsing van twee besluiten 

van den raad van Loosdrecht dd. 1 Maart 
1934, oot het verleenen van bouwvergun
ning. S. 119. 21 Maart. 

- Besluit oot verlenging van de schorsing van 
een besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Rozenburg, betreffende boQwvergunning. 

S. 134. 31 Maart. 
- Beslui t oot vaststelling van een a lgemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti
kel 8, eerste lid, der Woningwet. 

S. 139. 9 April. 
- Besluit oot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Rozenburg 
d.d. 24 Augustus 1933, waarbij aan D. 
Spanjersberg aldaar vergunning is verleend 
voor den bouw van een huis aan den Boo
mendijk. S . 211 . 23 April. 

- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 36.) -
H et bezwaar van appellant tegen het vast
gesteld uitbreidingsplan, dat hij zou worden 
verhinderd op zijn grond, waarover volgens 
dat plan een weg zou worden aangelegd, een 
boerde,-ij te bouwen ingeval zijn tegenwoor
dige boerderij mocht worden. onteigend, is 
ongegrond, nu de hierbedoelde onteigening 
reeds s,edert lang is ve<rvallen, terwijl de 
kans, dat te eeniger tijd tot onteigening van 
dezen grond zal worden overgegaan, aller
geringst, zoo niet uitgesloten moet worden 
geacht. B ovendien wordt het gebruik van 
den grond als weiland, waartoe het thans 
wordt gebezigd, zoolang de geprojecteerde 
weg niet wo,·dt aangelegd, niet verhinderd, 
en wordt appellant door het projecteeren van 
den weg niet in zijn belangen geschaad, aan
gezien bij den aanleg van dien weg weer 
grond van hem aan een weg zal ko,nen te 
liggen. 26 A pril . 

- K oninklijk besl·uit. ( Woningwet art. 43.) -
T erecht hebben Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan doo,· den Raad vastg es telde 
voorschri ft en, welke beoo gen, dat uit een 
bepaalde st,·aat winkels zouden ,noeten wor,
den geweerd, aangezien deze straat een uit
gesproken ka,·akter van woons traat mist, 
daar hare bebouwing deels open, deels ge
sl oten is, zich in de straat reeds een winkel 
bevindt en een kerk in aanbouw is, terwijl 
voo,· den bouw van een tweede winkelhuis 
vergunning is aangev,·aagd. 1 M ei. 

- Besluit tot vernietiging van de besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Limburg, d.d . 
29 ovember 1933, La. 10055/6 w en 10055/6 
x, 6e afdeeling, houdende goedkeuring van 
besluiten van den raad van Sittard d.d. 3 
Augustus 1933, tot kostelooze aanvaarding 
van aan de Kromstraat gelegen grond van 
v ier particulieren. S. 235. 8 Mei. 

- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 9 j 0
• 

art. 11.) - T erecht hebb en Gedep. Staten 
goedkeuring onthouden aan een bouwveror
dening, die bepaalt dat ,,behoudens vrijstel
ling" geen gebouw mag worden opgericht 
anders dan aan een weg, die voldoet aan in 
de 11erordening omschreven eischen. H et ont
breken van een bepaling, welke de vrij stel 
lingsbevoegdheid beperkt in verband met het 
behoud van het natuurschoon ter plaatse 
door voorschri ft en ten aanzien van den on
derlingen afstand der gebouwen, is in strijd 
11i-et het algemeen belang, weshalve de ver-

ordening niet voo,· goedkeuring vatbaar is . 
24 M ei. 

- Wet oot wijziging van de Woningwet. 
S. 316. 14 Juni. 

- Besluit oot vernietiging van het besluit van 
den raad van Loosdrecht dd. 1 Maart 1934, 
waarbij aan T. W. de Touroon Bruyns te 
Amsterdam vergunning is verleend voor bou
wen op een perceel onder Loosdrecht. 

S. 318 . 16 Juni . 
- Besluit oot vernietiging van het besluit van 

den raad van Loosdrecht, d.d. 1 Maart 1934, 
waarbij aan J . F. van den Brink te Utrecht 
vergunning is ve rl eend voor bouwen op een 
terrein onder Loosdrecht. S. 329. 23 Juni . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Huizen (Noord-Holland ), d.d . 
4 April 1933, waarbij aan de bouwonder
neming " Bomens" vergunning is geweigerd 
voor den bouw van een dubbel landhuis aan 
den Nieuwen Bussumerweg. 

S. 330. 23 Juni . 
- Besluit oot schorsing van een beslu it van 

den raad van Ridderkerk, dd. 15 Juni 1934, 
oot het verleenen van bouwvergunning. 

S . 373. 14 Juli. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad van IJsselmonde dd. 28 Juni 1934, 
tot het verleenen van bouwvergunning aan 
J. Kooyman, a ldaa r. S. 435. 26 Juli . 

- Besluit tot schorsing van een besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Alkemade, 
oot het verleenen van Bouwvergunning. 

S . 476. 11 Augustus. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36.) -

G,een =ttelijke bepaling verzet zich tegen 
het nie t-opnemen van een bepaalde strook 
grond in een uitbreidingsplan. M et name 
houdt art. 36 /Je l id niet in een gebod om 
alle gronden, waarnp in de eerstvolgende 
jaren d e bebouwing zich zal uitbreiden, in 
het plan op te nemen, doch schrij ft deze be
paling slechts voo,·, hoe in een plan van 
uitbreiding de beste1n1ning van de gronden, 
voorzoover deze wordt aangewezen, behoort 
te worden bepaald. - H et opnemen van een 
project van een hoofdverkeersweg kan niet 
worden verlangd, zoolang het tracé daarvan 
niet is vastgesteld. 28 A ugustus . 

- Koninklijk besluit . ( Woningw et art . 3"1.)
T erecht hebben Ged. Staten go edJgekeurd 
een uitbreidingsplan, nu, anders dan door 
appellanten is beweerd, het bouwen ter 
plaatse niet is verboden en een verdere wij
ziging ter tegemoetkoming aan f inancieele 
bezwaren van appellanten. d,a.n reeds door de 
gemeente is geschied uit ,een . oogpunt van 
algem een belang niet toelaatbaar kan wor
den geacht, terwijl voorts het bouwen binnen 
de rooi.lijn, als door a-ppellanten gewenscht, 
door het plan niet wordt uitgesloten . 

28 Augustus. 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep van den raad van Roden tegen het 
onthouden van goedkeuring aan de bouw
verordening voor die gemeente. 

S. 507. 13 September. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad van Ridderkerk dd. 15 Juni 1934, 
tot het verleenen van bouwvergunni ng. 

S. 511. 13 September. 
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- Koninklijk besluit . (Woningwet art. 36.) -
H et is de bedoeling van den wetgever ge
weest dat voor iedere uitbreiding van de 
bebouwing, hoe klein ook, vaststelling van 
een uitbreidings-plan wordt ,;.ereischt. - De 
omstandigheid, dat aan den eigenaar van 
een deel der in het -plan begrepen gronden 
de door hem verzochte medewerking tot het 
exploiteeren van een natuurbad is verl eend, 
rechtvaardigt niet de bewering, dat hier 
eenzijdige bevoordeeling van een enkelen 
grondeigenaar zou -plaats hebben. - Al is 
de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het 
natuurbad toeneming van het verkeer ten
gevolge zal hebben, zoo zal toch daa,-door 
aan de omgeving niet haar landelijk karak
ter worà.en ontnomen. 13 September. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad van ijmegen dd. 2 ovember 
1933, betreffende bebouwing van grond aan 
den Muntweg aldaar. S. 568. 5 November. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet Art. i/8 j v. 
art. 40). - De in art . 40 aan Ged. Staten 
gegeven opdracht is van dwingenden aard. 
Heeft de Raad binnen den in art. 38 2e lid 
bedoelden termi,jn van een jaar niet een 
nieuw plan aan de goedkeuring van Ged. 
Staten onderworpen, dan is hij dus tot vast
stelling daarvan niet meer bevoegd en gaat 
zijn taak in dezen over op Ged. Staten. 

19 November. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 1.) -

T e,·echt hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsb esluit tot intrek
king van bepalingen der bouwverordening, 
die de strekking hebb en te voorkomen, dat 
aan wegen buiten het uitbreidingsplan eene 
inten.'lieve bebouwing ontstaat, temeer daar 
niet te verwachten is dat, zooals de Raad 
had betoogd, de handhaving van bedoelde 
bepalingen tengevolge zal hebben, dat de 
bouw van woningen voor het 1ninst draag
krachtig e deel der bevolking in noemens
waardige mate zal worden bemoeilijkt. 

27 Novemb er. 
- Arust van d,e,n H oogen Raad. (Woningwet 

art. 4.) - Bij de opmerking, dat ten tijde 
van de totstandkoming van de verordening 
bet1·effende de beschikbaarheid van drink
water in woningen der gemeente Vinkeveen 
en W averveen de daarbij bedreigde straffen 
van hechtenis van ten hoogste twee maan
den of geldboete van ten hoogste drie hon
derd gulden niet in overeenstemming waren 
1net d e G e1neentewet, ziet req. voorbij, d,at 
de toegepast e verordening uitvloeisel is van 
art . 1 juncto art. 4 der W oningwet, zooals 
deze luidden toen de verordening tot stand 
kwan,, terwijl art. 41 dier wet op overtre
ding der verordeningen het stellen van be
doelde straffen toeliet. - Naa1· luid van de 
verordening is het wel degelijk de gemeente
raad, die langs den aangewezen weg van het 
moeten t1·eff en van eene overeenkomst niet 
de in de verordening genoemde Drinkwater
l eiding, de eigenaren dwingt tot aansluiting 
en het aangesloten blijven aan die Drink
waterleiding en die aldus zorgt, dat drink
water beschikbaar is. Door te bepalen, dat 
de aansluiting en waterlevering moet ge
schieden op de door Gedep. Staten krachtens 
de provinciale Drinkwaterverordening go ed-

gekeurde en vastgestelde voorwaarden, heeft 
de Raad niet een deel van de regeling aan 
Ged. Staten, of eenigen onbekenden wetge
ver, overgedragen. 3 D ecember. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 86.)
De bewering van appellante, dat zij door 
het herziene uitbreidingsplan oogenblikke
lij ke schade lijdt daar onder het oorspron
kelijk plan een veel grooter deel van haar 
tei·rein voor bebouwing was bestemd, gaat 
niet. op, aangezien aan een uitbreidingsplan, 
dat periodiek pleegt te worden herzien, geen 
blijvende rechten kunnen worden ontleend. 
- Evenmin is juist de bewering van appel
lante, dat de "schadevergoedingsverorde
ning" geen waarborgen biedt, dat de eige
naar volledig zal worden schadeloos gesteld, 
nu de verordening beroep van de beslissing 
van den Raad op Ged. Staten toekent, en 
wijziging der verordening slechts mogelijk 
is door herziening van het plan zelf, die aan 
de goedkeuring van Ged. Staten is onde1·
worpen. 19 December. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet a.rt. 87.) -
T en onrechte hebben Ged. Staten goedge
keurd een uitbreidingsplan met bijbehooren
de bebouwingsvoorschriften, waarin na de 
vaststelling door den Raad op wensch van 
Ged. Staten ecnige "wijzigingen en verdui
delijkingen" waren aangebracht, zonder dat 
het gewijzigd en verduidelijkt plan inge
volge art. 37, 2e l id, vóórdat het door den 
Raad gewijzigd en verduidel ijkt werd vast
gesteld, ter inzage had gel egen. 

29 December. 
- Besluit tot chorsing van het beslu it van 

den raad van Doetinchem van 30 November 
1934, waarbij een bouwvergunning is ver
leend aan E. J . Lettink a ldaar. 

S. 736. 31 December. 
Ziektewet. 
- Besluit tot wijzig ing van het K oninkl ijk 

besluit van 27 Febru ari 1930, S . 51, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld in artikel 141 der 
Z iektewet, houdende afwij kende bepalingen 
voor personen in d ienst van ke rmisre izigers, 
schippersknechts, bij wij ze van werkverschaf
fing te werk gestelde personen en voor sei
zoenarbeiders ten aanzien van de inschrij 
ving, de bepal ing van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in 
dienst van ondernemingen en publiekrechte
lijke lichamen, wier werkzaamheden zich 
uit,;trekken over het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid, ten aanzien van de 
premiebetal ing, zooals dat beslu it laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 2 
April 1932 (Stbl. n°. 134). 

S. 40. 5 Februari . 
- Beslu it tot wijziging van het Koninklij k be. 

si uit van 16 October 1930, S. 406, tot vast
stelling van den termijn van aangifte, be
doeld in artikel 31, eerste l id, der Ziekte
wet S. 631. 5 October. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 27 F ebruari 1930, S. 51, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 141 der 
Z iektewet, houdende afwijkende bepalingen 
voor personen in dienst van kermisreizigers, 
sch ippersknechts, bij wijze van werkverschaf. 
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fing te werk gestelde personen en voor 
seizoenarbeiders ten aanzien van de inschrij
ving, de bepaling van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in 
dienst van ondernemingen en publiekrech
telijke lichamen, wier werkzaamheden zich 
uitstrekken over het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid ten aanzien van de 
premiebetaling, zooals dat besluit laatstelijk 
is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 5 
Februari 1934, Stbl. n°. 40. 

S. 569. 6 November. 
- Wet tot wijziging van de Ziektewet. 

S. 724. 29 December. 
Zuiderzee. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 28 November 1927, S. 
365, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
14 der Zuiderzeesteunwet 1925, S. 290, zoo-

als dit l aatstelijk is gewijzigd bij Konink
lijk besluit van 7 Januari 1932 (Stbl. n°. 2). 

S. 580. 13 November. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 18 December 1925, S. 
475, tot instelling van de Generale Co=is
sie bedoeld in artikel 3 der Zuiderzeesteun
wet 1925, S. 290, en tot vaststelling van be
palingen betreffende die Co=issie, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij, 
Koninklijk besluit van 7 J anuari 1932 
(Stbl. n°. 3). S. 581. 13 November. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 28 November 1927, S. 
365, tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in artikel 14 
der Zuiderzeesteunwet 1925, S. 290, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 13 November 1934, (Stbl. n° . 
580). S. 664. 14 December. 
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INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrnkt op' geel papie1·. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot aanvull ing van het Koninklijk 
' besluit van 25 Augustus 1925, S . 365, zooals 

dit bij Koninklijk besluit van '15 · Augqstus 
:pl30, S. 366, aangevuld is, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger-on
derwij swet van het "Fonds ten behoeve van 
Indologische studiën aan de Rijksuniversiteit 
te Utrecht" als bevoegd om bij de faculteiten 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte aan · de Rijksuniversiteit te Utrecht 
bijzondere leerstoelen te vestigen . 

S. 1. 2 Januari. 
Posterij en g'iro. 
-' Besluit, houdende w1Jz1ging van het Orga

n iek Besluit P.T.T. 1928. 
S . 2. 3 J anuar i. 

Yuurwapenwet. 
- Besluit tot 11adere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 11 Juli 1929 , S. 474, 
(Vuurwapenreglement). S . 3. 3 Januari. 

Gemeentebestuur. 
- Bes! uit tot schors ing van het best uit van 

rlen raad der gemeente Heesch van 13 De
cember 1932, strekkende tot instelling van 
eene commiss ie · van bijstand'; belas°!:-· met 
regeling en plaatsing der kermisaangelegen
heden op het e igen kermisterrein der ge
meente, voor zoover deze n iet raken het 
politie-wezen in deze gemeente. 

S . 4. 4 Januari. 
Rechtswezen. 
- Bes! uit tot vaststel I ing van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wet van 30 Decem
ber 1932, S. 708. (Tarieven van geregtskos
ten in strafzaken). S. 5. 7 Januari . 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot aanvulling van het Kon inklijk 

besluit van 5 September 1924, S. 438, tot 
nadere rege ling van de aanwijzing van de 
Vereeniging voor hooger onderwijs op Gere
formeerden grondslag, gevestigd te Amster
dam, als bevoegd eene bijzondere universiteit 
te hebben, die ten aanzien van eenige door 
haar te verleenen doctorale graden en uit te 
reiken getuigschriften ge lijke rechten heeft 
als de Rijksuniversiteiten. S. 6. 7 Januari. 

Volksgezondheld. . 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 21 Juli 1902, S. 157, tot vast
stelling van het reglement op de Rij kskweek
scholen voor vroedvrouwen, laatstelijk ge
wijz ig d bij Koninklijk besluit van 22 Maart 
-1924, S. 156, en tot het opnieuw vastste ll en 

· van een Reglement voor de Rijks.kweekschool 
voor vroedvrouwen te Rotterdam. 

S. 7. 9 Januari. 

•_rractaten. 
-· Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

, • Staatsblad van het , op 1,. November .J932 te 
's-Gra venhage tusschen Nederland en Belgi ë 
gesloten verdrag, strekkende tot uitbreiding 
van .het Neder! andsch-Belgisch uitleverings
verdrag van 31 Mei 1889, S. 1889, n°. 93, en 
van de aanvullende verdragen van 14 F e
bruari 1895, S. 1895 , n° . 32, en van 25 
October 1927, S . 1928, n° . 4 , tot den Bel -

. gische n Congo e n het mandaatgebied v~ n 
Ruancla-Urundi. S. 8. 1)- J anuar i. 

Havens. 
....'.. vVet tot machtiging van de Ministei-s van 

Waterstaat en van Financiën tot oprichting 
van de Naamlooze Vennootschap "Haven 
van VI issingen" en tot het si uiten van een 
overeenkomst met die vennootschap betref
fende de exploitat_ie, de erfpacht en het g e
hruik van havens en haventeneinen en de 
daartoe behoorende inrichtingen en toeken
ning aan die vennootschap van de bevoegd
heid tot het heffen van rechten. 

S. 9. 12 Januari. 
In-, .11it-· eu doorvoer. 
- W et, houdende regeling van den invoer va!I 

versch of gekoeld rund- en ka l fsv leesch en 
van be vroren rnnd- en kalfsvleesch. 

S. 10. 12 Januar i. 
Gemeeutebestu nr. 
- Besluit tot schorsing van het bes lui t van 

den raad van Wisch dd. 3Ö December 1932, 
n°. 262, waarbij aan B . H . Hofs Jr. te 
Varsseveld vergunning is verleend tot uit
breiding van zijn werkplaats op het percee l, 
kadastraal bekend gemeente V at·sseveld, sec
tie B, n° . 3257 , S. ll. 13 Januari. 

Geldschleterswet. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen _31 , 

32, tweede lid , en 38 der Geldschieterswet. 
S. 12. 13 Januari . 

Looclswezen. 
- Besluit tot wijziging van het Districts-Re

glement op den Loodsdienst in het le en 2e 
district,- vastgesteld bij bes! uit van den 
l0den Augustus 1932 (Stbl. n°. 433) . 

S. 13. 14 Januari. 
Onderwijs. (Lag·er) 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklij k 

besluit van 4 September 1923, S. 431, ge
·wijzi gd bij Koninklijk besluit van 21 October 
1927, S . 338, ter uitvoering van de artikelen 
56 tot en met 59 der - Lager-onderwijswet 

· 1920, zooals deze is gewijzigd bi,i de wet va 11 

30 December 1932 (Stbl. n°. 6'8'9). · • • 
S. 14. 16 ,Janua1·i. 



- Besluit tot aanvulling van het Kon inklijk 
besluit van 4 September 1923, S. 432, ge
wijzigd bij het K oninklijk besluit van 19 
December 1930, S . 490, ter uitvoering van 
de artike len 88 tot en met 97 en 99 tot en 
met 104 der Lager-onderwijswet 1920, zooals 
deze is gewijzigd bij de wet van 30 December 
1932 (Stbl. n° . 689). S. 15. 16 J anua ri. 

Jn,·oerrechten en accijnzen. 
- Besluit ter uitvoerin!!' van artikel 2, vierde 

en vijfde lid, der gewijzigde wet van 19 De
cember 1931, S. 527, tot t ijdelijke heffing 
van een bijwnder invoerrecht op benzine. 

S. 16. 17 J anua ri . 
'J' ractaten. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 22 November 1928 te 
Parijs ges loten verdrag, met bijbehoorende 
protocoll en, betreffende internationale ten
toonstellingen (Stbl. 1932 , n°. 523). 

S. 17. 17 J anua ri. 
R~chtswezen. 
- Besluit, houdende bepaling van den dag van 

mwerkingtreding van de a rt ikelen 2 en 4 
der wet van 3 December 1932, S. 576, tot 
vaststelling van eene leeftijdsgrens, bij het 
bereiken waarvan aan versch ill ende bij de 
rechtspraak betrokken ambtenaren ontslag 
wordt verleend. S. 18. 17 J anuar i. 

, v onln gwet. 
--' 'Besluit tot vernietiging van het beslui t van 

den raad van Koudekerke d.d . 11 October 
1932, waarbij aan J . \V. Christiaansen a l
daar, ten behoeve van de uitvoer ing van een 
bouwplan, vrijstelling is verleend van a rtikel 
7f, eerste lid , van de bouwverordening voor 
die gemeente. S. 19. 21 Januari. 

Volkshuisvestin g. 
-- Besluit tot vernietiging van het beslui t van 

den raad van Koudekerke d .d. 11 October 
1932, waarbij aan J . W . Christiaansen al
daa r , ten behoeve van de uitvoering van een 
bouwplan, vrijstelling is verleend van artikel 
7f, eerste l id, van de bouwverordening voor 
die gemeente. S. 19. 21 J anua ri . 

·y lsscherlj wet. 
- · Arrest van den H oogen Raad. (Visscherij-

1cet 1931 S. 410 artt. 17, Se lid b en 19 ; 
.4lg. V isscherij,·egl. bin:nenwateren art . 5.) 
- .4,·t . 5, 1ste l id van het Alge,neen Vis
.,cherijreglem,ent voo,· de binnenwateren, zoo
als da,t bij /(. B. van 19 M ei 1931 S . 198 is 
yew-ijzigd, blijft binnen de g·renzen rZoor a,·t . 
19 aanhef en m;der a en b der Visscherijwet 
1931 S. 410 ,net betrekking tot het uitvaa,·
rligen 11an bepalingen bij algerneenen maat
rcgtl van be.,tuur gesteld. - .4. rt . 19 aanhef 
en onder a der wet laat .wel eveneens toe bij 
al(Je,nccnen maatregel van bestuu,· het vis
schen met behulp va.n bepa,alde .stoffen t e 
rrrbieden, doch gezegd art . 5, 1ste lid houdt 
niet in een vtYrbod. van het 1.,isschen 1net be
hulp van ren bepaalde stof, maa,• van een 
bepaalde so01·t visschen met een bepaald 
·cisrlttuig. E en onde,·zoek nam· de juistheid 
van ,·eq.'.s bewering, ilat v isch als aa.s niet 

Ambtenaren. (Rljks •) 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklij k Be

sluit van den 4den Maart 1924, tot toepas
selijkverklar ing van de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit van den 3den Augustus 
1922, S. 479, op de onder het Departement 
van Bt!itenJa ndsche Zaken ressorteerende, in 
het buitenland geplaatste am btenaren. 

S. 20. 21 Janum·i. 
Psychopathen. 
- Beslui t tot nadere wijzi g ing van artikel 29 

van het Psychopathenreglement. 
S. 21. 21 J anuari. 

Gelneentehestuu.r. 
- Besluit tot scho rsing van het bes luit van 

den raad der gemeente Beerta van 2 Januari 
1933, strekkende om bij de berekening van 
den, aan werkloozen in de rouleerwerken 
uit te keeren steun geen aftrek toe te passen 
van gezinsinkomsten. S. 22. 23 J a nuari. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelling van een bij zonder 

reglement van politie voo ,· het Noordzee
ka naal. S. 23. 24 J a nuari. 

Inkomstenbelasting·. (Rljks -) 
- Beslui t tot wijziging van formulieren voor 

aangiftebiljetten der inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbelast ing, der vermogens bel as
t ing en der verded ig ingsbelasting I. 

S. 24. 24 Januari. 
V crmogeusbelastiug·. 
- Beslui t tot wijziging van formulieren voor 

aang iftebi ljetten der inkomstenbelasting, dei· 
gemeentefondsbel asting, de r vermogens bel as
t ing en der verdedigingsbelasting I. 

S. 24. 24 J anuari .. 
Verdedigin gsbelasting. 
- Beslu it tot wijziging van formu l ieren voor 

aangiftebi ljetten dei· inkomstenbelasting, der 
gemeentefondsbel asting, der vermogensbel as
t i ng en der verdedigingsbelasting I . 

S. 24. 24 J a nuari. 
Tractateu. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbl ad van het op 14 Februari 1930 te 
Madrid tusschen N ederl and en Spanje geslo
ten luchtvaartverdrag (Stbl. 1931 , n °. 597). 

S. 25. 25 J a nu a1·i. 

,;aJ,t 01,der het begrip ,,stoff en" in gezegd 
art. 19, kau d e,·halve achterwege blijven, 
daar dit niet van belang is voor de beoor
deeling, of aau 1neergenoem.d art. 5 lid 1 al 
of niet ·verb indende kracht moet worden ont
zegd. - LP,·_oc.-G en. Tak meent , dat uit de 
quatificu.tie van het bewezene door de R echt
ba,ik uni/Jubbel zinnig blijkt, ilat zij viscl,. 
l evend of dood als aas gebezigd, ,·e ke.nt to t 
de "sto ffen" waarvan a:rt. 19 aanhef en sub• 
a der Visscherijwet spreekt , een opvatt·ing, 
welke kij du lt .] - A,·t . 17 aanhef en onàer 
3 b der Vissche,-ijwet 1931 S. 410 e,·kem in 
het algemeen een ,·echt om zonde,· schri f te
lijke ve,·gunning van den rechthebb ende op• 
het vischi·ech t in de daa1·genoe1nd,e wateren 
m et één heng el te visschen . Volgens art. -i 
die,· wet wm·dt onder " hengel" in deze wet 
echter· niet "begrepen de hengel geaasd met 
·1Jisch , zoorlat het in art. 17 onde,· 3 b erken
de recht niet betrekking hee ft op het vi.~-



schen ,net dni ltlngel gecuucl niet visch. -
A,·t. 5, l e lid ·1•an !tet Alge11;. Visscherij,·egl. 
vou,· de binnen,rat eren, dat ·uitsluitend het 
visschen ·met den hengel, geaasd met visch, 
fmder de d,aar vennelde voo rwaarden ve1·
biedt, is de,·halve niet in strijd ,net a,·t. 1"1, 
8 b. E en en ander vindt be-vestiging in de 
gesch:ieden:is van de wijziging van a,·t. 4 b-ij 
de wet van 9 Jul i 1931 S. 2"/6. - [Proc. 
Gen. 'l'ak: het doo,· de Kroon uitgevaa,·digd 
verbod van het ·visschen ·met den hengel ge
aa~d nu·t visch gedurende een bepaald tijd,. 
vak is gebaseerd op art. 19 der Vissche,·ij
wet en ,·echtsgeldig.] 2 J anua,·i. 

l.lCotor- en Rljwlelwet. 
- Ar'l'est •van den H oogen 11.aad. (Mot.- en 

Rij,w.,cet art. 22 .) - Uit de -onde,· de be
wijsmiddel en in het vonnis opgeno,nen getui. 
genvcrklaringen kon de R echtb. afleiden, 
dat req. aan A. den •vrijen doo,·gang ont
nom en hee ft . Uit d·ie verkla:ringen toch 
bli;kt, dat A. wel zooveel ruimte had, dat 
hij [,net zijn 1notorrijwiel] de auto kon pas
see,·en, ,naan· de ruimte zoo s1nal was, dJat 
kij zijn v ,·ij./u,id van beweging in die ,nate 
verloo,·, dat h-ij, te1·wijl zich in die small e 
ruimte een voetgange1· bevond, die hij 1ûte1·
aanl ,noest mijden. even na het passeeren 
tege,, etn boom ·reed . - lVel iswaa1· is het 
unde1· o,nstandigheden een automobil ·ist ge
oo·rlnofd om van de voor hem bestemde 1·ech
te1·hd fl van 1len ,ecg naa,· de linkerhelft over 
te st ,ken, doch, wamlle?: <ÛJµrdoor aan een 
op die linke·rheljt 1·ijdend, tege1noetko1nend, 
,·ij- of •voe,·t•uig zonde,· het goed·vinden van 
den bestuu·rder hiervan de vl"ije w egang ont
nom en wo,·dt, wo,·dt gehandeld in strijd ·met 
a,·t. 22 onder a der Mot .- en Rijw.wet. -
[A nde1·s P ,·oc.-Gen. Tak, die van oordeel is, 
dat het naar l inks overst eken 11e1·gens ver
boden is en dat telaste had ,noeten wonten 
gelegd, dat hij bij d it oventeken den 1notor-
1·ijde1· te d-icht is genade,·d e, hem geen 
passage heeft gelaten, wat echte,· niet ge
schied is.] 2 Janua,·i. 

A rbeidswet. 
- Arrest van den H oogen ]laad. ( A,·beidiwet 

1919 art. 83.) - De kennelijke st,·ekking van 
de zee,· r-ui111- gestelde bepaling van het zesde 
lid van a,rt. 83 der Arbeid.'lwet 1919 is 01n 
den dade,• vrijuit te laten gaan, indien de 
o·,nstandigheden, waaronde·r een bij het eente 
l id stmfbaa.r gesteld f e-it is geplee gd, varn 
zooda11igen aard z·ijn, dat daa:rdo01· naar 
·s rechters oordeel de wetsovert,·eding wordt 
vero11tSl'huldigd. - Waar nu de ,wet hier
om tr, nt eeni ge 11ade1·e aanduiding niet be
wit, is het oo,·deel over de betee kenis en de 
iltraagkrachl der omstandigheden voor ieder 
geval geheel o.•erge/aten aan den rechter, 
die over de feit,·n O(l1°deelt, wam·tegen in cas
satie niet kan 1con:f-F.n opgekom en. 

2 J anum·i. 
Onderwijs. (Lag·er) 

Koni11 klijk besluit . (Lag er Onde1·wijswet 
1920 a,·t . "/! .) - Nu de beoo gile ove,·dekking 
va11 een gedeelt e va11 d e speelplaaJ.s der 
school wel degelijk van practisch nut zal zijn 
en dt· ,,norm,ale eischer,,." niet overschrijdt, 
viudt rle aanv,·age o,n beschikbaarstelling 

va ,, gelden voo1· di t doel steun in m·t. "/2. 
2 Januari. 

/1'.oninklij k be.~ fo it. ( lage,· Onderwijswet 
19.!0 art. "12.) - Daar 11ioet worden geoo 1·
deelcl, d,at de aa!l,lchafling van een globe en 
de in ile aanvrage uade,· aangeduide lees
boekje, de "nonnale eischen" niet te buiten 
gaat, heb ben Ged. Staten te,·echt beslist, dat 
de r, ev,·aagde -medewerking door den Raad 
behoort te wo·rdea verl eend. 1 J anua,·i. 

·w111ke lslnltln gs wet. 
- A ,-rest van den B oog en Raad. (W·inkel sltti

tinc,s,oet art. 8 ; Ge,n.wet a,·t . 209 a). -
Art. 8 de,· W inkelsluitingswet, welke wet 
1·er,eling de,· winkelslui ting door ,·egl enwn
teering var, verkoop-gelegenheid beoogt , 
lwuilt weliswaar een ve,·bod in om op d,· 
in dat a,·tikel ge11oe,nde dar1en en m·en op 
of aan, voo,· het openbaar ·oe1·kee·r open
sta,inde, land- of 11:ate,·wegen te venten, dorh 
dit urtikel laat onve,·let de bevoe gdheid va1> 
den gem eenteraad 011i in het belang der 
openbare o,·de of ve-iligheid het venten op 
openba;re wegen en op bepaalde uren te ver
bieden. Een •verbod als het laatstbedoelde 
betreft toch een ander, in de bepaling aan
ged·iiid, rechtsbela.ng dan het" verbod van a·rt. 
8 en voorziet dan ook in het algem een n·iet 
in het doo,· dit wetsa,·tikel ge,·egelde onder-
1cerp. [Aldus ook Adv.-Gen. Wijnveldt]. 
Sl echts, i11dien de ge,necnteverordening, zij 
het in het belang van de openbare orde of 
veil i gheid, een ·ve,·bod tot venten inhoudt 
op dagen en •uren, als doo,· • het verbod ·van 
art . 8 de1· Winkelslui tingswet wo,·den omvat, 
zou die verordening- in zóó·ver van rechts
wege hebben opgeho'ltden te gelden. - A ,nbts
halve: 1lrt. 85 A .P. 1r. ·van Haad ern moet 
aldus worden verstaan, dat de ge,neentem,ad 
een algem een verbod hee ft gegeven om op 
openba'l!c ,oegen op s01nmige uren te ven.ten, 
doch dam-aan heeft toegevoegd een opdracht 
aan den burge1nceste1· 01>, de wegen en de 
uren aa.n te w·ijzen, ,waarop dit ve,·bod zal 
gelden. - Een de,·gelijke aanwijzing is ech
ter, waar zij krachtens de verordening ge
scl,iedt, een daad van uitvoe,-ing, welke in
gevolge a,·t. 209 aanhef en onde,· a de,· Ge-
1neentewet in den ,·egel behoo,·t tot de uit
·•lititende bevoegdheid ·van B. en W. [anders 
implicite de Adv .-Gen.]. 9 J anuari. 

Weg-en be lastln1:-. 
- A1·1·cst van den H oogen Raad. (Wegenbelas

tingwet art. 1"/ ; S v . art. 430.) - Uit de 
getnigeve,·kla,·ingen blijkt, dat get . W. in 
den ·coonniddag '"an den bij dagvaarding 
genoe1nden dag bedo eld ·inoto,-,-ijtuig, waar
m ede hij zijn chauft e•ur P. de J ong had doen 
rijden, voo,· enkele u,·en van den verd. had 
g,huu-rd en voo,·ts dat hij dat 1noto1·1ijtni11 
geregeld van, den verrL. huurde, so1ns 1net en 
so111s zonder chauf/ em· en wel rninstcns twee-
1naal in d e week, :wws wel eens ·voo1· ee n 
paar dagen . - Uit dit alles kan n -ie t volgen, 
d,at vercl. geen houder was •van het 1notor
r-ijtuig. De politierechte,· hee f t, nu i,n,ner, 
moet wmilen aangeno,nen, dat de dagvaar
ding het woorcl houder bezigt in den zin, 
welke het in art . 1"/ de,· W er,enb elastingwet 
hee ft , 11·iet op cfrn grondslag de,· t.l.l. be-



.,list , zoodat de v,ijspraak niet kan geldeu 
·als er n v ,·ijspmak in art. 430 bedoeld. 

On«ierwljs. (LO:ger) 
9 J anuari. 

Ko11inklijk besluit. ( Lage,• Onderwijswcet 
1920 -art . 1"1 j 0

• a,-t _ 19.) - E en besluit van 
Ged. Staten, dat er geen termen zijn O'ln te 
voldoe,i. aan het verzoek om eene beslissing 
ki-a,·h.tens art. 19 al. 5 t r nem en, is niet ee,ve 
kracht ens de L . O.wet 1920 !J eno11,en beslis
sing. Van een dergelijke mededeeling staat 
dus niet ingevolge a,·t. 1"1 be,·oep op de 
K1'0on open. 9 Janua,·i. 

Konin klijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 23.) - Nu opheffing van een 

. 11,ei:sjesschoul voo,· u . l. o. in het financi eel 
belang . van het Rijk en van de gemeente is 
te ac//ün, terwijl het ondei,wijsbelang zich 
d.aa1·te!} fn nie t verzet en niet is gebleken , 
dat ove-i·plaatsing de,· l eerlingen op a,ule re 
- zij hçt ook gemengde - schol en voo,· d e 
./rnl i11!] , n ovel'wegen.d bezwaar zou opl eve
ren., i.s het desb etreffenif raadsbesluit door 
Ged. . laten terecht goedg ekeu,·d. 
· 9 J anua,'i . 

K oninklijk besluit. ( Lage,· OndeJ·wijswet 
1920, a,·tt. 1"1 en 33.) - E en besluit ·van 
Ged. Staten houdend ,nededeel in!}, dat een 
rnadsb eûuit tot vaststelling van eene ver
onlenin!J ,tot regel ing der bel ooning voo,· 
n11de1"11;-ijze1·s op r,rond van hunne aanwijzing 
tot ,plaatsve1.·van!}e1· van het hoofd ee,·s t in 
1ce1·king kan treden nail,at daarop hun goed
keuring is verkregen en bezwaar bes taat dit 
beslui t goed te keuren op grond, dat aan de 
daarin opgen.011,en regeling terugwerkende 
h-acht word,t ve,·leend, moet .wvrden opge
vat als een besluit . tot onthouding van go ed
k1"uri11r1, zoo'dat · daa'1'11an kt-achten.s art , 1"1 
beroep openstaat . , - T egen het .•verl een en 
van te,·ugwe,·kende k,·acht aan de door den 
raad -vas tg e.~telde ,·egeling bestaat · geen ,be
zwaar. ' 9 Januari. 

j)ntelg·e nln g. 
~ An·est pan den Hoogen Raad. ( Onteig .wet 

· art. 40.) - De R echtb. hee ft aan.genonien, 
dat onde,· de taak van verweerder is begre
pen, dat zij den · predikant van behoo,·lijk 
onde1·h~wl, voorziet en zij, o,n haar taak als 
tot dusverre op doeltre ffende wijze te blijven 
ce-rvull,.;i, in de n.ood,zakelijkheid ve,·keert 
de ve1·h.uiskosten, welke de predikant en d r. 
ko.s te,· niet zelf kunnen dragen, voor hare 
rekenin!} te nem en. Op deze gronden heef t 
r/e ,Jt ecl,tb. te,·echt vergoeding vo01· genoe,n
//e koste,, toe!]ekend. - W eliswaar zal ver
wee,·ster, indien die kosten door predikant 
ui kost er zelf 11,oeten worden ged1·agen, geen 
stoffelijke schade lijden, ter voorkoniing 
waarvan het noodzakelijk zou zijn, dat haar 
die kosten worden vergoed, doch zul ks doet 
cian de j,lt'istheid van de opvatting der R echt
bank niet af, daa1· ve ,·weerste,·, die niet een 
bedrijf uito efent, doch een kerkelijk l ichaam 
is; ,·echt hee ft op ver!}oeding van alle uit
gaven, welke zij, als rechtstreeksch en nood
zakelijk gevolg de,· onteigening, zal hebben 
te doen, opdat zij na de onteigening haar 
taak zal k,mnen blijve,i vervullen op ge
lijke ,ájze als daa,·vóór, tenvijl , bl-ijkens de 

ove,·wegin gen van het vonnis, 
kosten van predikant en .koster 
zoodani ge uitgaven zijn aan te 

On«lerwijs. (Lager) 

de verhuis
ten deze als 
,ne,·ken . 
11 Januari 

Koninklij k besluit. ( Lager Onderwij swet 
1920 art . "12.) - De ketel de1· central e 'ver
wanning van een schoolgebouw kan iiiet 
wo,·dcn beschouwd als een schoolmeubel . 'Een 
aanv1·aye ex a1·t . 72 voor ve·rnieuwing van 
een zoodanigen ketel is dus niet voor in
williging vatbaa,·. 11 Januari. 

Mijnwet. 
- A r,·est van den H oogen Jlaad. (M ijnwet 

1810 art. "1 ; W et 26 Maart 1920 S. 15"1 art . 
1 .) - D e stelling, dat .he.t winnen van delf
stoff en in de wet van 26 Maart 1920 S . 157 
tot heffing van een recht op de .mijnen, be
tee kent het dom· loshakken of lossnijden ver
krij!Jen van clie stoffen, is onaanne,nelijk en 
iwo,· het H of op juiste wijzç ,wee,·legd. -
De g1·ief, dat het H of de v1·aag, of, door 
1/,et loshakkcn en lossnijden der steenkolen 
onde,· Duitsch gebied, de Dominiale Mijn 
Mij. al dan niet den eigendo,n der delfstoj 
heeft ve,·kregen , heeft beoordeeld, . niet naar 
D uitsch. maar nàa,· N ederlandsch ,·echt -
hebbende toch het H of art . "1 der Mij,,wet 
.van 1810 ten deze toegepast , krachtens het
wel k de concessiona,is den eigendom. van de 
1n-ijn krijgt en dm reeds vóór de afscheiding 
uit de lagen de,· mijn den eigençlon, de,· 
delfstof hee ft - mist feitelijken g1·ondslag. 
l n dit geding immers staat vast, d,at de 

·Dominiale Mijn M·ij . met betrekking tot de 
onderhavige 1nijn niet is concessiona1·is, doch 
·uit anderen hoofde in het behee,· en genot 
der mijn is gek01nen. H et H of heeft dan 
ook vermeld art. all een genoe,n'rl, om erop te 
wij zen, dat de Mijnwet van 1810 van een 
geheel ande1· systeem. uitgaat dan dat ·het 
wel k door de D01n . Mijn Mij . ,net betrek
king tot het verkrijgen van den eigendoni 
der steenkool is ontwikkeld, zonder genoem
de wet op het onderhavige geval toepasselij k 
te verkla1·en . 13 Januari. 

Win kelslultin gswet. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. ( W inkelslui

tin gswet a1·t. 9; S v . art. 359.) - De R echt
bank hee ft het vonnis des Kantonrechters in 
zijn geheel vernietigd en vervolgens het den 
ve,·d. bij dagv . in de ee?'Stè plaats telaste
gel egde bewezen verklaard . . Dit is echte,· 
niet te 1·ij111 en met de in d en aanvang van 
het von1U:s 1Joorko111ende overwe ging, dat de 
R echtbank, wat de bewezenverklaring be
treft , tot dezelfde beslissin g is geko,nen, als 
die van het vonnis, waa,·van beroep . - De 
H. R. ,·ers laat het vonnis d e,· R ec/itb . der
halve aldus, dat het in eersten aanl eg gewe
zen vonnis is vernie tigd, behalve ,vat de 
bewezenverklaring betreft, waardoo,· dtts de 
zelfstamdige bewezenverkla,ing als ove,·bodig 
ko1nt te ve,·vallen . - [Ande,·s P,·oc.-Gen. 
Tak, dü van oordeel is, dat de R echtb. over 
de geheele l inie nieuw recht do et, doth ve,·
zuimt in liaar besl issing de dagv . te inse,·ee-
1·en, zoQdat deze, gezien uitsp-raken van den 
R . R . van den laatsten tijd, wegens schen
ding van a1·tt. t/59 j 0

• 415 S v. niet in stand 



kan · blijven. ] - R echtb:: Blijkens de ge. 
schïedenis van a1·t. 9 Winkelsluitingswet 
·,nou onde,· ,, bijiondere om.standighede>i", 
als · 'in" dit artikel genoemd, worden • ve,·staan 
omstandigheden. welke doo,· haren aard aan 
een ·alge,neen geldige 1·er,eling der ,winkel• 
sluiting bij de wet in den weg staan. -
M enigvuldigheid van winkelfilialen in een 
yemeente is een zoodanige bijzondere om• 
standighei.d niet; zulks is i1n,ners een ge. 
stadig voorli01nend, overal gelijkvorm'ig ve,•. 
schijnsel ; waarin de wetgever, zoo hij zulks 
had g.ewild, door een algemeen geldige be• 
pal,ing in de wet zeer wel had ku.n"cen voor• 
zien. De ver01·dening is niet verbindend. -
H. P,.: Uit art. 9 der wet , blijkt, dat de 
gemeenteraad sl echts dan de afwijkingsbe• 
voegdheid hee ft, wanneer bijzonde,·e o,n_stan
if,igheden bestaan en het goedkeurend gezag 
·111.et den Raad van oordeel is, dat deze be
sw.ande om standigheif,§.n afw_ijkingen van be
palingen der wet · in de ge,neente gewensclit 
maken. - H ie,·u,it volgt, dat de rechter, wil 
hij aan de afwijkingsbepal·ingen verbindende 
loracht toekennen, all eree,·s t de omstandig• 
heden, di.e tot de vaststelling van die be• 
palingen hebbe1i gel eid 11ioet kennen om te 
kunnen beoordéelen of die o,nstanilligheden 
beantwoorden aan hetgeen de wetge_ver in 
art. 9 onder bijzondere omstandigheden ver• 
31AJ.at. - · Noch uit den inhoud van a,·t. 3 de1· 
H Uf),g~~he verordening noch elders 11<it die 
verordening blijkt, welke omstandigheden 
den . ge1neenteraad onde,· , .hooger·e goedkeu• 
ring .tot de afwijking /;ebben bewogen. Der• 
halve blijkt .niet, dat de raad .tot het vast. 
stel(en der ·afwijkingsbepaling bevoegd was 
en 1nist d e" bepaling van art. 3 de-,• verorde
ning verbindende• kracht. 16 Janua,·i . 

{,emeentebestuur. 
- An·est van den H oogen Raad. (G em eente. 

wet a,·t . 168; Sr. art. 1 .) - E en ve,·bod in 
het belang de,· openbare 01·de. om de st,·aat 
ten geb,-,i,ike in te nemen, ligt binnen de 
gren~en door art. 168 der Gemeente.wet aan 
de ve1·ordeningsbevoegdheid van d~n Ge
meentemad gesteld, tenzij het in strijd zou 
zijn ·met eenig wettelijk ,voonch1·ift, wat in 
deze n:iet het geval is. - Uit het verband 
tusschen het l ste en de beide overige leden · 
van °art. 40 der A . P. V. van L eeuwarden 
vloeit d·uidelijk voort, dat req.'s opvatting, 
als zotul.e dat artikel, toegepast als bij het 
bestrrden •vonnis geschied is, een park.eer. 
ve,·bod op alle st,·aten de,· gemeente Leeuwar
den l egyen - daarg elaten of dit niet ge. 
001·loofd zou zijn - onj,uist is. - H et 1nitkl1el 
~nder d ,·icht zich tegen de doelmatigheid 
:van de bepaling van a,·t. 40 A. P. V. 
Leeuwarden, hetgeen echte,· niet te,-. beoor
rleelin{J .st<I.at van de rechterlijke ,nacht. 

16 Januari. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 26 

j 0
• art. 28.) - Al was het raadslid volgens 

de insclwijvin{J in het handelsregister geen 
directeur der N. V., toch nam hij 'blijkens 
ve,·sf'hillende gegevens eene positie in, die 
feitelijk daarvan weinig ve-r·schilde. Onder 
die omstandigheden '1noet hij geacht woriJJen 
1niddeUijk aan leveringen ten behoeve van 
de . ge,neente te hebben deelgenomen. - Nu 

il.e middellijke deelneaning aan de" l evering 
bewust heeft plaats gehad, zij het ook, dat 
het raadslid veronderstelde dat hij daarmee 
zijn raad.slidmaatschap niet in de waagschaal 
stelde, hebben Ged. Staten terecht van hunne 
bevocadheid gebruik gemàak't. 17 Januari. 

Octrooien. 
- A,-,·est van den Hoogen Raad. (R v. art. 

134 ; Octrooiwet 1910. S. 813 a,·tt. 1 , 30.) -
Kata,wl . . T1•ifol . H et be,·eide,~ van zw.avel• 
houdende derivaten van phe1wl, zijne. homo• 
logen en substitutieproducten. Gelijke w.erk· 
wijze. Aequivalente werkwijze. W erkwijze 
van , verweerder afhankelijk van die .van 
eischeres. - [ Gesteld is, dat de, beidie we,·k
wijzen, te weten die van eischeres e,~ die van 
ve,-w~erster, dezelfde, althans , aequivalent 
zijn, , terwijl in den loop ·van het , g'eding 
eisch.e1'es de stelling, dat de beide we,·kwijzen 
dezelfde zijn, heeft verlwten, doch hee ft vol• 
gehouden, dat de werkwijze van ve1·weerster 
van de har.e afhankelijk is. Voniering we
gens inb,·euk op octrooirecht . afgewezen doo1· 
R ech.tb. wegens ongeoo,·loofde verani!Jering 
van de grond.slagen van den eisc1!,]. -;- Hof.: 
De stelling betreffende de afhankelijkheid 
van 'Qe1·weersters we,·kwijze van die van 
eischenes . kan niet vàlle,v onde1· dJe oonp1·on
kel-ijke st;elling_ betreffende de aequivalentie, 
zoodat de bewèe,·de afhankelijkheid niet kan 
w01·den onderzocht . . A equiva/,entie is. hie,· niet 
aanwezig. - H ooge Raad: De grief, dat het 
H of is uitgegaan van een onjuis'te opvatting 
van het octrooirrchtelijk begrip aèquivalen
tie, kan niet tot aassatiie l eiden, omdat iJJe 
aangehaalde wetsartikelen omtrent d,it be• 
g1·ip niets inhouden. - ·H et Hof heeft, doo,· 
te beslissen, dat de beide we,·kwijzen niet 
aequivalent. zijn, tevens_ beslist, dat d.e {J C· 
stelde afhankelijkheid v an verweerst;ers we,·k
wijze van die van eischeres, •voorzoove,· c¼ze 
stelling 1nocht samenvallen met die de,· 
aequivale,~tie, niet aanwezig is. - Voonoo. 
ver die afhankelijkheid niet ,nocht sa'lnen
vallen m,et de wequivalentie, hee ft het Hof 
in deze ·naàJere stelling terecht een verboden 
verandering van het onderwerp van eisch 
gezien. · 20 Janumri. 

Keuren wet. 
- Koninklijk besluit. (Ke·urenwet Art. 9.) 

De bepaling in een keur, krachtens welke 
alle ' weg. en dijkslooten doo,· d,e aang-i-en
zende eigenaa,·s of gebruike,·s geheel 11weten 
word,en onderhouden, is in strijd m et d,e be• 
paling van het Alg. Regle,nent, waarbij het 
onderhoud ten laste der eigena1·en wordt ge• 
bracht "behouden.s rlo.t daa1·doo1· de polder 
niet ,nag worden ontlast van een onde,·houcl, 
h.etwelk hij onve,·plicht heeft aanvaa,·d", 
aangezien het "geheel· onde,·hoiiden" medJe 
onivat het z. g. wateringen v an de ·wer1- en 
dijkslooten, hetwelk tot dusve,· vanwege clcn 
polder geschiedde. Zl l anua,·i. 

Armenwet. 
- l(oninklijk besluit. ( A1·1nenwet a,·t. 15 .) -

Nu de aanvrage o,n vergunnin{J tot he,t hou
den eene,· collecte was ingediend binnen den 
in art. 15 A 1·1nenü,et ge,w.e,nclen ber11ûjn, had 
de ve1·gunni11g niet ,noaen worde1i geweigerd 
op grond. rûit B. e» W. eene ,·egeling hPb-



ben va,stgesteld, k1'0.chtens welke aanvragen 
om coll ecten vóó1· 1 J a11ua1·i van het jaar, 
waarin zij zullen wo1·den ge lu>uden, 1noeten 
wo1·den ingediend. 21 Januari. 

l\Iotor- en Rljwlelwet. 
•- Koninklijk besluit. ( Mo tor- en Rijwiel· 

regle11qent art . 8.) - De 0111standigheid dat 
een weg nog niet voo r eloo1·gaand verkeer 
kan wo1·den opengesteld, l e·ve1·t op zichzelf 
geen motie f op, 011• ook een daa1·aan aan
slui ten.den weg voor ve·rkee1· 1net 111·oto1Tijtui
gen op mee,· dan twee wiel en gesloten te 
houden . Nu niet is gebleken dat de v ,·ijheid 
en veil igheid van het verkee1· op laatstge
noemden weg zooáJanig verkeer niet zou ge
doog en, te1"wijl de open,Ytell-ing ·van dien we g 
i-n het belang is te achten van de daaraan 
gelegen hotels, c.n •t,er plaatse, waa,· àJe beide 
wegen el kaa1· ont1noeten, een zee,· gesc:hikte 
keerplaats voo,· automobiel en aanwezig is, 
hebb en Ged. Staten ten om·echte laatstge
noemden weg voo,· het ve,·keer 1net 11toto1·-
1-ijtwigen op ,neer dan tuee wiel en geslot en 
ve1·klaa1·d . Z3 J anum·i. 

Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Ra.ad. ( H andels

naamwet a,·tt . 5 en 6.) - A . en B. waren 
firmanten eene1· vennootschap onder de f fr,na 
" l ngenieursburea.1t Connector", een handel 
in radio-toestell en. Na ontbinding deze,· ·ven
nootschap, waarbij over het recht op den fi·r-
111anaap1 geen ,·egel i'ng ,ve,·d g_etrolfen, blij
ven zoowel A. als B. · ieder 0001· zich den
zelfden handel drijven·, doch B. , zij n zaak 
d1-ijv ende in het perceel de1· vroegere fü-ma, 
voe,·t daa,•bij, zonde,· to estem~ning van A ., 
den naam l ngenieursbu1·eau Connector en 
richt ver volgens een N.- y. O,ll~r dien naam 
op (C.) . A. vordert nu veroorileeling van G. 
om zich be onthouden van het geb1-uik van 
dien naam, althans orn dien naa1n te wijz·i
gen. - Kantonrechter en. R echtbank ve1·kla
ren A . in zijn vordering niet-ontvankelijk. -
F'eitelijk we'l'd beslist, dat het verzoek vwn A. 
ste-u,it op verwar-ring tussehen de handels
zaken van A. en C. en niet op verwa,·ring 
tussche1t de handelszaken van C. en d,e ont
bonden vennoo tschap onder f irma, die den 
doo,· C. gevoe1·den handelsnaa111 te v01·en 
rechtm,atig voe1·de. A. hee ft dus geen feiten 
gesteld, wel ke een vordering gegrond op art . 
5 eter Handelsruzamwet ,·echtvaardigen. -
Nu door A. niet was gestelcl, à.at hijzelf op 
den voornoe1nden handtJlsnaa1n nng ecnig 
,·echt kan doen gelden, zijn de ges telde f eiten 
niet voldoende om hem. in d en zin ·van art . 
6 als " belanghebbende" aan te merken, 
waarorn hij ook aan a,·t . Z geen vo1·dering 
kan ontle,enen . 23 J anum·i. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager O,ule1·wijswet 

1920 A rtt . 17 en, 72.) - Nu het bestrede n 
beslui t van Geel. Staten op 17 Aug . aan het 
gemeeniebestuu,· is ve1•zonden, waa,·na het 
beroepschri ft op 16 S ept. des vounniddag., 
d,oor dp,t bestm11· is toegezonden aan de 
K roon, zooeZat het geacht kan wo,·den het 
postkantoor te 's-Gravenhage dienzelfden dc,g 
te hebben be,·eikt, kan de ten1Vjjn van 30 
111-ije dagen, gegund bij art. 17 2e l id als in-

achtgenomen worden beschouwd. - T erec/,r. 
hee ft de Raad 1nedewe1·king gewei ge,·d vo ,,1· 
verandering van de closets en waterplaatsen 
in d-ien zin, dat de genoemde gel egenheá.ln 
achte,-uit gebouwd zulten wo·rden, te·rw-ijt 
eene tweede afslttitin{I vóór aangeb,·acht zal 
w01·den, nu nagenoeg overal in den lande ele 
p1"ivaten en wate·rplaatsen, evenals in h,el 
onde,·havig schoolgebouw, omniddellijk aan 
de gang wo rden aangebracht , en bij eene 
go ede in·richting geen aanleiding tot klach• 
ten geven. 23 J anua,·i. 

- Koninklijk besltt it . ( Lager Onderwijswet 
1920 A rt. 72.) - Tencht hebben Ged . Sta
ten de ve1·vanginy van de ,nastiekbedeklá.n g 
van het schooldak d.oo·r een dak me t pannen
bedJekking aangemerkt als verbouw van dr 
school ;n, d.rn zin van a1't. 72 . ...!· N,, door 
vernieuw-ing van het bestaande mastiekáJak, 
gepeu,,,•d; 1net het aanbrengen van eenir1e ntin
der ingrijpende veranderingen in de inrich
ting en constr-uctie van het dak en wat daar-
1nede ve·rband houdt, eene afdo ende verbe
tering van den t<>estand kan worden verkl"r
gen, moet de door het schoolb estmt1· ge
wenschte verbouw geacht worden d.e " nor
male eischen" te boi·en te gaan. 24 Januari. 

- K oninklijk besluit . ( Lage,· Onderwijs,cct 
1920 .4.,·t . 73 .) - Nu van twee kindc,·en d iie 
de door hen bezorht,e school hebben verl~t cn, 
,·esp. op 14 Srpt. 1981 en 31 ilfaart 1930, 
redelijkerwijze niet kon worden aangenom en. 
dat zij de op te richten school , waarvan de 
opening op 1 M ei 1932 te verwachten wew, 
blijvend zouden bezoeken, te ·1ninder 1taar 
voor het eene kind be,·eid..~ op 2 hdi 193 1 
een m·beidskam·t was afgegeven en het an
dere kind ;,, Sept. 1931 op ee" fab1-iek werd 
'te werk gesteld, zijn deze beide kinderen 
te,·echt bij de beoordeeling de,· aanvrar1e niet 
m ede gereke,.cl. 24 J crnuari . 

Vlaggen. 
- R ondsclwijven van den Ministe,· van J u

stitie, 2e Afd. A. N°. 1001, aan Autoriteiten. 
Coll eges en A 1nbten.a1·en, 1·esso,·teennde on
de·r het Departe1nent van J ustitie, bet:reffen
de het uitsteken van ande,·e dan nationale 
vlaggen uit dien8twQningen. 25 J anuari. 

Gemeentebestuur. 
-- Koninklijk besl'ltit. ( Ge,neentewet a,·t . 26.J 

- T en onrechte hebben Ged . Staten appel-
lant . van zijn 1·aadslid1naatschap ve1·vallen 
verklaard, nu tegen.ove,· diens uitdrukkelijke 
ont kentenis, dat ooit eenig gedeelte van de 
inko1nsten u-it de doo r zijn zwager ten be
hoev e v a n d e g e'llieent e ven ·ic/1,te we1·kzaa111 -
heden en aan deze ge1neente gedane leve-
1·a11ties aan he,n, appellant, of aan de door 
hem 1net zijn 2,wager gedreven s,nidszaak ten 
goede is riek.om en, niet is ko1n en vast u 
staan, dat appellant bij deze l everingen en 
we1·kzaaniJ1eden is betrokken geweest of 
daa1·bij dusdanig belang zou hebben gehad, 
dat van een 111,iddellijk deelnemen zijnerzijds 
aan de bedoelde l ever-ingen of aannemingen 
ten behoeve der gem,eente zou kunnen. wor. 
den gesproken. 27 Janua,·i. 

- K oninklijk besluit. (Ge1neentewet a1·t. 235.) 
- B erst nà de venending vwn een besl1tit 
van Ged . Staten, houdende weigering der 



gevraagde goedkeuring, kan van een besluit 
lot het instell en van beroep daartegen sprake 
zijn . Nu de Raad tot het instellen van be
roep besloot, toen Ged. Staten 01nt,·ent de 
yoedkeuring van de hun aangeboden raad,S
besluiten nog gee ,i besl issin g hadden geno
'IIICn, is het ge,neentebestuu,· in het beroep 
niet-ontvankelijk. 27 Januari . 

• - K oninklijk besluit. (Ge1nee ntewet art. 
- T e,·echt hebben Ged. Stal en go edkeuring 
onthouden ~an een ,·aadsbesluit tot onder
h.andsche aanbesteding aan een l eve1·ancicr 
binnen de gemeente tegen h.ooge,·en prijs, 
11u in casu het belang de,· gemeente, gel egen 
in bestrijding ,t,,,,· werkloosheid, niet in die 
mate is gediend, dat daar voo,· het ·vo01·deel 
van den lage,·en prijs bij aanbesteding elders 
mag wo,·den prijsgegeven. 27 Janua,·i. 

< 'rlsls1>achtwet. 
- Arrest v-an den H oogcn Raad. (Grisispacht

wet 19,,2 a,·tt . 1, 3, 8.) - [Niet-ontv.verkla
ring van het verzoe k op grond, dat voor 
y,·iendland en voo,· grond, voo,· griendland 
bestemd, de Crisispcwhtiwet 1982 niet van 
toepassing is. ] - Art. 8 C,·isispachtwet 1982 
.sluit wel elk rechtsmiddel, behalve cassatie 
in het belang der wet, uit tegen beslissingen 
van de K am.e,· voo,· crisis-pachtzaken, doch 
een dergelijk voorschrif t gee ft de wet niet 
ten aanzien van de beslissingen van den Kan
tonrechte,·. - Nu •van beschikking en op ver
zoekschri f t in het algenieen hooge,· beroep 
openstaat, tenzij de wet het uitsluit of de 
aard de,· beschikking het niet toelaat , is dus 
de beschikking van den Kantonrechter, hou
dende niet-ont•oankelijkve,·kla,·ing van het 
1Jerzoe k, aan hooger beroep onderworpen. -
.4 l behel st de wet dienaangaande geen uit
d,·ukkel ijke bepaling, zoo kan aan den Kan
tonrechter de bevoegdheid niet worden ont
zegd o,n - hetzij vóór de oproeping, be
do eld bij a,·t. 3, hetzij muZat partijen voor 
he,n zijn verschenen, doch vóór de oproe
ping, bedoeld bij art. 5 - na te {laan, of het 
cprzoek op de wet steunt en ,net inachtne
ming harer bepalingen is ingediend en, zoo 
dit niet het geval is, met achterwegelating 
dier oproepingen, den verzoeker aanstonds 
niet-ontvankelijk te verklaren . - B eschik
king R echtb., waarbij de beschikkin{! van 
den Kanton1·echte1· ve,·nietigd was, vernie
tigd en zaak na,a,· de R eclitb . teruggewezen. 

30 Januari. 
)Cotor- en Rljwlelwet. 
- Arrest van d.en H oogen Raad. ( M otor- en 

R ijwielwet a,·t . 1 ; M ot.- en Rijw.-R egl . art. 
80.) - Uit de in het vonnis gebezigde be
wijsmiddel en blijkt, dat ,·eq. in een vierwie
lig motor,-ijtuig ...... was gezeten na.ast ze
keren G. B ., die achter het stuurwiel had 
pla,at,s genomen en d<L( met dit motorrijtuig 
we,·d voortgereden ove1· den voo,· het open
baar verkeer openstaanclen rijweg; do.t deze 
G. B., die een proefrit deed ter verl.,..,..;jging 
·van een ve,·kla,·ing, bedoeld in a:rt. 15, 4°, c 
d.e,· M otor- en R ijw.wet, niet was in het 
bezit van een rijbewijs, maar req. zoodo.nig 
rijbe,wijs wel bezat en di t aan den verbali
sant vertoonde. - De R echtb. hee ft hieruit 
als bewezen kunnen aanneme ,i, dat req. het 

11wt,nrijtuig onder zijn onrniddellijk toezicht 
duor G. B . hee f t doen besturen. - Uit di.e 
bewijsmiddelen toch blijkt, dat genoe,nde B ., 
ingevolge art. 9, ., 0 M otor- en R ijw.wet, tot 
het be.ituren ·van het motor·rijtuig niet be
voegd u,as, terwijl req., die iüw.rtoe de be
voe gdheid wel bezat, aan alle voo,·waarden 
vl1'11 die wet en het M otor- en R ij,w.reglement 
om als bestuurder te kunnen gelden voldeed . 
- H ierop wordt noch in de wet noch in het 
rer1lem ent een uitzonderin(! ge,naakt voo,· 
hen, dit! ingevolge de wet zijn aangewezen 
als bP·ooegd tot het afgeve,~ van bewijsstuk
ken van 1-ijvaardigh.eid,, wanneer zij ,net den
gene, die zooiCa:nir1 bewijsstuk wenscht te •ver
krijgen, een proefrit doen, die ingevol ge a,·t. 
80 M ot.-, en .Rijw. R eglem ent onde,· hun toe
z-icht en l eiding moet .WJJrden af gelegd. _.:. 
De a,·tt. 42 en 43 81·. waarborgen e1' kel niet
, 1,·af baarheid aan hen, die een feit be{!aari 
ter uitvoering van een wettelijk voo1'Schrift 
of va11 een ambtelijk bevel . Daarvan is in 
dezen nok geen sprake . I n de toelichting 
wordt dan ook zoodanig wettelijk voorsch,•ift 
of zoodanig ambtel ijk bevel om als deskun
di{! e bij het do en van proefritt en eventueel 
het besturen niet over te nemen of niet in te 
g,-ijpcn, niet aangewezen. 30 Januari. 

Spoor- en Tramwegen. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (A . R . D . 

Spoorw. a,·tt . 7 en 101 .) - Onde,· de feite
lij ke o,nstandigh.eden, zooals die in het von
nis als vaststaande zijn aangenomen, hee ft 
de R echtb. kwnnen aannemen, dat de genq. 
noch door het ontvangen van een kloksignaal 
noch op eenige andere wijze ,net de komst 
van dezen trein zoo tijdig bekend kon zijn, 
dat hij nog tijd had o,n aan het voorsch,-if t 
van tenmins te d1·ie minuten vóó,· de aan
komst te sluiten, te voldoen, Op grnnd daar
'Vll>n heeft zij ge,·equfreerde' s be,·oep op ove1·-
1nacht terecht aantJaard. - Aldus ook A clv.
Gen. W ijnveldt, deze nog in het bijzonder: 
De R echtb. l egt op juisten r11·ond dit artikel 
uit. H et bevat niet een voorschri ft voor de 
we{//wachte1'S , 111aa1· v()or de bestuurders 
d. w. z. voor de ondernemers van den spoor
wegdienst . E en algenieene m ededuling 11wi1 
die bestuurders, dat de overwe gwachte,· e,· 
rekening ,nee moet houd.en, dat go ede1·en
treinen 10 niinuten te v1·oe g kunnen aan
komen, is niet voldoende o,n daa,·mede op 
die bea111.bten de verplichting te leggen de 
boom.en 13 minuten voo,· de off icieel e die1U1t
regel ing te sluiten, ten ,ninste niet in dien 
zin, dat zij daardoor voor st,·afbaarheid ex 
art. 7 lid 3 A. R . D. niet op over1nacht 
zouden kunnen be,·oepcn. 30 Januari. 

Motor- en Rljwlelwet. 
- Arrest var- den H ooyen Raad. (Sv. art. 

359; ,lfot. - en Rijw.wet a1·t. 7.) - Waai· de 
politievero,·dening van F,·anekeradeel onder 
,,bebouwde kom" ve1'Staat "elke bijeenge
bouwde huizen.groep van ten mi-nste tien wo-
11ingen, gebouwen, die door geen groote r 
ongebouwde ruimte dan van 150 M ete,· '!a" 
die huizenuroep zijn gescheiden, daaronde1· 
begrepen" en aangeno,nen m()et worden, dat 
à.e stell e,· d e,· dagv. ,,/Je/Jouwde kom" in dien 
zin heef t bedo eld, is het /)est,·eden vonnis 



niet ndt ' \redenen • ontkleed, nu uit de ge
'bezigde bewijsmiddelen enkel blijkt,' dat t e,· 
plaatse langs de1t weg, een aantal huizen 

·1net e1·ven, waaronder een · kerk, een school 
en een !,,erb.e,·g een aaneengesl oten - · zij het 
ook hier en daar niet een kl eine tusschen-
1•ui1nte - be.bouu:ing vornien. - · [Aldus ook 
P,·oc.-Gen. Tak ; deze vo01·ts o,ntrent het 
t,weede 1niddel en ambtshalve : a., ho·ewel in 
art. 72 der verordening niet gesp1·oken w01·dt 
van wegen, •wordt dooi· de plaatsing van dat 
artikel in afdeeling Il/ ove,· ,,H et Rijden" 
en door het f eit, dat het deel uitmaakt '1/an 
het Hoofdstuk "Straatpoli tie", dtuidelijk, dat 
de Raad alleen verboden hee ft ,net moto,·
rijtui gen in de ,bebouwde konw,en snell er te 

, ,ijden dan 25 K.M .. , indien dit 1-ijden op 
straten' en wegen plaats vindt; b. de bepa
ling is onve,·bindend, omdat de Raad van 
Frane ke,·adeel niet voldaan heeft aan ·het 
voo1'8ch:ri ft van a1·t. 7 M otor- en Rijw .wet. ] 

· ' 30 Januari. 
)Vlnli.elslultlngswet. 
--é Arrest van den H oogen Raad . . ( W inkel 

sluitingswet 1930, S. 460, a,·t. 7; W et A. B . 
a1·t. 11 ,) - De ,·edactie van lid 1 van a1·t. "/ 
d e,· W in!cel sl1.titingswet, houdt, na het aan
brengen van het à,oor de R egeering over
genom en amende,nenJ, .waarbij de woorden 

. ,,vóó1·, in de ()mniddellijke nabijheid van" 
zijn ingevoe gd, op zich' zel f niet ,nee,· ,net 
zooveel woo,·den in de beperking, dat de 
verkochte of gel eve,·de go ederen omnidd.el
lijk vóór het bedienen behoorden tot den 
winkel voorraad van den winkelier. - · De 
,·echter, de beteekenis van die wetsbepaling 
'Uaslstell ende, kan, r ekening ho'l.tllende ,net 
stre k kinr1 en doel van het voorschrift en van 
d e wet in haar geheel , niet gebonden· zijn 
aan de bepe,·kte beteekenis van het 001·
spronkelijk arti kel wat 'betreft de herkomst 
der verkochte en afgelev'erde goederen, nu 
het bedienen vóó1· of in de onmûülellijke na
bijheid ook kan geschieden door verkoop ·of 
afleve1·en van waren, welke' de winkel ie,· wel 
in zijn winkel pleegt t e verhandelen, doch 
welke hij voo,· deze bijzondere gelegenheid 
van bui ten af hee ft laten aanvoe1·en . - D e 
geheel e strekking de,· wet, het doel dat zij 
wil bereiken, is met deze opvatting in ove1·
eenstemming, zood.at, wil het bedienen vóór 
of in de onmiddellijke nabijheid van den 
winkel, onde,· het · artikel vallen, niet be
hoeft te worden telastegel egd en bewezen, 
dat de go ederen, welke daarbij werden ver
kocht of afgel everd, uit den winkelvoorraad 
a f komstig waren. ·- Anderzijds is het echter 
duidPlijk i . v . m,. de bewoordingen en de 
strekking van deze we tsbepaling, dat de han
deling i•an het bedienen betrekking moet 
heb ben op het in den winkel uitgeoefen,i, 
bed1'ij f . T. c. is aan het laatste vereischte 

\\ 

niet voldaan, claa,· in de t.l.l. en bew.ezenver
kla1·ing niet is ,iiitg eq,rukt, dat in den winkel 
[bloe1ne,ikiosk op het station], in .welks on
middellijke nabijheid ve,·d. bloenien verkocht 
·en afleverde, bloemen plachten t e . worden 
verkocht. 30 Januari. 

Armenwet. 
- A rrest van den H oogen Raad. (Ar1nenwet 

a,·t. (i3 .) - De wijziging, dPor d e 'll;'et va11 
22 J uni 1929 S. 326 in art. 63 A rmen.wet 
aan gebmcht, hee f t nie t sl echts teng e11<1lge, 
dat de ye,"Plichting tot betalin_g van de kos
ten ·van ve1·zo1·ging thans, op eene billijke 
wigze over de ond.e,·hoiidsplichti gen wordt 
omgeslagen, doc h. oo k , dat aan die verplich
ting in zoover een g,·ens is gesteld , dat zij 
niet ve:rder reikt ddn den onderhoudsplicht. 
- T egen deze opvatting, welke doo,· 'de ge
schiedenis wordt bevestigd, ve,·zet zich niet 
het in d e artt. 28 en 29 bepaalde, daar eener
z-ijds, indien de onde,·houdsplichtigen zich 
1·eeds ten voll e van de hitn bij de wet opge
legde verplichting hebben gekweten, . het 
d.aa,;enboven aan den arme ten koste gelegde 
op hen niet kan · worden ve,·haald , t erwijl 
ande,·zijds, indien de ondersteiining in an
de,·en vo,·,n en in ande,·e mate is verleend 
dan waarin de bedo elde personen to t onder
houd ve1·plicht zijn , •ve rhaalsrecht niet, is iiit
gesloten, doch, naar de bij de wet gestelde 
,·egel en, (YVer den tijd, gedurende welken de 
o,iderhotl,(llJplicht liep, to elaatbaar is . - Cas
satieberoep ve1·wo1"Pen tegen de beschik.küig 
der R echtb., waa,·bij een onderhoudsplichtige 
is ve,"Plicht tot een bijdrage van f 2.50 per 
week in de verpl eegkpsten ad f 94-41 voo r 
de" ar,ne betaald, doch sl echts over zooveel 
tijd als de verpl eging hee ft geduurd, i . c. tot 
een bedrag van f 16.79. 30 Ja1iuari. - . . 

Motor- en Rljwlelwet. 
- , Anest van den Hoogen Raad. ( Mot. en 

Rijw.,·egl . a,·t. 5.) - A rt. 5 van het Motor
etb Rijwielr"gl e,net~t l egt den plicht 011, bij 
Mt naderen van een kruispunt den doo1·ga11g 
v,ij te laten voor van r echts komende voer
tuigen geheel algem>een en zonder beperking 
op, ,net name kent dit artikel niet de beper
king, áat de van r echts komende auto slecht., 
recht hee ft op doorgang over het voor hem 
r echter gedeel.te van den weg. - H et H of 
heeft feit elijk vastgesteld, dat ten tijdle dat 
de beide aiito's het k1'uispunt nade,.,l,en de 
toestand van dien aard was, rlat de van 
,·echts komende a·uto redelijke1·wijze kon en 
11wrht aa1me1nen, dat van doorrijden ,net 
onverm,inde1·dt vaart en Qnve1•a~de1·de ricli
ting gevaar voor aan1'ijding niet t e ducht en 
was, zoodat naar 's H ofs voorstelling tus
schen k et 'aldiis doo,·rijd.en en de aanrijdiny 
geen oorzakelijk ve,·band bestond. 

2 Pebmà.ri. 
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Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Spoor- en tramwegen. 
- Ar.rest van tien H oogen Raad. (Venui,n 

01,erweg tijdig te sluiten. Art. 7, lid 3, A. R . 
D . (oud), art. 8, lid 3, A. R. D. (nieuw). -
D e uitdr·ukking "geplaatst in de onmiddel 
lij ke nabijheid van den overweg" in a,·t. 7, 
lid 1, A. R. D. (oud) beteekent niet anders 
dan dat de stani/J[Jlaats van tien beambte is 
in de omniddellijke nabijheid van tien over
weg. - W aar niet was gebleken of aan
nemelijk ge,naakt, dat 1·equimnt, de gebods
bepaling van art. 7 A. R. D . (oud) niet na
kom.ende, daarbij zonde,· schuld was, hee ft 
de Rb. hem terecht voor deze overtreding 
stmfbaar geacht. - H et op 1 Aug. 1933, dius 
vóórdat de Rb. haar vonnis wees, in werking 
getreden nieuwe A. R. D . hield voor ve,·
dachte niet de gunstigste bepalingen in. Z,n
,nen het mede bewezen verklawrde, dat de 
overweg nog niet was gesloten toen tie trein 
zich reeds op of in de onmidtiellijke nabij
heid van den overweg bevond, valt niet 
enkel onde,· art. 7 oud, maar ook onde,· a,·t. 
8, lid 3, nieuw A. R. D . Ook al zou in dit 
geval de trein nog niet op maar alleen in 
d~ onmiddellijke nabijheid van tien overweg 
ZIJn gewees t, dan zou toch het slot van laatst
genoernde bepaling ove 1·t1·eden zijn. 

3 Janua,·i. 
Geneeskun st. 
- Ar.rest van den H oogen Raad. ( Onbevoegd 

uitoefenen van de geneeskunst, a,·t. 436 Sr. 
- Art. 358, Se l id, Sv.) - H et ve,·weer, dat 
niet bewezen zou zijn, dat requi,·ant het in 
de t elastelegging 01nsc!i,·even beroep als be
drijf zou hebben uitr1eoefend, eischt r1een 
bepaaldelijke beslissing . - In cassatie kan 
niet worden opge ko,nen tegen het niet bezi
gen van bepaaltie bewijsmidtielen en het 
toekennen van kracht aan andere. - A.-G. 
B esier bovendien: Ook een vertegenwoor
dig er of assistent van een geneeslt ee!1" kan 
geze gd worden het be ,·oep van geneeskundige 
d.s bedrijf uit te oefenen, wanneer hij her
haald• malen zelfstandig geneeskundigen 
,·aad of bijstand verleent en hiervoor geld 
aannee11it. 3 J anuari . 

Ond erwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 a,·t. 100.) - Uit het 2e lid volgt dat, 
indien in eenig jaar de klassedeel e1· tie,· 
openbare scholen wijziging onde.-gaat, de 
bes turen van de overeenkomstige bijzondere 
scholen m et den in dat jaar toegepasten 

klassedeel er no g gedurende twee ja,·en na 
het tijdstip, waarop die klassedeel er is ge
wijzigd, r ekening mogen houden. 3 J anuari. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e lid.) - Nu niet is gebleken, 
dat de op een bijzondere school gegeven 
radio-lessen niet betreffen ondeo·wijs in een 
de,· vakken, omschreven in art . 2, heb'ben 
Ged. Staten terecht de kost en van aanschaf
fing van een radio-ontvangtoestel en het ont
vangen van radio-lessen, als vallend onder 
art. 101 5e lid j 0

• art. 55 l etter f voor ver
goeding in aamne,·king geb,·acht. - De kos
ten, vall ende op de aanstelling van kweeke
lingen moeten geacht wo,rden te strekken ter 
ve,·zeke,·ing van den go eden gang van het 
onde,·wijs, als bedo eld in art . 55 sub o. H et
zel fde is het geval met de kosten wegens ge-
1naakte schoofreisjes. 3 Janua,·i. 

Motor- en rljwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Mot.- en 

R ijw .wet art. 22; Sv. art. 359.) - Dat de 
omschrijving van het telastegelegde ontleend 
is aan art. 9!2 aanhef en s·ub b M ot. - en 
Rijw .wet doet niet af aan het feit, dat de 
t.l.l. een f eitelijk voldoende omschrijving van 
verd. handeling en van den to estand, waa,-in 
hij die handel ing ve1·1·ichtte, bevat . H et is 
geen vereischte, dat bij de dagvaarding na
dc,·e omstandigheden worden gesteld, waar
uit zou volgen, dat verd. inde1·daad niet in 
staat was het motorrijtuig naar behooren te 
bestu,·en. - D e R echtb., als bijzonde,·e rede
nen, welke tie straf hebben bepaald, opge
vende de persoonlijkheid van den verd. en 
den aard van het gepleegde f eit, doelt daa,·
bij ken/ijk op die pe.,·s·oonlijkheid en dien 
aard gelijk deze ter terechtzitting naar voren 
zijn gekomen. Z ij was niet verplicht daar
naast op te geven waarom de bijzonde,·e 
,·eden (persoonl ijkheid van verd.) haar tot 
toepassing van de opgelegde straf hee ft ge
l eid. 8 Januari . 

Wlnkels lnltln gswet. 
- An·est ·van den H oogen Raad. ( W inkelslui

tingswet art . 1.) - De in ao·t. 1 der Winkel 
sluitingswet gegeven 01nsc"1-ijving moet aldus 
worden verstaan, dat de wet onder winkel 
niet sl echts ove,·eenkomstig het spraakge
bruik ve,·staat de open of besloten ruimten, 
waar of van waaruit voorwe,·pen of stoff en 
aan het publiek in het klein plegen te wor
den verkocht of a fg el everd, doch daaronder 
- op het voe tspoo,· van art. 3 de,· A,·beids-



wet - m ede begrijpt r1e r·uimten, waar pleegt 
gewerkt te worden in een barbiers- of kap
personrlerneniing. - Onrler "kappers- of ba;r
bierswinkel", d.w . z. winkel van een kapper 
of ba,·bier, vall en dan echter ook niet slechts 
de oneigenlijk als winkel aangeduide ruim
ten, waar kappen- en barbierswerkzaam
heden wo,·den ver,·icht, doch zelfs in r1e eer
ste plaats en in elk geval evenzeer die ruini
ten, waar de kapper of barbier voorwerpen 
of sto ff en aan het publiek in het klein pleegt 
te verkoopen of af te leveren. Deze opvatting 
vindt ,nede steun in art. 4, lid 4, der wet. -
In de qualificatie ko,nt de verhouding, dat 
req. het hoofd was van den winkel, niet tot 
_uitdrukking (a,·t. 10 lid 3 W inkelsluitings
wet) . - Quali fi catie verbeterd. 8 J anuari. 

Wet openb. middelen van vervoer. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. art . 

4S0; W et Openb. V ervoermiddelen art. 15.) 
- De vrijspraak enkel hierop berustend, dat 
de R echtb. aannee,nt, dat onde1· ,,autobus" 
alleen kan worden ve,·staan een moto.rrijtuig, 
dat aan een autobusdienst, dat is aan een 
duurzaa,n verkeersbelang is dienstbaar ge-
1naakt, en dat van een "autobusdienst" geen 
sprake is, indien 1nen wel bereid is om da
gelijks ritten te onrlernemen, doch zulks on
J,er voorbehoud van voldoenrle deelname van 
het publiek, is niet een vrijspraak in den zin 
van art . 4S0 Sv. - De R echtb. heeft aan het 
begrip "geregeld" van art. 15, lid 1, W et 
Openb. vervoermiddelen een onjuiste betee
kenis gehecht . - De besteniming tot gere
geld vervoe.-en 1noet geacht worrlen aan
wezig te zijn, indien m en zich bereid ve,·
klaart om dagelijks met ,notorrijtuigen een 
bepaalden rit te ondernemen, ook al stelt 
men - gelijk het slot van art. 15 lid 1 W et 
Openb. V ervoer,niddelen 1nogelijk acht -
dit ve,·voe:r a fhankelijk van de voldoende 
deelname aan dien rit, daar rleze voorwaarde 
de bestemming om geregeld te vervoeren 
niet raakt. 8 Januari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Open
bare Vervoe,·middel en art. 15.) - De R echt
bank heeft de niet aanwezigheid van een 
vergunning voor het onde1·houden van een 
autobusdienst Nijm egen-Eindhoven aange
nomen ondanks het bestaan van vergunnin
gen elk voor een deel van het traject (Nij-
1negen-Grave en G,;áve-Eindhoven), op de 
enkele overweging, dat een vergunning voor 
den rechtstreekschen dienst voor het geheele 
traject is geëischt. Z ij hee ft daarbij voorbij
g ezien, dat weliswaar het h e bb en ~-an a/zon
de,·lijke ve,rgunningen voor twee, ziJ het aan
sluitende trajecten niet noodzakelijk insluit 
de ve,·gu.nning tevens voor een rechts tree k
schen dienst ove,· de beide t,·ajec ten geza
m enlijk, doch dat anderzijds de concre te 
inhoud en strekking van die afzonderlijke 
•vergunningen een zoodanige kan zijn, dat 
daarin tevens vergunning voor den recht
streekschen dienst ligt opgesloten. De Rb . 
had dit punt nader moeten onderzoeken, 
zulks te eerde,·, nu in dit geval de afzonde,·
lijke vergunningen afkonistig zijn van twee 
provinciale best·uren, elk geldend van het in 
de betrokkPn provincie gelegen deel van het 
geheel, traject . 8 J anua,·i . 

G-emeentebelastlngen. 
- A ·rres_t van den H oogen Baad, (Straatoelas

ting in de gemeente Sittard.) - I ngevolge 
de bepalingen van de ver01·rlening tot hef
j-ing eener straatbelasting in de gem eente 
Sittard is voor de heffing der straatbelasting 
in de gemeente Sittard wegens rioleering 
beslissend een bepaalde ligging de,· eigen
domm en ten opzichte van openbare straten 
of wegen, waaraan door d1 gemeente - ge
lijk art. 1 bepaalt - zorg wordt besteed voo·r 
rioleering, of, ande,·s gezegd, die door de 
gem eente - gelijk art , 6 het uitdrnkt 
voo,rzien zijn van rioleering. - De R. v. B. 
hee ft met juistheid beslist, dat, nu in de 
Brugstraat geen riool aanwezig is-, hetwelk 
do01· de gemeente is aangel egd of bekostigd, 
aan die straat doo·r r1e gemeente geen zo,·g 
voor rioleering wordt besteed en zij niet door 
de gemeente is voorzien van rioleering. 

10 Janua,·i. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Verordening 

betr. herbergen, enz . in de gem. Zwijndrecht 
i. v. 11i. de Winkelsluitingswet.) - Uit de 
bepaling van art. 3, lid 1, aanhef en onder 
c, W inkelsluitingswet volgt geenszins, dat de 
wet een onaantastbaar recht gee f t o·ni in
richtingen als daar genoemd op Z ondag ge
opend te hebben en daar gelegenheid te 
geven spijzen en dranken voor geb,··uik te,· 
plaatse te verkoopen . - De strekking van 
art. 8, lid 1, der wet is enkel, dat elke ,·ege
l ing door den lag e1·en wetgeve,· van de daar
in genoemde onderwerpen i. v . ,n. winkel
sluiting zal zijn verboden. - Van zoodanig 
verband blijkt in de Ve,·ordening bet,-. he1·
be1·gen, tavpe.rijen e. d. inrichtingen in de 
ge,n. Z wij-adrecht geenszins; veel ee,· bl·ij kt 
uit de ve,ordening in haar geheel , dat be
scher111.ing van de openba,·e o,·de en zedelijk
heid beo< gd is, waarmede de gemeenteraad 
geheel binnen de grenzen van a,·t. 168 Gem.
wet gebleven is. - Ook met anrlere bepalin
gen der Winkelsluitingswet strijdt de vero,·
dening niet, ve.rmits die wet geenerl ei on
aantastbaar recht geeft op het geopend heb
ben van winkels , t erwijl ande.-zijds de veror• 
dening niet kan bewerken, dat winkels open 
mogen zijn op tijden, waarop zij volgens de 
wet gesloten zouden 11t0eten zijn. - ( A. -G. 
B esier is van oordeel, dat de toegepaste be
paling van de ve,·ordening wèl rnet winkel
sluiting verband houdt en dat zij derhalve 
i . v. ,n. de beslissingen van den H , ll . van 
13 Febr. 1933, W. 12575 en van 20 Maart 
1988, W. 12599, niet ve,·bindend is. Vervol
gens zou z. i. nog onderzocht moeten worden 
of het bewezen verklaarde k,·achtens de artt. 
2, 7 en 10 Wink elsluitingswet si.ra/baar is.) 

15 J anuari . 
Winkelsluitingswet. 
- · Arrest van den Hoogen Raad. (Ve.rordening 

betr. he1·b e1·gen, enz. in de ge,n. Zwijndrecht 
i. v. m. de W inkelsluitingswet.) - Uit d,e 
bepaling van art. 8, l id 1, aanhef en onder 
c, Winkelsluitingswet volg t geenszins, dat de 
wet een onaantastbaar recht geeft om in
richtingen als daar genoemd op Zondag ge
opend td hebben en daa,· gel egenheid te 
geven spijzen en dranken voor gebruik ter 
plaatse - te verkoopen. - De strekking van 



art . 3, lid 1, der wet is enkel, dat elke rege
l ing door den lageren wetgever van de daar
in genoemde onde1·we1·pen i. v . 1n. winkel
sluiting zal zijn verboden . - Van zoodanig 
verband blijkt in de Verordening betr. her
bergen, tappe.rijen e. d. inrichtingen in de 
gem. Zwijnd1·echt geenszins; veel eer blijkt 
uit de verordening in haa,· g,:heel, dat be
scherming van de openbare or le en zedelijk
heid beoogd is , waa1·1nede de ge,neenteraad 
geheel binnen de grenzen va11 art. 168 Gem.
wet gebl even is. - Ook met andere bepalin
gen der W inkelsluitingswet st1·ijdt de veror
dening niet, ver,nits die wet geene,·l ei on
aantastbaar recht gee f t op het geopend heb
ben van winkels, terwijl ande.rzijds. de veror
dening niet kan bewerken, dat winkels open 
mogen zijn op tijden, waarop zij volgens d e 
wet gesloten zouden 11io eten zijn., - (A .-G . 
B esier is van oordeel, dat de toegepaste be
paling van de vero1·dening wèl nie t winkel
sluiting verband houdt en dat zij derhal ve 
i. v . m. de beslissingen van den H . R. · van 
13 Febr. 1933, W. 125"15 en van /B O M aa,·t 
1933, W. 1/e 599, niet verbindend is . Vervol
gens zou z. i. nog onderzocht moeten worden 
of het bewezen verklaarde krachtens de artt . 
2, "I en 10 W inkelslui tingswet strafbaar is.) 

15 J anuari. 
Vleeschkeurlngswet. 
- Arrest van den H oogen Raad: (Vle esch

keuringswet ·artt. 40 en 50. ) - 011, het 
telast egelegde tot een strafb aar feit, 1n. n. 
een overt,·eding van art. 40 der Vl eesch
keuringsw et, te maken behoeft in de t.l.l. 
het niet-aanwezig zijn van den uitzonderings
to estand, in art. 50 die,· we t bedo eld, niet te 
worden opgenomen. - [Adv.-Gen. B esier 
bovendien : dat de materie (die de,· vl eesch
keuring) voo,· wat betreft voo,· uitvoer be
stemd vl eesch elders n.l. in de artt. "I0-"/5 
der V eewet is geregeld en is strafbaa,· ge
steld, doet hieraan niets af. De afzonderlijke 
regeling der V eewet is juist de reden waar
om art. 50 v.n . die uitzondering n,aakt .] -
E en te,·zijdestelling van het verweer ( dat het 
vl eesch voor uitvoer bes te,nd 1vas) als in het 
tweede middel aangegeven is in het a,-rest 
van het H of niet te vinden. 15 Januari . 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Art . le99 

Gem eentewet .) - H et is niet geoorloofd, dat 
eenige aangeslagenen gezamenlijk bij één 
bezwaarschrift tegen hunne aanslagen op
kom en. 1"1 J anuari. 

M:IUtalre Zaken. 
- K oninklijk besluit. ( Dienstplichtwet art . 

1/e.) - E en "bijzonder geval" is aanwezig, 
waar aannemelijk is gemaakt, dat het voort
bestaan van d e ondernem,ing , waarin appel 
lant als bedrijfsl eide,· werkzaan, is, Mj diens 
indiens ttreden ernstig in gevaar zal worden 
gebracht, en bij stopzetting van de onder
ne,ning, verscheidene personen, die thar,Ji 
daa,·in hun middel van bes taan vinden, 
werkloos zull en worden en in de tegenwoor
dige omstandigheden niet ge,nakkelijk weder 
aan het werk zull en komen. 19 J anuari . 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 89 .) -

De omstandigheid, dat patiënt te A. in de 

laatste ,naanden v66r zijn opneming in een 
krankzinnigengesticht geen woonadres had, 
doch daar ,,·ondzwierf, ontslaat de ge,n eonte 
A. niet van de verplichting, de verplegings
kosten te betalen, aangezien hij tot de op
ne,ning in het gesticht in die gemeente is 
blijven ve,·toeven. 19 Janua,·i . 

Gemeentebestuur. 
- K oninkl ijk besl ·1til. (Ge meentewet a,·t . 26.) 

- E en verbod voor l eden van den raad 011, 
steun te genieten uit de kas der ge1neente 
kent de wet niet. In het bijzonder is een 
de,·gelijk verbod niet af te leiden uit het 
v rrbod van deelne,ning aan onderhandsche 
pacht van ge11,eêntegoed eren of ·inko,nsten. 

26 Januari. 
- Koninklijk besluit. ( Ge,neentewet art . 2/e 8a.) 

- T erecht hebben Ged . Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsb esluit tot het ren
tegevend beleggen van het rese,·vefonds ·van 
het ge,n. electriciteitsb edrijf bij een coöpe
ratieve bo erenl eenbank op grond dat door 
die bank geen onderpand werd gegeven. 
Daaraan doet niet af, dat in de statuten der 
bank de onbeperkte aansprakel-ijkheid der 
leden is vastgelegd, daar vooral in de tegen
woo,·digc financieele 01nstandigheden geen 
volst,·ekte zekerheid bes taat, dat de l eden in 
, taat zull en blijken om aan hun verplich
tingen te voldoen. 26 J anuari. 

Begraafwet. 
- K oninklijk besluit. ( W et op het begraven 

a,·t. 16 j 0
• art. 45.) - Voor de toepassing 

van art . 16 moet het uitbreiden van;, eene 
bes taande begraafplaats met het aanleggen 
van een nie1,we worden gelijkgesteld. - Art. 
45 hee ft niet ten do ei om de uitbreiding van 
bij het in werking treden der wet bestaande 
beg,,·aafplaatsen niet' nieuw voo1· beg,·aaf
plaats in te richten terreinen in st,·ijd ,net 
de vastgestelde wettelijke regel ing te ver
oorloven. 26 J anuari. 

Waterstaatswet. 
- K oninklijk beslui, . ( W et houdend algemeenc 

regel en Waterstaatsbes tuur artt. 39 en 41 .) 
- Daa,· het bevel van Ged. Staten is gege
ven aan het polderb es tuur, is de voorzitter 
van dat bestuu,· niet ge,rechtigd to t het in
stell en van beroep, te,·wijl niet is gebleken , 
dnt hij het beroep heeft ingesteld ter uit
voering van een wet'tig doo,· het polder
bestuur genomen besluit. - Aangezien in be
roep niet zonder meer wordt bes treden, dal 
de bevolen werken noodzakelijk zouden zijn, 
doch daarbij veeleer het standp·1tnt wori,lt 
ingeno,nen, dat deze we,·ken zich niet zouden 
verdragen m et den onderho,11,dsplicht , zooals 
die blijkens de geschiedenis van den . polder 
in 1"/36 zou zijn aanvq,ard, betreft het ge
schil de verplichting tot het ondernemen of 
do en verrichten d e,· werken, waa,·o,nt·rent 
ingevolge art. 41 niet door de Kroon, ,naar 
door de R echterlijke Macht uitspraak be
hoo,:t te worden gedaan. 26 Janua,·i. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet art. 168.) - E en gem eenteverordening 
tot bescherming van het natuurschoon en het 
in verband daarm ede van vergunning afhan
kelijk stell en van het afg1·aven van terreinen, 



kan ongetwijfeld de huishouding der ge-
1neente betreffen en dv,s volgens a,:t. 168 de,· 
Gem eentewet bevoegdelijk door d e.n ,·aad 
worden vastges teld, zonde,· dat daarrnede tle 
grenzen bij art . 625 B. W. gesteld, worden 
overschreden. 29 J anuari. 

Crlslsz ulvelwet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Crisis-Zui

vel wet 1932 art. 8; Nieuw-Crisis-Zuivelb e
sluit Il 1932 art. 5. ) - T en onrechte gaat 
de R echtb . e1· van uit, dat, nu a,·t . 8 de,· 
Crisis-Zuivel wet kent de ,nogelijkheid van 
een verbod van of een voorwaardelijke toe
ste,nrning tot het vervoeren, verkoopen enz. 
van "andere spijsve tten", waa.rvan de ve1·
pakking niet voorzien is van een door 
Onzen Minister uitsluitend tot dit do el vast
gesteld rnerk, de Kroon niet bevoegd zou 
zijn t. a. v . ,,andere spijsvetten" , die wèl van 
een dergelijk 1nerk voorzien zijn, eenigerl ei 
bepaling ,n. b. t. het vervoeren, enz. daar
van vast te stell en. - W eliswaa,· wordt in 
art. 8, ter bereiking van het voor "andere 
spijsve tten" door de wet beoogde do el [,,g e
cont,·ol eerde verkoop rn et rnogelijkheid van 
p1·ijsbeïnvlo eding" M. v . 1'.] slechts een 
negatieve regel ing (v olstrekt of betrekkelijk 
verbod van den handel in " andere spijsve t
ten" zonder m erk op de verpakking) rnoge
lijk ge·niaakt, doch in art . 10 worden verder 
omt·rent de rn erken en derzelver verstrekking 
positieve voo,·schrift en gegeven, terwijl voorts 
in art. 20 de bevoe gdheid wo,·dt voo1·b ehou
den orn bij alg. maatregel van bestuur, zoo 
noodig, ,net betrekking to t de uitvoerin g van 
de wet nade,·e regel ingen te stell en . - I n 
ve1·band m et een en ander vindt art. 5, l id 
2 N ieuw-C,·isis-Zuivelb eslui t Il 1932. vol 
do enden grondslag in de Crisis-Zuivelwet. 

29 J anua,·i. 
Wegen belastingwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( S v . a,·t. 

450 ; W egenb elast·ingwet art. 17.) - l nge
kornen is een schriftuu1·, onderteekend: de 
raadsman van ,·eq. , B ., terwijl in deze schri f
tuur wordt verklaard, dat llfr . B., advocaat 
te Schagen, doo,· ondertee kening van deze 
schriftuur· verklaart als madsman tot het 
indienen daarvan bepaaldelijk doo1· den 
verd. de V. te zijn gernachtigd. - Op den 
inhoud van dat stuk kan niet worden gel et 
als zijnde de indiening niet geschied over
eenkornstig de ,·egels van art. 450 S,·.; onde,· 
d en naam, v an "1·aads11ian" in dit a1·t i kel kan 
enkel w01·den verstaan degen e, die den verd. 
als zoodanig hee ft bijgestaan ·voor den rech
ter tegen wiens uitspraak de voorziening is 
gericht; daarvan blijkt niet ui t het p. v . der 
te,·echtzitting ; Mr. B. is ook niet bij bijzon
de,·e volmacht tot het indien en van de schrif 
tuur gernachtigd. - A 11,btshalve : De Politie
rechter heeft ui t de gebezigde bewijsmiddel en 
niet het bewijs kunnen putten, dat req. als 
houde,· toen aldaar door G. S. rn et een 
motorrijtuig hee ft do en rijden, zoodat zijn 
vonnis als t. a. v. de bewezenverklaring niet 
,net redenen ornkl eed niet in ~tand kan 
blijven . 29 J anuari . 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onde,·wijswet 

1920 art. 101 9e lid.) - Al ko·nien de l es
uren van eene oniurwijzeres niet voor ver-

go eding in aamnerking, zoo behooren toch , 
nu het aantal lesuren, waarin aan de- betrok
ken school door bevoegde lee,·krac/it en va k
onderpvijs is gegeven, nog ove1·treft het aan
tal l e~u,·en, dat krachtens art. 101 9e lid ten 
hoogste vergoed kan wo,·den, di t maximum
aantal l esuren aan het schoolb estuur te wor
den vergoed. 30 J anuari . 

Gemeentebe tuur. 
- Kon~nklijk besluit. (G em eentewet A1·t. 12 48 

j 0
• art . 244.) - E en rnededeeling van Ged. 

Staten aan B. en W. , dat tegen een e wijzi
ging if,e1· begrooting bezwaar bestaat, strekt 
niet t~t weigering van go edkeuring aan het 
raadslfrslui t, nu de gem eenteb egrooting zel ve 
nog n je t was go edg ekeu,·d. De Raad is der
halve in zijn beroep tegen deze rn ededeeling 
niet ontvan kel ijk. 30 Januari. 

Drankwet. 
- Arre t van den H oogen Raad . ( Vergm,

ningsr f cht in de gem eente Rheden.) - Bij 
de weq wordt niet voorgeschreven, op welke 
wijze ile veronderstelde huurwaarde nioet 
worde7t berekend, zoodat de Gemeenteraad 
en d e 'R. v . B ., wannee,· zij krachtens de be
pal ingrn van art. 24 Drankwet en art. 299 
Ge,n.w~t achtereenvolgens geroepen worden 
in een geschil over die huurwaarde te beslis
sen, te dien opzichte elke methode van be
rekenii· g rno gen volgen, welke die huu. r
waard tot uitkornst heeft, zonder daa,·bij 
gehou n te zijn het inzicht van B. en W. 
nopens de bij die berekening toe te passen 
nor,nen te volgen. - Nu in het onderwer
pelijke geval de R. v . B. bij zijn be1·ekening 
van dezel fde factoren is uitgegaan als het 
Ge,nee,Îtebestuur, te weten: de huurwaarde 
van de vergunningslocal i teit op zich zelf be
schouwd , zo o1nede de ve1·1noedelijk bij den 
verkoop van sterken drank te behalen bruto
winst, was hij niet verplicht uit de voo.r
handen l gegevens de huurwaarde van de 
localite•t af te leiden naar denzelfden maat
staf als l B. en W. hadden aangel egd. 

31 Januari. 
Onteigenin g. 
-- A,·rest rvan den H oogen Raad. ( Onteigening 

in h.et lJ elang der Volkshuisves ting. - A,·tt . 
92, 92a \O.W.) - Art . 92 O.W. verbiedt 1net 
de bestp nrning van plantsoen in een uit
breidingsplan rekening te houden bij de be
pal ing Iv an de we,·kelijke waarde van het 
onteigende, het bevat zoodanig voorschrift 
niet te,/ aanzien van bedrijfsschade. (De 
gel egenheid orn als bouwexploitant winst te 
behalen was aan d e ont eigenden r eeds ont
no1nen door de op het uitbreidingsplan aan 
den grond gegeven bestemming als plant
soen.) _L Art. 92a O.W. onde,·scheidt niet 
tusschen kosten, welke doo,· de bouwexpl oi
tanten en die , welke do01· de gen,eenschap 
behooren, te worden gedragen, doch heeft 
geheel qlgerneen het oog op alle kosten , 
welke d~geen, die grond als bouwte,·rein in 
exploitatie wenscht te b1·engen, krachtens in 
de gern eente geldende 1·egelen verschuldigd 
is. - De in art. 2a der V e,·ordening der ge
nieente H ill egersberg van bouwexploi tanten 
geëischte bijdrage van f 2.50 per M2. netto
bouwgrond voor het in bouwexploitatie bren
gen van gronden 11alt onder art. 92a. 

31 J anuari. 



- An·est van den Ho ogen Raad. (Onteigenin(J 
in het belang de1· volkshuisves ting . - A1·t . 
92 Q. W .) - M et de volgens het uitbreidings
plan aan het aangunzend oeve1·gebied van 
het ter onteigening aangewezen water ge
geven beste1n1ning tot. plantsoen 11ioet bij de 
waardeschatting rekening worden gehouden . 
--c- Art. 92 0 . W. is niet to epasselijk omdat 
onde1· ,,het onteigende" sl echts het wate1· 
van de plas is te verstaan. - Alge1neene 
waa1·de van het onteigende op 4 cent per 
M2 . gest eld. (Deskundigen hadden aan een 
strook van het l}nteigende tot een diepte van 
12 Jl . lanus den oeve1· een bijzondere wciarde 
toeuekend, 01ndat in het alg e111.een eigenaren 
van aan het water grenzende bebouwde per
ceelen gaarne een stukje water bezitten, o,n 

· daardoor 1nee1· vrijheid te verkrijgen.) 
31 Januai·i . 

Ambtenarenwet. 
- Uitsp,·aak van den Centrale Raad van B e

roep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58, l e lid.) 
- Ontslag van een conducteur de1· R.E.T.M. 
wegens ver,nindering van d.e werkzaamheden , 
waarvoor hij was aanges teld en nieuwe orga
nisatie ·van den tak van dienst. - Nu inge
volge de "afvl oeiings,·egeling" van de ge
meente R otterdam (Gem. eenteblad Rotter
dam 1932, n°. 32) i.c. de afvloeiïng had 
11wetcn geschieden naa1· een bepaald, vooraf 
vastgesJel,l en aan de bet1·0 kkenen kenbaar 
gemaakt plan, doch dit laatste - het vooraf 
kenbaar ,naken aan de bet,·okkenen - niet 
is geschied, is het ontslagbeslitit rechtens in 
strijd ,net een toepasselijk algemeen verbin
dend voor.~chrift en behoort het te worden 
·vemietigd. 1 F eb?-ua,·i. 

Belem merln genwet -Verordenln g. 
- Koninklijk besluit . (B elem,neringenwet A,·t. 

4 j 0
• art. 3.) - De appelleerende ge,neente

en polderbestu,·en kunnen aan a,·t. 4 recht 
·van bero ep ontleenen tegen beslui ten van 
Ged. Staten, voorzoover daarbij ingevolge 
deze wet vergunning is ve,·leend tot het l eg
gen van el ec trische kabels, wat betreft de 
wegen binnen de bebouwde ko1n1n en, doch 
er is geen wetsbepaling, krachtens welke 
appellanten bij de I(roon voorziening zouden 
kunnen vragen tegen die besluiten, voor
zoover daarbij op grond van het Provinciaal 
W egenreglem ent vergunning is ve,'leend wat 
betreft de wegen bui ten de bebouwd e ko1n-
1nen. - T erecht hebb en Ged. Staten op 
grond van deze wet de vergunningen zel ve 
verl eend, nu aan de door de ge,neenten ver
leende vergunningen voorwaa,·den wann 
verbonden, waarvan de vervulling afhing 
van een derde. - R et bezwaar van appel
lanten, dat aan den hoofdingenieur-directeur 
van den Prov. Waterstaat in nagenoeg alle 
belangrijke gevallen de besl issing wordt op
gedragen, kan niet gelden, daar dit stels el 
welhaast onvermijdelijk ,noet worden geacht 
voor een go ede uitvoering d e1· voorg enonien 
we1·kzaa111heden. 3 Febn,a1·i. 

Crlslszulvelwet. 
- Arrest van den Roogen Raad. (Crisis-Zui

velwet artt . 6 en 20; Nieuw Crisis-Zuivel
besluit 11 1932 art. 'E ter; Sv. art. 354.) -
De al zeer weinig duidelijke bewoo,·dingen 
van art . !ter zijn aldttS op te vatten, dat het 

artikel twee voorschriften bevat en wel a. 
een verbod tot het ve,,·voenn enz. van 1na1·
garine, welke zet,neel of S'esamolie bevat , en 
b. een voo1·sch1·ift 01n de verpakking van 
marga1'ine in eenheden van ½ of 1/4. K.G. 
voorzien te heb ben van een ,nerk van het 
door den . Ministe1· vastgestelde ·moif.el. -
Il et in de eerste plaats gegeven v,rbod ka11 
steunen op art . 6 Crisis-Zuivelwet , daar de 
·in dat artikel verl eende. bevoe gdheid 01n bij 
alg . 1naat1·egel van bes tuur te verbieden het 
vervoeren enz. van margarine kan geacht 
worden rnede te o-m,1Jatten de bevoegdheid 
o,n het vervoeren enz. te ve1·bieden van 111 ar
ga1·i11e, welk , bepaalde bestanddeelen bevat, 
weshal ve kan wo,·den daa,·g elaten of het 
voorschri f t, opgevat als een positieve bepa
lin g ,net betrekking tot de sa,nenstell ing, 
die een voo1·waa,·de vormt vooi· het vervoe
ren enz. van ,nargarine, nu het geen bet1·ek
king hee ft op het botergehalte 111 et art. 6 
der wet onvereenigbaar zou zijn en ook niet 
op a,·t. 20 zou kunnen steunen. - H et be
wezen ve1·klaarde l eve1·t twee ove1·t1·edingen 
op. H . R. past art. 354 S v. toe zich beper
kend tot een last tot onbruikbaarmaking als 
voldoende ter voorkoming van het voort
duren de1· ve1·boden handeling. 5 Februari . 

Motor- en Rljwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Mot .- en 

Rijw.wet art. 1 ; Mot .- en Rijw .R egl. art . 1 ; 
Mot.- en Rijw.B eschikking art. 37.) - De 
R echtb . hee ft terecht de rijwielpaden, gele
gen langs den Rijksweg Roermond-Venlo 
[ welke paden geheel vrijl iggen, n.l. door 
een bo01nenrij en ongeplaveiden grond van 
den rijweg van dien Rijksweg gescheiden 
zijn] als tot dien weg behoorende aange
,nerkt. Daaronder zijn toch taalkundig en in 
den zin der Mot.- en Rijw.wetgeving te ver
staan paden, die if.ienen 011, een scheidinu -
al dan niet gedwongen - tot stand te b1·en
gen tusschen wie frijders en het andere ver
keer, dat zich langs ·den rijweg voo,·tbeweegt . 
Dergelijke paden kunnen 111- et den 1-ijweg ge-
1neen li ggen, zoodat wie van het rijwielpad 
geb1·uik ,naakt zonde,· eenigen hinde,· op den 
rijweg kan ove:rgaan, -maa1· zulks kan ook 
anders zijn. - De eenige eisch, dien het 
tweede lid van art . 37 de,· Mot. - en Rijw.
beschikking ,net bet1·ekking tot de plaatsing 
van de daar bedoelde waarschuwingsborden 
stel t, is deze, dat de borden vanaf het ge
sloten weggedeelte duidelijk zichtbaar zijn, 
aan welken eisch blijkens de bewezenverkla-

ring i . c. was voldaan. 5 Februari. 
Onderwij s. (Lag-er) 
- K oninklijk beslttit . ( Lage,· Onderwijswet 

1920 art. 85.) - Aangenomen 11ioe t wo,·den, 
dat het bedrag, waarop Ged. Staten de 
waarde van het ten·ein heuben bepaald, niet 
te laag is te achten. Daaraan do et, wijl het 
hier i1n1ners betreft de vas tstelling van de 
we1·kelijke waarde van het te,·rein, niet af, 
dat de kostprijs hooge,· is , terwijl bij de vast
stelling van die waarde evenmin re kening 
kan worden gehouden ,net eene ove,·een
komst met het ge1neentebestm11·, volgens 
welke de kos ten van straataanleg niet afzon
de1'lijk als post zouden wo,·den opgenomen 
in de kostenramin(J, doch met die kosten 



rrkening zou worden gehouden bij de taxatie 
van de waarde van den grond. 5 Februari. 

Tarwewet. 
- Ar,·est van den H oo gen Raad. ( J'arwewet 

1931 art. 2; Tarwebesluit 1931 art. 4; Ge
wijzigde 'l'arwebeschikking 1931 art. 4.) -
I n de telastl egging is van ta1·we1neel slechts 
sprake waar van requirante, molenaarste1· 
van beroep, wordt gezegd, dat zij in een be
paald tijdvak "tarwemeel bereidde". Do01· 
de toevoeging "handel drijvende onder de 
firma weduwe A. K." is voldoende tot uit
d·rukking gebracht, dat het nie t ging 01n 
bereiding van tarwem eel voor eigen gebruik 
( A 1·t. 2, lid 2, Tarwewet). - Indien in eenig 
tijdvak in de uitoefening van eenig bedrijf 
tarwe,neel is bereid, volgt daarui t noodzake
lijkerwijs, dat in dat tijdvak tarwemeel voo1·
handen is geweest. Daarom sluit ook d e in 
art. 4 T arwebesluit aan den Minister gege
ven bevoegdheid 011, het houden van regis
ters voor te schrijven o. m. aan hen, die 
tarwe1neel voorhanden hebben, in zich de 
bevoegdheid om zoodanig voorschrift te ge
ven aan hen, die tarwen,eel bereiden. - Uit 
hetgeen in art. 4, laatste lid, Gewijzigde 
T a1·webeschikking 1931 en in Model l is en 
1nocht worden bepaald vloeit voort, dat i. c. 
het bijhouden van het 1·egister mo es t geschie
dr,n van dag tot dag. - H et is 11,et geenerlei 
wettelijke bepaling in strijd, dat 1nodel I van 
het register in noot a aangeeft, dat voor de 
betre ffende rubriek onde1· ,,inheemsche ta1·
we" slechts wordt verstaan die tarwe, welke 
is gel everd door be11,iddel i11 g van de door 
den Minister toegelaten tarwe-organisaties . 
- (A.-G . B esier bovendien: De bewoordin
(J ~n van art. 4 Tarw ebesl·uit 1931 gaan ver- · 
der dan art. 2, lid 2, Tarwewet toelaat. 
E ers tgenoemd artikel is dan ook niet ve1·
bindend voor zoover betreft voor ei gen ge
bruik van den vervoerder enz. besten,d tarwe
m eel.) 5 Februari. 

Rechtswezen. 
- Be luit, houdende nadere regeling van de 

signalement-kaarten. S . 38. 3 Februari. 
Jachtwet. 
- Besluit ter u itvoer ing van artikel 1, derde 

lid, der J achtwet 1923. S. 39. 5 Februar i. 
Ziektewet. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

bes luit van 27 Februari 1930, S. 51, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur a ls bedoeld in artike l 141 de r 
Ziektewet, houdende afwijkende bepalingen 
voor personen in dienst van ke rmisreizigers, 
sch ippersknechts, bij wijze van werkverscha f
fing te werk geste lde pe rsonen en voor sei 
zoenarbeiders ten aanzien van de inschrij 
ving, de bepaling van het dagloon en de 
ziekengelduitkeering en voor personen in 
dienst van ondernemingen en publiekrechte
lijke lichamen, wier werkzaamheden zich 
uitstrekken over het gebied van meer dan 
één Raad van Arbeid , ten aanzien van de 
premiebetaling, zooals dat besluit laatstelijk 
is gewijzi gd bij Koninklijk bes! uit van 2 
April 1932 (Stbl. n° . 134). 

S. 40. 5 Febrnari . 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den H ooge,i Raad. (Straatbelas

ting in de gemeente Nijmegen.) - De ver
ordening schrijft voor verschillende catego· 
ri~ën ,,an gebouwde eigendo•,nmen aanslag 
naar verschill ende tarieven voor. - M et 
deze, door de verordening zelve gemaakte 
Îniderscheiding kan worden rekening gehou
den ten aanzien van één belastbaar gebouwd 
eigendom, waarvan twee gedeelten in ver
schillende categorieën vallen, door twee aan
slagen op te leggen . - Geen bepaling de,· 
verordening verzet zich tegen deze wijze van 
handel en. - Er bestaat geen bezwaar als 
maatstaf voor de bepaling dP?· huurwaarde 
te nemen de huurprijzen welke betaald wor
den door derden, die niet belastingplichtig 
zijn. - Uit de uitspraak is niet af te leiden, 
,net welke perceel en te Nij1negen de R. v. B. 
belanghebbende's eigendom hee ft vergeleken. 

'1 Febr·ua1·i. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Opcenten 

op de hoofdsom der P ersoneele B elasting in 
de gemeente Amsterdam.) - De oorspron
kelijke verordening bevatte in art. 2 een 
tariefschaal, waarbij het 1naximum de.r op
centen op 100 werd gesteld, terwijl volgens 
art. 4 op de aanslagen van hen, die niet in 
den zin d er W et op de Personeel e B elasting 
1896 gebruiker van een pe1·ccel waren, 100 
opcenten werden geheven . - De ve1'1rdening 
in haar gewijzigden vorm heeft het 11,axi-
11<11;,n der opcenten op 120 bepaald, doch art. 
4 ongewijzigd gehandhaafd. - Art. 4 in 
haar gewijzigden vorm is dus in strijd met 
de laatste zinsnede van art. 285 Ge1n.wet. -
De H. R. aanvaardt het stels el van nietig
heid d er gewijzigde verordenin{J, alleen voor 
zooveel art. 4 betreft, doch ,net dien ve1·
stande, dat de laatste zinsnede van art . 285 
de heff ing met betrekking tot de niet-ge brui
ke1·s rechtst1·eeks beheerscht en dus van hen 
120 opcenten te heff en zijn. 7 Februa1·i. 

ScheeJ>Vaart. 
- Besluit tot vervanging van Bijlage I (model 

voor het scheepsdagboek van een zeeschip) , 
behoorende bij het Koninklijk besluit van 
den 4den November 1926 ( tbl. n°. 369). 

S. 41. 5 F ebruari. 
Gemeentebestuur. 
-- Besluit tot vernietiging van het besluit va n 

den gemeenteraad van Groningen van 30 
Januari 1933, bet.-effende de demping van 
het Binnen-Damsterdiep in die gemeente en 
de looping van het aan dat water gelegen 
voormali g poortershuisje. S. 42. 6 Februari. 

- Besluit tot schorsing va n het besluit van 
den raad de r gemeente E ijsden van 19 Janu
ari 1934, strekkende o. m. tot toepassing 
eener t ijdelij ke korting op de jaarwedden 
van het personeel in di enst dezer gemeente. 

S . 43. 6 Februari. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van: 1 °. het verdrag van Genève 
van 30 Maart 1931, met bijbehoorend pro
tocol, nopens de belastingheffing van vreem
de motorrij tuigen ; 2°. het ve rdrag van Ge
nève van 30 Maart 1931 tot het brengen van 



eenheid in de verkeersteekens. 
S . 44. 6 Februari. 

Spoor- ·en tramwegen. 
- Wet tot bevorder ing van de samenwerking 

van tramwegen in den Achterhoek van Gel 
derland. S. 45. 8 Februari. 

Tabakswet. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van het 

Koninklijk besluit van 16 Maart 1922, S . 
126, tot uitvoering van enkele bepal ingen 
van de Tabakswet (Stbl. 1921, n°. 712). 

S. 46. 8 Februar.i 
Ontlerwlj s. (Middelbaar) 
- Beslu it tot intrekking van het Koninklij k 

besluit van 28 December 1922, S. 744, laat
stelijk gewijzigd bij Koninkl ij k bes luit van 
7 Maart 1933, S. 88, en tot vaststelling van 
n ieuwe voorschriften ter uitvoering -van het 
tweede lid, ondersche idenl ijk ván artikel 
36bis der Middelbaar-onderwijswet en artikel 
8his der Hooger-onderwijswet. 

S. 47. 8 Februari. 
Onderwij s. (Hooger) 
- Besluit tot intre½king van het Koninklij k 

besluit van 28 December 1922, S : 744, laat
stel ijk gewijzigd bij Koninklij k liesluit van 
7 Maart 1933, S . 88, en tot vaststelling visn 
nieuwe voorschr iften ter uitvoering ·van het 
tweede l id, onderscheidenl ij k van artikel 
36bis der M iddelbaa r-onderwijswet en artikel 
8b is der Hooger-onderwijswet. 

S . 47 . 8 Februari . 
- Beslu it tot aanwijzing overeenkomstig arti

kel 170 der hooger-onderwijswet van de Ver
eenig ing tot instandhouding va n het Oud
Studentenfonds te Utrech t als bevoegd om 
bij de faculte it der wis- en natuurkunde aan 
de R ij ksu nivers ite it te Utrecht een bij zon
deren leerstoel in de verli ch tingskunde te 
vestigen. S. 48. 9 Februari . 

Woningwet. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
7 Juni 1933, waarbij onbewoonbaarverkla
r ing is gehandhaafd van woningen i_n het 
percee l Elandsstraat 17, te Amste rdá1p. 

S. 4D. 9 Februari . 
- Bes] uit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Noordholland d.d. 
12 Juli 1933, n°. 125, betreffende onbewoon
t aarve rklaring van een won ing te Haarlem. 

S. 50. 9 Februari. 
Warenwet. (Wijn) 
- Besluit tot aanvulling van het Wijnbesluit, 

S . 1929, n°. ·137, laatstelij k gewijzigd bij 
K oninklij k besluit van 24 J anuar i• 1930 
(Stbl. n°. 29) . S. 51. 10 Februa ri. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Beslu it, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door burgemeester en wet
houders van Grave, ter uitvoering van h et 
beslu it van den raad dier gemeente van 14 
September 1933, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Noordbrabant van 18 
Augustus 1933, G. n°. 430, !Vele Afd. , waar
bij is besloten : 1 °. te bevelen, dat met in
gang van 1 April 1934 een gemeenschap
pelij ke regel ing tusschen de gemeenten 
Grave en Overassel t wordt vastgesteld aan
gaande de toe lating van k inde ren uit de 
eerstgenoemde gemeente op de openbare , 

lagere school te N ederasselt der laatstge
noemde gemeente, en 2°. te bevelen, dat_met 
ingang van 1 April 1934 de openbaré lagern 
school te Grave wordt opgeheven. 

S . 52. 12 Februari . 
Scheepvaart. (Kanalen) 
- Besluit tot vaststell ing van een nieuw bij 

zonder reglement van pol itie voor de Drent
sche Hoofdvaart en het Veenhuizerkanaal. 

S. 53. 13 Februari . 
Tractaten. 
- Besl u it, bepalende de bekendmak ing in het 

Staatsblad van het op 12 Maart 1933 te 
San'a' tusschen Nederland en J emen geslo
ten verdrag van vriendschap. 

S. 54. 13 F ebruari. 
Begrootln g·en en rekeningen. 
- W et tot vaststelling van het tweede hoofd

stuk de r Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S . 55 . 14 Februari. 

- Wet tot vaststell ing van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Fonds voor 
de u itvoer ing van de Tiendwet 1907, S. 222 , 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 56 . 14 Februari . 
- Wet tot vaststelli ng van de begrooting van 

het Staatsmuntbedrij f voor het dienstjaar 
1934 . S. 57. 14 Februari . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Gemeente
fonds voor het begrootingsjaar 1934- 1935. 

S. 58. 14 Februari. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig a1·ti

kel 133, vijfde l id, der hooger-onderwijswet 
van in ederlandsch-Indië verworven ge
tuigschriften. S . 59. 14 Februari . 

Nederlander.schap. 
- Beslu it tot verleening van verlof aan Dr. 

B. L. van der Waerden, wonende te Leipzig 
(Saksen) , om na de verkrijg ing van het N e
derlanderschap in Saksischen staatsdienst te 
blijven . S. 60. 14 Februari. 

Rijksbelastin gen. 
- Bes lu it, houdende een bepal ing betreffende 

de rechtsgebieden van de raden van beroep 
voor de directe belastingen. 

S. 61. 14 Februari . 
Begrootln gen en Rekenin gen. 
- Wet tot vaststell ing van het vijfde hoofd

stu k der Rijksbegrooting voor het dienstjaa ,· 
1934. S. 62. 15 Februari. 

- Wet tot vaststelling van de begroot ing van 
het Staatsbedrij f der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1934. 

S. 63. 15 Februari . 
- Wet, houdende vaststell ing van de begroo

ting van het Staatsbedrij f de r Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie voor het dienstjaar 
1934. S. 64. 16 Februari. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Beslu it tot wijziging van het Koninkl ij k 

beslu it van 4 Juli 1905 , S . 227, laatste lij k 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 31 Jul i 
1933, S. 413, ter uitvoering van artike l 33, 
onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 64 A . 16 Februari. 
Begrootlngeu en rekeningen. 
- \Vet tot vaststell ing van het derde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S. 65. 17 Februari. 



- Wet tot vaststelling van het vierde hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S. 66. 17 F ebruari. 

Strafrecht en strafvorderin g. 
- Besluit, bepalende den dag van inwerking

treding van artikel 275 van het Wetboek 
van Strafvordering. S. 67. 19 F ebruari. 

Scheepvaart. (Kanalen) 
- Besluit tot wijziging van het bijwnder 

reglement van politie voor het ederlandsch 
gedeelte der Zuid-Willemsvaart en de geka
naliseerde Di eze, vastgesteld bij Konink lijk 
bes! uit van 29 Augustus 1924, S. 432, en 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Ooto
be t· 1928 (Stbl. n°. 388). 

S. 68. 22 F ebruari . 
Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot vaststelling van het achtste hoofd

stuk der Rijksbegrooting voo,· het dienstjaar 
1934. S. 69. 23 F ebrnari . 

- Wet tot vaststelling van de begroot ing van 
uitgaven ten behoeve van de voltooiing van 
het vestingstelsel voor het dienstjaar 1934. 

S. 70. 23 F ebruar i. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

het Sta atsbedrijf der Artiller ie-Inrichtingen 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 71. 23 F ebruari. 
On gevallenwet. 
- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 

besluit van 21 J anuar i 19 22, S. 26, tot vast
stelling van een algemeenen maati-ege l van 
bestuur a l bedoeld in de a rti ke len 54, twee
de, derde, vierde en vijfde I id, en 64, sub 
1°., 3°. , 4°. en 6°. der Ongevall en.vet 19il, 
zooals dat beslui t laatste lijk gewijzigd is bij 
Konii1klijk beslui t van 12 September 1932 
(Stbl. n°. 467). S. 72. 23 Februari. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tet goedkeuring, met veilnietiging 

van het desbetreffend bes! uit van Gedepu
teerde Staten van Noordholland van 9 Aug. 
1933, n°. 187, van het besluit va n den raad 
de r gemeente H aa rl em van 28 Juni 1933, 
n°. 10, tet het aangaan van een ge ldl eening 
van f 1;000,000 met den Directeur der Rijks
po tspaarbank te Amsterdam. 

S. 73. 23 Februari . 
In-, nlt- en doorvoer. 
-- Besluit, houdende bepalingen omtrent ve r

voer van su ike r in het te rre in van toezicht. 
S. 74. 23 Februari. 

Indië. (Neder!,) 
- Wet tot wijziging en aanv ul! ing van de 

Tederlandsoh-Indische Convers ie-Leeningen 
1931 (Stbl. n°. 274) . s: · 75_ 24 Februari . 

Begrootln g:en en rekenin gen. 
- Wet tot vastste lling van het zevende hoofd

stuk B der Rij ksbegrooting voor het dienst
jaar 1934. S. 76 . 24 Februari. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Beslui t tot uitbreiding van de attributen 

van het kantoor R euse l. 
S. 78. 24 Februari. 

Vlsscherljwet. 
- Bes lui t tot vaststelling van een a lge

meenen m aatregel van bestuur, a ls bedoeld 
in artike l 17 , 1 id 3, let ter b, van de Vis
scherijwet. S. 79. 26 F ebruari . 

Drankwet. 
- Besluit tot vernietiging van het beslui t 

van Burgemeester en Wethou ders van Dor
drecht van 27 F ebruar i 1933, waa rbij de 

aan H. Kramer te Dordrecht voor -perceel 
P a lingstraat n°. 1, verleende slijtvergunning 
werd overgeschreven op naam van de firma 
P. Cohn en Zonen. S. 80. 27 Februari. 

Tijd. 
- Beslui t tot vervroeging in 1934 van den 

wettelijken tijd, bedoeld in artikel 1 der wet 
van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). 

S . 81. 27 F ebruari. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmak ing in het 

Staatsblad van het op 8 Maart 1933 te 
Londen tusschen Nederl and en Estland ge
sloten verdrag betreffende uitlevering en 
rechter! ij ken bijstand in strafzaken. 

S. 82. 27 F ebruari . 
Gemeentebestuur. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Amsterdam van 11 
October 193 3, waarbij werd aangenomen het 
voorste l van het raadslid De Miranda lui 
dende: ,,De R aad noodigt den Voorzitter 
uit, de door den H eer Sch a lker inged iende 
motie betreffende het optreden der politie, 
op de agenda van een der volgende verga
deringen te plaatsen." S. 83. .28 Februari. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Besluit tot wijz igi ng en aanv ulling van het 

h ij K oninkl ijk bes luit van 4 September 1922, 
S . 517, gewijzigd Koninklijk besluit van 30 
April 1906, S. 101 , tot vaststelling van re
ge len voor de uitoefening van het toezicht 
van den gecomm itteerde of de gecom mittee r
den bij de eindexamens der gymnas ia met 
zes ja ri gen cursus , bedoeld in de artikelen 
11 en 157 de r hoogeronderwijswet. 

S . 84. 28 Februari. 
- Besluit tot wijzigj ng en aanvulling van 

het laatstelijk bij Koninklijk beslui t van 11 
April 1932, S. 162, gewijzigd K on inklijk 
besluit van 26 Mei 1922, S . 387 , waarbij is 
vastgesteld een programma van het e ind
examen der gym nasia en het daa rmede ge
lijkgestelde examen, Vfl l'me lcl in artike l 12 
de r hooger-onderwij swet. 

S. 85. 28 F ebruari. 
Onderwijs. (Midd elbaar) 
- Beslui t tot wijziging en aan vulling van het 

R eglement en tot wijzig ing van het Pro
gramma voor de eindexamens der openbare 
hoogere burgerscholen met vijfj ar igen cur
sus en der ingevolge arti kei 45t1·edecies der 
middelbaar-onderwijswet aangewezen bijzon
dere hoogere burge rscholen met vij fjarigen 
en vierjarigen cu rsus, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 8 Juni 1929, S. 310, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslui t 
van 26 April 1933 (Stb l. n°. 229). 

S . 86 . 28 Februari . 
Land bon w-Crlslsw.et. 
- Besluit tot toepassing van a rtikel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 en van het Crisis
Organisatiebesl u it 1933 op fruit, warmoezerij
gewassen en vroege aardappelen . 

S . 87. 28 Februari. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot wijzig ing van het Koninklijk 

besluit van 28 December 1925, S. 518 laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
25 ovember 1927, S. 364, houdende wijzi
g ing en aanvulling van de voorschriften 
betrekkelijk de scheepsboekhouding. 

S. 89. 3 Maart. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Onteigenin g. 
- A1-rest van den Hoog en Raad. (Onteigening. 

B edrijfsschade bij mede-eigendom. De schade
loosstelling in één som uitgedrukt.) - In
dien een rnede-eigenaar uit hoofde van zijn 
zakelijk recht van n,ede-eigendo1n door de 
onteigening van éen goed schade lijdt in 
het bedJrijf, dat hij op het onteigende goed 
uitoefent, kan hif op vergo eding daarvan 
aansp·raak maken. - Nu vaststaat dat ter 
vermijding van schade het bedrijf (winkel 
door de weduwe met instemming der kinde
ren voortgezet) dit n,oet worden voortgezet 
in een ander in eigendom bezeten pand, 
hebben ve1·wee1·ders aanspraak in den toe
stand te komen, waarin zij te vo,·en verkeer
den. 'l'erecht zijn aan hen toegekend de 
gelden noodig voor grondaankoop en nieuw
bouw zoo,nede voor kosten· van hypothee k. 
- Uit de a,·tt. 43 e. v. Onteigeningswet 
blijkt dat de wetgever gewild hee ft dat de 
geheele voor de onteigening verschuldigde 
schadeloosstelling in het vonnis in één som 
moet worden uitgedrukt. · 8 Februari. 

Am bteuarenwet, 
- Rondsch?-ijven van den Minister van Staat, 

Minister van Binnenlanil<Jche Zaken aan de 
gemeentebestu1·en; betreffende Rechtspraak 
in Ambtenarenzaken (beschikbaarstelling 
ambtenarenreglemervten) . 8 Februari. 

Waterstaatswet. 
- Arrest van de"n Hoogén Raad. (Art. 38 

Wate?"Staatswet:) - ·verzet, gedaan door het 
B estuu,· van het waterschap Groot W ilnis
Vinkeveen tegen ,eèn dwangbevel, door Ged. 
Staten van Utrecht tegen -dit waterschap 
uitgevaardigd, op grond dat art. 4! der 
Watentaatswet 1900 slechts de bevoegdheid 
geeft om bij weigering oj verzuim na bevel 
het bevolene te doen bewerkstelligen op kos
ten van hen, aan wie de uitvoering is be
volen, terwijl aan het Waterschap zoo'n be
vel niet was g_egeven. B eslissing van het 
Hof , dat het bevel weliswaar was uitg-ereikt 
aan het Colleae van Bestuur der ter Aasche 
Zuwe, doch dat de gemeenten en waterschap
pen (waa1·onder G,·oot Wilnis-Vinkeveen), 
die verplicht waren de T er Aasche Zuwe te 
onderho1tden, omtrent de wijze waarop zij 
zich van die taak zo1tden kwijten, onder lei
ding van Ged. Staten van Utrecht een ge
,n~enschappelijke 1·egeling hadden getroffen, 

krachten.~ welke hun besturen bevoegd wer
den de op hen rustende taak van uitvoe,·ing 
van dat onderhoud te vervullen door middel 
van door hen aan te wijzen vertegenwoordi
gers , welke te zamen genoemd College van 
Bestuur vormden, in verband met welke re
geling Ged. Staten hun bevel konden uitrei
ken aan dit College, welk bevel immers moet 
geacht worden door bemiddeling van dit 
ve1·tegenwoo1·digend College aan de besturen 
der gemeervten en waterschappen zelve te 
zijn gegeven. - Concl. A .-G. : Het eerste 
1niddel, stellende dat het bevel aan het wa
terschap zelf had ,noeten wo1·den uitgereikt, 
komt vergeefs op tegen de f eitelijke uitleg
ging door het H of van de onder leiding van 
Ged. Staten getroffen regeling, welke rege
ling geen wettelijk voorschrift is. - H. R.: 
H et Hof, van meening, dat op grond van 
deze regeling voldaan is aan art .. 38 der 
Wate?"Staatswet 1900, aangezien daaruit voort
vloeit dat voor de toepassing van dit artikel 
het bevel aan het College is gelijk te stellen 
met een bevel aan de onderhoui/Jsplichtigen 
zelf, beantwoordt daa1·mede een vraag, welke 
aan het oordeel van den cassatie.,,-echter kan 
worden onderworpen. D eze v1·aag nu - of 
art. 38 zoodanige gelijkstelling gedoo gt -
moet ontkennend beantwoord worden, om
dat een ge,neenschappelijke ,·egeling, zij h,et 
ook onder leiding van Ged. Staten tot stand 
ge kon,en, niet bij ,nachte is 01n hetzij een 
College als het meergenoemde te maken tot 
bestuwrsorgaan van die ge,neenten en wa
terschappen, hetzij voor het door de wet ge
eischte bever aan den onderhoudspl,ichtige 
zelf een bevel aan een ander in de plaats te 
stellen. - Nu dus het eerste middel gegrond 
is, behoéft hèt tweede niet te worde1' onder
zocht. Daaromtrent concl. A.-G. Dit middel, 
stellende dat ten laste der ondirhoudsplich
tigen alleen het bevolene kan worden ge
bracht, doch ge enszins zonder eenig bevel 
die werkzaamheden, welke door voortgezet 
verzui?n van onderhoud noodzakelijk waren 
geworden, stuit af op de feitelijke uitleg
ging, door het Hof gegeven aan de slot
woorden van het bevel "benevens alle an
de1·e werken, noodig om die wegen in goeden 
bruikbaren staat" te brengen" als ook om
vattende de werken, later noodig gewo1·den 
door voortgezet verzuim van onderhoud. 

• 9 Februari 



Ond.erwljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) - Nu het l eerlingental het 
getal, dat volgens de schaal , vastgesteld bij 
art. X lll de,· wet van 30 Dec. 1932 S. 689, 
ve,·plicht tot de aa.nwezigheid van twee on
derwijzers van bijstand overschrijdt, ,net ge
volg, dat de school ,net hare twee leslokalen 
niet voor elke leerkracht een eigen l okaal 
beschikbaa,· heeft, en niets er op wijst, <iat 
de toeloop naar deze school zal verminderen, 
overschrijdt de aanvrage tot uitbreiding der 
school 11oet een de,·de klasselokaal niet de 
,,normal e eischen" . Daaraan doet niet af, 
dat een tiental l eerl ingen van bui ten de 
gemeente afkomstig is . 9 F ebruari . 

Waterstaatswet. 
- K oninklijk b,esluit. ( W et houdend alge-

11,eene ,·egelen Waterstaatsbestuur Art. '2'2 
j 0

• art . 24. ) - H et terugkomen op de be
noeming van een dijkgraaf, welke overeen
komstig de desbetreff ende voorschri f te,~ hee f t 
plaats gevonden , is krachtens de beginselen 
van het administratieve recht, wel ke 11,ede 
aan de inrichting dèr waterschappen ten 
grondûag li ggen, in het algemeen niet toe
laatb=r en vindt ook geen steun in de be
palingen van het R eglement voor de water
schappen. 9 Februari. 

Arm enwet. 
- K oninklijk besluit . ( Armenwet art. 15.) -

De omstandigheid dat de co/l ec~eerende ver
eeniging niet betoogt verpleging van tub er
culoselijde,·s zonde,· onderscheidt van gods
dienstige gezindt e is geen bel etsel tegen een 
to es tem,ning ex art . 15. E venmin do et in 
deze af het f eit, dat slechts een gering ge
deelte van de opb,-engst der collec te in de 
plaatselijke kas wordt gestort. 9 Februari. 

Veren wet. 
- A rrest van den H oogen Raad. ( V eren.wet 

artt. 7, 10, 11 .) - H et recht van overzet
vee,· tusschen twee plaatsen - i . c. Alblas
se,·dam en H en<kik-l do-Ambacht - is niet 
aan bepaalde plaatsen van aanvang en einde 
der vaart gebonden. H et brengt m ede de 
bevoegdheid om overal binnen de grenzen 
van het veerrecht het ov-erzetten door ande
ren tegen te gaan. Op die bevoegdheid ,naakt 
de Verenwet, die in art . 7 het nionopol is
tisch karakt er van het veerrecht erkent, geen 
inbreuk. - Zin en strekking van de artt . 
11 en 1'2 der V erenwet brengen mede, dat 
het f eitelijk ve,·laten der wate,·verbinding, 
waarvan rechtsverlies het gevolg is, wèl 
plaats vindt, als de rechthebb er zonder meer 
d e v aart lano s d,e v an ouds bestaande over 
zetgelegenheid prijs geeft, maar niet, wan
neer hij zulks doet gepaard gaan 11,et het 
bedienen van een nieuwe waterverbinding 
binnen d e grenzen van zijn veerrecht en in 
overeenstemming daar11, ede . - H et aandoen 
van Alblasserdam en H endrik-Ido-Ambacht 
op de reizen tusschen R otte,·da,n en -Dor
drecht en het overzetten van personen en 
goederen tusschen ee,·stgeno emde plaatsen 
11ioet wo,·den beschouwd als het bedienen van 
het veer, .waarbij het onvm-schillig is, dat de 
reeàerij zekere ter overzetting aangeboden 
go ederen - auto's en rijwiel en (R ed.) -

• niet aanneemt. - l n dit geding is all een het 
oordeel der r.echterlij ke autoriteiten besl is
send, niet dat der provinciale, welke krach
tens de wet het veerrecht kunnen vervallen 
verklaren om andere redenen dan die, welke 
ten deze den ,naatsta/ ,noeten vormen. -
Art. 10 der V erenwet doet wel de vraag 
rijzen, of de daarin vervatte verplichtingen 
moeten worden nagekom en, wanneer de be
trokken halve veren niet langs dezelfde water
ve,·binding geëxploiteerd wo,·den, maar in 
het artikel is geen aanwijzing te vinden ten 
aanzien van de vraag, of een veer kan 
worden verl egd. 10 F ebruari. 

Drankwet. 
- R ondschrijven van den M inister van Staat, 

Minister van B ·innenlandsche Zaken aan 
H eeren Commissarissen de,· Koningin in de 
onderscheidene '[)1·ovinciën, betreffende art. 
41 der Drankwet (S. 1931 N °. 476 ). 

11 Februari. 
Wlnkelslultlngswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Winkel

sl1titingswet art. 3; Gemeentewet art. 168.) 
- R echtb.: H oewel op grond van a,·t. 9 
W inkel.~luitingswet m·oet worden aan geno
men, dat , voorzooi,e,· een ve,·koop zijn ,·eg·e
l ing in die wet vindt, de plaats.elijke wet
gever zijne nonnale verordenende bevoegd
heid niet meer t. a. v. dien verkoop mag 
uitoefenen, vloeit juist uit art . 3 die,· wet 
voor t, dat zij den ve,·koop door middel van 
automaten geheel stelt buiten haar werkings
sf eer, m. a. w . di t soort ve,·koopen in het 
geheel niet regelt. De redactie van art. 3 
biedt voorts geen steun voor de stelling, dat 
door dit a,·tikel tevens aan den plaatsel . 
wetgever wordt bevolen zich te onthouden 
van regeling der doo1· de wet opzett elijk on
geregeld gelat en ve,·koopen. De in artikel 
168 der Gemeentewet aan den Raad ver
leende verordenende bevoegdheid is dus on
ve,·zwakt van kracht gebleven . - H. R.: De 
strekking van art . 3 W inkelsluitingswet, 
voo?'Schr;jvend dat d e bepalingen dezer we t 
nie t van toepassing zijn op de in dit artikel 
opgesomde onderwe,·pen, is nie t slechts die 
onderwerpen aan regeling door of krachtens 
de W inkelsluitingswet te ontt,·ekken, maar 
bovendien om elke regeliny door den lage
ren wet y ever van die ond erwerpen in ver
band met winkelsluiting te verbieden. Die 
strekking volyt èn uit den aa,·d d er daa:rin 
opgesom.de onderwerpen, èn uit de in dit 
artikel ondubb elzinnig tot uiting gekomen 
wil van den wetgever, die voor deze onder
werpen g een bepalingen v a n W inkel slui tin g 
wen.'!cht. A rt. 3 verbiedt derhal ve aan den 
plaatselijken wet gever t. a. v. een dier on
derwerpen bepalingen van winkelsluit'ing te 
,naken ook al zou overigens die regeling 
naar haren aard vallen binnen de grenzen, 
d oor art . 168 der Gem eentewet aan de ver
ordeningsbevoegdheid van den Raad gesteld. 
-- Aan art. '2 der Automatenverordening van 
Amsterdam inhoudende een regeling van den 
verkoop door middel van automat en i. v. ni. 
winkelslui ting moet, als zijnde in strijd m et 
de wet verb indende kracht worden ontzegd. 
- ( A nde,·s Proc .-Gen. Tak.) - Op vormfout, 



gelegen in het niet vennelden in het vonnis 
van a,·t. 23 S,·., i. c. niet inge·gaan. 

13 F ebruari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkelslui

tingswet artt. 2 en 3.) - Taalkundig wordt 
onde,· ,,;js" niet alleen verstaan bevroren 
water, doch ook roomijs en dergelijke sterk 
afgekoelde eetwaar. R r;eds hiero,n moet on
der "ijs" in art. 3 Winkelsluitingswet mede 
"roomijs" wo,·den ge,·ekend. Dit klemt te 
,neer nu in de M. v . 'l'. op het ontwerp der 
Winkelsluitingswet wordt geze gd, dat and.er 
"ijs" niet alleen valt ,-uw ijs, maar tevens 
consumptieijs . Tot ·dit laatste behoort roornijs 
en dergelijk sterk afgekoelde eetwaar. Onze 
wetgeving, n.l. K. B. van 15 J uni 1929 
S. 521, het ConsU?nptieijsbesluit, kent zel fs 
bepalingen krachtenJJ welke met consumptie
ijs uitsluitend wordt aangeduid de zoete ee t
waar, welke beneden o• c. is afgekoeld, waar
onder 1·0011,ijs.- W el iswaa,· waren in req.'s 
winkel behalve ro01nijs artikelen te koop, 
waa,·op de Winkelsluitingswet wèl van toe
passing is, doch de kennelijke bedoeling van 
a,·t. 3 de,· wet is deze, dat een winkel, waar
in artikelen, in die wetsbepaling genoemd 
ten ve,·koop zijn en afgelev,erd worden, -
voo,·zoover de Winkelsluitïngsw,et betreft -
ook op de in art. 2 der wet bedoelde w,·en 
en dagen, doch alleen voor den verkoop en 
de aflevering van die artikelen geopend mag 
zijn. 18 Februari. 

Gemeentebestnnr. 
Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228 c) . - 'l'e,·echt hebben Ged. Staten goed;. 
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot 
verpanding van elfecten ter ve1·k,ijging van 
kasg eld uit overweging, dat het crediet der 
gemeente gevaar loopt geschaad te worden, 
wanneer een bezit, dat tot zekerheid strekt 
van alle schuldeische,·s der gemeente ten 
behoeve van een nieuwen, schuldeischer 
wordt verpand, en daarvoor ook geene aan
l eiding bestaat, aangezien ter voorziening in 
de behoefte aan kasgeld ingevolge ile wet 
van 11 Feb?-. 1932 S. 48, zoo noodig de 
hulp van het Rijk kan worden ingeroepen. 

13 F ebruari . 
- Arrest van den H oouen Raad. (Gemeente

wet a,·tt . 168 en 185; Woningwet artt. 4 en 
23 .) - Volgens de op art. 4 (3 oud) der 
Wonin gwet berustende. voorschriften van art. 
42 § 1 der Bouw- en Woningverordening voor 
R ijswijk ( Z .-H.) staat het uitsluitend ter 
beoordeeling van B. en W. - zonder dat 
cuJmies van de gezonàheidscom,missie gevor
derd wordt, - of een woning voorzien is 
van eene te allen tijde behoorlijk toeganke
lijke gelegenheid tot het in voldoende mate 
bekomen van betrouwbaar d,·ink- en werk
water, alsook of voor eene woning het be
trekken van water van de Voorburgsche Wa
terleiding M;j. mogelijk en niet te bezwarend 
is . - Deze voorschrift en vallen geheel bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de verordeningsbevoegdheid van 
den gemeenteraad gesteld, welke grenzen 
door de W oningu,et niet worden aangetast. 
- De eigenaar van een bestaande woning 
moet volgens a,·t. 42 § 1 tot aansluiting dier 
woning aan het buize11net van de Wat er-

leiding Mij. overgaan, zoodra B. en W. hem 
hebben medegedeeld, dat dit in ve,·band met 
hun oordeel (o f er behoorlijk toegankelijke ge
legenheid is tot het in voldoende hoeveelheid 
bekomen van betrouwbaa,· drink- en werkwa
ter, enz .) behoort te geschieden. - Een derge

lijke mededeeling van B. en W. is niet een aan
schrijving in den zin van art. 23 in ve,·band 
met de a,·tt . 21 en 22 der Woningw et tot 
het aanb,·engen van verbeteringen aan eene 
woning. H et in die artikelen bepaalde o,n
trent het advies van de gezondheidscommis
sie is derhalve i. c. niet van toepassing. -
Geen enkele wetsbepaling verbiedt, dat in 
het belang der openba,·e gezondheid eene 
gemeenteverordening voorschrijft, dat eene 
woning onder bepaalde 01nstandigheden aan
gesloten moet worden aan het buizennet van 
een waterleiding-,naatscha'[)'Pij, ook al zou 
dit zijn een particuliere maatschappij. - E et 
f eit, dat een vrijwel gelijkluidende bepaling 
in een ve,·ordening van eene andere ge-
1neente, bij K. B. is vernietigd, is zonder 
belang, daar de ,,echter verplicht is het ar
tikel toe te passen, zoolang dit nie t ove,·een
kon,stig art. 185 Gemeentewet is geschorst 
of vernietigd, of onverbindbaar is verklaard 
als in strijd met de wet. 13 Feb1-1tari. 

Wonin gwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Gev,eente

wet artt. 168 en 185 ; W oningwet artt. 4 en 
23.) - Volgens de op art. 4 (3 o1td) iler 
Woningwet berustende voorschri ften van art. 
42 § 1 rler B o1tw- en Woningvero,·dening voor 
R ijswijk (Z.-H.) staat het 1titsluitend ter 
beoordeeling van B. en W. - zonder dat 
advies van de gezondheidscommissie gevo,·
derd wo,·dt, - of een woning voorzien is 
van eene te allen tijde behoorlijk toeganke
lijke gelegenheid tot het in voldoende mate 
bP.komen va,n betro1tw baar drink- en werk
wate,·, alsook of voor eene woning het be
trekken van water van de Voorburgsche Wa
te1-leiding Mij. mogelijk en niet te bezwarend 
is. - Deze voorschriften vallen geheel bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de verordeningsbevoegdheid van 
d en ge1neenteraad gesteld, welke grenzen 
door de W oningwet niet worden aangetast. 
- De eigena,ar van een bestaande woning 
moet vol gens art. 42 § 1 tot aansl1titing dier 
woning aan het b1•izennet van de Water
leiding Mij. overgaan, zoodra B. en W. hem 
heb ben medegedeeld, dat dit in verband 1net 
hun oorde,el (of er behoorlijk toegankelijke ge
legenheid is tot het in voldoende hoeveelheid 
bekomen van bet·ro1t1obaar drink- en werkwa
ter, enz.) behoort te geschieden . - Een derge
lijke mededeeling van B. en W. is niet een aan
sch1·ijving in den zin van 0,1·t. 23 in verband 
niet de a,·tt. 21 en 22 der W oningwet tot 
het aa11b1·enoen van verbeteringen aan eene 
woning . H et in die artikelen bepaalde om
trent het aclvies van de gezondheidscomn,is
sie is derhalve i . c. niet van toepassing. -
Geen enkele wetsbepaling verbiedt, dat in 
het belang der openbare gezontl,heid eene 
gemeenteverordening voorschrijft, dat eene 
woning onder bepaalde omstandigheden aan
gesloten moet worden aan het buizennet van 
een wa.terleiding-maatschappij, ook al zou 



dit zijn een particul ie1·e rnaatschappij. - H et 
f eit, dat een vrijwel gelijkluidende bepaling 
in een verordening van eene andere ge
meente, bij K. B. is vernietigd, is zonder 
belang , daar de rechter verplicht is het ar
ti kel toe t e passen, zoolang dit niet overeen
komstig art . 185 Ge1neentewet is geschorst 
of ven,ietigd, of onverbindbaar is verklaard 
ols in strijd met de wet . 13 F ebruari. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 80.) - T ,~•cht hebben B. en W. 
geweigerd uit te betal en het bedrag der kos
ten van den aanleu van een l eermiddel en
bergplaats, tevens personeelskamer, .. nu de 
gemeenlfraad noch bij de aanvankeliJke be
schikbaarstelling i-an gelden voor verande
ring van de inrichting der school, noch, zoo
als het schoolbestuur beweert, lat er, tot dien 
aanleg rnedewerking heeft verl eend. 

13 Februari. 
Rad enwet. 
- K oninklijk besluit. ( Radenwet art. 81.) -

D e beslissing inzake de bezoldiging zijner 
ambtenaren is overvelaten aan den Raad 
van Arbeid, behoudens bevoegdheid van tien 
Verz ekeringsmad o,n daarop invloed uit te 
oefenen doo,· eventueel e onthoudinv van 
go edkeu;·ing der begrooting. W aar dit mi_'!-
d el niet is aangewend, behoort het vriJe 
oordeel 11an den Raad van Arbeid terzake 
van de bezoldiging zijner ambtenaren te wor
den geëerbiedigd en kan daarop geen in
breuk ?l'orden gemaakt, ook niet langs den 
weg van art. 81 . 16 F ebruari. 

Spoor• en tramwegen. 
- An·est van den H oouen Raad. (A . R . D . 

art. '1; S v . art. 358.J - H et verweer van 
req,.: dat de convooitrein, volgens het dienst
rooster om onueveer hol/ zes had moeten 
passeeren; rl,at hij na dien tijd in di_enst !s 
geko,nen, zoodat hij verm o·edde, dat di e trem 
reeds gepasseerd was; dat hij geen kl ok
signaal heef t gehoord ·en ook niet, zoools 
gebruikelijk is, t elefonisch was gewaar
schuwd dat die trein in aantocht was; dat 
hem r eeds eerder was opgevallen., dat de 
signaalpost van waclrtpost 51 wel een,i. niet 
functionneerde, houdt - nl. was req. inge
volge art. '1 lid 3 A. R . D. verplicht de be
weegbare afsluitingen 3 minuten voor de 
konl<!t aan den convooitrein te sluiten, onge
acht of hij het kloksein heeft ontvangen -
gronden in, welke, indien bewezen, tot de 
besl issing kunnen leiden, dat hij m et het 
juiste tijdsti p van de werkelijke komst van 
d en trein niet bekend kon zijn, h etg een <Le 
strafbaarheid van r eq. zou uitsluiten. - D e 
R eehtb. heef t daaromtrent niets in haar von
nis 1Jer1neld en daarom trent ook geen beslis
sing ge geven, weshalve het bes treden vonni_s 
moet worden ve,·nietigd. 20 Februari. 

Tarwewet. 
- A,-rest •van den H oogen Raad. ( T arwebeslui t 

1931 S . 65 artt . 3 en 4.J - D e t.l.l. bevatte 
,net voldoende duidelijkheid het f eit, het
welk aan ·req. werd telastegelegd. - D e 
telastel egging betreffende het eerste f eit had 
kennelijk en terecht - daar imn,ers het fe i t 
viel vóór de inwerkingtreding van het K. B. 

van 14 M ei 1932 S. 20/e - het oog op de 
bepaling van art. 3 van het K. B . van 15 
Juni 1931, S. 254. D e R echtb. echter had 
kennelijk het oog op art. 2 van genoemd 
Tarwebcsluit, zoools dit luidt na de daarin 
bij eerstgenoen,d K. B. aangebrachte wijzi
ging, volgens welke nieuwe 011,schrijving 
o. 11,. het voorhanden hebben van Tarwemeel 
B is verboden en het niet voldaan zijn aan 
zekere voorwaarden, thans in a1·t, 3 vermeld, 
niet meer behoort tot de elementen van het 
straf bare feit . D e R echtb. heef t derhalve het 
bewezene t en onrechte strafbamr geacht. -
R eq. ziet in haar betoog, dat, zoolang er 
geen registers zijn voorgeschreven voor het 
enkel voorhanden hebben van Tarwem eel B , 
van het "bijhouden" geen sp,·ake kan zijn, 
voorbij, dat de t.l.l. en bewezenverklaring 
niet spreekt van registers voor het voorhan
den hebben, doch, overeenkomstig de bepa,
ling van art. 4 Tarw ebesluit, S. 254, van 
registers betreff ende aankoop, verkoop en 
verwerking, terwijl dan het voorhanden heb
ben de v.erplichting tot het bijhouden schept. 

20 F ebruari. 
Veewet. 
- Arrest van den Hoo gen R aad. (Sr. artt . 

3'1- 44 ; Sv . OJrt. 358; Veewet artt . 82 en 
85.) - Nu te laste is gel egd en bewezen 
verklaard, dat het vervo er op verè!Jachte's 
last heeft plaats gehad, waa,·uit volgt, dat 
de ko eien, wel ke niet lijdende waren aan 
mond- en klauwzeer, noch ook werden ver
dach gevaar op te l everen voor besmetting 
,net die ziekte, inderdaad ;n de stol, waarin 
zich eenige aan ,nonà- en klauwzeer lijden.de 
bevonden, zijn gebracht, volgt daaruit, dat 
t elaste gelegd en bewezen verklaard is het 
in verdachten to es tand bren gen van het vee. 
- I n de wettelijke r egeling van de genees
en heelkundi ge zorg voor het vee bij art. 1 
der W et van 8 J uli 18'14, S. 98, li gt een 
aanwijzing v oor de juistheid van de stelling, 
dat een veearts, die, naar juist weten.schap
pelijk inzicht, in het wel begrepen belang 
van vee, op d,at vee een zeker e behandel ing 
toepast, zich niet schuldig maakt aan een 
strafbare gedraging. - H oewel nu art. 82 
V eewet het opzettelijk gezonde of niet ver
dachte koeien brengen in een verblijf plaats 
van aan ,nond,.. en klauwzeer l;jdend vee 
verbiedt, kan to ch nie t worden aangenomen, 
dat naar dat artikel straf baar zou zijn de 
veearts, die bedoelde handeling verrichtend 
dat doet niet sl echts volgens hetgeen naar 
eigen inzicht geoorloofd en wetenschappelijk 
aangewezen is, doch ook, volgens in zijn. we
ten.schap algem een als juist erkende richt
snoeren, en die daarbij, ook alweer . volgens 
algemeen e1·kend deskundig in.zicht, do or 
voorko,ning van ernstig lijden, het heil van 
het in verdachten toestand gebracht vee be
vordert . - Onjuist is de stelling, dat iemand, 
die een •~et straf becl,:eigde handeling plee gt, 
in ieder geval straf baar is, wanneer niet de 
we{ zelf met zooveel woorden een straf 
uitsluitingsgrond aan1!JijSt. I mmers h~t geval 
kan zich voordoen, dat d_e wederrechtelijk
heid in de delictsomschrijving . zelve geen 
uitdrukking heeft gevonden en niettemin 
geen veroordeeling zol kunnen vol gen op 



grond <lat. de onrechtmatigheid der gepleeg
de handeling in het gegeven .geval blijkt te 
ontbreken en d erhalve dan het befrok ken 
wetsarti kel op de letterlijk onder de delicts
omschrij ving vallende handeling niet van 
toepassing is . - H et H of hacl m oeten onder
zoeken, of verdachte hier hee ft gehandeld 
als een goed veearts; het heeft thans een 
onvoldoende besli..•sing gegeven op req.' s ver
weer en den H. R. verhinderd een beslissing 
ten principale te geven . 20 F ebruari. 

Woningwet. 
- A r1·est van den H oogen R aad. (B. W. art . 

1356, S v . art . 359, W oningwet art . 4. ) -
De R echtb . l eest in de door req. bij zijn 
ondertee kening van het aanvraagformul ier 
01n aanslui tin g op de wate,·leiding en l eve
ring van water gestelde toe11oeging: ,,onder 
voorb ehoud van al mijn rechten?', dat r eq. 
met contract niet heeft will en aangaan onder 
de voorwaarden door de W aterleidingmaat
schappij gesteld en <lat het derhal ve aan 
req.'s ge&ragingen te wijten is, dat hem 
geen aansluiting op de drinkwaterl eiding is 
vers tre kt. - Deze l ezing is als ,net de be
woo,·dingen d er toevoeging onvereenigbaar, 
onjuist m rechtvaardigt niet de <laaruit ge
maakte gevolgtrekking. Immers, indien de 
waterl eidingmij. den req. geen aansluiting 
op de drinkwa.terleiding verstrekt alleen op 
grond, dat ·req,, de aansluiting niet wenscht 
of de voo,·waarden niet aanvaardt voor het 
geval in r.ec hten zou worden uitgemaakt, 
<lat hij niet verplicht was zich aan te slui
ten of zich op bedo elde voorwaarden aan te 
sluiten, is het aan de Waterl eidingmij en 
niet aan eenigen onwil zijnerzijds te wijten, 
dat hem g-een· aanslui ting is vers fre kt. -
De bewezenverklaring, ,net name het be
wezen verklaarde f eit, <lat req. nie t hee ft 
gezorgd, dat zijn woning voorzien was van 
het genoemde middel tot watervoorziening 
is derhal ve niet voldoende m et redenen om 
kleed . 20 F ebruari. 

Bloscoopwet. 
- R ondschrij ven van den M inister van Staat , 

Minister van Binnenlandsche Z aken aan 
H eeren B urgem eesters betreff ende : To epas
sing van art . 19 der B ioscoopwet . 

20 Februari. 
Motor- en Rijwlelwet. 
- A rrest van den H oo gen Raad. (Mot .- en 

Rijw.Regl . a,·t . 5.) - H et H of hee ft terecht 
aan genom en, dat art . 5 M. en R.Regl . den 
bestuurder v an ee n auto, die m•e t zijn v oer 
tuig ui t een zijweg op een grooten verkeers
weg uit kom t, geen vrij dom verleent zich 
van het op dien weg aan zij n l inkerhand 
nade,·end vei·keer nie ts aan te trekken, doch 
onve,·l et laat zijn pl icht om, naar gelang van 
onistandi ghed en d e 1'/UULtr eg el en t e nem en, 
die, ook als door eens anders jout een onge
val dreigt, het intreden daa,·van te kunnen 
voorkomen. - H et Hof he,,ef t echter daar

aan ten onrechte de gevolgtrekking verbonden, 
dat voor den bestuurder van een auto, die 
den hoofdweg berijdt , de plicht om ten aan
zien van het verkeer, <lat aan zijn rechter
hand op dien weg komt, art . 5 na te l even 
is opgeheven en <lat die bestuurder niet aan-

sprakelijk kan worden ·gesteld, ·als hij, zelf 
door zijn wijze van rijden inachtneming pan 
het in di t artikel gegeven voorschrift, {,,et
welk de door het' H of aangenomen be pe,r l.;ing 
niet kent, onmogelijk heeft ge1naakt ( groo te 
snelheid bij srnallen onoverzichtelijken zij
we g. R ed.) 23 F ebruari . 

Onderwijs. (Lager) 
- Ko nin klij k besluit, · (Lag er Onderwijswet 

1920 a,·t. 51.) - V oor de· be,·e kenin[l .d er 
laatstgenoten wedde, als bedoeld in het 12e 
l id , kom en gewone periodieke verhoo gingen 
niet in aanmerking, daar zij nie t recht
streeks het gevolg zijn van eene wijziging · in 
de regeling van de·· bezolt]iging d er onder
wij zers, do ch hç,at grond vinden in dienst
tijd, welke . door. ,den r.echthebbende laatste
lijk, is ·volbracht" Daaraan doet niet af, dat 
bij de vermindering va;, het wachtgeld wèl 
rekening m oet -wordè'n gehouden m et perio
dieke verhoo gingen deel uitmakende van ,de 
inkomsten, geno ten in betrekkingen, welke 
later zijn ter hanà genonien. 29 Februari . 

Armenwet. 
- K oninklij k besluit . ,( A rm-enwet art . 99. ) -

W el is een verklaring, als bedoeld in het 
derde lid, afgegeven op 29 Augustus, dàch 
deze verklaring betreft niet de opname op 
12 Deceni ber. Daaraan do et nie t af , dat hét 
ontslag op 12 S epte1nber feitelijk een pro_ef
verlof zou zijn geweest . Sl echts u,i t . een 
nieuwe verklaring van een deskundig e kan 
blijken , dat bij gebreke van hernieuwde ver
pleging in eene aangewezen afdeel ing op 
12 D ecembe,· verpleging in een kran kzinni
genges ticht noodig of - wenschelijk zou ziin, 

· 24 F ebruari. 
Waterschappen. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Alg. R egl . 

v . d . polders in Z.-Holland art. 94 ; K eur 
v . d. Oostpolder in S chieland art . 2.) - .Het 
B estuur van den Oostpolder in S chieland, 
gebrui k makend van de in art. 94 van het 
Alg. R egl. voor ile Polders in Zuid-Holland 
gegeven bevoegdheid, heeft in art. 2 van ;de 
K eur of Politieverordening van dien polder 
bepaald, dat de wateringen diep moeten zijn 
1.25 m eter onder het peil van den polder, . en 
dat de verplichting tot naleving onder an
dere van deze bepaling rust op de eigenaars 
der onmiddellijk (1,0,n de watering grenzende 
landen, en wel op elken eigenaar voor .de 
hal-ve breedte en voorzoover ieders eigendJom 
strekt : - N och ·in de voorschrift en van het 
R eglement, no c.h in die van de K eur wordt 
als vereischte 'voor de verplichting tot na
leving gesteld, dat de watering voor de ge
heel e of de halve breedte behoort aan den 
eigenaar van het onmiddellijk daaraan gren
zende land: die verplichting geldt ook, wan
neer dit niet het geval is en d e watering aan 
den polder behoort. - D egêne, die de bij 
K eur opgel egde verplichting hee ft na te ko
m en, zal er derhalve nooit een beroep op 
kunnen do en, dat hij het ·in het 1niddel be, 
do elde recht ( 01n een andermans sloot uit 
te baggeren) mist tegenover den eigenaar 
van de watering, wanneer die eigenaar, als 
i. c., is de polder, die hem bij K eur de na
leving van de verplichting heeft opgel egd. 

21 F ebruari. 



Winkelsluitin gswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkel

sluitingswet art. 8.) - A,·t . 8 der Winkel
sluitingswet, welke wet regeling der winkel
sluiting door reglementee,·ing van verkoop<J
gelegenheid beoogt, houdt weliswaar o. m. 
een 1>erbod in om op bepaalde dagen en 
uren op oj aan voor het openbaar verkeer 
openstaande land- of waterwegen te verkoo
pen oj te koop aan te bieden, doch di t ar
tikel laat onverlet de bevoegdheid van den 
gemeenteraad om in het belang van de open
bare orde het verkoopen en te koop aan
bieden op openbare wegen en op bepaalde 
uren te verbieden . Een verbod als het laatst
bedoelde betreft toch een ander rechtsbelang, 
dan het verbod van art. 8 en voo,·ziet dan 
ook niet in het door dit wetsontwerp ge
regelde onderwerp. - Art. 165 van het 
Regl. van Politie voor de ge,neente Gronin
gen houdt inderdaad in het belang der open
bare orde, immers ter regeling van het 
11,arktwezen, eene beperking in van de be
voegdheid om op de openbare straat te ver
koopen en ten verkoop aan te bieden, en 
dit artikel heeft mitsdien ook na het in
werkingtreden van de Winkelsluitingswet 
zijne gelding behouden. - ( Adv.-0en. Wijn
veldt, naar H. R. 8 Januari 1988, N. J . 
1988, 889 ·u,erwijzend, ,neent, dat ondanks 
het verschil in rechtsbelangen art. 165 van 
het 0roningsche Politieregl ement in zóóver 
heeft opgehouden te gelden, dat het niet 
meer toegepast kan worden bij vervolgin(len 
voo,· venten, enz. op Zondag. l ntusschen 
geldt de verbodsbepaling der wet blijkens 
het tweede l id van art. 8 niet op Zondag na 
5 uur des ·voormiddags t. a . v. geringe eet
waren, waa,·over hier de vraag loopt.) 

27 F eb,·uari. 
(J-eneeskunst. 
- Ar11est van den Hoogen Raad. (Sr. a1·t. 

486 ; Wet Uitoej. 0eneesk. art. 1.) - Uit 
de gebezigde bewijsmiddelen hee ft de R echt
bank kunnen afleiden, dat req., àie, zooals 
het vonnis nog overweegt, zelf als zijn be
roep opgeeft "magnetiseur", A. L eeuwis 
,neernwlen heeft behandeld en het plan had 
daarvoo,· een bedrag van f i!O per niaand te 
rekenen, ,,de geneeskunst als beroep of be
drijf uitoefent", waaruit volgt, dat req., in 
verband met het door hem erkende feit, dat 
hij niet toeoelaten is tot de uitoefening der 
gen,eeskunst hier te lande, zich heelt schul
dig ge,naa:kt aan het, zooals hij het bij zijn 
grief noen,t, onbevoegd uitoefenen van ge
neeskunde. 27 Februari. 

Geltlschleterswet. 
- R ondschrijven van den Minister van Staat, 

Ministe·r van Binnenlandsche Zaken aan 
heeren 0edevuteerde Staten der onderschei
dene provinciën, betreffende de uitvoering 
van de 0eldschieterswet . 1 Maart. 

Ontlèrwlj s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 22 .) - Nu de openbare lagere 
school welker opheffing 0ed. Staten hebben 
bevol;n, de eenige openbare school in de 
gemeente is en door 8 l eerlingen wordt be
zocht, terwijl een re geling, als bedoeld in 

art. 19, 4e lid, met een naburige ge11ieente 
niet is' getroffen, verzet het bepaalde in art. 
19, l e lid, zich tegen de opheff ing en is 
deze dus ten onrechte bevolen. 1 M aart. 

Water,staatswet. 
- Koninklijk besluit. (Waterstaatswet 1900.) 

- Klassificatie. H et belang, dat gronden, 
waarop plat glas, koude kassen of waren
huizen worden geb ezigd, bij den weg heb
ben, gaat in het al gem een niet uit boven dat 
der pe,·ceelen ,net voll egrondscultuur, doch 
verwarmde kassen hebben, voornamelijk ,net 
het oog op de benoodigde brandstof veel aan
zienlijker belang bij den weg . 2 Maart. 

Wonin gwet. 
- Rondschrijven van den Minister van Staat, 

Minister van B innenlandse/ie Z aken aan 
heeren 0 ede'TJ'Utee,·de Staten van onderschei
den provinci~n, betreffende opna,ne gemeen
telijke bouwvoorschriften in één verordening. 

4 Maa,·t. 
Merkenwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( M erk-Kwa

liteitsaanduiding) . - Het Ho/ besliste, na 
op feitelijke gronden te hebben aangenomen, 
dat het woord Y aca in den 01·oothandel van 
Orie,utaalsche tabak dient om den oorsprong 
en daarmede tevens de hoedanigheid der 
tabak ook hier te lande aan te duiden, dat 
voorzegd woord om die reden onbruikbaar is 
om als merk voor tabak te dienen. Deze be
slissing is juist, daar een handelsmerk moet 
strekken om de waren van den eenen hande
laar van die van anderen te onderscheiden 
en een kwaliteitsaanduiding van bedoelde 
waren dit onderscheidend ver,nogen der f t . 
T erecht is het Ho/ van oordeel, dat hieraan 
niet afdoet, dat het woord Yaca bij het pu
bliek volko·men onbekend is, zoodat het voor 
dat ;publiek niet als · kwaliteitsaanduiding 
geldt, daar, eenmaal aangeno,nen, dat _ge
noe,nd woord in den groothandel van Orien
taalsche tabak als kwaliteitsaanwuiding dienst 
do et, het de hoedanigheid mist om in den 
tabakshandel als m e,·k te worden gebezigd. 
- De grief, dat het H of ruwe tabak in den 
groothandel en sioaretten als dezelfde wa
ren heeft beschouwd, mist f eitelijken grond
slag, uJaar het H of besliste, dat, indien het 
woord Y aca al., een kwaliteitsaanduiding 
voor tabak is aan te merken, dit woord ook 
niet kan dienen als merk voor als genot
middel bestemde tabak of tabakproducten, 
waarover het ten deze alleen gaat, ver,nits 
het ook dan de kwaliteit van die tabak of 
die tabaks1Jroducten zou aanduiden. 

- 6 Maart . 
Ontlerwljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art. 73 j 0
• art. 80.) - Onder de waar

borgso,n , bedoeld bij art. 78, waarvan in art . 
80 1 e lid snrake is, kan slechts worden ver
staan die, Îot storting waarvan de instelling 
of vereeniging zich bij de ve,·klaring, ge
noe,nd in het 1 e lid onder b en het 3 e lid 
laatsten zin van art. 78 heeft verbonden. Nu 
in casu geen zoodanige verklaring is over
gelegd, kan geen waarborgsom worden ge
vorderd en dus ook geen post op de begroo
ting wo,·den geraamd. Hieraan doet niet af 



dat Ged. Staten van oordeel zijn, dat bij de 
aanvrage eene verldaring, als in art. 73 Se 
lid bedo eld, had moeten zijn overgelegd en 
bij gebreke daarvan de medewerking door 
den raad niet had mogen zijn verleend. 

,6 Maart. 
Drankwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Drankwet 

S. 1931 n°. 476 artt. 1 , 27, 39.) - D e Recht
bank heeft ten onrechte de overeenkomst 
tusschen den vergunninghoude,· en ve,·weer
der nietig geacht op grond dat ve1·weerde1· 
in de vergunningslocaliteit de zwak ale. 
dranken voor eigen rekening zoude verkoo
pen. 10 Maart. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenw,et art. 40). -

Nu de armlastige naar elders is vertrokken 
om te voldoen aan het sterke verlangen van 
zijne vrouw naar hare geboorteplaats en 
vóórdat het gemeentebestuur gunstig had 
beschikt op zijn verzoek om betaling der 
verhuiskosten, is voor toepassing van art. 40 
Armenwet geen aanleiding. 10 Maart. 

Drankwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Drankwet 

artt. 1, 3 en 27.) - (Req., houder van een 
slijtvergunning voo,· een perceel te Schiedam 
heeft op bestelling een kruik oude jenever 
aan iemand te 's-Gravenhage afgeleverd, ter
wijl req. geen v,ergunning had van B. en W. 
van 's-Gravenhage voor den verkoop van 
sterken drank in het klein voor het gebruik 
elders . D e R echtb. was van oordeel, dat 
verd. den drank heeft ve,·kocht te 's-Graven
hage en mitsdien zijn bedrijf tot het verkoopen 
van ste,·ken drank in het !dein binnen deze 
gemeente heeft uitgeoefend, en wel op 

Gemeentebestnnr. 
- Besluit tot verlenging van de bij Konink

lijk besluit van 14 September 1932, S . 471, 
bevolen schorsing van een besluit van den 
raad van Ridderkerk. S. 94. 14 Maart. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van den 29sten Juni 1878, 
S. 99, houdende vaststelling van het tarief 
van belooning van den ambtenaar, ten wiens 
overstaan de in artikel 396 Wetboek van 
Koophandel bedoelde monstering van scheeps
volk geschiedt. S. 95. 14 Maart. 

Begrootlngen en rekenlng·en. 
- Besluit tot nadere overbrenging van crisis

uitgaven van het vijfde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1931 naar de 
begrooting van het Leeningfonds 1914 voor 
het dienstjaar 1931. S. 96. 15 Maart. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 16 October 1931 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en België 
gesloten verdrag betreffende de gelijkstelling 
van elkanders onderdanen voor de toepas
sing der wederzijdsche wetgeving op het 
punt der invaliditeits- en ouderdomsverze
kering en de regeling van de gevolgen voor 

grond, dat de uitdrukking "v,erkoop" van 
drank in de Drankwet niet met de, in het 
B. W. geregelde, ov,ereenkomst van koop en 
verkoop is te vereenzelvigen, daar genoemde 
uitdrukking ook de levering van den drank 
krachtens die overeenkomst omvat, zoodat 
in den zin der Drankwet "de verkoop" ge
schiedt ook ter plaatse waar krachtens de 
ko·opovcreenkomst de drank geleverd wordt.) 
- T erecht is de R echtb . uitgegaan van de 
stelling, dat het beg,·ip "verkoopen" in de 
Drankwet niet te v,ereenzelvigen is met dat 
van het B. W. Daaruit volgt echter nog niet , 
dat het begrip "verkoopen", bij de uitoefe
ning van eene z.g. slijtvergunning, zoo ruim 
is op te vatten, dat de aflevering k1YLchtens 
de koopovereenkomst steeds onder "verkoo
pen" zoude vallen. Waar art . 1 der Drank
wet van "verkoopen" geen definitie bevat , 
heeft de rechter, bij toepa.çsing van de be
palingen van die wet, waarin de uitdrukking 
"verkoopen" voorkomt, deze uitdrukking op 
te vatten volgens het gewone spraakgebruik, 
waarmede ,net een doelmatige werking der 
desbetreffende voorschriften valt rekening te 
houden. D e W ,et gaat uit van een plaatse
lijke werking der vergunningen. De verd. 
nu, die te Schiedam een handel drijft, waar
aan .een slijtvergunning is verbonden, kan 
niet gezegd worden dat bedrijf te 's-Graven
hage uit te oefenen, wanneer hij een hem te 
Schiedam bestelde fl esch jenever te 's- Gra
venhage aflevert. H et ruime begrip als ' door 
de R echtb. van "verkoopen" gehuldigd, zou 
mede brengen, dat v,erd. ook niet in de ge
meente Schiedam een fl esch jenever zou mo
gen afleveren buiten zijn vergunningslocali
teit . - (Anders Adv.-Gen. Wijnveldt). 

13 Maart. 

elkaars onderdanen van het naast elkaar 
werken dier wetgevingen (Stbl. 1932, n°. 
661). S. 97. 15 Maart. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Nederlandsch-Indië en Curaçao van het op 
5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516). S . 98. 15 Maart. 

Indië. (Nederlandsch) 
~ Besluit, bepa lende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Nederlandsch-Indië en Curaçao van het op 
5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516). S. 98. 15 Maart. 

Curaçao. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
Nederlandsch-Indië en Curaçao van het op 
5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516). S. 98. 15 Maart. 

Geldleenlngen. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

25 Juli 1932, S. 393, strekkende tot voor
ziening in de behoefte aan geldmiddelen in 



vl)rband met de afloss,ing van de Neder-
1ancjsch -Indisché pond sterling- leeningen 1921 
C en 1923 B . S. 99. 15 Maart. 

negrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot vaststelling van het zesde hoofd

stuk (Departement ·van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen) der .Rijksbegrooting voor 

_- ' het dienstjaar 1933. . S. 100. 16 Maart. 

'l'ractaten. 
:-- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tpëpasselijkverklaring op 
• Nederlandsen-Indië, Suriname en Çuraçao 

. . van het verdr~g van Ge,nève van 26 Sep
' tember 1927, nopens de tenuitvoerlegging 
, . van in het buitenland gew.ezen scheidsrech
· ', terlijke uitspraken (Stbl. •1931, n°. 399). 

S. 101. 16 Maart. 
Indië . . (Nederlandsch) 
__;,_. Besl;,it, bepalende de bekendmaking in het 
\. Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
, N ederla ndsch-Indië, Suriname en Curaçao 
.. ', vài, het verdrag van Genève van 26 Sep
: tember 1927, nopens de tenu itvoerlegging 
; van in het buitenland ,g,ewezen scheidsrech-

terlijke uitsprakeP: (Stbl. 1931, n°. 399). 
- S. 101. 16 Maart. 

$urJpa;me. ·. . , 
"·Be~ltJi t, bepalende de bekendmaking in het 
, Starepsblad van de toepa~l)lij kverklaring op 
. · Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 

. . van het verdrag ,, yan• G;,;,,nè've van 26 Sep
·, tember 192_7, nopens .· de • tenuitvoerlegging 
, vary in het buitenland gewezen · scheidsrech
.. terlij ke uitspraken (Stbl. · ;t.931, n°. 399). 
, ' ·. . S,. 101. 16 Maart. 
Curaçao. . . 
- Be~iuit, bepalend,;, d~. çekendmaking in het 

1 Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
· Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 

van het verdrag van Genève van 26 Sep-
tember 1927, nopens de tenuitvoerlegging 
va'il in het buitenland !l'!rwezen scheidsrech-

"c terlÎ]k!l uitspraken (St~\ ;, 1'~31, n°. 399) . 
· ." · " · r ' · ' S .'' 101. 16 Maa rt. 
Beg:rootlngen en relrnnJni;-en. 
L ·Wet• tot vaststelling •ya:h ''het achtste hoofd
' · stuk der Rijksbegrootäng :voor het d ienstjaar 
· ·' 1933'. . . · · . ·:·•s. 102. 17 Maart. 
'T ~et. tot '- vaststelling v~.ri, de,: begroot(ng van 
·.,.L11Jgav~n. ten behoève van de .vol~ung van 
.. het vestmgstelsel voor het d1enstiaar 1933. 

: ·. · S. 103. 17 Maart. 
.:-- [Wet·; to:t vaststelling.'van de begrooting vlljl 

, :,het Staatsbedrijf der · ,Aclillerie-Inrichtingen 
,:voor ' het dienstja:a1• 1933,:: ,s: 104. 17 Maart. 
-'-'-- ' Wet' tob wijziging ·v;t<µ ' ·het· achtste hoofd-

'. stuk d!J r Rij!<sl:j',grooting·· voor het dienstjaar 
··• 1932! ' · · S. 105. 17 Maart. 

Krankzinnigen en (dioten. 
-'-"' ]%sluit, · h~iicJende · ~!\n\riji ing van de in
'• •rièhtirtg "Providehti á" . t~• Sterksel, gelegen 
' .' irr de,; gemeen~ ·Maa1;lieeze', staande onder 
"11et. 'bestu'u.1· vari de 'Vèreen iging "De Broe
· I dêts v~ri den fî. ·Jozeph'' ,"'gsvEistigd te. H~el, 
• ··ge'rttéente Heel ·en Panheel, als eene mnch-

t ing, die niet a ls een krank~ innigengesticht 
, JVO~qç_ beschouwd, oo,~,i\~an,n\)er daarin meer 

,,da!1 ,twee ~ran~zinnige_r \'(Ol'den verpleegd. 
, . ",, · . ,' ;,., ,,!3, J 106. 17 Maart. 

- Beslui t tot wijziging van het Konir,,!:::~ijk be
sluit van 27 October 1930, S. 41 2, houdende 
reorganisatie van de "Sint Willibrordus 
Stichting" , te Heiloo. S. 107. 17 Maart. 

- Bes.luit, houdende aanwijzing van het St. 
Antoniusgesticht te Leur, gemeente Etten en 
Leur, staande onder het bestuur van de Ver
eeniging onder de . zinspreuk "All es voor 
Allen" te Breda, a ls eene inrichting, die 
niet als krankzinnigengesticht. wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dljn twee 
krankzinnigen worden. verp leegd. 

S . 108. 17 Maart . 
Scheepvaart. 
- Besluit. tot vaststelling van het Surinaamsch 

Zeebrieven bes] uit 1933. S . 109. 17 Maart. 

Suriname. 
- Besluit tot vaststell ing van het Surinaamsch 

Zeebrievenbesluit 1933. S. 109. 17 Maart. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelling van het Curaçaose!. 

Zeebrievenbesluit 1933. S. 110. 17 Maa rt. 

Curaçao. 
- Besluit tot vaststelling van het Curaçaosch 

Zeebrievenbesluit 1933. S . 110. 17 Maart. 

Begrootlngen •en relienlngen. 
- Wet tot vaststelling van het derde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 111. 22 Maart . 

- Wet, houdende vaststelling van het elfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. S. 112. 22 Maart . 

Auteurswet. 
- Besluit, bepalende het tij dstip van inwer

kingtred ing van de wet van 11 F ebruari 
1932, S. 45, tot wijziging van de Auteurswet 
1912 met het oog op bemiddeling inzake 
muziek-auteursrecht. S. 11 3. 22 Maart. 

'felefoon en teleg·rafen. 
- Besluit, houdende wijziging van het Rijks

telegraafreglement 1926. S. 114. 23 Maart. 
Onderwij s (lUllldelbaar) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 11 Juli 1921, S , 918, zooals dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 April 1931, S. 173, houdende voor
schrifte11, regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de daar
mede verband houdende examens. 

S. 115 . 23 Maart . 
Rijksbelastingen. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

instelling van sch attingscommiss iën voor de 
inkomstenbelasting voor meer dan één ge
meente . S. 116. 23 Maart. 

Inkomstenbelasting. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

instelling van schattingscommissiën voor de 
inkomstenbelasting voor meer dan één ge
meente. S. 116. 23 Maart, 

Begrootlngen en rekenJngen. 
- Wet tot vaststelling van het tiende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 117. 24 Maart. 

- Wet tot vaststelling van het negende hoofd-
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 118. 24 Maart 



INHOUD 

H et cursief gedrukoo moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Vleeschke urln gswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch

keu'l'ingswet 1919, -S. 524; K. B. van 5 Juni 
1920, S. 285 .) - I . v . 1n. de inrichting van 
de Vleeschkeuringswet 1919, S. n°. 524, in 
het bijzonde·r de bepaling van art. 18, sub g, 
dier wet j 0

• § 7 van -het K. B. van 5 J uni 
1920, S. n°. 285, 1nist een gemeen.teraad de 
bevoegdheid om bij verordening keurings
merken vast te stellen of doo,· B. en W . te 
doen vaststellen. - De artt. 8, 25 en 33 van 
de verordening op den gemeentelij ken keUr 
ringsdienst van vee en vl eesch voo,· de ge
·meente D elft zijn dan ook niet-verbindend 
als ,net de wet in strijd. - Vernietiging van 
het bestreden arrest t. a . v. qualificati.e en 
st'l'afoplegging, ontslag van alle rechtsver
volg·ing wegens niet-strafbaarh eid van het 
feit. - (Anders i1nplicite Adv.-Gen. Wijn
veldt.) 13 Maart. 

Motor- en Rij wlelwet. 
- Arrest van den Hoog e1i Raad. (Motor- en 

Rijw.wet art. 9.) - H et betoog van req-., 
waarbij hij bl-ijkbaar een- onderscheid wil 
maken tusschen een voor he1n geldend rij
bewijs en een geldig rijbewijs en schijnt te 
willen beweren, dat, zoo het rijbewijs van 
18 April 1924 niet geldig was, het toch een 
voor hem geldend rijbewijs was, gaat niet 
op, waar de R echtb. op go ede gronden he,eft 
beslist, dat het -rijbewijs van 18 April 1924, 
niet ,neer geldig w_as, ook niet meer was 
een vopr req. geldend rijbewijs, daar een 
rijbewijs. dat zijn geldigheid heeft verloren, 
geen 1·ijbewijs is en dus niet voor iemand als 
rijbewijs kan gel,den. - D e getui ge, die -
naar in het middel wordt beweerd - niet 
is gehoo,·d door den kantom·echter, is wel 
door de Rechtb . gehoord. D e grief, dat de 
R echtb. dezen getuige niet heeft geloofd in 
zijn verkla1-ing, dat req. als leerling onder 
zijn toezicht reed, kan niet opgaan, daar 
een 'l'echte,· vrij is aan de verklaring van 
een getui ge àl tlan n,iet geloof te hechten. 

13 Maart. 
Mllltalre Zaken. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (Art . 2ll 

Dienstplichtwet.) - Art. 22 Dienstplicht
wet legt aan iede,· ingeschrevene de daar 
omsch1·even verplichting (voor den keurings
raad te verschijnen en zich aan keurin'(! te 
onderwerpen) slechts op v.z.v. de Minister 
het daarbedoelde onderzoek noodig acht. -
V 001· het bewijs van dit el ement is in het 

bestreden arrest gebezigd de getuigewver
kla1·ing van ,een a1nbtenaa1· ter gemeente
secreta1·ie, afdeeling militaire zaken. Het 
Hof heeft uit die getuigenverklaring kun
nen afleiden, tlat de M inister in dien zin 
zich had uitgesproken, te,·wijl de vraag of 
het H of terecht dit als bewezen heeft aan
genomen in cassatie niet kan worden onder
zocht. - D e telastlegging geeft niet uitdJruk
kelijk aan, dat requirant opzettelijk niet is 
nageko,nen de verplichting hem opgelegd 
bij art. 22, lid 1, Dienstplichtwet, ook nu 
zij niet inhoudt de in dat artikel voorko,nen
de zinsnede, dat het onderzoek ,nede strekt 
"to-t het verkrij gen van gegevens voor zijn 
(des ingesch11evenen) nadere bestemming". 

13 Maart. 
Wachtgelden. 
- Koninklijk besluit. - To ekenning van 

wachtgeld. To epassing van de wet van 28 
M ei 1925, S. 216. - Bij een geschil behoort 
volgens algemeene beginselen te worden be
oordeeld en bindt de ge1neentelijke wacht
geldregeling niet. - In aamnerking bren,
gen van toelagen. 15 Maart. 

Gemeentebestuu r. 
Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228 c.) - T erecht heeft de Raad aanleiding 
gevonden, reeds nu over te gaan tot aan
koop van een perceel grond, dat krachtens 
het bestaande uitbreidingsplan voor straat
aanleg is bestemd, uit ove,·weging dat de 
grond voor den eigenaar als bouwte'l'1ein 
waa,·deloos is geworden, terwijl hij aldaar 
ook geen verderen grond bezit of heeft be
zeten, die door den ontworpen straataanleg 
in waarde is gestegen of nog zou kunnen 
stijgen. Nu echte,· de gemeente op dit oogen
blik den grond nog niet noodig heeft , be
hoort de koopsom van het in 1919 voor f 600 
aangekocht perceel thans niet hoo·ge,· dan 
f 600 te wo1·den [} esteld. 17 Maart. 

Leerplichtwet. 
- Arrest van den Hoo[Jen Raad. (Leerplicht

wet art. 1, j 0
• Bll), - Rb.: H et te laste ge

legde bewezen verklaard; het beroep op 
ove1·macht, gelegen in de omstandigheid, 
dat verdachte wel het kind naar school heeft 
gezonden, doch het kind aldaar niet is toe
gelaten op grond dat aan dit kind opge
legd strafwerk niet is ingediend, faalt , ver
mits verdachte de niet-toelating aan eigen 
schuld te wijten heeft. - H . R.: Wanneer 
zich over het l eeren van l essen of het ma-



ken van strafwerk geschillen voordoen tus
schen het hoofd der school en de oude1'8, 
l iggen deze niet op het gebied der L eer
plichtwet. - 1. c. kan niet worden geze gd, 
dat requirant niet heeft gezorgd, dat het 
kind, op de dagen dat het niet werd toege
laten, de schooi niet heeft bezocht. De be
wezenverklaring is dan ook op dit punt niet 
behoorlijk ,net redenen omkleed. - Anders 
de P .-G.: Overmacht van de zijde van den 
onderwijzer heeft den vader verhinderd zijn 
rechtsplicht volledig te vervullen. Mitsdien 
zal requirant van alle rechtsvervolging moe
ten worden ontslagen. - H. R. en P.-G.: 
In nietigverklaring der dagvaarding ligt 
niet opgesloten een beslissing over het feit 
in den zin van art. 68 Sr. 20 Mawrt. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Gemeente

wet art. 168 ; Alg. R egl. v. Politie voor 
rivieren enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenvernrdening van Sleen [ voorschrij-
1,end het toonen van een roode vlag, wan-
1we,· een brug, opengedraaid of afgedraaid, 
niet voor het rijv.erkeer openstaat1 heeft 
niet, in verband met het bepaalde in art. 
16, lid 2 van het Alg. Regl. van Politie 
voor rivieren, kanalen, enz. het algeheel 
ve,·lies van gebruik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens moei
lijkhedF,n, die in de practijk gemakkelijk 
zijn op te lossen maar geen gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - De gemeenteraad was 
bevoegd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veil i gheid van het verke,er over de be
trokken brug gestelde, bepalingen aanspra,
kelij k te stellen hen, die als eigenaren en 
onderhoudsplichtigen van het gevaar-veroor
zakend voorwerp tot het wegnemen van het 
gevaar in staat worden geacht. 20 Mao;rt. 

Scheepvaart. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Gemeente

wet art. 168; Alg. R egl. v. P olitie voor 
rivieren enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenverordening van Sleen [ voorschrij
vend het toonen van een roode vlag, wan
neer een brug, opengedraaid of afgedlraaid, 
niet voor het rijve,·keer openstaat] hee ft 
niet, in verband met het bepaalde in art. 
16, l id 2 van het Alg. R egl. van Politie 
voor rivieren, kanalen, em. het algeheel 
verlies van gebntik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens ,noei
lijkheden, die in de practijk gemakkelijk 
zijn op t e lossen 1naar g een gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - De gemeenteraad was 
bevoe gd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veiligheid van het verkeer over de be
trokken brug gestelde, bepalingen aanspra,
kelijk te stellen hen, die als eigenaren en 
onderhoudsplichtigen van het gevaar-veroo,r
zakend voorwerp tot het wegnemen van het 
gevaar in staat worden geacht. 20 Mao;rt.' 

Loterijen. 
_ Arrest van den H oogen Raad. (Loterijwet 1 

1905 art. 1.) - H et doet - daargelaten of 
hier van een prijsvraag gesproken kan wor
den - niet ter zake of de bewezenverklaar-

de feiten naar het spraakgebruik als "lo
terij" plegen te worden aangemerkt, maar 
enkel of die f eiten voldoen aan de vereisch
ten, in art. 1 der 'Loterijwet voor het begrip 
,,loterij" in den zin d er w,et gevo,·derd. -
I n art. 1 der Loterijwet is tot uitwrukking 
geb,·acht, dat de kansbepaling, waardoor de 
winners worden aangewezen, niet eene zoo
danige ,nag zijn, dat op de kans van iederen 
deelnemer op een prijs voor een belangrijk 
deel door he,n - bijvoorbeeld door het aan
wenden van zijn kennis, vaardigheid of be
rekening, - ten zijnen gunste invloed kan 
worden uitgeoefend. - l. c. is de stemming 
[over een voorkeur uit een groep van tien 
landen] wel door de gezamenlijke deelne
rrwrs geschied, doch het he,e/t niet in de 
nvacht van ieder hunne,· gestaan op den 
uitslag daarvan ten eigen gunste ove,·we
genden invloed uit te oefenen. - D e over
weging der rechtb. dat zij i. c. all e bes tandr 
deel en aanwezig acht van hetgeen de wet 
tot een loterij ste,npelt, houdt niet in een 
op zichzelf staande ,neening, doch stelt 
voorop de slotso,n, waartoe de R echtb. op 
grond van de ve,·der vermelde feitelijke 
beschouwingen is gekomen. 20 Maart_ 

Gemeentebestuur. 
- A.rrest van den H oo gen Raad. (Art' . 25 gg 

A. P. V. Vianen.) - Taalkundig moeten 
winkels in het algemeen onder "gebouwen" 
gerekend wm-den, echter niet in art. 25 (l{f 
A. P. V. Vianen, houdende verbod van ver
koop van consumptie-ijs o. n,. in gebouwen 
gedurende den tijd, dat de winkels krach
tens de Winkelsluitingswet gesloten moeten 
zijn. - Bij ,een andere opvatting zou dit 
artikel trouwens in zoover onve,·bindend zijn 
i. v . m. art. S aanhef en onder f van ge
noemde wet, bepalende dat winkels voor den 
verkoop van consumptie-ijs steeds geopend 
mogen zijn. - Proc.-Gen. : Volgens de leer 
van den H. R. is de geheele verbodsbepa
l ing ongeldig omdat zij zou treden in een 
onde,·werp van R ijksbelang, dat door de 
W inkelsluitingswet is geregeld. 20 Maart. 

Winkelsluitingswet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Art. 25 gg 

A. P. V. Vianen.) - Taalkundig moeten 
winkels in het algemeen onder "gebouwen" 
gerekend worden, echter niet in art. 25 gg 
A. P. V. Vianen, houdende verbod van ve,·
koop van consumptie-ijs o. m. in gebouwen 
gedurende den tijd, dat de winkels krach
tens de W inkelsluitingswet gesloten moeten 
zijn. - Bij een andere opvatting zou dit 
artikel t,·o,.wens in zoover onverbindend zijn 
i. v . m. art . S aanhef en onder f van ge
noemde wet, bepal ende dat winkels voor den 
verkoop van consumptie-ijs steeds geopend 
mogen zijn. - Proc.-Gen.: Volg ens de l eer 
van den H. R. is de geheele verbodsbepa
l ing ongeldig omdat zij zou treden in een 
onderwe,-p van Rijksbelang, dat door de 
W inkelsluitingsw,et is geregeld. 20 Maart. 

On1lerwljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 art. 88 .) - Daar moet worden aan
genomen, dat het belang van het onderwijs 
handhaving van den mannelijken onderwij-



ur van bijstand vorde,·t, heeft de Raad, nu 
in verband met de à.aling van het aantal 
l eerlingen de we,·kzaaniheden van een der 
aan de school ve,·bonden lee,·hrachten over
bodig zijn geworden, terecht aan diegene 
der vrouw el ij ke onderwijs krachten , die het 
eerst voor afvloeiing in aanmerking komt, 
eervol ontslag uit .hare junctie vierl eend. 

25 Maart. 
Openbare middelen van vervoer. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 

V ervoermiddelen artt. 6 en 12. ) - H et la
ten · verrtrekken van een z .g. vóórbus vóór 
de bus, welke op het vastg estelde uur ver
trekt, is niet een handeling als do or art . 12, 
lid 4, der W et Openb . V ervoermiddelen 
gew,·aakt. - De beslissing van. de Rechtb ., 
dat gerequireerden in strijd hebb en gehan
d eld met de aan kondiging ingevolge de 
artt. 5, 6 en 7 van genoem de wet gedaan 
is niet m et redenen omkleed. Mocht de 
R echtb. de woorden "in strijd nW! t" in d e 
beteekenis van " niet precies gelijk aan" 
h ebben verstaan. dan is hare beslissing niet 
op den grondslag der t .l.l. gegeven. -
[A nders Adv .-Gen . Wijnveldt.] 27 Maart. 

Onderwij s. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 

1920 art. 103. ) - Waa-,• de Raad in zijne 
vergadering op 20 M ei 1932 sl echts hee f t 
volstaan met te besl issen, dat voor de be
r ekening van de vergoeding en van het voor
schot het opgegeven aantal l eerlingen zal 
worden verminde,·d m et een zeker aantal , 
zonder het bedrag van de vergoedli.ng en 
van het voorschot daarbij vast te stell en, ter
wijl deze bedragen eerst in het besluit zijn 
opgenomen, nadat de vereischte opgaven 
door het schoolb estuur wa,·en verstrekt, zijn 
besluiten, als bedoeld bij art . 103, Se en 
4e lid door den R aad op 20 M ei 1932 niet 
genom en, zoodat van te die,· zake op dezen 
datum genomen beslui ten bij Ged . Stat en 
geen beroep kan wo,·den inoesteld. 

28 Maar t. 
Besmettelijke ziekten. 
- R ondschrij,,en van den M inister van Staat , 

Minis ter van B innenlandsche Zaken aan 
H ee,·en Burgem eesters, betreff ende de Ziek
te van W eil . 28 Maart . 

Volksg•ezondheld. 
- R ondschrijven van den Minister van S taat, 

Minister van B innenlandsche Zaken aan 
H ee,·en Bu ,·genieesters betreff ende : Vacci- , 
natie. 29 Maart. 

Electrlclteltsraad. 
- K oninklijk besluit, houdende instelling van 

een El ectricitei(sraad. 3 April. 
Handelsnaamwet. 
- A rrest van den H oo gen Raad. (H andels

naa,nwet artt. 1/l en 4-J - E en handelszaak 
kan volgens a,·t . 2 der Handelsnaamwet 
all een overgaan in verb inding met de han
delszaak, onder dien naam gedrev en . -
R eq. kan geen bero ep do en op art . 4 lid 3 
van genoemde wet, nu aan req. - die in 
1924 zijn handelszaak ( vennootschap onder 
firma) in een N. V. inbracht - in 1931 
wel het te Rotterdam gevestigde filiaal , 
do ch niet de geheel e handel szaak werd over-

gedragen, en dus de thans do or req. ge
dreven zaak geenszins kan worden gezegd te 
zijn de handel szaak afkomstig van de oor
spronkelijke vennootschap onder firnia. 

3 April . 
Gemeentebestuur. 

Koninklijk besluit. (G em·eentew,et a,·t. 
228 e.) - De onistandigheid, dat de huur 
naatr de nieening van Ged. Staten voor den 
huurder te hoog is, kan geen red en zijn 01n 
aan het raadsbesluit tot verhuring goedkeu
ring te onthouden. 3 April . 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninkl ij k besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art . 72.) - Nu het vervangen v,an 
plafonds in een schoolgebouw gepaard gaat 
m et vervanging van kurk-pi.aten door riet 
ter verbetering van een bij den bouw be
gane constructief out, kan de aanvrage o,n 
m edewerking wO'rden beschouwd als eene 
aanv1·age tot ve,·andering van inrichting van 
d e plafonds en m itsdien als ee,ie v,erande
ring van i'nrichting van het schoolgebouw. 

6 April. 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 37). - H et verstrekken door een 
onderwijzer aan ouders van leerlingen van 
waardeeringscijfe,·s en inlichtingen, die niet 
in overeenstemming zijn ,net d e olficieel e, 
door het hoof d der school vastgestelde cij 
f ers, "ormt een eigenmachtig optr,eden en 
een zich onttrekken aan en reagee,·en tegen 
de l eidin g van het hoofd, dat nie t kan wor
den geduld. De door B. en W. opgelegde 
straf van schorsing zonder behoud van jaar
wedde gedurende ééne 1naand is dan oo k 
alleszins ge, echtvaardigd te achten . 

6 Ap1·il. 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit . ( Genieentewet a,·t. 248) . 

- D e omstandigheid, dat het teren van een 
weg is geschied door werkloozen, l evert geen 
g1·ond op tot het verantwoo,·den van de ar
beidsloonen op den post voor ondersteuning 
van werkloozen. tenzij voorzoover het werk 
1nee1· heeft gekost doo1·dat het bij wijze van 
werkv,erschalfing is uitgevoerd. Daa.-aan 
do et niet af , dat het werk m et het oog op 
wer kverschaffing vroege,· door de ge,neente 
is ter hand genom en dan aouie1·s het geval 
zou zijn geweest . 7 April . 

- K oninklij k besluit . ( Gem eentewet art. 252.) 
- 1.'erec ht zijn Ged . StaJen van oordeel dat 
in eene verordening op het beheer van het 
grondbedrijf bepalingen ten aanzien van 
den inbreno, de boekwaarde, de per iodieke 
taxatie, de rentebijsch1-ijving enz. , kortoni 
de regel ing van de interne / inancieel e struc
tuur van het bedrijf van dusdanig gewicht 
zijn voor de in het bedrij'f geadministree,·de 
bestanddeelen van het gem eentevermogen, 
dat zij in zoodanige v.erordening niet kunnen 
worden gemist . 7 April. 

- Arres t van den Hooo en Raad. (G em eente
wet art. 168; W oningwet art. 4.J - M oge
lijk wil req,. doen uitkomen, dat de to estand 
in zij n wonina zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de drinkwaterl eiding 
kon voorzien, doch deze bewerino m oet af
stui ten 01J de bewezen verkla,'ing en or, zijn 



ter terechtzitting afgelegde verklaring: ,,dat 
hij zich nooit heef t laten aansluiten aan de 
waterl eiding", waarbij hij als reden opgaf : 
.,dat hij goed drinkwater had". - Ook al 
zou de W ate,-leidin{J M ij. bij den aanle g d er 
wate,·leiding req.'s eigendo,nsrecht hebben 
geschonden, dan zoude zul ks op zijn ver
plichting om voor e·en aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwaterleiding te zorgen 
toch niet van invloed zijn. - Door het op
l eggen van de verpl ichting om bij de be
trok ken waterl eidingmaatschappij, welke een 
zuiver particuliere onderneming zoude zij n , 
en wél ke v,erplichting door req. ,, gedwongen 
winkelnering" wordt genoemd, komt de ver
ordening van R aamsdonk niet in strijd ,net 
eenige bepaling der wet . 10 A pril . 

, v onin gwet. 
- A rres t i·an den H oo gen R aad. ( Gemeente

wet art. 168; W oninowet art. 4-J - M oge
lijk wil req,. doen uitkomen, dat de toestand 
in zijn woning zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de drinkwaterleiding 
kon voorzien, doch deze bewerinu moet af
stuiten op de bewezenverklarinu en op zij n 
ter terechtzitting afg el egde verklaring : ,,dat 
hij zich nooit heef t laten aansluiten aan de 
waterl eiding", waarbij hij als ,·eden opgaf , 
" dat hij goed drinkwate,· had". - Ook al 
zou de W aterleiding Mij. bij den aanl eg der 
waterl eiding req.'s eigendomsrecht hebben 
geschonden, dan zoude zulks op zijn ver
plichting 01n voor een aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwaterleiding te zorgen 
toch niet van invloed zijn. - Door het op
l eggen van de verplichting om bij de be
trokken wate,·l eidingmaatschappij, welke een 
zuiver particuliere onderneming zoude zijn, 
en welke verplichting door req. ,,gedwongen 
winkelnering" wordt genoemd, komt de ver
ordening van R aamsdonk niet in strijd ,net 
eenige bepaling der wet. -10 April . 

Winkelsluitin gswet. 
- Arrest van den H oo9en R aad. (W inkelslui

tingswet 1930, S. 460, a1·tt . _ 1 en 10. B e
teekenis va,, ,,Automaat" in art. 3, lid 1, 
sub h dier wet, art . 393 Sv.J - Ofschoon 
i. c. het in de oproeping omschreven feit 
onder art . il W inkelsluitingswet viel , terwijl 
de nadere opgave een omschrijving bevatte 
van het f eit van art. 1, lid 1, dier wet, . is 
toch aan den eisch van a,·t. 39/i, lid 1, 'eden 
zin, S v. voldaan, vermits hier hetzelfde ge
beuren is bedoeld. - De omstandigheid,, 
dat de winkel ten tijde van het plegen van 
het f eit voor het publ iek gesl o·ten 111,oet zijn, 
m oet in telaitlegging en bewezenverklaring 
voorkom en, niet echter behoeven te laste 
gelegd en bewezen ver klaard te worden de 
feiten waaruit blijkt, dat de winkel gesloten 
m oest zijn. - Onder het begrip "aut01naat" 
in art . 3, l id 1, sub h, der W inkelsluitings
wet kan niet vall en een zóó gebrekkig in
gerichte automaat, -dat, wil het voo,·we,·p 
aan een normaal verkoope,·sdoel beantwoor
den, de werking daarvan niet zonder toe
zichthoudend personeel n,ogelijk is. - V er
nieti gi11 g van het bestreden vonnis, wat de 
strafoplegging betref t, wegens ove1·schrijding 
van het bedr6i ode 1naximum zonde,· dat van 

toepassing van art. il3bis Sr. gebleken is . 
Opl egging van -een zeer geringe st1·af, om
dat het er requirant kennelij k om te do en 
geweest is een principieel e besl issing ui t te 
lokken. 10 April . 

Motor- en Rljw lelwet. 
- A rrest van den H oóuen R aad. (M ot.- en 

R ijw.wet art. 22; M otor- · en R ijw. R egl. 
artt. 1 en 19.J - H et is een voe tganger niet 
verboden zich op den rijweg te bevinden ; 
daarom brengt de op den bestuurder van 
een motorrijtuig rustende verpl ichting om 
op een zoodaniue wij ze te 1·ijden, dat hij de 
vrijheid of de veili gheid van het verkee1· 
niet in gevaar brengt, mede, dat hij een zich 
normaal O'JJ den · weg voortb eweuenden voet
ganger, niet aanrijdt . De in a1·t . 1 M ot. - en 
R ijw. R eglement gegeven voorschrift en do en 
in geen enkel opzicht af breu k aan die ver
plichting. - Onjuist is, dat uit ar t . 3 M ot. 
en R ijw.regl. zou volgen, dat voetgan gers 
niet op den rijweg, m aar op het voetpad 
moeten loopen, wijl dit zou l eiden to t de 
niet te aanvaarden gevolgtrekking, dat, 
wegen, welke ueen voetpad hebben, voor 
voetgangers niet toegankelijk zouden zijn. -
D e omstandigheid, dat d e plaats der aan
rijding was binnen de bebou wde kom, wes
halve oeen verblindende verlichtino mocht 
worden gevoerd, bel ette req. niet om een 
zoodanige verlichting te voeren, dat een 
vóór het motorrijtuig loopende voetganger 
zóó tijdig kan worden opgem erkt, dat hij 
deze kon mijden. In ieder geval had hij m et 
zeer geringe snelheid kunnen rijden. 

10 April . 
Win kelslultln g·swet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (W inkel

sluitingswet art . 3; Ge,neentewet art . 168.) -
A rt. 3, lid 1, aanhef en onder h W inkel
sluitingswet heef t de strekking elke rege
l ing door den lageren wetgever van den 
verkoop door m iddel van automaten in ver
band m et winkelsluiting te verbieden. -
Nu echter uit den inhoud de,· vero,·dening 
van H oorn van eenig verband ,net winkel
sluiting niet blijkt, kan aan die verordening 
op grond van de W inkelsl. wet 1>erbindende 
kracht niet worden ontzegd . - Uit den in
houd van 1neergenoemde verordening hee f t 
de R echtb . voorts kunnen aannen,en, dat zij 
gemaakt is in het belang der openbare ge
zondheid door het gebruik van rookartike
len door jeugdige personen te bemoeilijken, 
zoodat zij ook niet in strijd is ,net art. 168 
Gemeentewet. H oe het f eit, dat bij verorde
ning van Dec. 1916 doo,· den H oo,·nschen 
raad reeds voo1·sch1·if ten zijn geg·even tot be
teugeling ,,an het gebruik van tabak door 
kinderen, tot eene andere slotsom zou voe
ren, is niet in te zien. 10 April . 

Motor- en Rlj wlelwet. 
- Arrest van den H ooaen Raad. ( 11-fotor- en 

R ijwiel wet art . 21.J - Uit de gebezigde be
wijs1niddelen kon worden afgel eid, dat i . c. 
van ee»e . v,e1·gelij king de,· praestaties van 
de deelnemers kon worden gesproken, waar
aan niet af doet dat de bekenànnaking van 
die praestaties geschiedde in de volgorde van 
inschrijving en niet in de vol gorde van het 



to egekende aantal strafpunten. - D e Rb. 
heeft dan ook terecht een rit, gehouden 
onder de bewezen omstandigheden, als een 
wedstrijd - d. i. een strijd t·usschen de deel
nemers onderling - in den zin van art. 1!-1 
Motor- en Rijwielwet aangernerkt . - (An
ders Adv .-Gen. Wijnveldt: Aan deze figuur 
van een praes tati erit ontbreekt k et element 
van -wedijver t·usschen de deelnemers.) 

10 April. 
Geme·entebestuur. 
- Koninklijk besluit. (G erneentewet a,·t . 143; 

Vl eesch keuringswet art . 23 a.) - Nu art. 
23 a de,· Vl eeschkeurinuswet eene speciale 
,·egeling geeft voor gedwongen samenwer
king van gemeenten terzake van den keu
ringsdienst van v.ee en vleesch, behoort de 
algemeene regeling van de Gemeentewet te 
dien aanzien geen to epassing t e vinden. -
Van de bij a,·t. 143 der Gerneentewet aan 
de Ifroo n gegeven bevoegdheid behoort een 
ornzichtig gebruik te worden gemaakt. Nu 
het bouwen van een gemeenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gerneenten, rnede 
gel et op de rnoeilijke economische omstan
digheden, welke tot bepe,·king van kapi
taalsuitgaven door de uemeenten nopen, niet 
dermate nood za kelijk is, dat zoodanige rege
l ing dwingend zou moeten. worden opgelegd, 
is voor toepassing van art . 143 geen aanlei
ding. 13 April. 

Vleeschkeurlugs wet. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet a,·t. 143 ; 

Vl eeschkeuringswet Mt . 23 a.J - Nu art. 
23 a der Vl eeschkeurinuswet eene speciale 
regeling geeft vour gedwongen samenwer
king van gerneenten terzake van den keu,. 
ringsdienst van v.ee en vleesch, behoort de 
algerneene regeling van de Gemeentewet te 
dien aanzien geen to epassing te vinden. -
Van de bij art. 143 der Gerneentewet aan 
de Kroon gegeven bevoeudheid behoort een 
omzichtig gebruik t e worden uernaakt. Nu 
het bouwen van een gern eenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gem eenten, rnede 
gel et op de moeilijke economische omstan
dig heden, welke tot bep erking van kapi
taalsuitgaven door de gerneenten nopen, niet 
der,nate noodzakelijk is, dat zoodanige rege
ling dwin gend zou moeten worden opgelegd, 
is voor to epassing van art. 143 geen aanlei
ding. 13 April . 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Arm·enwet art . 15.) -

Er is geen reden om de onde,·havige coll ecte 
te weigeren op grond van de ornstandigheid, 
dat coll ecten door middel van verkoop van 
bloempjes en .speldjes tot dusv,er in de ge
m eente een ruimer terrein van armenzorg 
ten go ede komen, nu de collecte wordt aan
gevraagd door de plaatselijke afdeelin g van 
eene instelling van de b e t ee k enis v an ap
pellante, en evenmin op grond van de om
standi gheid, dat zoodaniue coll ecte $Chade 
zou toeb1·engen aan r(!).eds sinds jaren 
in de gemeente collecteerende--vereenigingen 
- W el kunnen bijzondere ongunstige eco
nomische factoren een beletsel vormen voor 
het to estaan van eene collecte, maar de 
aanwezigheid daarvan is in dit geval niet 
voldoende aanne,nelijk gernaakt. 13 April. 

- Koninklijk besluit. (Annenwet a1·t. 15.) -
Wijl in het algemeen ,een ruime to elating 
van het aantal bloempjes- en speldjesdagen 
bedenkelijke gevolgen kan hebben voor het 
belan g der arrnenzorg, behoort aan vereeni
gingen, welke niet een eenigszins ruim veld 
van werkzaarnheid bestrijken, de to estem
ming tot het houden van collecten door 
rniddel van aanbieding van bl oempjes of 
speldjes te worden geweigerd, tenzij be
paaldclij k aa11nern elij k is gemaakt, dat de 
collecte geen nadeel van betee kenis aan 
andere instellingen zal to ebrengen of bij
zondere ornstandigheden de collecte voor 
to elating in aanmerking doen kornen. 

13 April . 
- Koninklijk besluit . ( Arrnenwet art. 15.) -

Nu rnoet worden aan genomen, dat in ver
band met den ongunstigen economischen 
to es tand in de gern eente door inwilliging 
van het verzoek tot het rnogen houden van 
een collecte de plaatselijke instellingen van 
weldadigheid nadeel zouden hebb en onder
vonden, en niet gebl eken is, dat dit nadeel 
zou worden opgewogen door daartegenover 
, taande voordeelen, hebben B . en W. het 
verzoek terecht afgewezen . 21 April. 

- Ko ninklijk besluit. ( Armenwet a1·t . 15.) -
Het afstand do en van een deel van de op
brengst der collecte voor een geheel ander 
doel dan waarvoo,· de geld,en w01·den inge
zameld, kan in ,·edelijkheid niet worden ge
vergd en dus niet als voorwaarde voor de 
to esternming doo,· B. en W. worden gesteld. 
E en zoodaniue eisch is bovendien in strijd 
11,et art 15. - E venwel is de toestemrning 
t er.echt geweigerd op grond van den on
gu11sti gen economischen toestand in de ge
rneente en het nadeel, dat de plaatselijke 
instellingen van weldadigheid door inwilli
ging van het verzoek zouden ondervinden. 

21 April . 
Gemeentebestuur. 
- Rondsch.1-ijven van den Minister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken, N°. 
7815, Afd. B.B. aan H eeren Gedep. Staten 
van de onderscheidene provinciën, betref
fende overschrijding van de begrootingspos
ten, zonder voorafgaande rnachtiging, door 
noodlijdende gemeenten. 21 April. 

Volksg-ezou1lheid. 
- B eschikkinu van den M iniste,· van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken, hou
dende nieuwe Voorsch?·ift en voor de to epas
sing van middelen voor ontsmettings- of zui
verings1niddelen. 22 April . 

Begraafwet. 
- K oninklijk besluit. (Wet op het begraven 

art. 16.) - Als vaststaande rnoet worden 
aangenornen, dat de tot de bebouwde kom 
behoorende werkplaats en houtloods van ap
pellant aan de zijde van de begraafplaats 
wordt beg,·ensd door een hem toebehooren
den weg, aan de overzijde waarvan zich op 
zijn terrein een open opslagplaats voor hout 
benevens een schuurtje bevinden . Dit in aan-
1nerking genom,en kan niet worden geze gd, 
dat zich aan de zijde van de begraafplaats 
zoodanige aanho01·igheden van de werkplaats 
en de houtloods bevinden, dat die zouden 



moeten worden geacht een geheel daa1·mee 
uit te maken en uit dien hoofde mede tot de 
·bebouwde kom zouden ,noeten worden ge
rekend te behooren. Evenmin vermag de 
o,nstandigheid, dat het terrein van appellant 
gelegen is aan een op het uitbreidingsplan 
der gemeente geprojecteerden weg aan dat 
terrein het karakter van bebouwde kom te 
verleenen. 22 April. 

Arbeid swet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art . 1 .) - ,,Fabrieken" in art. 1, l id 
2, a der A rbeià,swet 1919 1noet worden ge
n01nen in de gewone beteekenis van inrich
tingen, die in het dagelijksch leven worden 
beschouwd als te behoo,·en tot de nijverheid 
in engeren zin, waarbij geen rol speelt of 
daarin alleen eigen producten, dan wel ook 
of uitsluitend producten, van anderen af
komstig worden verwerkt. De inrichting in 
kwestie, die uitsluitend 11001· bereiding van 
zuivelproducten wordt gebezigd en waarin 
met behulp van een krachtwe,·ktuig dagelijks 
gemiddeld 600 liters ,nel k tot boter worden 
verwerkt, 11wet derhalve ongetwijfeld als 

Ontelg·enln g. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar. 
heden en andere zakelijke rechten in de 
gemeente IJsselmonde, noodig voor het ve r
breeden van de ri vie r de Nieuwe Maas on
der de gemeenten IJsselmonde en Ridder
kerk ter verkrijging van eene ankerplaats 
voor R ij nschepen. S. 150. 6 April. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van perceel en, erfdienst
baarheden en anµere zakelijke rechten, noo
di g voor den aanleg van een kanaal van 
Noordhornerga tot de Friesche grens, met 
bijkomende werken, in de gemeenten Zuid
horn, Grij pskerk, Oldekerk en Grootegast. 

S. 151. 6 Apri l. 
Beg·rootln g·en en Rekeningen. 
- Wet tot wijzig ing van het negende hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932 . (Stichting Waterbouwkundig . Labora
torium te Delft. ) S. 152. 6 April. 

Onteigenin g. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onte igening van perceelen, erfdienst
baarheden en a ndere zakelij ke rechten noo
dig voor uitbreiding van de havenwerken te 
Terneuzen, behoorende tot het kanaal van 
Terneuzen. S. 153. 6 April. 

In•, uit - en door voer. 
- Wet tot regeling van den invoer van me-

taaldraadgloeilampen. S. 154. 6 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van over-

hemden en zakdoeken. S. 155. 6 April. 
Begrootln gen en Rekenln g·en. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

tiende hoofdstuk (oud-hoofdstuk V) der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 
(Steunverleening ten behoeve van bollen
trekkers in de gemeenten Ter Aar, Alke
made, Nieuwkoop en Woubrugge.) 

S. 156. 6 April. 

fab,·ie k van zuivelp1·oducten worden be
schouwd. Daaruit volgt, dat werkzaamheden, 
in deze inrichting verricht, arb eid zijn in 
den zin de,· Arbeidswet en dat die inrichting 
is een fab riek of werkplaats in den zin van 
art. 2, lid 1, a dier wet. - De uitzondering, 
wel ke art. 1, l id 1 a voor een onde1·neming 
van landbouw ,naakt, kwam dus t~ vervall en . 
- De "op1ne1·king" de,· R echtb ., dat de 
we,·kplaats was een besloten rui,nte in den 
zin van art. 2, lid 1, a, was wel ter zake 
dienende, daar zij, na req . beroep op art. 1 
lid 1, a te hebben afgewezen, had na te gaan 
of aan het in de t.l.l ., ,net het oog op a,·t . 
68 lid 1 ge•telde vereischte van fab1·iek of 
werkplaats was voldaan. - De kleine ruimte 
der inrichting, de gebezigde kleine bed,-ijfs
kracht en het feit, dat slechts twee arb eiders 
werkzaa,n zijn, doet aan de quali ficatie 
,, fab riek" niet af . - De t.l.l. en bewezen
verklaring, dat de arbeid werd verricht in 
een zuivel fabri ekonderneming, is niet in 
strijd met de beslissing, dat die zuivelfabriek 
is een we1·kplaats in den zin der Arbeidswet 
1919 . - [Proc. -Gen. Ta k wenscht wijziging 
in de qualif icatie.] 24 Ap,·il . 

Ouder1lomsverzekerlug. 
- Wet tot duidelijke a fwij king van het be

paalde in artikel 9, eerste l id , der Ouder
domswet 1919 en in artikel VIII, tweede 
lid, der Wet van 13 Juli 1923, S. 353, tot 
wijziging der Ouderdomswet 1919. 

S. 157. 6 April. 
Indië. (NederL) 
- Wet, houdende bekrachtig ing van een door 

den Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste l id, en 
artikel 183. tweede lid, van de Indische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie. 
(Wijziging van de Indische Tarie fwet.) 

S. 158. 6 April. 
Invalldltelts - en ouderdomsverzekering. 
- B esluit, houdende 1 °. intrekking van het 

Koninklijk besluit van den 3den September 
1928, S. 358, tot aanw ijzing van de geval
len, waarin de bewaarde rentekaarten worden 
vernietigd en tot vaststelling va n de voor
schriften, welke daarbij moeten worden in 
acht geuomen en 2°. houdende opnieuw aan
wijzing van de gevallen, waa rin de bewaar
de rentekaarten worden vernietigd. 

S . 159. 6 April. 
Bedrij fsraden wet. 
- Wet in zake de instelling van bedrij fsraden. 

S. 160. 7 April. 
Crlsls1iachtwet. 
- Wet tot wijziging van de Crisispachtwet 

1932. S. 161. 7 Apri l. 

N aturallsatle. 
- Wet, houdende naturalisatie van P . J . 

Altschu l en 20 anderen. S. 162. 7 Apr il. 

- Wet, houdende naturalisatie van J . W . 
Beissel en 19 anderen. S. 163. 7 April. 

- Wet, houdende naturalisatie va n F . Aerts 
en 19 anderen. S. 164. 7 A pril. 

- Wet, houdende naturalisatie van V . J . H . 
Cryns en 21 a nderen. S. 165. 7 April. 



- Wet, houdende naturalisatie van S. K. T. 
Billum en 19 anderen. S. 166. 7 April. 

Wonin gwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Koudekerke d.d. 28 December 
1932, waarbij deze heeft ingetrokken zijn 
besluit van 11 October 1932, tot onbewoon
baarverklaring van won ingen a ldaar. 

Onderwijs. (l\Ildd elbaar) 
S . 167. 7 April. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
· besluit van den _ 19den Augustus 1926, S. 

309, ter vaststelling van de examengelden, 
bedoeld in artikel 81 der Midelbaar-onder
wijswet, zooals dit is gewijzigd bij de wet 
van 30 Juli 1926 (Stbl. n°. 245). 

Onderwijs. (Lager) 
S. 168. 11 April. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 7 Augustus 1916, S. 373, waar
bij worden aangewezen de in de kolonjën en 
bezittingen afgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs, be
doeld in artikel 89 der wet tot regeling van 
het lager onderwijs van 1878 (en artikel 
209 Lager-onderwijswet 1920). 

S. 169. 11 April. 
Rechtswezen. 
- Besluit tot wijziging van Reglement n°. I , 

ter uitvoering van de wet van 3 December 
1932, S. 575, inzake enkelvoudige kamer 
der rechtbank. S. 170. 11 April. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (Stbl. 1929, n° . 72), laatste lijk 
gewijzigd bij het Koninklij k besluit van 27 
J anuari 1933 (Stbl. n°. 33). 

S. 171. 12 April. 
Crlslspachtwet. 
- Besluit, bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van 7 April 1933, 
S . 161, tot wijziging van de Cris ispachtwet 
1932. S. 172. 12 April. 

Wonlng·wet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

GedPputeerde Staten van Noordholland d.d. 
23 Maart 1932, n°. 176, waarbij onbewoon
baarverklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woning der 
huisverdieping en de woningen I, II en 
UI-hoog in elk der perceelen Lijnbaans
gracht 136 en 137, aldaar. 

S. 173. 13 April. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Zandvoort 
d.d. 8 Februari 1933, waarbij aan A. F. 
Sievers aldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van vier worungen op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, 
Sectie B, n°. 6548. S. 174. _ 13 April. 

Vleesch keurlngswet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 5 Juni 1920, S. 285, tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vleeschkeuringswet (S. 1919, n°. 524) laat
stelijk gewijzi gd bij Koninklijk besluit van 
18 Augustus 1932 (Stbl. n°. 442}. 

S. 175. 13 April. 

Gemeeutebestu ur. 
- Besluit tot verlenging van de schors ing van 

het beslu it van den gemeenteraad van Gro
ningen van 30 J anuari 1933, betreffende de 
demping van het Binnen-Damsterdiep in 
die gemeente en de slooping van het aan 
dat water gelegen voormali g poortershuisje. 

On gevallenverzekering. 
S. 176. 13 April. 

- Besluit, houdende wijziging in de vastge
stelde regeling betreffende voorziening in de 
kosten van huishoudelijken en administra
tieven aard van den Centralen Raad van 
Beroep en de Raden van Beroep voor de 
Ongevallenverzekering. S. 177. 13 April. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van de verordening 

van den Raad der gemeente Sint-Maartens
dijk van 16 Maart 1932 tot wijziging van 
de verordening op het gebruik van de haven 
of kaai en de los- en l adingspl aats in die 
gemeente, voor zoover betreft het laatste 
lid van het nieuwe artikel 8 van laatstge
noemde verordening. S. 178. 18 April. 

Strafrecht en strafvordering. 
- Wet, houdende tijdelijke voorziening met 

betrekking tot het ter beschikking van de 
Regeering stell en van personen, bij wie tij
dens het begaan van een strafbaar feit ge
brekkige ontwikkeling of ziekelijke storing 
der geestvermogens bestond. 

Burgerlijke stand. 
S. 179. 21 April. 

- Wet, houdende voorziening in zake registers 
van den burgerlijken stand te Simpelveld. 

S . 180. 21 April. 
Invalldlteits - en ouderdomsverzekering. 
- Wet tot verzekering van mijnarbeiders te

gen geldelijke gevolgen van invaliditeit en 
ouderdc,m. S. 181. 21 April. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 182. 21 April. 

- Wet, houdende wijziging van het e lfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 (proefnemingen met een 
mechanisch bedrijf voor rijst en andere ge
wassen in Suriname}. S. 183. 21 April. 

- Wet, houdende vaststell ing van de Cu
raçaosche begrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 184. 21 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het be luit 
van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indië tot vaststell ing van Afdeeling 
I van de begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 185. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
II van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 186. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
III van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 187. 21 April. 



Scheepvaart. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( B innenaan

varingsreglement art . 36.) - D it artikel 
verbiedt aan stoon,schepen, die een nauu, 
vaarwater overste ken, orn d e koerslijnen van 
andere vaartuigen te snijden, indien deze 
daardoor verplicht zouden wo,·den van d en 
ko ers aj te wijken 01n aanvaring te voo1·ko
rnen. - H et Hof stelde echter feitelijk vast, 
dat, toen de schepen el kaar voor het ee,·st 
waarnarnen en signalen wisselden, de af
stanil t,isschen hen groot genoeg was orn aan 
deze, toen gestrekt in het vaarwater liggen
de vaartuigen te veroorloven orn, rnits · regle
rnentai,· koersende, el kaa,· te passe eren. B ij 
deze vaststelling d e,· feiten zoekt het rniddel 
tev,ergeefs kracht in de bewering, dat h et 
ove1'Stekende schip zijn einddoel, den an
denn oever, nog niet zoude hebben bereikt 
en d,is nog overstekend .,chip was . 

28 April. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B . W . art. 

1303; Rv . a,·tt. 46, 337"; Oct,·ooiwet art. 32.) 
- [De N . V . P urit is contractueel verbon
d en rnet verweerder ten aanzien van een 
we1·kwijze tot vervaardiging van ontkl eu
ringskool . Verweerder zou zijn rnedewe,·king 
verleen,,n bij het toepassen van wie werk
wijze en o. rn. een vast salaris ontvangen. 
D e N . V . Norit bewee,·de, dat P urit door 
voormel de werkwijze inbreuk rnaakt op hare 
11echten, waarvoor zij octrooi had aange
vraagd. Purit bracht t egen die aanvrag e 
bezwaren in en vroeg tevens aan een ver
klaring van voorgebrui k . N orit voerde twee 
processen tegrn Purit. Terwijl deze proce
du1·es hangende zijn, trekt Purit , zonder 
eenig oi·erl eg rnet verweerd er, haar verzoek 
01n 11erklaring van voorgebruik in, waarna 
aan N 01·it, die intiisschen eenige houdster 
van de aandeelrn van Purit u·as geworden, 
octrooi is verleend. Ook t1·e kt Puri.t haar in 
een procedure teg en N orit gevoe,·d verweer 
in, waardoor zij tot betaling van f 700,000 
schadevergoeding aan N orit wordt ve,•oor
deeld . - Verweerder stel t wanp,·aestatie A . 
door h et intrekken verzoek verklaring voo1·
gebruik, B. roor het nie t tijdig voldoen van 
salaris . De Rechtb. wijst bij vonnis van 11 
F ebr. 1929 grond A . a f , doch laat getui gen 
bewijs /r,e op gro,uJ, B. , op welken grond de 
R echtb. bij eindvonnis van 10 J uni 1930 de 
vo,·de,·ing toewijst. - H ooger beroep, dooi· 
P uri t van ge,rn eld eindvonnis en door ver
weerder, op 9 S epte,nber 1930, van het in
terl ocutoir en bovendien incidenteel beroep 
van dit vonnis. - H et H of verklaart ver
wee,·de1· n. o. in zijn incidenteel beroep , we
gens gemis aan belang, doch ontvankelij k 
in zijn principaal beroep, verklaart grond A 
deugdelijk en bevestigt , rnet vernietiging 
van het interlocutoir, h et eindvonnis met 
verbetering van g1·onden. Cassatieberoep van 
P u,·it]. - H e,t H of h ee f t, zonder schendi,ng 
va.n art . 32 Octrooiwet kunnen aanne1n en, 
dat P urit tot de ve1·klaring van voorge
b1-uik ge1·ech tigd was . E venzoo kon het H of , 
1nede i. v. m . l id 2 van genoemd art. 32, 
in de intrekking van h et verzoek door P urit 
zien een te kwade,· trou w handelen in strij d 

met de verplich tingen uit de ove1·eenkomst 
jegens verweerder vo01·tvloeiende. H et H of 
was all eszins gerechtigd daarbij rekening· 
te houden 1net den in het geding gebleken 
v-e1·koop van alle aandeelen-Purit en de· 
door P m ·it in d e i,rocedure voor de R echtb . 
te Groningen aangenornen h ouding. - D e 
g1·ief, dat de beslissing d er R echtb . betref
fende de verw e1·ping van grond A. een eind
beslissing inhield, waartegen h et ee1·st op· 
9 Sept. 1930 ingesteld appèl n . o. zoud:.en 
zijn, is ongegrond. H et vonnis van 11 F e
b1·ua.-i 1929 betrof niet twee zelfstandige 
vorderingen tot ontbinding en mo-e t in zijn 
geheel, voor het instellen van hooger be-
1·oep, als een interlocutoir worden be
schouwd. - D e grief , dat niettemin het 
hooger beroep n. o. was, orndat Pu?'it niet 
tegelijk van het eindvonnis heeft geappel 
l eerd, is al,nede ongfgrond. D eze ook in 
hoog,er beroep voorged1·agen grie f is door 
het Hof op j"iste wijze weerlegd. ( Z ie N . J . 
1931! , 1541, R ed.) 28 Ai,r-il. 

Ond,erwij s. (Lag·er) 
- Koninkl ijk besluit . ( L age,· Onderwijswet 

1920 OJ!'t . 13 .) -- Nu de grootvader van het 
kind de feit elijke v-erz01·ger is, en niet de 
elders wonende vadervoogd, is ee,·stgenoern
d e als belanghebb end e in zijn beroep ont
vankelijk. - Daar tege11wetkorning wordt 
gevraagd in de kosten van ve1·vo,e1· naar een 
openbare school voor uitgebreid lager on
de,·wijs, welk onderwijs niet wordt gegeven 
aan eene school, binnen den afstand van 4 
k,n van d e woning van d en leerling ge
leg en, is de derde volzin van l id 1 niet van 
toepassing . ' 3 M -ei . 

Bevollilng·sreg·lsters. 
- B esl issing van den Minister van B innen

landsc he Z aken, betreff ende datum ve,·huis
biljet en weigering afgif te op schrif telijk 
verzoe k . (K. B . . 12 D ec. 1922, S . 670. ) 

3 M,ei . 
Gemeeutebes.tu nr. 
- Arrest van den H oogen R aad (B. W. art. 

1401 .) -- [R echtb. A.rnst. ( 12 M ei 1930)' 
had d e gern eente aansprakelijk gest eld voor 
de do01· het l osslaan -.an het schip aan d e 
reederij berokkende schade op g,·ond van 
u·anp,·acstatie ,,it ov,e1·eenkornst . Het H of 
achtt e de gemeente aansprakelijk uit on
rechtmatige daad, a1·tikel 1403 jis. 1401 en 
1402 B . W ., wegens schending rechtspl icht]. 
D e stelling van het rniddel , dat het H of 
ten onrech te schending van een rechtsplicht 
h ee ft aangeno1nen, behoeft ni.et te worden 
011de1·zoc ht, o,ndat de gerneente in el k geval 
oni·echtm·atig heef t gehandeld. - H et we t
telijk begrip "onrechtrnatige daad" omvat 
ook een handel en of nalaten, dat indruischt 
tegen. de zo1·gvuld-igheid, welke in het maat
schappelijk ve1·keer betaamt ten aanzien van. 
eens anders persoon of goed. D aa1·aan kan 
ook de Ove1·h e-id, wanneer zij aan dat ver
keer deel nee?ll)t op gel ijken voet als bijzonder 
persoon, zich -~chuldig ,naken, hetgeen hier 
het geval is. Nu de gemeente - gelijk het 
H of vaststel t - sch,dd tref t voor den, on
deugdelij ken staat, waar-in de boei ,,e1·keerde, 
is zij ingevolg e ai·t . 1401 B . W . gehouden 



die schade te vergoeden. - Proc.- Gen. 1'ak: 
H et H of heeft terecht de aanwezigheid van 
een 11echtsplicht aangeno,nen en hee f t uit 
het gebruikte feiten,nateriaal een schending 
van dien plicht kunnen en 1nogen vas tstel
len. Ook het inc. cassatieberoep kan niet 
slagen, daa,· het H of feitelijk vaststelt, dat 
de tusschen partijen bes taande rechtsbetr k
king wortelt in het publieke recht'. Dit is 
een absoluut beletsel voor het aanne1nen 
van een overeenko,nst, daar alsdan van een 
v,-ije wilsverklaring geen sprake is. (Door 
H. R . niet besl ist) . 5 M ei. 

Ambtenarenwet. 
- K oninklijk besluit. ( A ,nb tena,·enwet Art. 

126. ) - H et stellen in eene gem,eentelijk.e 
regeling voü1• toelating tot het ge,·eorgani
seerd overl eg van een a,nb tenarenvereeni
ging van de eischen, dat de vereeniging 
geen categoraal karakter ,nag drag en en 
bovendien aangesloten ,noet zijn bij een 
landelijke centmle van overheidspe,·soneel, 
tast, gegeven de feitelijke ve,·houdingen ,net 
bet,·ekking tot de zich orul,er het penoneel 
der bet1·o kke1i gerneente voordoende wijze 
van organisatie, liet representatie f karakter 
van de personeelsvertegenwoordiging in het 
georganiseerd ove,·leg in belang,-ijke 1nate 
aan, en kan dus niet worden toegelaten. 

6 M ei . 
Armenwet. 
- l( oninklijk besluit. ( A r,nenwet A ,·t. 39.) 

- Van toepassing van het derde lid kan 
geen sp,·ake zijn ten aanzien van de kos
ten, vo01·tvloeiend uit de ove,·brenging of 
vPrpleging ~•an een ar,ri,e wel ke aan de af
legging van de in dit lid bedo elde ve,·
klaring van den deskundige voorafgaan. 

6 M ei . 
ll[llltaire Zaken. 
- K oninklijk besluit. (Dienstplichtwet A1•t . 

18.) - Onde,· ,,ingeschreven persone,~" in 
den zin van art. 18 l e l id zijn t,e verstaan 
de ingeschreven personen voor dezelfde l ich
ting als de ingeschrevene, wien de uitspraak 
geldt. 6 M ei. 

W in kelslul tlu gswet. 
- AaTest van den H oogen Raad. (Winkel

sluitingswet art. 3.) - Een winkel, waar in 
hoofdzaak chocolade en suikerwerk wordt 
verkocht , (i. c. een kiosk in Artis) kan, noch 
taalkundig ,wch naar de strekking der be
palin g, vallen onder de kof fiehuizen, 1·estau--
1·ants en andere im•ichtingen, waar uitslui
tend of in hoo fdzaak spijzen en dranken 
wo,·den bereid of verkocht voor gebruik ter 
plaatse als waarvan in art. 3, l c der W in
kelsluitingswet wordt gesproken. Dit kan 
te ,ninde,· worden aangeno,nen, o,ni!XLt in 
art. 4, la en 2d uitdrukkelijk de winkels 
woTd.en g enoem.d, waar uitsluitend of in 
hoo fc&aak siiikerwerk en chocolade wo,·dt 
ve,·kocht, en voor die winkels afzonderlijke 
voorschri/ ten worden gegeven o,ntrent het 
geopend zijn voor het p,ibliek gediirende 
,J.,en Zondag. - H et verbruik ter plaatse 
betee kent ove,•igens verbruik in de betrok
ken im-ichting of in d,e on,nidd,ellijke nabij
heid daarvan, waarvan geen sprake is t.a. v. 
de door req. in zijn op het terrein van Ar-

tis staande kiosk verkochte goedJeo·en, al 
zullen die als regel in dien tuin worden 
ve,·bruikt . - ( Anders Adv .-Gen. W ijnveldt.) 

8 M ei. 
Weg·enwet. 
- Arnest van den H oo gen Raad. (W e gen

wet art. 4.) - H. R. a,nbts<halve : E en weg 
is openbaar, wanneer hij na het tijrlstip van 
30 jaren vóór het in werking t,·eden van de 
wet gedurende 30 achtereenvolgende jaren 
voor een ieder to-egankelijk is geweest (art . 
4, 1, 1 der W egenwet) . Onvoldoende is, 
dat dit tijdvak van 30 achte,·eenvolgende 
jaren ligt binnen een tijrlsverloop van 60 
jaren vóór het in we,·king treden van de 
W egenWiet . - De beste1n1ning tot openba,·en 
weg door den rechthebbende blijkt evemnin, 
o,ndat niet is gebl eken van den wil der 
overheid dat de weg openbaar zal zijn. 

8 M ei. 
Motor- en Rijwielwet. 
- Ar11est van den H oo gen Raad. (M ot .- en 

R ijw.wet art. 22, Sv . a,·tt. 358 e1~ 359.) 
Uit de gebezi{Jde bewijs11,iddel en hee ft de 
'flechter kunnen afleiden, dat req . diisdanig 
onder den invloed van gebruikten alcohol
houdenden drank verkeerde, dat hij niet in 
staat geacht kon wo,·den het ,notorrijtuig 
naar behoo,·en te besturen. Of is ko,nen vast 
t'e staan, dat het 11,otorrijtuig gesl ipt is , doet 
daa:rbij niet ter zake. - De R echtb. verkla-
1·end zich geheel te vereenigen ,net en over 
te ne,nen alle groni/Jen en beslissingen ver-
1neld in 's Kantonrechters vonnis, na,n daar-
111 ede ook over de bijzondere redenen, wel ke 
de straf heb ben bepaald. De bijzondere re
den, welke de R echtb. , zelve ,n .b.t . de door 
haa1· gewijzigde hechtenis opgeeft n. l. dat 
deze in overeensteni,ning is ,net de beteeke
nis van liet f eit , voldoet aan den eisch van 
art. 359 Sv. - lVaar moet woi·den aangeno-
11Uen, dat die R echtb. de in het vonnis des 
Kantonrechters aangehaalde voorschriften 
ove,·na,n, heeft zij dan ook overgeno,nen de 
aanhaling van art. 29, lid 2 M ot.- en Rijw. 
wet, welke ,net de ove,-weging, dat liet be
wezen f eit is verboden en strafbaar gesteld 
bij genoe,nd artikel i.v.,n, art. 22 aanhef en 
onder b van die wet, in 's Kantonrechters 
vonnis voorko,nt . 8 M ei . 

- Arrest van den H oogcn Raad. (Sv . art. 
342; M ot.- en R ijw.wet art. 22.) - Een ge
tiii ge kan wèl op grond van door he,nzel f 
waargeno,nen of ondervonden feiten of o,n
standigheden verklaren, dat ie,nand onder 
den invloed verkeert van liet gebruik van 
alcoholhoiidenden drank, doch nièt dat die 
invloed i/Jusdanig is, dat zoo ie,nand niet in 
s<taat kan worden geacht een ,notorrijtuig 
naar behooren te bestiiren. Dit laatste toch 
is een gevolgt,·ekking gemaakt uit of een 
waardeering van door den getuige waarge
no,nmi feiten, hetgeen t'ot de taak d,es rech
ters behoort . - (Anders i,nplicite Proc.-Gen. 
Tak: deze nopens de ,niddelen: a. uit de 
bewijsniiddelen kon worden afgeleid, dat 
verd. beneveld en buiten staat was dt aiito 
te besturen; b. er is geen tegenspraak tus
schen de getuigenissen 0. en Sch. (waarvan 
de eerste verklaarde, dat verd. een "onvas-



ten gang" had en de tweede, dat verd. 
"zwaar beschonken was" en "niet op zijn 
beenen kon staan"), terwijl de R echtb. niet 
behoefde te zeggen, waarorn zij de verkla
ring van Dr. J. 1neende ter zijde te rnoeten 
stellen; c. de ove?'lveging: ,,dat na te noe
men straf in overeenstemrning is met de be
teekenis van het f eit" is als 1notiveering van 
de straf wel wat scha1nel doch voldoende ; 
d. de inleidende da(IV. 1nag i . c. niet door 
den H . R. worden ingezien; iktt het bestre
den vonnis het telastegel egde f eit niet weer
gee ft mi.st daarom feitelijken grondslag.) 

8 Mei. 
Onderwijs. (Middelbaar) 
- Koninklijk besluit. (Nijv erheidsonderwijsw e,t 

art. 22, K . B. 31 JJfei 1926, S. 159, Art. 15.) 
- Nu te1'Zake van het verl eend ontslag de 
inspecteur niet is gehoord, en dus art. 22 
i?e lid der wet door het schoolb.estuur niet 
is in acht genomen, t erwijl voorts h,et ont
slag is verleend ten gevolge van de ver
rnoedelijke opheffing der school, welke g1·ond 
niet stennt op wettelijke voorschriften, kan 
het ontslagbesluit niet worden gehandhaafd. 

10 M ei. 
Woningwet. 
- K oninklijk besluit . (Woningwet art. 36 j 0

• 

art. 39.) - D e omstandigheid, dat de weg 
volgens h tJt thans aanhangige uitb?-eidings
plan een groot ere breedte zal verkrijgen dan 
op een vorig plan was geprojecteerd, t erwijl 
een gedeelte van appellants terrein tot voo1·
tuinen voo,· te bouwen villa's is besternd en 
de krachtens art. 39 vastgestelde bouwvoor
schrift en verschillende bepe,·kende bepalin
gen betreffend de bebouwing behelzen, is 
geen grond aam het uitbreidingsplan goed
keuring te onthouden, te rninder nu appel
lant niet voornem ens is op het bedoeld ter-
1·ein te bouwen of daarop wegen aan te leg
gen, doch hij dit wil blijven gebruiken voor 
het rloel waarvoo,· het thans besternd is , te,·
wijl hij, wanneer tot aanl eg van èl.,en weg 
1nocht worden besloten, volgens de bepalin
gen der Onteigeningswet van eene voldoende 
schadeloosstelling kan zijn verzekerd. - Van 
bebouwings11oorschriften als bedoeld in art . 
39 Se l id is geen sprake, nu de door appel
lant gev,raakte wijziging der bouwve,·orde
ning niet anders bevat dan voonchri ft en be
treffend den afvoer van water en vuil in het 
gedeelte de,· gerneente, waarop het plan be
t,·ekking he.e ft. 12 Mei. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

192 0 art . 12 .) - Waar moet worden aange
non,en, dat de bestaande speelplaatsen ter. 
grootte van 207 m2 voor eene school m,et 
ongevee,· 78 leerlingen voldoende rno et wor
den geacht, zulks te eerder, daar voor het 
uitvoeren van spelen en de,·g elij ke van het 
op ongevee,· 10 n,inuten afstand v an de 
school gelegen speel- en oefenterrein van de 
gemeente kan w01·den gebruik gemaaht, 
gaat de aanvrage om, rnedewerking voor uit
breiding der speelplaats de "nor,nale eischen" 
te boven. 15 JJf ei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13.) - Onder "bijzonder onderwijs 

van eene bepaalde richting" rnoet wordlen 
ventaan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van 
een van de richtingen, welke zich in het 
N ederiandsche volk op geestelijk terrein 
openba1·en. - D e Gereformeerde Gerneenten 
in N ederland vorrnen, blijkens hare afzon
derlijke kerkform.atie, een van die richtin
gen. E en school , uitgaande van de vereeni
ging tot oprichting en instandhouding van 
schnlen m et den Bijbel, of een school, uit
gaande van de Gereforniee,·de schoolve1•eeni
ging, staan geheel los van de richting der 
Gere/01"ln &e1·de Gemeenten en kunnen dan 
ook niet worden geacht van dezelfde rich
tin g te zijn. 15 M ei. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit . (Gerneentewet a,·t. 26.) 

- V ervallenve,·klaring van het l idrnaatschap 
van den raad wegens levering aan het bur
gerlijk arrnbestuur. 18 Mei. 

Hinderwet. 
-- K oninklijk besluit . ( Hinderwet a1·t . 12.) -

B. en W. zijn bevoe gd over de vraag van 
het ontslag van een e vom·waarde, door de 
Kroon in beroep aan de vergunning ve,·bon
den, eene beslissing te nemen. - D e wet 
l egt aan het gem eentebestuu,· niet de ver
plichtin g op, aan een belanghebbende, die 
bezwaa1· hee ft tegen het ontslag der voor
waarde, inzage van arnbtsberichten te geven. 
- D e wet stelt het ontslag van de naleving 
een er voorwaarde niet afhankelijk van den 
eisch, dat aan die voorwaarde moet zijn 
voldaan. 19 Mei. 

Woningwet. 
- Rondschrijven van den Ministe,· van Staat , 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
H eeren Co-mrnissarissen de,· Koningin in 
d t: onderscheidene provinciën, betreffende 
streekplannen. 19 Mei . 

Vogelwet. 
- Rondschrijven van den Minister van Staat, 

Corn-missaris de,· Ifoningin in Zuid-Holland 
aan sorn·miye Burgerneest.ers in Zuid-H ol
land, betre ffende vergunningen ex artikel 9 
de,· Vog elwet. 19 Mei . 

Provinciale wet. 
- Arrest ·van den Hoogen Raad. ( P rovinciale 

w et art. 140 ; B. W . a1·t. 625.) - T erecht is 
aan art. 46 l id 1 Provinc . Wegenregl. van 
Lirnburg voor het geval als het onderhavige 
(verd. had binnen een afstand van 3 m van 
dr< kaiktstrale g1·ens van den onafgebaken
den openb. gemeentewey een af,·ast ering ge-
111,aa kt) verbindende l,.,··racht ontzegd. P r ovin
ciale Staten mogen krachtens de hun bij art. 
140 Provinciale wet gegeven bevoegdheid 
wel , ingevolge ar·t. 6 f5 B. W., vero,·denin
gen vastst-ell en, waardoor het gebruik van een 
tot privaat eigendorn behoorend terrein wordt 
beperkt; zulk een beperking rnag echter voor 
gronden, waarvan niet vaststaat, dat zij deel 
uitrnaken van een openb. weg en evenmin, 
dat zij bij gedoogen des eigenaars f eitelij k 
voo,· het publiek ve,·keer zijn openges teld, 
niet zoover gaan, dat daardoor de in art . 679 
B. W . aan iederen eigenaar toegekende be
voegdheid om zijn erf af te sluiten zou wor
den opgeheven. 22 JJf ei. 



Motor- en Rijwlelwet. 
- Anest van den Hoogen Raad. (Motor- en 

rijw .reglement.) - H et eerste m iddel ~n 
buiten bespreking blij-ven, 01ndat de beslis
sing d.e,· Rechtbank niet steunt op art . 24 
Motor- en Rijwielreglem ent. - Van het bij 
het tweede middel bedoelde verweer blijkt 
in cassatie niet. - Da1, een ander zijne ver
plicht-ing 011, den doorgang vrij te laten en 
zoo noodig stil te houden of langzamer te 
rijden. niet nakwam, ontsloeg requirant niet 
van de ve,·plichting 011, behoorlijk rnet het 
ve1·keer rekening te houden. H et vonnis der 
R echtbank is deugdelijk ge1notiveerd. 

22 Mei. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet artt. 168 en 194 ; Mot.- en Rijw.Regl. 
art . 24; Gem .verord. Gorinchem op geb1-uik 
van voo,· o'!)enb . dienst bestemden grond 
wrt . 2.) - l n het bestreden vonnis zijn de 
woorden de,· t.l.l. ,,he.e ft geplaatst gehad" 
klaarblijkelijk aldus opgevat, dat req,. zelf 
eenigen tijd voo,· 's namiddags 4½ uur het 
motorrijtuig op de bet,·okken straat had ge
plaatst ; deze uitlegging is niet m et den 
taalkundigen zin dier woorden in strijd. -
Art. 2 d e,· V ero,·dening op het gebruik van 
tot den openb. dienst bestemden grond, in 
eigendo,n of in onderhoud bij en gelegen 
binnen de gem eente Gorinchem (verbieden
d e om zonder schriftelijke vergunning van 
B. en W . iets in, op, aan of over grond 
der gem eente te planten, te plaatsen, enz.) 
blijft, waar zij kennelijk beoo gt te waken 
tegen ongewenschte toestanden m. b. t. de 
gronden dier ge1neente en derhal ve betreft 
de ovenbare orde, binnen de grenzen, door 

rt. Î68 Gem eentewet aan de verordenings
voe gdheid van clen Raad gesteld. - Ge

oemd artikel de,· verordening is niet strij
dig m,et art . 2, l id 6 Mot.- en Rijw.wet en 
11,et de artt. 16, lid 8, 24 en 25 Mot.- en 
R ijw.R eglem ent, de verlichting en ~et _toe
zicht over op den weg staande motorrvtuigen 
betn ff ende ; teru:ijl het verbod om iets, -
,dus ook een ·motorrijtuig, - op voor den 

openb. dienst" bestemden gem eentegrond 
t'e plaatsen, d . w. z. voor een tijdsverloop 
van eenigszins langen wuur neer te zetten, 
niet ve1·hindert het voldoen aan art. 24, lid 
1 Mot.- en Rijw.Regl. - Art. 194 Gem een,. 
tewet is niet van toepassing, daar niet ge
ze gd kan worden, à.at <!,_e genoemde bepalin
gen van Mot.- en. R tJw.wet en M ot .- en 
Rijw.Regl., die een onderdeel van het ver
keer met motorrijtuigen op de openb. wegen 
regelen, in hetzelfde onderwerp voorzien al_s 
bedoeld Mt . 2. 22 M et. 

Motor- en Rij wlelwet. 
- Anest van den Ho ogen Raad. (G em eente

wet a.rtt. 168 en 194; M ot.- en R ijw.R eg!. 
art. 24; Ge,n.verord. Gorinchem op gebruik 
van voor openb. dienst beste11,d ~n !!'"ond 
art. 2.) - l n het bestreden vonnis zun d~ 
woo,·den der t.l.l . ,,heeft geplaatst gehad} 
klaarblijkelijk alwus opgevat, dat req,. zelf 
eenigen tijd voor 's namidà.ags 41h uur het 
11,otorrijtuig op de bet,:o kken st:aat had ge
plaatst; deze uitlegging is niet met den 

taalkundigen zin die,· woorden in strijd. -
Art. 2 der "Vero,·dening op het gebruik van 
tot den openb. dienst beste,nden grond, in 
eigendom of in onderhoud bij en gelegen 
binnen de ge,neente Gorinchem ( verbieden,. 
de om zonder schriftelijke vergunning van 
B. en W. iets in, op, aan of over g1·ond 
der ge11ieente te planten, te plaatsen, enz .) 
blijft, waar zij kennelijk beoogt te waken 
tegen ongewensrhte toestanden ni. b. t. de 
gronden dier gemeente en de,·halve betr·eft 
d e openbare orde, binnen de grenzen, door 
art. 168 Ge,neentewet aan de verordenings
bevoegdheid van den Raad gesteld. - Ge
noemd artikel de,· verordening is niet strij
dig m et art . 2, l id 6 Mot.- en Rijw.wet en 
,net de artt . 16, l id S, 24 en 25 Mot .- en 
R ijw.Reglement, de verlichting en het toe
zicht over op den weg staande motorrijtuigen 
betre ff ende; terwijl het ve,·bod om ie ts, -
dus ook een motorrijtuig, - op voor den 
"o penb. dienst" bestemden gemeen,tegrond 
te plaatsen, d. w. z. voo,· een tijdsverloop 
van eeni9szins langen wuur nee,· te zetten, 
niet ve,·hinde1·t het voldoen aan art. 24, lid 
1 Mot .- en R ijw.R egl. - Art. 194 Gem een
tewet is niet van toepassing, daar niet ge
ze gd kan worden, dat de genoemde bepalin
gen van M ot.- en Rijw.wet en M ot .- en 
R ijw.R egl. , die een onde,·deel van het ver
keer ,net motorrijtuigen op de openb. wegen 
regelen, in hetzelfde onderwerp voorzien als 
bedo eld a,·t. 2 . 22 Mei. 

Merkenwet. 
•- .4-rrest van den H oogen Raad. (Merken

wet.) -· I nschrijving van een merk van re
questrante voo1· d e waren: ,.verven, lakken, 
vernissen, verfwaren, oliën, stopverf, pla
munn, afbijtmiddel en, verfdroog11,iddelen 
en terpentijn". Nietigv e,·klaring van dit 
,nerk ve,·zoclit door gerequestreerde op grond 
van ove,·eenste 1n1ning in hoofdzaak ,net vroe
gere do01· haa,· ingesch,•e,ven merken voo,· de 
waar " waterv.erf" . - De wet, haar bescher
ming aan een merk ve1·l eeniJnde voor de 
soort van waren, waarvo~r het door een 
rechthebbende wordt gebruikt, hee ft het oo g 
op al zoodanige wMen,, als tot denzelfden 
tak van industrie of handel behooren. Zulks 
is ten aanzien van "waterverf" eenerzijds en 
"ve1·ven, la kken, vernissen, verfwaren" e,n 
de andere waren, waarvoor requestrante __ s 
merk is ingeschreven, ande,·zijds, onf!.etwu
feld het geval, vermits wat_~•·verf, gell)k het 
H of terecht besliste, al is ziJ_ van_ andere che-
1nische samenstell ing en uiterliJk ook ver
schill end. van ande,·e verven, evenals deze 
tot de waar "ve,'fwaren" behoort . - H et 
valt niet in te zien, waa,·o,n een ,nee tkun_
dige figuur als een driehoek, .. wa~neer ziJ , 
gelijk het H of ten deze fe,tell)k uitmaakte, 
de hoofdvoorstelling van een ,nerk vo:mt, 
nie t t.er o,ulerscheidin!J van iemands /abrieks
of handelswaren van di~ v-a.n anderen zou 
kunnen clicnen, ook al is het aantal meet
kundige figuren, welke d,aa1·voor ,n aan,ner
king komen, gering . 22 M ei. 

Spoor- en tramwegen. 
_ Arl'es t van den Hoogen Raad.. (Sr. art. 

307; S v. a,·t. 350; Tmmw egregl. art . 59.) 



- De t.l.l . acht de schuld van ve,rd. gel egen 
in twee verzuimen. N iet is in te zien, dat 
de rechter een dier verzuimen niet bewezen 
achtend niet op den grondslag der t.l.l . zou 
hebben besl ist. H et woord "aldus" in de 
t.l.l. heeft niet de beteekenis, dat uitsluitend 
de combinatie van genoemde verzuimen de 
grondslag voor beraadslaging en beslissing 
zoude kunnen opleveren. - H et H of hee ft 
niet de .~chuld van verd. gezocht in h,et 
in het niet bewezen verklaarde gedeelte der 
t.l.l. vermelde - niet-stoppen aan het sta
tionsgebouw. - E en wettelijk voorschrift, 
als van art . 59 1'1·a1nwegreglement, wawrin 
een verplichting tot inachtneming van de 
veil igheid van het verkeer op den tramweg 
nader is uitgewe,·kt, behoeft in de t.l.l. niet 
te warden vermeld. - Gebleken is, dat het 
slachtoffe,· J . S. op het pe1·ron zat niet zijn 
beenen op de spo01·baan en dat req. over een 
afstand van 400 ,neter voor hij het station 
Kwadendam.m.e bereikte, recht zicht op de 
spoorbaan heeft. H iemit hee ft het Hof kun
nen afleiden, dat req. niet voldoende heeft 
opgelet en achtgeslagen op hetgeen zich op 
of vlak bij de spoo,·baan bevond; het ·was 
niet verplicht zijn oordeel, dat verd. bij be
hoorlijke oplettendheid, het slachtoffer niet 
voor een zak kolen kon hebben aangezien, 
na,l,er te motiveeren. 22 M ei. 

Hanclelsnaamwet. 
- Arrest van den Ho ogen Raad. ( H andels

naamwet a,·t. 2.) - Volgens dit artikel -
welk voorsch,·ift blijkens art. 11 m.ede van 
toepassing is op overdrachtèn van ha1-:.d.els
na1nen, vóór de inwerkingtreding der wet tot 
stand gekonien kan de handelsnaarrn 
sl echts in verbinding ,net de onder dien 
naa,n gedre·ven handelszaak worden, overge
dragen. Nu hiervan in casu niets was ge
bleken, heeft de R echtbank terecht aan de 
overdracht van een handelsnaan, zonder meer 
geen beteekenis gehecht en behoefde zij op 
dien grvnd aangerequestreerde niet het recht 
te ontzeggen om als belanghebbende in den 
zin der wet tegen het weden·echtelijk ge
b,·uik van den bedoelden ,iaa.11, door reques
tmnt op te ko1n,en. 22 M ei . 

Onderwijs. (Lager) 
K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 a,·t. 72.) - Nu op voldoende wijze in 
de behoefte aan lokalit eit ten behoeve van 
het gy,nnastiekonderwijs aan de bijzonde,·e 
scholen van het schoolbestuur kan worden 
voorzien door ,nedegebruik van de gymnas
t,e klo kalen, gelegen ,iaast twee openbare 
scholen, gaat de aanvrage voor een eigen 
(lyninastieklokaaJ, de "norrnale eischen" te 
boven. 22 M ei. 

- K oninklij k besluit . ( Lager Onderwijswet 
1920 Art. 77 j 0

• art. 81.) - Nu B. en W. 
geen geb,·uik hebben ge,naakt van de hun 
in a,·t. 77 6e lid gegeven bevoegdheid tot 
het inroepen van de beslissing van den M i
nister, hebben Ged. Staten te,·echt aangeno
,ncn, dat het gemee,_,tebestuur ,net den post 
,,·arch,tecten-honoranu,n" op de ingediende 
1·a,n,ng der kosten genoegen heeft geno,nen, 
en kan di t ~-es tuur . niet, . na voltooiing van 
den bouw, biJ kennisneming der in art . 81, 

l e lid aangedi,ide stukken en bescheiden, 
alsnog ver1nindering van dezen post eischen. 

22 M ei. 
Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 23 .) - Nu de plaats, waar de 
Raad een gymnastieklokaal wen.sekt te bou
wen, minder geschikt m.oet worden geacht, 
mede in verband ,net eene doelmatige voor
ziening in de behoefte aan lokaliteit voor 
het onderwijs in de gymnastiek aan de bij
zondere scholen eener schoolvereeniging, en 
het inrichten van een gyninastie klo kaal in 
eene voormalige openbare school de vooi·
keiir verdient, is terecht door Ged. Sti: 
het desbetreffend raadsbesluit niet gor" 
keu,·d. 23 JU 

Gemeentebelastlng·en. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 248.) 

- T erecht hebben Geel. Staten goedkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging 
der gem eentebegrooting in ve,·band ,net te
rnggave van betaalde keurloonen aan een 
export,;lager, op grond dat er geen enkele 
,·eden aanwezig is oni de wettig geheven 
belasting geheel of gedeeltelijk te resti
tueeren. 23 M ei. 

Successiewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Successie

wet art. 19.) - Bij niet-naleving van art . 
45 Successiewet (rnem.orie van aangifte) kan 
het op een legaat vall end successierecht niet 
van den legataris w01·den ingevorderd. ( Doo,· 
den H . Ji. ~-r,dt in het 11,idden gelaten of , 
indie-rc art. 45 wel is na.geleefd, d e legataris. 
krachtens art. 19, tot betaling kan worden 
aangesp1·oken). 24 Mei. 

lUvlereuwet. 
-- An·est van den H oogen Raad. ( B. W. r 

1385; 'Rivierenwet a1·t. 3.) - De 
had deze vraag uitsluitend aan ,1.P 
de omsch?-ijving van art. 3 § 2 
w,e t ·moeten bean twoorden en g, 
mogen ontleenen aan een alger,. 
beginsel voo,· overeenko,nsten nee 
a,·t. 1385 B. W. of de rechtszeke,·,i. 
voorafgaande gedragingen van den .:, . 
(een kaart behoo,·ende bij het K. B. van :,,

0 

Febr. 1916, S. 84). 24 M ei. 
Onderwij s. (Lag·er) 
- lioninklijk besluit . (Lage,· Ondenvijswet 

1920 art. 80.) - H et verzoek van het school
bestuur aan Ged. Staten om eene beslissing 
te geven inzake zijn aanspraak op een bil
lijke rente van de geschatte waarde van l•et 
terrein ontleent het schoolbestuur aan art. 
80, l e lid. 1'en onrechte hebben Geel. Staten 
het schoolb estuur in dat verzoek niet-ont
vankelijk verklaa1'11. - Uit art. "f7 6e lid 
en art. 81 2e tid volgt, dat B. en W. slech 
gelden behoo1·en beschikbaar te stellen vo 
uitgaven, ·vallende onder de o1nsch,·ijv. 
~an _ uitgaafposten, wel ke door B . en 
in beroep doo,· den Ministe,· 
keu,·d. 

Hinderwet. 
- K oninklijk besluit. (H inde,·we 

gunning voo,· het oprichten v 
grondsche bewaarplaats va 



- Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1933. (Steun ten behoeve van 
ve rbouwers van rogge, oogst 1933.) 

S. 259. 5 Mei. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1933. (Credietverl eening ten 
behoeve van bloemenkweekers te Aalsmeer 
en Haarlemmermeer.) S . 260. 5 Mei. 

Landbouwcrlslswet. 
- Wet tot verleen ing van bevoegdheden tot 

het nemen van bijrondere maatregelen in het 
be lang van den Landbouw. (Landbouw
Crisiswet 1933). S. 261._ 5 Mei. 

Domeinen. 
- \Vet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de gemeente Does
burg an eo11ige perceelen grond en wate r, 
we lke hebben behoord tot de voormalige 
vesting Doesburg. S. 262. 5 Mei. 

Rijksbelastin gen. 
- Besluit tot nadere wijzig ing van het Ko

ninklijk besluit van 15 Sept. 1928 (S. 372), 
houdende instelling van raden van beroep 
voor de directe belastingen en vastste lling 
van bepalingen nopens die colleges. 

S. 263- 5 Me i. 
\'V onlngwet. 
- Beslui t tot verniet ig ing van het beslui t van 

den raad van Elst d.d . 24 J a nuar i 1933, 
waarb ij is vern ietigd een voorwaarde, ver
bonden aan een, aan H. S. Jansen te L ent 
door burgemeester en wethouders verleende, 
vergunning voor den bouw van een woonhuis. 

S. 264 6 Mei. 
Drankwet. 
- Besluit tot vernietiging van de beslui ten 

van burgemeeste r en wethouders van Goor 
van 23 J u li 1932, waarbij D. Aalderink, 
M. J . Bekhuis, G. J. H aafkes en J. J. W . 
Leemreize, allen te Goor, op de lij st, be
doeld in artike l 17 der Drankwet (S. 1931 , 
n ° . 476), werden geplaatst. S. 265. 6 Mei. 

Begrootln gen en rekeningen. 
- Besluit, waa rbij met toepass ing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (S. 1928, n° . 249) , een 
bedrag uitgetrokken op de begrooting van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor 1932 wordt toegevoegd aan den 
overeenkomstigen post van de begrooting 
van genoemd bedrijf voor het dienstjaar 
1933. S. 266. 6 Mei. 

Onderwijs. (Lager) 
- Bes luit tot wijziging van artikel 6, eerste 

lid , van en tot invoeging van e!'n artikel 
?bis in het Koninklijk bes luit van 29 J an. 
1924 (S. n° . 23), laatstelij k gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 31 Juli 1931 (S. n°. 
351), tot vaststelling van de regeling va n de 
wij ze van uitbetalen der jaarwedde en wedde 
va n de onderwijzers aan de openba re I age re 
schol en, bedoeld in artikel 30, vierde I iel, 
der Lager-onderwijswet 1920, en tot het 
stell en van regelen betreffende verlof tot af
wezigheid en inhouding van die jaarwedde 
of wedde bij dat verlof. S. 267. 6 Mei. 

In validltelts - en Ouderdomsverzekering. 
Besluit ot wijziging van het Koninklijk 
es! ,t van 20 November 1919, S . n° . 760, 

tot vaststel I ing van een a lgemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld bij de artike
len 137, tweede lid, en 153, derde lid , der 
Invalidi teitswet, gewijzigd bij het Konink
lijk Beslui t van 29 J anuar i 1932, S. n° . 23. 

S. 268. 10 Mei. 
Gemeentebestuur. 
- Bes! uit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Haarl em van 12 
Apri l 1933, strekkende tot inwilliging van 
het verzoek van het raadslid Joosten om tot 
burgemeester en wethouders een vijftal vra
gen te richten. S. 269. 10 Mei. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijzig ing en aanvulling van het 

Bezolcl ig ingsbesl uit Burgerlij ke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929 n°. 72) , taatste lijk ge
wij zigd bij het Koninklijk bes! uit van den 
12den Apr il 1933 (Stbl. n°. 171). 

S. 270. 11 Mei. 
Gemeeutebeijtu ur. 
- B esluit tot nadere verlenging van den bij 

Koninkl ij k beslui t van 14 September 1932, 
S. 471, bevolen en bij Koninklijk beslui t van 
14 Maart 1933, S. 94, verlengde schorsing 
van een bes! ui t van den raad van Ridder
kerk. S. 271. 11 Mei . 

-::._ Bes lu it tot ongegrond verklaring van het 
beroep van den raad der gemeente Burgh, 
ingesteld tegen een besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zeeland van 22 Juli 1932, n°. 
213, 3e afdeeling , waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het besluit van den raa d die r 
gemeente van 13 Juli 1932, n°. 16, tot het 
ve rl eenen van ongevraagd eervol ontslag aan 
G. A. van Zuijen a ls gemeente-ontvanger. 

S . 272. 11 Mei. 
Ambtenarenwet. 
- Besluit, houdende voorziening omtrent de 

rech ts positie van de door de Kroon benoem
de bestuurs leden van waterschappen, veen
schappen en veenpolders. S. 273. 11 Mei . 

Rijksbelastingen. 
- Beslui t houdende een bepaling betreffende 

de rechtsgeb ieden van de raden van beroep 
voor de directe belastingen. S. 274. 12 Mei. 

Waremyet (lllelk). 
-- Besluit tot wij zig ing van het besluit op 

vaste melkproducten (Stbl. 1932, n°. 57). 
S. 275 . 15 Mei. 

Besmettelijke ziekten. 
- Bes luit ter ui tvoering van de wet van 28 

M aart 1877, S. · 35, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886, S. 64, 8 April 1893, S . 
63, 21 Juni 1901, S. 157, 31 Juli 1915, S. 
346, 27 November 1919, S. 784 en van 24 
Maart 1922, S. 135, tot wering van besmet
t ing door u it zee aankomende schepen. 

S . 276. 15 Mei. 
Spoor- en tramwegen. 
- Besluit houdende vaststelling van een a lge

meen reglemen t voor den dienst op de spoor
wegen. S. 277. 15 . Me i. 

Landbouwcrlslswet. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdst ip van 

in werk ingtreding der artikel en 1 ; 8 en 9; 
10, eerste en tweede zin ; 11 en 12 ; 25, 1 id 
1 tot en met 5; 26; 28 tot en met 33; 34, 
lid 1 en 2; 35 en 38 tot en met 40 van de 
Landbouw-Cri siswet-1933. S. 278 . 17 Mei. 



J{leswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Kieswet 

a1·t. 2.) - Onder de tijdsbepaling 15 M ei in 
a1·t . 2 Ki eswet is te verstaan de 15den M ei 
van het jaa1·, waarin de kiezerslijst wordt 
11astgesteld. Indien een verkiezing gelwuden 
wordt tusschen 1 April en 15 M ei kunnen 
daaraan dus deelnemen personen, die den 
lee ft ijd van 25 jaar in werkelijkheid niet 
hebben bereikt. 31 i1l ei. 

- A1nst van den H oogen Raad. ( Kieswet 
art. 3.) - Door de m eerderjarigheid van 
het kind verliest de ontzetting hare werking 
en is een einde gekom en aan den to es tand, 
waaraan de wet de uitsluiting vastknoopt. 
- D ,; besl.ii§ing van den Kantonrechter, dat 
bedoelde vader op de kiezer lijst zal worden 
geplaatst, is dus juist. - B e1·oep tot cas
satie in het belang der wet ve1·worpen (ook 
de P roc.-Gen . deelde het standpunt van den 
H . R., doch achtte een beslissing van den 
H. R. noodzakelijk. R ed.) 31 M ei. 

Geldschleterswet. 
- Rond.schrijven van den M inister van Bin

nenlaná.sche Zaken aan de genieentebestu-
1·en, betreffende uitvoering Geldschieterswet. 

1 J uni. 

Kieswet. 
- \1/et tot wijziging van eeni ge artikelen der 

Kieswet, van de artikelen lla, llb en 70d 
de r Provincia le wet, alsmede van de artike
len 17, 20 en 40 der gemeentewet. 

S. 247. 4 Me i. 
ProYinclale wet. 
- Wet tot wijziging van eenige artikelen der 

- --- K-cieswet, -van de a rtilrelen lla, llb en 70d 
der Provinciale wet, alsmede van de artike
len 17, 20 en 40 der gemeentewet. 

S. 247 . 4 Mei. 
Gemeentewet. 
- Wet tot wijziging van eenige artikelen der 

K ieswet, van de artikelen lla, llb en 70d 
der Provincial e wet, al mede van de artike
len 17, 20 en 40 der gemeentewet. 

S. 247. 4 Mei. 
Staten -Generaal. 
- Bes lu it, betreffende de opening van de bui

tengewone zitting van de Staten-Generaal. 
S. 248. 5 Mei. 

Ontelg·enlng·. 
- W et tot verkl a ring van het a lgemeen nut 

der onteigening ten behoeve van een spoor
wegverbinding van de Oranje-Nassaumijnen 
I, III en IV met het spoorwegemplacement 
van de Staatsmijnen te Nuth . 

S. 249. 5 Mei. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van een spoor
wegverbinding van de Staatsmijn M aurits 
en van den mijnspoorweg in aan leg van 
Nuth naar de Staa tsmijn Maurits met het 
J uli anakanaal. S. 250. 5 Mei. 

Scheepyaart. 
- Wet houdende tijdelij ke maatregelen te r 

bevordering van eene zooveel mogel ij k even-

Drankwet. 
- An·est van den Hoogen Raad. ( Drankwet 

1931, art. 9.) - De R echtb. overwoog, dat 
de hier plaats gehad hebbende verkoop van 
ee,i fl eschje bier uit een consu,nptietent 
staande op het terrein van een Wieler- en 
Mot orstadion meebracht, da,t de verkochte 
ho eveelheid bier op het terrein zou worden 
gebruikt, en dat een verkoop onil,er zoo
danige omstandigheden strijdig moet worden 
geacht met de bedoeling van de uitzonde
ringsbepaling van art. 99, l id 1, b der 
Drankwet. - Deze 1·edenee1·ing is niet juist, 
daa1· genoemd artikel, voorzoover hier van 
belang, all een den eisch stelt, dat de v-er
koop plaats hee ft in gesloten fl esschen, kam,. 
nen, kruiken of vaten, aan welk vereischte 
hier is voldaan, terwijl 01ntrent het toelaten 
van het gebruik van zwak alcoholischen 
drank in een in,·ichting als bij dat wets
arti kel bedo eld, bij art. 59, l , 1, 7° ce.,,_ 
voor-ziening is getroffen, waaromt1·ent echter 
in de t.l.l. en bewezenverklaring niets voor
komt . - De R echtb. had op verwee1· van 
verd. n.l. dat ten deze aan de verdere in 
art. 39 lid 1, b gestelde vereischten was vol 
daan een beslissing moeten geven. - V er
nietiging en verwijzing. - [Proc.-Gen. Tak 
concl,uteert tot vernietiging en ontslag van 
rechtsvervolging.] 6 J uni. 

redi ge vrachtverdee l ing in de b innenscheep
vaal't. S . 251. 5 Mei. 

Beg·rootln gen en rekenln gen. 
- W et tot wijziging van het t iende hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 1933. 
(Credietverleening ten behoeve van boom
kweekers. ) S. 25 2. 5 Mei. 

- Wet tot wijziging en verhoogin van he 
tiende hoofdstuk der Rijksbegrootmg voor 
het dienstjaar 1933. (Uitkeeringen ten be
hoeve van de tee lt en de verwerk ing va n 
vlas over den oogst 1933.) S. 253. 5 Mei. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
ti ende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. (Steun aan de r iet- en 
griendcultuur, oogst 1933.) S. 254. 5 Mei. 

- Wet tot wijziging van het tiende hoofdstuk 
de r Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 1933. 
(Garant ieregeling 1933 ten behoeve van· ver
bouwers van fruit en warmoezerijgewassen.) 

S. 255 . 5 Mei. 
- W et tot wijzig ing en verhoog ing van het 

tiende hoofdstuk (oud-hoofdstuk V) der 
R ij ksbegrooting voor het dienstjaar 1932 
(steun aan de verbouwers van fabrie ksaard
apelen in de veenkoloniën). S. 256 . 5 Mei. 

- Wet, houdende wij zigi11g van het tiende 
hoofdstuk der R ij ksbegrooting voo r het 
dienstjaar 1933. (Dekking van het ve rli es op 
den geforceerden verkoop van 600,000 ba len 
aardappelmee l. ) S. 257. 5 Mei. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
tiende hoofdstuk der R ijksbegrooting voor 
het dienstjaa r 1933. (Garnntieregel ing 1933 
ten behoeve van de kippen- en eendenhou
derij .) S. 258 . 5 Mei. 



Motor- en Rijwlehvet. 
- A,-rest van den Hoog en Raad. (Motor- en 

rijw.regle,nent.) - H et eerste middel ka.n 
buiten bespreking blijven, omdat de beslis
sing der R echtbank niet steunt op art . 24 
Motor- en Rijwielregl e,nent. - Van het bij 
het tweede middel bedoelde verweer blijkt 
in cassatie niet. - Dat een ander zijne ver
plichting om den doorgang vrij t e laten en 
zoo noodig stil te houden of langzamer te 
1-ijden niet nakwam, ontsloeg requirant niet 
van de verplichting om behoorlijk met het 
ve,·keer 1·ekcning te houden. H et vonnis der 
R echtbank is deugdelijk ge1notiveerd. 

22 M ei. 
Gemeentebestu ur. 
- Arrest van den H oouen Raad. (Gemeente

wet artt. 168 en 194; Mot.- en Rijw.Regl. 
art. 24 ; Ge,n .verord. Gorinchem op geb1'Uik 
van voor openb. dienst bestemden grond 
a;rt. 2.) - l n het bestreden vonnis zijn de 
woorden der t.l.l. ,, h e.e ft geplaatst gehad" 
klaarblijkelijk aldus opgevat, dat req-. zelf 
eenigen tijd voor 's namiddags 4½ uur het 
,notorrijtuig op de bet?"Okken straat had ge
plaatst; deze uitlegging is niet ,net den 
taalkundigen zin dier woorden in strijd. -
Art. 2 der V ero,·dening op het gebruik van 
tot den openb. dienst bes temden grond, in 
eigendom of in onde,·houd bij en gel egen 
binnen de gemeente Gorinchern ( verbieden
d e om zonder schriftelijke vergunning van 
B. en W. iets in, op, aan of over grond 
der gemeente te planten, te plaatsen, enz.) 
blijft , waar zij kennelijk beoogt te waken 
tegen on gewen$chte toestanden 1n. b. t. de 
gronden dier uemeente en derhalve betreft 
d e openba1·e orde, binnen d e grenzen, door 

"'J,rt . 168 Gem eentewet aan de vero,·denings-
voegdheid van den Raad uestelä. - Ge-

oemd artikel der verordenin[! is nie t strij
dig ,n.et art . 2. lid 6 Mot.- en Rijw.wet en 
met de a:rtt. 16, lid S, 24 en 25 M ot.- en 
Rijw .Regle,nent , de verlichting en het toe
zicht over op den weg staande motorrijtuigen 
betreffende ; tencijl het verbod oni iets, -
dus ook een motorrijtui{!, - op voor den 
"openb. dienst" bes temden gemeentegrond 
te plaatsen, d . w. z. voo,· een tijdsverloop 
van eenigszin$ langen duur neer t e ze tt en, 
niet ve,·hindert het vold oen aan art. 24, lid 
1 M ot.- en R ijw.Regl. - Art. 194 Gem een,. 
tewet is niet van toepassing, daar niet ge
zegd kan worden, dat de genoemde bepalin
gen van Mot .- e,i Rijw .wet en Mot.- en 
Rijw.R egl ., die een onderdeel van het ver
kee,· m et motorrijtuigen op de openb. wegen 
regel en, in hetzelfde onderwerp voorzien als 
bedoeld art. 2. 22 M ei. 

Motor- en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oouen Raad. (Gemeente

wet artt . 168 en 194; Mot.- en Rijw.Regl. 
a1·t. 24-; Gem.verord. Gorinchem op gebruik 
van voor openb. dienst beste11iden grond 
art. 2.) - I n het bestreè/Jen vonnis zijn de 
woorden der t.l.l. ,,heeft geplaatst gehad" 
klaarblijkelijk aldus opgevat, dat req-. zelf 
eenigen tijd vooi· 's namiddags 41h uur het 
motorrijtui g op de betrokken straat had ge
plaatst; deze uitlegging is niet met den 

taalkundigen zin dier woorden in strijd. -
Art. 2 der ·verordening op het gebrui k van 
tot den openb. dienst bes temden grond, in 
eigendom of in onderhoud bij en gel egen 
binnen de gemeente Gorinche,n ( verbieden
de om zonder schri ft elijke vergunning van 
B. en W. iets in, op, aan of ove,· grond 
d er ge,neente te planten, t e plaatsen, en;,. .) 
blijft, waar zij kennelijk beoogt te waken 
tegen ongewenschte to estanden m. b. t. de 
gronden dier gemeente en de,·halve betreft 
d e openbare orde, binnen de grenzen, door 
art. 168 Gem eentewet aan de verordenings
bevoegdheid van den Raad gesteld. - Ge
noemd artikel de,· verordening is niet strij
dig 1n,et wt . 2, l id 6 Mot .- en R ijw.wet en 
niet de artt. 16, lid 3, 24 en 25 M ot .- en 
R ijw.R egl ement, de verlichting en het toe
zicht over op den weg staande motorrijtuigen 
betreff ende; t erwijl het verbod om iets , -
dus ook een 11io torrijtuig, - op voor den 
" openb. diens t" bes temden ge,neen,tegrond 
te pl=lsen, d . w. z. voor een tijdsverloop 
van eenigszins lan gen duur neer te zetten, 
nie t verhindert het voldoen aan art. 24, lid 
1 M ot. - en Rijw.R egl. - Art. 194 Gem een
tewet is niet van to epassinu , daar niet ge
zegd kan worden, dat de genoe,nde bepalin
gen van M ot.- en R ijw.wet en Mot .- en 
Rijw.R egl. , die een onderdeel van het ver
keer met moto1·rijtuigen op de openb. wegen 
r egelen, in hetz elfde onderwerp voorzien als 
bedoeld art. 2. 22 M ei . 

Merkenwet. 
·- A r,·est van den H oogen Raad. (Merken

wet .) - · I nschrijving van een merk van re
questrante voor de waren : ,, verven, lakken, 
vernissen, verf waren, oliën, stopverf, pla
m u1·en, afbijtmiddelen, verfdroogmiddelen 
en te,·pcntijn" . Nietigverklaring van dit 
merk verzocht door gerequestreerde op g1·ond 
van ove,·eenste·mmin g in hoofdzaak ,net vroe
gere door haar ingeschreven ,nerken voor de 
waar "waterv,erf". - D e wet, haar bescher-
1ning aan een 1ne1·k verl eenende voor de 
soort van waren, waarvoor het doo1· een 
rechthebbencle wordt gebruikt, heeft het oog 
op al zoodanige waren, als tot den.elfden 
tak van indust,-ie of handel behooren. Zul k$ 
is ten aanzien van , , waterverf' ' eenerzijds en 
"verven, lakken, vernissen, verfwaren" en 
de andere waren, waarvoo1· request,·ante's 
merk is ingeschreven, ande1'Zijds, ongetwij
f eld het geval , vermits wate1·ve1·f, gelijk het 
Hof t erecht besliste, al is zij van ande,·e che
mische samenstelling en uiterlijk oo k ver
schillend van ander e ve,·ven, evenals d eze 
tot de waar "verfwaren" behoort . - H et 
valt niet in t e zien, waa1'01n een meetkun
dige figum· als een driehoek, wanneer z,j, 
gelijk het H of ten deze f eit elijk uit,naakte, 
d e hoofd voorst elling van een m,erk vor1nt , 
niet /.er onde1'Sc/i eiding van iemands fabri ek.s
of handelswaren van die van ande,·en zou 
kunnen dienen, ook al is het aantal meet
kundige figuren, welke daarvoo,· in aanmer
king komen, ge,·ing. /e2 M ei. 

Spoor- en tramwegen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art. 

307; S v . a,·t. 350; Tramwegregl. a,·t. 59.) 



- De t.l.l. acht de schuld van verd. gelegen 
in twee verzuimen. Niet is in te zien, dat 
d e rechter een dier verzuirnen niet bewezen 
achtend niet op den grondslag der t.l.l . zou 
hebb en beslist. H et woord "aldus" in de 
t.l.l . hee ft niet de betee kenis, dat uitsluitend 
de c01nbinatie van genoernde ve1·zuirnen de 
grondslag voor beraadslaging en beslissing 
zoude kunn en opleveren. - Het Hof hee ft 
nie t de .~chuld van verd. gezocht in het -
in het niet bewezen verklaarde gedeelte de1· 
t .l.l . verrnelcle - niet-stoppen aan het sta
tionsgebouw. - E en wettelijk voo1·sch1-i/t, 
als van art. 59 'l'rarnwegreglernent, waa11-in 
een verpl ichting tot inachtne1ning van de 
veiligheid van het verkeer op den t1·arnweg 
nader is uitgewerkt, behoeft in de t.l.l. niet 
te warden vermeld. - Gebl eken is, dat het 
slachtoff er J. S. op het perron zat rnet zijn 
beenen op de spoorbaan en dat 1·eq. ove1· een 
afstand van 400 meter voor hij het station 
l(wadendam.rne bereikte, recht zicht op de 
spoorbaan heeft. Hieruit hee ft het H of kun
nen afleiden, dat req. niet voldoende heeft 
opgelet en achtgeslagen op hetgeen zich op 
of vlak bij de spoorbaan bevond; het was 
niet ve1·plicht zijn oordeel, dat verd. bij be
hoorlijke opl ett endheid, het slachtoffer niet 
voor een zak kolen kon hebben aangezien, 
nader te motiveeren. 22 llfei. 

Handelsnaamwet. 
- A,-rest van den H oo gen Raad. ( Handels

naamwet art. 2.) - Volgens dit a1·tikel -
welk voorsc Mif t blij /eens a1·t . 11 mede van 
to epassing is op ove,·drachtèn van ha:!'.dels
namen, vóór de inwerkingtreding der wet tot 
stand gekonien kan de handelsnaa11n 
slechts in verbinding m et de onder dien 
naam gedre·ven handelszaak worde,i overge
rlragen. Nu hiervan in casu niets was ge
bl eken, hee ft de R echtbank terecht aan de 
overdracht van een handelsnaa1n zonde1· m eer 
geen beteekenis gehecht en behoefde zij op 
dien grond aangerequest•reerde niet het recht 
te ontuggen om als belanghebbende in den 
zin der wet tegen het wederrechtelijk ge
bruik van den bedoelden naarn door reques
trant op te korn,en. 22 M ei. 

Onderwijs. (Lag·er) 
Koninklijk besl·uit. (Lager Onderwijswet 

1920 a1·t . 12.) - Nu op voldoenil,e wijze in 
de behoefte aan lokaliteit ten behoeve van 
het gymnastiekonderwijs aan de bijzondere 
scholen van het schoolbestuu1· kan worden 
voorzien door m edegebruik van de gym.nas
tie klo kalen, gel egen naast twee openbare 
schol en, gaat de aanvrage voor een eigen 
r1ymnastieklokaal de "normal e eischen" te 
boven . 22 M ei. 

- K oninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 
1990 A,·t. 77 j 0

• art. 81.) - Nu B. en W. 
geen gebruik hebben gernaakt van de hun 
in art . 77 6e lid gegeven bevoegdheid tot 
het inroepen van de beslissing van den Mi
nister, hebb en Ged. Staten terecht aangeno
men, dat het gem eentebestuur ,net den post 
"architecten-honora1·ium" op de ingediende 
raming de1· kosten genoegen heeft genomen, 
en kan dit bes tuur niet, na voltooiing van 
den bouw, bij kennisne1ning der in art. 81, 

Je lid aangeduide stukken en bescheiden, 
alsnog vermindering van dezen post eischen . 

22 M ei. 
Konin klijk besluit . (Lager Onderwij swet 

1920 art. 23.) - Nu de plaats, waar de 
Raad een g yrnnastie klo kaal wen,scht te bou
wen, minder geschikt moet word,en geacht, 
mede in ve,·band 1net eene do elmatige voo1·
ziening in de behoefte aan lokalit eit voor 
het onde,·wijs in de gyrnn(l.'Jtie k aan de bij
zondere scholen eener schoolvereeniging, en 
het inrichten van een gymnastieklokaal in 
eene voormalige openbare school de voor
kem· verdient, is terecht doo1· Ged. Staten 
het desbetreffend raadsbesluit niet go edge
keurd. 23 M ei. 

GemeentebelastJngen. 
- Koninkl-ijk besluit. (Gemeentewet art. 248 .) 

- T erecht hebben Ged. Staten go ed.keuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging 
de1· gem eentebegrooting in ve1·band met te
rnggave van beta.alde keurloonen aan een 
export;;lager, op grond dat er geen enkel e 
reden aanwezig is om de wettig geheven 
belasting geheel of gedeeltelijk te 1·esti
tueercn. 23 M ei. 

Successiewet. 
- Arres t van den H oogen Raad. (Successie

wet a1·t. 19.) - Bij nie t-naleving van a1·t. 
45 Successiewet (memorie van aangifte) kan 
het op een legaat vallend si,ccessieruht niet 
van den legata1·is worden ingevorderd. (Doo,· 
den ll. R . ~ 0,·dt in het 1nidden gelaten. of , 
indi,-.,,; art. 45 wel is na.gel ee fd, de l egataris. 
k,·achtens art. 19, tot betaling kan worden 
aangesp,·oken). 24 M ei. 

Rlvlere nwet. 
-- Arrest van den H oo gen Raad. (B. W . ~ 

13 5; 'Rivierenwet art. 3.) - De_,,. , '(l 

had deze vraag uitsluitend aan ,J, 
de 01nsch1-ijving van art. 3 § 9 
Wiet moeten be-antwoorden en g, 
mogen ontleenen aan een alger,, 
beginsel voor ove1·eenk01nsten ne~ 
art . 1.,85 B. W. of de rechtszekeru, 
voorafgaande gedragingen van den !) , 

(een kaart behoorende bij het K. B . van b , 
Febr. 1916, S. 84). 24 M ei. 

Ond erwijs . (Lager) 
- Koninklijk besluit . ( Lager Onderwijswet 

19'2 0 art. 80.) - H et verzoek van het school
bestuur aan Ged. Staten om een e beslissing 
te geven inzake zijn aansp,·aak op een bil
lijke 1·ente van de geschatte waarde van h,et 
t e'rrein ontleent het sc hoolb estuur aan art. 
80, I e l id. 'l'en onrechte hebb en Ged. Staten 
het schoolb estunr in dat verzoek niet-ont
vankelijk verkla,t1·d. - Uit art . 77 6e lid 
en art. 81 9e lid volgt, dat B. en, W. sl echts 
gelden behooren beschikbaar te stell en voor 
uitgaven, ·vall ende onde,· de omsch?·ijving 
van uitgaa/posten, welke door B . en W. of 
in be,·oep doo,· den Minister zijn goedge
keurd. 26 M ei. 

Hinderwet. 
-- H oninklijk besluit. (Hinde1·wet.) Ve,·-

gunning voo,· het op1-ichten van een ond,er
grondsche bewaa,·plaats van benzine. 

26 M ei. 



eische,·es tegen de motivee,·ing der Rechtb . 
aangevoerde gegronde grieven, achterwege 
kon blijven. 9 J uni . 

Winkelsluitin gswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkelslui

tingswet a,·tt. 1 en 3.) - H et begrip tuin 
01nmat niet all een eene open rui,nte, waar 
gecultiveerd wordt, doch daa,·onder valt 
eveneens eene open ruimte, waa,· stoeltjes 
en taf eltjes staan en gelegenheid wordt ge
boden aan de bezoeke1·s op de stoel en bij de 
tafeltjes plaats te ne,nen 01n, zij het in de 
onmiddellijke na.bijheid van d1·uivenkassen, 
druiven te eten. - E en dergelijke tuin valt 
onder het begrip winket als in art. 1 Win
kelsluitingswet ovisch,·even, wanneer daa,· of 
ikw..ruit druiven aan het publiek plegen te 
worden verkocht of afgeleve1·d. Dat dit in 
req.'s tuin het geval was, kon uit de bewijs
middelen worden afgeleid. W el is verkoop 
van druiven voor gebruik ter plaatse aan 
req. v,eroorloofd (a1·t. 3, l c W inkelsluitings
wet), doch Mj ,nag op Zondag geen d1·uiven 
v,erkoopen o,n door de koopers te worden 
mede geno,nen. 12 Juni. 

Motor- en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Mot.- en 

R ijw.wet art. 31.) - De M ot.- en R ijw .wet 
kent wèl een ontzegging van de bevoegd
heid om 1notor1-ijtuigen - d . w. z. ingevolge 
art. 1, alle rij- of voe,·tuigen bestemd, om 
uitsluitend of m.ede doo,· een 1nechanische 
ki-acht, op of aan dat rijtuig zelf aanwezig, 
anders dan langs spoorstaven te worden 
voo,·tbewogen - te bestu1·en, doch niet een 
ontzegging van het recht o,n tweewiel ige 
1notorrijtuigen te bes tu,·en. 12 Juni. 

Hinderwet. 
- Koninklijk beslui t. (H inderwet a1·t . 1'1.) -

Daa,· de loozing van het afval wate,· van een 
zuivelfabriek hinder van ernstigen aard ver
oorzaakt, behoo,·en de door B. en W. ge
stelde nieuwe voorwaa,·den te worden ge
handhaafd, al 1noge een doelt,·effende en 
voo,· de concessionarissen minder kostbare 
oplossing gevonden kunnen worden, door 
aanslui ting op eene gem'(Jentelijke riol-eering 
en zuive,·ing van het gezamenlijke afval
water, nu zoodanige rioleering en zuiverings
installatie nog niet zijn totstandgekomen en 
in ve1·band ,net den financieel en toestand 
der gemeente nog wel eenigen tijd op zich 
zullen laten wachten. 12 Juni. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art . 45.) - Er bestaat geen bezwaar 
appellant, onderwijzer, vrij stelling te v,er
l eenen van het ve,·bod, vervat in art. 45, 
l e lid, om te gedoogen, dat zijne echtge
noote optreedt als houdster van het poststa
tion ter plaatse. Ged. Staten en in beroep 
d e K1·oon behoeven" niet te onderzoeken, of 
het poststation ten huize van appellant of 
in een aangrenzend huis zal worden uitge
oefend, daar zij sl echts hebben te beslissen 
op de aanv,·age, zooals deze is gedaan en 
d eze aanv,·aag bet1·eft het uitoef ene,i van 
hef beroep van poststationhoudster door zijne 
v,·ouw ten huize van appellant. 13 J uni. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. (Armenwet art. 39.) -

Onder "rechterlijke machtiging" moet naar 
de bedoeling van den wetgever geacht wor
den mede te zijn begrepen een reçhtc;lijk 

bevel , als in a1·t. 18 der wet van 2"/ Ap,·il 
1844 S. 96 bedoeld. 16 J uni. 

Ond erwij s. (Lag·er) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 

1920, art . 13.) - V,e,·goeding voo,· schoolbe
zoek volgens a,·t. 13 der wet. - Op grtmd 
van de ste,·k gedaalde kost"en van aanschaf
fing van een rijwiel en van de onde,·houds
kosten beho ft het ve1'Voe1· per rijwiel thans 
niet hooge,· dan 1/2 cent per kilometer te 
worden gesteld. 16 J uni. 

Ambtenarenwet. 
- K oninklijk besluit. ( A mbtenarenwet art . 

126.) - 'l'erecht hebben Ged. Staten als 
d1"ingende reden voor buitengewoon verlof 
in een gemeentelijk a1nbtenarenreglement 
opgenomen het vervullen van godsdienst
plichten, tenzij de belangen van den dienst 
zich daartegen verzetten. - Eveneens terecht 
hebben Ged. StaJ,en geoordeeld dat voo1·
schri ft en betreffend het ver.l eenen van verlof 
met behoud van wedde aan eene ambtenares 
op grond van zwange1·schap alléén mogen 
r1elden ten aanzien van gehuwde arnbtenares
sen. 16 J uni. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. ( Armenwet a1·t. 40.) -

H et feit, dat vanwe ge B. en W . van S. aan 
den armlastigen een tjalkscheepje in br·uik
leen is gegeven om als tu1'fschipper in zijn 
onderhoud te kunnen gaan voorzien, met 
welk scheepje hij , na zijn verhuisbiljet naa,· 
0 . te hebben opgev,·aagd, in gezelschap van 
zijn gezin naar die gemeente is ve1·trokken, 
lev-ert geen grond op tot toepassing van art . 
40, waa1· nie t vasts taat, dat B. en W. van 
S. niet het oogmerk hebben gehad, aan den 
a1'1nlastige een b1·oodwinning te bezo1·gen, 
doch zich van hem hebben willen ontdoen. 

17 J uni. 
Rijksbelastin gen. 
- K oninklijk besluit. (Dividend- en T antièm e

belasting.) - V erdeeling van de opcenten 
te,i behoeve van ge,neenten geheven op den 
aanslag in de dividend- en tantièmebelas
ting . - Een gemeente wordt niet uitgeslo
ten omdat sl echts gedurende ee,i deel van 
het boekjaa,· een bedrijf in de gem eente ge
vestigd was. 19 Juni. 

Tarwewet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( 1'a,·wewet 

1931, art. 2; 'l'arwebesluit 1931, a1·t. 4.J -
R egisters als in art. 4 Tarw ebesluit 1931 
bedoeld zijn door den daa,·toe bevoegden 
Jfinis te1· voorgeschreven . - Waa,· volgens 
dat artikel iede,· die tarwemeel voorhanden 
heeft , verplicht is doo1· den bedoelden M i
niste,· voor te sch1'ij ven registers bet,·effende 
aankoop, verkoop en verwe1·king bij te hou
den, en register Model l bestenid is voor 
hen, die - zooals req. - tarwe,neel of tarw e
bloem be1·eiden, was ,·eq., ta,·wemeel voo1·
handen hebb enif,e, verplicht het register M o
del l bij te hou.den. 19 J u.ni . 

Openbare middelen van vervoer. 
- K oninkl ij k besluit. (W et Openbare Ve1·voe1·-

11,iil.delen ar t. 3.) - I n de omstandigheid, 
dat op een deel van het iloor den autobus
dienst te berijden traject mede een van de 
Ned. Spo orwegen uitgaande tramdienst wordt 
geëxploiteerd, kan geen voldoende aanlei
ding worden gevonden o,n den autobusdie1ist 
te beperken tot het niet door den tra,ndienst 
bereden t,·aject, daar de eerste daa1·door zijn 
levensvatbaarheid zou ve1·liezen, en niet aan-
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H et cursie f gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

"\-Vlnkelsluitlng·swet. 
- krres t van den Ho ogen Raad. ( W inkelslui

ting.smet a1·tt . 2 en 4; Sr. art. 56). - De 
W inkelsluitings,vet regelt duidelijk naast el
ka11dei· en onafhankelijk van elkander de 
sl«iting der winkels gedurende den Zondag 
e1• die gedurende de andere dagen van de 
week. Dit blijkt niet enkel 11it art . 2 die,· 
u:et, doch ook uit art. 4, waarvan het eerste 
l id uitsluitend betrekking hee ft op eerstbe
doelde sluiting, terwijl het tweede lid daar
van uitsfoitend op laatstbedoelde sluiting het 
oog hee ft. - Nu de R echtb. als vaststaande 
heeft aangenomen, dat req. eenige dagen te 
voren aan zijne filiaalhoudsiers sch?·if tel ijk 
opdracht hee ft gegeven de winkel s op den 
betrokken Zondag van 9 uur v.1n. tot 8 uu1· 
n.m. voo,· het publiek geopend te heb ben, 
had op de bewezenverklaarde elfvoudige 
niet-naleving van art. 2 der W inkelsluitings
wet, voor elk waarvan req. aansprakelijk is 
ge,çteld, art . 56 Sr. toegepast moeten worden . 
(Anders Proc .-Gen . Tak.) - Qualificatie 
als voortgezette overtnding en oplegging 
van •één straf. 6 J uni. 

- A1·rest van den H oogen Raad. (Winkelslui
tingswet artt. 2, /l en 10.) - I n de telaste
legging ko1nt de aansprakelijkheid voldoen
de tot uitdrukking, wanneer daarbij, zooals 
hier het geval is, is gesteld dat verd. hoofd 
is van een winkel , waarop de verder ge
sMlde niet-naleving van de voorschriften de,· 
wet, de handeling van genoemde juffrouw, 
betrek!..-ing heeft. - Waar voo,·ts uit de be
wijsmidelen blijkt, dat die juf /rouw in verd.' s 
dienst van uit de kiosk verkocht, is, voorzoo
vp.--0ij- het niet bestaan van eenige rechts
verhouding tusschen het hoofd van den win
kel en dengene, die de feitelijke handeling 
plee gde, gemis van schuld bij den verd. zou 
kunnen worden aangeno1nen, aan een des
betreff end verwe,er de pas afgesneden. -
Oo k al zou d e R echtb . de verkoop ook van 
,,limonade, enz ." in deze sigaren,- en snoep
goedkiosk als vaststaande hebben aangeno-
1nen, dan kan nog zulk een inrichting niet 
worden aangenierkt als een •res taurant , waar
in immers de verkoop van spijzen en dranken 
voo,· ve1·b1-uik ter plaatse hoofdzaak moet 
zijn. - Al is verd., hoofd van de kiosk in 
de vestibul e, tevens exploitant, van het sta
tionsrestaurant, behoort d,aarmede bedo eld 
winkelbedrijf nog niet naar zijn aa1·d tot het 
door verd. uitgeoefend -nestaurantbedrijf. De 
strekking de,· wet zou wo,·den miskend, wan
ne,e1·, hetgeen in een ,·es taurantbeilrij f bij
zaak is, daarvan zo1t kunnen worden afge
zonderd als een afzonderlij lee verkoopgele
genheid op een van de plaats of plaatsen 
waar het eigenlijke restaurantbedrijf wordt 
uitgeoef end geheel afgescheiden plaats . -
De R echtb . was volkom en bevoegd i. c. het 
f eit als een overtreding van à.rt. 2, onder a 
(en niet van art. 7) Winkelsluitingswet te 

qualiffoeeren . - M et het woord "publiek" 
in art. 2 wordt niets anders bedoeld ilan 
personen, die door den winkelhouder of 
diens pe1'Soneel bediend worden, in tegen-
stelling tot andere bezoeke1·s . Qualificatie 
verb eterd. 6 J uni. 

Gemeentebelastingen. 
- A ,·rest van den H oog en Raad. ( Straatbe

lasting in de genieente W eert.) - H et is 
wel rnogelijk, dat een gebouw is aan te ,ne,·
ken als de aanhoorigheid van een ander 
gebo1tw, doch de R . v . B. heeft aan het be
grip "gebouwd eigendorn" een te ruime be
teekenis gehecht door ten deze de verschil
lende gebouwen te beschouwen als te za1nen 
uitmakende één geboi,wd eigendorn op den 
enkel en grond, dat die gebouwen een com
plex vo1'1nen en gel egen zijn op het Spoor
wegem placement. - De R . v . B., aannemen
de, dat de erven gedeeltelijk gel egen zijn in 
de nabijheid van openbare wegen, ziet voor
bij, dat voor de belastbaarheid ve,·eischt is 
het gel egen zijn in de on,niddellijke nabij
heid van openbare wegen. 7 J uni . 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak Centrale Raad van B eroep. 

( A 1nbtenarenwet). - N1t geen enkel e wets
bepaling uitdrukkelijk beroep toekent tegen 
besluiten, handel ingen of weigeringen ( om 
te besluiten of te handelen), genomen, ver
richt of uitgesproken vóór het in werking 
treden (op 1 Maart 1933) van titel ll der 
A 1nbtena1·e111wet 1929, moet klage,· in zijn 
beroep tegen een op 26 Jul i 1932 genornen 
besluit niet-ontvankelijk worden verklaard. 
- Art. 60 , lid 3, A1n btenarenwet 1929 
schept sl echts de mogelijkheid dat de fatal e 
gevolgen van overschrijding van den beroeps
termijn onder bepaalde o,nstandigheden ach
te,·u:ege blijven. Uit deze ,·egeling omtrent 
den beroepstermijn mogen dan ook geener
lei gevolgtrek'/ángen worden gemaakt t. a. v. 
de praealabele vraag of een recht van be
roep bestaat . 8 J uni . 

Octrooiwet. 
- Ar11est van den H oogen Raad. (Oc trooiwet 

art. 30.) - ( A te R otterdam koopt van B 
te B r=sel /a,npen en verkoopt deze aan en 
do et ze ve1·voeren naar C te Düsseldorf. De 
lampen zijn te R otterdam voortdtu,rend onder 
douane toezicht geweest en zijn aldaar niet 
ingeklaard.) - De lampen zijn niet in den 
zin van art. 30 Octrooiwet 1910 S. 313 in 
het verkeer gebracht en A heeft ze ook niet 
in Nederland in voorraad gehad. De nir 
lijkheid, dat A ten aanzien van de lam 
eenige met het ve,·voer naar Duitschl, 
strijdige beschikking neemt, is daa.1·door n, 
vol<l,oende. - De klacht , dat het an·est nt 
ver,neldt, waaro,n, ondanks de gegrondhe, ~ 
van soniniige de1· aangevoerde g1·ieven, de 
vo,·dering terecht is ontzegd, 1nist feitelijken 
g1·ondslag. - H et H of geeft zelfstandig de 
gronden, waarop de vordering nio et worden 
ontzegd, zoodat vermelding van de door 



Begrootingen en rekeningen. 
- Wet, houdende wijziging van de Surinaam

sche begrooting voor het dienstjaar 1931. 
S. 403. 28 Juli . 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de kolonia le uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst
jaar 1930. S. 404. 28 Juli . 

G>eneeskunst. 
-- Wet tot wijziging en aanvulling van de wet 

van 25 December 1878, S. 222, houdende 

regeling der voorwaarden tot verkrijging der 
bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, 
vroedvrouw en apothekers-bediende, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 24 November 
1922 (Stbl. n°. 613). S. 405. 28 Juli. 

Rijlrsambtenaren en -werklle1len. 
-- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 

Bewldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1928 (S. 1929, n°. 72), laatstelijk ge
wijzigd bij het K oninklijk besluit van 11 
Mei 1933 (Stbl. n°. 270). S. 406. 28 Juli. 



- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden 
voor het gebru ik van de droogdokken van 
het Staatsvisschershavenbedrijf te I Jmuiden. 

S. 372. 24 Juli . 
Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk beslui t van 26 October 1906, S. 272, 
houdende bepalingen omtrent de Commis
siën van deskundigen voor de Rijnvaart en 
omtrent de R ijnschipers- en scheepspatenten . 

S. 373. 26 Juli. 
Begrootlngen en r,ekenlngen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptab ili teitswet, S . 1927, n ° . 259, 
restanten op enkele artikelen van het VIIIste 
Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artike len van het VlIIste 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933. S. 374. 26 Juli. 

- Wet tot wijziging en verhooging van het 
vierde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het d ienstjaar 1933. S. 375. 28 Juli . 

Posterij en g·iro. 
-- Wet tot wijzig ing van de Pakketpostwet 

(Stbl. 1917 , n ° . 566). S. 376 . 28 Jul i. 

Beg·rootlngen en rekenlng·eu. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vij fde hoofdstuk der R ijksbegroot ing voor 
het di enstjaar 1932 . S. 377. 28 Ju li . 

_: Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp
tab iliteitswet 1927, S. 259 , ten aanzien van 
de kosten van toetreding van het Rijk tot 
de stichting " Academische Klinieken" te 
Utrecht en de bijdrage in de exploitatiekos
ten van deze stich ting over 1931. 

S. 378. 28 Jul i. 
JUllltalre Zaken. 
- Wet tot wij ziging en aanvulling van art ikel 

3 der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902. S. 379. 28 Jul.i. 

- Wet tot wijziging van artikel 10 der wet 
van 21 Juli 1890, S. 126, tot rege ling van 
het Mi li ta ir Onderwijs bij de la ndmacht, 
voor zoover daarbij de ople iding voor den 
officiersrang en de hoogere vorming van den 
off icier zijn betrokken. S. 38 0. 28 Juli. 

Opiumwet. 
- Wet tot wij zig ing en aanvulli ng van de 

Op iumwet (Stb l. 1928, n° . 167). 
S. 381. 28 Juli. 

Begrootlugen en rekenJn gen. 
- Wet tot wij zig ing en verhooging van het 

derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1933. (Inrichting kamer Vol
kenbondsgebouw. ) S. 382. 28 Juli . 

Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 2 

Juli 1932 te Washington tusschen Neder land 
en P anama ges loten verdrag van handel en 
scheepvaart, alsmede van het daarbij be
hoorende slotprotocol. S. 383. 28 Juli. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

handsche overdracht door ru iling van het 
post-- en telegraafkantoor c. a . aan de Ha
venstraat te Bussum aan de Gemeente Bus
sum. S . 384 . 28 J uli. 

Pensioenwet. 
- We!tot aanvulling van artike l 67 der P en

s ioen et 19 22, S . 240, en van a rt . LXXXIV 
der et van 28 Mei 1925 (Stbl. n°. 216). 

S. 385. 28 J ui i. 
l\Iijne . 
- Wet, houdende goedkeuring van een wijzi

ging der overeenkomst van den Staat met 
de N . V . Domaniale Mijnmaatsch appij . 

S. 386 . 28 Juli . 
Beg·rootlng·en en rekenin gen. 
-- Wet tet wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1932. S. 387. 28 Juli . 

Rljks belas tl n g·en. 
- · Wet tot wij ziging en aanvulling van de 

artikelen 31bis, 31duodecies en 63 der Wet 
op de P ersoneele belasting 1896 . 

S. 388. 28 Juli . 
Personeele belasting·. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

artikelen 31bis, 31duodecies en 63 der Wet 
op de P ersoneele belasting 1896. 

S . 388. 28 Juli. 
In-, uit- en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

versch, gekoeld en bevroren rund- en kalfs
vleesch. S. 389 . 28 J ul1. 

- , ~et tot regeling van den invoer van 
rijwielbuiten- en -b innenbanden . 

S. 390. 28 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

porsel ein, fij n en san ita ir aardewerk en 
muur- en wandtegels. S. 391. 28 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van 
kousen en sokken. S. 392. 28 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
tapijten, tapij tgoed, karpetten, loopers, kleed
jes en matten. S. 393. 28 Juli. 

- vVet tot regeling van den invoer van 
naa igaren. S. 394. 28 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
tafel- en servetgoed, handdoeken en ander 
huishoudgoed , zoowel afgepast als aan het 
stuk, beddela kens en sloopen. 

S. 395. 28 Juli . 
- Wet tot regeling van den inYoer van 

schoeisel en leestklaar schoenwerk. 
S. 396. 28 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
bedrukte, geverfde en bontgeweven katoenen 
manufacturen. S. 397. 28 Juli . 

- vVet tot regel ing van den invoer van 
boter. S. 398 . 28 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van 
woll en en halfwollen stoffen. 

S . 399. 28 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

tricotgoederen. S. 400. 28 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van 

bovenkl eeding. S . 401. 28 Juli. 
Plantenziekten. 
-- Wet tot wijzig ing de r wet van 24 Mei 1924, 

S. 262, houdende bepalingen tot wering van 
voor planten schadelijke die ren en van pl an
tenz iekten bij in- en doorvoer van droge 
bollen, knollen en wortelstokken van bloem
gewassen. S. 402. 28 Juli. 



treffende de betaling van geldboeten en van 
het geldelijk bedrag, waarop verbeurdver
klaarde voorwerpen bij de uitspraak geschat 
worden . S . 356 . 10 Juli . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk beslu it van 3 Januari 1914, S. 2, 
houdende regel ing der toelagen aan de ad
vocaten-raadslieden van beklaagden, die 
naar den zeekrijgsraad binnen het rijk in 
Europa zijn verwezen. S. 357. 10 Juli. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep, ingesteld door den raad der ge
meente Kerkrade tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Limburg van 18 
October 1932 n ° . 11509/2 X, 6e afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
gemeentebegrooting voor den dienst 1932. 

S. 358. 10 Juli. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Beerta van 14 Juni 
1933, strekkende tot het van gemeentewege 
verschaffen van werk aan den landarbeider 
G. Rösken, die ingevolge beslissing van den 
Minister van Binnen landsche Zaken d.d. 6 
Februari 1932, n°. 981, Afdeeling W. en S., 
van plaatsing bij de van Rijkswege gesub
sidieerde werkverschaffing was uitgesloten. 

S . 359. 10 J ui i. 
Mllltaire Zaken. 
- Besluit, houdende regeling voor den vrij-

willigen landstorm. S . 360. 10 Juli. 

- Besluit, houdende regeling van de voor
oefeningen bij den vrijwilligen landstorm. 

S. 361 . 10 Juli. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende: 1°. intrekking van het 

Kon inklijk besluit van den 16den Juli 1907, 
gelijk dat sedert gewijzigd is, waarbij aan 
de Vereeniging der Zusters van Liefde, ge
vestigd te Venray, vergunning wordt ver
leend op een terrein in de gemeente Venray 
een gesticht voor krankzinnigen op te rich
ten; - 2° . het verleenen van vergunning 
aan de Vereeniging van de Zusters van 
Liefde, gevestigd te Venray, om van de 
"Psych iatr ische inrichting Sint-Anna" de 
gebouwen bestemd en gebezigd voor de ver
p leging van lijderessen, met uitzondering 
van de paviljoenen St. Pieter, Terhaegen, 

otre Dame en St. Eugène, in te richten 
tot een gesticht voor krankzinnigen; - 3° . 
aanwijzing van de paviljoenen St. Pieter, 
Terhaegen, Notre Dame en St. Eugène ge
zamenlij k als een inrichting, welke niet als 
krankz innigengesticht wordt beschouwd, ook 
wanneer daarin meer dan twee krankzin
n igen worden verpleegd. S. 362. 12 Juli . 

Arbeidswet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ar

be idsbesluit 1920, S . 694 van 1920, laatste
lijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 1 
December 1927 (Stbl. n°. 368 ). 

S . 363. 12 Juli . 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 31 Mei 1932 te Lon
den tusschen Nederland en Groot-Br itannië 
gesloten verdrag houdende bepalingen tot 

het vergemakkelijken van het voeren van 
rechtsged ingen in burgerlij ke en handels
zaken (Stbl. 1933 n°. 137). S. 364. 12 Juli. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 12 October 1929 te 
W arschau gesloten verdrag tot het brengen 
van eenheid in eenige bepalingen inza ke het 
internationale luchtvervoer a lsmede van het 
daarbij behoorende additioneel protocol 
(Stbl. 1933, n° . 149) . S. 365 . 12 Juli . 

Begrootln g·en en rekenlng·en. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet, S. 1928, n° . 249, res
tanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Arti ll erie
Inrichtingen voor het d ienstjaar 1932 wor
den toegevoegd aan overeenkomstige artike
len van de begrooting van het Staatsbedrij f 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1933. S. 366. 14 J ui i. 

- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 
24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, 
restanten op enkele artikelen van het IVde 
Hoofdstuk der R ij ksbegrooting voor het 
di enstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het IVde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 367. 14 Juli. 

Onderwijs. (Hoog·er) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 6 Juli 1918, S . 444, houdende 
vaststelling van bepalingen betreffende de 
promotiën en de examens aan de Landbouw
hoogeschool, zooals dit is gewijzigd bij de 
Koninklijke besluiten van 2 October 1919, 
S. 588, van 28 Maart 1922, S. 155 en van 
22 November 1924 (Stbl. n° . 536). 

S. 368. 17 Juli. 
Invalldlteits- en ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip, waar

op het Koninkiijk besluit van den 6den 
April 1933, S. 159, houdende 1 °. intrekking 
van -het Koninklijk beslu it van den 3den 
September 1928, S. 358, tot aanwijzing van 
dé gevallen, waarin de bewaarde rentekaar
ten worden vernietigd en tot vaststelling 
van de voorschriften, welke daarbij moeten 
worden inachtgenomen en 2° . houdende op
nieuw · aanwij zing van de geval len, waarin 
de bewaarde rentekaarten worden verniet igd 
en het Koninklijk besluit van den 16den 
Juni 1933, S . 329, tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 311, eerste lid, der Invali
diteitswet, zullen in werking treden. 

S. 369. 19 Juli. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Dwingeloo van 15 
Juni 1933, strekkende tot intrekking van de 
verordening tot regeling van het kampeeren 
in die gemeente, vastgesteld bij raadsbes lui t 
van 20 Juni 1932. S . 370. 21 Juli. 

Vlsscherij. 
- Besluit tot w1Jz1ging van het besluit van 

den 4den Juni 1932, tot vaststelling van de 
grenzen tusschen kust- en binnenvisscherij en 
tusschen de wateren, waarin kustvisscherij 
wordt ui tgeoefend. S . 371. 24 Juli. 



raden van beroep voor de directe belastingen. 
S. 335. 24 Juni. 

Krankzinnigen en l<lloten. 
- Besluit, waarbij aa n de Vereeniging " Ne

derl a ndsch H ervormde Stichtingen voor Ze
nuw- en Geesteszieken", gevestigd te Amers
foort, vergunni11g word t ve rl eend op een 
te rrein, gel egen in de gemeente Assen, een 
gesticht voor krankzinni gen op te richten . 

S . 336. 27 Juni. 
Gemeentebestuur. 
- Beslui t tot ve rl eng ing van de schorsing va n 

he t besluit van den raad de r gemeente Hui
zen van 3 Januari 1933, strekkende tot 
schors ing va n den gemeente-a rchi tect S. 
Mossel. S. 337. 27 Jun.i 

- Bes lui t tot verleng ing van de schorsing van 
het beslui t va n den Gemeenteraad van Cuyk 
c. a. van 30 Jun i 1932, waarbij is besloten 
den gemeentetoren a ldaar a f te b reken. 

S. 338. 27 Juni. 
Onderwij s. (Mltlllelbaar) 
- Besluit, houdende wij zi g ing en aanvul l ing 

van het Kon inklijk beslui t van 31 Mei 1926, 
S . 159, tot nadere u itvoering van artikel 16 
en a rt ikel 28 vierde lid, der ij verhe ids
onderwijswet, zooals da t laa tstelijk is gewij 
zigd en aangevuld bij beslui t van 12 Januari 
1932 (Stbl. n°. 9) . S. 339. 27 J u ni. 

Gemeentebestuur. 
- · B eslui t tot ve rl eng ing van de gedeel te lijke 

schorsing van he t besluit va n den gemeente
raad va n Hul st van 7 October 1932, waarbij 
o. m. a an C. C. van Gijse l aldaa r een ui tweg 
is ve rleend over een strook gemeentegrond 
aan den Stationsweg a ldaa r . 

S. 340. 28 Juni. 
Warenwet. 
- Beslui t tot w1i z1gmg van het Koninklijk 

besluit van 20 Mei 1921, S. 731, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk beslui t va n 24 Ja
nua ri 1931, S. 20, tot ui tvoering van a r t ikel 
34 de r V{arenwet. S. 341. 28 Juni. 

Woningwet. 
- Be lui t tot schorsing van het beslui t va n 

den raad va n Zwolle rkerspel d .d. 29 Maart 
1933, n° . 6, waarbij is geha ndhaa fd een aan
schrij v ing van Burgemeeste r en Wethouders, 
tot verbetering van woningen te Spoolde. 

S. 342. 29 Juni. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Beslui t tot regeling van de toekenning van 

vacatiegeld aan de voorz itters , de leden, de 
sec retari ssen en hunne pl aatsvervangers van 
commissiën a ls bedoeld in de a rt ike len 85 
tot en met 89 va n het Al gemeen Rij ksamb
tenarenregl ement. S. 343. 30 Juni . 

Betalingsverkeer. 
- Besluit tot vastste lli ng van een a lgemeenen 

ma atregel van bestuur a ls bedoeld in a rtikel 
2 de r wet van 25 Juli 1V32 (Stbl. n°. 375 ) . 

S. 344. 5 Juli. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schors ing va n het besluit van 

den raa d der gemeente Beer ta va n 14 Juni 
1933, daartoe strekkende, dat op de onder
steuni ng, wel ke door burgemeester en wet
houders dier gemeente wordt ve rl eend aan 
G. Rösken, geen inhouding zal pl aats heb
ben wegens huurschuld aan àe gemeente, 

zoolang di ens inkomsten niet meer bedragen 
dan de f 8.50 pe r week, welke hij aan onder
steuning ontvangt. S. 345. 5 Juli. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

beslu it van 13 Juni 1931, S. 249, wa arbij 
opnieuw worden aa ngewezen de buitenl and
sche instellingen van onderwijs of onderzoek, 
bedoeld in a r t ike l 125 der hooger -onderwijs
wet. S. 346. 5 Juli . 

Crlslszulvelwet. 
- Besluit tot aanvulling van het Cri sis-Zuivel

Besluit III 1932, S. 47 5, zooals het is ge
wijzigd bij Koninklij k besluit va n 9 F ebruari 
1933, S tbl. n ° . 40. S . 347 . 5 Juli. 

Gemeentebestuur. 
- Bes lui t tot schorsing van het bes luit va n 

den raad der gemeente Lonneker van 22 
Juni 1933, n°. 79, strekkende tot inwillig ing 
van het verzoek va n het raadslid H. Krom
mendijk om den burgemeester te interpellee
ren ove,· het door hem, burgemeeste r, ge
geven bevel tot ui t le iding va n den Dui tscher 
Jurock. S . 348. 7 Juli . 

Posterlj en giro. 
- Bes! uit, houdende aanvul I ing van den bij 

het Organiek Besluit P.T.T. 1928 behooren
den " Staat van de ra ngen, waarin het vaste
ambtenaarspersonee l bij he t Staatsbedrij [ 
der Poste rij en, Te legrafie en Telefon ie is 
ingedeeld". S . 349. 7 Juli. 

- Bes lui t, houdende intrekking va n a rtikel 
68 van het D.A.P .T.T. S . 350. 7 Juli . 

Warenwet (Melk). 
- Beslui t to t wijzig ing va n het M elkbesluit, 

S. 1929 , n ° . 43, laatstelijk gewijzigd bij Ko
ninklijk besl uit va n 9 Februari 1933 (Stbl. 
n° . 37). S. 351. 7 Juli. 

Militaire Zaken. 
- Beslu it, houdende vastste lling van he t con

tingent gewone di enstplich t igen der I ichting 
1934. S. 352 . 7 Juli . 

Tractaten. 
- Beslui t, bepalende de bekendm aking in het 

Staatsbl ad van de op 22 Mei 1933 te Stock
ho lm tusschen Nederland en Finl and geslo
ten o ve reenkomst in zake de wederzijdsche 
erkenning van meetbrieven. S. 353. 7 Juli. 

- Bes lui t, bepalende de bekendma king in het 
Staatsbl a d van de protocoll en van Parijs van 
15 Juni en 11 December 1929 in za ke wijzi 
g ing ondersche idenlijk van de artikelen 3, 
5, 7, 15, 34, 37, 41 , 42 en de slotbepalingen 
en van de artikelen 34 en 40 van het op 13 
October 1919 te P a rijs ges loten verd rag, hou
dende regeling van de luch tvaa rt (Stbl. 
19 31, n° . 298, en 1932, n°. 115). 

S . 354. 7 Juli. 
Won in gwet. 
- Beslui t tot schors ing van het beslu it van 

den raad van Oldenza a l d .d . 8 Juni 1933, 
waarbij aan G. J . Huisman a ldaa r vergun
ning is ve rl eend voor den bouw va n een 
h uis aan de R oggestraat. S. 355. 7 Juli. 

Rechtswezen. 
- Beslui t, bepal ende het tijdst ip van inwer

kingtreding van de wet va n 6 Apr il 1933, 
S. 141 , houdende nadere voorzieningen be-



Wonin gwet. 
- Beslui t tot ve rnietig ing va n het bes luit van 

Gedeputeerde Sta ten van N oordholland d.d . 
16 Maart 1932, voorzoover daarbij onbe
woonbaarverk la ri ng, door den raad van Am
sterdam, is gehandhaafd va n de woning 
I -hoog in het percee l L a urierstraat 57 a l
daar. S . 318. 10 Juni. 

Vlsscherijwet. 
- Beslu it tot wijzig ing van den a lgemeenen 

maatregel va n bestuur a ls bedoeld in art ikel 
23, l id 5, va n de V is cherijwet, S. 1931 , n°. 
410, va tgesteld bij Konink lij k beslu it van 
10 Mei 1931 (Stb l. n° . 199) . 

S . 319. 12 Juni. 
W arenwet ( l ecl} . 
- Beslu it tot wijzig ing van het M eelbeslui t 

S . 1924, n°. 313, laatste lij k gewijzigd bij 
Koninklijk besl u it van 5 September 1932 
(Stbl. n°. 45 6) . S . 320. 13 J un i. 

Posterij en g·lro. 
- Bes luit, houdende wij zi g ing en aanvulling 

van a rtikel 13 van het Orga niek beslui t 
P .T.T. 1928 en va n den bij genoemd besl ui t 
behoorenden staat van rangen. 

. 321. 13 Juni. 
Tractaten. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaki ng in het 

Staatsbl ad va n het verdrag van Genève van 
13 J ui i 1931 tot beperk ing van de vervaa r
d ig ing en tot regel ing van de d istributie 
van verdoovende m iddelen, met protocol van 
onder teekeni ng (Stb l. 1933, n°. 243) . 

S . 322. 13 J uni. 
Gemeentebestuur. 
- Bes luit tot schors ing va n het bes lui t va n 

Gedeputeerde Staten van Gelderla nd va n 
26 April 1933, n°. 72, strekkende tot goed
keuring van het beslui t van den R aad de r 
gemeente Rheden d .d. 17 M aart 1933, n ° . 
17b, tot wij zig ing va n de begrooting voo r 
1932 die r gemeente in verband met de o p
ri chting van een gemeentel ij k radio-d ist r i
butie-bedrij f. S. 323. 14 Juni. 

Drankwet. 
- Beslui t tot ve rnietig ing van het beslu it van 

burgemeester en wethouder de r gemeente 
Arnhem van 8 Jun i 1932, waarbij de ve r
gunni ng voor den verkoop va n sterken d ran k 
in h!lt kle in staande ten name van J. B . van 
den D r iesschen werd overgeschreven ten 
na.me van Evert Aartsen. S . 324 . 14 Juni. ---- Beslu it tot ve rnietig ing va n het bes lui t va n 
burgemeester en wethouders der gemeente 
H erwen en Aerdt van 29 A ugustus 1929, 
wa arbij aan A. W. H endriks te Lobith een 
verlof voor den verkoop van a lcoholhouden
den drank, anderen da n ste rken d rank werd 
verl eend. S. 325. 14 J un i. 

Ambtenaren. 
- Besluit tot vastste ll ing van bepa lingen be

treffende indienstneming va n pe rsonee l op 
a rbeidsovereenkomst door e lk van de beide 
Kamers de r Staten-Generaa l en de Gemeng
de Commissie, bedoeld in het Reglement 
voor de openbaarma king van het ve rhan
delde in de be ide K amers der S taten•Gene
raal , door m idde l der S tenographie. 

S . 326. 14 J uni . 

Posterlj en giro. 
- Bes lui t, houdende w1iz1g 111g va n het Inter

nationaal Postbeslui t 1930 (Stbl. n ° . 263). 
S. 327. 15 J uni. 

Openbare middelen van vervoer. 
- Beslui t, houdende besli ss ing op de beroepen, 

ingevo lge artike l 3 der Wet Openbare Ver
voermiddelen ingesteld tegen de beschikkin
gen van Gedeputeerde Staten va n Drenthe 
van 20 J uli 1932, n°. 20, en van Gron ingen 
van 21 J uli 1932, letter C, l e Afdeeling. 

S. 328. 15 J un i. 
Invall!lltelts - en ouderdomsverzekerin g·. 
- B eslui t tot vastste lling van een a lgem enen 

maatregel va n bestuur a ls bedoeld in artikel 
311 , eerste lid, der Inval idite itswet. 

S. 329. 16 Juni . 
lüanl{Z lnnlgen en l!lloten. 
- Bes lui t, houdende : 1 °. in trekking van het 

Koninklijk besluit van den 17den December 
1917, S . 720, gelij k da t seder t gewijzigd is, 
houdende reo rganisat ie van het krankzin
nigengestich t " B r inkgreven" in de gemeen
ten Deventer en Diepenveen; - 2° . het ver
leenen van vergunning aan het bestuur van 
het St. El isabethsga thui te Devente r om 
van zijn sticht ing " Brinkgreven" , ge legen 
in de gemeenten Deventer en Diepen veen, 
de pav iljoenen " Meijnert" , ,,Conolly" , 
"Kraepelin", ,,Lornbroso" en "Esqu irol" in 
te ri ch ten tot een gest ich t voor k rankzin
n igen ; - 3°. aanwij zing van de pav iljoenen 
,.Gre isinger" en "Schroeder van der K olk", 
het I a ndhui "Labor sa nat", de boerderij 
,.Rust roest", het keukengebouw en de boer
de rij " H et H uis aan den d ijk" , gezamenlij k 
a ls een inrichting, welke niet a ls krankzin
n igengest icht wordt beschouwd, ook wanneer 
daa rin meer dan twee kra nkzinnigen worden 
verpl eegd. S. 330. 17 Jun i. 

Kinderwetten. 
- Bes luit tot nadere wijzig ing en aanvulling 

van den a lgemeenen maatrngel van bestuur, 
bedoeld bij de artikelen 3 en 21 der wet van 
12 F ebrnar i 1901, S. 64 , vastgesteld bij het 
Kon inkl ij k beslui t van 15 J un i 1905 , S. 209. 
(Betreffen de de kinderwetgeving.) 

S. 331. 17 J uni . 
Scheepvaart. 
- Beslu it tot bekrachti g ing van een w ij zig ing 

van het Rijnvaartpoli t iereglement voo r den 
R ijn met inbegrip van de W aal en de Lek. 

S. 332 . 19 Ju ni. 
Tractaten. 
- Bes lui t, bepalende de bekendm aking in bet 

S taatsblad van het op 21 F ebruar i 1933 te 
Stockholm tusschen Nederl and en Finla nd 
gesloten verdrag, be treffende ui t lever ing en 
rechte rl ij ken bijstand in st ra fzaken. 

S. 333. 22 Jun i. 
Gemeentebestuur. 
- Bes! ui t tot ve rnietig ing va n het bes! ui t va n 

den raad der gemeente Amsterdam van 29 
Maart 1933, tot inw illi g ing van het verzoek 
van het raadslid A . F. Brninsma om aan 
den bu l'gemeeste r en vierta l vragen te mo
gen ste l !en. S . 334. 24 Juni. 

Rijksbelastingen. 
- Beslui t, houdende bepalingen omtrent de 

rech tsgebieden en de sta ndpl aatsen van de 



Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendm aking in het 

Staa tsbl ad va n de tusschen den Neder land
schen Gezant te Brussel en den Belgischen 

· Ministe r van Bui tenl a ndsche Za ken gewissel
de nota's dd. 17 M aart 1933, houdende eene 
overeenkomst tot aanvulling van die, welke 
op 21 Juli 1913 tusschen be ide landen is 
gesloten met betrekking t-0t de terugleid ing 
van -m inderj a rigen, d ie zich hebben onttrok
ken aan het gezag va n ouder of voogd (Stbl. 
1913, n°. 371). S . 279. 17 Mei. 

Notariaat. 
- Besluit tot na dere wijzig ing van het Ko

ninklijk bes luit van 16 September 1905 
(Stbl. n ° . 270}. S. 280. 17 Mei. 

Kweekschool voor vroedvrouwen. 
- Bes! uit tot vaststelling eener bij zondere 

wachtgeldregel ing voor de ambtenaren va n 
de voorma li ge R ijkskweekschool voor vroed
vrouwen te Amsterdam, die, in verba nd met 
de om zett ing va n deze instelli ng in de Stich
ting " Kweekschool voor vroedvrouwen te 
Amsterdam" naar deze stichting zijn over
gegaan. S . 281. 18 Mei. 

Economische Raad. 
- Beslu it tot vaststell ing van he t t ij dstip van 

inwerkingtreding der Wet op den E cono
m ischen R aad (Wet va n 8 Juli 1932, S tbl. 
n ° . 346}. S . 282. 18 Mei. 

In- , uit- en doorvoer. 
- B es lu it, houdende bevoegdverkla ring van 

instell ingen om certif icaten u it te reiken a ls 
bedoeld in a r t ikel 4 de r Wet van 19 Decem
ber 1930, S. 482, tot regeli ng van den u it
voer va n melkproducten en van gepasteuri 
seerde en gesteri l iseerde melk en 1·oom. 

S . 28 3. 18 Mei. 
-- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 

inwerki ngtreding de r wet van 19 December 
1930, S . 482, tot regeling van den ui tvoer 
van mei kproducten en van gepasteuriseerde 
n gesteri l iseerde melk en room . 

S. 284. 18 Mei. 
Notar aat. 
- Beslui t , houdende toepasselij kverkla r ing 

van het notarieel tari ef voor de consul a ire 
ressorten in China voor het ressort, waarin 
de Consul -Generaal te H ang K ong de be
voegdheid van notari s ui toefent . 

S. 285. 18 Mei. 
Drankwet. 
- Beslui t tot ve rnietig ing va n het bes luit va n 

bmgemeester en wethouders van de gemeente 
Doesb urg van 20 December 1932, waa rbij 
de verg unning voor den verkoop van sterken 
drank in het kle in, staande ten name van 
H . J . ter H aar, te Doesburg, werd overge
schreven ten name van di ens neef H . J . ter 
H aar . S . 286. 19 Mei. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Bes lu it tot hernieuwde aanwijzing overeen

komst ig artikel 157 der hooge r-onderwijswet 
van de a fdeeling gymnas ium van het Rot
terdamsch lyceum te R otte rdam. 

S . 287. 19 Mei. 
Begrootln gen en rekenin gen. 
- Beslui t, houdende aanwij zing van een over

schot op de begroeting van u itgaven van het 
Staatsv isschershavenbedr ij f te I J.m uiden 

voor het d ienstj aar 1932, hetwelk wordt toe
gevoegd aan het daarnevens aangegeven kre
d iet voor het d ienst jaar 1933. 

S. 288. 19 Mei. 
Loterijwet. 
- Bes] ui t tot schors ing van het ' bes] ui t van 

Burgemeester en Wethouders de r gemeente 
Roermond d.d . 10 M aart 1933, n°. 8571, 
waarbij aan het Comi té van de Midden
standsweek te Roermond toestemming werd 
ver leend tot het aanleggen en houden van 
v ier loterij en. S. 289 . 19 Mei. 

Rijksambtenaren. 
- B esluit tot nadere w1J z1ging van het K o

n inkl ijk besl u it van 1 1e i 1914, S . 191, hou
dende inste ll ing van het R ij ksbureau betref
fende de bestrijding van den vrouwenha ndel 
en van den handel in ontuch t ige ui tgaven. 

S. 290. 1 9 Me i. 
Paspoorten. 
- Bes! uit tot vaststell ing van het t ijdstip va n 

inwerkingtred ing der Wet van 6 A pr il 1933, 
S . 139, houdende wijzig ing der Wet op de 
K anselarij rech ten en van het K oninklij k Be
slui t van 25 April 1933, S. 228, houdende 
wijzig ing der K oni nkl ij ke Beslu iten van 26 
M ei 1922, S. 393 en 24 December 1923, S. 
556, gewijzigd bij het Koninklijk Bes lu it van 
23 J un i 1927 (Stbl. n°. 188) . 

S . 291. 20 Me i. 
Notariaat. 
- Bes lui t tot vaststelling van een a lgemeenen 

m aatregel van bestuur, bedoeld in artikel 
73a der Wet o p het otarisambt, gelij k di t 
artike l is vastgesteld bij de wet van 15 Mei 
1931 (Stbl. n°. 195 ). S . 292. 20 Mei. 

Posterlj en g·lro. 
- B esluit tot ui tg ifte 

keerzegels. 
Ambtenarenwet. 

van bij zondere fran
s. 293. 22 Mei. 

- Beslui t houdende wijzig ing van het Alge
meen R ijksam btenarenreglement en intrek
ki ng van het K oninklijk beslui t van 21 Apr il 
1913, S . 136, zooals dit l aatstelijk is ge
wijzigd. S . 294. 22 Mei. 

Gemeentebestnur. 
- Beslui t tot schorsing van het beslu it va n 

den raad der gemeente Leiden van 28 Apri l 
193 3, strekkende tot inwillig ing van het ver
wek van het raads lid D. A. van Eck, om 
aan den burgemeester inlichtingen te mogen 
vragen met betrekki ng tot het we igeren van 
toestemming tot het houden van een optoch t 
op 1 M ei aan het Mei-comi té ui t de arbei 
dersbeweging . S . 295. 22 Mei. 

Vlsscberlj. 
- Beslui t tot wij zi g ing van het Bijzonder 

Visscherij reglement III (Stbl. 1932, n°. 315}. 
S . 296 . 23 Mei. 

Woningwet. 
- Beslui t tot ve rn ietig ing van het bes lui t va n 

den raad van Koudekerk d.d. 9 F ebruari 
1933, waarbij aa n J . G. Groen te R otterdam 
vergunni ng is verl eend tot het verbouwen 
van een schuur tot drie woon huizen. 

S . 29 7. 24 Mei. 
- Beslui t tot vernietig ing van het beslu it van 

Gedeputeerde Sta ten van N oordho lla nd d.d. 
1 0 Augustus 1932, 11°. 67, voorzoover daa l'bij 
onbewoonbaarverkl aring, door den raad van 



Amsterdam, is gehandhaafd van de wonin
gen I hoog vóó1·, II hoog vóór en II hoog 
achter in het perceel Rozenstraat 47 aldaar. 

S . 298. 24 Mei. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Wisch d.d. 30 December 1932, 
waarbij aan B. H. Hofs Jr. te Varsseveld 
vergunning is verleend tot uitbreiding van 
zijn werkplaats op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Varsseveld, sectie B, n°. 
3257. S . 299 . 24 l\1ei. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den raad van Ridderkerk d.d. 19 Augustus 
1932, waarbij aan D. de V.7aard te Rijsoord 
ontheffing is verleend van bepalingen betref
fende de overdracht van grond enz. in ver
band met een door hem gevraagde vergun
ning voor de uitvoering van een bouwplan. 

S. 300. 26 Mei. 
'l'ractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
ederlandsch-Indië van het Verdrag van 

Genève van 14 December 1928, met bijbe
hoorend protocol, betreffende economische 
statistieken (Stbl. 1932, n°. 495). 

S. 301. 26 Mei . 
Begrootln g·en en rekenin gen. 
-- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, een 
restant op een arti kei van het elfde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1932 wordt toegevoegd aan het overeenkom
stige artikel van het elfde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 

S. 302. 30 Mei . 
Wonlng·wet. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad van Vriezenveen d.d. 5 Mei 1932, 
waarbij aan J. H. Vetker aldaar een bouw
vergunning is verleend. S . 303. 3 Juni. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noordhol land d.d. 
16 Maart 1932, n °. 134, voorzoover daarbij 
onbewoonbaarverkl aring, door den raad van 
Amsterdam, is gehandhaafd van de boven
woningen I, II en III hoog, rechts en links, 
in het perceel Lauriersgracht 78 aldaar. 

S. 304. 3 Juni. 
Rechtswezen. . 
- Besluit bepalende het tijdstip van inwer

kingtreding van de wet van 3 December 
1932, S. 575, tot verdere ontwikkeling van de 
berechting van burgerlijke en handelszaken 
door eene enkelvoudige kamer der rechtbank. 

S . 305 . 6 Juni. 
Rijksambtenaren en -werklleden. 
- Besluit, houdende wijziging van den alge

meenen maatregel van bestuur van 26 Augus
tus 1931 (Stbl. n°. 384). S. 306. 6 Juni. 

Landsdrukkerij. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 9 September 1918, S. 546, hou
dende vaststelling van bepalingen nopens de 
verkrijgbaarstelling van drnkwerken, welke 
door de A lgemeene L andsdrukkerij worden 
u itgegeven. S . 307. 7 Juni. 

l{rankzlnnlg·en en Idioten. 
- Bes lui t, houdende aanwijzing van het Pae

dologisch Insti tuut, Vossiusstraat n °. 56 te 

Amsterdam, staande onder het bestuur van 
de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging 
van idioten en achterlijke kinderen, geves
tigd te Utrecht, als eene inrichting, die niet 
als een gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wanneer daarin meer dan 
twee krankzinnigen worden verp leegd. 

S. 308. 7 Juni . 
Indië. (Nederl.) 
- Bes! uit tot wijziging van de Instructie en 

verdere bepalingen voor de Algemeene Re
kenkamer in Nederlandsch-Indië. 

S. 309. 7 Juni. 
Landbouwcrlslswet. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 25 , lid 1 

en 5, der Landbouw-crisiswet-1933. (Regle
ment-Centrale-Commissie-1933.) 

S. 310. 8 Juni . 
Sociale Zaken. 
- Besluit tot instelling van een Departement 

van Algemeen Bestuur dat den naam zal 
dragen van Ministerie van Sociale Zaken en 
tot wijziging van den naam van het Ministe
rie van Economische Za ken en Arbeid. 

S. 311. 8 Juni. 
Onderwij s. (Hoog·er) 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 3 December 1878, S. 174, tot 
regeling van het beheer, door curatoren der 
Rijksuniversiteiten te voeren, en van hunnen 
overigen werkkring. S. 312. 8 Juni . 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en wethouders van de ge
meente Ameide van 27 Februari 1933, tot 
ontslag van den heer H. H. v. d. Brink te 
Vianen, . a ls waarnemend keuringsveearts, 
hoofd van dienst van Ameide, en tot benoe
ming van den heer A . J. Peters te Rhenen, 
als zoodanig. S. 313. 8 Juni . 

Woningwet. 
- Besluit tot vernietiging van het bes luit van 

den raad · van Apeldoorn van 22 Septem,h · • 
1932, waarbij in beroep is gehandhaafd de 
weigering, door burgemeester en wethouders, 
van vergunning voor den bouw van een huis 
op het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Apeldoorn, sect ie H, n°. 5388 (ged.). 

S. 314. 8 Juni. 
Warenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

slui t van 18 Maart 1921, S. 592, laatstel ij k 
gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 24 
Januari 1931, S. 19, tot uitvoering van arti
kel 13 der W arenwet. S . 315. 8 Juni . 

Ond erwijs . (Hoog·er) 
- Besluit tot aanvulling van het reg lement 

voor de Technische Hoogeschool, vastgeste ld 
bij Koninklijk besluit van 24 J un i 1905 , S. 
215, laatstelij k gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 10 Januari 1927 (Stbl. n°. 3) . 

S. 316. 9 Juni. 
Geme·entebestuur. 
- Bes lu it tot schorsing van het beslui t van 

den raad van Zuilen d.d. 24 Mei 1933, waar
bij aan burgemeester en wethouders dier ge
meente is opgedragen vergunning te ver
leenen voor een bouwplan van F . Avezaat 
a ldaar. S . 317 . 10 Juni. 



ncmelijk is, dat de t,·amdienst daardoor ,·en
d.ab el zou worden gemaakt. - Te,·echt is ap
pellant opgekomen tegen door Ged. Staten 
aan de vergunning verbonden voorw=rden, 
1ca.ardoor in strijd ,net het vergunningstelsel 
Ged. Staten eigemnachtig in de gestie van 
het bei!Jrijf zouden ingrijpen, als gevolg 
wa.a,·van de exploitatie van den autobus
dienst van den onderne,ne,· naar Ged. Staten 
zou wo,·den verl egd. 21 Juni. 

Gemeentcbelasting·en. 
- Arrest van den Hoogen Ra.ad. (R einigings

r·echten Ha,·lingen.) - De in art. 287 Geni.
wet gestelde eiseh, dat de heffing ter zake 
van het geb1·uik of genot van diensten , als 
hie,· bedoeld, zich moet richten, na.ar het 
gebruik, dat van die diensten wordt gemaakt, 
br;engt wèl m ede, dat de heffing niet van 
het gebr<uik niag worden losge,na.akt, doch 
n iet, dat elk ve1'Schillend gebruik mo et wor
den belast. 21 Juni. 

)Iotor- en Rijwlelwet. 
- A,nst van den Hoogen R=d. (Mot. - en 

Rijw.wet art . 22.) - ,,Het zich als best,,u,·
de,· bevinden n~et een ,notorrijtuig op een 
bepaald aangewezen plaats" l evert - ook 
al is deze omsch1-ijving ontleend aan het des
bet,·e ff end wettelijk voorschrift - een feite
lijk voldoende nauwkeu,·ig o,nsch,-even ge
lfraging op om te kunnen gelden als opgave 
van het feit als in a,·t. 261 S v . bedo eld. -
I . c. ko,nen de laatste twee in a,·t. 22 lid 1 
M ot.- en Rijw.Regl. geno e,nde ged,·agingen 
niet in a.an1ne1·king, daa,· all een het ,,zich 
bevinden" is te laste gel egd en niet zich 
do en of laten bevinden. - Nu vaststa.at, dat 
vi'Tbalisant ten tijde en te,· plaatse als dagv . 
v ermeld het motorrijtuig heeft aanget,·offen, 
terwijl verd. achter het stuu,· zat, is daarin 
t e,·echt gezien het zich doo,· req. ,net het 
moto,·rijtuig bevinden. Niet juist is de be
wering van 1·eq. , dat het "zich bevinden" 
door den bestuurde,· alleen dan plaats vindt , 
,cam1 eer de brstuurder niet in het motor-
1·ijtuig is geze ten, doch e,· naast op den weg 
staat , immers zich "in di1',ect contact met 
den we g bevindt". 26 J uni. 

Yog·elwet. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Vog elwet 

art. 2.) - Van ieniand, die nog geen vogel s 
,laadwerkelij k bem·achtigt of be1nachtigd 
heeft, doch slechts voorb ere-idende 1naatrege
le11, daarto e hee ft genomen , kan niet wo,·àen 
gezegd, dat hij "vogels vangt". - H. R . 
ontslaat van rechtsvervolging. - ( A 111lers 
Adv.-Gen . Wijnveldt.) 26 J uni . 

.rachtwet. 
- An·est van den H oogen Raad. (Jachtw et 

1923 ar·t. 54.) - JJe Rechtb. heeft de t.l.l . : 
dat req. . . . . een konijn heeft opgespoo,·d, 
gedood en bemachtigd, niet opgevat als de 
t.l.l . van één sam engestelde handeling, te 
welln he t b e1nac lttig en van een konijn door 
Aet na opsporing te dooden, doch als een 
l.l.l . van een drietal op zich zelf staande 
handelingen, - het opsporen, het dooden en 
het bemachtigen, zoodat nu d e Rechtbank. 
het opspo,·en en dooden niet bewezen acht, 
nog beslist ,noet worden over het be,nachti
gen , waarbij zij blijkbaar aannee1nt, dat de 
t.l .l. een levend konijn betref t. - Deze op
valling is niet in strijd met de bewoo,·dingen 
d er t.l.l. - Waar blijkens de ve,·klaring van 
1·eq. zel f dP buks mede gediend heef t om 
h.et konijn te bemar·htigen, mocht vernieti-

ging, da.a1·van krachtens art. 354 Sv. worden 
gelast. 26 Juni. 

Motor- en Rijwlelwet. 
- A1'1'est van den Hoogen Ra.ad. (Motor- en 

Rijw.regl. art. 73.) - In ve,·band nvet req.'s 
uitd,·ukelijke ontkenning van den doorgang 
niet te hebben vrijgelaten is in een ve1'11!el
ding zonder ,nee,·, dat het uitzicht op be
doeld rnmt van sa,nenkomst der wegen door 
struiken was bele1nmerd, niet als een be
hoorlifk beroep op ove1·n1,aclit te beschouwen. 
- Waar die v,ermelding ook niet opl evert 
een beroep op de bepaling van a,·t. 73 lid 2 
Mot.- en Rijw.R egl., daar req. niet beweerd 
heeft, dat hij de andere auto niet heeft kun
nen zien, is er geen sp1·ake van een st,·af
ititsluitingsgrond t. a. waarvan een bepaalde 
,net redenen omkleede beslissing had moeten 
wo,·den gegeven. 26 Juni . 

Winkelsluitingswet. 
- Arrest van d en Hoogen Raad. (Winkelslui

tingswet a,·tt. 6 en 10.) - A,·t . 8 v . d. Ver
ordening op de Winkelsluiting van Amster
dam is gegeve,~ kracht ens art. 6 Winkel
sluitingswet 1930, waarbij, anders dan voo,· 
de ve1·01·deningen steunend op a,·t . 9 lid 1 
di er wet, niet vereischt wo,·dt dat bijzondere 
oni'standigheden afwijkingen van de bepa
lingen dier wet in een e gem eente gewenscht 
·maken. - Al spree kt art. 6 van ,,alle of 
bepaalde gro epen van winkels" , toch is het 
de kennelijke strekking dier bepaling de 
da.a,·bij aan den gemeenteraad gegeven be
voegdheid ook toe te kennen voor één be
paalde groep van winkels. - Kappers- en 
barbie,·swinkels vor,nen een bepaalde groep 
van winkels. - JJe 1·uime bevoegdheid door 
a,·t. 6 Win kelsl. 1vet aan den gem eenteraad 
gegeven sl1tit uit den aa,·d der zaak in zich 
het ,·echt van den raad o,n voor bepaalde 
dagen in het ja.a,· ontheffing van het slui
tingsgebod te verleen en . - Van onderl inge 
tegenstrijdigheid in de t.l.l. is geen sprake. 
- Bij de qual i ficat ie is uitgegaan van de 
opvatting, dat req. krachtens het bepaalde 
in a,·t . 10 lid 3 der Winkelsl·uitingswet ten 
deze aansprakelijk is te achten voor eens 
anders handeling, zul.ks ten onrechte, daar 
het bewezenverklaa,·de opleve,·t een eigen 
handeling van requirant . 26 J uni . 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 38 j 0
• a,·t. 17.) - E en onderwijzei· 

die ingeval van handhaving van eene door 
den Raad ontslagen onderwijzeres, als man
nelijke aan de school ve,·bonden leerkracht 
kans loopt v oor on ü;lag in aan 1n erking t e 
worden gebracht is belanghebbende in den 
zin van art. 17 l e lid bij de vernietiging 
van het besluit van Ged. Staten, dat strekt 
tot handhaving van de onderwijzeres. - Nu 
1noet worden aangenomen dat het belang van 
he t onderwijs, in het bijzonder het hand
werkonderwijs , aan de school handhaving 
van de tweede onderwijzeres vordert, is doo1· 
den Ra.ad ten onrechte tot het ontslag van 
deze onderwijze,·es, als deg ene der onderwijs
krachten, die het ko,·t st in dienst was, be
sloten . 26 J uni. 

- Koninklijk beslitit . ( Lage,· Onderwijswet 
1920.) - Verandering van inrichting van 
een bijzondere lage,·e school. Art. 72. - Een 
aanvraag tot medewe1·king behoo,·t te geschie
den vóó1· de ve,·andering heeft plaats ge
vonden. 26 J uni. 



- Koninklij k besluit . ( Lage,· Onde,·wijswet 
1920 a,·t . 51.) - Onder "buitenland" in het 
7e l id is Nederlandsch-Indië nie t begrepen. 

27 J uni. 
On teigening·swet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( Rv . art . 

406 ; Onteig.wet artt. 57, 92, 92a.) - B e
houdens de uitzondering in art. 92 zelf ge
noem,d, laat dit art. het beginsel van art. 40, 
dat ter bepaling van de werkelijke waarde 
1·ekening dient te worden gehouden met alle 
omstandigheden, welke op die waarde van 
invloed zijn, onve,·let. - D e R echtb. heeft 
het beg1·ip ,,,·egelen" in art. 92a te eng op
gevat door daarin aan te brengen de beper
kingen, vooreerst, dat onder regelen slechts 
zijn te ventaan de dwing ende normen, in 
wett elijke voorschriften geformuleerd of do o,· 
gewoonte t'ot ,·echt geworden en voo1·ts, dat 
onder de regelen betreffende den afstand 
van g1·ond slechts zijn te begrijpen, die, welke 
van invloed zijn op de hoeveelheid grond, 
wel ke moet worden afgestaan. - D e "in de 
gemeente geldende r egelen" 11weten integen
deel worden opgevat als te bedoelen het ge
heel van de voorsch,·iften, gebruiken en 011i
standigheden, waaraan in den · regel degene, 
die in de gemeente grond als bouwte,-rein 
in exploitatie wenscht te b,·engen, zich heef t 
en zich pleegt te onderwe,·pen, m. a . w. de 
regelmatig te dien aanzien gevolgde prak
tijk, welke mede kan betreffen de voorwaar
de,. waaronder· de ge1neente gewoon is van 
den exploitant grond voor openbare wegen 
ove1· te nemen. - Op die basis zal de R ech t
bank -alsnog hebben te onderzoeken in hoe
verre de hier geldende r egel en op d e waar
debepaling van den onderhavigen bouw
grond van invl oed zijn. - Anders P roc.-Gen. 
T ak. - Wan nee,· bij een onteigening in het 
belang der volkshuisvesting ove1· schending 
van a1·t. 57 Onteig .wet wordt geklaagd, moet 
art. 96 in het middel wo,·den aangehaald . 
( Proc .-Gen. T ak: het middel is ongeg1·ond, 
daa1·gelaten nog, dat all e belang daarbij 
ontbreekt). 28 Juni. 

Ambtenarenwet. 
- B eslissing Centrale R aad van B eroep ( A mb-

, tenarenwet) . - Nu de Ambtenarenwet 1929 
te,· zake geen special e bepaling bevat staat 
van schending, vóór 1 M aart 1933, van op 
art. 125 dezer wet berits lend aw,btenaren
recht geen beroep open bij de ambtenaren
gerechten en den Central en R aad van B e
ro ep. 29 J uni. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- K oninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920, art. 13.) - D e omstandigheid, dat de 
kinderen een school , gel egen binnen de zone 
van 4 km , zouden kunnen bezoeken, is geen 
nieuwe omstandigheid, op grond waarvan 
eene eenmaal toegekende ve1·goeding kan 
worden gewijzigd of ingetrokken, daar deze 
school roeds bestond en to egankelijk was 
voor bedo elde kinderen toen de Raad de ge
vraagde t egemoetkoming voor het bezoe ken 
van een verder dan 4 km verwijderde school 
verl eend e. 30 J uni. 

Hinderwet. 
- K oninklij/c besluit. (H inderwet art . 17.) -

Wanneer de ondervinding de noodzakelijk
heid niet ondubbelzinnig hee ft aangetoond, 
'mogen, geen nieuwe, zel fs weinig bezwa1·en
de, vo o1·waarden worden opgel egd. 

3 Jul i. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 39.) -

Nu B. en W. zich uitdrukkelijk en zond er 
eenig voo,·behoud, als in art. 3 K. B. 3 Nov. 
1930 n°. 41 tot uit voering van art. 39 Ar
menwet bedoeld, bereid hebben verklaard d e 
verplegingskosten van den armlastige krank
zinnige voor ,·ekening hunner gemeente t e 
nemen, is de ve1·plichting dezer gmeente, o,n 
die kosten te betalen, gewestigd, en kan op 
deze be·reidverklaring niet worden tenigge
kom en. 8 J"li. 

Belemmerlngenwet-Verordenlng·en. 
- Koninklijk besluit . (Belemrneringenwet Ver-

01·deningen, art. 2.) - Eene voorwaarde, 
door een polderbestiiur aan eene door dat 
bestuur verleende vergunning ve,·bonden, 
strekkende tot ve,·goeding van kosten van 
con tr,,le op de naleving van de voorwaar
den, waaronder de vergunning is verleend, 
ve,·draagt zich niet rnet art. 2 , daa1· h,et toe
zicht op die nal eving voor een we1·k als het 
onderwe,·pelijke van betrekelijk geringen om
vang en eenvoudigen aa1·d is en derhalve 
1noet worden geacht te behooren tot de al
gemeene taak van het polderbestuur . 

10 Jul i . 
Merkenwet. 
- A,-,·est van den H oogen Raad. ( M erken

wet .) - De r echter behoeft bij de beslissing 
der vraag, of tussthen een ingeschreven 1nerk 
en dat, waarop een ander voor dezelfde soort 
van waren ,·echt heeft, geheele of hoofdza
kelijke overeenstemrning bestaat en verwar
ring uit dien hoofde bij het publiek is te 
duch ten, zich nie t tot een bloote ve1·gelijki11g 
der beide ,nerken te beperken, doc h ,nag 
ook l etten op bijzondere omstandigheden, 
wel ke den indruk, door die 1ne1· ken op het 
publiek gemaakt, en daarmede het onder·
l ing onderscheidend vermo gen d ier 111 erken 
bepalen. H et H of heeft dus - door, op 
grond van de ove1·groote bekendhei,l, welke 
het 1ne1·k A spirin bij het publiek geniet en 
de g,·o otere nauw gezetheid, welke in verband 
daa1'1nede bij het koopend publiek is te ve1·
waehten, te beslissen, dat verwa,-ring ,net 
het merk A sidin noch ten gevolg e eener door 
dat merk op te u:ekken herinnering aan de 
klankvoorstelling van het me1·k Aspi1-in noch 
iát ande,·en hoof-de bij het publiek is te duch
ten - geen de,· in het middel aangehaalde 
artikelen geschonden. 11 J uli. 

W atersehappen. 
- K oninklijk besluit. (Keurenwet art. 9.) -

D e bepaling in een keur, k1·achtens welke 
het verboden is, binnen een afstand va11 
10 ·m, gem,eten uit den bovenkant v an d en,. 
oever, ge bouwen of getimmerten te plaat
sen, wel ke, hetzij door hunne inrichting, 
hetzij door het geb1-uik, dat e1· van zal wo1·
den gemaakt, di1-ect of indirect aanleiding 
kunnen geven tot beschadiging van den 
oeve1· of tot verzanding van de leiding, is 
de,-,nate vaag en onbestemd, dat zij niet ·kan 
worden go edgekeurd. - Evenmin is toelaat 
baar een ve1·bod om op de oeve,·s pluim- of 
ander vee te laten loopen, daar deze bepa· 
ling het normale gebruik te zeer bemoei
lijkt van de aan d e weteringen en l eide
graven gel egen weidegronden . 14 J ul i. 

Gemeentebestuur. 
- K oninklij k beslui t . (Gemeentewet a1·t. 241! .) 

- Z oolang de gemeente nog beschikt over 
een groot rese1·vefonds en de belastingen 



niet tot het maxi1num zijn opgevoerd, is 
een beroep op de kassen van R ijk en P ro
vincie tot steun van de ge,neen tehuishou
ding niet toelaatbaa,· . B ovendien staat de 
omstandigheid, dat de begrooting is slui
tend gernaakt door een inkomstpost ( onder
stand in de gewone kosten van de gemeente
lijke huishouding), waarvan het onzeker is 
of op de ontvangst daarvan kan wo,·den 
ge,·ekend, aan de goedkeuring der begroo
ting in den weg. 17 J ul i . 

Weg·enwet. 
- R ondscMijven van Gedeputee,·de Staten 

van Overijssel 3e A fd. n°. 6370/5666, aan 
de gemeentebesturen in Ove,ijssel , betref fen
de uitvoering W egen wet . 18 J uli. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( L ager Onderwijswet 

1920 art. 13.) - Nu de voo,· het kind ge
wen:ichte school van de plaats, waa,· de 
vader voor zijn woonschip l igplaats hee f t 
gekozen, niet be:·ei kbaar ts langs een min
der dan 4 km l-a.ngen weg, welke over den 
ge heelen afstand behoorlijk begaanbaar is, 
en de voor het kind ,ninst bezwarende route 
,neer dan 4 km bed,·aagt, zijn Ged . Staten 
terecht van oordeel, dat d e schoolweg voor 
di t kind langs dezen laatsten we g behooi·t 
te worden gem eten. D e v ,·aag of van appel
lant . gevergd kan worde,~ dat hij zijn woon
schip verl egt, waardoo,· de afstand tot de 
school zou wo,·den bekort, kan geen punt 
van overweging ui tmaken , daar alleen van 
belan g is waar de ouders de woning geves
tigd hebben. 24 J uli . 

Jtljksam bte naren en -werldleden. 
- Rondschrijven van den Ministe,· van Staat , 

V oorz'itt e,· van den R aad van Ministe,·s, n°. 
327, K abinet M. R ., aan H eeren Ministers, 
bet,·eff ende wij ziging A lgem een Rijksambte
narenregle11tent . 24 J uli. 

Onteigen ing·. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteige

ningswet artt. 40, 92.) - Indien een be
paald terrein in de gunstige omstandigheid 
ve,·kee,·t, dat het· ligt aan een reeds bestaan
den openbaren weg, m et het gevol g dat de 
gemeente bouwvergunning niet zal kunnen 
weigeren en haa,· geen m iddel ten dienste 
staat 011, kosten van wegaanl eg ten laste 
van den bouwondernem er te brengen, rnag 
en 1noet bij de bepaling de,· werkelijke waar
de ,net deze omstandigheid ,·ekening worden 
gehouden. B ebouwingsfactor van 60 pct . aan
genornen in verband m et de in de gem eente 
geldende regel ing betreffende afstand van 
g,·ond voor open bare verkeerswegen . - (Cfm. 
conclusie P1·oc.-Gen. T ak.) 25 J ul i. 

Luchtvaart. 
- A 1'1·est van den H oogen R aad. ( Luchtvaart

wet art . 39, Onteigeningswet a,·t. 37.) - De 
vaststelling de,· schade volgens de Lucht
v aartweg behoort evenal,s die v ol r1ens d e 
Onteigeningswet te geschieden zonde,· eenige 
gebonden heid aan den eventueel door par
tij en aangegeven aard der schade. - Con- , 
form. conclusie P. -G. T ak, die " erwijst naa·r 
arrest van 25 J uni 1928, W . 11892, N. J . 
1928, blz . 1241.) 25 J uli. 

Ontelg·enln g. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Luchtvaart

wet art. 39, Onteigeningswet a1·t. 37.) - De 

vast.~telling der schade volgens de Lucht
vaartweg behooi·t evenals die volgens de 
Onteigeningswet te geschieden zonde,· eenige 
gebonden heid aan den eventueel doo,· pail' 

tijen aangegeven aar·d der schade. - Con
form conclusie P. -G. Tak, die verwijst naar 
arrest van 25 J uni 1928, W . 11892, N. J . 
1928, bl z. 1241.) 25 J uli. 

- A rrest van den H oo gen R aad. ( Onteige
ningswet artt. 22 , 41, 50. ) - A ,·t. 50 de,· 
Onteigeningswet voorzie t niet ·in het geval 
dat eenerzijds de onteigening van zekere in 
d e dagvaarding opgenomen pen eel en wo,·dt 
uitgesproken en de kosten-veroordeel ing in
gevolge het arti kel op den grondslag van 
ve,·gelij king tusschen het aangebodene en 
het toegewezene plaats heef t, terwijl ande1·
zijd.<; ten aanzien van andere, in d e dag
vaa,·ding gem elde pe,•c,eelen de onteigening 
niet geschiedt e1b de vorde1·ing niet-ontvan
kel ijk wordt verklaa,·d . - T oepasselijkheid 
van art. 56 R v . in dat geval. - Door de 
veroordeeling van de onteigenende partij tot 
het maken van bepaalde door haar na de 
dagvaarding aangeboden we1·ken waardoor 
de ont'eigende niet in voordeeliger vermo
genstoestand komt wo1·dt het den onteigende 
toegewezen bedmg niet verhoo gd. (Gfni. 
conclusie P roc .-Gen . Ta k.) - M et de 1noge
lijkheid van beperking der waardeverminde
ring van het overblijvende do or wij zi ging der 
indeeling van de gronden is ,·ekening te 
houden (19 boerderijen, door I(anaal door
sneden, zouden ter verkrijging van een bete
n n to estand gedeelt elijk opgeheven en ge
d,eel telij k samengevoegd kunnen worden.) -
Geen vergoeding voo,· schade ten gevolge 
van de omstandigheid dat een ged eelt'e van 
het overblijvend e niet m eer onder d e Na
tuurschoonwet 1928 geran gschi kt zal worden 
waardoor de onteigende hooge·re belasting 
dan te voren zal m oeten betal en . 25 Juli . 

Onderwijs. (Lag·er) 
- K oninkl ij k beslui t. (L age,· Onderwijswet 

1920, art. 21 j 0
• 23.) - Ged. Staten hebben 

te,·echt, nadat zij het jaa,· te ,vó,·cn aan een 
raadsbesluit tot opheffing van het ve ,·volg
onderwijs goed keuring hadden onthouden, 
zich op het standpunt gesteld, toen and'-ei·
m aal een zoodanig raadsb eslttit aan hun 
goedkeuring we,·d onderworpen , dat de vraag 
of er aanl eiding is 01n het openbaar ve1·
vol gonderwijs àl dan niet te handhaven, voo,· 
zooveel noodig tel ken jare naar gelang van 
de 01nstandigheden is te beoordeelen . - De 
R aad hee f t te,·echt tot ophef fing besloten, 
nu het vervolgond er ·wijs z ich nie t in (J 1'0ot e 

belangstelling niag verheugen , te1·wijl in de 
gentPente z.eer rui1ne gel egen heid bestaat tut 
het genieten van allerl ei ander onderwijs en 
versobering der ge,neentelij ke ui tgaven van 
g1·oot belang is. 28 J uli . 

- K oninklijk beslui t . ( L a g er On d erwijswet 
1920, art . 1S.) - 1'egen den wil der ouders 
en ve,·zorgers ,nag door het genieentebestuur 
niet worden ,volstaan m et het besch·ikbaar
stell en van gemeentewege van een geschikt 
vervoerm.iddel, doch kan door de o-uder., en 
ve,·zorgers aanspraak worden gemaakt op 
steun uit de ge,neente kas , waarmee niet 
anders dan geldelijke steun kan zijn bedoeld. 

28 Juli . 



Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den raad der gemeente Haarlem van 29 Juni 
1933, n°. 1, strekkende tot vaststelling met 
ingang van 1 Juli 1933 van eene nieuwe 
tijdelijke korting op de salarissen en loonen 
van het personeel in dienst dier gemeente. 

S. 407. 28 Juli . 
On1lerwijs. (Lager) 
- Besluit, houdende beschikking op het be

roep, ingesteld door den raad der gemeente 
Baarn tegen het bes! uit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 18 Oot.ober 1932, 3de 
afdeeling, n°. 3242/2672, waarbij goedkeu-
1·ing is onthouden aan zijn besluit van 7 
October 1932, waarbij, onder intrekking van 
zijn besluit van 13 Augustus 1926, goedge
keurd door de Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bij besluit van 14 September 1926, 
3de afdeeling, n°. 2351/1823, - I. aan de 
onderwijzers en onderwijzeressen der open
bare schol en voor lager onderwijs en der 
bijzondere scholen, a ls bedoel<;! in artike l 97 
der Lager-onderwijswet 1920, die zijn aan
gewezen tot eventueelen plaatsvervanger van 
het hoofd der school, een vaste be looning is 
toegekend van f 50 per jaar; - II. aan 
de onder I bedoelde onderwijzers en on
derwijzeressen, die het hoofd der school 
onafgebroken vervangen gedurende langer 
dan dertig dagen - voor de berekening van 
wel ken term ij n vacanties niet worden mede
gerekend, doch de termijnen voor en na een 
vacantie worden samengeteld, indien de 
vervanging, zoo die niet door vacantie was 
onderbroken, onafgebroken zou hebben voort
geduurd - voor den t ijd dier vervanging, 
voor zoover die langer duurde dan dertig 
,fagen, een extra-belooning toe te kennen, 
bernkend naar de verhooging, welke zij als 
hoofd der school zouden gen ieten; - III. is 
bepaald , dat dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden 22 September 1931. 

S. 408. 28 Ju l i. 
Landbouw -Crlslswet. 
- Bes luit tot toepass ing van arti kel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op bloembol !en 
('1.'ee lt). S. 409. 28 Ju l i. 

- Bes! uit tot uitvoer ing van arti kei 11 der 
Landbouw-Crisiswet 1933. S . 410. 28 J ui i. 

Warenwet (Kaas) . 
- Beslui t tot wijziging van het Kaasbesluit 

Stbl. 1927, n°. 396, S. 411. 28 Juli. 
Wonin gwet. 
- Beslui t tot schors ing van het besluit van 

den raad van H eemskerk dd. 29 Juni 1933, 
waarbij aan J. Henneman a ldaar een bouw
vergunning is verl eend. S. 412. 28 J ui i. 

Onderwij s. (Hoog·er) 
- Bes lui t tot wijziging vau het Konink lijk 

bes luit van 4 Juli 1905 , S. 227, laatste lij k 
gewijzigd bij Koninklijk bes lui t van 3 Apr il 
1933, S. 132, ter u itvoer ing van artikel 33, 
onrler c, der hooger-onderwijswet. 

S. 413. 31 Ju li. 
On1lenvijs. (Lager) 
- Wet tot beperking van uitgaven, welke voor 

de openbare kassen voortvloe ien uit de uit
voering der Lager-onderwijswet 1920. 

· S. 414. 4 Augusteus. 
'l'ractaten. 
- , v et, houdende goedkeuring van de a kte 

van Bern van 2 September 1932 tot aanvul
ling van (het protocol van onderteekening 
van) het internationaal ve rd rag omtrent het 

goederenvervoer per spoorweg van 23 Octo
ber 1924. S. 415 . 4 Augustus. 

Gemeentebestuur. 
L Besluit tot vemietiging van het besluit van 

den gemeenteraad van Hu lst van 7 Oot.ober 
1932, waarbij o. m. aan C. C. van Gijsel 
aldaar een uitweg is verleend over een strook 
gemeentegrond aan den Stationsweg, aldaar. 

S. 416. 4 Augustus. 
Woningwet. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den gemeenteraad van Hulst van 7 October 
1932, waarbij o. m. aan C. C. van Gijsel 
a ldaar een uitweg is verleend over een strook 
gemeentegrond aan den Stationsweg, aldaar. 

Rechten van In-, uit 
- Wet tot verleening 

voegdheden . 
La111lbouw- Crlslswet. 

S . 416 . 4 Augustus. 
en doorvoer. 
van enkele retors iebe

S. 417. 5 Augustus. 

- Wet tot wijziging van de Landbouw-Crisis-
wet 1933. S. 418. 5 Augustus. 

Rechten van In-, uit- en doorvoer. 
- W et, houdende nadere wijzig ing van de wet 

van 19 December 1931, S. 527, tot tijdel ijke 
heffing van een bijwndet· invoerrecht op 
benzine. S. 419. 5 Augustus. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Wet tot wijziging en aanv ulling van de 

hooger-onderwijswet. S . 420. 7 Augustus. 
aturallsatie. 

- Wet, houdende naturalisatie van M. Bal 
kenhol en 19 anrlernn. S. 421. 7 Augustus. 

- Wet, houdende naturalisatie van J. B. van 
der Fels en 20 anderen. S. 422. 7 Augustus. 

- Wet, houdende natural i at ie van B. Boers 
en 20 anderen. S. 423. 7 Augustus. 

- Wet, houdende natura! isatie van J. B. 
Beyer en 20 anderen. S. 424. 7 Augustus. 

- Wet, houdende naturalisatie van A. Appak 
en 19 anderen. S. 425. 7 Augustus. 

- Wet, houdende natura ! isat ie van A. J·. 
Arentsen en 19 anderen. 

S. 426. 7 Augustus . 
- Wet, houdende naturnli sat ie van E. R. 

Behrend en 20 a ndol'en. 
S. 427. 7 Augustus. 

- Wet, houdende naturalisatie van J. G. 
Arentzen en 20 anderen. 

S. 428 . 7 Augustus. 
- Wet, houdende naturalisatie van B . R. M. 

Batas en 18 anderen. S . 429 . 7 Augustus. 
- Wet, houdende naturalisatie van V{. H. 

Bouten en 19 anderen. S . 430. 7 A ugustus. 
Rij ksbelas tin g·en. 
- Wet tot wijzig ing en aanv ulling van de wet 

van 22 Mei 1845, S . 22, op de invordering 
van 's Rijks directe belastingen. 

S. 431. 7 Augustus. 
Registratiewet. 
- Wet tot aan vuil ing en wijziging van de 

R egistratiewet 1917. S. 432. 7 Augustus. 
Rechten van In-, uit- en doorvoer. 
- Wet, houdende aanvulling van de Wet van 

18 J uli 1930, S. 294, tot rege ling van den 
uitvoer van uien. S. 433. 7 Augustus. 

- Wet tot regeling van den invoer van gort. 
S. 434. 7 Augustus. 

Begrootlngen en Rekenlng·en. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

t iende hoofdstuk de r Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. S. 435. 7 Augustus. 

Rechten van Ju-, uit- en 1loorvoer. 
-- Beslui t ter uitvoering van a rt ikel 2, vie rde 

lid , der gewijzi gde wet van 19 December 



1931, S . 527, tot t ijdelijke heffin g van een 
bijzonder invoerrecht op benzine. 

S. 43 6. 7 Augustus. 
Gemeentebestuur. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Le iden van 28 April 
1933, tot inwillig ing van het verzoek van 
het raadslid D. A. van Eck, om aan den 
burgemeester inlichtingen te mogen vragen 
met betrekking tot het weigeren van toe
stemming tot het houden van een optocht op 
1 Mei aan het Mei-comité uit de arbe iders
beweging. S. 437 . 7 Augustus . 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad der gemeente Haarlem van 12 
April 1933, tot inwilliging van het verzoek 
van het raadsl id Joosten om aan burgemees
ter en wethouders vragen te stellen. 

S. 438. 7 Augustus . 
Woningwet. 
- Beslui t tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Vriezenveen d .d. 5 Mei 1933, 
waarbij aan J . H. Vetker aldaar een bouw
vergunning is verleend. S . 439. 9 Augustus. 

Landbouw-Crlslswet. 
- Besluit tot toepassing van de ar tikelen 10 

en 12 der Landbouw-Crisiswet 1933 op 
bloembollen (Export) . S. 440 . 9 Augustus . 

- Besluit tot toepassing van de arti kel en 8, 9, 
10b en 11 der Landbouw-Crisiswet 1933 op 
granen . S . 441. 11 Augustus . 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van eenige bepalingen der 
Landbouw-Crisiswet 1933, zooa ls die wet is 
gewijzigd bij de wet van den 5den Augustus 
1933 (Stbl. n°. 418). S . 442. 11 Augustus . 

- Bes lui t ter u itvoering van a r t ikel 10 b der 
L andbouw-Crisiswet 1933. 

S. 443. 11 Augustus. 
- Besluit tot toepassing van a r tikel 9 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 op bloembollen 
(Handel ). S. 444. 11 Augustus. 

Scheepvaart. 
- Besluit, houdende bepal ingen omtrent de 

vrijstell iug van meting van Finsche zee
schepen. S. 445. 14 Augustus. 

Iüankzlnnig·en en Idioten. 
- Besluit, houdende aanwijzing van het ge

bouw Plantage Parklaan 15 te Amsterdam , 
staande onder het bestuur van de Vereeni
ging Centraal Israëlietisch Krankzinnigen 
gesticht in Nederland, als eene inricht ing, 
die niet a ls krankzinnigengesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

S. 446 . 14 Augustus. 
Raad van State. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 September 1862, S . 
174, houdende voorschriften ter ui tvoering 
van de wet van 21 December 1861 , S . 129, 
regelende de zam enstelling en de bevoegd
heid van den Raad van State. 

S . 448. 1 4 Augustus. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Lonneker van 22 
Juni 1933, 11 °. 79, tot inwillig ing van het 
verzoek van het raadslid H. Krommendijk 
om den burgemeester te interpell eeren over 
het door hem , burgemeester , gegeven bevel 
tot ui tle iding van den Duitscher J urock. 

S. 449: 16 Augustus. 
Vleeschkeuringswet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 13 September 1924, S. 448, tot 
ui tvoering van artikel 2 der Vleeschken
ringswet (Stbl. 1919 , n°. 524). 

S. 450. 16 Augustus. 
Krankzinnigen en idioten. 
- Beslui t tot nadere wij ziging van het Ko

ninklijk besluit van den 19den October 1922, 
S. 565, waarbij aan de Vereeniging tot op
voeding en verpleging van idioten en achter
lijke kipderen, gevestigd te Utrecht, ver
gunning is verleend tot oprichting van een 
gestich t voor zwakzinnigen in de gemeente 
Noordwijk. S. 451. 18 Augustus. 

Spoor- en tramwegen. 
- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 

de op 23/28 Juni 19 33 in de Nederlandsche 
en in de Duitsche taal gesloten overeen
komst, houdende mildere bepalingen voor 
het vervoer per spoorweg tusschen Nederland 
en Duitschland van goederen, die ingevolge 
de internationale overeenkomst voor het goe
derenvervoer per spoorweg van 23 October 
1924 van het vervoer zijn ui tgesloten, of 
slechts voorwaardelijk ten vervoer toege
laten zijn. S . 452. 18 Augustus. 

Landbouw-Crislswet. 
- Besluit ter u itvoering van artikel 12 der 

Landbouw-Crisiswet 1933. 
S. 453. 18 Augustus. 

- Besluit tot toepassing van artikel 10b der 
Landbouw-Crisiswet 1933 op aardappelen, 
fruit, zuidvruchten en warmoezerijgewassen. 

S. 454. 23 A ugustus. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 11 September 1923, S . 439, laat
stelij k gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 December 1932, S. 652, en tot vaststelling 
van de R egelen voor de Rijkskweekscholen , 
bedoeld in arti kel 12, eerste lid , der wet van 
17 Augustus 1878, S. 127 en artikel 212 der 
Lager-onderwijswet 1920. 

S. 455. 23 Augustus. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 11 Sep tember 1923, S. 440, laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 December 1932, S . 653, tot vaststelling 
van de regel en en voorwaarden voor het 
verleenen van een Rijksbijdrage aan ge
meentelijke en bijzondere kweekscholen, be
doeld in artikel 12, derde l id, onder 1 °, der 
wet van 17 Augustus 1878, S. 127 en artikel 
214 der L ager-onderwijswet 1920, en tot re
geling van de gevolgen van het aan die 
kweekscholen af te leggen eindexamen . 

Ongevallenverzekering·. 
S. 456. 23 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 15 J ul i 1922, S. 451, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in het eerste , vierde en 
vijfde lid van artikel 111 der Ongevall enwet 
1 921 , zooal s dat l aatstelijk gewijzigd is bij 
Koninklijk beslu it van 15 September 1928, 
Stbl. n° . 366. S. 457 . 23 Augustus. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
bes] uit van 9 Januar i lû23 , S . 3, tot vast
steil ing van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 88 der Onge
vall enwet 1921. S. 45 8. 23 Augustus. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietig ing van het beslui t van 

den gemeenteraad van Cuyk c.a . ·van 30 
Juni 1932, waarbij is besloten den gemeente-



toren aldaar af te brnken. 
S. 459. 25 Augustus. 

- Besluit tot nadere verlenging van de schor
sing van het besluit van den Raad der ge
meente Beerta van 6 December 1932, strek
kende tot tewerkstelling van alle ongehuwde 
werkloozen, ouder dan 16 jaar, bij de we1Jc
verschaffing. S. 460. 25 Augustus. 

- Besluit tot nadere verlenging van de schor
sing van het besluit van den raad der ge
meente Beel'ta van 2 J anual'i 1933, strek
kende om bij de berekening van den aan 
werkloozen in de rouleerweken uit te keeren 
steun, geen aftrek toe te passen van gezins
inkomsten. S. 461. 25 Augustus. 

Onderwijs. {Hooger) 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

,harop de wet van 7 Augustus 1933, S. 420, 
tot wijziging en aanvulling der hooger-on
derwijswet, in werking za l treden. 

S. 462. 28 Augustus. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van de, bij Konink

lijk besluit van 3 Maart 1933, S. 79, bevolen, 
schorsing van een besluit van den Raad van 
Apeldoorn. S. 463. 28 Augustus . 

Vleeschkeurlng·swet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklij k 

besluit van 22 Juni 1920, S. 314, tot uit
voering van artike l 25, tweede I id, van de 
Vleeschkeuringswet (Stbl. 1919, n°. 524) . 

S. 464 . 29 Augustus. 
Landbouw• Crisis wet. 
- Besluit tot bepaling van den aanvang van 

het in artikel 1 van het Crisis-Tu inbouw
besluit 1933 I bedoelde tijdvak ten aam:ien 
van aardappelen . S . 465. 1 September. 

- Besluit tot toepassing van de artikelen 9 
en 12 der Landbouw-Crisiswet 1933 op aard
appelen. S. 466. 1 September. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Beslui t tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 4 October 1920, S. 
772, tot instelling van een Centraal Bureau 
van voorbereid ing voor ambtenarenzaken, 
laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk beslu it 
van 17 December 1928 (Stbl. n°. 463) . 

S. 466 A . 5 September. 
Geneeskunst. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de wet van 28 Juli 1933, S. 405, tot 
wijziging en aanvulling van de wet van 25 
December 1878, S. 222, houdende rege li ng 
der voorwaarden tot verkrijging der be
voegdheid van arts, tandarts, apotheker , 
vroedvrouw en apothekersbediende, in wer
king zal t,·eden. S. 467. 5 September. 

Landbouw-Crisiswet. 
- Besluit tot bepaling van den aanvang van 

het in artike l 1 van het Crisis-Tuinbouw
besl uit 1933 I bedoel de tijdvak ten aanzien 
van ananas en warn1oezerijgewassen. 

S. 468 . 9 September. 
Luchtvaart. 
- Besluit tot wijziging van het besluit van 

den 6den December 1928, tot vaststelling 
van een Regeling van het Rijkstoazicht op 
de Luchtvaart, S. 454, laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den 22sten April 1933 (Stb l. 
n°. 224). S. 469. 9 September. 

Drankwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 
ovember 1932, waarbij, met vernietiging 

van het bes! uit van burgemeester en ,vet-

houders van Doorn van 29 Juni 1932, de 
door H. van Harten te Doorn gevraagde 
slij tvergunning werd geweigerd . 

S . 470. 11 September. 
Posterij en g·lro. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

bes luit 1925 (Stbl. n° . 396) . 
S . 471. 11 September. 

Beg·rootingen en Rekeningen. 
- Beslui t, waarbij met toepassing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet, S . 1927, n°. 259, 
restanten op enkele artike len van het V de 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 472. 12 September. 

Oncl.erwijs. (Middelbaar) 
- Besluit, houdende wijziging en aanvulling 

van het Koninklijk besluit van 31 Mei 1926, 
S. 159, tot nadere uitvoering van artikel 16 
en artikel 28, vie rde lid, der Nijverheids-on
denvijswet, zooals dat laatste lijk is gewijzigd 
en aangevuld bij Koninklijk besluit van 27 
Juni 1933 (Stbl. n° . 339). 

S. 473. 12 September. 
Invalidltelts- en ouderdomsverzekering·. 
- Besluit tot nadere wijzi ging van het Ko

ninklijk besluit van 17 September 1921, S . 
1067, houdende bevel tot vervaardig ing voor 
a lle loonkl a·ssen van rentezegels ten bewijze 
van de betaling van vier, negen en dertien 
premiën en tot vaststelling van de morhilen 
dier rentezegels, gewijzigd bij Koninklijk be
sluit van 1 Augustus 1924 (Stbl. n°. 401). 

::l. 474. 14 September. 
Woningwet. 
- Beslu it tot vemietiging van het besluit van 

den raad van Noordwijk dd . 22 Juli 1932, 
waarbij is gehandhaafd de weigering van 
een, door J. \Varmenhoven Czn. gevraagde 
vergunning voor den bouw van een bloerr,
bollenschuur en een keuken. 

S. 474 A. 14 September. 
Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het bijzon

der reglement van politie voor sluizen en 
bruggen, onder beheer van het Rijk, in den 
waterweg van Amsterdam naar Rotterdam, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 
1892, S. 119 en het laatst gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 19 December 1931 (Stbl. 
n°. 533). S . 475 . 14 September. 

Strafrecht en strafvordering. 
- Wet, houdende aanvulling van het Wetboek 

van Strafrecht met het oog op kl eedingstuk
ken en onderscheidingsteekenen, welke uit
drukking zijn van een bepaald staatkundig 
streven. S. 476. 15 September . 

Onderwijs. (Hooger) 
- Wet tot tijdelijke aanvulling van de hooger-

onderwijswet. S . 477. 15 September . 
Mllltaire Zaken. 
- Besluit tot "·ijziging van het R eglement 

voor de Koninklijke Mil itaire Academie. 

Gemeentebestu nr. 
S. 4 ï8. 16 September. 

- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 
den raad der gemeente Barneveld dd . 6 
December 1932, n°. 242, waarbij met ingang 
van 1 J anuari 1933 aan den heer B . Plai
zier ongevraagd eervol ontslag wordt ver
leend a ls tijdelijk boekhouder dor Gasfabriek 
en met ingang van 1 Januari 1933 wordt 



INHOUD 

H et cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit . (Annen wet art . 35 j 0

• 

art . 84.) - Den ge,neentemad komt het 
recht van be,·oep niet toe tegen een e doo1· 
Ged. Staten 01ntrent eenig punt gegeven 
uitspraak, u:aarbij hij ten volle in het gelijk 
is gesteld. - Aan de bij a,·t. 35 aan Ged. 
Staten opgel egde verplichting tot het be
slissen ove1· door den inspecteur ingediende 
bezwa·ren doet ,riet af , dat krac htens a,·t. 34 
mededecl ing van het -raadsbesluit aan Ged . 
Staten ,noet worden gedaan. - Oversch,•ij
ding van (len in art. 35 2e lid gestelden 
ter-mijn kan niet leiden tot vernieti ging van 
het beslttit van Ged . St aten. 4 Au gustus. 

Uechtsw1>zen. 
- Gircul afre van den M iniste1· van J ust-itie, 

A fd. A.S. n°. 869, aan Aut01·iteiten , Coll e
ges en A111b tena1·en, r ess01·tee1·encle onde,· het 
Depm·te ,nent van J ustit·ie, bet,·e ff ende wonen 
op de standplaats, bij wet of ,·egle,nent aan
gewezen. 4 Augustus. 

W atcrstaatswet. 
- K oninklijk beslui t . ( W et alge,neene regel en 

W ate1'Staatsbes tuu,· art . 19.) - Waar de 
onderhavige afwate1-ingsweg een waterweg 
is , dien ende tot het ontvan(! en en afvoe,·en 
van hrt water van hoo(!er gelegen e,·ven , 
moet deze op de n l-igge,· der waterl eidingen 
worden geplaatst. Daaraan doet nie t af, dat 
tengevol(!e van eene de1npin(!, (! evolgd door 
onvoldoende op(!raving van een, deel van 
den afwateringswe g, deze thans sl echts zeer 
ten deel e de bestemming al ., waterwe(! kan 
ver vull en. 14 Augustus . 

Openbare mid1lelen van vervoer. 
- K oninklijk besluit. ( W et Opcnba,·e V ervoer

middel en art . 4 j 0
• a,·t. 2 .) - Nu de proce

dure, voo,·geschreven bij art. 4 j 0
• art. 2, 

door Ged . Staten nie t ·is gevol gd, kan aan 
door hen genonien beslui ten tot wijziging 
van een door hen verl eende vergunn ing geen 
recht., kracht worclen toegekencl . 

14 Augustus. 
(; ,,meente l•es tu nr. 
- K oninklijk besluit. (G em eentewet art. 263 

j 0
• a,·t. 100.) - Ged . Staten moeten, aan in 

de rekening ve,·vatt e posten, wel ke ,net de 
,eet strijden , hunne go edkeurinr1 onthouden 
en zijn daarbij niet beperkt tot de in art. 
268 genoemde gevall en. - De verplichting 
van wethouders tot het, behoudens ve1·hinde-
1·ing, bijwonen van de vergaderingen van 13 . 
en ·w. mo et geacht worclen in te sluiten de 

(! ehoudenheid, zich d e kosten te getroosten, 
11Jel ke het vervull en van deze plicht mocht 
m eeb,·engen . - V ergoeding van zoodanige 
kosten (i . c. van reis kosten wegens aen ver-
1·en afstand van de woning to t cle sec,-eta,·ie) 
komt dus in wezen n eer op een ver-m eerile
ring van inkomen, hetgeen zich niet ve1·
draagt m et a,·t. 100, Se lid. 16 Augustus . 

- K oninklijk besli,i t . (Gem eentewet a,·t . 244 .J 
- Ged . S taten hebb en te,·echt goeclke"ring 
onthouden aan eene ge,neentebe(!rootin g, die 
slechts sluitend is gem,aakt door oncler de 
inkomsten te 1-a,nen een bijdrage van het 
R ijk in de kosten der ge,neentehuishouding, 
n·u iloor het gem eenteb,estu,11· niet is voldaan 
aan alle eischen, u·elke cle Ilegee,·ing voo,· 
het verkrijgen van zoodanig e bijd-ra(!e hee f t 
gesteld. 18 A i,gi,stus. 

H a nll elsnaamwet. 
- A•··rest van drn H oogen R aacl. (Handels

nawmwet art . 5. ) - De R echtb . hee ft de 
V1'(tag , of gevaar voo,· verwar-ring bij het 
pttbliek bestaat, niet in het al gem een voor 
een bepaalde g,·oep van handelszaken, doch 
uitsluitend voor de handel zaken van pa,·
tije,~ be;;l ist , waa,·bij zij haar oordeel heeft 
geg,·ond op de om standigheden, die zich in 
di t bijzon de,· ge•val •voo,·do en. - H et 111 idclel , 
waai·bij is gesteld , dat dit een en ande,· niet 
h.et geval zo1t zijn, ·mist de,·halv.e feitelij ken 
grondslag . 21 Au gustus. 

Onderwij s. (l ,ager) 
- K oninklijk besluit. (L age,· Ond erwijswet 

1920 art . 13.) - T en om·cchte hee f t de 
gem eenteraad een e eens verl eende tege,noet
ko,ning inget,·okken, daar appellant zelf be
hoo,·end to t de Gerefo rm eerde K e,·k, gerech
tigd was voo,· het aan zijn e kinderen te ver
slre kken onde,·wijs de voorkeur te geven aan 
cene school , zich 1-ichtend naa,· de belij denis
schrif ten de,· Gereformeercle K erken boven 
eene, gel eid door beginselen, l evencle in eene 
bepaalde 1·ichli11 g rln Nederlanclsch-H er
vormde K erk. 25 A" gustu.s . 

Ontelg·enln g·swet. 
- A r-rest van d en H oo gen Raad. ( R v. a,·t. 59 ; 

Onteig.wet artt . Q, 40 .) - H et eerste mid
del loopt alleen over de vraag, of de R echtb . 
terecht ,net betrekking tot de mce,·ringen 
heef t aangenomen, dat de eigenaa,· cler fa
briek geenszins mocht rekenen op bes tendi
ging van den bestaanden toestand. E en de,· 
(zelfstandige) g1·onden voor die besl issing 
u-ordt in het middel niet aangeta.~t, zoodat 



!tet middel in zijn geheel niet tot cassatir 
kan leiden. - De bewering omtrent de be
teekenis van de artt. 6 en 1 van de Veror
dening op de Gouwekaden is onjuist. - De 
beslissing der R echtb. dat aan eischeres geen 
vergoeding toekwa,n wegens de onteigening 
van de kopeinden van de onderhavige zand
en grintputten, is juist. - De vraag, of de 
Rechtb. op het onderhavige jaagpad terecht 
de Ordonnantie van 1669 van to epassing 
heeft geacht, kan buiten bespreking blijven, 
nu, onafhankelijk daarvan, de V erordening 
op de Gouwekaden van toepassing is . -
Daargelaten, of in het derde middel, kla
gende over het ontbreken van de gronden 
van bepaalde beslissingen, de artt. 2 Ont
eig.wet e,~ 59 Rv. moesten worden aang•e
haald, doelt de grief op een groncl ten over
vloede . Gesteld al , dat dit deel niet vast
stelde, welke feiten daaraan ten grondslag 
liggen, zou daarmede niet kunnen worden 
gezegd, dat het vonnis in zijn geheel niet 
inhoudt de gronden waarop het steunt. Wat 
eischeres verder, blijkens het vonnis had 
aangevoerd, kan niet worden beschouwd als 
te kunnen zijn van beslissencûm aard. -
Proc.-Gen. 1'ak: Een onteigeningszaak is 
een zaak met eigen rechtskarakter. Uit het 
voorschrift van art. 53 Onteig. wet kan wor
den afgel eid, dat een onteigeningszaak, naar 
's wetgevers oordeel eigen/ijk geen burger
lijke zaak is, doch behandeld wordt alsof het 
er een is. Hieruit volgt, dat, bij een klacht 
over het ontbreken van de gronden der be
slissing, art. 2 Onteig. wet en 59 R v., 1noe
ten worden aangehaald. 28 Augustus. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig.wet 
art. 40.) - Nu vas tstaat, dat reeds op het 
oogenblik der onteigening voor verweerde,· 
de zekerheid bestond, . dat hij, zij het dan 
ook op een later tijdstip, een vorde1·ing tot 
schadevergoeding tegen de gemeente Almelo 
kon geldend maken en dat hij door de ont
eigening de gelegen heid daartoe heeft ve1·
loren, heeft de Rechtb. terecht bedoelden 
uhadefactor in aanmerking genom en. 

28 Aug·ust,,s. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Onteig.wet 

art. 41.) - Bij gedeeltelijke onteigening van 
een goed is slechts die ver1nindering oon de 
w aarde van h et overblijvende deel, in den 
zin van art. 41 Onteig.wet, het noodzakelijk 
gevolg van de onteigening, welke veroor
zaakt wordt hetzij door de ontneming van 
het onteigende deel, hetzij doo,· de wijziging, 
die in den toestand van het deel overeen
komstig het doel, waarvoor de onteigening 
geschiedt, wordt gebracht en niet de ver
mindering, welke het gevolg is van het 
werk in zijn gehed. - Daa,·mede is niet in 
strijd het ook in de rechtspraak erkend ge
bruik 01n bij de berekening van de waarde
vermindering van het overblijvende deel wel 
rekening te houden m,et de waardevermeer
dering door het geheele w~1-k (H. R. 25 J uni 
1928 N. J. 1928, 1419, Red.). - Anders 
Proc.-Gen. Tak met beroep op bovenstaande 
arres t. 28 Augustus. 

- Arrest van den H oogen Raad. (Onteig.wet 
artt . 31, 40.) - Bij de schatting der waarde 
van boom.en be1·e kend naar de houtprijzen 

mag geen andere waarde worden aangeno• 
men dan die welke zij in hun tegenwoordi
gen toestand hebben op het oogenblik der 
onteigening; all een die waarde is beslissend 
ook al is dat oogenblik door omstandigheden 
welke in den loop des tijds z,dlen verande-
1·en voo,· den verkoop der hoornen abnormaal 
g,instig of ongunstig. 28 Augustus. 

Armenwet. 
- /{oninklijk besluit. (1lnnenwet art. 39.) -

Al hebb en de echtgenooten gedu1·ende bijna 
30 ja:ren onafg ebroken niet ,neer samenge
woond, zoo laat toch, nu zij niet van tafel 
rn bed gescheiden zijn, de algemeene regel 
van art. 39 Ar1nenwet j 0

• art . 1 B . W. 
geen uitzondering toe in dier voege, dat niet 
de ge,neente, waar de 1nan woonplaats heeft , 
aansprakelijk zou zijn voor de verpleegkos
ten der, elders verblijf houdende, echtge
noote. 5 Septe,n'be1·. 

Gemeentebestu nr. 
- K oninklijk besluit. ( Ge,neentewet a1·t. 248.) 

- Aangezien de belangen eene,· gemeente 
bij eene voorges telde grenswijziging naa,· be
h.ooren beschermd _zijn doo,· de daarop be
trekking hebbende bepalingen de,· gemeente-
11,1et, ligt het niet op den weg der gemeente 
uit de gemeentekas steun te verst,·ekken aan 
een co,nité van particuliere personen, het
welk zich ten doel stelt actie te voeren, tegen 
de aanhangige plannen tot a;scheiding van 
een deel dier ge1neente en toevoeging van 
dat gedeelte aan ecne naburige ge,neente. 

Gel<lschleters wet. 
5 S eptember. 

- Rondschrijven van den Minister van B in
nenlandsche Zaken n° . 7292, Afd. A, aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der onderschei
dene provinciën, betreffende uitvoering Geld
schie terswet. 8 Septe,nber. 

Ond erwijs. (Hooger) 
- Koninklijk besluit. (Wet H ooger Onderwijs 

art . 8 quater.) - De gemeente B. is geen 
bijdrage verschuldigd aan de gemeente K. , 
nu de 1neerderjarige leerling op 15 Sept'e,n
ber zijn hoofdverblijf had in de gemeente 
K., aangezien hij, na op 15 Juli als leerling 
van het lyceum te B . te zijn afgeschreven, 
in het begin van Sept. als leerling v an het 
lyce·u1n te K. werd to egelaten. Daaraan doet 
niet af, dat hij eerst op 11 November uit 
het bevolkingsregister van B . werd afge
schreven, en evenmin de omstandigheid, dat 
hij de zomervacantie ten huize van zijn va
der te A. doorbracht. 14 S eptember. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk beslui t. (Lage,· Onderwijswet 

1920 art . 17.) - De Raad is niet ontvanke
lijk in zijn beroep tegen een besluit van 
GedJ. Staten van 19 April 1933, bevelend 
medewerking ingevolge art. 72, daar dit be
sluit' van Ged. Staten ingevolge art. 8 1e 
lid der wet _ van 4 Aug. 1933, S. 414, op 6 
Aug. 1933 is vervallen, nu de aanbesteding 
der school op 1 Juli 1933 nog niet had 
plaats gehad. De bezwaren tegen dit teniet 
gegane b.esluit ko,nen derhal ve voo,· onder
zoek niet m ee,· in aanmerking. 

15 September. 



Sociale Zaken. 
- Rondschrijven van den Ministe1' van So

ciale Zaken, N°. 1382, Afd. W . & S ., aan 
Bu1'gerneester en W et houders van div erse 
gem ee nten, betreff ende het Orgaan voor 
steunverl eening. 15 S epte1nber . 

Strafrecht en strafvordering. 
- Ci1'culaire van den Minister van Justitie, 

Ze afd. A, n°. 891, aan hee1'en Procureurs
Generaal bij de Geriechtshoven, betreffende 
z.g. ,,Uniformverbod". 16 S eptember . 

Gemeentebelasting·en. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Precario

belasting A 1nsterda1n .) - Er is geen reden 
om aan het woord "boven" in art. 275, lid 

· 3 Gem .wet en in art . 1"I d er V erordening 
de beperkende en van het spraakgebruik af
wijkende betee kenis toe te kennen, di e be
langhebbende voorstaat, n.l. rechtstree ks en 
zonder onde1·b1'eking door andere voorwer
pen , boven dien grond en dat water, terwijl 
zoodanige beperkte opvatting oo k nie t uit 
de strekking en geschiedenis der wet van 
18 M ei 1929, Stbl . 230, tot wijziging van 
a1·t. 238 oud Gem. wet is af te l eiden . 

20 S eptemb,er. 
- Anest van den Hoogen Raad. (B edrijfsbe

las ting A msterdani. ) - De R. v. B ., over
wegende, dat tot de bedrijfsui toefening, be
staande uit de exploitatie van ham· rijtuigen 
gedurende de reis, waa,·bij aan de reizigers 
•voedsel en slaapgel egenheid worden ver
stre let , waarmede slechts de strekking der 
bedrijfsuitoef ening wordt weergegeven, even.
zeer behooren de tafrijke werkzaamhed en in 

de " itspraak van den Raad genoemd, die 
duurzaam geschieden te A 1nsterda1n, waar 
de leiding van het bedrijf hier te lande 
zetelt besliste terecht. dat belanghebbende 
te A ; ,sterdam een belastingplichtig bedrijf 
had. - Ontbreken van de kenmerken van 
een station in wen zin van art. i!l 82 Gem.wet. 
- H et feit , dat ,ûtsluitend te Amste7:darn 
45 arbeide1'S m et een jaarloon van minder 
da n f 2500 in het bedrijf van belanghebben
de werkzaam waren, is geenszins onvereenig
baar m et een aanslag, gere{J eld naar een 
totaal van 121 arb eide1·s. 27 S eptemb,er. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Baatb elas
ting B rummen.) - De strekking van art. 
281 Gem.wet is , dat de onderhavige belas
ting geheven r,W,g worden enkel van eigen
dommen, die gebaat zijn doo r een of n,eer 
t].er daarin omsch,·even werken. - E en ver
ordening nu als de onderhavige in B rum
m en waarbij van ze kere enkel met plaats
o,ns~hrijving aanged"ide perceelen ze kere be
dragen aan belasting wordt geheven , zonde,· 
dat daarbij als voorwaarde wordt ges teld, 
dat deze perceel en door eeni g daarin aan ge
geven werk zijn gebaat, kan geen ste,m vin
d,en in vo01'1n elcl wet.~a,·ti kel en is dus on
ve1·binil;:m d . 27 S epten, be1·. 

- Arres t van. den Hoogen Raad . (Straatb e
la,sting S ittard. ) - De R . v . B. kon, onde,· 
de gegeven omstandigheden , zonder v,erkeer
de toepassing vcm art. 1 der heffingsveror
dening en art . 280 Gem.wet beslissen, dat 
de afstanden, welke de · onderhavige, aan 
een particulie1·en weg gel egen pe1·ceel en 

scheiden ·van den openbaren Geleenderweg, 
te groot zijn om aan te nemen, dat die per
ceelen liggen in de onmiddellijke nabijheid 
·van laatstgenoemden weg. - De R . v. B. 
kon, op grond dat in het wegged eelt e vóór 
de perceelen geen riol eering is aangebracht 
en de kli,nschacht van het r1 enieente1·iool 
zich in den Gel eenderweg bevindt op een 
afstand van ongeveer 15 M eter van het 
dichtstbijliggende der drie perceel en, beslis
sen, dat de gem eente voo,· deze aan den 
Gel eerwlerweg gel egen perceelen geen zorg 
besteedt ten aanzien der rio/.eering. 

27 S eptember. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Straatb e

lasting Haarl em .) - E en ambtswoning, al 
is de ambtenaar verplicht daarin te wonen, 
strekt tot woning van den ambtenaar en 
zijn gezin en wordt dus niet uitsluitend ge
bezigd voor den openbaren dienst van het 
R ijk. 27 S eptember. 

- Arres t van den H oogen Raad. (Wegenbe
lasting Brummen .) - De omstandigheid, 
dat perceel en door verschillende andere stuk
ken grond van de straat gescheiden zijn, be
hoeft zonde,· meer nog niet te verhinderen 
01n aan te nevien , dat die perceel en in de 
on1niddellijke nabijheid van die straat zijn 
gel egen. - Indien ,nocht blijken, dat percee
l en belastbaar zijn op andere gronden dan 
de gem eente bij het opleggen van den aan
slag ,neende, kan en moet de aanslag in de 
belasting - behoudens m ogelijke ve1·laging 
in verband met verschillen van tarief - wor
den gehandhaafd. - E en ongebouwd eigen.
don, hee ft , in den zin van art . 280 Gem .wet 
en het daarm ede in overeenstemming zijnde 
art. 1 der onderhavige verordening, uitgang 
op een openbaren weg, indien m en voor de 
exploi tatie van dit eigend-0m dit plee gt te 
bereiken, zonder iemands ,·echten te kren
ken , van dien openbaren weg en dit ge
schiedt zonder· dat eerst gebruik gemaakt 
wordt van een anderen openbaren weg, om
dat, wa1·e het anders, die perceelen ui tgang 
zouden hebben op den tusschengel egen open 
baren we g. - Onde,· openba,·e wegen wor
den , ook in de ge,nelde bepalingen, niet 
mede begrepen wegen, welke slechts ter bede 
voo,· een ieder toegankelijk zijn. 4 Octob~r, 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. ( Gemeentewet art. 248.) 

- T erecht zijn Ged . Staten van oordeel, dat 
Pen goed financieel bel eid m-ed~brengt, dat 
de betaling van voor .eeni ge jaren aange
schafte leer·niiddelen voor het openbaar on
derwijs , ten laste van één dienstjawr wordt 
gebracht, nu niet aanne1nelijk is ge,naakt, 
dat z-ulks onnaogelijk zou zijn. De omstan
digheid. dat de creditrice ,net een betaling 
in zes jaarlij ksche termijnen genoe gen hee ft 
genom en ka.n geen reden zijn, ten dezen 
a11 ders te besli.,sen . 7 October. 

- l{oninklijk besluit. ( Ge,neentewet art. 228c.) 
- Al moge de gem eente belang hebben bij 
de Bcmk voor· N ed. gemeen ten ·en er dien
tengevolge tegen het nemen van enkele aan
deel en in deze onderneming geen bezwaar 
bes taan, zoo stelt toch eene omzetting van 
het gehede effectenb ezit de,· gemeente, be
staande in inschrijvingen op het Grootboek 



der .Vationale Schuld, in aandeelen van (Jl' · 
noe111de bank, het ge,neentelijk vermogen 
aan ern te groot risico bloot. 7 Octob e,·. 

- Arrest van dPn H oogen R aad. (A. P . l'. 
van Kl undert art. 44a. ) - D, uitdrukking 
"doen verbl·ij.-cn" in art. 44a A .P. V . van 
Klundert i., algem een rn omvat ook het 
laten stacm van een voertuig ten eind, dcia,1·-
1rit go ederen te lossen, zooals t. a. v . req.'s 
áerwielig 1notmTijtuig als bewezen is aan
r1eno mc11. - De betrokken straat is an 
openbare ,reg, u:aa,·v()or de verb odsbepaliny 
is gegevui. - De verordenin g is niet st1·ij
dig met de wet en van noodwee,· of ove,·
m.acht is i. c. geen sprake. 9 Octobe,·. 

- K oninklijk besluit. ( Ge,necntewet art. 242.) 
- Ged. Stat en hebben terecht go edkeit1·i11g 
ontlwuden aan eene gemcentebegrootin{!, 
waarin was verwe,·kt eene sala1·iskortinr1 
,,oor de a1nbtena1·en n·u doo,· die korting de 
lwog, r gesala,·ieerde a1nbtena1·en onevenre
dig zwaar zouden worden getro ffen, en 
daarbij de richtin g van eene alge1neene ni
vellee1·ing der salarissen wordt ingeslagen, 
welke in lwoge mate ongewenscht rnoet wor
den geacht. 10 Ortobe1·. 

Onderwijs . {Lag·er) 
- l(oninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 art. 51 j 0
• art . 125.) - De M inister 

van 0. K. en TV. heeft krachtens art. 125 , 
2e lirl j 0

• art . 51, 7e lid ook ten aanzien 
ra11 een op wachtgeld ges telden onderwijzer 
eener bijzondere srhool de bevo egdheid tot 
·t ervall enverkluring van het wachtgeld te be
sl,ût en, indien hij van oo,·deel is, dat de 
herplaatsing ·rnn den betrokkene bij het 
onderwijs niet wensrhelijk is . Deze omstun
digheid do et zich voor, waar d e op wacht
geld ges telde met cenige kinderen i>an een 
co,n,nimistische pioniersgroep een blaaclje 
heeft sci111 engesteld , waarmede onder de leer
lingen der openbare scholen co,n,nunistische 
propugandu wordt gevne1·d . 10 Octobe,·. 

Hinderwet,. 
- Koninklij k besluit. ( H -inderwet urt. 11. ) -

B ezwuren betreffende te duchten hinder van 
het in de inrichting te werk te stell en per
soneel bij het ingaan en ve,·laten vun d e 
inrichting, den hinder en het gevaar vot1r 
het verkeer bij het per auto vervoeren van 
{!Oedcren naa,· en vun de inrichting, de 
waardev e1·1ninderino v an eigendonim en, de 
mindere v1·ijheid aan de uchterzijde van wo
ningen en het dom· deze woningen ,nin of 
,nee,· verliezen van hare aantrekkelijkheid., 
zijn niet zoodanige, als de H inderwet beoogt 
te weren. - E en bezwaar betreff end de 
vrees voor sto,·ingen in de radiotelefoo n
ontvangst, in het beroepschrift door appel
lanten tot uiting gebracht, kan, daa,· het 
doo,, de appellanten niet ter zitting, bedo eld 
bij urt. 7, ten ovr.rstaun van het ge,neente
bestu,11· ·is geopperd, •voor de K1·oon geen 
punt 'l·an ovencrging u'itntaken. 

10 Octob er. 
·waterschappen. 
- Koninklijk besluit. ( K eurenwet art. 4 j 0

• 

art. 9.) - Waar· 1·eeds in den staat van 
eigendommen, door het bestuur opgemaakt, 
cle ligging der kude, welke het hooge en 

het luge gedeelt e vcin het water,chap scheidt, 
is omschreven, is het niet noodig daarnaast 
nog eene omsch1·ijving van het hooge ge
deelte in de keur op te nemen. - H et be
·ro ev, bedoeld in art. 9, kan alleen den in
houd der kew · of de aan•vullin{! ,,cm de keu,· 
bet reff en, 11·unnrrr de appellant meent dat 
de keit1· of rle aanvulling daarvun, zooals 
ûj door Geel . Stutcn is go edg ekeu·rd, bepa. 
lingen bevat , welke in strijd zijn m et zija 
,·echten of belcing('I! . Waai· het i.c . betreft 
de gned~ eurin g ,·an een aanvullónr1 van de 
keur, kun in bci-oep niet worden cei-zocht de 
opne,niny in de keur van ee.n bepuling, 
welke met de dooi· Ged . Staten goedgekeu,·
de aanvulling r1ee11crlei re1·band houdt . 

11 Octob e1·. 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk bcslllit. ( Gemeentewet ai·t. 228a.) 

- H et ve1·strekken van geldelijke ( ook 1·ente-
dra.g ende) vooi-schotten ten behoeve van zui
i·e1· private belangen - in casu voo,· studie
opleiding - behoort niet tot de tau!.:. van 
het gemuntebestuur. B·ij het verl eenen vun 
zoodanig voorschot toch i.~ geene,·l ei ge1neen
tebelang betrokken. 12 October. 

Loterijwet. 
- A ,-rest ,·cm den H oog en Raad. ( L oterijwet 

1905 art. 1, 1t l id: S v . art. 430.) - Waar 
de Kan/ om·. zirh kennelijk op het standpunt 
stelt, dat al het acin gereq. in de dagv . fei
telijk telastegelegde vas tstaat, doch dat de 
in de t.l.l . feitelijk omschr,even ka.n,bepu
ling een zoodunige is , dat hier incle,·daad 
ove,·wegende invloed van de deel nemers is, 
kan reeds daar·o,n van een v·rijsp1·aak geen 
sprake zijn omdat het bedo elde wett elijk el e
ment van een loterij in de t.l.l. niet ,net 
zoovele woo,·den te vinden is. De uitspraak 
is dus in wPzen een ontslag van rechtsver
volging te,· zake van ile als bewezen aan
geno,nen f eitelijke telas telegginrJ. [llnder., 
Adv.-Gen. Wijnveldt.] - Hier zijn verschil
lende categorieën van deelnemers, n.l. zij 
die eenmaal of eenige malen koopen -
wa,arbij clan cle kuns op een waurdebon wo,·dt 
verkregen - en zij die, het zekere voor het 
on2ekere nemende, elken dag in het tien
daagsch tijdva k koopen. - Waar het hier 
een kort tijdvuk betreft kan deze lCtCttste 
wijze vun deelneming niet alleen theoretisch 
denkbaar·, doi-h wel de{!elijk. rationeel wor
den, zooclat niet gezegd kan worden dat is 
volcluan aan het vc,·eischte 'l!0 0r een lote1·ij 
n.l. dat de rlcelne1ne1·s op de kansb epaling 
g een overwP(Jenden invl oed kunnen uit
oef enen. 16 Octobe,·. 

Weg·enbelastlug·wet. 
- A rnes t van den H oog en Raad. ( Wegen be

lastingwel art . 41.) - Het 1-ijden m et een 
aunlwngwug,-n kan 11iet als het rijd,·n met 
een 1notorrijtuig worden uangem e1·kt, indien 
en voorzoove,·, zooals in de G,·oningsche •v er
ordening op de heffing van een belastinl! 
wegens het gebrttik i·an de in behee,· en 
onder/wild de,· gemeen te zijnde wegen be
doelde geval , het voortb ewe gen van den 
,cagen anden dan doo,· mechanische kmcht 
geschiedt . il r t . 41 W egenbelastingwet 
miste hie1· toepassing. 16 Octobe1'. 



Hhul"erwet. 
- ltoninklijk besluit. ( H inderwet art. 20.) -

De in eene hinderwetsvergunning opgeno,nrn 
·voorwaa,·de: ,,dat de instal,latic van den 
motor en de fundeerinr1 (overeenkomstig 
nader cianr1egcvrn eisrhcn) op zoodanige 
wijze is ingericht, dat gee n waarncembca·r 
trillingen ·van den moto,· worden overge
bracht op clen borl.e,n en (of) voorwer71en 
in de nabijheid", en "dat de motor niet zal 
stooten", houdt geen bepaalde, duidelijk 0111.

.-;c hre'vt.:n 1naatregel en in , waa1·aan door d ln 
concessiona1·is -moet worden voldaan, cloch 
legt slechts eene alg emeene, onbestemde ve1·-
71lichting op, op de niet-naleving waa,·van de 
int,·ekking der ve1·g1mning bezwaarlijk kan 
wo,·den gebase,e,·d. 16 Oetob er. 

Gem eentebestuur. 
- ltoninklijk besluit. (Gemeentewet art. 22 a.) 

- H et verl eenen van e1·edieten aan de par-
ticulie,·e nijverheid ligt in het algemeen niet 
011 den weg de,· gem eentebesturen. - Al 
moge de vestirting dei· onderwc,-pelijke in 
dust rie in cle gem eente ~-e,·mind ering van 
de kosten van werkloosheiclszo rg voor cle 
yemeente medebrengen, zoo moet toch eene 
tmnsactie al,s hier bedoeld onwenschelijk 
worden geacht, aanyezien ,net het oog op de 
u-isselvalligheid van het bedrijfsl even in 
rlrzrn tijd daa,·doo,· een te g,·oot risico op 
de ge,neent,e zou worden gelegcl. 17 October. 

Rijksbelasting-en. 
- Arrest van cl, n H oo c,en R aad. ( Pe,·soneel e 

belasting Groningen.) - Waar belan gheb
bende, die op 15 J an. te M edemblik uoon
de en in A:9ril is ve,·huisd naa,· Groningen, 
na 15 Jan. we!}ens een vóó,·dien voor hem 
niet aanwezigen grondslag belastingplichtig 
we,·d, is -art . 37 W et Pers . B el. toepasselijk 
en moet mitsdien worden r e k Pnin!t gehou
den m et (len toestand op het oo genblik dat 
belanghebbende een dienstbode in dienst 
na,n, zi,.inde 23 M ei 1932 . - Art . 1 van cle 
hie,· toepasselijke verordening stelt, in ove,·
een~temming met art. 285 Gem.wet de hef 
fing der opcenten op de personeel e belas
t·ing afhankelijk van de belastbare lmur
waarde, zonder dat d,aarbij de eisch wordt 
(l esteld, dat die belastba,·e huu,·waarde in 
een of 1nee1· aanslagen tot niting is geko
men. - Nu belanghebbende op 23 M ei 1932 
te Groningen gebruiker was van een perceel 
in den zin der W et op de P erso 11 eel e B e
lasting, ka11 het maximum. der opcenten niet 
zond er 1neer v an h.eni !,/ Pheven worden,, doch 
zal z#n vas t te stellen, welke toen de be
lastba,·e huurzcaarde daarvan was . 

18 Oetobcr. 
Personeele belastln1;-en. 
- A,-rest van rl.en H oo!} en R aad. ( Personccle 

b elasting Groningen .) - Waar brlan(Jhlb
bende, die 02, 15 J an. te Afedemblik woon
de en in A2.11·il -is ve rbuisrl naar Groningen, 
na 15 J an. u-e~1 ens u n v66 rdiln voor hew 
niet aanwezig( n grondslag bela.,tingplichtig 
werd, i., a,·t. 37 W, t Pers. 8 1'1 . to epasselijk 
,.,, moet mitsdien worden rekenin!} gehou
clcn met den toestand op het oogenblik dat 
belanghebbende eu i dienstbode in dien-'t 
nam, zijnde 23 1lfei 1932 . - Art. 1 van cle 
hier toepasselijke verordenin g stelt , ·in over-

eenste m·,ning met art. B85 Gem.wet cle hef
fing der opcenten op de perso ,wele belas
ting afhankelijk van de belastbare huur
waarde, zonder dat daarbij de eisch wo,·dt 
gesteld, dat die belastbare lmurwaarde in 
ern of ,neer aanslciaen tot uiting is grko
men . - Nu belanghebbende op 23 M ei 1932 
te G,·oningen gebnt"ike1· was van een pen eel 
in den zin der W et op de Pe,·soneele B e
lcu;t ing, kan het maximu,n de,· opcenten niet 
zonder 1nee1· van hem geheven u·orden, doch 
zal zijn vast te stellen, welke toen de be
lastba1·e hm,rwaa1·de daar van ,cas. 

18 Octob er . 
~Iotor- en Hijwielwet. 
- Arrest van den H oogen Raacl. (111oto1·- en 

Rijwiel wet a,·t. 22; S v . a,·tt . 341 en 359 .) -
JJ et bewijs van het fei t, dat cle bestunrder 
van het aange,·eden roe,·tuig door miclclel 
van een stoplicht van zijn voorneinen 0111 te 
stoppe71< heeft do en blij ken, kan worden af
geleid uit de in het vonnis opgeno,nen ge
tuige-verklaring. - 'l' . a . v . het feit, dat 
req . zijn voertuig niet tijdig to l stil.stand 
hee ft geb,·acht, is het woord "tijdig" mede 
in ve,·band met de mede verinelde tijdige 
waar.sclmwing cloo,· een stopsein te nemen 
in zuiver feitclijken zin, d. w . z. dat req. 
zijn voertuig niet op zoodanig tijdstip tot 
stilstand heeft gebmcht, dat een botsing ,cerd 
voorkom en. H et bewijs daarvan is dan ge
geve n m et het in het vonnis m ed e bewezen
verklaa,·de feit van de botsing zelve. - T en 
onrechte wordt gewraakt het r1ebruik mc,ken 
van de ve1·kla1·ing van ve1·d. - als hem niet 
uit eigen wetenschap bekend - ,,dat voo,· 
hem uit . . . . een ,noto?Tijtuig ,·eed, hct
wel k hem nade,·hand bleek bestuu,·d te wo,·
den door K. v . d. L." - Over het ge,nis van 
de nadere redengev·ing, uaaro,n de R echtb. 
op het in cle verklcu-ing . van req. verm flde 
feit, ,,dat hij op cfrca 15 meter vcw het aan
gereden voertuig ve ,·wijdercl bemerkt, dat 
dit ging stoppen", m ede, als daarto e ,·eclen
gevend, hare beslissing, dat door req . het 
telastegel egde feit is begaan, heeft do en 
steunen, kan in cassatie niet worden y e
klaagd. - Waar in het bewezen verklaarde 
u·ordt gesproken .van "behoorlijk" uitwijken, 
kan daarvan sl echts .,prake zijn, indien de 
oinstanclighedcn uitwijken ook inderdaad 
mogelijk doen zijn; de .liewezenverklaarde 
moet derhal, ve geacht .worden die 11wr1elijk
heid mede te omvatten. · 23 Ortober . 

Crlslsvarkenswet. 
- Arres t van den fl oogen Raad. C1·isis va1·

A enswet 1932, art . 13; Crisisva,·kensbesluit 
1932 art. 11 .) - H et sti-afban feit, zooals 
het in de a,·tt . 13 aanhef en onder a Cri.sis
vm·kenswet en 11 va,, het Crisis1•ark( nsbe
sluil 1932 i.q 011isr hrevcn, is : fut in z1nor
raad houden 1van daar nader aan (lu(uid e 
ra1·kc,i.s, niet van een oormer k voo rzfrn. zon
der dat uit eenige bcpalinrt clt'r uet blijkt. 
dat [zooal s cle R 1 rhtb . blijkbaar mr1 nt] 
1•oor elk zoodanig vct1·ke11 strcif 111otl 1rnrd, 11 

ovgel cgd, zoodat rcq. ten wiens laste Iz el 
in voorraad lwuclen· van dergelijke varkens 
up z, ker tijds tip is bllcezin cerklcwrd, zich 
.,/ echts aan één 01,ertredi11 11 hee ft sclwldi rt 
{f e,naakt . - Qual i f icat ie . Z3 Octobcr . 



Arm enwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 40.) -

Art. 40 kan geen toepassing vinden in een 
geval , waarin een schipper, door toevallige 
()1nstandigheden te G. aangekonien, zonder 
bedoeling aldaar te blijven, Mor be111,oeiing 
van het burgerlijk arnibestuur te G. naar A. 
is gesleept. De omstandigheid, dat door be
Meld aT?nbestuur geen of onvolMende on
derstand zou zijn verstrekt, kan niet als in
vloed in den zi11 van art. 40 worden aange
merkt. 23 Octobe1·. 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 11; Gemeentewet art. 212.) -
B. en W. kunnen niet uit eigen hoofde in 
beroep komen van een besluit van Ged. Sta
ten, als bedoeld in art. 11 L.O.wet 1920, 
doch alleen hetzij na speciale machtiging 
van den Raad, hetzij krachtens opdracht van 
dit college ingevolge art. 212 Se lid der ge
meentewet. Het staat den Raad niet vrij, de 
beoordeeling van de wenschelijkheid van het 
instellen van beroep aan B. en W. te dele
geeren. 23 October. 

- Koninklijk beslui t . (Lage1· Onde1·wijswet 
1920 art. 13. ) - H et geval, bedoeld in het 
slot van het 1 e lid Met zich niet voor, waa1· 
de kinderen, voordat zij de in de genieente 
gelegen bijzondere lagere school gingen be
zoe ken, waren gepl,aatst op de openbare' 
school in een naburige gemeente. Nu de 
woorden der wet op dit punt geen twijfel 
laten, mag daarvan niet, als Mor Ged. Sta
ten is geschied, door middel van uitlegging 

Onderwijs. (Lager) 
- Beslu it tot wijziging en aanvulling van 

het K oninklijk besluit van 22 October 1923, 
S. 489, zooals dit is gewijzigd bij de Ko
n inkl ij ke besluiten van 24 D ecember 1925, 
S. 512, 20 Novembe ,· 1930, S . 424, en 6 Sep
tembe r 1932, S, 461, tot rangschikking on
der het buitengewoon lager onderwijs van 
de scholen voor doofstomme, blinde, zwak
zinn ige en slechthoorende kinderen , zoomede 
van de scholen voor imbecillen en van de 
scholen, verbonden aan gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April 1884, 
S . 96, voor zwakzinnigen {idioten en imbe
cillen ), a lsmede van de scholen voor psy
chopathen en van de scholen voo,· 1 ichame-
1 ij k gebrekkigen. S. 558 . 31 October. 

·wonln g·wet. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing var: 

een besh1it van den raad van Simpelveld, 
betreffende bouwvergunn ing. 

S. 559. 31 October. 
'l'ractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het. Ver

drag van 30 Maart 1931 met bijbehoorend 
Protocol nopens de belastingheff inµ- van 
vreemde motorrijtuigen. 

S. 560. 1 November. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Ver

drag van 30 Maart 1931 tot het brengen 
van eenheid in de verkeersteekens. 

S. 561. 1 ovember. 

overeenkomstig de mogeli,jke bedoel ing van 
den wetgever worden afgeweken. 

25 October. 
Gemeentebelastin gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B ouwter

rrinbelasting Almelo.) - Een terrein, toe
behoorende aan een openbaar l ichaam, en 
dat, in ve1·band met zi,in ligging ten op
zichte van een ten publieken dienste be
st'emd we1·k, blijvend ten Mel heeft om als 
open terrein ten dienste van dat 1oerk te1· 
beschikking te blijven, is niet als bouwter
rein aan te merken. 25 October. 

- Arrest van den Hoog en Raad. ( W egenbe
lasting Schiebroek.) - Noch in art . 1 der 
betreffende verordening, noch in art. 280 
Gem..wet wordt de eisch gesteld, dat de 
openbare land" of waterwegen, daar be
doeld, aan de ge111,eente in eigenMm toebe-
hooren. - N11, om op den ......... ... weg te 
komen, eerst gebruik 1noet worden gemaakt, 
over een zekeren afstand, van een openbaar 
tegeltrottoir, ontsluit dit tusschengel egen 
trottoir zelf en niet het stukje .. ... .. ..... weg 
aan belanghebbende's peroeelen den to egang 
tot het openbaar verkeer. - Waar tevens 
vaststaat, dat dit openbaar trot toir l igt in 
de genieente Schiebroek en op zeer korten 
afstand van belanghebbende's perceelen, im
mers dooi· de bewoners wordt bereikt doo1· 
een gemeen.schappelijk tuinhek, volgt daar
uit, dat belanghebbende's perceelen in de 
onmiddellijke nabijheid van dien openbaren 
weg zijn gelegen. - Zie ook arrest H. R. 23 
November 1982, C. V. 1932 , blz. 312. 

:2 5 October. 

Rechtswezen. 
- Wet tot nadere w1Jz1g111g van de wet op 

de R egterl ijke Organisatie en het Bele id der 
Justitie, de wet van 5 J ul i 1910, S. 181 , tot 
regeling van de samenstelling van den hoo
gen raad, de gerechtshoven, de arrondisse
ments-rechtbanken en de kantongerechten 
en van de jaarwedden der rechterlij ke amb
tenaren alsmede van de klassen der recht
banken en kantongerech ten , de provis ioneele 
instructie voor het hoog m il itair gerech ts
hof, de regtspleging bij de landmagt, de 
regtspleging bij de zeemagt, de Beroepswet 
en de Ambtenarenwet 1929. 

S. 562. 1 November. 
Begrootln gen en re1rnnlngen. 
- Wet tot verhooging van het vierde hoofd

stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. {Voorloopige niet-opheffing van ge
rechten.) S. 163. 1 November. 

Strafrecht en strafvordering. 
- Wet tot wijziging van a rtike l ·530 van het 

Wetboek vnn Strnfvordel'ing. 
S. 564. 1 ovember. 

Begrootin gen en rekenin gen. 
- Wet tot wijziging en verhoog ing van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. S. 565. 1 November. 

- Wet tot wijziging van het zesde H oofdstuk 
der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 1932. 

S. 566. 1 ovember. 



no.ding. 
- Wet, houdende goedkeuring van eene door 

den Staat met den aannemer J . van P etten 
Jr. te Hoorn gesloten overeenkomst van 
dading tot het ten einde brengen van een 
aanhangig geding. S. 567. 1 November. 

~lijnen. 
- Wet tot 

heid van 
boringen. 

t ijdelijke beperking van de v1ij
opsporing van delfstoffen door 

S . 568. 1 November. 

Waters taats wet. 
- Wet tot wijziging van de Waterstaatswet 

1900. S. 569 . 1 November. 

In•, uit- en doorvoer. 
- \Vet tot regeling van den invoer van onder-

kl eeding. S. 570. 1 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van me
taaldraadgloeil ampen. S. 571. 1 November. 

Vorderin gen. 
- Wet, houdende J..-wijtschelding van eene 

1·estant-vordering van het Rijk (Centraal 
Bureau vom· de Statistiek) op A Pak, we
duwe van D . Koudijs, te 's-Gravenhage. 

S. 572 . 1 November. 
Posterij en giro. 
- Besluit tot uitgifte van bijzondere post-

zegels. S. 573. 1 November. 

.Landbou w-crlslswet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Aard

appe lbesluit 1933 I. S . 574 . 1 November. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Bes lui t tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijs
wet van het Gereformeerd gymnasium te 
Leeuwarden. S. 575. 2 November. 

Landbouw -crlslswet. 
- Besluit tot aanwijzing van garnalen en 

melk als cr isisproducten m den zin van 

artikel 1, onder 
Crisiswet 1933. 

5° , va n de Landbouw
S. 576. 2 November. 

- Bes! uit tot toepass ing van de artikelen 10 
en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933 op poot-
aardappelen. S. 577. 2 November. 

Wisselbrieven. 
- Bes_luit, bepalende den dag van inwerking

tredmg van de wet van 25 Juli 1932 S. 
405, tot wijziging van het Wetboek 'van 
Koophandel; de Zegelwet 1917, de Groot
boekwet, de Bankwet 1919 en de Geldschie
terswet naar aanle iding van het Verdrag 
tot invoering van een eenvorm ige wet op 
wisselbrieven en orderbriefjes . 

S . 578. 2 November. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vern ietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Zaandam van . 28 
April 1933 betreffende 1-Meiviering. 

S. 579. 3 November. 
Pensioenen en wachtg·elden. 
- Besluit tot vaststelling van een tijdelijke 

korting op de honoraria en vergoedingen 
bedoeld in artikel 23 van het Koninklijk be
slui t van 11 Juli 1922, S. 444, laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk beslu it van 1 Juni 
1932 (Stbl. 226) . S. 580. 7 rovember. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot gegrondverklaring van het be

roep, ing'lsteld door burgemeester en wet
houders van Utrecht en Breukelen-Nijen
rode, namens de raden dezer gemeenten, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 21 Maart 1933, n°. 794/750, 
3e Afdeeling, waarbij goedkeuring is ont
houden aan de besluiten van de raden dier 
gemeenten tot het aangaan van eene ge
meen~chappelijke regeling, nopens de gas
levermg door de gemeente Utrecht aan de 
gemeente Breukelen-Nijenrode. 

S. 581. 7 November. 



INHOUD 

Het cursief gedrnkte moet gezocht wol'den in het deel BESLUITEN gedl'ukt op gee l pnpier. 

Gemeentebestu ur. 
- lioninklijk besluit. (Gemeentewet art. :2 5:2.) 

- T egen de bepaling in eene ve1·ordening op 
het beheer de,· ge1neentebellrijven, •volgens 
welke de raad de waarde der in het grond
bedrijf gebrachte eigendoin,nen vaststelt, be
staat geen bezwaar, waa,· de v e,·ordening den 
waarborg biedt, dat de raad niet dan 1ut be
hoo1·Ujke voorlichting die waa,·de zal bepa
len, terwijl niet behoeft te wo,·den verwaeM, 
dat de raad orn beweegredenen, buiten de 
zaak zel ·ve gel egen, de gronden te hoog zou 
taxeercn . - Een voorschrift , volgens hetwelk 
aan den ontvanger als zoodanig wordt opge
dragen het inn en, z ij het dooi· t,isschenkom st 
van de n kassie1·, van de ·inkom sten en ont
vang.sten de,· ge1neentebed1·ijven, alsinede het 
doen - op door den kassier af t e geven 
stukken - van de uitga·ven die,· bed1·ij·ven, 
is in strijd ·met de wet. 26 October . 

- K oninklijk besluit. (G emeentewet art. 235.) 
- 1'oen de raad tot het instell en van beroep 
besloot, ·was door Ged. Staten omtrent de 
go edkeuring van het hun aangeboden raads
besluit . nog geen beslissing genonien, · terwijl 
nà de toezending van het besluit van Ged. 
Staten door den raad gee n beslu,-it tot het 
instellen van beroep genomen is . B. en W. , 
uitvoering gevend aan ee.-stbedoeld raads
besl·uit, kunnen niet geacht worden ingevolge 
art. 235 nam ens den ,·aad bij de Kroon voor
ziening te hebben gevraagd, en zijn dus in 
hun bero ep niet-ontvankelijk. 26 October. 

- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 242.) 
- H oewel het volgen door de ge,ne enteveld-
. wachters van d e doo,· Ged. Stat en ingestelde 
politiecursttssen wenschelijk kan worden .ge
acht, hebb en Ged. Stat en toch ten onrechte 
go edkeurin.(J onthoude n aan ee ne ge·1n ee nte
beg1·o oting, waarop geen post ·in uitgaaf vo01· 
bestrijding d er kosten van het volgen dier 
cursit.~sen wa.s gebracht, daar het hier betreft 
eene uitgave, waartoe geen wet de gem.eente 
verplicht en het oordeel daaromtrent all er
eerst aan den o e 111, eentercicui s ta at. 

?.8 Oetob er . 
WlnkelslultJng·swet . 
- Arrest 'VCm den Hoog en Raad. (Winkelsl-iti

tingswet a,·t. 4.) - In art. 4, lid 1, sub d, 
Winkelsl"itingswet zijn all een de 1neest ge
br"ikelijke ve,·snaperingen en l ekkernijen, 
welke in de dam· bedoelde win kels zijn t e 
k1"ijgen , 1net name genoemd. Daarom, 1nogen 
onde,· ,, bauket" begrepen (! eacht worden d e 

artikelen waarvan het vervaardigen of berei
den tot het vak des banketbakkers behoo·rt , 
waartoe ook zo·ute amandelen en gezouten 
pindanootjes gerekend mogen wo,·den. - N,t 
niet is t e laste gel egd, dat het geopend zijn 
vq,n den winkel gedurende den Z ondag is 
geschied anders dan ged·urende de in art. 4, 
lid 1, sub d bedo elde uren, als wanneer deze 
voo1· den vc1·koop 'van o. ni. ,,banket" ge
opend mocht zijn, kan het bewezen f eit ove,·
treding van art. 2, aanhef en sub a, j 0

• art. 
4, lid 1, aanhef en .sub d, niet opleveren. -
Ontslag van all e rechtsvervolging. - (An
dr..-s Adi• .-Gc11. Wijnveldt , die ,neent, dat de 
u itzondering vct n art. 4, lid 1, sub d, eng 
111oet worden uitgel eyd, en dat gezouten 
pinda-nootjes niet onde,· ,, banket" begrepen 
mogen worden .) 30 October. 

0J)enbare middelen van vervoer. 
- 1.lrrest ·van den H oogen Raad. ( W et Open

bare V ervoermiddel en art . 12.) - H etg en 
in de t.l.l. en beweze nve·rklaring tot "itdruk
kiny wordt gebracht als zijnde door ge1·eq. 
m et eigen autob11s gepleegd valt onder art. 
12 der W et 0penbare Vervo ermiddelen. 
Daaraan do et geen afbreuk hetgeen in de 
t.l.l. en bewezenverklaring daaraan is toe
gevoegd, n. l. dat ook wel passagiers werden 
vc1"voerd 1net ee n autobus van een ander, 1net 
wien verd. wctS overeengekoinen, dat deze de 
personen, die zich tot gereq. hadden gew end 
om naar A1nsterda1n vervoerd te wo rden, 
daa.,·heen voor eigen r ekening en risico zou 
vervoeren tegen betaling door hen van den
zelf den prijs, dien zij aan gereq. zouden 1noe
te1i betal en en op nagenoeg dezelfde tijden 
,,cm vertrek en aanko1nst. - T en onrechte 
was de R echtb. van oordeel, dat wil het be
wezene onder art. 1~ vallen, in de t.l .l. had 
mo eten wo,·den venneld, dat ve1·voe1· ,net 
gereq.'s autobus ,·egel en hoofdzaak, ve1·voe1· 
do or den ander uitzondering en hulpmiddel 
wc,s. - [.1d·v.-Gen . Wijnveldt concludeert 
tot 11 ic t- ontvankdijkve1·klaring, daa,· hic,· z. 
i . Hp1·a k e is 'var, een bed e kte v 1··ijspra,cLk. 7 

30 Octobrr. 
•rnrwewet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( Tarwebe

sluit 1931, art. 4 ; Gew . Tarw ebeschikking 
art. 4.J - H et laatste l id van de, ter uit110 e-
1·ing van art. 4 Tarw ebesluit 1931, gegeven 
Ge,cij zigde 1'ancebeschikking 1931 bepaalt, 
dat de r egisters-, waaronder r egiste,· n ° _- 111 
- ·van dag t fJ I dag ,noeten ,corden bijgehou-



den, ,,voorzoo ·ve r in de modell en nie t uit• 
dru kke/ijk ande,·s is aangegeven" . - Il oewel 
Model lil , hetwel k uitdrukkelijk aangeeft, 
dat kolo.111 6 niet van dag tot dag moet wor
den bijgehouden, niet ,net zoovecl u•ofJrdcn 
inhoudt binnen welken termijn kolo,n 6 wèl 
,noet worden bijgehouden, b/;j kt toch uit het 
opschrift van die kol om: ,,verwerkt en ver
kocht per kal enderweek" voldo ende 11-uide
lijk, dat indien in een week tarwemeel of 
tarwebloem is verwerkt of ve,·kocht, hiervan 
aan het einde van die weck ( kal enderweek) 
in de kolom melding moet worden gemaakt , 
zoodat , indien zulks niet is gesch iedt , het 
reg·ister nie t is bijgehouden en dus art . 4 van 
h et 'f'arwebesluit 1931 is overtreden. - [An
d ers Adv .-Gcn. W ijnveldt.J 30 October. 

'l'arlefwet. 
- Arrest ·van den Ji oogcn Raad. ( Tariefwet 

art. 38.) 'l'en onrechte gaat req. er 1!an uit, 
dat, wanneer cle ontvange1· der invoerrechten 
en accijnzen de tarifieering der aa,igegeven 
goede1·en h ee ft verricht en de r echten hee f t 
berekend en de aange·ver zic h bij een en 
ctnde,· hee ft neergel egd, geen sprake meer 
zou zijn van verdere toepassin g der Tarie f
wet 19:24, S . 568. - E en gesc hil tusschen d e 
arnbtenaren en den aangever over de waarde 
der go ed eren, !J,etzij cz.it plaats hee ft vóó,·, 
clan wel na de afgifte van het betalingspas
poort, betref t cle toepassing der Ta,·iefw et, 
ook al zijn cle for,nalit eiten, welke bij een 
cle,·gelijlc geschil in acht genomen m.oe ten 
w01·clen, ontleend aan cle Alg. W et 18:22, S. 
38 . - W anneer bij de1·gelijk geschil een 
valse!, of vervalscht stuk wordt vertoond of 
o·vergel egcl, gesch iedt zulks bij cle to epassing 
de r Tw·ief we t. 30 October. 

Gemeentebestuur. 
- An·est v an d en H oogen Raad. ( Art . 58 

A. P . V. L ichtenvoorde.) -- H et verweer van 
verdachte, dat cle bewust e zaal aan een soc-ië
teitsvereenig·ing was verhuurd en zic h daa,·in 
slechts leden en introclucé's deze,· vereeni
ging bevonden en zij dus geen voor het pu
bliek to egankelijke localit eit was, gaat niet 
op en doet niet ter zake. - Immers oolc cle 
l ed en van eene verecniging of introclucé's 
zijn als bezoekers aan te merken 1!001' cle 
toepassing der verordening en 1·equirant 
1nocht g een bezoekers in z-ijn inrichting ctan
wezig h ebb en . - D e Il. R . wijzigt de qnali 
f icatie. 30 October. 

- Rondschrijven -van den M inister vcw Bin
n enlanMch e Zaken, N°. 11717, .'1fcl. B. IJ., 
aan Ileeren Gedeputeerde Staten van Z ee
land, be treffende toepassing cirtikel 137 der 
Gernecnt ewet. Publicatie in N eclerlandsche 
Staatscourant van gem eenschappelijke reg e
ling e,, (beri cht op schrijven ·van 22 Septem 
ber 1933, N°. 189 , J e Afdeeling). 

30 Octobe1·. 
Trekhon1lenwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Trekh on

d enwet art. 7 .) - Art. 1 van het K. B. van 
6 F ebr. 1911 S . 45 kan nie t worden be
schouwd als te bevatten een zelfstandige 
stmfbepal ing, doch is kennelijk bedoeld als 
een nacle,·e bepaUng 1!an datgene, wat d e 
huucle1· v an een hondenkar ingevolge a,·t. 1 
de,· T re khonclenwet hee ft in ac ht te nemen. 

- T en onrechte hee ft dus cl e ll echtb. blijkens 
de qualificatie en blijkens de aanhaling ·
naast art. 7 der 'f'r ekhonclenwe t en a,·t. 23 
Sr. - uitsluitend van art. 1 van ge111 elrl K . 
B. cle veroordeeling op cl·it a,·tikel do en steu
nen. - Qualificatie ve,·betercl en oncle1: cle 
wettel·ijke voorschriften, waarop d e strafop
l egging is gegrond, a rt. 1 d er Trekhonde,iw et 
mede verm eld. - [T. a. v . cle qualif-icatic 
cfm . Adv.-Gen. B esier .]. 6 No11e111be1· . 

Vleeschkeurlng·swet. 
- A ·1-res t van d en lioogcn Raad. ( Vl eesch

keuringswet art. 40 .) -- 7' . a. " · req. is be
wezenverlclaarcl niet dat hij d e hcunincn ·in 
f eit elijk bezit h ee ft gehad, doch dat hij cleze 
t e,· aang ewezen plaatsen in 1!0orraad h ee ft 
gehad (i11 voo,·raacl hebb en kenn elijk genv
·mcn in den zin 1Jan h et toeg.epastc a,·tikel 
der rl eeschkeuringswe t) . - Uit de blijkens 
h et vonnis door re q. afgelegde verkl aring 
kon h et bewijs voo·r h et telastegelegcle "in 
voorraad hebb en" worden afgeleid, waaraan 
niet afdoet, dat req. had g es teld, dat cle 
eigendom aan een under was ovc1·r1ega,an, 
daar voor het "in voo·r,·aacl h ebb en'' niet 
vereischt is, dat hij, die de waren in voo,·
raacl hee f t, ook d e eigenaar is. - [De Adv .
Gen . B esie,· speciaal over de in het middel 
veni,elcle ove,·weging cle1· R echtb., dat onde1· 
in voorraacl h ebb en mo et wo1·dcn 1!e1·staan 
het ten verkoop in f ei telijk bezit heb ben.] 

6 N ovem bei·. 
Wonin g·wet. 
- Arrest van d en Hoog en R aad. (Woningwet 

a,·t. 4 ; Gem eentewet a,·t . 168. ) - D e raad 
de,· gem eente T e,· Aar hee ft , doo,· t e,· uit
voering van art. 4 de,· lVoningwet een ,,er
ordening uit te vaardigen bet·reff encle cle be
schik baarhe·id van drinkwater in woningen 
en daartoe aan de eigenaren van bestaande 
woningen d.e verpl ichting opl er1g e1 ,cl ,net de 
St icht ing Drinkwaterl eiding "de elf gemeen
ten" ecne 011ereenkomst aan t e gaan en in 
stand te houden, geen der in h et middel ge
noemde wets bepalingen g eschonden of 1!er
keercl toegepast. - Daargelaten wat na het 
aangaan d er overeenko1nst d e Stichting zo·u 
k'unnen doen, is het cle ge,ncenteraacl, die, 
langs d en aangewezen weg van het ,noeten 
treff en 1!an ee ne overeenkomst, cle eigenaren 
d win9t tot aansluiting en het aangesloten 
blij1!en aan cle drinkwaterleiding, en al dus 
zorgt, dat drinkwater beschi kbaar is. - Van 
den inhoud vun "Tar·ie f en voorwaarden" 
blijkt nie t uit de stuk ken waar·uan àe H. ll . 
ken nis neeuit . 6 J,,Tove m,ber. 

Loterij w et. 
- A 1·1·est van den H oog en Raad. ( Loterijwe t 

1905 art . 1 , J e l id; Sv. art. 350.) - De 
R echtb . h ee ft niet buiten de grenzen dei· 
t.l .l . beraadslaagd en beslist door, naar aan
leiclin(! van h et verweer dat in cle t.l.l . geen 
111elcling wordt gemaakt v an cle h.andl eicliny 
[bij d e prikplank], na te gaan, of cle in cle 
t.l.l . 01nsclii·even feiten haar karakt e,· van 
strafba1·e lot e,·ij znu clen verliezen, wannee,· 
het gest elde omtrent cle voor ,·aadpleging 
door de d eel ne,ners ter beschikking staande 
handleiding in aa11111erk-ing wo,·dt gen o111 en. 
- H etzelfde geldt wannee1· ,nen aanneemt , 
dat cle ll echtb . als vaststaand heeft aang~no-



·men, dat de (!Cgevens van de handl e-idin(! te,· 
beschikkin g van de deel nemers werden ge
st11ld, daar de in de t. l.l . omschreven feiten 
daa,·do,,r geheel onaan(!etast zouden blijven. 
- I nderdaad handelt geen der gebezigde be
wijs,niddel en over de bewezenve1·ktaa1·de om
standigheid, dat de deelnem en gern over
wegenden invloed op de kansb epal·ing konden 
uitoefenen, doch dit was ook geenszins noo
di{J, daar de kansb epalinr1 in de t .l .l . zoo
danig was omschre ·ven, dat aan de mogel ijk
heid van zulk een invloed zelf niet kon 
wo,·den gedacht . [Anders Adv.-Gen. LJ esier.] 
- H et is niet de v,·aag of het i• inden der 
gaatjes, waarin zich de prijsnwn m er.~ bevin
den, theo1·etiseh ·mogelijk is - hetgeen dan 
voor iemand ,net een vrij belangrijke w·is
kundige ke,inis en een r1oed puzzle hoo fd, wat 
het ,·echte,·gecleelt e van de prikplank bft ref t 
dadelijk, en wat het linke1·ged erlt e betref t 
na meerde,·e p,·ikken, - wat beide gedu lten 
betre f t na schriftelfjke en tijd,·oovende, nauw
keurige studie, het geval zoude zijn, - doch 
wat e1· in de practijk van zulk een op voren
bedoelde be1·e kening geg1'0nde d eelneming 
terecht kom t en m et nam e of zulk een deel
neming is beoogd of redelijkerwijze is te 
ve1·wachten, 1n. a. w . als ren 'l'ationeel e is te 
beschouwen. - De R echtb. nam als feitelijk 
vaststaand aan, dat bij prikplanken als de 
onderhavige van zttlk een ,·ationeel e cleel-
11emi11g in de verste vert e geen sprake is. 

6 November. 
G erneentebelastin gen. 
- ll ondschrijven van den Minister van B in

nenlandsche Zaken N° . 20918, afd. B.B., 
aan H eeren Gedeputeerde Stat en der onde,·
scheidene provinc-iën, betreff ende Plaatsel ijke 
belastinyen . 6 N ove111 be,·. 

On!lerwlj s. (Lag·er) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwij swet 

1920 art. 101 5e lid.) - T eucht hee ft de 
R a.ad niet onder cle voo,· cle overeenkomstige 
openba,·e schol en gem aakte kosten opgeno
m en de · kosten van eerste inrichting van een 
zevende teer jaa,·, als zijnde geen kosten van 
instandhoucling. 9 N ove111 bcr. 

-- K oninkl ijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 
1920, art . 88.) - Ingeval het hoofd door één 
,nannelijke en één v,·ouwelijke l eerkracht 
wordt bij gestaan, brengt het onde,·,i-·ijsbelang 
(met het oo g op het onderwijs in de nuttige 
handwe,·ken) m ede, dat ingeval vctn ontslag 
de aan cle .school ve,·bonclen onderwijze,·es 
gehandhaafd wordt, zooclat cle manneUjke 
l eerkracht in cleze 1;no 1· ontsla(! in aan1n e1·
king moet ko111.cn. 9 Nove,nber . 

Crisis varkenswet. 
- A,·res t van den H oo gen R aad. (Crisisvar

kcnswet, art . 13.) - ll. R . ambtshal ve : H et 
·in voorraad houden van elf te zwa,·e varki•ns 
zonde,· oor m erk vor111t sl echts één ove1·treding 
van ar t. 13 der Crisisvarkenswet . - De H. 
R . wijzigt stmf en kwalificatie . 

13 No ·ve mber. 
Armenwet. 
- K oninklijk besluit . ( A 1·n1enwt·t a1·t . 40.) 

- A rt . 40 kan geen toepas.,ing vfoden in een 
geval, waarin de verhuiskosten van d en arm
lasti ge zijn betaald door een diaken op ver
zoek v"n een 111,dedfrt.kPn, m edelid van llf aat-

sc ltavpelijk H ulp&etoon en control eur dezer 
instelling, nu laatstgenoemde geheel op eigen 
hand gehandeld hee f t, nadat de directeur 
van llfaatschappelijk H ul pbetoon geweigerd 
had voor cle ve,·huizing van den armlastige 
gelden van dien dienst beschikbaar Ie st, 1-
len, en de a,·mlastig e, 0111dat hij anders geen 
onderdc,k zou hebben, gaarne ,net zijn zoon, 
di, elders werk zon hijgen, zoi, ve,·huizen. 

14 Novemb er. 
fl emeentehestu ur. 

li oninklijk besfoit. (Gem.ecntewet art . 
228b.) - Al moge de stichting van een 
jeugdherberg dienstbaar zijn "an de ve,·ster
king der volksk,·acht , zoo is daarbij toch niet 
een zoodanig gemeentebelang betrokken, dat 
een garanti e der gemeente gedurende eenige 
jaren en tot een bepaald ,naxi,nwn voor cle 
dek king van een eventueel tekort op de ex
plo-itatie de ,· jeii{Jdhe1·be,·g kan worden r1o ecl
(/ ekr·urd, ni, cle huidige lijdso111 standigh"den 
tot r1roote omzichtigheid, ook lfn aanzie1, 
der gemeentefinanciën nopen en rlaa,·o,n all e 
niet volstnkt noodzakelijke uit{Javen zoovcel 
111ogelijk dienen te worden beperkt . 

14 Novc111ber. 
Arm enwet. 
- T, oninkl·ij k besluit. ( i l 1'1nenwet art. 23.) 

- De o,nstcmclighcid, dat het in bewa·rin17 
geven van fondsen bij de N ed. Bank steecl.s 
gepaard gaat 111 et het ,naken ,,an kosten en 
ook voor de toekomst tot gevolg heeft het 
vervull en van formalitei ten vormt niet een 
"bijzonde,· geval" als bedoeld in het vierde 
lid. 14 No vemb er. 

Ge rn eentehela.stlng·en. 
- A r·rest van den H oogen R aad. (Straat

belasting H engelo (0.)). - De verordening 
zou binnen de door cle wet ges telde perken 
blijven, indien aanhoorir1heden in de veror
dening hetzelfde zou willen zeggen als daar
bij behoorende en·en in art. 2 0 der Ge-
111 eentewet. - E chte,· zou, ook indien eerst
genoemde term een rui,ner beteekenis zou 
hcbbe,~ clan laatstr1cnoe1ncle, clria1'lloor de 
verordening nog niet in haar geheel nietig 
zijn, doch zij zou ook dan {Jelclig blijven voor 
zoove,· haar bepalingen door die van art. 
280 Gem" wet wo,·den gede kt . - Dienvolgens 
mag de vero,·clening in ieder geval worden 
toegepas t, wegens gebouwde eigenclornmen, 
die of wel zel f aan stmten enz. belenden, of 
wel wier daaraan bel endende aanhoori17-
hedcn als bij cle gebo"wen behoorende erven 
moeten w01·den bestho"wd. 15 No vember. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 , ari. 91.) - De vraag of de in art . 91 
4e lid bedoelde ontheff ing kan worden ver
l eend, staal uitsluitend te,· beoordeeling van 
den Ministe,·, zoodat daaromtrent niet in 
be,·oep tegen een beslissing van den Minister 
tot vaststelling der in art. 97 bedoelde ver
goeding kan woi·den beslist . 11 November. 

Gerneentebestu u r. 
-- l1.011inklijk besluit (Gemeentewet art. 248.) 

- 'l'erec ht hebben Ged. Staten go edkem·ing 
onthouden aan eene begrootingswijziging, 
st,·ekkencl tot toekenning aan een e onder
neming van een toeslag op cle loonen van bij 
die onderneming tewe,·kgestelcle werkloozen, 



uit o·ve rwe ging dat door ·dergelijke ,·egelin
gen het herstel van het n01·mal e bedrijfsleven 
wordt bel em m ercl. Daaraa11 doet nie t af, dat 
het hier betreft een geval i·an tijdelijken 
bijstand. 18 No vemb er. 

OnderwU s, (Lag·er) 
- K o11inklijk besluit. ( Lager Onder,c·ijswet 

1920, Art. 51. ) - lloe,cel appella11t e in ver
ba11d m et haar r1ezondheidsto estand rerds 
sedert No •v. 1931 in het buitenland verblijf 
houdt , kan zij vooralsnog niet geacht w~:den 
duurzaam in Ji et buitenland te verbli1ven, 
•u·aa,· zij voo1·ne111 ens is bij cd geheel herstel 
11aa1· Nederland terug te kee,·en o,n wee,· bij 
het ondel'lvijs in functie t e treden, en bij 
niet-genezing stappen te doen 0 111 inval ·id i
teitspensioen te ontvangen, en voo,· ham· het 
oogenblik 0111 in deze een besl:tss,n(I te nemen 
nog niet aan,cezig kan ·1Corden geacht, 1111 

moet worden aangenomen dat het verblijf in 
het bnitenland voor hanr no g ka11s op gc
nezin(/ biedt . - T en onrechte is . dan oo k 
ingevol ge het 7e lid door den M.,mstn· /war 
1cachtgeld ve1·vallen verklaard. 

· 20 November. 
Leer1illelltwet. . . . . 
- A 1·re.1t van den li oor1en R Clad . ( Lee,·pl,cht

wet art. 19.) - Jl cq. [de 0. "· ./. l hn ft, 
door de ve1·111elding in zijne schriftuur van 
den door den l(antom·. voor de ·vi·ijspraak 
,iangegeven grond, kennelijk dezen grond 
overgenom en als grond, waarop h>J het door 
hem voorgestelde middel doe t st eunen. -
[A,ulers Ad,,.-Gen. B esier, die ~an oordeel 
is, dat de r1ronden waarop het 111 ,ddel bP1'ust 
1mtbreken en mitsdien het beroep m cassatie 
nie t-ont·i·a;,kelijk verklaard. - Uit het bij 
]{. B . van 28 Dec. 1921 S. 14-16 , nopens het 
t er uitvoering van a,·t. 18 § 3 en art. 19 § 2 
der L eerplicht wet tre/f en van bijzondere 
waarbo1·gen voor de juiste uit,·eiking va11 de 
aanzeggin.r1, bedoeld in laatstgenoe mde bepc,
l·ing, 111oet , nu van het inachtnemen daa1·va11 
nit een eenvoudige ve1· klanng ,·an den l n
svecteur van_ het L. Ondrrwij~_, dat de <:an
zeqging is -u,tgere1kt, mets bl·i;kt, m ede .'- v . 
.,,, : de 0111sta11digheicl, dat in de L eerplicht
wet zel f omtrent een bewij skrachtige verkla-
1·ing van den inspecte11 r op dit p,mt niets is 
bepaald, worden afgeleid, dat het a,nbts
eedig proas-verbaal van den ge111 eente-poli
tie-bea1n bte die de uitreiking doet, de be
ste mming hee ft om van de u~treik_ing in 
rechte te doen blijken, zoodat ht.e1· m et kan 
11,orden aangenomen, dat de verkla,·in g van 
den Jnspecteu1· op dit punt geacht kan wor
den bestemd te zijn 0111 tol bewijs van die 
uitreiking t e dienen. 20 November. 

JUjksbelastlng·en. 
- - 1lrrest v a11 den llooqen llaad. ( Alg. W el 

artt. 157 en 219; 'l'abciksw et.) - Waar in 
art. 60 l id 2. der T cibakswet 1921 enkel hie1· 
te lande vervaardigd sigarettenpapier aan 
arcijns onderwo,·pen is, kan bij ve,·voer van 
d e eene binnenlandsrhe plaats naar de a11-
dere ·van hier te lande ·vervaardigd si gClret 
tenpapier slechts sprake zijn van een docu
ment dat het vervoer zou moeten dekken, 
voor;oove,· dit l oopt over het gebied der 
et'rste l inie. B ij ve rvoo· van een binnenland· 
sche plaats naar de a11de1·r ran in het b·ui-

te11land ve1·vaardi gd sigarettenvapier , dat 
dus géén accijnsgoed is, eischt art. 151 Alg. 
W et i . v. m. de a,·tt. 1 en 12 vcm het K . B . 
va,i 4 Auq. 1 14 S. 116 voor dit vervoer ce 11 
docum ent; wanneer hl'l geschiedt over het 
gebiecl ·van de eerste linie ._ Waar i. c. vast
staat dat het papier tot binnenlandseh ver-
11oer ',cerd aangeboden buiten het gebied de,· 
eerst e, doch binnen het gebied der tweed e, 
had, ,cilde hier sprake zijn va11 een strafbaa,· 
f eit, in de t.l./. en bewezen·verklarmg m oeten 
blij ken, dat het sigarettenpapier, waarvan 
het vervoer niet doo,· een document was ge
dekt in het buitenland was ·1,ervaardigd. -
[Ad; .. Gen. B esier om trent het derde middel: 
Strafbare poging tot middell·ijk daderschap 
is m ogel ijk, wanneer ook een begin van uit
voering de,· handel ing van den onm,ddel
lijken ' dader aanwezig is en dit bij geb,·~ ke 
van opu t bij dezen niet als strafbare pogmg 
zijn erzijds tot het f eit beschomcd, kcin wor
den. - / . e. vo1·111den hèt ten vervoer aan
bieden ,,an de go ede·ren en het ondertee kenen 
11an den vrachtbrie f slechts voo1·be1·eidings
handelin(!rn. - [Doo,· JI. R . niet beslist]. 

20 Nove111b e1·. 
'falJakswet. 
- A,·re.,t van den H oo gen Jlaad. ( Alg. W et 

a1·tt. 151 en 219 ; Tabaksw et .) - Waar in 
art. 60 l id 2 der 'l'abaksw.et 1921 enkel hie,· 
te lande vervaardigd siga,·ettenpapier aan 
artij11.s 011dencorpen is, kan bij ·vervoer van 
de eene bim,enlandsehe plaats nnw· de an
dt>re van hier t e lande vervaardigd sigaret 
tenpapier .,/echts .,p,·ake zijn van een docu
ment dc,t het vervoer zou moeten dekken, 
•,·oor;oover dit loopt o ve1· het r1ebied der 
eente linie. Bij vervoer van een binnenland
sche plaats naar de andere van ·in het bui
tenland vervaardigd sigaretten7Japie1·, dat 
dus géén accijnsgo ed is, eischt cirt. 157 Alg. 
W et i. v . 111. de artt. 1 en 12 van het K. 13 . 
van 4 Aug. 1874 S. 116 voor dit vervoer een 
rlocum ent, wanneer het ye.srhiedt over het 
(! etied van de eerste l inie . lVaa1· i. c. vast
.staat dat hel papier tot binnenla11d.sch vi' r
voer 'werd aangeboden buiten het gebied der 
eerst e, doch binnen het gebied der tweede, 
had, wilde hier sprake zijn van ee,_, straf baar 
f eit, in de t .l.l . en bewezenve1·kl<:1·mg moeten 
blijken, dat het sigarettenpap,e,·, waarvan 
het vervoer niet door een doctt111 ent was ge
dekt, in het buitenland was vervaardiqd. -
[ A dv. -Gen . 13esier 01nt1·en t het derde middel : 
Strafbare poging tot m iddellijk dc,derschap 
is mogelijk , wannee1· ook een begin van uit
voering der handeling van den onmiddel
l ijken dader aan1.vezig is en dit bij g ebr~kt> 
van opzet bij dezen niet als strafbare pnging 
zijnerzijds tot het f eit beschouwd, kan wor
den. - / . t. ·vormden het ten ve,·voer aan
bieden van de goederen en het onde1·teeke11e11 
van den vrachtbrief sl echts voorbe1·eidings
ha11.delingen. - [Doo,· H . R. niet beslist]. 

9. 0 November. 
Hinderwet. 
- J, onink/ij k besl'llit. ( H inderwet' Art. ~5 j 0

• 

art. 11, art. 5.) - Onder "b elanghebbe,ide" 
in den zin van nrt. 15 moet word.en verstaan 
hij, d·ie redelijkerwijze van de inrichting ge
vaar, schade of hinder in den zin van art. 11 
kan duchte n. B ezwa.,·en van een gem een te-



bestuur, d·ie slech ts ·ve·rband houden ·met het 
belang, dat die ge11i'eente hee f t bij d,e veilig
heid en h et. onbelemmerd •verkeer op het 
water, zijn geen bezwa,·en, die de H inderu·et 
beoogt te weren. - D e aan•v,·agr voldo et niet 
aan art. 5, nu o. 111. blijkt dat: a. de .inr.ich
ting mede be.çt emd is î!00 r h et tappen van 
p ct1,·ol eu.111producten uit, of in 1)(ltcn, h etgeen 
nie t in de beschrijving i.~ opgegeven;: b. een 
110odi g geacht krachtw erkt'liig niet 'Î,n de be
sc"1·ijving is verm eld; c: d e aanlegplaats 
voor de schepen, waetrmede d e vloeis toff en 
zullen worden aan- en etfgevoe,·d, en welke 
als {o ebehooren der inricht·in g is te beschou
wen, ontbreekt op d e plattegrondteek ening . 
.. 21 N ovem bér. 

Gemo,mtebestuur. 
- l (oninklijk -besluit. ( Gemeentewet a;.t, 151.) 

- . W annee,· de bij eene grenswijzig ing be-
trokken gemeent en tot overeensl (1n111ing zijn 
ge-ko1nen 0111 trent het als schadeloosst elling 
doo,· d e een e gem eente aan de etndere te -be
talen bedrag, behoort bij d e vaststelling 
k1·achtens d e wet tot grenswij ziging van het 
b.edrag die,· sc lutdelooss telling niet van de 
overeengekomen som te wo,·den afgewe.kcn, 
tenzij kl e,n,ne·nde red enen• daarvoor mochten 
k'ltnncn wo1·den aangevoe·rd , zi,.lks te minde1·, 
wanneer in oedo elde w et eene nade,·e aan
duiding van hetg een , wam·voor schadeloos 
gesteld -moet worden, ontbree kt. 

22 Novemb er. 
MIIJtalre Zaken. 
- K oninklijk besltt-it . ( D ienstplic-htwet art . 

12.) - E en "bijzonder geval " is aanwezig, 
waa,· appellant zijn tegenwoordig middel van 
bes taan ( een g,·ossi erszaak, d oo,· hem a.ll e~n 
gedreven ) naa,· all e wairschijnlijkh e-id zal 
vc,-liezen, en hij bezwaarlijk een andere wed ·
kring zal kunn en vinden . 25 N ove mb er. 

Leeriillchtwet. 
- A ,·,·es t ,,·an den H oogcn R aad. ( L ee,·pl icht

wet a,·t. 7; Nijv e1·h eirlsond c1·wijswet a,·t. 1 .) 
- D e R ech.tb . k ennelijk acum e mend, dal t en 
deze aa,i d e e-ischcn vctn a1·/ . 4 en vetn art. 5 
·lid 2. JV,ijoe1·heidsonde1·wijswet is ,voldaan en 
op g,·ond der bewijsmiddel en vas tst ell end, 
dat aan d e onderwerpelijke school, behalve 
algem een v·ormend onde,·wijs, volgens een 
roost e,· l es w erd gegeven in all erl ei, in h et 
voml'Ïs opgesoinde , v ,·ouwelijke hetndwerken, 
een en ander gedu rende m eer dan zestien 
niet-avonclm·en per ,cee k en dat het l es geve,, 
inde1'llaad o·verecnkomst ig h et l e.1,·ooste-r ge
schiedde aan een 6-tal kinderen kom ende 1tit 
de 6de klasse van de Lagere Schol en kon uit 
d eze f eiten concludeeren; dat d e school moel 
w01·de11 geacht tot het nijverheidsonderwijs tP 
b,h oorcn ,,n dat d erhal ve voo r verdaehtrn 
gold d e v rijstelling van etrt . 7 etetnhef en s11/, 
3° d er L eerplichtwet. - 0/srhoon de ll echtb . 
daarm ede had kunnen volstaan hee ft zij 
daarenboven - en terecht - o-verwogen, dat 
het hie1· ee n school geldt, die niet behoort 
tot d e opBnbare of tot d e uit de openbare 
ka,;sen r1 e,mbsidieerd e bijzondere schole,, en 
wetaraan de wet dan ook niet eischcn stelt 
als aan genoemde categorieiin van scholen 
[t . a . v . d e bevoe gdheid der l eerkrachten] 
zij,, ges / Id . 27 No vem.be1:. 

N lj verheldsonderwij swot. , 
- A ,-rest van den H oog-en R aad. (l, ee1·plicht-

1cet art. 7; Nijv erheicl-'Onde1·wijswet art. 1 .) 
- D e Rechtb. kennelijk aannem end, dat ten 
deze aan cle eischcn van art. 4 en van art . . 5 
lid 2 Nijver heidsonderwijswet is voldaan en 
op grond d er bewij smiddelen vast.1tell end, 
dat <;r.etn de ond erw erpelijke se/wol, behal ve 
algem ee n vor ,nend onde1·1oijs, volg ens ee n 
1·ooster l es werd gegeven in all e1-lei, in h.et 
vonnis opgesomde, v rouwel·ijke handwerken, 
nn en ander gedurende m eer detn zestien 
niet-avond1t1·e1i pe,· week en dat h et l es geve11 
ind erdaad 1}'Vereenko1nst-i.g het l es ,·oost er ge
schiedde aan ~en 6-tal kinderen kom ende 1,it 
d e 6de klasse van d e L agere Schol en kon uit 
d e.ze f eiten concludee,·en, dat .d ~ $clw ol moet 
1Qorden g.eacht tot h et nijve1·h eidsonde1·wijs te 
behoo,·en en dat d erhalve voo,· verdach ten 
{1old -_d e vrijstelling vctn art . 7 cwnhef en su.b 
3° d e,· L eerplichtwet . - . Ofschoon d e R ec h.tb. 
daar med e harl kttnn en volstaan heeft zij 
claet1·enboven - en terecht - overwogen, iJ,at 
het hier een school geldt, die nie t behoo,·t 
tot d e openbare of tot de uit d e ópenbare 
kassen gesubsidieerde bijzonde,·e schol en en 
waa,·aan de wet clan oo k niet e-ischen st elt 
rtls aan genoemde calego ,·ieën · van schol en 
[t. a. v. d e bevoegdheid d er l eer krachten] 
zijn gest eld. 27 N ove111 be,·. 

Tarwewet. 
- A,·rest van d en H oogen Raad. ( 'l'arwewet 

1931 art. 2; 'l'arwe beslui t 1931 etrt. 4 ; Gew. 
'l'arwebeschikking artt . 1 en 4.J - H et bij 
art . 1 d e,· Gewijzigde 'l'anvebeschikking ge
stelde vereischte, dett d e inhee111sch e ta,·we 
d oo,· bemiddeling d er V ereeniging ,;001· l n 
hee,nsch e 'l'tt1·weafn.emer., moet zij ,, gel e·vercl 
maakt ecne ei genschap - zij het well ich t 
een uiterl ijke - der inhee,nsch e tarw e, wel k e 
zich in tarwemeel A moet bev inden, u it en 
h ee ft ,nitsdien betrekking op d e sam enstel
ling van het ta,·wemeel. B edoeld voonchri f t, 
dit ·vereischte betreff end e, steunt derhalve 
op art. 2 d e,· 'l'Mwewct 1931 en is dus gel 
dig. Art. 3 d er 'l'aru)ewet 1931 d e lev<l'ing 
d er tarwe betref f cncle s11eelt in cleu 17 ecn rot. 
- H ·ij, die tc,rwcm eel bereid, heeft dienten
gevolge tarwem eel voorhetnden. - D e bepa
ling van art. 4, lid 2, Gewijzigde 'l'a,·webe
schikking 1931; voorschrijvend, dat d egeen, 
die · tarwemeel of ta,·webloem bereidt, ver
plicht is het register ,nodel n°. l bij te hou
den, ontleent ha1·e geldigh.e·icl aan art. 2, 
onder a der 'l'arwew et 1931 i . v . 111 . art . 4 
'l'a,·w ebesluit 1931, waaruit voortvl oeit, dat 
krachtens lacit stgenoe,nd voorscli1·ift d egeen 
die tarwemeel bereidt verplicht is het door 
h em bij te houden regist e,· ,nodel l , in voe ge 
als in dit voo ,·sch,·ift aetngegeven, te r inzage 
te vc1·st1·e kken . 21 Nove111be1·. 

Drankwet. 
- ·Arrest van den Hoogen R aad. ( Drankwet 

art. 59.) - Uit den inhoud van het doo r den 
Ketnton1·. voor h et bewijs [een en and er 
voo?'Zoover het bew_ijsmicldel, wam· noodig , 
op eigen waarne111inr1 of we t enschap berust] 
gebezigd proces-verbaal van den politie-a111 b
tenaar kon worden afgel eid, dat req. de in 
h et bedoeld perceel aanwezig bevonden dran
ken ten verko op in h et kl ein in voorraad 
had. :n No1Je111ber. 



Wat urKc ha1i1ien. 
- A,-rest vcw 1frn H oogc,i Raad. ( K eu,· v.d . 

B uitendijkschen Buitenvelderschen polder 
a-rt. 7.) - H et f eit, dat -req. in den Ring
vaart van den polder twee he11, to ebehoo
rende vaartuigen ge11,eerd had ligge,, ... op 
een niet roor aanlegplaats bestemde plaats 
i.• terecht overeenko111stig art. 7, l-icl 3 van 
dr 1.:.Cu,· gequali/iceerd, daar deze bewezen
verklaring zeker de opvatting toelaat, dat 
h.ij , rrq. da.ar met die vaartuigen lag. - Uit 
het / Pit, dat h.et P olderb estuur de vergw,.
ning voo1· h.et hebben liggen ·van vaartuigen 
ter plaatse aan req . h.ad opgezegd, kon ,·eq. 
afl eiden, dat die plaats niet voor aanl eg
plaats was bcste1nd, waaraan de natuurlijke 
gesteldheid van die plaats, noch de 0111stan
di glieid, dat req. deze wèl tot aanlegplaats 
had bestemd, niets kunnen afdoen . - 011 de 
v,·aag of het verbod van het maken of heb
ben van walbeschoeiïngen in strijd is ,net 
art . 625 IJ. W. km, i. c. niet worden inge
gaan. 27 N ove,nber. 

,Jachtwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( S ·v. c,rt. 

403; Jachtwet 1923 art . 23; Vog elwet art. 
9.) - A111blshalve: D e R echtb . . hee ft wel 
aan uq. st raffen opgel egd en m et het oor, 
daa·rop hPt verstek-vonnis vernietigd, voor
zuoverre dam·bij oo k de st,·a//en in 's kanton-
1·eehters ·vonnis 07,g el egd en de motiveering 
daa,·van waren bevestigd, doch hee ft 011 deze 
punten 's kantonrechters vonnis niet vernir
ti gd, zoodat thans naast elkaar staan de 
strc,f/en dotn· den kantom·echter en die door 
de H,ch.tb. opgelegd. Er is gehandeld in 
strijd mil art. 403 S v., hetgeen nietigheicl 
ten ge·volge heeft. - [Anders implicit c , l dv .
Gen. Wijnveldt: deze t.a.v. de middelen: 
Art. 23 d er ./ac/itu;et 1928 vordert niet, dat 
m et het schiet(!ewee1·, u:aannede 111en zich i 11 
het veld bev indt, moet worden gesrhotc11, 
hetg en trouwens niet is t elast egelegd. - N1t 
het •vomri.i zrl/ verm eldt, dat req. e(•n ·ver
gunning heul krachtens de V ogel,c ct 19U r- n 
d eze gold •voor bouw- en tuingrond yel rgcn 
bij en ro1uln 1n het bet1·o kken perceel, had de 
ll echtb. het verweer, dat r eq. op u;e g 11aar 
zijn bowwland was, waar Jiij niet anden kon 
komrn dan over zijn weila11d, niet stil zwij
gend mo{lrn voo,·bijgaan.] 27 X ove111 ber. 

Yogelwet. 
- ,l rrest van den H oo g en R ciad . ( , v. art. 

403; Ja rht,cet 1923 art. 23; l"ogelwet art. 
9.) -· ,1111 btslwl ve : De R uhtb. heeft wel 
aan rrq . stm//en opgelegd en ,n et het oog 
daarop het verst e k-vonnis ve rnietigd, voo1·
zoo1,e1·rr daa,·b-ij oo k de st ,·a//en in 's kanton-
1·echtcrs 1J0>rnis opgelegd en de 111otiveerinr1 
daai·van u-ar,•n beves tigd, doch hre/t op deze 
pnntu, ',1 kantonrec hters von111·s niet veniie
tigd, zoodat thans naast el kaar staan de 
straffen door den ka11tonrechte1· en die door 
de R echt b. opgelegd. Er is gehandeld i11 
strijd 111rt art. 403 S v ., hetgeen nieti{!heid 
tr11r1evol{!e hee ft . - [Anden i,nplicit e Adv.
Urn. W ijnvlldt : deze t . a. v. de middelen: 
A,·t. /:?S der J ar!,twet 1923 vo1·dnt nie t, dat 
m et het schietgeweer, waarmede 11,en zich in 
het veld be vindt, 111 oet worden geschoten, 
hetgeen tro111ans niet i.j t elaste(!e/ryd. - _'1"11 

het •connis zrl/ rrn11 cldt, dat rr,1. een ver
gunning had krarhtens de Vogrlw et 1912 en 
deze gold voor bouw- en tui11 g-rond gel egen 
bij en rondom het betrokken pe1·ceel, had de 
R ec litb. het veru:ee1·, dat req. op weg naar 
zijn bouwland was. ,caa1· hij niet anders kon 
kom en dan over zijn weilcrnd, niet stilz1cij
gend wogen voorbijgaan.] 17 ll'oi•e111ber. 

Motor- en ltljwlelwet. 
- Arrest va11 d en H ou gc11 Haad. (S·r. m·t. 

43 ; Mot.- en l lijw. ll eyl. art. 66.) -- Nood
zaak tot a/wijkin(! 11an een wettelijke ver
keersregelin{! kan bezwac,rlijk worden . aan
gcn01nen op grond van liet economisch voo,·
deel, dat die a/wijki11 g oplevert. - Evenmin 
kan een in een bestek aan een aanne,ne,· 
opgelegde ve ,-plichting tot opvolging van be
velen m edebren(! en de gehoudenheid, laat 
Maan de noodzaak, 0111 ook 111 et de wettel·ijke 
verkeers,·egels strijdige bevel en op te volgen. 
- T erecht o-ccr,coog de Jl erhtb. dat een 
inr1evolge de gehoudenheid als aannem er op 
te volgen bevel niPt 07,levert een ambtelijk 
brvel. N tt van de zijd van ge1·eq . niets was 
ges telcl ten betouge, dat de ve·rhouding van 
gereq. als u i t voerder van het werk te{!eno·ver 
den Rijkswaterstaat niet was 110.n bi1rger
rechtel ijken a(trd hee f t de R echtb. rn et die 
o·vcrweging hai·e besl i.,sing tot venoerping 
van het verweer ·voldoende 111 et r ed enen orn
kl eed. - [A nden voo,· dit laatste Adv. -Gen. 
Wijn veldt, die no g opm erkt , dat art . 43, l id 
2, Sr. niet het oo g hee ft op "antbtelijke on
dergeschiktheid", niaar ook den (! ehoorzaam
heidsplicht um de onderdanen tegenover de 
organen van het Staatsgezag, wanneer deze 
bevelend optreden , 0111 vat. ] 27 Nor e111ber. 

Wegen belastingwet. 
- Arrest can den H oogen Rartd. ( W egen

brlastin gwet artt. 7, 8 en 1 .) - I n liet als 
het onjuiste in de opr1ave in de bewezenver
klaring verm elde nl. dat het motorrijtu iy 
voor de Engros lacht erij ,noest proe/1·ijdcn, 
lat en de woo1·drn "111 oest proe/1·ijden" , -m.ede 
i. ·v. ·111. hetgeen ·venle1· ·volgt , dat 11.l. h.et 
pro efrijden zou dienen o,n dr bnt'ikbaarheid 
en de inrichtiny van het motorrijtuig aan de 
slachte,-ij t e tu oncn, en dat d·ie slachterij 
r1een proefrit heul gevraagd, r1 een andere 
ttitlegging toe, dan dat req. tegenover de 
slachterij op zich geno1nen had ,n et zijn 
rijtui g t e ko,n en p1·oe/rijden. Uit de verkla
ring van req. zelf blijkt voldoend e, dat d e 
opr1ave dat het rij tLLiy ,,,noest proefrijden" 
011j1tist i.j. [Anders Adv.-Gen. W ijnveldt.] -
E en inge·volge art. lid 2 W e{!enbelcuting
wet d oor een cuule1· n.am,ens d cngenc, die 
daartoe gehouden is, onderteekendc aangifte, 
moet geacht worden doo,· den lciat.~te IP zijn 
gedaan. - De beweri11g, dat art. 18 de ,· 
W egenbela.stin{!wet strafbaar stelt h e111, die 
in de aangifte eene onjuiste opgave doet, 
terwijl te last e is gelegd en bewezen ·ver
klaard, dat bij of ter {! el er1 enheid ·van de 
c,angi/t e ee11 e onjuiste opr1ave i.i gedaan, 
doet de redcutie ·,·an rlc t.l .l. en bewezenver
klaring geweld aan. [il nder.• de Ad·v.-Uen.] 

27 Novem be.-. 
Waterschappen. 
- Arrest van de,i H oo gen Raad. (Gemeente-

1cet art. 168; ll . W . art . 6i!5.) - De quali-



ficatic "het hebben ·van een aautegplaat•" 
wordt door art. 6a i·an de K eur gedekt. -
In de aanteekeniny van het vonnis is ten 
onrechte a1·t. 6 in plaats van art. 6a aange
haald. - De bepe1·king in het genot van den 
r,igendo111, (lel egen in het verbod tot het 
maken en hebb en van de in art. 6a der K eur 
of Politicverordenin(I v. d. B uitendijksrhcn 
JJ-uiten·velderschcn l'olcle·1· genoemde we1·ken 
[ walbeschoeiïngen, steigers of andere aan
legplaatsen] gacu ze ker uiet verder dan in 
art . 625 B. W. zel f is voorzien en hier is clcrn 
ook geen svral,,e van een algeheele 011.tne
·111 ing van het vrije g1mo t ·van den eigendom. 

2"/ November. 
Ond erwijs. (.Lag·er) 
- K oninklijk besluit . ( Lager Onderw·ijswet 

1920 art. 72 j 0
• nrt. 101 5e lid.) - De "it

gavcn, voortvloeiend "it de aanschaf j-i11g van 
sc/wolnieubelen (in casu een nieuwe kachel) 
kunnen niet gerekend worden tot de kosten, 
bedoeld in a,·t. 101 5e lid, aangezien deze 
1.-itr1aven ingevolge dit wetsvoorschri f t j 0

• 

art . 55d, bij de vaststdling de,· daa,·in be
doelde ve,·(loeding buiten beschouwing blij
ve n. Nu revaratie ·van de oude kachel niet 
,neer nio(!elijk is, gaat aanschaffing van een 
niemve kac hel de "n01·inctle e·ischen" nie t te 
boven. 2i Nove,nbe1·. 

Motor- en Rljwlelwet. 
- K oninklijk besluit. ( M otor- en Rijwiel

·reglement art . 8.) - Daa,· de vrijheid en 
,,eiligheid vnn het ve,·kee,· op den onder-

Hljk81tmbte11aren en -werkUedeu. 
- Beslu it tot wij zig ing en aanvullrng van het 

Ambtenarenreglement R ijksleerscholen en 
R ij ks lagere ~cholen, vastgesteld bij K o
ni nklijk bes lu it va n 27 ,Augustus 1931, S. 
387 en gewijzigd bij K oninkl ij k besluit van 
28 December 1933 ( tb l. ,n°. 655). 

S. ' 629. 27 November. 
Schee1ivaart. 
- Beshii t, houde nde vaststelli ng van n ieuwe 

bepalingen betreffende de zeebr ieven en 
cheepspassen in Nederl a nd oh -I ndië. 

S. 630. 27 November. 
Indië. (Ned.) 
- B eslui t, houdende vaststell ing van nieuwe 

bepali ngen betreffende de zeebrieven e n 
scheepspassen in Nederl oods ·h-Indië. 

S . 630. 27 1ovember. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 16 Apr il 1932 te 
Genève tusschen N ederland e n Turkije ge
s loten verdrng tot beslechting va 11 gesch ill en 
door rechtspraak , arbitrage en verwening 
(Stbl. 1932, n° . 598) . S. 631. 27 November. 

llljksaml>te n a re n e n -we rk liede n. 
- BAsluit tot wijziging en aanvul li niî' van het 

Bezold ig ingsbeslu it Burgerl ij ke Rii ksam bte
naren 1928, S. 1929, n°. 72, laatstelij k ge
wij zigd bij het Kon ink lij k besluit van 31 
October 1933 (Stbl. n° . 557) . 

S. 632. 28 November. 
Wonln1n vet. 
- Beslu it tot vern ietig ing van het beslu it van 

den raad van Baarn dd. 27 Januar i 1933, 

havigcn u•eg op voldoende wijze gcwuarboryd 
zijn, zijn c1· geen ·tc1·1ncn aa11wezig, 01n dezen 
,veg i11 ecnig op2licht gesloten te verklaren. 
In het bijzonder kan de door B . en W. aan
r1evoerde u1ns tandir1heid, clat met het onder
houd van den weg groote, ten laste van de 
gemeente ko,nende, onkosten zijn gemoeid, 
geen grnnd dc,arvoor opleveren. 

ZS Novunb er. 
OntlerwljM, (Lager) 
- Ho11inklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 23.) - '/'erecht is door Ged. Staten 
r1ocdkeuri11g verl eend aan een madsb eslwt 
tot opheff ing vnn een .school, die door zes 
kinderen ,conlt bezocht, m, in het bezwaar 
van den grooteren afstand tot de school in 
een naburi(!e f!e/11 eente w01·dt voorzien door 
een op d e schooltijden alclaa,· aansluitenclen 
autobusdienst en de mogelijkheid bestaat dat 
bij opheffing der onderhavige school de open
ba,·e sehuul in de naburige ge11,eente wellicht 
een zoodanig aantal le e,·lingen zal tellen, 
dat een tweede lee,·kracht noodig wordt. 

29 N o·vembe,·. 
- K oninHijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 51 .) - Nu het 13-jarige kind van 
appellante in een inte1·naat verzorgd wurdt, 
e,, appellante niet acmnemelijk heeft (! e-
111aakt, dat haa,· gezondheids toestand voo,· 
haar een beletsel zou zijn om de haar opge
dragen ftmctie van tijdelijk onclerwijzeres 
naar behooren te vervullen, is haar wacht
gelcl terecht verminderd. 29 November. 

waarbij aan R. H. J . Re intjes te Soest ver
gunning is geweigerd voor den bouw van 
v ier woningen aan de Teding van Berkhout
straat te Baarn. S. 633. 28 November. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing vau een bes luit van 

Gedeputeerde Staten van '· Friesla nd dd. 27 
Septembe r 1933, betreffende uitgifte in erf
pacht van bouwterre in te Leeuwarden. 

S . 634 . 27 Novem be r . 
Ambtenarenwet. 
-- B esluit, betreffende het tijdstip van inwer

k ingtred ing van de wet van 17 November 
1933, S. 600, tot wijzi g ing e n aanvull ing van 
de artikelen 125 en 126 der Ambtenaren
wet J.929. S . 635 . 29 November . 

Luchtvaart. 
- Besl uit, houdende bouwverbod in de n zin 

van artike l 22 der Luchtvaartwet ten aan
zien van een ige perceelen, gelegen in de 
nab ijheid van het luch tvaartlet-rPin Soestp1•
berg. S . 636. 29 Nornmber . 

Gemeentebestuu r. 
- Bes luit tot vernietigi ng va11 het beslu it van 

den raad der gemeente Beerta van 14 Juni 
193!!, daartoe strekkende, dat op de onder
steuning, wel ke door burgemeester en wet
houders d ier gemeente wordt verleend aan 
G. Rösken, geen inhoudi ng za l plaats heb
ben wegens h uursch uld aan de gemeente, 
zoola ng diens inkomsten 11ièt mePr bedragen 
dan de f 8.50 per week , welke hij aan onder
steuning ontvangt. S. 636 A . 30 Novembe•· 



N aturallsatlc. 
-- Wet; houdende natura! isatie vun A. Al tena 

en 21 anderen. S. 637. 1 December. 
Gemeentegrenzen. 
- Wet tot wijziging van de gren tusschen de 

g~meenten Rotterdam en Schiedam. 
S. 638 . 1 December. 

Begrootlngen en rekenin gen. 
- \Vet tot wijziging en verho9ging van het 

negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1932. S. 639. 1 December. 

- Wet tot wijziging en verhooging nrn de 
begrooting van uitgaven van het Zu iderzee
fonds voor het d ienstjaar 1932. 

S. 640. 1 December. 
- Wet tot wijzi ging vau de begrnoting van de 

Staatsmijnen iu Limburg voor het dienst
jaa r 1932. S. 641. 1 December. 

Onteigening. 
- \Vet tot verklaring vau het algemeen nut 

der onteigening ten behoeve van verbetering 
van den spoorweg Amsterdam- Rotterdam 
tusschen K ethe l en Schiedam . 

S . 642. 1 DecPmbèr. 
Tractaten. 
- \Vet, houdende goedkeming rnn het op 12 

Maart 1933 te San'a' tusschen N ederl and en 
J emen ges loten verdrag van vr iendsch ap. 

S. 643. 1 December. 
·111 -, uit- 'en doorvoer. 
- Wet tot regeliug van den invoer van rogge

bloem en roggemeel. S. 644. 1 December. 
- W et tot regeling van den invoer van katoe-

nen manufacturen. S. 645. 1 December. 
- \Vet tot regeling van den invoer van tafel 

en servetgoed, handdoeken en a nder- ,hui s
laoudgoed , zoowel afgepast als aan het stuk, 
bedclelakens en sloopen. 

S. 646. 1 December. 
Arbeld.swet. 
-· Wet tot wij ziging van de- bepalingen · der 
· A rbeids,vet lSl 9 betreffende den arbeid i1 . 
broodbakkei·ij en. S. 647. 1 December. 

Landbonw:Crlslswet. 
- Beslui t "tot toepass ing van artike l 12 der 

Lancl bouw-Crisiswet 1933 op e ieren. 
S. 648. 1 December. 

Omzetbelastln gwet. 
- Besl uit, houdende bepalingen ter uitvoering 

van eenige artikelen van de Omzetbelasting
wet l!l3.3, S. 546, en van de Tariefwet l!J24 
(Stbl. n°. 568). S. 649. 1 Deceniber. 

Rechtswezen. . . -
- Beslui t tot - uitvoering van de ,vet van · 17 
· November 1933, S. 606, houdende bepalin

gen in verband n1et de nieuwe vas tstel I i ng 
ntn het rechtsgebied en de zete ls der arrnn
di ssements-rechtbanken en kantongNechten. 

S . R50 . 2 Dece111ber. 
Arm enwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den R aad der gemeente Tiel dd . 1 7 J anuari 
1933, 11° . 3, waarbij tot I id van het Bestum 
der gemeentelijke Inste lling voor Maat
schappelijk Hulpbetoon is benoemd de heer 
C. D . Feyten, wonende aldaar. 

S. 652. 4 December. 
- Besluit tot vernietiging van het besl ui t van 

den raad der gemeente Goes van 12 Decem
ber 1932, n°. 3a, voorzoov.er de raad daarbij 

onder 1 °. als zij11e meeni11 g uitspree kt, dat 
de· gemeente nóch krachtens een i.ge wette
! ijke bepaling noch uit anderen hoofde ver
plicht is om de tekorten op de exploi tatie 
van het gasthuis, met name die welke be
trekk ing heb en op de afdee ling " Zieken
huis" te dekken. S. 653. · 4 December. 

Land bon w - Crisis wet. 
- Besluit tot toepassing van do artikelen 9, 

13 en 14 van de Landbouw-Cris iswet 1933 
op pluimvee en eieren. S. 654. 4 December. 

J'syclto1iath en. 
- Besluit tot nadere wij, iging rnn het Psy

chopa then reglement. S. 655. 4 December. 
Land bon w • Crisis wet. 
- Besluit tot toepassi ng van ·artikel 9 der 

L anclbouw-Crisiswet 1933 op haring. 
S. 656. 5 December . 

Begrootln gen en rekenin gen. 
- Bes lui t, houdende aanwijzing van over

schotten op de begrooting van uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Posterij en, Telegrafie 
en Telefonie voor het di enstjaar 1932, welke 
worden toegevoegd aan de daarnevens aan
gegeven kredieten voor het dienstjaar 1933. 

S . 657. 5 December . 
Rijksbelastingen. 
- Besluit, houdende beschikking op de be

zwaren, ingebracht door het gemeentebestuur 
v,m Beemster en van G. \V. L . van \Voerden 
te Purmerend, tegen de gemeente waar de 
laatstgenoemde over het be lasting jaar 1930/ 
31 in de Rijksinkomstenbelasting en in de 
vermogensbelasting is aangeslagen. 

S. 658 . 5 December. 
Bcgrootlngen en rekeningen. 
- - Besluit, waarbij met toepass ing van ·artikel 

24 ·der Comptabiliteitswet 1927, S . 259 , res
tanten op enkele a rtikel en van het IXde 
Hoofdstuk der Rijksbegrooting voor · het 

· dienstjaa r 1932 worden toegevd(,-gd aan oyor
. eenkomstige artikelen· van het ·IXde H oofd
stuk der Rijksbegi·ooting vooi' het di enst
jaar 1933. S. 659. 6 December . 

Vlsscherlj. 
:_ Beslui t, houdende bekendmaking van den 

te kst van het Reglement voor de N ederl a nd
sche H ar ingcontróle, S. 1928, n°. 83, zooals 
di t laatstel ij k is gewijzigd bij Ko11inklijk 
beslu it van 30 September 1931(Stbl.n° . 406). 

S. 660. 6 December . 
,varen wet. . 
- Besluit tot wijzigîilg van het Vleeschex trac

tonbesluit, S. 1924, n°. 428, gewijzigd. bij 
Koninklijk bes lui t van 31 Jul i 1926 (Stbl. 
n° . 281). S. 661. 6 December . 

,v onlugwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den rnad van Heemskerk del. 29 Juni 1933, 
waarbij aan J. H enneman aldaar vergun
ning is verJeend voor "verhouwing" v:an een 
huis aan de G. van Assendolftstraat. 

S. 662. 7 December. 
Rijksbelastingen. 
- Wet tot t ijdelijke voorziening tot verster

k ing van de middelen tot dekking van de 
uitgaven des R ijks. S . 663. 8 December. 

In voorrechten. 
- Wét tot voorloopige voortzetting . der hef

fing van enkele tijdel ijke invoerrech ten en 



INHOUD 

Het cu,·sief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Straatbe

lasting in de gemeente Haa,·l em; .) - I n art. 
6 aanhef en sub 3° van de Vero,·dening op 
de heffing eeneir Straatbelasting in de ge
meente Haarl em wordt bepaald, dat van 
deze bel·asting zijn vrijgesteld de perceelen, 
welke uitsluitend gebezigd worden voor den 
openbaren dienst van het Rijk en van de 
provincie. - Indien de aan het onderhavig 
terrein gegeven bestemming voo1· den ,nili
tai~·en dienst noodig maakt, dat het daa,·op 
g1·oeiende gras geregeld wordt gemaaid, moe
ten de tot dat doel veirrichte werkzaamherkn 
in het al gemeen geacht worden deel uit te 
maken van het gebruik voor den openbaren 
dienst, dat v-an het terrein wordt gemaakt. 
- De vraag, of dit anders wordt doordat 
het de pachter van 'het g,·asgewas is, die 
d eze werkzaamheden, verricht, moet naar de 
omstandigheden worden beoordeeld, en wel 
in de eerste plaats naar de bepalingen van 

· de pachtovereenkomst in ve,·band met den 
aard en den omva,ng van het geb,·uik voor 
,nilitaire do el einden . 7 F ebrua,·i. 

Onteigening. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Onteig.wet 

art. 92a.) - De grief, hierop steunende, dat 
het vonnis voor de wijze van berekening der 
schadeloosstelling en de motiveering daarvan 
naa,· het verslag de,· deskundigen verwijst, 
11,ist feitelijken grtmdslag. - De R echtb. 
heeft de schadeloosstelling bepaald op f 1.28 
per M2 op g-rond, dat het terrein gelijk
waari/Jig is aan een te Z wolle voo,· f 2 per 
M2 verkocht terrein, doch niettemin niet f 2 
per M2 waard is, omdat zijn waarde word:t 
gedrukt door de omstandigheid, dat de ge-
11,eente K a.mpen eenige ter plaatse gelegen, 
va.n het onteigende weinig verschillende, ter
reinen in de,· minne heeft verkregen voor 
gen~idileld f 0.46 per M 2 en deze, na,lo,t zij 
bouwrijp zijn ge,naakt, voor lagen prijs van 
de hand zal kunnen doen. - D e stelling, dat 
a,·t. 92a Onteig.wet voor de waardebepaling 
een bouwexploitatierekening eischt, steunt 
niet op de woo,-den of op de geschiedenis 
van het artikel, hetwelk elke wijze van 
waardebepaling toelaat, 11,its daarbij tot hun 
r echt komen de factoren, waarn,ede krach
tens het artikel bij het bepalen der waarde 
rekening moet worden gehouden, hetgeen 
hier het geval is. 7 Februari. 

Wegenwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art . 

426bis; Sv. art. 339.) - Een in he•t alge
meen bestaand gebruik m et betrekking tot in 
het openbaar voorvallende feiten, zij het ook 
in een bepaalde omgeving, mag als een feit 
of omstandigheid van algemeene bekendheid 
in den zin van art. 839, lid 2, Sv. worden 
aangemerkt. [Adv.-Gen. Wijnveldt: de 
R echtb. spreekt niet van algemeene bekend
heii/J, maar van eigen wetenschap. Trouwens, 
wannee,· beslist w01·dt dat plaat~elijk iets al
gemeen bekend is, is die uitspraak een fei
telijke, in cassatie onaantastbare. ] - Inge
volge a,·t . 6 der W egenwet, dat slechts te 
dezen van beteekenis ka.n worden geacht, 
mag de beoordeeling va.n de vroog, of en 
in hoeverre, in afwijking van art. 14, een 
bepe,·king in het gebruik van een openba,·en 
weg is aan te nemen, ook geschieden naar 
het gebruik, dat v-an den weg pleegt te wor
den gemaakt, zoodat de R echtb. beslissende 
dat - in overeenste,nmÁ.ng met het in de 
omgeving bestaande alge1neen gebruik -
van het onderhavige openbare voetpad ook 
door wiefrijden placht gebruik gemaakt te 
worden, diensvolgens mocht aannemen,, dat 
de beperking in het gebruik zich niet t 1t 
rijwielen uitstre kt. - Op g,·ond van de ver
klaring van den getuige K.: dat hij het 
voetpad svnds 25 jaar kent als een voetpad., 
waar iedereen langs pleegt te gaan en te 
fi etsen,, en mede steunende op hare weten
schap omtrent het in het algemeen voor der
gelijke wegen geldende gebruik, k&n de 
R echtb . tot hare beslissing komen en dus 
het gebruik ook door wielrijders van het 
onderhavige voetpad, als grond voor het be
wezenverklaa,•d "wederrechtelijke" van req.'s 
handeling, uit de gebezigde bewijsmiddel en 
afleiden. [Anders de At»v.-Gen. ] 

12 Februari. 
Loterijen. 
- Arr,est van den Hoogen Raad. (Loterijwet 

1905, artt . 1, Je lid, 2, 2° en 6; Sv. art . 
422.) - Op het in de telastelegging onder I 
omschreven feitelijk gebeu,·en, noodzakelijk 
om aansp1•aak te kunnen maken op de in 
uitzicht gestelde voordeelen, kan zoowel de 
daarin gebezigde uitdrukking "aankoop van" 
als "inschrijving op" z.g. Nijverheidsinschrij
vingen to epasselijk worden geacht; aan die 
benamingen kan naast de duidelijke feite
lijke omsch1'ijving geen belang worden toe• 



gekend, zoodat door het bezigen daarvan 
naast elkaar, de t.l.l. niet in zich zelve strij
dig is . - H elzelfde geldt voor de in de be
wezenverklaring gebezigde benlllTningen. -
Nu uit het bovenstaande volgt, dat op het 
feitelijk gebeuren zoowel de uitdrukking "tot 
aankoop van" als "to t inschrijving" to epas
selijk moet worden geacht, blijkt geenszins 
uit het bewezenverklaarde zelf, dat niet door 
den aankoop van een inschrijving de gel e
genheid tot meelneming werd opengesteld, 
terwijl evenmin gegrond is het betoog, dat 
het bewezen verklaarde niet zou kunnen op
leveren het "aanleggen" van eene lot erij. -
H et verweer, dat hier geen gelegenheid was 
oni mede te dingen naar uitgeloo /de prijzen 
of premiën in geld en dat hier geen winners 
waren, is ongegrond, wel iswaar zal aan 
ieder, die wordt ingeschreven, / 1000 worden 
terugbetaald, doch die uitkeering, welke zoo
zee,· de door de deelnemers te verrichten 
sto"tingen overschrijdt, hee ft i. v. m. de kans , 
dat de te1'Ugbetaling reeds binnen ko1'ten tijd 
na de inschrijving zal geschieden, daardoor, 
althans ten deele, hä karakter van een prijs 
te winnen door hen, die door de uitloting 
der nummers van de inschrijvingen worden 
aangewezen. - Onjuis t is de stelling, dat 
de deelnem ers aan een loterij zich bewust 
nweten zijn, dat hetgeen waaraan zij deel
nem en, als loterij in den zin der wet is te 
quali fic eeren. H et doet overigens niet ter 
zake of in d e beweze=erklaring de in art . 1 
Loterijwet 1905 gebezigde term "deelnemers" 
al dan niet vo(l1'komt. - De beslissing van 
den Kantonr. steunt niet op de omstandig
heid, dat de in betaling te geven stukken 
van i,iterst twijfelachtige waarde waren . -
Aandachtige l ezing van de bepalingen, waar
onder de inschrijving geschiedt, sluit elke 
gedachte aan een werkelijke obligatieleening 
uit; uit die bepalingen treedt duidelijk naar 
voren de kans om spoedig aanzienlijk meer 
terug te ontvangen dan gestort werd. - D e 
beide op de vemietiging der in beslaggeno
m en go ederen betrekking hebbende overwe
gingen geven in onderling verband genoeg
zaa,n duidelijk aan van welke goed,eren de 
ve,·nietiging werd gelast. - E nkel e bevesti
ging onder eede van processen-verbaal, op 
den inhoud waarrvan werd recht gedaan, kan 
niet gelden als een 1,erklaring bedoeld in 
lid 2 van art. 422 Sv., waarvan zoude moe
ten blijken, dat zij in eersten aanleg niet is 
betwist. [Adv .-Gen. W ijnveldt: het niet be
twist zijn van de verkla1·ing van d,en get .
verbalisant blijkt voldoende uit de houding 
van ve1·dachte1~ ter terechtzitting.] 

12 F eb1'Uari. 
Arbelclswet. 
- A,.,.est van den H oogen Raad. (Arb eidswe t 

1919, art. 76, lid 1.) - Wil art. 76, lid 1 , 
der A1·beidswet 1919 toepassing vinden, dan 
zal het hoofd of de bestuurder of het toe
zichthoudend personeel d er onderneming ten 
geno ege van d,en feitelij ken ,·echter hebben 
aan te toonen, dat zij de daar genoemd,e han
delingen hebb en V<erricht . - T egen het oor
deel van dien rechier, dat een verdachte in 
dat aantoonen niet is geslaagd kan, als zijn
de een feitelijke beslissing, in cassatie niet 
worden opgekomen. - (Cfm. concl . A .-G. 

Wijnveldt, die nog verwijs t naar H . R . . 4 
Nov . 1929, W. 12051.) 12 F eb,-uari. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 247.) 

- W·anneer een jaarwedderegeling voor-
schrijft, dat de verhoogingen om de twee 
jaren word,en toegekend, vloeit daaruit niet 
zonder meer voort, dat, ingeval eene ver
vroegde toekenning van verhoogingen plaats 
vindt, na twee jaren wederom eene verhoo
ging zou behooren te worden toegekend, en 
niet eerst na afloop van den voor de re·eds 
genoten verhoo gingen noodigen diensttijd 
aanspraak op verdere verhooging zou wor
den ve,·kregen. Nu niet is gebleken, dat de 
strekking van de vervroegde toekenning van 
vier verrhoogingen de bedoeling had om nog
maals den functionnaris een gunst te ver
leenen, kan de toekenning van d eze v,erhoo
gingen niet geacht worden te hebben inge
sloten, dat vóór den afloop van den voor die 
ve,·hoogingen vereischten diensttijd aanspraak 
op nieuwe verhoo gingen zou kunnen worden 
1,erworven. T en onrechte hebben derhalve 
Ged,. Staten de gem eentebegrooting te dezer 
zake niet uitga1Jen belast . 14 Februari. 

Motor- en rljwlelwet. 
- K oninklijk besluit . ( M ot .- en R ijw.reglement 

a,·t. 36 j 0
• art. 47.) - Van een besluit van 

Ged. Staten, waarbij een verzoek tot geslo
tenverklaring van een weg wordt afgewezen, 
staat geen beroep op de Kroon open. - Nu 
G;ed. Staten niet zijn ove,·gegaan tot sluiting 
van den weg voor motorrijtuigen m et een 
bepaald niaximum-gewicht, kan de K roon 
tot zoodanige geslotenverklaring niet over
gaan, daar art. 47 aan Ged. Staten de vrij
heid laat niet tot dien m·aat,·egel over te 
gaan. - Waar het hier betreft het instellen 
van beroep tegen de opheffing door Ged . 
Staten van een gesloten1Jerklaring, is er 
geen plaats voor beschikking op een ve,·zoek 
om Ged. Stat en op te dragen de indeel ing 
de,· provinciale wegen door het aanbrengen 
de,· voorgeschreven kentee kenen aan te dui
den. 15 Februari . 

- Arrest van den Ho ogen Raad. (Aansprake
lijkheid van een eigenaar van een motorrij
tuig. Art. 25 Motor- en Rijwielwet.) - H et 
enkele feit van de schuld van iemand, voo1· 
wien de eigenaar van een automobiel niet 
aansprakelijk is, ontheft dezen niet van aan
sp1·akelijkheid volgens het eerst e lid van art. 
25 de,· Motor- en Rijwielwet . - Dit vindt 
sl echts plaats, wanneer de schade uitsluitend 
te wijten is aan de schuld van dien persoon 
en niet m ede aan den eigenaar of aan iemand 
voor wiens gedragingen deze wel aanspra
kelijk is . - In casu zou de eigenaar slechts 
dan zijn bevrijd, wanneer aanne,nelijk was, 
dat dengeen, aan wien hij het besturen van 
de automobiel hee ft opged,·agen, geenerl ei 
verwijt zou treff en ten aanzi1m van het over
dragen van het stuur aan een ander. 

15 F ebruari. 
G-emeentebestuur. 
- R ondschrijven van den Minister van B in

nenlandsche Z aken, No. 802, Afd. B .B., aan 
H eeren Gedeputeerde Staten der onderschei
dene provinciën, betre ffende Gemeente-comp
tabiliteit. 15 Februari. 



- A rrest van den H ooven Raad. (B. W. artt. 
625, 1401.) - [Gesteld is: onr-echtmatige 
daad der gerneente jegens den eigenaar van 
een complex bouwrijpen grond door ge1nis 
aan rnedewerking van de gemeente aan het 
in exploitatie brengen dier gronden volgens 
nn bestaand stratenplan en door exploitatie 
doo,· de oerneente van hare eioen, aan be
doelde gronden grenzende, terreinen 1net af
wijking van het bestaande uitbreidingsplan.] 
- Noch uit wet of verordenin[.I, noch ui t 
ve,·weerders eigendornsrecht vloeit voo,· de 
gemeente de v.erplichtin g voort om op ver
langen van den eigenaar hare ,nedewer king 
te verl eenen om de exploitatie van zijn 
grond als bouwter,·ein mooelijk te maken. 
- Z ulk een verplichtinv zou sl echts haa,· 
oorsprong kunnen vinden in deni algerneenen 
plicht van de Overheid oni haar taak -
hier bestaande in de uitvoering van wette
lijke voorschrift en betreffende de vol kshuis
vesting - zóó te volbrengen, à,a,t daarbij 
niet noodeloos rechtmatige belangen ge
k,·enkt worden. De klacht van verweerder 
ko1nt dan ook neer op een grief tegen het 
Ove,·heidsbel eid, welk bel eid als zoodanig 
echte1· niet staat· ter beoordeelin[.I van den 
burgerlijken rechter, zoodat een mogelijke 
tekortkoming in dat beleid niet oplevert een 
on11echtmatige daad. - Ook voorzoove,· de 
vordering steunt op de exploitatie door de 
ge,neente van aan verweerders grond gren
zende terreinen {in afwijking van het be
staande uitbreidingsplan), waardoo,· het aan 
verweerder f eitelijk onmogelijk wordt ge
maakt om op zijn terrein straten aan te 
leggen overeenkomstig het nog bestaande 
plan, is de vordering door het Hof ten on
rechte ontvankelijk geacht. Ook deze gedra
gin g der oemeente l evert niet op een inbreuk 
op het eigendomsrecht van verweerder noch 
een andere onrechtrnatioe daad., die de ge-
111 eente te genover hem tot schadevergoeding 
Z(YU verplichten. - Anders, wat beide gron
den betreft, Proc.-Gen. Tak. 16 Februari . 

Volksh ulsvestlng. 
- Arrest van den Hoo~1 en Raad. (B. W. artt. 

625, 1401 .) - [Gesteld is: onr.echtmatige 
daad der gemeente jegens den eigenaar van 
een complex bouwrijpen grond door gemis 
aan 1nedewerking van de gemeente aan het 
in expl oitatie brengen die,· gronden volgens 
een bestaand stratenplan en door exploitatie 
door de gemeente van ha,·e eigen, aan be
doelde gronden grenzende, terreinen met af
wijking van het bestaande uitbreidingsplan.] 
- Noch uit wet of verordening, noch uit 
ve,·weerders eioendomsrecht vloeit voor de 
gemeente d e v.erplichting voort om op ver
langen van den eigenaar hare ,nedewe,·king 
te verl eenen om de exploi tatie van zijn 
grond als boi.wterrein mouelijk te maken. 
- Zulk een verplichtinu zou slechts haar 
oorsprong kunnen vinden in den alge1n•eenen 
plicht van de Overheid om haar taak -
hier bestaande in de ititvoerino van wette
l ijke voorschrift en bet,·effende de vol kshuis
vesting - zóó te volbrengen, dat daarbij 
nie t noodeloos rechtrnatige belangen ge
krenkt worden. De klacht van verweerder 
komt dan ook neer op een grief tegen het 

Overheids bel eid, welk bel eid als zoodanig 
echter niet staat ter beoordeeling van den 
burgerlijken ,·echter, zoodat een mogelijke 
teko,·tkoming in dat beleid niet oplevert een 
onr.echtrnatige daad. - Ook voo,·zoover de 
vordering steunt op de exploi tati e door de 
gem eente van aan verweerders orond gren
zende terreinen ( in afwijking van het be
staande uitbreidingsplan), waardoo,· het aan 
verwee·rder f eitelijk omnogelijk wordt ge
n,aakt om op zijn terrein straten aan te 
l eggen overeenkomstig het nog bes taande 
plan, is de vorderino door het H of ten on-
1·echte ontvankelijk oeacht . Ook deze gedra
ging der venieente levert nie t op een inbreuk 
op het eigendomsrecht van verweerder noch 
een andere onrechtmatige daad, die de ge
meente teoenover hem tot schadevergoeding 
zou verplichten. - Anders, wat beide gron
den betreft, Proc.-Gen. Tak. 16 Februari. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 ar t. 100. ) - Waa,· het 2e lid de strek
king he.e ft , de schoolb esturen gedurende de 
eerste twee jaren te vrij waren tegen moge
lijk verlies van vergoeding als gevolg van 
de wijziging van den klassedeel er, kan de al 
of nie t bestendiging van een boventalligen 
onderwijzer aan de overeenkomstige open
bare school van geen invloed zijn. - H et 
2e l id bedoelt niet nog bovendien te waar
borgen, dat, indien de vergoeding is ver
loren gegaan door eene inmiddels totstand
gekomen wetswijziging, welke invloed heef t 
op het getal boventallige leerkrachten, die 
vergoeding (binnen twee jaren, nadat de 
klassedeeler zich ten nadeel e van het school
bestuur hee ft gewijzigd) herl ee ft , zoodra met 
toepassing van den oorspronkelij ken klasse
deeler wederom op vergoeding van een bo
ventalligen onderwijzer aanspraak zou kun
nen wo,·den gemaakt . 19 Feb,·ua,·i. 

Gemeentebelastin g·en. 
- Arrest van den H oogen Raad. (St,·aatbe

lasting in de gemeente Nijmegen.) - Art. 
9, eerste lid, der Verordening stelt voor ont
heff ing gehe.el algemeen en dus zonder 
eenige beperking den eisch, dat een gebouwd 
perceel ongebruikt en onverhuurd is gebleven, 
zoodat , behalve bewonen, ook el k ander ge
bruik door den eigenaar aan ontheffing in 
den weg staat. 21 F ebruari. 

Gemeentebestuur. 
- K iminklijk besluit. (Gemeentewet art. 228a.) 

- E en voorwaarde in een ove1,eenkonist van 
geldleening, volgens welke de gemeente even
tueele belastingen op ,·ente en aflossingen 
der leening te haren laste neemt, legt een 
zoodanig risico op de gem eente, dat de aan
vaarding daarvan niet dan in zeer bijzon
dere gevallen kan geacht worden te strooken 
rne t een richtig gemeentelijk financieel be
leid. Nu van bijzondere omstandigheden, 
welke het aannenien van de voorwaarde zou
den kunnen rechtvaardigen, niet is gebl eken, 
hebb en Ged. Staten terecht hun go edkeuring 
op het desbetreffend raadsbesluit geweigerd. 

22 Feb'f'uari. 
Ambtenarenwet. 
- K oninklijk besluit. (Ambtenarenwet 192/i 

a,·t. 58, 1e l id.) - Ontslag uit den gem eente-



dienst wegens ongeschiktheid, anders dan 
door lichaams. of zielsgebreken. - Ook dan 
kan van zulk een ongeschiktheid worden 
gesproken, indien, een ambtenaar wel is waar 
het hem opged,·agen werk op zich zelf goed 
verricht, maa,· behept is met eigenschappen 
van karakter, geest of gernoed, welke het 
onmogelijk maken hem in dienst der ge
m eente te handhaven (i.c. gezagondermij
nende opvattingen). 22 Februari. 

Crisis -varkenswet. 
- Arrest van den Hoo.gen Raad. (Crisis-Var

kensw et art. 17, lid 2. - Art. 358, lid 8, Sv. 
- Qualificatie, art. 850 S v .). - Art. 12 van 
de Statuten van de Gewestelijke Varkens
centmle voor Utrecht, luidende : ,,De leden 
hebben het recht gebruik te maken van de 
die7l,/J ten der vereeniging. De vereeniging 
strekt haar diensten niet uit tot niet-l eden.", 
beantwoo,·dt volkomen, aan str.ekking en doel 
van art. 17, l id 2, Crisis- Varkenswet 1932. 
- Wet wordt i.v . 1n. art. 11 Crisis-Varkens
besluit 1982 de houder van varkens van meer 
dan 10 kg gewicht gedwongen tot eene Ge
westelijke organisatie toe te treden en als
dan aan de statuten dier organisatie onder
worpen, maa1· de wetgever heeft dit gewild 
en voldoende waarbo1·gen tegen misbruik 
aanwezig geacht in het voorschrift van art. 
17, lid 1, Crisis- Varkenswet, betreffende 
goedkeuring van de statuten en van latere 
wijzigingen daarin door den Minister. Bo
vendien zou eenige daarin voorkomende, ,met 
een wettelijk voorschrift strijdige bepaling 
ondanks requirants toetreding onverbindend 
zijn. (Z ie H. R . 24 April 1933, W. 12614 .) 
- De wet kent gemoedsbezwaren tegen na
leving van de Crisis- Va,·kenswet niet als 
strafuitsluitingsgrond, zoodat de Rb. niet 
verplicht was 011,trent het desbetretfende ver. 
wee,· bepaaldelijk eene beslissing te geven. 
- De H. R . wijzigt de qualificatie iJJoor in 
de plaats van "Minister van Ec. Z . en Arb." 
te stellen: ,, met de zaken van den Land,. 
bouw belasten Minister". - (A.-G. Wijn
veldt wijst er nog op, dat de wetgeving in 
deze na het vonnis der Rb. sterk is gewij
zigd, en wel door het Crisis- Va,·kensbesluit 
1988 en de Crisis- Varkensb eschikking 1983 I , 
11,aar dat deze verandering geen invloed 
hee ft op de mate van strafbaarheid van het 
bewezen verklaarde.) 26 Februari. 

Gemeentebelastln g·en. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Wegbelas

ting in de gem eente Arnhe1n -Art. 280 Ge
meentewet.) - H et woord " eig endo11nnen" 
in art. 280 Gem.wet beteekent "onroerende 
go ede1·en". - Art. 47 der W et op de Grond
belasting, evenals het daarmede gelijkluiden
d e eerste lid van art . 2 de1· onderhavige ver
ordening verbindt belastingplicht niet aan 
den ei gendo1n van onroerende goederen, doch 
aan het genot daarvan krachtens - al dan 
niet van den eigendom gescheiden - zake
lijke ,·echten. - De R . v. B. heeft, door den 
overeenko,nstig art. 2, lid 1, der vero1·de
ning aan belanghebbende als erfpachter op
gelegd.en aanslag in stand te houden, a,·t. 
280 Ge11, .wet niet geschonden, waaraan niet 
kan afdoen, dat het betre ff ende 0111·oe1·e11Al 
goed eigendom is der gemeente, omdat de 

verordening voor dit ·geval geen uitzonde1·ing 
,naakt. 28 F ebruari. 

- A r1·est van den H oog en, Raad. (Art. 299 
Ge,neentewet.) - B eroep in cassatie wordt in
gesteld door den B urge,neester. - E en stuk, 
voor het Gemeentebestuur geteekend door 
Voorzitter en Secretaris, is blijkens het be
paalde in de artt. 75 en 109 Ge11, .wet uitge
gaan van den Ge11,eenteraad of van B. en 
W., doch .geen dezer beide 01·ganen is tot het 
instellen van beroep in cassatie bevoegd. 

28 Februari. 
Amhtenarenwet. 
- Rondschrijven _van den M inister van B in

nenlandsche Zaken, No. 17346, Afd. Ambte
narenzaken, aan heeren Gedeputee1·de Sta
ten de,· onderscheidene provinciën, betretfen
de Circulaire van 20 December 1938, No . 
16601 I l!fd. Ambtenarenzaken. ( P olitieke 
gezindheid van d~ ambtenaren) . 

28 Februa,·i. 
W aterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge,neene 

,·egelen Waterstaatsbestuur art . 19.) - De 
enkele omstandigheid, dat de beg,·ootingen en 
de rekeningen van een waterschap voor voo,·
af gaande dienstjaren nog niet zijn vastge
steld, kan er niet toe leiden aan de begroo
ting van het waterschap voo,· een bepaald 
dienstjaar de goedkeuring te onthouden. -
'l'erecht heeft het waterschapsbestuu1· in de 
begrooting niet opgenomen een aantal door 
Ged. Staten verlangde posten, die uitvloeisel 
zouden zijn van door de voorloopige com11iis
sie tot inrichting van het waterschap zonder 
opdracht van Ged. Staten, waa,• zoodanige 
opdracht vereischt was, verrichte handel in
gen, te,·wijl niet is gébleken, dat het defini
tief bestuu,· deze v,erplichtingen van de voor
loopige co11,missie ten laste va,;, het water
schap heeft gebracht. 2 Maart. 

Crisis • varkenswet. 
- Ar-r.est van den Hoogen Raad. (C,·isisvar

kensw et 1932 art. 14.) - De bewezenverkla
ring van het telastegelegde vindt alleszins 
voldoende steun in de in het vonnis opgeno· 
1nen bewijsmiddel en. · - H et betoog, gericht 
tegen de rechtsgeldigheid van het doo,· de 
gew es telijke organisatie genomen besluit tot 
het heft en van f 0.25 voor het merken van 
varkens, gaat niet op. l mm;ers het feit, dat 
de Minist er heeft verleend .een goedkeuring, 
welke alleen als gevolg van een door hem
zelf krachtens de wet te stell en voo,·waarde 
kan zijn ve,·eischt, 1noet insluiten, dat de 
Minister die voorwaarde hee ft gesteld. Nu 
eenig wettelijk voorschrift betreffende de 
wijze van het stellen van die voorwaarde 
ontb1·eekt, 1nist derhalve de eisch, dat van 
het stellen dier voorwaarde nog nader zou 
11ioeten blijken, voldoenden grond. Voorts 
gaat te v,er de- eisch, dat van de reeds in de 
wet vastgelegde ·beste,nming van het te hef
fen bedrag ook uit het besluit der organi
satie zou moeten blijken. - De omstandig
heid, dat ile organisatie - in verband 1net 
een Ministerieele beschikking - van elke 
f 0.25 een bedrag van f 0.05 ter beschikking 
van het R egeeringsbureau heeft te stellen 
behoeft niet een besteding in strijd 11~et a,·t. 
14 der wet op te leveren. 5 Maart . 



Warenwet. 
- A rrest van den H oo gen Raad. ( Warenwet 

art . 6.) - Art. 2 K euringsverordening van 
Groningen 1921 verbiedt het "verkoopen" 
van wa,·en, die ondeugdelijk van samenstel
l ing zijn of in ondeugdelijken toestand ver
keeren, terwijl in art. 1 rnet "verkoopen" 
o. rn. wordt gelijkgesteld het aanwezig heb
ben in bergplaatsen bij kooplieden in ge
bruik. - Waar art. 1 niet vaststelt de be
teekenis welke de uitdrukking "verkoopen" 
in a,·t . 2 hee ft, doch eenige handelingen op
so,nt, welke naast verkoopen rnede onder de 
verbodsbepaJ,ing worden gebracht, rnoet bij 
veroordeel ing terzake van een dier hande
lingen, de om,schrijving van art. 1 ook in de 
quali/icatie tot uitdrukking komen. - De 
opgel egde straf is op de verkeerde artikel en 
gegrond. - Quali/icat ie verbeterd en jitiste 
artikelen aangehaald. 5 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Konin klijk besluit. (Gerneentewet art. 228a.) 

- T erecht is daor Ged. Stat en goedkeuring 
onthouden aan een raadsb eslui t tot het aan
gaan van een geldleening voor den bouw 
van eene eigen electrische centrale, nu een 
be,·oep de,· gerneente op de· Kroon tegen een 
besluit van Ged. Staten, waarbij overeen,. 
ko1Mtig de B el e,nmeringenwet V erordenin
gen aan de provincie vergunning is verleend 
tot het l eggen en plaatsen · van al wat voor 
stroomlevering in de w e{len der betrokken 
gerneente noodig is, ongeurond is verklaard. 

"I Maart . 
Gemeentebelastingen. 
- A rrest van d en H oouen Raad. ( V ergun

ningsr.echt in de uerneente Anna Paulowna.) 
- De R . v. B. heeft voor de schatting van 
de huurwaarde, wel ke als grondslag voor 
d e berekeninu van het vergunningsrecht is 
voorgeschreven, eerst de waarde van het ge
not der ruimte, waarin sterke drank wordt 
verkocht, op zich zelf beschouwd, ges teld op 
f 90 en heeft daarbij vervolgens gevoe gd de 
som, welke van een huurde,·, gezien de in
komsten en uituaven van het vergunnings
bedrijf, ware te bedinuen ter zake van het 
f eit, dat in het verhuurde sterke drank in 
het kl ein mau word;en verkocht. - In deze 
rnethode is als elernent van schattin g gebe
zigd de netto-winst, welke m et het vergun
ningsbedrijf behaald wordt, en daart egen 
bestaat ueen bezwaar, onder voorwaarde, 
dat bij de vaststellin{J van de netto-winst 
rekening wordt !Jehouden met all e /actoren, 
welke daaro;p van invloed zijn. - Daartoe 
bPhoort onder m eer dat ged eelte van de al
gemeene bedrijfsonkosten der zaak, welke 
geacht kunnen worden op het vergunnings
bedrijf te drukken. - l n de door den R . v. 
B . gevolgde methode, waarbij het bedrag 
der netto-winst van f 420 is gevoegd bij het 
bed1·ag van de huurwaarde van de vergun
ningsruimte op zich zelf genom en - ten 
deze j 90 - moet voor de berekening van de 
netto-winst m ede deze huurwaarde van f 90 
als onkosten;post in aftrek worden gebracht. 

T enonr:echte verlanat belanghebbende, 
dat bij de vaststellin{J van de in de wet en 
verordening bedo elde huurwaarde mede re
kening worde gehouden m et den invloed, 
welke de uitkomst van het vergunningsbe-

drijf onder!]aat doordien een vergunnings
recht wordt ueheven. "I Maart _ 

Drankwet. 
- Arrest van den H oóuen Raad. ( V ergun

ni,igsr.echt in ä e gem eente Anna Paulowna.) 
- De R. v. B. heeft voor de schatting van 
de huurwaarde, ivelke als grondslag voor 
de berekening van het ver'gunningsrecht is 
voorgeschreven, eerst de waarde van het ge
not der ruimte, waarin sterke drank wordt 
verkocht; op zich zelf beschouwd, ges teld op 
f 90 en hee ft ilaa1-bij ve,·volgens gevoegd de 
som, welke van een huurder, gezien de in
komsten en uit!]aven van het vergunnings
bedrijf , ware te bedinaen ter zake van het 
feit , dat in het verhuurde sterke drank in 
het kl ein maa worden verkocht. - In deze 
·rn ethode is als· el em ent van schatting gebe
zigd de netto-winst, welke ,net het vergun
ningsb edrijf behaald wordt, en daartegen 
bestaat geen bezwa.ar, onder voorwaarde, 
dat bij de vaststelling van de netto -winst 
,·ekening wo,·dt gehouden met alle factoren, 
welke daarop van invloed zijn. - Daartoe 
behoort onder ,neer dat gedeelte van de al
gemeen e bedrijfsonkosten der zaak, welke 
geacht kunnen worden 027 het vergunnings
bedrijf te drukken. - In de door den R . v. 
B . gevolgde ,nethode, waarbij het bedrag 
der netto-winst van f 420 is gevoe gd bij het 
bedrag van de huurwaa,·de van de vergun
ningsruimte op zich zelf !]eno,nen - t en 
deze / /J O - moet voor de bere kening van de 
netto-winst m ede deze huurwaarde van f 30 
als onkostenpost in aftrek worden gebracht . 

T enom,echte ve,·langt belanghebbende, 
dat bij de vaststelling van de in de wet en 
verordening bedo elde huu1·waarde m ede re
kening worde gehouden met den invloed, 
welke de uitkomst van het vergunningsbe
drijf onder!]aat doordien een vergunnings
recht wordt geheven. "I Maart . 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 101, Se l id j 0
• art. 55.) - Een 

uitgave van een bijzond er schoolb estuur ter
zake van aan de R ijksverzekeringsbank be
taalde wiskundige reserve voor een gewezen 
onderwijzeres. is een noodzakelijk gevolg van 
het in dienstb etr:ekking aan de school ver
bonden zijn van die onderwijzeres; aange
zien de aanwezigheid van l eerkrachten aan 
een school uiteraard strekt ter verzekering 
van den go eden gang van het onderwijs, valt 
de uitgave onder l ett er o van art . 55 en 
komt dus voor vergoeding ingevolge art. 101, 
5e lid in aanmerking. 9 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. - (Gem eentewet art . 

· 122, Vl eeschkeu1'ingswet art . 22.) - Ged. 
Staten hebben ten onrechte goedkeuring ont
houden aan een verordening op het beheer 
van het sla chthuisbedrijf en den vl eeschkeu
ringsdien st op grond, dat daarin zouden 
moeten worden opgenomen bepalingen om
t, ent het sluiten van een verzekerÎ11!J tegen 
schade, en omtrent het onderwe,pen aan de 
goedkeuring van hun colleoe van bepaolde 
besluiten, welker goedkeuring niet reeds 
krachtens de gem eentewet wordt geëischt. 

10 Maart. 



Vleeschkeurln gswet. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

122, Vleeschkeuringswet art. 22.) - Ged. 
Staten heb ben ten-onrechte goedkeuring ont
houclen aan een v,erordening op het beheer 
van het slachthuisbedrijf en den vleeschkeu
ringsdienst op grond, dat daarin zouden 
moeten,. wo,·den opgenomen --0epalingen om
trent het sluiten van een verzekering tegen 
schade, en omtrent het onderwerpen aan de 
goedkeuring van hun college van bepaalde 
besluiten, welker goedkeuring niet reeds 
krachtens de- gemeentewet wordt geëischt. 

10 Maart . 
Vlsscherljwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( B. W. art. 

577 ; Visscherijwet art. 17, Se lid b.) - T e
recht is de R echtb. van oordeel, dat de Zw et, 
t. a. waarvan zij op feitelijke gronden aan
nam, dat het een 20-tal jaren geleden een 
bevaarbare en vlotbare stroom was, zijn ka
rakter als zoodanig· niet door de ornstandig
heden - verrninderd verkeer door vermin
derde behoeft e om dit vaarwater te gebrui
ken - heeft verloren; het kenmerk van zulk 
een vaarwater is im,ners gelegen in de be
stemming ten algemeenen dienste. Nu is 
weliswaar de omstandigheid alleen, dat het 
die functie kan vervullen daartoe niet vol
doende, doch anderzijds mag niet worden 
aangenomen, dat een zeer beduidende ver
mindering van het verkeer, waarvan - nu 
de oorzaak daa,·van niet in de gesteldheid 
van het vaarwater is gelegen - niemand 
zeggen kan, hoe lang die vermindering zal 
duren en tot hoe-ver deze gaan zal, het ka,. 
rakter van het vaarwater, met het oog op 
de artt. 577 B . W. en 17 der Visscherijwet, 
doet veranderen. - De R echtb. heeft der
halve te1'echt art. 17, 3°. b der Visscherijwet 
hier van toepassing geacht. 12 Maa,·t. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 a,·t. 13.) - I n v,erband met grooten 
afstand ( 13 k,n) van de school , waar het 
gewen.schte onderwijs wordt gegeven, is i . c. 
vergoeding van pensionkosten gerechtvaar
digd. 12 Maart. 

Ambtenarenwet. 
- R ondschrijven van den M inister van B in,. 

nenlandsche Zaken, N°. 17347, Afd. Amb
tenarenzaken, aan H eeren Gedeputeerde Sta, 
ten der onderscheidene provinciën, betreffen
de: taak van de Colleges van Gedeputeerde 
Stat en bij de toepassing van art. 11!6 der 
Ambtenarenwet 191!9. 14 M aart. 

Gemeente belastingen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Straat be

lasting in de gemeente 's-Gravenhage.) -
Art. 7bis der v,erordening schrijft teruggave 
van belasting voor, indien een gebouwd per
ceel 11! maanden achtereen ongebruikt en 
onverhuurd is gebleven. - Uit de verm el
ding ,,onverhuurd'' nevens ,,ongebruikt'' 
blijkt, dat in den zin dezer verordening het 
verhuren van het perceel niet begrepen is in 
het geb,·uiken van het perceel, doch daarvan 
onderscheiden -is. - Art . 7bis hee ft ,net ge
bruiken in de eerste plaats het oo g op de 
f iguur, dat een belastingplichtige van een 
gebouwd eigendom het genot, als waarvan 

sprake is in art. S, heeft door het zel f te 
gebruiken, en met ve,·huren op de figuur, 
dat de belastingplichtige de opbrengst ge
niet in den vonn van huur. - I n het zich 
hier voordoende geval, dat de eigenares het 
perceel in zijn geheel gemeubeld verhuurt, 
is sprake van genot door verhuren en mits
dien niet van eigen gebruik, ook al hee ft 
de eigenares ,neubelen in het perceel ge
plaatst, zoodat, nu het perceel gedurende 12 
maanden achtereen onverhuu,·d is gebleven, 
recht op teruggave aanwezig is. 14 Maart. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( Za kelijke 
B ed,·ij fsbelasting in de gemeente Dordrecht .) 
- H et enkele feit, dat de arbeiders van be
langhebbende bui ten Dordrecht werkzaam 
waren, staat aan de juistheid van de beslis
sing van den R. v. B ., dat belanghebbende 
in het betreffende tijdvak zijn bedrij f uit
oefende binnen de gemeente Dordrecht, niet 
in den weg, daar toch, in den zin van art. 
281! Gem .wet een bedrijf zeer wel binnen 
een gemeente kan wo,·den uitgeoefend, ook 
al verrichten de arbeiders van het bedrijf 
hun werkzaa,nheden elders . - B edoeld feit 
brengt evenmin 11,ede, dat belanghebben{i,e 
elders de beschikking had over onroerende 
bedrijfsgoederen en uit dat feit is zonder 
,neer ook niet af te l eiden, dat belangheb
bende elders een afzonderlijk onderdeel van 
zijn bedrijf had gevestigd. 14 llfaa,·t . 

Openbare middelen van ,·ervoer. 
- K oninklijk besluit. (Wet openbare vervoer

middelen Art. 1 j 0 art. 15.) - Autobussen, 
bestemd ·tot het maken van rondritten door 
gedeelten van het land, zijn openbare mid
delen van vervoer in den zin van art. 1 j 0

• 

art. 15; de omstandigheid, dat de rondritten 
sl echts ·gedurende een deel van het jaa,· wor
den gehouden, ontneemt daaraan niet het 
karakt er van geregelden di enst. - De voor
waarden, dat enkel plaatsbewijzen mogen 
worden afgegeven voor het geheel e traject 
en het vervoer beperkt wordt tot die reizi
gers, die bij den aanvang van den rondrit 
zijn ingestegen, leveren voldoenden waar
borg op tegen het onttrekken van reizigers 
aan bestaande diensten tusschen in den 
rondrit gelegen plaatsen. 15 Maart. 

Gemeeutebestnur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewn art. 26.) 

- E en raadsl id, die in zijne hoedanigheid 
van agent van eei, steenkolenmijn provisie 
heeft genoten van levering van steenkolen 
door de mijn aan de ge,neente, moet geacht 
worden onmiddellijk te hebben deelgenonien 
aan l everingen Jen behoeve der ge,neente . 
Nu echter ,noet worden aangenomen, dat hij 
van de bestelling der steenkolen geen kennis 
hee ft gedragen, veel 11,inder daarop invloed 
heeft uitgeoefend, is er geen voldoende aan
l eiding, hem van. zijn raadslidmaatschap ver
vall en te ve,·klaren. 15 Maa,·t . 

Motor- en rljwlehvet. 
- Arrest van den H oo·gen R aad. ( B egrip "be

bouwde kon," i .· v . m. gemeentelijke veror
dening op de maxi11iu11i-snelheid - Niet
zuivere vrijspraak - Art. 8 M otor- en R ij
wielwet - Artt. 350, 430 Sv.) - De ver
ordening tot regeling van de ,naximum-snel-



heid voor motorrijtuigen in de kom der ge
m eente Some,·en gee f t niet aan wat onder 
"bebouwde kom" is te verstaan. W el is een 
omschrijving gegeven in het besluit van 
Ged. Staten van N.-B. van 5 Oct. 1932, n°. 
90. - De bij art. B der M otor- en R ijwiel
wet aan Gedep. Staten toegekende bevoegd
heid is aldus te v,erstaan, dat, indien Ged. 
Staten daarvan hebben gebruik gemaakt, 
die vaststelling bindend is, zoodat de ,·ech
ter in -een voo,·komend geval niet meer heef t 
na te gaan of bij die vaststelling het feite
lijk begrip "bebouwde kom" behoorlijk is in 
acht genomen. - Nu de R b. haar vrijspraak 
hee f t doen steunen op eene uitlegging van 
"bebotiwde kom" als feitelijk begrip, heef t 
zij niet op den grondslag der telastlegging 
beraadslaagd en beslist, zoodat de vrijspraak 
niet is aan te merken als eene in den zin 
van art. 430 Sv. - Anders A .-G. B esier: De 
bevoegdheid tot het bepalen van de grenzen 
van de bebouwde kom is in het tegenwoor
dige art. B aan Ged. Staten gegeven te,· be
teugeling van ov.erschrijdingen door de ge
rneentebes turen van . het feitelijk begrip be
bouwde kom bij hunne regelingen. Ged. Sta
ten zelf zijn derhalve ook aan dat begrip 
gebonden. Nu de R b. feitelijk hee f t vastge
steld, dat de onde,·havige straat te Someren 
geen aaneengesloten bebouwing hee f t, is der
halve het besluit van Ged. Staten te dien 
aanzien onverbindend en de gegeven vrij
spraak een zuivere. 19 M aart. 

Drankwet. 
- A 1'rest van den H oo gen R aad. (Dran kwet 

1931 artt . 39 en 59; Drankwetbesluit 1932 
art. 1 .) - In aanmerking genomen de str elcr 
king van de Drankwet (den kleinhandel in 
al co holhotidende dranken te regelen ten einde 
misbruik van deze dranken te gen te gaan) 
kan het woord "gesloten", zooals dit in die 
wet in de artt. 39, lid 1, onder b en 59, l id 
1, onder 7°. aan de woorden " flesschen, 
kannen, kruiken of vaten" voorafgaat, nie t 
de beteekenis hebben, wat flessc hen betref t, 
van enkel van een beugelsluiting voorzien, 
,naar moet beteekenen: voorzien van een 
zoodanig sluitings,niddel, dat dit moet wor
den verbroken of verwijderd om de flesch 
te openen en niet meer kan worden gebezigd 
om haar wederom te sluiten. - Z ooals uit 
genoemde artikelen en uit art. 2 Drankwet 
blijkt , schrijf t de wetgever den verkoop in 
gesloten flessc hen, enz. slechts voor in ge
vallen, waarin hij tegen v-erkoop van al co
holhotidende dranken voor gebruik elders 
dan ter plaatse van verkoop geen bezwaar 
heeft maar wèl tegen verkoop ter plaatse 
om daar te worden gebruikt . H et gesloten 
zijn dient als waarborg, dat de onraadzaam 
geachte verkoop niet zal plaats hebben zon
der dat zulks valt te constateeren. E en beu
gelsluiting zonder meer kan daartoe niet 
leiden. 19 Maart. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 

1920 art . 13.) - De opvatting, als zouden 
de kosten van ve1·voe1· naar eene elders ge
vestigde school voor u.l .o. niet ten laste der 
ge111<eente behooren te worden gebracht, zoo
lang er in de gemeente gel egenheid is, aan 

de school , die de leerling oorspronkelijk be
zocht, het 7e leerjaar door te brengen, vindt 
geen steun in de bewoordingen van art. 13. 
- De omstandigheid, dat de gemeente, waar 
de leerling ter school gaat, van de ge,neente, 
waa1· hij woonachtig is, door twee gemeen
ten gescheiden is, vormt geen beletsel, eerst
bedoelde gemeente aan te ,nerken als eene 
,,naburige gemeente" in den zin van art. 13. 

22 Maart. 
Scbeurwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( R v. art . 

46 ; Scheurwet S . 1918 n°. 503 art. 6.) -
De wederafroeping van de zaak ter rolle, 
welke door het vonnis, waartegen beroep, 
was gelast, had de strekking om te geraken 
tot de vaststelling van een feit, hetwel k de 
Rechtbank voor een juiste bepaling der scha
devergoeding noodig acht te ( te weten de 
vaststelling van den tijd van sch euring van 
het land, waarover het geding loopt, R ed.). 
R eeds hierom hee f t hetH of terecht het hoo
ge,· beroep tegen dat vonnis toelaatbaar ge
acht, omdat een zoodanig vonnis, hetwel k 
dus een instrtictie beveelt, waarvan de be
slissing der zaak zelve afhankelijk kan zijn, 
niet praeparatoir, doc h interlocutoir is. -
B ij de berekening van het nadeel , hetwel k 
de Staat verplicht is den eigenaren der ge
scheurde gronden te vergoeden, moeten in 
aanmerking worden gebracht de ver,nogens
veranderingen - zoowel voo,·deelige als na
deelige - welke ten gevol ge van de omzet
ting van grasland in bouwland voor de eige
naren der gronden zijn ontstaan. Daartoe 
behoort echter niet een vergoeding, wel ke 
die eigenaren van derden voor het overne
men van den scheurpl icht hebben ontvangen, 
omdat zoodanige vergoeding niet door de 
omzetting is v.e,·oorzaakt en dus niet als een 
door de scheuring zel ve ontstaan voordeel is 
te beschouwen. Indien het bedrag der ver
goeding afhankelijk zou zijn van andere om
standigheden dan die, wel ke ,net de omzet
ting zelve samenhangen, zouden de voor
schriften van artt. B tot 12 der Scheurwet, 
welke hun, die andere dan als eigenaren een 
za kelijk recht op de gescheurde gronden 
hadden, .een zekere aanspraak geven op de 
door den Staat te betal en schadevergoeding, 
niet tot hun recht komen. 22 M aart. 

Wegen belastin gwet. 
- Arrest ·van den H oogen R aad. ( Daad van 

vervolging in art . 72 Sr. i. v. m. art . 23, 
lid ll, W egenbelastingwet. ) - H et feit (over
treding van art. 17 W egenbelastingwet) is 
berecht nadat m·eer dan een jaar was ver
loopen nadat het was begaan. De politie
rechter was van oordeel, dat de verjaring 
was gestuit door de aangetee kende verzen
ding van verdachte van een afschrif t van het 
proces-verbaal van bekeuring ingevol ge ar t . 
23, lid 2, W egenbelastingwet. - H . R. : 
am btshalve: Z oodanige ,nededeeling kan, als 
uitgaande van een opsporingsambtenaar en 
niet 1,an een ambtenaar, aan wien de ver
vol ging ingevolge art. 24 der wet is opge
d1·agen, niet als een daad van vervol ging in 
den zin van art. 72 Sv. word.en aangemerkt. 
H et bestreden vonnis is t. a. v. de ontvanke
lij kheid van den R ijksadvocaat niet behoor-



lijk ,net redenen omkleed . V ernietiging ,net 
ve,·wijzing. 26 Maart. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (G em eente

wet art . 168 ; A.P. V. voor T u bbergen art. 
54.) - Art. 54 A.P. V. voor T u bbergen, in 
het belan g d er openbare veili gheid gegeven, 
betreft de huishouding der gerneente en valt 
dus binnen de verordeningsbevoegdheid in 
art. 168 Gemeentewet aan den Raad toege
kend, terwijl het ook niet in strijd komt rnet 
art. 625 B . W. - D e niet nagekom en aan
schrijving had, blijken s de bewezenverklaar
de t.l.l., betrekking op een heg en dennetjes, 
zich bevindende aan de westzijde van de 
woning van req. in de scherpe bocht van 
den P rovinc . weg Almelo-T u bb ergen. Hier
u it blijkt, dat di t gewas op of aan genoem
den we g stond en dat die we g, zijnde een 
provincialen weg, 11echten s of f eitelijk voor 
het algem een toegankelij k is , dus ingevolge 
art. 5 A.P. V. onder openbare stra.t en of 
w egen in den zin der verordening is begre
pen . - Quali fi catie verb eterd. 26 Maart. 

Motor- en rljwlehvet. 
- Arres t van den H oo gen Raad. M ot.- en 

Rijw.wet art. 1 ; Mot.- en Rijw.Regl em ent 
ar t. 2. ) - Art. 2 M ot.- en R ij w.Regl., dat 
schijn baar de in art. 1, 4° der Mot. - en 
R ijw.wet bedoelde voorwaarden aan gee ft voor 
all e m otorrijtui gen, noernt in werkelijkheid 
sl echts de voorwaarden, welke zull en gelden 
bij rnotorrijtuigen op méér dan twee wiel en . 
- M itsdien kan, nu de bedoelde voorwaar
den t . a. v . tweewieli ge rno torrijtuigen ont
breken en dus niet ge,·egeld is wànneer bij 
d ergelijke nioto,-rijtuigen de toezichthoud er 
een zoodanige plaats inneemt, dat hij i eder 
oogenblik het besturen kan overnern en, het 
geval , dat bij tweewieli ge ,notorrijtuigen een 
toezichthouder als bestuurder wordt aan ge
m erkt zich niet voordoen. 26 Maart . 

- Arrest van den H oogen Raad. (Mot .. en 
R ijw.wet art. '1 ; M ot.- en Rijw.Beschikking 
art . 2.) - H . R. ambtshalve : l n de be
wezenverklaring ko,nt niet voor dat de A el
brechtslcade [waar req. ,net een grootere dan 
de daa,· als ,naxi,nurn aan gegeven snelheid 
hee f t ger eden] l i gt in de bebou wde kom der 
gem eente, zooals is t en laste gel egd, terwijl 
req. van het ,neer of andere ten laste ge
legde als bewezenverklaard, is vrijg espro-

Rijksambtenaren en -wer:kUeden. 
- Besluit, regel ende de toekenning van ont

sl a.g onder bijzondere omstandigheden en 
uitkeering bij overl ijden aan de in de diplo
matieke-, consulaire- en tolkenreg lementen 
bedoelde ambtenaren en andere onder het 
Departement va n Buitenl andsche Za ken res
so rteerende, in het bui ten land geplaatste 
ambtenaren. S . 137. 6 April. 

Lan1lbouw -crlslswet. 
- Besluit tot bepaling vaJ1 den aanvang en 

het einde van het in artikel 1 van het 
Crisis-Tuinbouwbesluit 1934 II bedoelde tijd. 
vak ten aanz ien van den uitvoer van sla en 
aardbei(:\n naar België. S. 138. 7 April. 

ken . H et bewezene, als niet vall end e ond er 
de toeg epaste strafbepalingen, is door de 
R echtb. ten onrechte gequali fi cee,·d, als zij 
heeft gedaan , zoodat het vonnis niet in stand 
kan blijven . - [Adv .-Gen . B esier bovendien : 
D e in de Mot .- en Rijw. li eschikking voorge
schreven rnodell en nioeten wel degel ijk angst
valli g en l etterlijk worden gevolgd; de be
schikking is vergezeld van gekl eurde afb eel
dingen, waaruit blijkt , dat naa,· nauwkeu
righeid is gestree fd.] 26 Maart . 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit . ( Armenwet Art. 39 j 0

• 

a;rl. '15 .) - Nu B. en W. door het vragen 
d er niachti ging van Gedeputeerde Staten tot 
o-pne,ning van een a,·nilastigen krankzinnige 
voor r ekening van,, hunne gem eente deze ge
m eente voor de to epassing van a,·t. 39 als 
woonpl,aats van den krankzinni ge hebben 
er kend , heb ben zij daarrn ede hare verplich
ting tot het betal en van de verpl eeg kosten 
van den. patiënt onvoorw(J,(lff'delij k aanvaard. 
D e enkele omstandigheid, dat het gen,eente
bestuur, in verband rnet gewijzigde juri.~pru
dentie, zijn t evoren ingenomen standpunt 
gem eend hee ft te ,,ioe ten herzien , kan een 
geschil in den zin van a,·t. '15 j 0 a,·t . 39 niet 
in het l erven r oepen . 4 A pril. 

Dlenstpllchtwet. 
- Koninklijk beslui t. (Dienstplichtwet art. 

16. ) - D e betrekking van evan gel is t-gods
dienstonderwijzer bij eene V ereeniging tot 
lnwer,,J,i ge Z ending draagt niet het karakter 
van het ambt van bemienaar van den goàJs
dien4!t of zendeling, in den zin van a1·t. 16, 
en ~'an evenmin worden gerangschikt onder 
eenige ander e in dat artikel vermelde hoe
danigheid. 4 Ap,·il . 

Gemeentebelastingen. 
- A1·rest van den Hoogen R aad. (Zakelijke 

Bedrijfsbelasting in de ge,neente D ord,·echt.) 
- D e R. v . B . hee ft op de gronden, daar
vo01· in zijn u i tspraak aan gegeven, terecht 
beslist , dat hier geen sprake is van een be
drijfsuitoefening do or belanghebb ende buiten 
Do1\drecht op zoodanige zelfstandige wijze, 
dat daardoor belastingpl,ichtigheid , kmch
tens de desbetreff ende ve,·ordening der ge
rn eente D o,·d1'echt, wegens die elders werk
zamie wrb eiders, zou zijn ui tgesloten . 

4 April . 

Wonin gwet. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, al s bedoeld bij arti
kel 8, eerste Ji d, der Woningwet. 

S . 139. 9 Apri l. 
Onderwij s. (Lager) 
- Besluit, houdende beschikk ing op de ber<>e

pen, ingesteld door 1°. J . J. van den Berg 
en 19 andere ouders of verzorgers van kin
deren, die de openbare lagere school A. 49, 
te Dussen, bezoel<en; en 2°. den raad der 
gemeente Dussen, tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten van Noordbrabant van 4 
October 1933, G. 11°. 304, IVe afdeeling, 
waarbij is bevolen 1°. dat met ingang van 



1 Mei 1934 een gemeenschappelijke rege
ling tusschen de gemeenten Dussen en 
Eethen wordt vastgesteld aangaande de toe-
1 ati ng van kinderen uit de eerstgenoemde 
gemeente op de openbare lagere school te 
Meeuwen der I aatstgenoemde gemeente; 2°. 
dat met ingang van 1 Me i 1934 de open
bare I agere school te Dussen, A. n°. 49, 
wordt opgeheven. S. 140. 10 April. 

Vlsscherijwet. 
- Besluit tot wijziging van het Kon inklijk 

besluit van den 23sten Juni 1932, S . 314, 
betreffende de registers voor de zee- en 
kustvisschersvaartui gen en het voeren van 
letterteekens en nummers door de kust
visschersvaartuigen. S . 141. 11 Apri l. 

Lanclbouw -crlslswet. 
- Besluit tot aanwijzing van cichore i, a lg 

crisisproduct in den zin van a rtikel 1, onder 
5°., der L andbouw-Cris iswet 1933. 

S. 142. 11 April. 
- Be luit tot aanwijzing van turf als crisi s

product in den zin van art ikel 1, onder 5°. , 
der L andbouw-Crisiswet 1933. 

S. 143. 11 April. 
- Be lui t tot wijziging van het Crisis-Organi-

satiebesluit 1933. S . 144. 11 April. 

Onderwijs. (Lager) 
- Beslui t, beschikkende op het beroep, door 

H. B ruin en vijf a ndere ouders, wier kin
deren de openbare I agere school te Veen
huizen, gemeente H eerhugowaard, bezoeken, 
ingesteld, voor zoover deze school betreft, 
tegen het beslu it van Gedeputeerde Staten 
van oordholland van 27 September 1933, 
n° . 164, waarbij goedkeuring is verleend 
aan het besluit van den raad der gemeente 
H eerhugowaa rd van 25 Augustus 1933, waar
bij besloten is : I . de openbare lagere schoo l 
n°. 1 aan den K ruisweg en de openbare 
lagere school n°. 4 aan den K erkweg (buurt 
Veenhu izen) op te heffen, en de k inderen, 
welke aan d ie scholen onderwijs ontvangen, 
te verwijzen respectievelijk naar de open
bare lagere scholen n° . 2 (Middelweg-Zuid) 
en n°. 3 (Middelweg-Noord), in d ie ge
meente, of en zoo noodig naar andere ge
meenten ; II. den dattun, waarop de op
heffing zal ingaan, "te bepal en op 1 Decem: 
ber 1933. S. 145. 11 April. 

Rijks belastingen. 
- Beslui t houdende bepal ingen betreffende 

instelling van eene scha ttingscommissie voor 
de inkomstenbelast ing voor een gedeel te 
eener gemeente en van schattingscommissi ën 
voor meer dan één gemeente. 

S. 146. 11 April. 
Warenwet (Meel). 
- Besluit tot wijziging van het Meelbesluit 

{S. 1924, n°. 313) , laatstelij k gewijzigd bij 
Konink lij k bes luit van 13 Juni 1933 (Stbl. 
n°. 320). S . 147. 16 April. 

Drankwet. 
- Beslu it tot ve rnietiging van het besluit van 

Gedeputee rde Staten van Limburg van 19 
September 1933, 2e Afd . La. 10124/8 ., 
waarbij het door K. J . Schi ll ings te E ij gels
hoven ingestelde beroep tegen het besluit 
van burgemeester en wethouders van Eijgels
hoven van 29 Mei 1933, houdende we ige-

ring van de door hem gevraagde volledige 
vergunning voor den verkoop van sterken 
drank in het kle in , gegrond is verklaard. 

S . 148. 16 April. 
Begrootlngen en rekenln g·en. 
- Besluit, houdende aanwijzing van een over

schot op de begroeting van uitgaven van het 
Staatsvisschersh avenbedrij f te IJmu iden voor 
het dienstjaar 1933, hetwe lk wordt toege
voegd aan het daarnevens aangegeven kre
d iet voor het dienstjaar 1934. 

S. 149. 17 April. 
- Wet tot verhooging van de begroeting van 

het Staatsbedrij f der Posterij en, Telegrafie 
en T elefonie voor het dienstjaar 1932. 

Cornptablll teltswet. 
S. 150. 20 April. 

- Wet, houdende maatregelen in verband met 
de invoering va n een centra le boekhoud ing 
voor den dienst van 's Rij ks Schatkist bij 
het Departement van F inanciën. 

S. 151. 20 Apr il. 
Bcgrootln gen en rekenin gen. 
- Wet tot wijziging van de wet van 9 De

cember 1932, S. 586, tot aanwijzing van de 
middelen tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de Rij ksbegrooting voor het di enst
jaar 1933. S. 152. 20 Apri l. 

nomeln en. 
- Wet, houdende goedkeuring van de onder

hand che overdracht, door ruiling, van gron
den , gelegen om en bij de bij zondere straf
gevangenis te Scheveningen, aan de ge
meente 's-Gravenhage. S. 153. 20 April. 

Beg·rootlngen en rekenin gen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk A der R ijksbegrooting 
voor het di enst jaar 1933. (Geld leening aan 
N ederlandsch-Indië.) S. 154. 20 April. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den onder

handschen verkoop aan de Provincie oord
Holl and va n terre inen, behoorende tot de 
Proefzuivelboerderij te Hoorn. 

S. 155. 20 April. 
Begrootln gen en rekenin gen. 
- Wet tot wijziging van het achtste hoofd

stuk der R ij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 156. 20 April. 

Ontelg·enln g. 
- Wet tot verklar ing van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en a ndere zakel ij ke rechten, 1100-

dig voor vergrooting van het landingsterrein 
van het luchtvaartterre in Sch iphol. 

S. 157. 20 April. 
- Wet tot verk la ring van het algemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelij ke rechten , noo
dig voor den bouw, in de gemeente ijme
gen. van eene e lectrische centrale met bij 
komende werken ten behoeve van de eleotri 
c iteitsvoorziening van Gelderland. 

S. 158. 20 April. 
- Wet tot verklar ing van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten, noo
dig voor den aanleg van een vaart tusschen 
de Noord- en de Zuid-e inderplas, met bij 
komende werken, in de gemeente Nieuw
koop. S. 159. 20 April. 



- W et tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening ten behoeve van werken, 
noodig voor vereeniging van de stations 
Winterswij k N.W.S. en Winterswijk G.O.L .S. 

S. 160. 20 April. 
In-, uit- en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van niet 

houtvormende siergewassen . 
S. 161. 20 April. 

Landbou wcrls lswet. 
- Wet tot uitvoering van a rtikel 37 der 

Landbouw-Crisiswet 1933 ten aanzien van 
het bepaalde in het Koninklijk besluit van 
den 2 November 1933, S. 576, houdende 
aanwijzing tot crisisproducten van garnal en 
en melk. S. 162. 20 Apri l. 

In- , uit - en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van elec-

tr ische stofzuigers. S. 163. 20 Apr il. 

- Wet tot regeling van den invoer van huis-
houdelijk glaswerk. S. 164 . 20 April. 

Vorderin gen. 
- Wet, houdende gedeeltelijke kwijtscheld ing 

aan dr ie vereen igingen met werkloozenkas 
van aan het Rijk toekomende vorderingen. 

S. 167. 20 April. 
Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 12 

April 1933 te ' s-Gravenh age gesloten inter
nationaal sanita ir verdrag voor de lucht
vaart. S. 168. 20 April. 

Lu chtvaart. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het op 12 

April 1933 te 's-Gravenhage gesloten inter
nationaal sani tair verdrag voor de lucht
vaart. S. 168. 20 April. 

Vorderingen. 
- Wet, houdende kwijtschelding aan de te 

Batavia gevestigde handelsvennootschap 
" Firma Vol ker, Aannemers" van een bedrag 
van f 400,000 wegens huur van aan het 
Land toebehoorend tinbaggermaterieel. 

S. 169. 20 April. 
Indië. (Ned. ) 
- Wet, houdende kwij tschelding aan de te 

Batavia gevestigde handelsvennootschap 
"Firma Volker, Aannemers" van een bedrag 
van f 400,000 wegens huur van aan het 
Land toebehoorend tinbaggermaterieel. 

S. 169. 20 April. 
- Wet, houdende bekrachtiging van twee 

door den Gouverneur-Generaal van N eder
] andsch-Indië krachtens artikel 93, eerste 
lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnanties. (Verlaging slachtbelasti ng.) 

S. 170. 20 Apr il. 
Begrootlngen en rekenin gen. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot vasts teil ing van Afdeeling 
I van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 171. 20 April. 
- Wet, houdende vaststelling va n den post 

1.3 van Hoofdstuk Ivan Afdeel ing I van de 
grooting van ederlandsch-Indië voor het 
dienst jaar 1934. S. 172. 20 Apr il. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van A fdeel ing 

II van de begrooting van Nederlandsch 
Indië voor het d ienstjaar 1934. 

S. 1 73. 20 Apri l . 
- Wet. houdende vaststelling van den post 2.6 

van Hoofdstuk II van Afdeeling II van de 
begrooting van ederlandsch-Indi ë voor het 
d ienstjaar 1934. S. 174. 20 Apri l. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
IU van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 175. 20 April. 
- Wet. houdende vaststellinit van een ige sub

artikelen van Hoofdstuk IV van Afdeeling 
III van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 176. 20 Apri l. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van eder
la ndsch-Indië tot va tstell ing van Afdeel ing 
HIA (Indi che Schuld) van de beg rooting 
va n Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. S . 177. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststell ing van A fdeeling 
IIIB (Opiumfabriek) van de begrooting van 
N ederl a ndsch-Indië voor het di enstjaar 1934. 

S. 178. 20 Apri l. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
la ndsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
IIIC (Pandhuisdienst) van de begrooting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1934. S. 179. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indi ë tot vaststelli ng van Afdeel ing 
IV van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S . 180. 20 Apri l. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder-
1 andsch-Indië tot vaststell ing van Afdeel ing 
V van r.e begrooting van Nederl andsch
Indiö vcur het dienstjaar 1934. 

. • S. 181. 20 April. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VA (Dienst der Volksgezondheid) van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 182. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder• 
landsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeel ing 
VI van de begrooting van N ederlandsoh
I ndi ë voor het dienstj aar 1934. 

S. 183 . 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIA ('s Lands Kina- en Thee-ondernem ing) 
van de begrooting van Nederlandsoh-Indi ë 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 184 . 20 Apri l. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing 



VII van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het di enstjaar 1934. 

S. 185. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIA (Haven va'n Makassar) van de be
grooting van Nederl andsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S . 186. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeel ing 
VIIB (Emmahaven) van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het d ienstjaar 1934. 

S. 187. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIC (Haven van Belawan) van de begroo
t ing van Nederlandsch-Indi ë voor het dienst
jaar 1934. S. 188. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeur ing van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Ind ië tot vaststelling van Afdeeling 
VIID (Haven van Semarang) van de be
grooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S . 189. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIII van de begrooting van Nederlandsch
Indi ë voor het dienstjaar 1934. 

S. 190. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het beslu it 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIA (Post-, Telegraaf- en Telefoondienst) 
van de begrooting van N ederlandsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1934. S . 191. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing 
VIIIB (Bankatinwinning) van de begroo
t ing van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1934. S. 192. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIC (Oembilinsteenkolenontginn ing) van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1934. S. 193. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing 
VIIID (Boekit-Asamsteenkol enontginning) 
van de begrooting van N ederlandsch-Indi ë 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 194. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
VIIIE (Landswaterkrachtbedrijven) van de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1934. S. 195. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeeling 
IX van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 196. 20 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot vaststell ing van Afdeeling 
IXA (Reproductiebedrijf van den Topogra
fi schen Dienst) van de begrooting van N e
derlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 197. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
X van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 198. 20 April. 
- Wet, houdende vaststell ing van de posten 

10.1 en 10.3 van Hoofdstuk I van Afdeeling 
X van de begrooting van N ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 199 . 20 Apr il. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal .van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling I van de begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1 934. 

S. 200. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling II van de begrooting van 
Nederlandsch-Ind ië voor het dienstj aar 1934. 

S. 201. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeur ing van drie beslui

ten va n den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling III van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 202. 20 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indi ë tot wij zig ing en aanvulling 
van Afdeeling VI van de begrooting van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 203. 20 Apri l. 
- W et, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VII van de begrooting van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 204. 20 April. 
Suriname en Cura~ao. 
- Wet, houdende wijz ig ing van de Surinaam

sche begrooting voor het d ienstjaar 1 932. 
S. 205. 20 April. 

- Wet, houdende vaststelling van de Suri
naamsche begrooting voor het dienstjaa r 
1934. S. 206 . 20 April. 

- Beslu it, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselij kverk lar ing op 
Curaçao van het op 31 Mei 1932 te Londen 
tusschen N ederland en Groot-Britannië ge
sloten verdrag, houdende bepalingen tot het 
vergemakkelijken van het voeren van rech ts
gedingen in burgerlijke en ha ndelszaken 
(Stbl. 1933 n°. 364) . S. 207. 21 April. 

'l'ractaten. 
- Beslui t, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen den Tijdelijk 
Zaakgelastigde der N ederlanden te Ankara 
en den Turkschen Minister van Buitenland
sche Zaken gewisselde nota's dd. 28 Fe
bruari 1934, houdende eene voorloopige over
eenkomst tot re·geling van de handelsbe-



trekkingen tusschen Nederland en de Turk
sche Republiek. S. 208. 21 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Buenos-Aires en den Ar
gentijnschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken en Eeredienst gewisselde nota's dd . 
31 J anuari 1934, houdende eene voorloopige 
overeenkomst tot regeling van de handels
betrekkingen tusschen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de R epubliek Argent inië, 
a lsmede eene overeenkomst tot regeling van 
het betalingsverkeer tusschen beide landen. 

S. 209. 23 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de verdragen van Genève 
van 19 Maart 1931 met bijbehoorende pro
tocoll en : 1 °. tot invoering van eene een
vormige wet op chèques; 2°. tot regeling 
van zekere wetsconflicten ten aanzien van 
chèques; 3°. betreffende het zegelrecht ten 
aanzien van chèques. S. 210. 23 April. 

Chèques. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de verdragen van Genève 
van 19 Maart 1931 met bij behoorende pro
tocollen: 1 °. tot invoering van eene een
vormige wet op chèques; 2°. tot regeling 
van zekere wetsconflicten ten aanzien van 
chèques; 3°. betreffende het zegelrecht ten 
aanzien van chèques. S. 210. 23 April. 

Woningwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Rozenburg 
d.d . 24 Augustus 1933, waarbij aan D. 
Spanjersberg aldaar vergunning is verleend 
voor den bouw van een huis aan den Boo
mendijk. S. 211. 23 April. 

Schatkistbiljetten. 
- Besluit tot nadere wijziging van he Ko

ninklijk beslui t van 17 Februari 1914, S. 33, 
houdende bepalingen omtrent de uitg ifte, 

opzegging, afloss ing en rentebetaling van 
schatkistbiljetten, zooals dat besluit laatste
lijk is gewijzigd bij K oninklijk beslu it van 
30 October 1931 (Stbl. n°. 427). 

S. 212. 23 April. 
Suriname en Curaçao. 
- B esluit tot nadere wijziging van het Regle

ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar N ederland, aan militairen -be
neden den rang van onderluitenant, behoo
rende tot of gedetacheerd bij de troepen in 
Suriname en Curaçao. S. 213 . 24 April. 

Telefoon en teleg·rafen. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking ·in het 

Staatsblad van de op 8 en 11 December 1933 
tusschen de Duitsche Rijkspost en het Hoofd
bestuur der Nederlandsche Poste rij en, Tele
grafie en Telefonie en van de op 14 en 28 
December 1933 tusschen genoemd Hoofd
bestuur en de Britsche Posterijen gewisselde 
nota's tot wijziging onderscheidenlijk van de 
op 2/24 April 1926 tusschen de Nederland
sche P ost- en Telegraafadministratie en de 
Duitsche Rijkspost gesloten overeenkomst, in 
zake het telegraafverkeer tusschen Neder
land en Duitschland (S. 1926, n°. 198) en 
van de op 13/27 Apri l 1926 tusschen de Ne
derlandsche en Britsche Rij kstelegraafadmi
nistraties gesloten overeenkomst, betreffende 
het telegraafverkeer tusschen N ederl and en 
Groot-Britannië, Noord-Ierla nd, de K anaa l
Eil anden en het eiland 'Man (Stbl. 1926, 
n°. 297). S. 214. 24 April. 

Omzetbelasting. 
- Besluit, houdende w1Jz1ging van artikel 43 

van het Uitvoeringsbesluit Omzetbelasting 
(Koninkl ijk besluit van 1 December 1933, 
Stbl. n°. 649) . S . 215. 2.5 April. 

In- , uit- en doorVIQer. 
- Wet, houdende regeling van den invoer van 

metaaldraadgloeilampen. 
S. 216. 26 April. 



INHOUD 

Het cursie f gedrukte moet gezocht worden m het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest vam, d,en Hoogen Raad. ( Zakelijke 

B edrijfsbelasting in de gerneente Rotterda1n.) 
- H et betreft hier een =ngeno11ien werk, 
w=rvan de duur ui ter=rd reeds tevoren 
begrensd is tot een betJrekkelijk korte pe
riode en in ieder geval was van bestendige 
werkz=rnheden te Rotterdarn geen sprake . 
- Derhalve kan niet worden aangenornen, 
dat er te Rotte,vJ.arn was een zelfstandig 
onderdeel van belanghebbende's =nnerners
bedrijf, dat wil zeggen een ald=r gev.esti gd 
afgescheiden ond,erd,eel van dat bedrijf. -
Uit de ornstandigheid, dat er op het =n
genornen werk een tele fonisch = ngesloten 
ke et werd gebouwd, waarin adrninistratief
en teekenwerk werd verricht, zoornede, dat 
d,e gerneente Rotterdarn bedongen had, dat 
slechts Rottenl.C1J1nsche a1·b eide,·s te werk 
,nachten worden gesteld, kan niet word,en 
af gel eid, dat te R otterda11i een af gescheiden 
onderdeel van belanghebbend,e's bedrijf was 
gevestigd. 4 April. 

- A,-rest van den H oo gen Raad. (Zakelijloe 
B edrijfsbelasting in de gerneente Moor
dnecht). - Orn te kunnen =nne11ien, dat een 
onderne1ning in den zin van art. 282 Ge1n.
wet een bedrijf binnen een bepaalde ge
rn eente uitoefent, is niet voldoende, dat zij 
binnen die gerneente we1·kzaarnheden v.e,r-
1-icht,' welke tot h=r bedrijf behoo,·en. -
Daarvoor gelden andere ve,·eischten, narne
lij k - voor zooveel hier van belan g - : 
ofwel dat de ondernerning in die gern eente 
is gevestigd, ofwel dat het betr.eft een in 
de gern eente gevestigd zelfstandig, dat wil 
zeggen afgescheiden, ondm·deel van het be
drijf der onderneming, of dat deze ald=r 
bestendig de beschikking hee ft ove,· onroe-
1·ende goederen en die voor h=•· bed,·ij f =n
wendt. 4 April. 

ltljksambtenaren en -werklieden. 
- B eschikking van den Ministe,· van St=t, 

Voorzitter van den Raad van M inis ters , n°. 
2520, I(abinet M.R. , betreff ende Uitvoering 
artikel 97 b, 2e lid, Algern een Rijksarnbtena
renreglement. 5 April. 

Handelsuaamwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (B. W. art. 

1416, Handelsn=niwet S. 1921 n°. 842 wrt . 
6) . - 's Hofs beslissing, dat Lampe-R otter
darn doo1· geregeld a.dv,ertenties te plaatsen, 
waarin rnet groote letters de naa,n La1npe 

stond, de beschikking van ·a.en Kantonrech
ter (waarbij haa,· was bevolen den naarn 
Larnpe uit h=r handelsnaa1n te verwijderen) 
hee ft overtreden en te 's-G1-avenhage in h=r 
handelsnaam den n=ni Larnpe is blijven 
voeren, is juist . Daarbij do et niet ter zake, 
dat eischeres ge'l'echtigd is elders den naarn 
Larnpe te voeren, noch ook, dat de bladen, 
waCIJl·in ei.scheres hee ft geadverteerd, niet in 
's-G,·aven hage ve,·schijnen, nu zij d=,· zeer 
veel worden gel ezen. - De beslissing van 
het Hof, dat , al zou verweerster gedurende 
1½ i=r hebben toegelaten, dat eischeres 
regelrnatig bedoelde advertenti,es pl=tste, 
d=1··uit alleen niet 1nag worden afgeleid, 
dat zij afstand deed van h=r recht van 
executie, is van feite/ijken aard. - H et 
tweed e lid van a1·t. 1416 B . W. is niet van 
toepassing, nu verweerster niet hee ft inge
steld een vord,ering tot ve,:goeding van door 
h=r gel eden schade, doch zij is aangevan
gen rn et de tenuitvoe1·l egging van een von
nis, w=•·bij de tegenpartij is veroordeeld tot 
betaling van een bepaald bedrag ingeval van 
ove,·treding van dat vonnis, terwijl die tegen
pwrtij tegen deze tenuitvoerlegging in verzet 
is gekomen en ve1·weerster voor den rechter 
heeft geroepen. 5 April. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit . (Gerneentewet art. 248). 

- 'l'erecht hebben Ged. Staten go edkeuring 
onthouden = n een r=dsb esluit tot wijziging 
der begrooting, strekkend 01n de verhooging 
der waterleidingtarieven ten laste van de 
gemeente te brengen, =ngezien door dezen 
rnaatregel een bepaalde groep ingezetenen, 
te weten de bij de waterleiding aangeslote
nen, zou worden bevoordeeld ten koste van 
ite andere belastingbetal ers, terwijl niet vol
doende aannem elijk is gemaakt, dat het orn 
redenen van billijkheid, in verband 1net d,en 
gang van zaken ,net betrekking tot de <iP-ink
watervoorziening in de betrokken gerneente, 
op haar weg zou liggen tot d ezen rnaatregel 
ove,· te g=n. 5 April . 

- Koninklijk beslui t. (Ge1neentewet art. 228a). 
- E en bepaling in een overeenko1nst van 
geldleening rnet eene in het buitenland ge
vestigde l evensverzeke,ringsrnaatschappij, vol
gens welke extra-aflossingen of ve,·v,·oegde 
,·entebetalingen niet kunnen geschieden zo,1r 
der rnachtiging van de Ve1·zekeringskarner, 
is niet voor goedkeu,·ing vatb=r, =ngezien 



daardoor de ,nogelijkheid van extm-aflossing 
geheel kan wo,·den opgeheven. Daa,·aan doet 
niet af, dat krachtens art. 8 van het I(. B. 
van 29 Jan. 1924, S. 24, de maatschappij 
harerzijds verplicht is, deze voo,·waarde te 
bedingen. 7 April. 

- Arrest van den Hoogen Raa.d. (Ge,neente
wet a,·t. 168). - T en onrechte ,neent de 
R echtb. , dat in de bepaling van art . 109a 
A.P. V. van Huizen niet de persoon of pe,r
sonen worden aangewezen, die aansprakelijk 
zijn voor de niet-naleving van het daarin 
gegeven verbod, daar uit die bepaling, zij 
het niet met zooveel woorden gezegd, ,net 
dui,delij kheid voort..Zoeit, dat het verbod oni 
to e te laten, dat op de terreinen tenten w01·
den geplaatst, zich richt tot dengene, die 
ove,· de te1'reinen rechtstreeks de beschikking 
heeft en uit dien, hoofde z01·g kan dragen, 
dat dit plaatsen niet geschiedt. - Waar 
voorts uit die bepaling in haar geheel blijkt, 
dat ,net de tenten, die op de te,.,·einen niet 
mogen wo,·den toegelaten, enkel kampee,·
tenten zijn bedoeld, zijn de bedenkingen in 
het vonnis ontleend aan de te 1-uime redactie 
van de bepaling ,nede ongegrond. - [Adv.
Gen. Wijnveldt: De plaats van het artikel 
en de te algemeene strekking brengen rnede, 
dat de ge,neentewetgever hier de ·grenzen 
van art. 168 Gemeentewet heeft overschre
den.] 9 April. 

Motor- en rljwlehvet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.Regl . art. 66). - A,nbtshalve: H et 
element der ove,·treding van art. 66 , 1, j 0

• 

art . 73, l b, M. en R.-Reglement, dat het 
berijden v,an een rijwielpad anders dan met 
een rijwiel geschiedde buiten noodzaak, is in 
d e t. l.l . en bewezenverklaring niet tot uit
tftr.ukking gekomen, zoodat het bewezene ten 
onr,echte is gequal i fic eerd als "een 1-ijwiel
pad buiten noodzaak anders berijden dan ,net 
een rijwiel" en ten onrechte deswege aan 
req . straf is opgelegd. - [Aldus ook Adv. 
Gen. Wijnv eldt , die nog oprnerkt: H eèft de 
1Jerbalisant kunnen waaniemen, dat ve,·d. 
het feit buiten noodzaak heeft gepleegd? Om
standigheden waar dit uit kon blijken zijn 
niet aangegeven.] 9 April. 

Waterverontreiniging. 
- Koninklijk besluit. - I nstelling van eene 

com1nissie in zake waterverontreiniging. 
10 April . 

Gemeentebelastin gen. 
- A ITest van den H oo gen Raad. ( Aanl egbe

lasfing in de gemeente Hengelo (0.). - Art. 
1 der Verordening srreekt van een belasting 
,,als bedoeld in art. 242d der Ge,n,eentewet" 
en stelt door deze verwijzing voldoende dui
delijk den eisch, dat de eigenà,o,nmen wo,·
den gebaat doordat de openbare wegen, waar
aan zij belenden, na 1 J an. 1928 wo,rden 
voorzien van kunstverharding en (of) rio
l eering. - Art. 281 Gern.wet, belastinghef
fing toelatende wegens eigendo,nmen, die ge
legen zijn in bepaalde gedeelten der gemeen
te, stel t daa1·1nede buiten twijfel, dat de 
heffing ,nag beperkt worden tot een bepaald 
gedeelte de,· gemeente, en schrijft daan·mede 
dus geenszins voor, dat de heff ing zich daar
toe 111.oet beperken. - De R. v. B ., aan- , 

ne,nende dat het eigendom van belangheb
bende door de v.e,·harding van den Oude 
Molenweg in waarde is gestegen als bouw
te,•rein, besl iste daarmede ook, dat dit eigen
dom in den zin van art . 281 Ge1n.wet door 
oot werk is gebaat, zood.at de Raad ,net die 
beslissing kon volstaan, nu belanghebbende 
niet had beweerd, dat zijn eigendom bij de 
tegenwoordi ge bestemming een gelijke of 
hoogere waarde bezit dan als bouwterrein. 

Gemeentebestuur. 
11 April. 

- A,.,·est van den Hoogen Raad. (Gemeente
wet art. 194). - W eliswaa,· is het Rijks
wegen,·eglement bij K. B. van 4 J uli 1927 
S. 240 tot stand gekomen en de gemeente
vero,·dening bij besluit van den Raad '!lan 
L eei,warden van 4 J-uli 1905 en is sindsdien 
in haar Mt. 62, aanhef en onder 4° geene,·
lei wijziging gebracht, doch in het onder
werp der vero1•dening is niet doo,· de bepa
lingen van art. 5, aanhef en onder c. en d . 
Rijkswegen,·eglement voorzien, ook niet wat 
betreft de wegen onder beheer van het Rijk. 
Immers art. 62 aanhef en onder 4°. der 
Bouwvero,·dening hottdt in een verbod om 
aan de openbare straat uitstekende voo,·wer
pen, die aan het bouwwerk als zoodanig 
v1·eemd zijn, te plaatsen of te hebben en is 
dus kennelijk een voonchrift' in het belang 
van den welstand, terwijl de bepalingen van 
het Rijkswegenre gle,nent duidelijk beoogen 
te voorkonien, dat de wegen bij het Rijk in 
beheer zullen worden versmald of ingenomen 
of het verkee,· daarov,er zal w1rl'den belem-
1nerd. 16 April. 

Wlnl,elslultlngswet. 
- A,-rest van den Hoogen Ra-ad. (Winkelslui

tingswet a,·tt. 3 en 4; Sv. art. 358) . - D e 
Rechtb. heeft het ve,-weer, dat d e dagv . nie
tig is, omdat daarin het telastegel egde feit 
niet voldoende is omschreven, ,,als onge
grond" verwerpende daarmede kennelijk be
doeld te zeggen, dat zij het telastegelegde 
feit wèl voldoende omschreven acht, m ,et 
welke motiveering in het gegeven geval kon 
worden volstaan. - De dagv. behelst het
geen req. ,,het essentieele" noemt en van 
nietigheid is geen spake. - Evenmin als 
het dow- requirante voor de Rechtb. gevoe1·
de verweer, houden de getuigenve,·klaringen 
in, dat req. des Zondags all één spijzen en 
dranken voor het gebruik ter plaatse v,er
koopt; dit toch moet mede vaststaan wil een 
beroep op art. 3 l id 1 onder 0. der Winkel
sluitingswet met vrucht kunnen geschieden. 
- Art. 4 lid 1 onder a en onder d d er W in
kelsluitingsw,et sluit de we,rking van art . 2 
sub a slechts uit t. a. v. winkels, waar ttit
sluitend of in hoo fdzaak brood, banket, sui
kerwe,·k en chocolade wordt verkocht. R eq. 
heeft nimmer beweerd, dat zul ks in hare 
ondenie1ning het geval was; inte gendeel 
blijkt uit de bewezenverklaring, dat er all er
hande andere wMen plegen te worden ver
kocht. - Qualificatie ve,·beterd. - [Adv. 
Gen. B esier: Op het verweer van requirante : 
,,De in mijn tent ve,·kochte eet- en drinkwa
ren werden gewoonlijk ter plaatse genut
tigd" had de K anton,·. en R echt b. een be
sl issing moeten geven.] 16 A pril . 



Gemeentebelastingen. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Baatb elas

ting in de gerneente Arnhern). - A,·t. 281 
Gem .wet rnaakt geen onderscheid tusschen 
productieve en irnproductieve we,·ken_ -
Wanneer door eenig werk waa1·dever,nee1·de-
1·ing intreedt, is di t eigendorn door dat werk 
gebaat. - De ,·egeling van de onderhavige 
vero,·dening, welke voor ieder eigendo,n, in 
verband 11.et de waa.rdeve1·rneerde1-ing, door 
het hier aangel egde werk ve1·k1·egen , een 
vast bedrag vaststelt , hetwelk in een aan
tal jaarlij ksche termijnen wordt geheven, is 
niet getreden buiten de g,·enzen , welke art . 
281 voo,· de heff ing eene,· baatb elasting hee ft 
getrokken. - De wet sluit niet ui t, dat de 
in totaal~ van een eigenilmn te heff en sorn 
voor den één wordt geheven over korte,· aan
tal jaren dan ·voor den ander, terwijl de 
vraag, op welke wijze de uitwerking hiervan 
op bilt ij ke wijze zal plaats vinden, uitslui
tend staat ter beoordeel ing van den gern een
telijken wetgever onder to ezicht van hooger 
r1e2ag. - A,·t . 281 Gern.wet houà,t geenszins 
in, dat een baatb elasting slechts van den 
eigenaa,· ,nag worden geheven .. - Waar d e 
heff ing van belasting van de1• erfpachter 
niet in st,·ijd is rn et de wet, do et niet af, of 
de niet belaste eigenaar van de n ,net erf
pacht bezwaa,·den grond de gerneente dan 
wel ee,~ derde is . 18 Ap,·il. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit . (G erneentewet art. 136.) 

-- De door den Raad van eene der bij een 
gemeenschappelijke regeling voor 1·econst1'Uc
tie van een weg tegen de uitvoering der re
gel ing ingebmchte bezwaren zijn ongegrond, 
nu in de ,·egeling aan Ged. Staten de be
voegdheid is toegekend, het voo,·l oopig plan 
tGt wegve1·bete1•ing te wijzigen, hetgeen is 
geschied . Daa,·tegenover beroept de Raad 
zich ten onrechte op de do o,· den hoofd,. 
ingenieur van den prov. waterstaat gedane 
toezegging, dat onder de bet,·okken ge,neenl,e 
geen t,·acéwijziging zou plaats vinden; deze 
toez, gging toch ontsloeg den Raait niet van 
d e verplichting o,n de voorgel egde gerneen
schappelijke regeling, waarbij hij zijn zeg
genschap over het tmcé uit' handen gaf, 
nauwkeurig te onderzoeken, alvorens tot 
haa,· toe te treden, zulks te rninder, nu niet 
is gebleken, dat alle belanghebb enden met 
die toezegging destijds accoord gingen en 
zich d,aa,·door ,·edel ij kerwijze als gebond en 
hebben moeten beschouwen. 20 Ap,-il. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. ( Ar,nenwet art. '.W .) -

Ho ewel het voor eene vrij groote gern eente 
als de onderhavige in het algeniu n aanbe
veling verdient, dat in het burgerlijk arrn-
bestuur personen, behoorende tot verschillen
de kringen der bevolking, zitting hebben en 
di t beginsel in het reglernent tot uitdrukking 
komt, kan de beperking van de vrijheid tot 
benoc,nen ten aanzien van l eden van vakv.er
eenigingen ·van we1·kne1ne1'8 wo,·den gezien 
als eene aanwijzing in de ,·ichting van be
langen ve1·t,genwoordiging van de steunbe
hoef tigen. Uit dien hoofde is een zoodanige 
bepaling niet voor go edkeuring vatbaa,·. 

21 April. 

Rijksambtenaren en -werklletlen. 
- B eschi kking van den Minister van Staat, 

Voo1'Zitt er van den Raad van Ministers, N°. 
259 Kab . M .R ., betreffende het dragen van 
insignes of onderscheidingsteekenen door 
ambtenaren in dienst of in unifo1·,n. 

21 April. 
Geneeskunst. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr . art . 

436; Sv . a,·t. 342; W et Uito ef. genees k. art. 
1.) - De ve,·ldaring van den get . v . d. B.: 
"dat hij si,bds eenigen tijd lijdende was aan 
rheurnatiek" is niet in strijd m et art. 342 
S v ., daar een getuige uit eigen onde,·vinding 
kan verklaren, dat hij lijdende is aan de 
algern een bekende aandoening, welke rheu
,natiek wordt geno emd; daarbij doet het in 
het geheel niet' terzake of de door een rn edi
cus gestelde diagnose wellicht anders zou uit
vallen. - Art. 436 Sr. eischt nie t, dat in de 
t.l.l. en bewezenverklaring m et zooveel woor
den zij gesteld, dat de ve,.,J,. de werkelijke of 
ver1n eende bedo eling had een genezenden 
invloed op de ziekt e van den betrokkene uit 
te oefenen. - I n de t.l.l . en bewezen v-e1·kla-
1·ing is gesteld, zoowel dat verd. het beroep 
van geneeskundige als bedrijf heeft uitgeoe
fend als wat verd. feitelijk heeft verricht, 
zoodat het slechts de vraag is, of, wat het 
bedtJ elde element betref t, het feitelijk ve,·-
1-ichte de uitoef ening van het beroep van 
genees kundig e opleve,·t . - I n het vonnis a 
quo is niet de stelling te vinden, dat het 
,naken van bewegingen, zonder meer het 
verl eenen van gen.eeskundigen raad of bij
stand zoude opl everen. - De door ,·eq. ve1·-
1·ichte ha.ndelingen ,n, n. : het gaan zitt en 
tegenover v . d . B., die op de door req. ge
houden zi tting bij he,n genezing kwam zoe
ken voo,· de rheumatiek, waaraan hij lijden
de was, en het niaken van bewegingen naar 
het lichaam van v . d. B. , zonder dezen aan 
te mken - welke handelingen 01bder deze 
omstandigheden de werkelijke of voorgewen
de strekking hadden orn een genezende wer
king op den zieken ,nensch uit te oefenen, 
zijn do or de Rechtb. te,·echt beschouwd als 
uitoefening der geneeskunst, immers als het 
verschaffen van gen eeskundigen bijstand. 
Dat de R echtb. de zinsnede der dagv. ,,door 
welke handel ingen v. d. B. in den waan 
werd geb,·acht, dat hij ,nagnetische behande
ling onderging" niet bewezen heeft ver
Idaard doet daaraan niet af. - De vraag, of 
het voor een ander doo,· geb ed genezing af
srn ee ken, zoude vallen onder het verschaffen 
van genees lcundigen 1·aad of bijstand- welke 
vraag naar 's H. R.'s oordeel ontkennend 
moet worden beantwoo,·d - is hier niet aan 
de orde en kan ook iloor req.' s verweer voor 
de R echtb. niet aan de o,·de worden gesteld, 
omdat het niet terugslaat op de bewezen
verklaarde handelingen van req. 28 April. 

Gemeentebelastin gen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Gemeente

lijke Inkomstenb elasting in de gem een te 
L eeu warden.) - Art. 265e (oud) Ge,n.wet 
v,e,·klaart op bezwaren t'egen den aanslag in 
de pl,aatselijke in komstenb elasting van toe
passing de bepalingen van hoofdstuk X der 
W et op de l nkom.stenb elasting 1914. - De 



gemeente Leeuwarden evenwel heft de plaat
telijke ink01nstenbelasting doo,· haar eigen 
administratie en in zoodanig geval is , blij
kens § lll, onder 4°, laatste lid, der W et 
van SO Dec. 1920, S. 923, niet van toepas
sing de bepaling van art. 265e Gem.wet. -
H ie1· kan derhalve de toepasselijkheid van 
art. 80 W . l n k.b el. voorkomende in hoofd
stuk X die,· wet, niet worden ontleend aan 
art. 265e Gem.wet, terwijl ook geen ander 
vo01·schri ft bestaat, waaraan die toepasselijk
heid kan worden ontleend. 25 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( W egenbe
lasting in de gem eente Apeldoorn.) - A,·t. 1 
der H effingsverordening belast nie t all een 
gebouwde eige,ul,onw,en, die belenden aan 
openbare landwegen in de gemeente, doc h 
evenzee1· gebouwde eigendommen, die li ggen 
in de omniddellijke nabijheid van zoodanige 
wegen. - Z ou de Zanderij weg. waaraan het 
betref/ ende perceel van belanghebbende be
lendt, niet openbaar zijn, dan ligt toch het 
perceel van belangheb bende in de omnid-
dellijke nabijheid van den openba,·en Water
l ooschen weg. 25 April. 

Woningwet. 
- K oninklijk besluit . (Woningwet art. 36.) -

H et bezwaar van appellant tegen het vast
gesteld uitbreidingsplan, dat hij zou wo,·den 
verhinderd op zijn grond, waarover volgens 
dat plan een weg zou worden aangel egd, een 
boe•rderij te bouwen ingeval zijn tegenwoor
dig e boerderij mocht worden onteigend, is 
ongegrond, nu de hierbedoelde onteigening 
reeds s,ede,·t lang is vervallen, terwijl de 
kans, dat te eeniger tijd tot onteigening van 
dez en grond zal worden overgegaan, all er
geringst, zoo niet uitgesloten moet worden 
geacht. B ovendien wordt het gebruik van 
den g?'Ond als weiland, waa,·toe het thans 
wo,·dt gebezigd, zoolang de gep?'Ojecteerde 
weg niet wo,·dt aangelegd, niet verhinderd, 
en wnrdt appellant do01· het projecteeren van 
den weg niet in zijn belangen geschaad, aan
gezien bij den aanl eg van dien weg m,eer 
grond van hen, aan een weg zal ko1n,en te 
liggen. 26 April . 

Ambtenarenwet. 
- Centrale Raad van B e,·oep . ( A mbtena,·en

wet 1929 art. S.) - H et scheidsgerecht voor 
de ambtenaren en werklieden in dienst de,· 
gemeente V. was bevoe gd het op 27 Nov . 
1933 bij hetzel ve ingesteld be1·oep te behan
del en en af te doen , niett egenstaande d e des
betreff ende verordeningen vervallen waren 
door de op 28 Nov . 1933 vastgestelde ver
ordening regelend den ,·echtstoestand van 
a,nbtenaren, beambten en we,·klieden dier 
gem eente . - Het scheidsgerecht had het in
gesteld beroep echter niet-ontvankelijk moe
ten verklaren, daar kracht ens de desbetre f
fende bepalingen beroep op di t gerecht al
leen kon worden ingesteld van opgelegde 
straff en en hiervan i.c . geen sprake is, daar 
klage,· ee1·vol is on tsla gen wegens ongeschikt
heid. 26 April . 

'\-Vonlngwet. 
- K oninklijk besluit. (Woningwet art. 43.) -

1'erecht hebben Ged. Staten goedkeuring 
onthouden aan doo,· den Raad vastgestelde 

voorschriften, welke beoogen, dat uit een 
bepaalde straat winkel s zouden ,noeten wor
den geweerd, aangezien deze straat een uit
gesproken ka,·akter van woonstraat mist, 
daar hare bebouwing deels open, deels ge
sloten is, zid, in de st1·aat reeds een winkel 
bevindt en een knk in aanbo·tiw is , terwijl 
voo1· den bouw van een tweede winkelhuis 
vergunning is aangevraagd. 1 M ei, 

Gemeentebelastingen. 
- Ar-rest van den H oogen Raad. (Havengeld 

in cle gemeente H awrlem.) - De R. v . B. 
na,n de vaststaande aan, dat het Noorder 
B uiten Spaarne aan het Rijk in eigendom 
toebehoo,·t, dat het onderhoud ervan, inge
volr1e ove,·eenkomst tusschen de provincie 
Noord-Holland, het H ooghe,en,madschap 
Rijnland en de gemeente H aa1·le1n, aan de 
p1'0vincie is opgedtragen en de kost en daa1·
van doo1· elk der drie cont,·actanten in ge
lijke mate worden gedmgen, te1·wijl het be
he.er be,·ust bij Ged. Staten van Noo1·d-Hol 
land. - Onder de doo1· deze ove ,·eenkomst 
geschapen rechtsve,·houding kan inderdaad 
dat vaarwater niet gelden als een "gemeen
tewerk", in,me1'S daartoe is weliswaar niet 
ve,·eischt, dat het vaa1·wate1· aan de ge-
1neente in eigendom toebehoort, doch wel, 
dat het bij de ge,neente in behee,· en gebruik 
is, zoodat, waa,· hier noch het een noch het 
ander het geval is, terecht het ka,·akter van 
ge,neentewerk aan dat ·vaarwater is ontzegd. 
- De verordening geeft als grondslag voor 
de heff ing uitsluitend aan het bevaren van 
de wateren binnen de gerneente en daar
nevens niet het vers/Jre kt zijn van eenigen 
dienst door of van ivege de gemeente, daar
gelat en dat het op diepte houden van de 
vaargeul reeds hierom niet als zoodanige 
di enst kan ivo1,den aange1ne1·kt, omdat de 
gemeente sl echts bijdraagt in de kost en, daa1·
aan besteed door de beheer voerende Gedep. 
Staten van Noord-Holland. 2 M ei. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gem eente

wet artt. 168 en 209 ; B. W. art. 625), -
T en onrechte beweert ,·eq., dat het verbod 
van art. 226 van de A . P. V. van Overschie 
[om varkens te houden binnen de kom dier 
ge1neente] ten gevolge hee ft, dat de ei genaar 
van zich binnen die ko,n bevindende var
kenshokken daarvan niet meer ove1'eenkon,
stig de bestemming gebruik kan maken, en 
daa1'0rn in st,·ijd zoude zijn met a1·t . 625 
B. W. - W èl zal de bedo elde eigenaar voor
taan de vrurkensho kken niet mee,· kunnen ge
bruiken voor de best eniuiing, welke hij daar
aan gegeven had, doch di t is geheel in ove1·
eenste1n,ning ,net genoemd wetsartikel, dat 
den eigena011· ve,·biedt van zijn eigendom een 
gebruik te maken, strijdende met een wet
tige openbare verordening, terwijl de ve1·
bodsbepal ing ook geenszins 1>e1·hinde1·t, dat 
de eigenaar aan zijn varkenshokken eeni ge 
andere bes temming zal toe kennen. - H et 
houden van va,·kens in de kom de,· ge,neente 
kan ongetwijfeld betref/en de in a1·t. 168 
G em"eentewet opgenoernde onderw erpen, in 
het belang waarvan de gemeenteraad ve1·or
deningen kan ,naken. - H et toekennen van 
de bevoegdheid in eene gemeenteverordening 



CW,n B. en W. om vergunning te verl eenen 
tot hetgeen bij de verordening in het alge
meen verboden is, zooals 1net betrekking tot 
art. 226 der Overschiesche A. P . V. in art. 6 
dier ver01·dening is geschied, l evert geen 
ongeoo,·l oofde delegatie van bevoegdheid op, 
doch behoort, als uitvoering die,· bepalingen, 
tot het dag elijksch bes tuur der gern eente, dat 
bij art . 209 aan B. en W . is opgedragen. 

7 M ei. 
- Arrest van d en H oo gen Raad. (Gern eente

wet a,·t. 168 ; A. P. V . van Zandvoort art . 
123) . - T egenover den doo1· de R echtb. voor 
de niet-strafbaarheid van het f eit aangevoer
den g,·ond, wordt in het 1niddel te,·echt be
toogd, dat, behal·ve het venten van koop
waren op het stm nd in pacht bij de ge
m eente, strafbaar is gesteld het i . c. telaste
gelegde tegen betal ing of vergoeding afleve-
1·en van koopwa,·en. - De Kantonr. over
woog ten onrechte, dat art . 123 der A. P. V. 
in .strijd zou zijn ,net de gern eentewet. l 1n-
111ers het verkee.· tusschen zich op het open
bare strand bevinil,ende personen - hier 
tent ka111pb ewone1'S - en leveranciers kan wel 
d egelij k de huishouding der gern eente be
treffen, terwijl uit het tweed e l id [ontheff ing 
door ve,·gunning van B . en W .] blijkt, dat 
de strekking van het artikel niet is 01n elke 
afleve1·ing van koopwaren aan tentka1npb e
woners onrnogelijk te maken. 7 M ei. 

Motor- en rijwlelwet. 
- An,est van den Hoogen Raad. (Motor- en 

Rijw.wet a,·t. 6.) - Art. 4 d,er V erkeersve,·
ordening voor de gem eente Haarl ernrnerliede 
en Spaarnwoude verbiedt den bestuurde1· van 
een ,noton-ijtuig op de in het arti kel ge
noe1nde gedeelten van den openbaren weg, 
waaronder " de Amste,·damsche straatweg ten 
W esten van H ectom eterpaal 86" een voor
gaand motorrijtuig in dezelfde 1·ichting voor
bij te ,·ijden. - W el zijn in de artt. 3 en 6 
van het in 1927 to t stand, gekom en M. en 
R ijw.R egl . voorschri ft en gegeven, die bij 
het inhalen en voo1·bij1-ijden van ,noton-ijtui
gen op d e wegen m oeten worden inachtgeno-
11,en, m aar noch in deze bepal ingen, noch 
elders in dat R eglernent of in de M . en 
R .wet is voorzien omtrent het "punt" dat in 
genoemd art. 4 der verordening 1n. b. t . de 
daar genoe,nde wegen is geregeld, n .l . de 
bevoegdheid 011, ,een voon-ijdend rnotorrijtuig 
voorbij te rijden. [A nd ers Adv .-Gen. B esier]. 
- De vraag, of nie t de gestelde ,·egel en , tot 
stand geko1nen na het M. R . R ., als en kel 
geg1'0nd op het d1-ukke verkeer op een overi
_qens daarvoor niet ongeschi kten weg en niet 
op pl00,tselijke wegentoestanden, treden in 
hetgeen ,,an alge11,een Rijks- of provinciaal 
belanr1 is of strijden rn et het algerneen be
lang, ·is (i. v. rn. art. 193 Ge1n.w.) aan het 
oordeel des rechters onttrokken . - ll . R. 
vernietigt ambtshalve het veroordeelend von
nis d.aa1· noch in de t.l .l ., noch in de be
wezenvei·klaring voorkornt, dat het feit op 
den A msterda,nschen straatweg ten W esten 
van H ecto1nete1·paal 86 zoude zijn gepleegd. 

7 M ei. 
Winkelsluitingswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkelslui

tingswet a,·t . 10 ; S v. art. 430. ) - Bij de 

ve,·huring van een ,·uirnte kunnen de om
standigheden van dien am·d zijn, dat de ver
huurder "hoofd en bestuurder", in den zin 
van art . 10 lid 3 W inkelsluitingswet, van d e 
rui111,t e blijft, do ch die omstandigheden kun
nen ook zoodanig wezen, dat de huurder 
,,hoofd en bestuurder" van de ruimte wordt. 
- De R echtb . hee ft niet beslist, dat een 
ve,·huurder ninrn~er "hoofd of bestuurder" 
der verhuu,·de 1·ui1nte kan zijn, maa,- alleen, 
dat de gereq. op grond van de pl,a,ats gehad 
hebbende verhu,·ing geen "hoofd of bestuu1·
de1·" der rui,nte was, hetgeen rnet d e door 
de R echtb. niet nader rnedegedeelde feite
lijke omstandigheden in overeenstemming 
kan zijn. - Er blijkt derhalve niet, dat de 
R echtb . de begrippen " hoofd en bestuurder" 
in een andere beteekenis heeft gebezigd, dan 
ai·t . 10 voonneld en kennelijk ook de t .l.l. 
daa,·aan toe kennen. - [Anders Adv .-Gen. 
B esier.] 7 M ei. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk beslui t . ( Gem eentewet art. 228c ) . 

- Ged . Staten hebben te1·echt go edkeuring 
onthouden aan een raadsbesluit tot aan koop 
•van een te,,.,-ein , teneinde dat in te richten 
als woonwagenkamp, waa,· van de im-ich
ting voor gerneld doel van di t terrein, ge
l egen aan en ui t,nondende op een drukken, 
5 m breeden en voor snelverkeer beste,nden 
asfalt-b etonweg, eene en is ti ge bel emmering 
van dit ve,·keer te duchten is, terwijl tenge
volge van de l igging ervan op grooten af
stand, zoowel van de kon, der ge,neente als 
van de m eest nabijgel egen politiestandplaats, 
voldoend politietoezicht op dit karnp niet is 
gewaarb orgd. 9 Mei. 

Motor- en rijwlelwet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( R v. art. 

406 ; A . B. art . 11 ; M. en R.wet art. 25). -
I n art . 25 _M . en R .wet is m et motorrijtuig 
bedo eld een rijdend 11iotorrijtuig, zoodat het 
a,·ti kel niet geldt ingeval een 1notorrijtuig 
niet in gebrui k, doch in rust is . E en motor
rijtuig, dat i . v. m . het overig verkee1· een 
oogenbli k tot stil stand m oest worden ge
bracht, althans tot stilstand werd gebracht -
welk stilstaan als een onderdeel van het 
1-ijden nioet worden aangem erkt - blijft ech
te,· een 1-ijdend 1not01·rijtuig . - De lading 
van een rijdend m otorrijtuig maakt daar-
11iede één geheel ui t . Zij l everen te zamen 
hetzelfde gevawr op en zelfs een grooter ge
vaar dan een 1notorrijt1tig zonder lading, 
wanneer deze, zooals hier, ver buiten het rij
tuig uitsteekt . - De door de R echtb . aange
nomen beperkte opvatting van genoemde 
wetsbepaling vindt geen steun in haar be
woo,·dingen en druischt in tegen hare strek
king. [De R echtb. had no g overwogen, dat 
het arti kel, als opleverend een uitzondering, 
zoo st1·ikt ,nogelij k rnoe t worden toegepast, 
R ed.]. - In het cassati,erniddel is gesteld, 
dat art. 25 M . en R .wet wèl geldt wanneer 
de auto niet 1·ijdt en eveneens bij botsing 
tegen de naa,· buiten ui tstekende lading 
eener auto, zoodat èn verweerster èn d e 
H . R. weten , waarin volgens eischeres de 
schending der aangehaalde wetsartikelen be
staat. 11 Mei. 



Keuren wet. 
- Arrest van den Hoogen Raa,,d. (Wet 20 Juli 

1895, S. 139, art . 14.) - De Kantom·. hee ft 
ge11ieend requiranten [lid van het bestuur 
van den polder en uitvoerde,· van een op
dracht van het polderbestuur] sl echts dan als 
gerechtigden om den gror,i/, te betreden te 
moeten aanmerken, indien zich te hunnen 
aanzien voordeed een de,· gevallen - het 
drijven van schouwen en het maken of her
stellen van werken doo,· den polde1· te on
derhouden - waarin art. 17 van de K eu,· 
aan de leden van het polderbestuur en alle 
in dienst daa,rvan zijn bedienden, e'll;Z . toe
gang tot de landen., gronden, erven, enz. 
verl eent . H ij heeft echter voorbijgezien, dat 
naast de toegangsbevoegdheid bovenbedoeld, 
a,·t. 14, lid 2, de,· K eurenwet wel niet met 
zooveel woo,·den, maa:r uit den aard van de 
daa:r gegeven bepaling, die anders onuitvoer
baar zoude zijn, acin hen, die volgens een 
waterschapsreglement ,net de zorg voo,· de 
uitvoering der keuren belast zijn, de bevoe gd
heid toekent O'fn tegen den wil des eigenaars 
gronden te bet1·eden, ten einde tot politie
dwang als daarbedoeld te kunnen overgaan. 
- H et vonnis is waJ; betreft de beslissing 
omtrent het niet gerechtigd zijn van verdach
ten, nie t voldoende met redenen omkleed. 

14 M ei. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente

wet a1·t. 168.) - De 0. v. J. , wie onbeperkt 
beroep in cassatie instel de, is niet daa1-in 
ontvankelijk voorzoov,er het is gericht tegen 
dat deel van het vonnis, waarbij de gereq. 
is v,-ijgesproken. - H et verbod van art. 10 
van de V e1'0 rdening op de Veemarkten in de 
ge11ieente Winschoten [verbiedend o. 1n. het 
op andere dan bij of krachtens verordening 
aangewezen terreinen, vee, plui1nvee of wa
ren uit te stallen, te verkoopen of ten ve,·
koop aan te bieden enz. en het als eigenaa,·, 
bezitter of geb1-uiker toelaten of dulden dat 
bedoelde handelingen op zijn terrein w01·den 
ver1-icht] betr-e ft , ook voo,,-zoove,· het bet,-.ek
king hee ft op het i. c. bewezenverklaarde 
uitstallen en verkoopen van vee, mede han
delingen, waarbij uitsluitend het bijzonder 
belang van ingezetenen gemoeid is en het 
openbaar belang in geen enkel opzicht kan 
zijn betrokken, zoodat bijv. het onderhandsch 
verkoopen van een enkel stuk vee, ook op 
eigen te1·rein, waar het zonder strijd met 
eenige wettelijke bepaling aanwezig is, onder 
het verbod zou vall en. H et ve,,-bod, hetwelk 
een onsplitsbare wilsv,erklaring bevat, geldt 
zelfs voor "waren" i/Jus voor allerhande goe
de1·en. - H et doel, dat hier mogelijk heeft 
voo1·gezeten n.l. om tegen te gaan, dat elders 
dan op plaatsen door de Ove,·heid aange
geven veemarkten worden gehouden, is door 
geze gd artikel voorbijgestreefd. H et heeft 
een gebied betreden, waarop art. 168 de·r 
Gemeentewet den gem eentelijken wetgever 
geen regelingsbevoegdheid hee ft verleend. -
[A nders Adv.-Gen. Wijnveldt .] 14 M ei. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 13). - 'l'erecht hee ft de genieente
raad een vroe ger ingevolge art. 13 verleende 

v.ergoeding na de totstandkoming der wet 
van 4 Aug. 1933 (S. 414) ingetrokken in een 
geval, waarin de kinderen wel een ,neer dan 
9 km van hunne woning verwijderde school 
bezochten, doch zich op een afstand van 
minder dan 5 k1n van hunne woning een 
school bevindt, welke van volkomen dezelfde 
richting is als de verder verwijderde, terwijl 
de kinderen eveneens tot deze school kunnen 
worden toegelaten. 16 M ei. 

Ambtenarenwet. 
- Centrale Raad van B eroep. ( A 1nbtenaren

wet 1929 art. 47.) - D e beperking de,· be
voegdheid van den ambtenarenrechte,·, neer
gelegd in art. 47 1e lid, ligt geenszins in 
den aard van zijn taak opgesloten, doch be
staat slechts, omdat zij uit hoofde van bui
ten den aard dier taak gelegen 1·edenen is 
aangebracht. - Nu het ambtenarenregle
ment der gemeente E. zoodanige beperking 
niet inhoudt, was het scheidsgerecht bevoegd 
tot wijziging van den datum van ingcing van 
het ontslag . 17 M ei. 

Onderwijs. (Middelbaar) 
- Koninklijk l>esluit. (Wet Middelbaar Onde,·

wijs art. 36quate-r.) - E en leerlinge, ho ewel 
aanvankelijk bestemd voor de afd. A. eener 
hooge1·e burgerschool, welke afdeeling niet 
opleidt voor het in art . 55 bedoeld eind
examen, en dan ook, na het doorloopen van 
de I e en lle (gemengde) klassen, naar klasse 
IJl afd. A. overgegaan, is na het einde van 
den cursus in deze klasse, om hare ouders 
movee-rende redenen, in de 1 Il e klasse afd. 
B (H. B. S.-afd.) geplaatst , tot het volgen 
van het onderwijs, waartoe zij doo,· het haar 
in de daaraan voorafgaande ( gemengde) 
klassen ve1·strekte onderwijs in staat was ge
steld. Onder deze omstandigheden moet zij 
op 15 Sept. 1931, geplaatst zijnde in de 
eers te klasse, wo,·den beschouwd als tot de 
van R ijkswege gesubsidieerde gemeente
H. B. S . te zijn toegelaten, en hebben Gedep. 
Staten dus terecht voor deze l eerlinge de bij 
art. 36quater bedoelde bijdmge vastgesteld. 

18 M ei. 
Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - T en onrechte hebben Gedep. 
St·aten de opheffing der onderhavige school 
gelast, nu deze 53 l eerlingen telt, verwacht 
mag worden dat dit aantal in de toekomst 
eer zal stijgen dan dalen, en het afstands
bezwaar naar elders gevestigde scholen in 
dit geval zeer kl emmend is, terwijl boven
dien de omstandigheid zich hie,· voordoet, 
dat schier alle inwoners, onverschillig van 
welke gezindte, hun kinderen naa1· deze 
school plegen te zenden, en dus de scha,,de, 
welke door de opheffing aan het dorpsleven 
zou worden toegebracht, zich in bizondere 
mate zou doen gevoelen . 18 M ei . 

Onteigening. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige

ningswet art . 52.) - B eroep niet-ontvanke-. 
lijk ve1·klaa1·d 01ndat de voorziening in cas
satie op den vierden dag na de uitspraak 
heeft plaats geha,,d. - De derde dag was de 
Goede Vrijdag , derhalve niet een dag, waar
op ingevolge art. 68 van R eglement 1, vast
gesteld bij K. B . van 14 Sept. 1838, S. 36, 



een uit een wettelijk voo,·sch,·if t voo,·tvloei
ende verhindering bestond om de verklaring, 
waardoor de voorziening plaats vindt, af te 
legyen. 23 M ei . 

Ambtenarenwet. 
- Centrale Raad van B e,·oep. ( A 11,btenaren

wet 1929 a,·t. 24 j 0
• art. 58 Je l id.) - Door 

de ,nededeeling van den Minister van On
derwijs aan eischer, toenmaals l eeraar aan 
een R. H . B. S., inhoudende, d,at deze Mi
nister geen vrijheid kon vinden te bevo1·de-
1·en, d,at eischer na afloop van den termijn, 
waarvoor hij als l eeraar aan die R. H. B. S. 
was benoen,d, in vasten of tijdelijken dienst 
werd aangesteld, is eischer niet rechtstreeks, 
doch hoogstens indirec t in zijn belang ge
trof fen - zijnde im,ners dit bericht niet aan 
te m erken als een weigering zijner benoe
ming door de Kroon - zoodat het best,·eden 
besluit niet is een besluit, als bedoeld in art . 

Inkomstenbelasting. (Rljks -) 
- Wet tot wijziging van artikel 3 der Wet 

op de Inkomstenbelasting 1914. 
S. 280. 31 M ei. 

P ensioenwet. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240). 
S . 281. 31 Mei. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot verhooging van het vij fde hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1933. S . 282. 31 Mei. 

Gemeentegrenzen. 
- Wet tot wijziging van de wet van 30 De

cember 1933, S. 800, tot vereeniging van de 
gemeenten Borkel en Schaft, Dommelen en 
Valkenswaard. S. 283. 31 Mei. 

- Wet tot wijzig ing van de wet van 30 De
cember 1933, S . 802, tot wijzig ing van de 
grenzen der gemeenten Rotte rdam, Rhoon 
en Poortugaal en opheffing van de gemeen
ten Pernis en Hoogvliet. S. 284. 31 Mei. 

Onderwij s. (Hooger) 
- Wet tot tijdelijke beperking van de bevoegd

he id van hem, die niet de N ederlandsche 
nationa liteit of het Nederlandsch onderdaan
schap bezi tten, tot het a fl eggen van examens 
aan de technische hoogeschool te Delft , van 
universitaire examens en van andere exa
mens, di e de bevoegdheid tot het bekleeden 
van ambten en bedien ingen ver leenen, als
mede tot het verkrij gen van het recht deze 
ambten en bedieningen uit te oefenen. 

S . 285. 31 Mei. 
Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onte igening van perceelen, erfdienstbaar
heden en a ndere zakel ij ke rechten noodig 
voor verbreeding van het kanaal door Zuid
Beveland en verhooging van de spoorweg
brug over dat kanaal bij V lake met bij ko
mende werken . . 286 . 31 Mei . 

Dading. 
- Wet, houdende goedkeuring van eene door 

den Staat met de N. V. Amsterdamsche Bal
last Maatschappij , gevestigd te Amsterdam, 
gesloten overeenkomst van dading tot het 

24, l id 1 jO. art. 58, lid 1 der Ambt.wet 1929 
en eischer, toenmaals klage,·, terecht door 
het ambtena,·engerec·ht in zijn beroep niet
ont'IJankelijk verklaard is . 24 M ei. 

Woningwet. 
- K oninklijk besluit. ( W oningwet art. 9 j 0

• 

art. 11. ) - T erecht hebben Gedep . Staten 
goedkeu,·ing onthouden aan een bouwveror
dening, die bepaalt dat ,,behoudens vrij stel
lin g" geen gebouw mag worden opgericht 
ande,·s d,an aan een weg, die voldoet aan in 
d e ve,·ordening omschreven eischen. H et ont
breken van een bepaling, welke de vrijs tel
l ingsbevoegdheid beperkt in verband met het 
behoud van het nat,iurschoon ter plaatse 
door voorschri ft en ten aanzien van den on
derl ingen afstand de,· gebot,wen, is in strijd 
m,et het algemeen belang, weshalve de ver
ordening niet voor go edkeu,·ing vatbaar is . 

24 M ei . 

ten e inde brengen van een aanhangig ge
schil. S. 287. 31 Mei . 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

de Staatsmijnen in Limburg voor het di enst
jaar 1934. S . 288. 31 1ei. 

In-, uit - en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van zool

leder , drijfriemleder , tuig- en zaalleder en 
van overleder en ander leder, waaronder 
zeemleder en voeringleder. S. 289 . 31 Mei . 

- Wet tot regel ing van den invoer van ver-
schil lende a rtikel en. S. 290. 31 Mei. 

- Wet tot regel ing van den invoer van ta fel
en servetgoed, handdoeken en · ander huis
houdgoed , zoowel afgepast al s aan het stuk, 
beddelakens en sloopen. S. 291. 31 Mei . 

- Wet tot regel ing van den invoer van ge
isoleerde electri citeitsgelei di ngen. 

S. 292. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van be

drukte, geverfde, bontgeweven, gebleekte en 
ongebleekte katoenen manufacturen. 

S. 294. 31 Mei. 
- Wet tot regel ing van den invoer van kousen 

en sokken. S. 295. 31 Mei. 
- Wet tot regeling van den invoer van naai-

garen. S. 296. 31 Mei. 
- Wet tot 1·egeli ng van den invoer van blad-

zink. S. 297. 31 Mei . 
Indië. (Nederl. ) 
- Wet, houdende bekrachtiging van drie door 

den Gouverneur-Generaal van Nederl andsch
Indië krachtens artikel 93, eerste I id , der 
Indische Staatsregel ing vastgestelde ordon
nanties. (Bieraccijns. Couponbelasting. Mo
torvoertu igenbel asting Bui ten gewesten. ) 

S. 298. 31 Mei. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Wet, houdende nieuwe tijdel ijke korting op 

de wedden , vergoedingen en traktements
verhoog ingen van den Raad van State, de 
Algemeene R ekenkamer, de rechterlijke 
macht en de militair-rechterlijke macht. 

S. 299. 31 Mei. 



- Wet tot nadere wijziging van de regelingen, 
houdende vaststelling van de bezoldiging van 
den Raad van State, de Algemeene Reken
kamer, de rechterlij ke macht en de militair
rechterl ij ke m acht. S. 300. 31 Mei. 

Sociale verzekering. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

bes lu it van 28 Februa ri 1919, S. 54, tot 
vaststelling van een a lgemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in de artikelen 1 
en 2 der Radenwet, zooals dat besluit laat
stel ijk is gewijzigd bij Jfoninklijk besluit van 
21 Februari 1933, S. 54, en tot vaststell ing 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij de artikelen 2 en 48 der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid, Stbl. 1933, n°. 598 . 

S. 301. 2 Juni. 
Cris! run1lveebeslult. 
- Besluit, houdende w1Jz1ging van het K o

ninklij k besluit van den 14den Mei 1934, n°. 
20, ter uitvoe,·ing van de artikelen 3 en 5 
van het Cri is-Rundveebesluit 1934 I. 

S. 302. 5 Juni. 
Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot schorsing tot 1 Mei 1935 van 

het besluit van den Raad der gemeente 
Wijdenes, van 9 Mei 1934, om de school
grens tusscheo de scholen te Wijdenes en 
Oosterleek te bepalen bij perceel D . 29. 

S. 303. 6 Juni . 
Wegenbelastln gwet. 
- Besluit tot wijziging van het K oninklij k 

besluit van 16 Juni 1930, S. 268, houdende 
vrijstell ing van wegenbelasting voor in 
Duitschland wonende of gevestigde houders 
va n motorrijtuigen. S. 304. 6 Juni. 

- Beslu it, houdende vrijstelling van wegen
belasting voor in Portugal wonende of ge
vestigde houders van motorrijtuigen . 

S. 305. 6 Juni . 
Sociale verzeJrnrlng. 
- Besluit ter uitvoering van het bepaalde in 

artikel 43, eerste lid, onder d van de wet op 
de Rij ksverzekeringsbank en de R aden van 
Arbeid, Stbl. 1933, n°. 598, houdende aan
wijzing van rechtshandelingen, waarvoor de 
R aden van Arbeid goedkeuring van het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank behoeven. 

S . 306. 7 Juni. 
Comptablllteltswet. 
- Besluit tot vaststelling van de vergoeding 

aan plaatsvervangende leden der Algemeene 
R ekenkamer en van het tarief voor de aan 
hen toekomende schadeloosstelling voor reis
en verblij fkosten {Artikel 48, 5e lid der 
Comptabiliteitswet 1927 {Stbl. n°. 259). 

S. 307. 11 Juni . 
Natuurwetenschappelijk onderzoek. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besluit van den 16den September 
1931, S. 401, ter uitvoer ing van de artikelen 
5, 11 en 13 van de wet van den 30sten Oc
tober 1930, S. 416, tot regeling van het toe
gepast-natuur-wetenschappel ij k onderzoek. 

S. 308. 12 Juni. 
Invoerrechten en accijnzen. 
- Besluit, houdende bepa lingen omtrent vrij

dom van den accijns voor zout te bezigen a ls 
badzout. S. 309. 12 Jun i. 1 

Armenwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad der gemeente Wij nandsrade d.d. 2 
Maart 1934, waarbij is benoemd tot lid van 
het burgerlijk armbestuur in die gemeente 
H . Korti s. S. 310. 13 J un i. 

In -, uit- en doorvoer. 
- Besluit tot vaststell ing van de wijze van 

beëelding ·der controleurs, di e belast zijn met 
het opsporen van overtredingen der geldende 
voorschriften inza ke de regeling van den 
uitvoer van uien, als bedoeld in artikel 4bis 
der Uienuitvoerwet 1930. S. 311. 14 Juni. 

On gevallenverzekerin g. 
- Besluit tot uitvoering van de a rtikelen 92 

de r Ongevall enwet 1921 en 95 de r L and- en 
Tuinbouw Ongevall enwet 1922. 

S . 312. 14 Juni . 
Com11tab1Uteltswet. 
- Wet tot wijziging va n artikel 90 van de 

Comptabiliteitswet 1927 (Stbl. n°. 259) . 
S. 313. 14 Juni. 

Begrootln gen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het zevende Hoofd

stuk B de r Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934. (Credietverl eening Middenstand.) 

S. 314 . 14 Juni. 
Paspoorten. 
- Wet tot wijziging de r Wet op de Kanselarij. 

rech ten (Stbl. 1918, n°. 376). 
S . 315. 14 Juni . 

Wonin gwet. 
- Wet tot wijziging van de Won ingwet. 

S. 316 . 14 Juni. 
Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fonds voor h\lt dienstjaar 1934. 

S. 317 . 14 J un i. 
Woningwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Loosdrecht dd. 1 Maart 1934, 
waarbij aan T. W . de Tourton Bruyns te 
Amsterdam vergunning is verleend voor bou
wen op een perceel onder Loosdrecht. 

S. 318. 16 Juni. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vaststell ing van den datum van 

inwerkingtreding van de wet van den 22sten 
December 1933, S . 715, tot steun aan nood
lijdende gemeenten. S . 319. 16 J uni. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot nadere wijziging van de bepa

lingen betreffende den Geneeskundigen Raad 
van het Departem ent van Koloniën. 

S. 320. 16 J uni. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsbla d van het op 1 December 1933 te 
Kaunas tusschen N ederland en Litauen ge
sloten uitleveringsverdrag. 

S. 321. 16 Juni . 
Pensioenwet. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van 

het Koninkl ij k besluit van 28 N ovember 
1922, S. 638, tot vaststell ing van de rege
l ing, bedoeld in artikel 36, vierde l id, der 
Pensioenwet 1922 {Stbl. n°. 240). 

S. 322. 18 J uni . 



Burg. Stand. 
- Besluit bepalende den dag van inwerking

tred ing 'van de wet van 31 Mei 1934, ~-
276, houdende wijziging van de voorschrif
ten betrekkelijk den burgerlijken stand. 

S . 323. 18 Juni. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 28 Maart 1933, S. 122, houden
de reorganisatie van de stichting "Coude
water" , te Rosmalen. S. 324. 20 Juni. 

Posterij en giro. 
- Besluit, bepalende de uitg ifte van een bij -

zonder postzegel. S. 325. 21 Juni. 

Motor- en rljwlelwet. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip va n 

inwerkingtreding van het Koninklijk besluit 
van 24 Maart 1934 S. 125, tot nadere wij
ziging van het Motor- en Rijwielreglement. 

S. 326. 21 J uni. 
Sociale verzekering. 
- Besluit tot uitvoering van a rtikel 2, tweede 

I id der Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en ' de R aden van Arbeid, Stbl. 1933, n° . 
598. S. 327. 22 Juni. 

Landbouwcrlslswet. 
- Besluit tot het verleenen van ontheff ing 

van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4 
van het Crisis-Ha ringbesluit 1934 I. 

S. 328. 23 Juni. 
Woningwet. 
- Besluit tot verniet iging van het besluit va n 

den raad van Loosdrech t, d .d. 1 Maart 1934, 
waa rbij aan J . F. van den B r ink te Utrecht 
vergunning is verleend voor bouwen op ee!1 
terre in onder Loosdrecht. S. 329. 23 Jum. 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad van Huizen (Noord-Holland), d .d. 
4 April 1933, waarbij aan de bouwonder
neming , Bomens" vergunning is geweigerd 
voor den 'bouw van een dubbel landhuis aan 
den Nieuwen Bussumerweg. 

S . 330. 23 Juni . 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot vernietiging van een besluit van 

den raad der gemeente Haarl em, dd. 29 
Juni 1933, n°. 1, strekkende tot vaststelling 
van eene nieuwe tijdelijke korting op de sa
larissen en loonen van het personeel in 
dienst dier gemeente. S . 331. 23 Juni. 

- Besluit tot vernietig ing van het besluit van 
den raad der gemeente Almelo van 20 Sep
tember 1933, strekkende tot vaststelling van 
eene verordening regelende het toekennen 
van wachtgeld aan " B-contracters" . 

S. 332 . 23 Juni. 
Gemeentegrenzen. 
- Wet tot vereenig ing va n de gemeenten 

JEngwirden en Schoter la nd en wijziging van 
de g rens tusschen de gemeenten Heerenveen 
en Haskerland. S. 334. 28 Ju111. 

N aturallsatles. 
- Wet houdende naturalisa t ie van F. J. Bas-

ten i:n 19 anderen. S. 335 . 2 Juli. 
- Wet houdende natura! isatie van M. J. 

Haus~ann en 19 anderen. S. 336. 2 Juli. 
- ',,Vet , houdende naturalisati e va n P. H. G. 

von Beckerath en 20 anderen. 
S . 337. 2 Juli . 

- Wet, houdende na turalisatie van J. Auer-
bach en 19 a nderen. S. 338. 2 Juli . 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het t iende hoofdstuk 

A der Rijksbegrooting voor het d ienstjaar 
1934. S . 340. 2 Juli. 

- \Vet houdende verhooging va n het elfde 
hoofd;tuk de r Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1934. S. 341. 2 Juli. 

Indië. (Ned.) 
- Wet tot bekrachtiging van twee door den 

Gouverneur-Generaal van ederlandsch
lndië krach tens a r tikel 93, ee rste I id, der 
Indische Staats regeling vastgestelde ordon
nanties. (Inkomstenbelasting. ) 

S. 342. 2 Juli. 
Spoor- en tramwegen. 
- Wet tot wijziging van de Spoorwegwet en 

van de Locaalspoor- en Tramwegwet. 
S. 343. 2 Juli. 

Begrootlng·en en rekeningen. 
- Wet tot wij zi g ing en verhooging van het 

negende hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaa r 1933. (Leening aan de N. V . 
Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodien
sten (B.B.A.) te ' s-Hertogenbosch.) 

S. 344. 2 Juli. 
Spoor- en tramwegen. 
- Wet tot bevordering van samenwerking van 

de tramwegen in de provinc ie Noord-Bra
bant. S . 345 . 2 Juli. 

- Wet tot naasting van eenige locaalspoor-
wegen. S . 346 . 2 Juli . 

Beg·rootln gen en rekeningen. 
- Wet tot wijzig ing en ve rhoog ing van het 

zevende Hoofdstuk B der Rijksbegrooting 
voor het di enstjaar 1934. (Crediet voor werk
verruiming.) S. 348. 2 Juli. 

- Wet houdende wijziging en verhooging van 
het ti ende hoofdstuk der Rijk begrooting 
voor het di enstj aar 1933. (Wijzig ing, ver
hooging en invoeging van artikelen in ver
band met de instelling van het Landbouw
Crisisfonds.) S. 349. 2 Juli . 

- Wet tot vastste l] ing van de beg rooting van 
inkomsten en uitgaven va n het Landbouw
Crisisfonds voor het dienstjaar 1933. 

S. 350. 2 Juli. 
- Wet tot vaststelling va n de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het L a ndbouw
Crisisfonds voor he t dienstjaar 1934. 

S . 351. 2 Juli . 
Veiligheidswet. 
- Wet houdende bepalingen tot beveiliging 

bij d~n arbe id in het ·algemeen en bij het 
verblijven in fabri eken of werkplaatsen lil 

het bijzonder. S. 352. 2 Jul i. 
P ensioenen en wachtgelllen. 
- Wet tot wijzig ing en aanvulling van de 

P e ns io e nwe tte n voor de zee- e n l andmacht, 
Stbl. 1922, nos. 65 en 66, en van de Mi li ta ire 
Weduwenwet 1922. S . 353. 2 Juli. 

Ongevallenverzekering. 
- Besluit tot nadere wijziging va n het Ko

ninkl ijk bes luit van 10 Februari 1922, S. 58, 
tot vaststel I ing va n een a lgemeenen maat
rege l van bestuur al s bedoeld in artikel 64 
onder 2°. der Ongevallenwet 1921, zooals 
dat bes! ui t I aatstelij k is gewijzigd bij Ko-



ninklijk besluit van 16 Juli 1932, Stbl. n°. 
353. S. 354. 2 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk Besluit van 30 Augustus 1923, S. 
424, tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 
25 onder b der Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922, rooals dat besluit laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 26 No
vember 1932, Stbl. n°. 565. 

S. 355. 2 Juli. 
Begrootlngen en rekenlngen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artikel 

16 der Bedrijvenwet (Stbl. 1928, n°. 249) 
restanten op enkele artikelen van de begroo
ting van het Staatsbedrijf der Artillerie
Inrichtingen voor het dienstjaar 1933 wor

den toegevoegd aan overeenkomstige artikelen 
van de begrooting van het Staatsbedrijf der 
Artill erie-Inrichtingen voor het dienstjaar 
1934. S. 3_56. 2 Juli. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de Wijziging van deel XIII, 
artikel 393, van het Vredesverdrag van Ver
sailles van 28 Juni 1919 en van de overeen
komstige artikel en der andere vredesverdra
gen, aangenomen op 2 November 1922 in de 
te Genève gehouden vierde zitting der Inter
nationale Arbeidsconferentie. 

S. 357. 2 Juli. 
P ensioenen en wachtgelden. 
- Besluit tot wijziging van het Konink lij k 

besluit van den 4den Maart 1924, S. 91, tot 
toepasselijkverklaring van de bepalingen van 
het Koninkl ij k besluit van den 3den Augus
tus 1922, S. 479, op de onder het Departe
ment van Buitenlandsche Zaken ressortee
rende, in het buitenland geplaatste ambte
naren, zooals dat laatstelijk is gewijzi gd bij 
besluit van den 21sten Januari 1933 (Stbl. 
n°. 20}. S. 358. 2 Juli. 

Onderwij s. (Mltldelbaar) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 3 Februari 1932, S. 28, betref
fende het R eglement en het Programma van 
de eindexamens der hoogere burgerscholen A. 

S. 359. 9 Juli. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Gemeenteraad van Doesburg, van 24 
November 1933, tot egaliseering van een 
gedeelte der voormalige vestingwerken d ier 
stad. S. 360. 9 Juli. 

In-, uit - en doorvoer. 
- Besluit tot bepaling van den aanvang van 

het in art. 1 van het Crisis-Tuinbouwbesluit 
1933 I bedoelde tijdvak ten aanzien van 
amandelen, kastanjes, wal- en hazelnoten. 

S. 361. 9 Juli. 
Krankzinnigen en Idioten. 
- Besluit, houdende reorganisatie van de 

stichting "Het Apeldoornsche Bosch", te 
Apeldoorn. S. 362. 9 Juli . 

ltljksam btenaren en -werklle1len. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 30 December 1933, S. 786, en 
tot vaststelling van eene korting op het loon 
van personeel o;p arbeidsovereenkomst naar 

burgerlijk recht in di enst van het Rijk, be
zoldigd volgens de in artikel 12, eerste lid, 
sub b of c van het Arbeidsovereenkomsten
besluit vermelde regelingen. 

S. 363. 12 Juli. 
Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende vaststelling van het con

tingent gewone dienstplichtigen der lichting 
1935. S. 364. 12 Juli . 

Ambtenarenwet. 
- Besluit, houdende wijziging van het Regle

ment rechtstoestand militairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931, S. 377, en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 December 1932 
(Stbl. 599}. S. 365. 12 Juli. 

Militaire Zaken. 
- Besluit, houdende wijziging van het Regle

men t rechtstoestand militairen zeemacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931, S . 377, en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 12 December 1932 
(Stbl. 599}. S. 365. 12 Juli . 

Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 29 J anuari 1918, S . 107, tot aan
wijzing, overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van de Vereeniging 
"Het ederlandsch Lyceum" , gevestigd te 
's-Gravenhage, als bevoegd om bij de facul
teit der letteren en wijsbegeerte aan de 
R ijksunivers iteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen . S . 366. 13 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be
sluit van 4 Juli 1905

1 
S. 227, laat~tel ijk ge

wijzigd bij KoninkliJk besluit van 16 Fe
bruari 1934, S. 64A, ter uitvoering van 
artikel 33, onder c, der hooger-onderwijswet. 

S. 367. 13 Juli. 
Uljksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot vaststelling van bepalingen be

treffende indienstneming door de Raden van 
Arbeid van personeel op arbeidsovereen
komst (Arbeidsovereenkomstenbesl uit Raden 
van Arbeid). S . 368. 13 Juli. 

Drankwet. 
- Besluit tot vernietiging van de bes luiten 

van burgemee ter en wethouders van Steen
bergen van 30 Maart 1932 en 27 October 
1933, waarbij respectievelijk aan de Com
manditaire Vennootschap Veraart en Co. 
verlof werd verleend voor den verkoop van 
alcoholhoudenden drank, anderen dan ster
ken drank en wijziging werd gebracht in de 
vermelding in de acte van het verlof en 
het afschri ft daarvan. S. 369. 13 Juli. 

Posterlj en giro. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925, S. 396, het Pakketpostbesluit, 
S. 1919, n°. 574, en het Rijkstelegraa fregle
ment 1934 (Besluit van den 21 December 
1933, Stbl. n°. 709} . S. 370. 13 Jul i. 

Telefoon en telegrafen. 
- Besluit, houdende wijziging van het Post

besluit 1925 , S. 396, het Pakketpo tbesluit, 
S. 1919 , 11°. 574, en het Rijkstelegraafregle
ment 1934 (Besluit van den 21 December 
1933, Stbl. n°. 709}. S. 370. 13 J ui i. 



Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging en · verhooging van het 

derde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het di enstjaar 1933. (Aankoop van een ge
zantschapsgebouw te Londen.) 

S . 371. 14 Juli. 
Landbonwcrlslswet. 
- Beslu it tot wijzig ing van het Crisis-Boom-

kweekerijbesluit 1934 I. S. 372. 14 Juli . 
Wonlng·wet. 
- Beslui t tot schors ing van een beslui t van 

den raad va n Ridderkerk, dd . 15 Juni 1934, 
tot het verl eenen van bouwvergunning. 

S. 373. 14 Juli . 
Wegen belastingwet. 
- Beslui t, houdende int rekking van het K o

ninklij k besluit van 27 Maart 1930, S. 115, 
houdende vrijstell ing van wegenbelasting 
voor in Groot-Br itannië en Noord-Ie rl and 
wonende of gevestigde houders van motor
r ijtuigen. S. 374. 14 Juli . 

Loodswezen. 
- Besluit , houdende bepal ing van den dag, 

waarop de wet van 16 Mei 1934, S. 255, tot 
nadere wij zig ing van de wet van 20 Augus
tus 1859, S. 93, houdende bepalingen op 
den loodsdienst voor zeeschepen, zooals deze 
is gewij zigd bij de wetten van 6 April 1875, 
S. 62, en 15 April 1886, S. 64, in werking 
t reedt. S . 375. 14 Jul i. 

Begrootlngen en r.ekenlngen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van artike l 

24 der Com ptabili teitswet (Stbl. 1927, n°. 
259) restan ten op enkele a rtikelen van het 
Vde Hoofdstuk der Rij ksbegrooting voor het 
d ienstjaar 193 3 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Vde H oofd
stuk der Rij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1934. S . 377. 16 Juli . 

Loodswezen. 
- Beslui t, houdende regelen betreffende het 

toekennen van loodsbrevetten aan Neder
landsche gezagvoerders en stuurlieden . 

S. 378. 16 J u li. 
Strafrecht en strafvordering. 
- Besluit tot instelling van enkelvoudi ge ka

mers voor de vereenvoudigde behandeling 
van stra fzaken. S. 379. 16 Juli . 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Beslui t tot na dere wijzig ing van het K o

ninklijk besluit van den 19den October 1922, 
S. 565 , waarbij aan de Vereenig ing tot op
voeding en verplegi ng va n idioten en ach
terlijke kinderen, gevest igd · te Utrech t, ve r
gunning is verleend tot oprichting van een 
gesti cht voor zwakzinnigen in de gemeente 
N oordwijk. S. 380. 17 Juli. 

ongevallenverzekering. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk be

sluit van 14 September 1921, S. 1058 , tot 
vaststelli ng van een algemeenen maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in artikel 7, tweede 
1 id III, onder 1 °. a en 2°. der Ongevallen
wet 1921. S. 381. 18 Juli . 

Land bon wcrlslswet. 
- Besluit houdende: a. toepassing van de 

artikel en 8, 9 en 12, lid 1, der Landbouw
Crisiswet 1933 en van het Crisis-Organisatie
besl uit 1933, het Cr isis-Monopoliebesluit 
1933 en het Crisis-Heffingsbesluit 1933 op 

aa rdappelen, g ranen, peul vruch ten, enz. ; 
b. intrekking van het T arwebesl ui t 1931 , 
het Cris is-Graanbesl ui t 1933, het Cri sis-Zet
meelbesl uit 1933, het Aarda ppelmeel-Mono
poliebes lui t 1934 I en het Crisis-Aardappel 
besluit 1934 I; c. wijzig ing van het Crisis
Tuinbouwbesluit 1933 I en het Crisi s-Tuin
bouwbeslui t 1934 II. S. 382. 19 Juli. 

Beg·rootlngen en rekeningen. 
- Wet , houdende goedkeuring va n het besluit 

van den Gouve rneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot wijzig ing en aanvulling 
va n Afdeeling I van de begrooting van 
N ederla ndsch-I ndië voor het dienstjaar 1934. 

S. 38 3. 19 Juli . 
- \Vet, houdende goedkeuring van het beslui t 

van den Gouverneur-Generaal van Teder 
landsch-Indië tot wij zig ing· en aanvulling 
van Afdeeli ng II van de begrooting van 
Nederlandsch-I ndië voor het dienstjaar 1934. 

S. 384. 19 Juli. 
- Wet, houdende goedkeur ing va n het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot wijzi g ing en aanvulling 
van Afdeeling III van de begrooting van 
N ederl andsch-Indië voor het di enstjaar 1934. 

S. 385. 19 Juli. 
- Wét, houdende goedkeur ing van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indi ë tot wij zigi ng en aanvulling 
van Afdeeling IIIA van de begrooting va n 

ederlandsch-Indië voor het d ienstjaar 1934. 
S . 386. 19 J uli . 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Ind ië tot wijzig ing en aanvulling 
va n Afdeeling IV van de begroot ing van 
N ederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1934. 

S. 387. 19 Juli . 
- Wet , houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder
la ndsch-Indië tot wijzig ing en aanvulling 
van Afdeeling V van de begrooting van 
N ederl a ndsch-Indië voor het di enstj aar 1934. 

S . 388. 19 Juli. 
- Wet , houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot wijzig ing en aanvulling 
van Afdeeling VA van de begrooting van 
N ederl andsch-Indië voor het dienstj aa r 1934. 

S . 389. 19 Juli . 
- Wet , houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VI van de begrooting van 
N ederl andsch-Indië voo r het di enstjaar 1934. 

S . 390. 19 Juli . 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaa l van Neder-
1 a ndsch-Indië tot intrekking van Afdeeling 
VII van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstj aar 1934. 

S. 391. 19 Juli. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
la ndsch-Indië tot vaststelling va n Afdeeling 
VIIE (Haven van T andjong-Priok) an de 
begrooting van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstj aar 1934. S . 392. 19 J uh. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van N eder-



landsch-lndië tot vaststell ing van Afdeeli ng 
VIIF' (H aven van Soerabaja) van de begroo
t ing van Nederlandsch-lndië voor het d ienst
jaar 1934. S. 393. 19 J uli. 

- Wet, houdende goedkeuring van het beslu it 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-lndië tot wijziging en aanvulling 
van Afdeeling VIII van de begrooting van 
N ederlandsch-lndië voor het dienstjaar 1934. 

S. 394. 19 J uli . 
In-, uit- en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van ta

pij ten, tapij tgoed, karpetten, loopers, kleed
jes en matten. S. 395. 19 J ul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van ma-
nufacturen, stoffen en weefsels van v I as, 
hennep en halflinnen. S. 396. 19 J ul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van kunst-
zijden manufacturen. S. 397. 19 Ju li . 

- Wet tot regeling van den invoer van petten 
en baretten . S. 398. 19 Jul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van tricot-
goederen. S. 399. 19 Jul i. 

- Wet tot regeling van den invoer van boven-
kleeding. S. 400. 19 J uli. 

Scheepvaart. 
- Wet betreffende opruiming van vaartuigen 

en andere voorwerpen. S. 401. 19 Juli. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

zevende hoofdstuk B der Rij ksbegrooting 
voor het dienstjaar 1933. S. 402. 19 J uli. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- Wet tot aanvulling en wijziging van de wet

geving betreffende de heffing van de invoer
rechten en de accij nzen. S. 403. 19 Juli. 

Onteigening. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut . 

der onteigening van perceelen, erfdienst
baarheden en andere zakel ij ke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van het verbreeden 
en verbeteren van den Geestbrugweg te R ij s
wij k. S. 404. 19 Juli. 

Strafrecht en strafvordering. 
- Wet, houdende nadere voorzieningen ter 

bescherming van de openbare orde. 
S. 405. 19 Ju li . 

N aturallsatle. 
- Wet, houdende natural isatie van J. F. J . 

Anderegg en 20 anderen. S. 406. 19 Juli. 
- Wet, houdende naturalisatie van D r. R. G. 

Chr. Belz en 19 anderen. S. 407. 19 Juli. 
Tractaten. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 20 

Februari 1933 te Genève t usschen N eder
land en België gesloten vestigings- en ar
beidsverdrag. S. 408. 19 Juli. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

'l'abakswet. 
- Arrest va,n den Hoog en Raad. (Tabakswet 

1921 art. 15.) - Voo,· een aan een vennoot
schap onder firma verleende_ bedJrij/sv-ergun
ning is slechts enkelvoudig vergunnings
recht verschuldig-d en niet zooveelvoud,g als 
er /i1-manten zijn. De stelling to_ch, dn:t alü 
leden der vennootschap onder /ir,na indivi
dueel als houders eener eigen bedrijfsver
gunning zouden moeten worden aangemerk~,. 
is in strijd met het systeem d er wet, waarbiJ 
de vennootschap onder fir,na in deze wordt 
behandeld als eenheid, al zal uit den amrd 
der zaak ieder van de leden der vennoot
schap, wanneer hij als zoodanig handelt, 
door de bedrijfsvergunning worden gedekt. 

25 M ei. 
Oudenvljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 28 j 0
• art . 101 , 1e lid.) - J onge

lieilien die r eeds een m. u. l. o.-diploma be
zitten ' moeten toch geacht worden l eerlingen 
te zij;,, van de onderhavige u. l. o.-school, nu 
zij in de lokalen dier school getiJurende de 
vastgestelde lesuren overeenkomstig het leer
plan van aan de school werkzame leerkrac_h
ten onderwijs genoten. Daaraan doet niet 
af dat de lessen aan de school aldA.t., waren. 
g/regeld, dat het u. l . o., dat deze jonge
lieden ontvingen, veelal nie-t overeenkwam 
1net dat, hetwelk aan hun klassegenooten 
werd g-egeven. Zij moeten derhalve worden 
beschouwd als werkelijk schoolgaand in den 
zin van art. 28, 6e lid en behooren bij de 
berekening der vergoeding ex art. 101 nie_t 
buiten aanme-rking te blijven. 26 M e,. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -

Toestemming tot het houden van inzame
l ingen bij wege van collecte behoort te 
worden geweigerd aan instellingen van wel
dadigheid, welke niet een e_enigszins :,uim 
veld van werkzaamheid bes tnJken, tenziJ be
paaldelijk aannemelijk is gemaakt, dat de 
collecte geen nadeel van beteekenis aan de 
plaatselijke instellingen zal toebrengen of 
bijzondere omstandigheden de collecte voor 
toelating in aan,nerking doen komen. (H et 
H elden der Z ee-Fonds " Dorus R ijkers" 
streeft een "beperkt doel" na). 26 M ei. 

Scheepvaart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Binnen

aanvaringsreglement art. 14.) Onder 
"roeiboot" in den zin van art. 14 van het 

B innenaanvaringsreglement - hetwelk in de 
artt. 7 en 1 t. a. v. all e vaa,·tuigen oplegt 
de ve,·plichting tot het des nachts ·voeren 
van lichten, zoodat elk vaartuig 1noet vallen 
onder een der rubrieken, waarin de vaa1·
tuigen dan verder in het reglement zij n in
gedeeld - nioeten wo1'llen. verstaan alle klei
nere bootjes, die gewoonlijk door menschen-
k,·acht worden voo1·tbewogen. Daaronder is 
dus ook een kano begrepen. 28 M ei. 

Wegen belastingwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W egenbe

lastingwet art. 17 ; Sv. art . 430.) - H et 
f eit, dat iemand tijdens de ziekte van hen,, 
die als eigenaar en hoofd van een bedJriJf 
houder in den zin der wegenbelastingwet is 
van een tot het bedrijf behoo,·end motor
rijtuig, als leider van het bedrijf O'J!treedt, 
maakt dezen, ook dan wanneer die e,genaa,r 
zich in dien tijd nooit met die zaak be,noei
de en d en bedJrijfsleider last had gegeven 
voor alLes en ook voor de wegenbelasting te 
zorgen, niet tot houder in den zin der gem~l
de wet van dat 11,otorrijtuig. - De P olitie
rechte,· is bij zijne beslissing uitgegaan van 
een onjuiste opvatting van de uitdirukking 

koude,·" in den zin der W egenbelasting
;;,et. Mitsdien hee ft die rechter, nu i11,11,ers 
moet worden aangenomen dat de dagv. het 
woord houder bezigt in den zin, welke dit 
woord in de W egenbelastingwet, met nanie 
in art. 17 heef t, niet op den grondslag der 
t.l.l. beslist, zoodat de vrijspraak niet lcan 
gelden als een vrijspraak in ai·t. 480 S v. 
bedoeld. 28 M ei . 

Loterijen. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Sv. art . 

4/JS; Loterijwet art. 2, 3° .) - In de schrif
tuu,· van den 0. v. J. ontbreken niet de 
middelen en de gronden, zij het dan dat, in 
strijd met de gebruikelijke en gewenschte 
methode, niet met zooveel woorden is . ge
steld, welke artikelen door de R echtb. zou
den zijn geschonde,~ of verkeerd toeg-epast. 
- D e yrief dat de R echlb . zich over h et 
ten verkoop aanbied.en der biljetten niet 
zou hebben uitgesproken mist feitelijken 
grondslag, daar ge,·equireerde van dat aan
bieden door de Rechtb. is vrijgesproken. -
Ook de grief , dat het vonnis, wat de moti
'IJ,eering van het voorhanden heb ben van de 
oningevulde biljetten betreft , niet juist is, 
daar de dagv. spreekt van een aantal groen 
gekleurde papieren, wel ke papieren, na 



door verd., althans in zijn naam te zijn in
gevuld, enz ., ontbee,·t feitelijken gi·ondslag, 
daar de t.l.l . e,~ bewezenve,·klwring inhou
d en, dat de gerequi?-eerde d e oningevulde 
papieren ten verkoop in voorraad hee f t ge
had. D e papie,·en "ingevuld in over eemtem
ming met h et hierna volgende" zouden no g 
zonder beteekenis zijn, daa,· h et "hierna vol
gende" wel de noodige gegevens bevat be
t,·ef f ende den aard van het lot, doch niet 
betneffende al hetgeen in de opengelaten 
plaatsen van het bij de t.l.l. en bewezenve,·
klaring omschreven stuk zou 11ioeten worden 
ingevuld. 28 Mei. 

Crlsls -Zulvelwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Crisis-Zui

velwet art. 14; Crisis-Zitivelbesluit Il[ art . 
2.) - D e grief van req ., dat t. a. v. uitslui
tend de aflevering van consumptiemelk 
r,echtsgeldig geen voo,·waarden - en dus 
ook niet die tot het hebben van een ve•·
gitnning daartoe - kunnen wo?'llen ges teld, 
01ndat a,·t. 14 C,·isis-Z uivelwet zulke voor
waa,·den sbechts zou vergunnen met betrek
king tot de ééne, geza,nenl ijke handeling 
van verkoop, vervoer of aflevering van con
su,nptiemel k, gaat niet op. - l 11i1ners noch 
d e woorden noch de strekking van voormel d 
art. 14 kunnen tot een zoo beperkte opvat
ting aanleiding geven, terwijl daa1·toe ook 
geen voldo end e g,·ond kan w01·den gevonden 
in de 0111,Standigheid, dat in andere a,·tike
len der wet - waarin t,·ouwens ook ,neer 
concreet van het verbieden of voorwaarde
lijk toestaan -.an bepaalde handel ingen 
sprake is - het voegwoord "of" is gebezigd. 
- H et vonnis geeft de bijzondere redenen, 
die de stmf h ebben bepaald, op; de kracht 
van die redenen kan in cassatie niet worden 
getoetst . 28 M ei. 

Merkenwet. 
- Arnest van den Hoogen Raad. ( M erkenwet 

art . 10.) - (De Belgische Handelsvenn.
schap " D eco" verzoekt nietigverklaring van 
de insc h?·ijving van het woordme,·k "Deco" 
t en name van de N. V. Dönszel11iann & Co's 
Graan en Graanproducten Mij te Rotter
dam, gedaan voor de waren "lucifers en 
wrijfwas" . Afwijzing va.n het verzoek door 
d e Rechtb. op grond dat genq. reeds vóór 
1919 (jaar van op,·ichting Belgische ven
nootschap) voo,· ha,·e waren geb,·ui k had 
ge,naakt van h et woordmerk "Deco", zij het 
dan all een voor de waar "puddingpoeder" 
en niet voo,· ,,lucifers en w1·ijfwas" .) -
H of : D e beslissing de,· Rechtb. 11ioet, op 
andere gronden, worden bevestigd, daar het 
voei·en van eens ande,·s handelsnaam in een 
merk sl echts kan w01·den tegengegaan, voo,·
zoover dientengevolge i. v. "'- den aard de,· 
beide handelszaken en de plaats waar zij ge
vestigd zijn bij het publiek verwarring 
tusschen de beide handelszaken te duchten 
is, h et geen hie,· niet het geval is, nu van 
handelen door verzoekster onder haar han
d elsnaam - dus van het voe,·en van dien 
handel snaam - in N ede,·land en in het bij
zonder t e R otterdam, niets is gebl eken -
P roc .-Gen. T ak: Te,·ech t heeft het H of het 
begrip "naam" in a.rt. 10 M erkenwet ge
nom,en in den zin van " handelsnaam,", ZQ O-

als deze in art. 5 H nwet 1921 S . 842 wo,·dt 
beschermd. ~ et H of _mocht dJus onde,·zoeken, 
of het geb,·uik van den handelsna)cwn , D eco" 
verwarring stichtend was bij h et publie k 
i . v. m . d en aard der handelszaak van ver
zoekster en d e plaats waa,· beide handels
zaken gevestigd zijn. Ook de tweede grie f 
(pl aats van vestiging) is ongegrond. -
H ooge Raad: 'sH ofs beslissing, dat het voe
ren van eens ·anders handelsnaam in een 
11,e,·k slechts kan worden tegengegaan, voo1·
zoove1· dient engevolge bij het publiek ver
warring tusschen beide handelszaken te 
ditc hten is, is onjuist. D e in 1921 in art . 10 
ilf e1·kenwet aangebrachte wijziging had enkel 
ten doel om de woordkeus van het a,·tikel in 
ove1·eenste1nming te br·engen met de H nwet, 
welke een recht op dien handelsnaam niet 
e1·kent en niet om de bij de H nwet vastg e
stelde bepalingen ,net betrekking tot het 
voeren van eens anders nroam of f irma toe
passelijk te v,ei·klaren op het opnemen daa,·
van in fabri eks- of handelsmerken. -Niett e
min kan h et 11iiddel niet tot cassatie l eiden. 
Imm ers, het bij ai·t. 10 toegekende rech t om 
in bedoeld geval de inschrijving va.i een 
m erk te doen nietig verkla,·en strekt niet 
om ·in het algemeen den naam tegen het 
gebruik in eens anders me,·k te besch er,nen, 
doc h het voo,·schrift had, reeds vóó,· 1921, 
slechts ten doel voornoemd gebri,ik te ver
bieden, indien en voo,·zoover daa,·doo,· ver
warring t , a. v. d e h erkomst d e,· waren te 
duchten is. D it laatste was hier volgens 
's H ofs f eit elijke beslissing niet het geval . -
Uit 's Hofs beslissing valt geenszins af t e 
leid en, dat, 01n nietigverklaring der in
schrijving volgens art. 10 Merkenwet te ver
krijgen, de in een mer·k voorkomende han
delsnaa,n hier te lande 11ioet zijn gevoe,·d. 

28 Mei . 
Openbare mldllelen van Yervoer. 
- Anest van den Hoogen Raad. (Wet Openb. 

Vervo ermiddelen a,·tt. 1, 12, 15.) - I n ver
band ,net de st,·e kking de,· betrokken wets
bepalingen is onder "autobus", in den zin 
van de W et Openb. V ervoe,·middelen, te ver
staan elk 1noto1·rijtuig, diens tdoende als 
openbaar middel tot v,ervoe,· van pe,·sonen, 
waa,·bij h et dus onverschillig is, of zulk een 
,notorrijti,ig op zichzelf - dus onafhankelijk 
van den door dat voertuig verrichten dienst 
als openbaa,· vervoer,niddel voor personen 
- niet ,net den naam autobus pleegt te 
wo,·den aangeduid. H et feit, dat de onder
havige 1noto,·rijtuigen taxi's zijn, kan de,·
halve aan de juistheid van de besl issing der 
Rerhtb. niet afdoen, mits sl echts, en in zoo
vei·re, die taxi's dienst deden als openbaar 
vervoermiddel voor pe,·sonen . - D e grie f , 
welke betwist, dat de onde,·havige ,notorrij
tuigen inde,·daad waren "openbare rniddel en 
van vervo e,·" faalt, daa,· de R echtb. f eitel ijk 
vaststelt, dat d e onderhavige 1not01·rijtuigen 
de dienstr·egeling van de D .A .M. autobus
dienst volgden, waardoo,· voo,·melde concl u
sie volkom en gerechtvaardigd is. - [A nders 
Adv.-Gen. W ijnveld.] 28 M ei. 

Belemmerln genwet -Verorclenlngen. 
Koninklijk besluit . ( B el em,neringenwet 

V eroi•deningen art. 3.) - Ged. Staten heb-



be,~ terecht ontheffing verleend van een ver
bod in een gemeentevero,·dening, IUWfl' het 
belang, te,· bescher,ning waa,·van het ver
bod is gesteld, zich niet tegen het verl eenen 
van de ontheffing verzet. De st ,·ekking der 
u:et zou worden 1niskend, indien bij de be
oordeeling van de aanvi·age ook andere ge
meentebelangen dan het vorengenoemde 
tegen het nut van het we,·k zouden mogen 
wor-den afgewogen . 29 M ei. 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. (Ge,neentewet a1·t. 252.) 

- D e rnogelijkheid dat ook niet voor bouw-
terrein bestemde gronden in een ge111 eente
lijk grond,. en woningbedrijf worden inge
bracht, kan niet wo,·dcn toegelaten. - Bij 
d en inbreng van gronden behoort door den 
Raad te worden bepaald, welke l eenings
schuld op den grond 1"USi en welk bed,·ag 
aan eigen kapitaal daarin is belegd. - In 
de ve1·01•dening behoort een e bepaling voo1· 
te komen , volgens welke het bedrijf v.er
plicht is aan de gem eente de bedrag en der 
verpl ichte aflossingen op d e ten laste van 
het bedrijf komende leeningen uit te keeren, 
en dient te worden aangegeven, uit welke 
middelen deze aflossingen behooren te wor
den gedekt. 29 M ei. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 11 j 0
• a,·t. 22.) - B. en W. kun

nen niet uit eigen hoofde van een besluit 
van Gedep. Stat en tot opheffing van een 
openbare school in beroep kom en, doch al
leen na hiertoe clooi· den Raad, te zijn ge-
1nachtigd. - Ged. Staten hebben terecht de 
,1pheffing van een z .g. eenmansschool van 
23 l eerlingen bevol en, nu weliswaar de ge
meente rloo,· di e opheffing wat 1n-eer dan 
tot nu toe voor haai· onderwijs zal moeten 
uitgeven, doch het R ijk het sala,·is van het 
schoolhoofd zal besparen, te1·wijl voorts te 
verwachten is, dat de kinde,·en, die allen 
van R. K. huize zijn, zull en ove,·gaan naar 
de bijgelegen bijzondere R. K . school, en 
voorzoove,· door de oude,·s openbaar onde,·
wijs voor hun kinde,·en rnocht worden ver
langd, dit op ~en op 4"100 ,n afstand gelegen 
school kan wordr,n genoten. 29 M ei. 

On telg'enlng, 
- A1"rest van den Hoog en, Raad. (Onteig.wet 

a,·t. 40.) - T en om·echte heeft de -Recht
bank dezen facto,· in aan1ne1·king genomen, 
nu vaststaat, dat die nieuwe Rijksweg be
hoort tot de toegangswegen, waa,·voor de 
onteigening wordt gevraagd, en, voo,· zoo
veel hie1· van belang, zal worden aangelegd 
op het te onteigenen go ed. Onder de werke
lijke waarde ·volgens art. 40 Onteig.wet kan 
niet gerekend worden de waardevennee1·de-
1·ing teweeggeb,•acht door niets anders dan 
hetgeen de onteigenaar zelf op het te ont
eigenen goed aanlegt. - V eroord,eeling in 
de kosten van cassatie aangehouden, nu de 
verweerder de bestreden besl_issirig niet heeft 
uitgelokt en het middel niet he.eft bestreden. 
- Anders P,·oc.-Gcn. 'l'ak, (die in de be
slissing der R echtb . niet leest wat de H. R. 
en het middrl e,· in lezen. R ed.) 30 M ei. 

Militaire Zaken. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet a1·t. 

16.) - De betrekking van colporteur-evan
gelist bij de B elgische Evangelische Z en
cling draagt niet het karakter van het ambt 
van bedienaar van den, godsdienst of zende
ling in den zin van art . 16, en kan evenrnin 
wo,·den gerangschikt onder eenige andere 
in dit a,·t . verrnelde hoedanigheid. 31 Mei. 

W aterstaatswet. 
- K oninklijk besluit. (W et houdend alge

meene regelen Wat ers taatsbestuu,· Art. 24 
j . art. 22.) - E en afwijzende beschikking 
van Ged ep . Staten op een verzoek 01n ver
nietiging van een besluit dei· vergadering 
'!>an ingelanden ·is te beschouwen als een 
afwijzende beschikking op een verzoek om 
ve,·nietiging van een besluit van een wa
te,·schapsbes tuur als bedoeld in a,·t. 24. 
T egen zoodanig e beschikking kan derhalve 
bij de Kroon vo01·zien;ng worden gevraagd. 
- E en besluit de,· vergadering van inge
landen, strekkend tot erkenning van eenige 
schuldbekentenissen, kan niet worden ge
ze gd te strijden ,net voorschriften of belan
gen, als bedoeld in a,·t. 212 . Aangezien echte,· 
het besluit is geno,nen m et 1nedewerking 
van een aantal personen, die zich daarvan 
hadden m oeten onthouden omdat de aange
legenheid hmi, hun bloed,. of aanverwanten 
of hun principaal persoonlijk aanging , en 
niet zou zijn genomen, indien zij zich had
den onthouden, is het besluit genomen in 
strijd ,net de desbet,·effende bepaling van 
het Alg. R egl ement voor de polders of wa
te,·schappen in Z eeland, en had het dlus dooi· 
Gedep. Stat en moeten zijn ve,·nietigd. 

2 Juni . 
Crlsls -Zulvelwet. 
- Ar-rest van den H oogen Raad. (C,·isis-Zui

velwet art. 20; Nieuw Crisis-Zuivelbesluit 
il 1932, art. lbis.) - Al moge de Grisis
Zui velwet S. 1932 n . 290, blijkens haar in
houd, de verdeel ing van de daa1·in genoem
de prodiwten, waa,·onder boter, 1·egelen en 
nie t de voortbrenging daarV<Ln, terwijl de 
in,·ichtingen in art. lbis van het Nieuwe 
Crisis-Zuivelbesluit Il 1932 in de eerste 
plaats bet,·e kking hebben op de voortbren
ging de,· be-doelde producten, zal niettemin 
het heb ben van die inrichtingen als ,·egel 
leiden tot het verkoopen en afleveren, der
halve tot het verdeelen die,· producten. -
Mitsdien heeft art . lbis m ede betrekking tot 
de uitvoering d er Crisis-Zuivelwet S. 1932 
n°. 290 en kan aan het voorschrift, als steu-
11end op het alge,neene art. 20 der wet, de,·
halve geldigheid niet worden ontzegd. 

4 Juni. 
Registratiewet. 
-- Arrest van den Hoogen Raad. ( A1·t. 101b 

R egistratiewet 191"1. B eteekenis van het 
woo,·d : ,,Volkshuisvesting".) - H et H of 
hee ft terecht een historisch verband gelegd 
tusschen bovengenoenid artikel en de voor
nialige bepaling van de Woningwet, en, hee ft 
terecht de stelli11 g gehuldigd, dat et ke over
dracht aan de gem eente van onroerende goe
deren, welke ertoe strekt uitvoering te geven 
aan een vastges teld en goedgekeurd genieen
telijk ·uitbreidingsplan (dus ook, zooals in 



casu, een overdracht 1net de best e1n1ning 
voor pa,·k- en plantsoenaanleg en niet voor 
woningbouw) een overdracht is in het be
lang der vol kshuisvesting, als in genoemd 
art . 101b wordt vrijgesteld. 6 Juni. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 A,·t. 19 j 0
• art. 22 .) - Ged . Staten 

hebben ten on,·echte de ophef fing der eenige 
openbare school te A . bevolen, nu weliswaa1· 
t,,sschen deze gemeente en de ge1neente B. 
een ,·egeling is getro ff en betre ffend heff ing 
van een geldel ijke bijdrage voor le,erlingen 
uit A ., toegelaten op de openbare school te 
B ., wel ke regeling is vastgesteld met het 
oog op het ter school gaan van l eerlingen, 
wonend in een bepaald deel van A., doch 
uit deze regeling geenszins volgt , dat de 
openbare school te B. toegankelijk is voo,· 
alle kinderen uit A. , voor wie openbaar la
ger onderwijs verlangd wordt . 6 J uni. 

Gemeentebelastin gen. 
- Arrest van dm H oogen R aad. ( Plaatselijke 

inkomstenbelasting der gemeente B eunin
gen.) - Art. Sl der W et van 15 J uli 1929, 
S. 388, be'J}/1XÛt, dat de ver01·de11ingen tot 
heff ing en invordering der belasting naar 
het inkomen vervall en met ingang van 1 
M ei 1931, behalve voor zoover het aansla
gen over daaraan voorafg egane belasting
jaren betreft . - De1·halve kunnen, nu de 
onde,·havige aanslag is opgelegd wegens 
heffing en over het belastingjaar 1930/3 1, de 
bepalingen d er W et van 15 Jul i 1929, S. 
988, daa1·aan niet in den weg staan. - Art. 
82, eerste lid, slot, W. l nk.bel. mist iede,·e 
toepassing ten aanzien van een aanvullings
aanslag, als bedo eld in art . 265h (oud) 
Gem .wet. 6 Juni . 

- Arrest van den H oogen Raad. ( H onden
belasting in de ge,neente Nijmegen.) - De 
Gemeentewet houdt, buiten het voorscMif t 
van art. 286, geen enkele beperking in van 
de bij art . 277, lette,· h, aan de gemeente
besturen gegeven bevoegdheid , een belasting 
op de honden te heff en, en verzet er zich 
mitsdien niet tegen dat , m et inachtneming 
overigens van bedoeld voorschrift, de hef
fing dier belasting mede naar de draag
kracht van den belastingplichtige wordt ge
regeld, zooals deze in zijn ink01nen en in èle 
huurwaarde van zijn woning to t uiting komt . 

6 J uni. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van d en Centralen Raad van 

B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 5 l e 
lid.) - Klager, eerste opzichter-ijze1·con
structeu1· in dienst der gem eentewerken te 
R otterdam, is als zoodanig ontslagen met 
afwijking van de rangorde, bedoeld in art. 
1, l id 1 der "afvloeiingsregeling" van R ot
terda1n. - De zinsnede "degenen, die de 
minste dienst jaren hebb en" (art. 1, lid 1, 
wb e dier regeling) hee f t kennelijk het oog 
op diegenen van het vaste of op proef aan
gestelde personeel, die bij d e gemeente Rot
terdam bij een bepaalden dienst of een be
paalde afdeeling de minste dienstjaren heb
ben, waa,·bij niet een beperking tot den 
laatstelijk bekl eeden rang mag worden ge-
1naakt. - l . c. 1nocht van bovenvermelde 

rangorde word en afgeweken, daar het dienst
belang die afwijking vo,·derde. 7 J uni. 

Waterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. ( W et houdend alge
m eene regelen Waterstaatsbestuu,· art . 19.) 
- Nu de begrootingen en rekeningen van 
de vorige dienstjaren nog niet wa,·en vast
ges teld, hee ft het waterschapsbestuu1· terecht 
in de onderhavige beg1'0oting voor het batig 
of nadeelig slot van het voorvori g dienst
jaa,· een pro-niemorie-post uitgetrokken. -
Nu het waterschapsbestuur ondanks her
haalde pogingen er niet in geslaagd is eene 
instelling te vinden, be1·eid om ten behoeve 
van het waterschap een crediet in 1·e kening
coit1·ant te openen, heef t dit bestuur terecht 
nagelaten posten wegens opne,nin g en af
lossing van kasgeldl eeningen en wegens 
,·ente en kosten inzake in ,·ekening-courant 
of op andere wijze opgenomen kasg eldle e
ningen anders dan pro ,nemorie in te vullen. 

7 J uni. 
Keuren wet. 
- Koninklijk besluit. ( K eurenwet a1·t. 9.) -

T en on,·echte hebb en Ged. Staten goedge
keurd een keur, waa1·in verboden wordt, 
zonder schriftelijke ve,·gunning van het pol
derb estuur op eenige1·l ei wijze gronden in 
den polder op te hoogen of ,·eeds vóór de 
inwerkingtreding van de keur opgehoogde 
g1·onden opnieuw op te hoogen. E en zooda
nig voorschrift toch bepe1·kt de ingelanden, 
die hun gronden willen ophoogen meer in 
hun vrijheid, dan noodig is om te voorko
men, dat door de ophooging storing zou 
ontstaan in d e afwatering van naburige 
g,·onden of vervuiling van polderwater het 
ge·vol g zou zijn. 11 J uni . 

Rijksbelastingen. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Alg. wet 

a,·t . 161, Tabaksw et art. 60 Wet ' Sf , S. 110.) 
- I n verband met het bepaalde in art . 60, 
l id 2 Tabaksw et en in de artt. 161, letter f , 
162 en 163 der Alg. wet j 0

• 12 van de wet 
van 19 Maart 1992, S. 110 is in het be
streden arrest terecht overwogen, dat de 
omstandigheid, dat door req. te L eeuwarden 
vervoerd sigarettenpapier in het buitenland 
is vervaa,·digd, van belang is voo,· d e be
oordeeling van de straf baarheid van het 
vervoer. - H et H of heeft echter nu wel in 
zijn arrest bewijsmiddelen opgenomen, dat 
zulks hier het geval is, doch dit had niet 
mogen leiden tot de gegeven qualificatie, 
waarop de veroordeeling van req. werd ge
grond, daa,· in de t.l.l. omtrent het al dan 
niet hie,· te lande vervaardigd zijn van het 
vervoerde sigarettenpapier niets voorkomt 
en daaromt,·ent in het arrest dan oo k nie ts 
is verklaard. - T elast e is gel egd en be
wezen ve1·klaa1·d, dat het papier was onge
zegeld en ongestempeld. Echter is, inge
volge de artt. 14 en 17 van de wet van 19 
M aart 1982, het vervoer van ongestempeld 
of ongeze geld sigar,ettenpapier eerst straf
baar, indien de Minister van Financiën ge
bruik heeft gemaakt van de hem bij art. 
14 toe gekende bevoegdheid om regelen vast 
te stellen en daa,·van is niet gebl eken. -
R eq. ontslagen van alle rechtsvervolging. 

11 J uni. 



Tabakswet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( Alg. wet 

art. 161, Tabakswet art. 60 W et '32, S . 110. ) 
- I n verband met het bepaalde in a,·t. 60 , 
lid f Tabakswet en in de artt. 161 , letter f , 
162 en 163 der Alg. wet j 0

• 12 van de wet 
van 19 Maart 1932, S. 110 is in het be
streden arrest terecht overwogen, dat de 
omstandigheid, dat door req. te Leeuwarden 
vervoerd sigarettenpapier in het buitenland 
is vervaardigd, van belang is voor de be
oordeeling van de strafbaarheid van het 
vervoer. - H et Hof h e,ejt echte,· nu wel in 
zijn arrest bewijsmiddelen opgenornen, dat 
zulks hier het geval is, doch dit had niet 
rnogen leiden tot de gegeven qualificatie, 
waarop de veroordeeling van req. werd ge
grond, daa,· in de t.l.l . omtrent het al dan 
niet hier te lande vervaardîgd zijn van het 
vervoerde sigarettenpapier niets voorkomt 
en daaromtrent in het arrest dan ook niets 
is verklaa1·d. - T elast e is gelegd en be
wezen verklaa,·d, oot het papier was onge
zegeld en ongestempeld. Echter is, inge
volge de artt . 14 en 17 van de wet van 19 
Maart 1982, het vervoer van ongeste·mpeld 
of ongezegeld sigar,ettenpapier eerst straf
baar, indien de Minister van Financi ën ge
bruik heeft gemaakt van de hem bij art . 
14 toegekende bevoegdheid om regel en vast 
te stellen en daa1·van is niet !l ebleken. -
Req. ontslagen van all e 1·echlsvervolging. 

11 J uni. 
Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (H andels

naamwet art. 5.) - H et proces-verbaal, het
welk opgemaakt is van het geho"den ve,·
hoor van partijen, moet geacht worden all es 
te bevatten, wat door hen ter raadkamer is 
verklaard, zoodat de r echter, in z·ijn be
schikking medeà,eelende op à,en inho"d van 
dit proces-verbaal te hebben gelet, à,aarmede 
tevens verklaart dit verhoor geho"den en
à,aarop acht geslagen te hebb en. - D e 
Rechtbank is op grond der na onderzoek 
vast gestelde feiten en omstandigheden tot 
de slolsorn gekom en - en- kon à,aartoe ook 
kom!en -, dat geen verwarring bij het pu
bliek van beide hanà,elszaken te d"chten is, 
gelet op de onderlinge afwijking der han
delsnamen, op het technisch geschoolde pu
bliek, dat als afnemer optreedt en het ve1·
schil van plaats, waa,· ae handelszaken ge
vestigd zijn. 11 J uni. 

Onteigening. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

artt. 40 en 41. ) - D e grief, dat het vonnis 
niet inhoudt de gronden, waarop het rust, 
is ongegrond. De R echtb. besliste, dat het 
resteer-en-à, terrein voor de uitoefening van 
eischers bedrijf en het exposeeren van zijn 
producten, ook bij toekomstige uitbreiding 
van het bedrijf, groot genoeg is. - D e 
R echtb. hee ft uitgemaakt, dat de enkele ont
neming van een deel van eischers terrein 
door de onteigening de waarà,e van het niet
onteigende onaangetast laat. Daar1nede hee ft 
de R echtb . het eenige door eischer aange
voerde argument weerl eggend, de gronden 
gegeven waarop hare beslissing rwit, welke 
beslissing , als van zuive1· feite/ijken aard, 

nie t 1net vrucht in cassatie kan worden be
streden. 13 J uni . 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - T erecht zijn Ged. Staten 
tot opheffing van eenige scholen in eene 
gemeente overgegaan, aangezien.: a. voor de 
kinderen van een der op te heffen scholen 
op 1450 m afstand een andere openbare 
school aanwezig is; b. de centrale ligging 
van een der ove1·blijvende scholen deze meer 
dan een der op t e heffen scholen aangewe
zen doet zijn als middelpunt voor de school
gaanà,e jeugd in ,J,eze st1·eek. 13 Juni. 

Gemeentebelastingen. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vergun

nings,·echt in de gemeente Slochteren.) -
ln art . 19 der Drankwet wordt niet ge
sproken van het (tusschentijds) ve1·leenen 
eene1· vergunning, doch van het overschrij
ven eener (reeds) verleende vergunning. -
D e wet onderscheidt tusschen beide begrip
pen, gelijk ook blijkt uit de bepalingen 
van art. 25, derde lid, en a,·t. 30, zesde lid, 
waarin bij wijze van uitzondering worà,t ge-
1·e geld in ho ever een ove,•geschreven ver
gunning zal gelden als een ( tusschentijds) 
verleende vergunning. - D eze opvatting 
vindt bevestiging in de ornstandigheid, dat 
in de gevallen van art. 70 t eruggave van 
recht over ongebruikte kwartalen aan à,en 
eersten vergunninghouder niet is voo1·ge
sc h1,even . 13 Juni. 

Drankwet. 
- Ar1·est van den H oogen R aad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente Slocht eren.) -
I n a1·t. 19 der Drankwet wordt niet ge
spro ken van het (tusschentijds) verleenen 
eener vergunning, doch van het overschrij
ven eener (reeds) verleende vergunning. -
D e wet onderscheidt tusschen beide begrip
pen, gelijk ook blijkt uit de bepalingen 
van art. !l5, derde lid, en art. 30, zesde l id, 
waarin bij wijze van uitzondering wordt ge
regeld in hoeve,· een ove1·geschreven ve1·
gunning zal gelà,en als een (tusschentijds) 
verl eende ve1·gunning . - D eze opvatting 
vindt bevestiging in de omstandigheid, dat 
in de gevallen van art. 10 teruggave van 
recht over ongebruikte kwa1·talen aan à,en 
eersten vergunninghoude1· niet is voorge
schr,even. 13 Juni. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B eroep. ( A•nbtenarenwet 1929 art. 58 l e 
lid.) - E e1·vol ontslag van en toekenning 
van wachtgeld (z.g. kort wachtgeld op den 
voet van art. 3 sub b van het in deze van 
toepassing verklaarde K. B. van 3 Augus
tus 1922, S. 419: Rijkswachtgeldenbesluit) 
aan een a1nbtenaar in dienst der gemeente 
Rotterdam. - Bij de beoordeeling van de 
,;1·aag, of betrokkene onder a van voornoemd 
artikel m.oet worà,en gerangschikt, mag geen 
rekening worden gehouà,en 1net eventueel e 
ongunstige economische 01nstandigheden, wijl 
deze niets uitstaande hebben met den aard 
zijne1· bekwaamheden. - Ingevolge ae be
paling van art. 3, lid 2 van voornoemd 
K. B ., krachtens welke de ter1nijn , geduren-



de welken kort wachtgeld wordt genoten, 
wordt verl engd 1net een bepaaJ,d tijdvak 
,,voor elk jaar doo,· he1n volbrachten dienst
tijd", kan bij de toekenning van dit wacht
geld. stechts rekening worden gehouden ,net 
het aantal volbrachte dienstjaren en niet 
ook rnet een sl echts gedeeltelijk vervuld 
dienstjaar. - Voor den Centralen Raad van 
B eroep 11wgen doo1· klag er voor zijn vo1·de
ring g1·onden worden aangevoerd, welke hij 
niet voor het Scheidsgerecht heeft te berde 
gebracht . 14 Juni. 

ScheepYaart. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W et Vracht

verdeeling B innenscheepvaart art. 1.) - On
juist is het betoog der R echtb ., dat vervoer 
binnen d e ge1neentelij ke grenzen buiten de 
regeling der wet van 5 M ei 1933 S. 251 
valt. - Daarop behoeft niet nader te wor
den ingegaan 01ndat het telastegelegde en 
bewezenve1·klaa1·de o,n andere reden niet 
strafbaar is. - Art. 1 van genoe11ide wet be
vat wel iswaar voor het vervoer, ,nits plaats 
hebbende binnen het R ijk, geen beperking 
1n. b. t . de plaats of plaatsen waar het ver
voer plaats vindt, doch brengt on1niskenbaar 
tot uitdrukking, dat het inladen. of het in 
lading ne1nen van de ve1·voe1·de go ede1·en 
1noet plaats hebben gehad binnen het dis
trict genoemd in het besluit als in art. 2 
der wet bedoeld. I . c. nu noern en telasteleg
ging en bewezenverklaring de plaats van 
het inladen of in lading ne1nen niet. [An
ders i11tplicite Adv.- Gen. B esier, die nog de 
vmag stelt, of wel terecht het feit was te
lastegel egd aan dezen verdacht~, die wel de 
eigenaa,· was van het schip doch niet de ge
zagvoe,·der, en deze vraag bevestigend be
antwoordt.] 18 J uni . 

)Ion u men ten zor g. 
- R ondsr l11·ijven van den M inister van On

derwijs, Kunsten en W etenschappen, Nr. 
3205, Afd. K.W ., aan B urge11ieesters en 
W ethouders van all e ge1neenten, betreffende 
B ehoud van oude gebouwen. 18 J uni. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit : ( Lager Onderwij s 1920 

a·rt . 83.) - B ij de berekening van het aan
tal leerlingen , waarvan in het 5e lid sprake 
is, 1noet niet de rnaatstaf van art. 28 wor
den toegepast . H et 5e lid kan sl echts dan 
toepassing vinden, wanneer op geen enkel 
tijdstip gedurende drie achtereenvolgende 
jaren het l eerlingental de,· school de hel f t 
van het aantal, waa1·voo1· zij volgens de op
gave bij de aanvraag tot stichting beste,nd 
was, heeft bereikt. 19 J uni. 

A.rrnenwet. 
- K oninklijk besluit. ( A r,nenwet a,·t. 35.) -

T erecht hebben Ged. Staten ongegrond ver
klaard d e bezwaren, doo1· den inspecteur in
gebracht tegen een raadsbesl-uit, strekkend 
om de proef, gedurende een jaar 1n-et het 
stelsel van vrije artsenkeuze bij de genees
kundige ar,nenverzorging geno,nen, een jaar 
v o01·t te zetten, welke bezwaren in wezen 
zijn gericht tegen het stelsel, zooals dat in 
de betrokken gemeente is ingevoerd. In die 
bezwaren kan geen aanl eiding worden ge
vonden, aan het gemeente bestuur de gele
genheid te onthouden de pro ef een jaar voort 

te zetten o,n een 1nee1· volledig beeld van 
de werking van het stelsel te ve,·krijgen. 

'U J ·uni. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B eroep. ( A,nbtenarenwet 1929 a,·t . 58 1e 
l id.) - Blijkens artikel 1 van het R egl e
,nent betreff ende de taak, sa1nenstelling en 
we,·kwijze van de Com1nissie tot het geven 
van advies bij het opleggen van straff en en 
het ve,·leenen van eervol ontslag, niet op 
ve,·zoek, aan het in artikel 1 van de ver-
01·dening . regelende de Politie, genoemde 
personeel van de Ge1neente R otterdarn -
welke R eglement ingevolge art. 133 der 
A. W. 1929 geacht wordt te zijn gegeven 
te,· uitvoering van art. 125 dier wet - be
hoort ook tot de taak dier co1nmissie, be
houdens uitzonderingsgevallen hie,· niet aan
wezig, den H oofdco1n1nissaris van Politie 
advies te geven bij het doen van een voor
dracht tot eervol ontslag we gens ongeschikt
heid voor den dienst, ande,·s, dan tengevolge 
van ziels- en lichaarnsgeb1·eken. - Nu inge
•volge voor,nelde bepalingen in deze het a,l,
•vies van voornoemde Co1n1nissie had behoo
,·en te zijn ingewonnen en dit niet ·is ge
schied, ,noet het ontslagb esluit worden nietig 
ve i·klaard. 21 Juni. 

- Uitspraak van den Centmlen Raad van 
B eroep. ( A ,nbtenarenwet 1929 art . 58 1e 
l id.) - I ngevolge art. 8, lid 2 van het in 
deze van toepassing verklaarde K . B. van 3 
A tt(IUStus 1922, S. 419 (Rijkswachtgeldenbe
sluit) kan het wachtgeld van op wachtgeld 
gestelde a1nbtenaren der Ge,neente Rotter
da,n worden vervallenverklaard, o. ,n, ,,in
dien de op wachtgeld gestelde zich zoodanig 
gedraagt, dat hij, ware hij in dienst ge
bleven, zou zij n ontslagen". - Dusdanige 
gedragingen k-unnen slechts grond opleveren 
voor vervallenverklaring van een toegekend 
wachtgeld, indien de op wachtgeld gestelde 
zich aan zoodanige gedragingen na die toe
kenn·ing hee ft schuldig ge,naakt . - Dit is 
i, c. niet het geval. 21 J uni . 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

191!0 art. 81.) - B. en W. hebb en ten on
rechte geweige1·d beschikbaarstelling van 
het reeds op de raming van kost en voor 
architectenloon uitgetrokken bed,·ag op den 
enkelen grond dat de geheel e bouw de,· 
school ,ninder hee ft gekost dan daa,·voor 
was geraa,nd . - De huur van een hulplo
kaal voor het geven van gy1nnastiekonder
wij.<J t ijdens den schoolbouw behoort aan het 
schoolb estuu,· te worden vergoed, nu deze 
huur is geschied in overl eg ,net B. en W. 
en de betaling onder hunne go edkeuring 
hee ft plaats gehad. 23 ./ttni. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onde,·wij swet 
1920 art. 22.) - E,· is geen voldoende ,·eden 
een éémnansschool in stand te houden, nu 
de l eerlingen een openbare school ·in de 
nabijheid kunnen bezoe ken en het bezwaa1· 
van den afstand (1 km) kan worden onder
vangen door 01ntrent het vervoer van ge-
1neentewege eene re gel ing te tre ff en, dan 
wel art. 13 toe te passen . - W el bestaat be
zwaar tegen opheffing van een school in een 



deel de,· gemeente, dat is te beschouwen als 
het middelpunt van de streek, terwijl de 
school in de laatste jaren ,neer dan 40 l eer
lingen heeft gehad en er alle aanleiding is 
aan te ne,nen, dat deze school een levens
krachtige school zal blijven. 23 J uni. 

Motor- en rljwlelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Mot.- en 

Rijw.wet a,·t. 23.) - De ontwikkeling van 
het groote stadsverkeer heeft geleid tot het 
gebruik van teekenen en seinen, zoo hie1· 
een lichtsein, hetwelk afwisselend g,·oen en 
1·ood licht uitstraalt, omtrent welke,· betee
kenis geen verschil van opvatting bestaat . -
'l.'e,·echt is de Kanton,·. van oordeel, dat' doo,· 
middel van zulk een automatisch werkende 
seinla,np kunnen worden wee,·gegeven be
vel en, als in art. 23 Mot. - en Rijw.wet be
doeld, en wel doo,· dengene, die zulk een 
lamp in werking stelt of doet stellen. -
Nu i. c. is bewezenverklaa,·d, dat de sein
lamp, welke door een rood licht te vertoo
nen, voor rPquirante een duidelijk tee ken 
was, dat zij niet m et het door haa,· bes tuur
de motorrijtuig ,nacht doorrijden, doch 
moest_ blijven stil staan, op last van den 
Hoofde. v. Politie, derhalve doo,· een amb
tenaar als in a,·t. 34 M . en R.wet bedoeld, 
in werking ges teld, heeft de Kantonr. te
·recht aangenomen, dat het bewezenverklaar
de valt onder art. 23 dier wet. 25 Juni. 

Drankwet. 
- Arrest ·van den Hoog en Raad. (Drankwet 

art. 59.) - 'l'egenover req.'s verwee,·, dat 
het pakhuis niet kan worden beschouwd als 
eene gesloten aanhoorigheid van het gebouw 
Bo,•retpl ein B. n°. 248, waarin zich req.'s 
winkel bevindt, waarin zwak alcoholische 
d,·anken wo,·den ve,·kocht, stelt de R echt b. 
verschillende omstandigheden die in de be
wezenverklaring niet voorkomen, terwijl b·ij 
de beoordeeling van de vraag omtrent de 
aanhoo,·igheid van dat pakhuis niet bu-iten 
de bewezenverklaa,·de f eiten mag worden 
gegaan. - Die feiten ve,·melden slechts, dat 
het pakhuis, dat als opslagplaats dient voo,· 
,·eq.'s, mede in zijn gebouw B o,·retplein iiit
geoefenden, drankhandel, op een vijftal m e
ters van het gebouw is gelegen en vanuit 
het gebouw bereikbaar is over particulieren 
g,·ond, hetgeen onvoldoende is om het pak
huis tot een aanhoorigheid van bedoeld ge
bouw te ste,npelen. - [Anders Adv.-Gen. 
Wijnv eldt . .J - M et gedeeltelijke vemietiging 
van het vonnis ve,·klaart de H. R. het be
wezenverklaarde geen st,·afbaar feit, ont
slaat req. van alle rechtsvervolging en be
veelt opheffing van beslag op den drank. 

25 Juni. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Gemeente

wet art. 168; B. W. art. 625.) - De g,·ief, 
dat art. 40 a A . P. V. der gemeente Vlist, 
voorzoover zij ook het zich ,net den hen gel 
visschende aan de openba,·e wegen bevinden 
betreft, onverbindend zou zijn, omdat eige
naren van aan den openbaren weg gelegen 
gronden daardoo,· zouden wo,·den verhinderd 
op Zondag te hengelen, te,·wijl zij zich op 
eigen grond bevinden, is ongeg,·ond daar 
een beperking van het eigendomsrecht,' welke 

den eigenaar alleen belet om vanuit zijn 
g1·ond te hengelen in het daar langs gelegen 
wate,·, zeker niet valt buiten de beperkin
gen, welke bij eene plaatselijke verordening 
aan de uitoefening van het eigendo,ns,·echt 
mogen worden gesteld. 25 Juni. 

Wlnkelslultlng·swet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Winkel

sluitingswet art . 8.) - Onder " Zondag" zijn 
algemeen erkende Christelijke feestdagen 
niet begrepen en e,· is geen reden voor a1·t. 
8 Winkelsluitingswet eene andere opvatting 
te huldigen. Had a,·t. 8 onder "Zondag" die 
feestdagen willen begrijpen, dan wa,·e het 
onnoodig geweest in lid 2 die feestdagen af
zonde,·lijk naast den Zondag te vernielden. 
- Tusschen lid 1 en lid 2 bestaat geen 
tegeruitrijdigheid, omdat de vermelding de,· 
feestdagen in lid 2 de bedoeling hee ft het 
verbod onder b en c in lid 1 opgenomen, 
op die dag en te bepe1·ken. 25 Juni . 

Loterijwet. 
- An·est van den Il. oogen Raad. (Loterijwet 

1905 art. 2; Sv . artt. 430 en 433.) - J(en
nclijk ten betoo ge, dat het beroep ontvanke
lijk is, al wordt dit niet rn et zooveel woor
den geze gd en zonder dat overigens schen
ding of verkeerde to epassing vafl wetsa,·ti
kel en wordt voorgesteld, voert het 0 . Jf. in 
d e sc lwiftuur aan, dat de vrijspraak steunt 
op een onjuiste opvatting van de woorden 
een lot erij houden in a1·t. 2 der Loterijwet 
1905, dus niet is een zuive1·e vrijspraak, 
doch een bedekt ontslag van rechtsver·vol
ging. (Nadat de H . R. de ontvankelijkheid 
van het be,·oep hee ft vastgesteld, volgt de 
vernietiging van het beroepen vonnis ambts
halve. R ed.) - D e Kantonr. was van oor
deel, dat noch het laten aanwijzen van de 
winners doo,· de t,·e kking van de 463ste 
Staatslot erij, noch het gebruiken van be
doelde trekking als kansbepaling - hetgeen 
aan den gereq . is ten last e gelegd, en waar
in volgens de t.l.l. het houden van de loterij 
zoude bestaan - heeft plaats gehad ten tijde 
in de t .l.l. vermeld [Juli-Augustus-Sepl e1n
be1·-Octobe1· 1933], en wel, o,ndat de aan 
gereq. ten laste gelegde handeling van het 
laten aanwijzen en gebri,ik ,naken is ge
schied op 1 J uli 1925 en op 15 N ovem be1· 
1927. - W el konden in 1926 of in 1927 uit 
de houders van de toen uitgegeven stukken 
de winners worden aangewezen door een 
trekking, welke later - in dit geval dus 
in het tijdvak Juli-October 1933 - zou wor
den gehouden, doch het gebruik ,naken van 
die trekking kan ee1·st geschieden, toen die 
trekking inderdaad plaats had. - Mitsdien 
hee ft de Kantonr. door aan te ne,nen, dat 
reeds in 1925 respectievelijk in 1927 door 
den ge,·equiree,·de de in 1933 te houden 
trekking de,· Staatsloterij als kansbepaling 
is gebruikt, dus in de t.l.l. voo,·koniende uit
drukking onjuist, i?nmers ,net de beteekenis 
dier woorden onvereenigbaar, opgevat. -
[Adv .-Gen. B esie1· : de R echtb. gaf een on
juiste rechtskundige uitl egging van de woor
den der wet ,,eene loterij houden". M en 
,noet van het verkoopen van aandeelen in 
de loterij het houden van een . l ote,·ij onder
u heidcn.J 25 Juni. 



Motor- en rljwlelwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sr. art. 

184 ; Mot.- en Rijw.wet art. 27; Sv . art. 
52.) - De vordering tot het do en stilhou
den van een 1notorrijtuig, waartoe art. 27 
M. en R .wet de bij art. S4 dier wet bedoel
de arnbtenaren de bevoegdheid geeft, rnoet 
verband houden rnet de naleving van de bij 
of krachtens die wet gegeven voorschriften. 
Dit volgt zoowel uit het verband van artt. 
27 en 34, als uit den verderen inhoud van 
art . 27 zelf, terwijl het ook in het alge11ieen 
niet aannernelijk is, dat in een bijzondere 
wet aan de a1nbtenaren, die voor de nale
ving dier wet hebben te waken ee,i be
voegdheid zou gegeven zijn, welke veel ver
de,· gaat dan de uitvoering dier wet. - Nu 
i.s bewezenverklaard, dat de vordering [tot 
het doen stoppen van het motorrijtuig] ve1·
band hield rnet het toezicht op de naleving 
der Landb ouw-Crisiswet, is derhalve terecht 
aangeno11ien, dat deze vordering niet geacht 
kan worden krachtens art. 27 M. en R. wet 
te zijn gedaan. [Aldus ook Adv.-Gen. W ijn
·veldt.] - Ook overigens kan die vordering 
geen steun vinden in een wettelijk voor
schrift rnet name ook niet in eenige bepa
ling der Landbouw-Crisiswet [Anders de 
Adv .-Gen.] noch in art. 52 S v . - Artikel 
52 Sv. ve,·plicht een verdachte wel 01n een 
staandehouden doo,· een opsporingsambte
naar rn et het in dat artikel ornschreven 
doel te dulden maar niet orn - zooals hie,· 
Rlechts werd bewezenverklaard, dat werd 
nagelaten - aan een vord ering tot stilhou
den gevolg te geven. 25 Juni. 

Rijksbelastin gen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Alg . W et 

a,·t. 157 .) - Daargelaten nog, dat niet be
sl issend is, dat, gelijk het H of zegt, ten 
deze omniskenbaar zoude blijken, dat de 
steller d er dagv . buitenlandsch sigaretten
papier op het oog had, is in elk geval de 
omstandigheid, dat het ten laste gelegd ver
voer inderdaad, buitenlandsch sigarettenpa
pie,· betro f - noodig orn het vervoer onder 
art. 157 Alg. wet te do en vallen - in de 
t:l.l. noch bepaaldelijk noch als in de ge
geven ornschrijving noodwendig opgesloten, 
gesteld. M et name kan dat niet worden af
geleid uit het enkele feit , dat het vervoerd 
sigarettenpapier het merk " Z igzag" resp. 
,,R izla" dro eg. - [Anders Adv.-Gen. Be
sier; deze n . a. v . d e andere rniddelen: 

Crisis vervoerbesluit. 
- Besl u it tot het bepalen van den · aanvang 

van de in de artikelen 2 en 3 van het 
Crisis-Vervoerbeslu it 1933 bedoelde tij dvak
ken ten aanz ien van plu imvee. 

S. 409. 19 Ju l i. 
- Besluit tot ontheffing van het bepaalde in 

a rtikel 3 van het Crisis-Vervoerbesluit ten 
aanzien van bepaald vervoer van pluimvee. 

S. 410. 19 J uli . 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvu lli ng van het 

a. de grief, dat uit het bewezenverklaarde 
niet blijkt dat het vervoer betrof goederen, 
bes ternd van de eene binnenlandsche plaats 
naar de ande,·e, is door een juiste ·overwe
ging van het H of bereids weerlegd. (H. R. 
30 Oct . 1922, N. J. 1928, 44, W . 10971) ; 
b. tegenover de overwe ging van het Hof , 
dat het in art. 219 Alg. W et bedoelde ver
voe,- niet aan alle in art. 205 Alg. W et be
doelde eischen behoeft te voliwen orn te 
kunnen vall en onder het bereik der in dat 
a,·tikel vermelde strafb epalingen, stelt req . 
ten onrechte, dat de wetgever van 1939 
naast de buiten we,·king stelling voor siga-
1·ettenpapier van art. 162 ook art. 205 had 
rnoeten wijzigen om zijn iwel te bereiken. ] 

25 Juni. 
Crisisvarkens wet. 
- Arrest van den H oogen Raad, (Sr. art . 

219.) - Art. 219, 2° Sr. j 0
• 1° van dat 

artikel spree kt niet van rnerken die van 
overheidswege worden geplaatst, doch van 
"rnerken, die krachtens mettelijk voorschrift 
worden geplaatst". E en zoodanig voorschrift 
levert art . 13 Crisis-varkenswet 1932 op. 
Daa,·bij kan nog in het ,nidden worden ge
laten of m erken aangebracht doo,· geweste
lijke organisaties, die iwor den betrokken 
rninister ingevolge art. 12 Crisis-varkensbP-
sluit 1932 zijn aangewezen, niet als rnerken 
van overheidswe ge aangewezen zouden kun
nen worden beschouwd. - Voor een be
perking van de uitdrukking "goederen" in 
art. 219, in dien zin, dat daaronder niet 
"l evende dieren" zouden zijn begrepen, is in 
dat artikel of in den verderen inhoud van 
den elfderi titel van het W. v . Sr. geen 
grond te vinden. E en beroep op het naast 
a,·t . 219 Sr. bestaan van art. 40 der P awr
d enwet en art. 79 der Veewet gaat niet op. 
- H et H of niet bewezen verklarend, dat d e 
bedoelde varkens zwaarder waren dan 10 kg 
el k en ook, dat de bedoelde merken krach
tens wettelijk voorschrift op die varkens 
rno esten worden geplaatst en req,. daarvan 
vrijsprekend, heeft derhalve als bewezen aan
genornen, dat het hier varkens gold, waarop 
de merken krachtens de Crisis-varkenswet 
konden wo1·den geplaatst . H et hee ft alsfoen 
de bewezenverklaarde feiten onder art . 219 
gebracht, aangezien art. 13 der Crisis-va,·
kenswet geenszins uitsluit, dat merken wor
den aangebracht op varkens, reeds wanneer 
zij het daarbeiw eld levend gewicht nog niet 
hebben bereikt. - Quali ficati e verbeterd. 

25 Juni. 

Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksambte
naren 1934 (Stbl. 1933, n°. 783). 

S. 411. 19 J uli. 

Openbare middelen van vervoer. 
- B esluit, houdende beslissing op de beroe

pen, ingevolge artikel 3 de,· Wet Openbare 
Vervoermiddelen ingesteld tegen de beschik
kingen van Gedeputeerde Staten van Zee
land van 8 April 1932, n° . 218/l c en van 
10 J un i 1932, 11°. 297/3 , beide 2de A fdee
l ing. S. 412. 19 J ul i. 



In -, uit• en doorvoer, 
- Wet tot regeling van den invoer van meu-

belen. S. 413. 20 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van ver-
pakkingsglas. S. 414. 20 J uli. 

- Wet tot regeling van den invoer van huis-
houdelijk glaswerk. S. 415 . 20 Juli. 

- · Wet tot regeling van den invoer van rij
. wielbuiten- en rijwielb innenbanden. 

S. 416. 20 Juli. 
- Wet tot regeling van den invoer van wol

len en halfwollen stoffen. S. 417. 20 Juli. 

- \,Vet tot regeling van den invoer van on-
derkleeding. S. 418. 20 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van pluche, 
Huweel, trijp en andere stoffen met op
staande pool , al smede van voorwerpen daar
van. S. 419. 20 Juli. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet houdende vaststelling van het slot der 

reke~ing van de koloniale uitgaven en ont
vangsten voor Curaçao over het dienstjaar 
1929. S. 420. 20 Juli . 

Indië. (Ned.) 
- Wet, houdende aanvull ing van de Indische 

'ra1·iefwet en wijziging van het tarief van 
invoerechten in N ederlandsch-Indi ë. 

S. 421. 20 Juli . 
Begrootlngeu en rekeningen. 
- Wet houdende wijzig ing en verhooging 

van h~t el fde hoofdstuk der Rijksbegrooting 
voor het dienstjaar 1934. (Bijzondere uitga
ven in verband met den financieelen en 
economischen toestand.) S. 422. 20 Juli. 

Indië. (Ned.) 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van ederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste lid , der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie (belasting op den zoutaanmaak in 
het regentschap Grobogan der provincie 
Midden-Java). S. 423. 20 Juli . 

- Wet, houdende bekrachtiging van de door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indiö krachtens artike l 93, eerste lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie ter verzekering van de marktpositie 
van rijst en kedelee. S. 424. 20 Juli . 

- Wet, houdende aangaan van een of meer 
Convers ieleeningen ten laste van Neder
landsch-Indië. S. 425. 20 Juli. 

Invoerrechten en accijnzen. 
- \Vet tot nadere regeling voor de toepassing 

van artikel 8 letter a van de wet vàn 8 
December 1933, S. 663, omtrent beëindiging 
van de heffing van 20 opcenten op den 
su ikeraccijns. S. 426. 20 Juli . 

Land bouwcrlslswet. 
- Bes lui t ter uitvoering van artike l 31 van 

het Cris is-Akkerbouwbeslui t 1934 ten aan
zien van aardappelen. S. 427. 23 J uli . 

- Besluit ter uitvoering van artikel 31 van 
bet Crisis-Akkerbouwbesluit 1934 ten aan
zien van den invoer van veekoeken. 

S. 428. 23 Juli. 

Warenwet (eieren) , 
- B esluit tot wijziging van het Eierenbesluit 

(Stbl. 1931, n°. 375). S. 429. 24 Juli. 

Warenwet (meel). 
- Besluit tot aanvull ing van de Methoden 

van Onderzoek, behoorende bij het Meel
besl uit (Stbl. 1924, n°. 313), laatstelijk ge
wijzigd b ij F on inklijk besluit van 16 April 
1934 (Stbl. n°. 147). S. 430. 24 Juli . 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot schors ing tot 1 Februari 1935 

van het besluit van den raad der gemeente 
Wormerveer, van 3 Juli 1934, waarbij be
sloten is onder meer te bepalen: a. dat 
burgemeester en wethouders geen geh uwde 
t ijdel ijke onderwijzeres mogen aanstell en; 
b. dat aan een onderwijzeres, die in con
cubinaat gaat leven eervol ontslag zal wor
den verleend. ' S. 431. 25 Jul i. 

Wegenbelastlngwet. 
- Besh,it tot wijziging van het Koninklijk 

beslui t van 17 November 1928, S. 421, hou
dende vrijstelling van wegenbelasting voor 
in Zweden wonende of gevestigde houders 
van motorrijtuigen. S. 432. 25 Juli . 

Mllltalre Zaken. 
- Besluit, houdende nadere vaststelling van 

voorschriften ter uitvoering van de, sedert 
gewijzigde, wet van 23 Mei 1899 (Stbl. n°. 
128). S. 433 . 25 Juli . 

Onderwijs. (Lager) 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Utrecht van 31 Me i 
1934, n°. 59/535 0 , inzake overplaatsing 
van onderwijzers. S . 434. 26 Juli. 

Woningwet. 
- Besluit tot schorsing van het beslt,it van 

den raad van IJsselmonde dd. 28 Jun i 1934, 
tot het verleenen van bouwvergunning aan 
J. K ooyman, aldaar. S. 435. 26 Juli. 

Tractaten. 
- B esluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de op 7 Mei 1934 te Londen 
gesloten internationale overeenkomst betref
fende de beperking van de productie en van 
den uitvoer van rubber. S. 436. 26 Juli . 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 
S. 437. 27 Ju l i. 

Natnrallsatle. 
Wet, houdende naturalisatie 

Adamczyk en 19 anderen. S. 438. 
van A. 
27 Juli . 

- Wet, houdende naturalisatie van Dr. C. J. 
G. M. Borms en 21 anderen. 

S. 439. 27 Juli . 
Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het vierde hoofdstuk 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1933. 
S. 440. 27 Juli. 

Laudbouwcrlslswet. 
- Besluit tot toepass ing van de a rtike len 9 

en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, van het 
Crisi s-Organisatiebesluit 1933 en het Crisis
H effingsbesluit 1933 op bloembollen (Teelt). 

S. 441. 27 Juli . 



- Besluit tot toepassing van a rt ikel 9 der 
Landbouw-Cri iswet 1933 en het Crisis-Or
ganisatiebesluit 1933 op bloembollen (Han
del). S. 442. 27 Juli . 

- B esluit tot toepassing van a rtikel 10 der 
Landbouw-Cri iswet 1933, het Crisis-Orga
nisatiebesl uit 1933 en het Crisis-H effings
bes luit 1933 op bloembollen (Export) . 

S. 443. 27 J uli. 
- Bes! uit tot toepassing van artikel 12 der 

Landbouw-Crisiswet 1933, het Crisis-Organi
satiebesluit 1933 en het Crisis-Monopolie
be lui t 1933 op bloemboll en (Invoermono
polie) . S. 444. 27 Juli. 

Financieele verhouding. 
- Be lui t tot vaststelling van den algemeenen 

maatregel van bestuur, a ls bedoeld in arti
ke l 6 der wet van den 22sten December 
1933, S. 715, tot steun aan noodlijdende ge
meenten. S. 445. 27 Juli. 

Begrootlng'en e n rekenin gen. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

vijfde hoofdstuk der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1934 . S. 446. 27 Juli . 

- Wet tot wijzi g ing van het zesde hoofdstu k 
(Departement van Onderwijs, Kunsten en 
Weten chappen) der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaa r 1933. S . 447. 27 Juli . 

Rijks belas tin gen. 
- Wet houdende wijzig ing van de R egistratie

wet 1917 en van de wet van 7 Augustu 
1933, S. 432, tot wijziging van die wet en 
vermindering van dividend- en tantième
belasting. S. 448. 27 J ui i. 

Registratiewet. 
- Wet houdende wijziging van de Registratie

wet 1917 en van de wet van 7 Augustus 
1933, S. 432, tot wijzi g ing van die wet en 
vermindering van dividend- en tantième
belasting. S. 448. 27 Juli. 

Domeinen. 
- Wet, houdende goedkeuring van den on

de rhandschen verkoop van een perceel tuin
grond aan den Stationsweg te Zwoll e aan 
de gemeente Zwolle. S. 449 . 27 Juli . 

Win kelsluitin g·swet. 
- Wet tot wijziging der Winkelslui t ingswet 

1930 (Stbl. n°. 460) . S. 450. 27 J uli . 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet tot wijzi g ing en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng voor 
het dienstjaar 1933. S . 451. 27 Juli. 

In., uit - en doorvoer. 
- Wet tot regeli ng van den invoer van vee-

koeken. S . 452. 27 Ju li. 
- Wet tot regeling van den invoer van luci-

fers . S . 453. 27 J uli. 

- Wet tot rege li ng van den invoer van po 1·
se lein, fijn en sani tair aardewerk en van 
muur- en wandtegels. S. 454. 27 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoe1· van elec-
trische stofzui gers . S. 455 . 27 Juli. 

-- Wet tot rege li ng van den invoer van schoei
se l en van leestklaar schoenwerk. 

S. 456. 27 Juli . 

- \Vet tot regeling van den invoer van Chi li -
salpeter. S. 457. 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van stik
stofhoudende meststoffen. S . 458. 27 Juli. 

- Wet tot 1·egeling van den invoer van vei che 
zeevisch , met uitzondering van haring. 

S . 459. 27 Juli. 
- Wet tot regel ing van den invoer van rogge-

bloem en roggemeel. S . 460. 27 J uli . 

- Wet tot regeling van den invoer van me-
taal draadgloeil ampen. S . 461. 27 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van leder. 
S . 462. 27 J ul i. 

-: Wet tot regeling van den invoer van ge-· 
emailleerde gegoten badkuipen en closet
re ervoirs. S. 463. 27 Juli . 

- Wet tot regeling van den invoer van ce-
ment van alle soorten. S . 464 . 27 Juli. 

- Wet tot regeling van den invoer van rij st. 
S . 465. 27 Jul i. 

- Wet tot regeling van den inrner van cal
cium-hypoch loriet, natritun-hypochloriet en 
gecomprimeerd ch loorgas. S. 466 . 27 Juli. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
wet van den 19den December 1930, S. 482, 
tot regeling van den uitvoer van melkpro
ducten en van gepasteuri seerde en gester i I i
seerde melk en room. S. 467. 27 Juli. 

Begrootin g·en en rekeuJugeu. 
- Wet tot wijziging en verhooging van het 

ti ende hoofdstuk A der Rijksbegrooting voor 
het dienstjaar 1933. S . 468. 27 J u i i. 

Landbouwcrlslswet. 
- Wet tot wijzig ing van de Landbouw-Crisis

wet 1933 en intrekking van de T arwewet 
1931, de Cri sis-Zuivelwet 1932, Stbl. n°. 
290, en de Crisis-V arkenswet 1932, Stbl. 
n°. 374) . S. 469. 27 Juli . 

Beg·rootingen en reke nin gen. 
- Wet tot wijzig ing van de begrooting van 

de Staatsmijnen in Limburg voor het dienst
jaar 1933. S . 470. 27 Juli . 

Datlln g·en. 
- Wet tot goedkeuring van eene door den 

Staat met Th. H . Wieleman en echtgenoote 
te Hoofd plaat, in Zeeuwsch-Vlaanderen, ge'. 
sloten overeenkomst van dading tot het ten 
e inde brengen van een aanhangig geschil. 

S . 471. 27 Juli . 
Onderwij s. (Lager) 
- Besluit tot vern ietiging van h et bes lui t van 

den 1·aad der gemeente Haaften van 9 Maart 
19.34, houdende medewerking overeenkom
stig artikel 72 der L ager -onderwijswet 1920 
ten aanzien van de ee rste inrichting van een 
te Tuil a ldaa r te stich ten bijzondere lagere 
school. S. 472. 11 Augustus. 

Arbeid. 
- Beslui t tot vaststelling van voor ch riften 

bedoeld in artikel 11 de r wet van den 16de~ 
Mei 1934, S. 257_, tot regeling van het ve r
n chten van a1·be 1d door vreemdelingen. 

Onderwijs. (Lager) 
S. 473. 11 Augustus. 

- Bes lui t tot schors ing tot 1 Juli 1935 rnn 



het besluit van den raad der gemeente Mep
pel , van 17 Juli 1934, waarbij besloten is 
tot opheffing van de betrekking van onder
wijzeres aan school A, bekleed door Me
vrouw \Volf-van de Rhoer, en tot overplaat
sing van school D naar school C van den 
ondenvijzer Bakker en van school C naar 
school D van den onderwijzer Assendorp. 

S . 474. 11 Augustus. 
Ouderdomsverzekering. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 Mei 1930, S. 204, tot het 
vaststell en van een regeling voor de toe
kenning van belooningen wegens het afslui
ten van verzekeringen en het innen van 
premiën aan de agenten der vrijwi llige 
ouderdomsverzekering, gewijzigd bij Ko
ninklijk besluit van 30 November 1931 
(Stbl. n°. 481). S. 475. 11 Augustus. 

Woningwet. 
- Besluit tot schorsing van een besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Alkem ade, 
tot het. verleenen van Bouwvergunning. 

S. 476. 11 Augustus. 
Rijksambtenaren en -werklieden. 
-- Beslui t tot wijziging en aanvulling van 

het Al'be idsovereenkomstenbeslui t (Konink
lijk beslu it van 3 Augustus 1931 , Stbl. n °. 
354). S. 477 . 11 Augustus. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement. 

S. 478. 11 Augustus. 
Begrootlngen en rekeningen. 
- Beslui t, waarbij met toepassing van art ikel 

24 der Comptabili te itswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele art ikelen van het VIIe 
Hoofdstuk B der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het VIIe H oofd
stuk B der· Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934. S. 479. 11 Augustus . 

Suriname en Curat;ao. 
- Beslui t tot wijziging van h et Koninklijk 

besluit van 5 Maart 1915 (Stbl. n °. 131 , 
Gouvernementsblad n°. 27) houdende rege
ling van de verblijfkosten van hen, di e uit 
Suriname voor het Hoog Militair Gerechts
hof moeten verschijnen. 

S. 480. 11 Augustus . 
1\Illltaire Zaken. 
- Besluit tot wijzig ing van h et Koninklijk 

besluit van 5 Maart 1915 (Stbl. n°. 131 , 
Gonvernementsblad 11°. 27) houdende rege
ling van de verblijfkosten van hen, die uit 
Sminame voor het Hoog Militair Gerechts
hof moeten verschijnen. 

S. 480 . 11 Augustus . 
Suriname en Curat;ao. 
- Besluit tot wijz iging van het Koninklijk 

besluit van 5 Maart 1915 (Stbl. n°. 132, 
Publicatieblad n°. 28) houdende regeling 
van de verblijfkosten van hen, die uit Cu
raçao voor het Hoog Militair Gerechtshof 
moeten verschijnen. S. 481. 11 Augustus. 

1\Illitaire Zaken. 
- Beslui t tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 5 Maart 1915 (Stbl. n°. 132, 

Publ icatieblad n°. 28) houdende regeling 
van de verblijfkosten van hen, di e u it Cu
raçao voor het Hoog Militair Gerechtshof 
moeten verschijnen. S. 481. 11 Augustus. 

Tractaten. 
- Beslui t , bepalende de bekendmaking in het 

Staatblad van de op 22 Mei 1934 tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Praag en 
den Tsjechoslowaakschen Minister van Bui
tenlandsche Zaken gewisselde nota's, waar
bij bepalingen zijn vastgesteld nopens de 
toepasselijkheid op de buiten Eurnpa ge
legen N ederlandsche gebieden van het op 
4 December 1931 te Praag tusschen Neder
land en Tsjechoslowakije gesloten verdrag 
betreffende uitlevering en rechterlijken bij
stand in strafzaken (Stbl. 1932, n°. 232). 

S. 482 . 11 Augustus. 
Landbouwcrlsiswet. 
- Beslui t tot wijzig ing van het Crisis-Suiker-

besluit 1933. S. 483. 27 Augustus. 

Onderwijs. (Hooger) 
- Beslui t tot aanvulling van het P rogramma 

voor het eindexamen der gymnasia en het 
daarmede gelijkgesteld examen, vermeld in 
artikel 12 der Hooger-onderwijswet. 

S. 484. 28 Augustus. 
On1lerwijs. (1\Iiddelbaar) 
- Besluit tot aanvulling van het Programma 

voor de e indexamens der openbare hoogere 
burgerscholen met vijfjarigen cursus en in
gevolge artikel 45tredecies der Midelbaar
onderwijswet aangewezen bijzondere hoogere 
burgerscholen met vijfjari gen en v ierjarigen 
cursus . S. 485. 28 Augustus. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- B esluit tot aanvulling van het programma 

A, vastgesteld bij het Koni nklijk besluit 
van 10 September 1923, S . 433, tot rege
ling van het examen ter verkrij g ing van de 
akte van bekwaamheid als onderwijzer, zoo
a ls het laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 9 Mei 1934 (Stbl. n° . 
238) . S . 486 . 28 Augustus. 

- Beslui t tot aanvulling van het programma, 
vastgeteld bij het Koninklijk besluit van 10 
September 1923 . S. 435, tot regeling van 
het examen ter verkrijging van de akte van 
bekwaamheid als hoofdonderwijzer , zooals 
het is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 26 J anuari 1934 (Stbl. n°. 25). 

Onderwijs. (Hooger) 
S. 487 . 28 Augustus. 

- Beslui t tot wijziging van het Koninkl ijk 
besluit van 2 December 1823, S . 49, tot 
aanvulling der bepali ngen van dat van 26 
December 1818, S. 48, omtrent het beheer 
der goederen, behoorende aan de stichtingen 
der beurzen of van kollegien, laatstelijk ge
wijz igd bij Koninkl ijk beslui t van 10 No
vember 1909 (Stbl. n°. 359) . 

S . 488. 28 Augustus. 
Nljvei:heidsonderwijswet. 
- Besluit tot ui tvoering van het tweede lid 

van a rtikel 27 en het achtste lid van a rti kel 
39 der Nij verheidsonderwijswet. 

S. 489. 28 Augustus. 



Onderwijs, (Hooger) 
- Besluit t,ot hernieuwde aanw1Jzrng overeen

komstig artikel 157 der honger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het R. K. 
lyceum voor meisjes te Amsterdam van de 
Vereenig ing van Vrouwen tot bevordering 
van huiselijk geluk. S. 490. 28 Augustus. 

Sociale Verzekering. 
- Besluit t,ot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld bij ar
t ikel 52, eerste lid, junct.o artikel 80, van 
de wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid, Stbl. 1933, n°. 598. 

S. 491. 28 Augustus. 

Krankzinnigen en Idioten. 
- Beslui t, houdende aanwijzing van de sana

torium-afdeeling der stichting " Wolfheze", 
genaamd "Kliniek N eder-Veluwe" te Wolf
heze, gem. R enkum, staande onder bestuur 
der Vereeniging tot Christelijke verzorging 
van krankzinnigen in ederland, als eene 
inrichting, die niet als gesticht voor krank
zinnigen wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer da n twee krankzinnigen worden 
verpleegd. S. 492. 28 Augustus. 

Posterlj en giro. 
- Besluit t,ot herziening en aanvull ing van 

de voorschriften betreffende den postcheque
en girodienst. S. 493. 28 Augustus. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit. (Wet van 28 M ei 1925 

S. 216 art. LXXXVII, Lager Onderwijswet 
1920 art. 53.) - E en onderwijzer, uitslui
tend belast met h,et geven van onilerwijs in 
een of mee,· der vakken, vermeld in a,·t. 2 
onder h tot en ,net k, en r tot en ,net u der 
L.O.wet 1920 kan niet lcrachtens artikel 
LXXXVll der wet van 28 M ei 1925, S. 216 
de beslissing de,· Kroon tot het ve.·lcrijgen 
van wachtgeld in1·oepen, daar dit a,·t. niet 
van toepassing is op hen, die uitdrukkelijk 
van eene Rijksregeling zijn uitgesloten. 

2 Juli. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 15.) -

Toestemming tot het houden van coll,ecten 
behoort te worden geweigerd aan instellin
gen van wèldan,; gheid, welke niet een eenigs
zins 1'1.tim veld van wer·kzaamheid bestrijken, 
tenzij bepaald aannemelijk is gemaakt, dat 
de collecte geen nadeel van be tee kenis aan 
de plaatselijke instellingen zal toebrengen, 
of tenzij bijzondere omstandigheden de col
l ecte voor to elating in aanmerking doen 
komen . 9 Juli. 

Onderwij ~. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 16 j 0
• a,·t. 15.) - Een beroep van 

een besluit, dat ove,·eenkomstig het 1 e lid 
geacht wordt doo1· den Raad te zijn geno
,nen, behoeft niet ,;/ echts t e bet,·effen de toe
passing van het 1 e lid, doch daarbij moet 
ook cle bepaling van a1·t. 15 2e lid in aan-
1nerking worden genomen. - Nu het raads
besluit geacht moet worden te zijn genomen 
op 28 Sept. 1933, moet de aanv1·age wo,·den 
beoo,·deeld naa.1· de bepalingen der L.O.wet 
1920 zooals deze luidden toen op 28 Juni 
1933 de aanvmge bij het gemeentebestuur 
werd ingediend. M et suppletoire lijsten van 
l eerlingen, na de aanvrage ingediend, kan 
geen rekening worden gehouden. 9 Juli. 

- Ko ninklijk besluit . (Lager Onderwijswet 
1920 art. 12. W et van 4 Augustus 1988, 
S . 414, ar·t. 8.) - De kerkeraad der Ned. 
H e1·vo1"1nde gemeente is aan te merken als 
het bestuur van eene rechtspersoonlijkheid 
bezittende instelling of vereeniging in den 
zin van art. 12 L. O.wet 1920. - Art. 8 der 
wet van 4 Aug. 1933, S. 414 heeft op een 
raadsb esluit, waa,·bij afwijzend is beschikt 
op eene aanv,•age ingevolge art. 12 L . O.wet 
1920 geen betrekking. 12 Juli. 

Ambtenarenwet. 
- Centrale Raad van B eroep. (Ambtenaren

wet 1929 a1·t. 58 l e lid.) - H et aan M evr . 
L., eervol ontslagen ambtena,·es der Gemeen
te Amsterdam, bij besluit van B . en W. dier 
Gemeente van 20 Nov . 1931 to egekende 
wachtgeld, wordt bij besluit van B. en W . 
van 19 Jan . 1984 m. i. v . 1 Jan. 1934 vast
gesteld op een lage,· bedrag op g1·ond van 
de m. i. v. laatst genoemden datum in wer
king getreden nieuwe wachtgeldve,·orvl,ening 
dier Gemeente en in verband met de inge
t,·eden sula,-isve,·laging . - Ingevolge de be
paling van art. 4, lid 3 dezer verordening 
daal t. het wachtgeld in het algemeen niet 
beneden het bedrag van het uitgesteld pen
sioen, waarnp de betrokkene ter zake van 
het verleende ontslag uitzicht hee ft. - Daar 
het besluit van B. & W . van 19 Jan. 1934 
als,nede de Commissie van Beroep in haar 
uitspraak in beroep hie1'1nede geen ,·ekening 
heeft gehouden, ,noet deze uitspraak worden 
ve.·nietigd en het besluit worden nietig ver
klaard. - D e Centrale Raad van B eroep 
stelt zelfstandig het bed1·ag van het wacht
geld vast. 12 J uli. 

Onderwij ~. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art, 28.) - T en om·ecMe hebben Ged. 
Staten goedgeketird de opheffing van een 
openbare school, nu een deel der l eerlingen 
voortaan afstanden van 5 tot 111/2 k,n zal 
heb ben af te l egg·en, terwijl de autobus op 
voor dit schoolbezoek zeer ongeschikte tijden 
1-ijdt, en het vervoer deze,· kinderen dus zeer 
aanzienlijke kosten zal medebrengen, die 
door besparing van de wedde van het hoofd, 
waa,·bij nog op het te ve1·leenen wachtgeld 
moet worden gelet, niet zullen worden op
gewogen. - M et de mogelijkheid, dat inge
val van opheffing de groote 1nee1·derheid der 
kinderen ,een bijzondere school zal gaan be
zoeken, behoort door de overheid geen reke
ning te wo1·den geho11,den. 18 J uli . 

- K oninklijk beslttit. ( L ager Onderwijswet 
19'2 0 art. 13.) - Nu door de Kroon is be
slist, tot welke bedragen de tegemoetkomin
gen, bedoeld in art. 19, voor de betrokken 
011ders behoo1·en te wo1·den toegekcncl, staat 
het den Raad niet vrij, daa1"11aast nog extra
bijdragen to e te kennen. 13 Jul i. 

- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 art . 22.) - T en onrechte hebben Ged. 
Staten tot de opheffing eener school beslo-



ten, nu de te verkrijgen bezuiniging slechts 
gering zal zijn en in casu, waar het een 
eiland betref t, meer dan elders behoefte 
wordt gevoeld aan een tweede school, ntede 
omdat de weersomstandigheden buitenge
woon ongunstig kunnen zijn. 18 J uli. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 a,·t . 51.) - Bij de toepassing van het 
5e lid sub a moet ,·ekening worden gehou
den met de inkomsten, die feitelij k worden 
genoten, en niet met het bedrag, waarop 
naat· de wet telijke voorschriften eventueel 
aanspraak zou kunnen worden gemaakt. 

18 J uli. 
Drankwet. 
- Koninkl ijk besluit . ( Drankwet S. 1931, n° . 

416 a1·t. 33.) - Nu Ged. Staten niet binnen 
den bij het 2e lid gestelden termijn 011,t1·e11,t 
de aanwijzing van den inspecteur tot intrek
king der hotelvergunning een besluit hebben 
genomen, zoodat ingevolge het Se lid de in
trekking moet worden geacht te zijn gewei
gerd, en van deze weigering niet krachtens 
art . 34, 2e en Se lid, in beroep is gekomen, 
hee ft de weigering kracht van eindbeslissing 
verkre gen. Ged. Staten kunnen daarna niet 
op gi·ond van dezelfde feiten of omstandig
heden, wel ke to t eene aanwijzing aanl eiding 
hebben gegeven en waaromtrent hunne be
slissing krachtens de wet geacht ,noet wor
den reeds te zijn gevallen, anibtshalve tot 
intrekking der v-ergunning besluiten. 

18 J uli. 
Onder" ij s . (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - T en onrechte hebben Ged. 
S taten de opheffing bevolen van een school, 
die de grootste is van een aantal voor op
hef fing in aamne,·king komende scholen, nu 
naast andere bezwaren, die voor alle scholen 
gelden, de opheffing van deze school nog zal 
medebrengen, dat de leerlingen, om de 
naas tbijgel egen openbare school te bezoeken, 
over een afstand van ruim S kn, een voor 
hen gevaa,·lijken' hoofdverkeersweg zonder 
rijwiel - of wandelpaden zullen moeten vol
gen. 14 J uli. 

- K oninklijk bBsluit. (Lage,· Onderwijswet 
1920 art. 71!,.) - T en onrechte heeft de R aaà 
medcwe1·king geweigerd voor de aanschaffing 
van landkaa,·ten van Nederland en van 
E u,·opa, nu de aanwezige kaarten onbruik
baa,· zijn geworden, niet door langmurig ge
brui k, doc h door d8 vele verandering in de 
geourafische toestOJnden sedert de uitgave 
d,~er kaarten. - Evenzeer UJ ten onrechte 
medewerking• geweigerd• voo,· de aanschaf
fing ,van kaarten van Liniburg en van Ned.
l ndi i!, waarvan tot dusver de school nimme,· 
het bezit heeft gehad, en doo,· welker aan
scha/fing , de ,,nornwle eischen" niet worden 
ove1·sch1·rden. 16 J uli. 

Handelsnaamwet. 
- A rrest van den H oo gen: R aad. (B . W. art. 

1416; 1111.ndelsnOJamwet S. 1921 n°. 842 art. 
6.) - H et verzoek tot het geven van een 
bevel tot wijziging van den handelsnaa,n 
met veroordeeling tot //etaling van een be
d!rag ingeval van overtreding van het bevel 
is ni(t een ve,·zoek tot beko,ning van scluul,e-

vergoeding wegens een daad, wel ke tot straf
vordering aanleiding kan geven. A rt. 1416 
B . W. n,ist dus toepassing . 17 J uli. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit . (Ar,nenwet a,·t. 30 j 0

• 

art. 32 .) - Een verzoek om ondersteuning 
behoef t niet noodzakelijk van den arme zel f 
uit te gaan. Een weigering van ondersteu
ning door het gemeente bes tuur op dien grond 
is de,·halve niet ge,·echtvaardigd. 17 J ul i . 

Ontlerwljs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - T e,i onrechte hebben Ged. 
Staten de ophe/fing bevolen van een twee
mansschool in de 1neest bevol kte buurtschap 
uit den omtrek, wel ke,· l u rlingen bijna allen 
011~ en nabij de school wonen en na de op
heff ing een school zouden moeten bezoeken , 
die ongunstig is gelegen, terwijl voorts 
tegenover een bezuiniging voor het R ijk gel
delijk nadeel voor de gemeente staat. 

1 Jul i . 
- K oninklijk besluit. (L ager Onderwijswet 

1920 art. 13.) - Een redelijke, 11iet de strek
king van de bepaling overeenste11,mende uit
l egging van art. 18 vordert, den afstand 
van de woning der kinde.-en to t de school 
te meten van deur to t deur . 18 J uli. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
1920 art. 13.) - Nu appellant uitdrukkelijk 
te kennen heeft gegeven bijzonder onderwijs 
van een bepaalde richting voor zijne kin
deren te begeeren, behoort een nader onder
zoek nOJar de beweegredenen, wel ke he1n tot 
dien wensch hebben gel eid, niet pl,aats te 
vinden. 1 J ul i . 

Ambtenarenwet. 
- Centrale R aad van B eroep . ( A 1nb/ena1·en

wet 1929 art. 58 l e lid.) - Onder verar,de
ring in de inrichting van het dienstvak in 
art. 96 Alg. R ijksan,btenarenregl ement is 
ook te verstaan een zoodanige voorgenomen 
ve,·andering . - Van een dusdanige ve1·anite
ring is echter in casu in geen enkel opzicht 
gebl eken (in feite ontslag wegens onge
schiktheid?). - Daar aan het bestreden be
sluit derhalve de gestelde feitelijke grond
slag ontbreekt, is het te,·echt vernietigd. 

19 J ul i. 
- Centrale Raad van Beroep. ( A mbtena'ren

wet 1929 art. 5 Je lid.) - Ingevolge art. 
!,XXXVII der wet van 28 ilfei 19~5, S . 
216, heef t klager de beslissing van de Krqon 
inyeroepen over een besluit van Ged. Staten, 
waarbij aan hem een wachtgeld is · toege
kend, en konit van het K on. B esluit in J:Je
roep bij den Centr . Raad van B eroep, betoo-

. gende, dat het hem öij dit besluit toegekend 
'wac htgeld niet is 'een vo"liloend wachtgeltl in 
den zin de1· wet . - Centr . R aad van B eroep: 
H et best,·eden bes/uit ftrijdt niet 111 et eenig 
algemeen verbinden<l voorschrif t, m~t name 
niet met voo,·meld a,·t. L XXXV Il , nu het 
blijkens . genoemd artikel ter vrije qeoordee
ling staat van ite Kro.on - binnen iekere 
perken, wel ke hier 11iet ûjn overschreden -
in elk voorkomend gei·al te bepalen, of, en 
zoo ja, tot welk bedrag of ove,· welk tijdvak 
de ontslagene op W<JsC htg~ld a,ampraak kan 
maken. 19, J uli. 



Armenwet. 
- K oninklijk besluit. (Armenwet art. 24.) -

Ged. Staten heb ben ten onrechte rnachtiging 
tot publieken verkoop van onroerend go ed 
geweigerd, nu het risico omt1·ent den te be
ding en prijs niet groot is te achten, het be
stuur het in de hand hee ft, den koopprijs 
te l imiteeren, en de door Ged. Staten ge
wenschte verhu1·ing als los land eveneens 
haar risico meebrengt . 23 Juli . 

Keuren wet. 
- K oninklijk beslui t. (Keurenwet art. 18 .) -

E en polderbestuur kan aan een vergunning 
tot demping van slootgedeelten wel voor
waarden verbinden in verband m et de om
standigheid, dat de waterbe1·ging van den 
polder doo,· de demping niet onbenadeeld 
zal blijven, doch als geldelijke vergoeding 
,nag niet m ee1· gevorderd wo,·den dan het 
bedrag der kosten, die voor den polder uit 
de demping mogen gerekend worden voort 
te vloeien. 25 Juli. 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 2/lBe.) 

- H et zakelijk ka1·akter van het erfpachts-
recht verzet zich niet tegen latere wijziging 
van 'den c-anon, ingeval · de omstandigheden 
daartoe aanleiding mochten geven. M et het 
oo g op de huidige maatschappelijke toestan
den kan dan ook een in 19'i!1 vast gestelde 
jaarlijksche canon thans te hoo g zijn. 

' 27 Juli . 
- K oninklij k beslui t. ( Gemeentewet art. :ll 48.) 

- Ged. Staten hebb en terecht goedkem'ing 
onthouden aan een wijziging der begrooting 
in verband met den aanleg en d e uitbreiding 
van een leiding voo,· de gasvoorzienin g der 
gemeente, nu niet aanne1nelijk is gemaakt, 
dat fr thans dring ende behoeft e aan gas
voo,-ziening in die gemeente bestaat, de toe
stand hare,· fina11ciën iedere niet strikt nood
zakelijke ui tgave ontoelaatbaar doet achten, 
de ,rendabiliteitsre kening aanvechtbaa1· is en 
de gasl evering schade moet berokkenen aan 
de el ect,·iciteitsmaatschappij, welke de el ec
triciteitsvoo,-ziening in de ge11ieente verzorgt 
en waarbij zij financieel is betrokken. 

ll "I Jul i. 
- Koninklijk besluit . ( Gemeentewet art . ll:ll8a.) 

- Al is het in het algemeen minder wen-
schelijk, bij een vaste gemeentel eening de 
geldschieter reeds na 10 jaren aflossing kan 
vorderen zoo bestaat daartegen toch in casu 
geen bezwaar nu bij den tegenwoordi gen 
stand der beleggingsma,·kt het niet mogelijk 
nioet worden geacht, een conversie van 5½ 
op 4½ % langs anderen weg te doen plaats 
heb ben en het daaruit voortvloeiende voor
deel geacht kan worden tegen de bezwaren 
ecn er aflosbaarstelling na 10 jaren op te 
wegen temeer nu het gemeentebestuur zich 
de bevoegdheid heeft voor be liouden, zijner
zijds te allen tijde tot aflossing te kunnen 
overgaan. 27 J uli. 

Beg·raafwet. 
- K oninklijk b.eslitit . ( W et op het begraven 

a1·t . 16.) - De termijn van een maand, be
doeld in het Se lid, moet geacht wo,·den te 
zijn aangevangen daags nadat de uitspraak 
-van Ged. Staten door den belanghebbende 
is ontvangen. - Daa,· te venvachten is, dat 

de onde,·havi ge begraafplaats in de toekomst 
nog verder zal moeten worden uitgebreid en 
daarvoor iedere bebouwing, die thans zou 
worden toegelaten, een bel emmering zou 
vormen, hebben Ged. Staten terecht het ge
v,·aagd verlof tot den bouw van een huis 
binnen den afstand van 50 m geweigerd. 

:Il"/ J uli . 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. ( Gem eentewet art . 24:ll.) 

- T e1·echt hebben Ged. Staten go edkeuring 
onthouden aan een gemeentebegrooting, 
waa,rin een ko,·ting van 10 % op de salaris
sen van het gemeentepersoneel was v,erwerkt, 
nu reeds een voll edig pensioensverhaal wordt 
toegepast en het peil , waa,·op de sala1'issen 
zich reeds bevonden, tot dezen maatregel 
geen aanl eiding gee ft. '2 7 J uli . 

Ambtenarenwet. 
- Centrale Raad van Beroep. ( A mbtenaren

wet 19:ll 9 art. 1.) - Al was gedaagde amb
tenaa,· in den zin van art. 1 der wet , hij was 
dit niet in den zin van a,·t. 1 van het ambte
narenregle,nent der gemeente H ., dat onder 
amb tenaar verstaat alle pe1'8onen, die hun 
voll e arbeidskracht geven in bezoldigden 
dienst der gemeente of van een gemeente
lijke instelling, daa,· hij sl echts een neven
betrekking vervulde. Hij kan derhalve aan 
dit ambtenarem·eglement geen 1'echt op 
wachtgeld ontl eenen. Daa,·aan do et niet af , 
dat a,·t. 125 d er wet het vaststell en van voor
schriften o. m. betreffend het toekennen van 
wachtgeld aan ambtena1·en in den zin van 
a1·t. 1 der met verplichtend stelt. Nu zulks, 
zij het ten onrechte, niet is geschied voo,· 
ambtenaren als gedaagde, vermag deze daar
door geen ,·echt op wachtgeld te ontleenen 
aan bedoeld reglement. 31 Juli. 

On1lerwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 a1·t. 101 Je lid j° . art. 103. ) - H et 
feit dat een raadsb eslitit tot vaststelling van 
de vergoeding, bedoeld in a,·t . 101 , in kracht 
van gewijsde is gegaan, ontheft Ged. Staten 
niet van den plicht, bezwaar te maken tegen 
uitgaven in strijd met de wet. T erecht heb
ben Ged. Staten dan ook goedkeu,·ing ont
houden aan het raadsb esluit, waarbij be
doelde vergoeding op de beg,·ooting werd ge
bracht, daar de ,·ekening der gemeente over 
het in dezen van belang zijnde jaar op den 
datum, waa,·op het raadsbesluit werd ge
nomen, nog niet was gesloten, terwijl de 
,·aad ook niet bevoegd was de veruoeding 
vast te stellen onder voorbehoud van ver
rekening. 11 Augustu.s. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onde,·wijswet 
19'!! 0 art. 103. ) - De Raad is niet bevoe gd 
tot toekenning van een voo,·loopig voorschot, 
a fwijkend van cle voorschrift en van het Se 
lid van art. 103, en evenmin fot toekenning 
van een voo1·schot, waarom het schoolb e
stm,r niet hee f t verzocht, aa11gezien de wet
gever· de wijze van vergoeding, van voor
schotverl eening en van uitbetalinu daarvan 
voll edig hee ft gere geld. 11 Augustus . 

Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. ( Ge1neentew.et art. '!! 48 

j 0
• art. 252 .) - T erecht hebben Ged. Sta.t en 



goedkeuring onthouden aan een raadsbesluit 
tot wijziging der begrooting, dat beoogt een 
bedm,g, op den kapitaaldienst beschikbaa,· 
gekomen als gevolg van buitengewone af
lossing doo1· het grondbedrijf aan de ge
meente, doo'I' ,niddel van overboekingen aan 
te wenden tot dekking van uitgaven van den 
gewonen dienst. Daaraan do t niet af, dat 
deze ove ,·boe king ten doel heeft de tot het 
gemeentelijk vermogen behoo1'ende meer
waarde de gebruiken tot gedeeltelijke dek
king van het ve'l'lies, hetwelk blijkens de 
schatting der gronden is ontstaan. 

11 Augustus. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet art. 228g.) 

- 1'en onrechte hebben Ged. Staten ·goed-
keuring onthouden aan een 1·aadsbesluit tot 
het nemen van aandeelen in de Bank voor 
Ned. gemeenten, daar deelneming in het 
kapitaal deze,· bank als solide belegging kan 
worden beschouwd, versterking harer ka-pi
taalpositie aan de N ederlandsche gemeenten 
in het algemeen en dus ook aan de onder
havige gemeente in het bizonder ten goede 
zal kunnen komen, en het bezwaar van de 
1noeilijke verhandelbaarheid der aandeelen 
niet overwegend is, nu het hier sl echts een 
klein gede,elte van het kapitaalbezit der ge-
1neente betre f t, en nog wel een zoodanig, dat 
ondanks de ongunstige tijdsomstandigheden 
uit de vlottende middelen is kunnen worden 
gevonden. 11 Augustus. 

Belem merlugenwet-Verorden1ngen. 
- K oninklijk besluit. (B elemmeringenwet Ver

ordeningen art. 8 j 0
• art. 4.) - Onder " het 

bet,·okken bestuur" wordt in a,·t. 4, l e lid al
l een verstaan het bestuur, dat de gev1·aagde 
ontheffing of vergunning verleend of ge
weigerd hee ft . - Een vergunning van een 
genieentebestuur tot uitvoering van een 
rijksu;erk, waa1·bij zeer belangrijk van het 
door het Rijk ontworpen plan ,,;ordi atr,c
weken, moet worden geacht in strijd t e rijn 
,net de a,·tt . 1 en 2 der B elem1n11 i1>,ycnw,:i, 
V erordenin gen en als een weiger:r•y •:an rle 
gevraagde vergunning worden beschouwd. 
- H et bestaan tusschen het Rijk en rle r1•-
1neente van ePn geschil van privaatrahte
lijken aard, verband ho·udend met toezer,
gingcn, welke bij den verkoop van grond 
door de gemeente aan het R ;jk destijds van 
R ijkswege zouden zijn gedaan, kan aan de 
toepassing van artikel 3 der wet door Ged. 
Staten niet in den weg staan. 11 Augustus. 

Gemeentebestuu r. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 264 .) 

- Wanneer de niad uitdrukkelijk geweigerd 
he,e f t tot voorloopi(le vaststelling van de re
kening van een gemeentebeiifrijf 01Jer te gaan 
en zulks daarop doo,· R . en W . met toepas
sing van a1·t . 151 2e lid is geschied, kan de 
1·aad tegen de beslissing van Ged. Staten 
omtrent die ,·ekening niet bij de K roon be
roep instellen. Dientengevolge moet ook 
ongegrond wo1·den verklaa,·d zijn beroep 
tegen het besluit van Ged. Staten tot vast
stelling der gemeenterekening, nu zijn be
zwaar uitsluitend betreft het opnemen in die 
1·ekening van het nadeelig slot van den ge
wonen dienst van evenbedoeld bei/;rijf. 

11 Augustus. 

Onderwijs. (J,ag·er) 
- Koninkl ijk besfoit. (Lager Onde,·wijswet 

1920 art. 101 5e lid.) - 1'e,·ec ht zijn bij 
het bepalen de,· vergoeding ex art. 101 bui
ten aan1ne1·king gelaten u.itgaven wegens 
werkzaamheden voor het o. l . onderwijs van 
de gemeente/ij ke onderwijsinspectie; deze 
uitga-ven vallen onder art. 55 sub ,n. - H et 
is in strijd met de strekking van het recht 
op vergoeding, indien bij het vaststellen 
van den maatstaf, waarnaar een schoolbe
stunr vergoeding ontvangt, medege,·ekend 
zouden wo,·den uitgaven van het o. l. onder
wijs, welke haar equivalent niet vinden in 
uitgaven, welke het schoolb estuur voor zijne 
school heeft te doen. 11 Augustus. 

- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 5e lid.) - Bij het bepalen der 
verr1oeding ex art . 101 , 1noet nie t worden 
111 ee gereken,J, een post wegens we1·kzaamhe
den van den wethouder van onderwijs. W èl 
moeten worden niedegeteld de kosten van 
het uitreiken van aanslagbiljetten voor het 
schoolgeld der o. l. scholen en de inning 
daa1·van, nu het schoolgeld der betrokken 
bizondere scholen door het school bestuur 
wordt geïnd. Evenzeer behooren tot de ad
ministratiekosten van het o. l . onderwijs de 
kosten van schoonhouden en onderhoud, ver
lichting en verwarming de,· met de onder
wijszaken belaste afdeeling der sec1·eta1·ie en 
voor het drnkwerk dezer afdeeling, een en 
ander voorzoover het o. l. onderwijs betreft, 
evenals een deel van het salaris van den 
gemeenteontvanger. 11 A •ugustus. 

Handelsnaamwet. 
- An·est van den H oogen Raad. (Rv. art. 

89; H. n.wet artt . 4, 5, 6.) - / 11 cassatie 
wordt tevergeefs opgekomen tegen de f eite
lijke beslissing der R echtbank, dat het woo,·d 
,,firma" in den handelsnaam "firma H. 
Lind" niet anders kan worden opgevat dan 
in den zin van maatschap. Art. 4 lid 2 der 
H .n .wet sluit deze opvatting niet uit. -
Door deze beslissing der R echtb. staat vast, 
dat H. Lind, die, zooal., eischeres stelt oor
spronkelijk eenig eigenaar der zaak was en 
van wien de handelsnaam " f frma H. Lind" 
afkomstig is, dien naa,n h e,e ft gevoerd in 

. strijd met de H.n.wet. - B ij de beslissing, 
dat -verwarring bij het publiek hier niet te 
dtuchten is, heeft de R echtb. nie t all een de 
lengte van den statutafren naam van ,·eques
trant e en den handelsnaam van H endrik 
Cornelis L ind als criterium en maatstaf ge
nomen, doch heeft zij ook in aanmerking 
genomen den versc hillenden :;tand, waarop 
beide zaken te Alkmaar zijn gevestigd. -
De grief, dat de R echtb. hee ft gesp·roken 
van het ontbreken van verwarring bij het 
"koopend publiek" in plaats van bij " het 
publiek" kan geen doel treffen, omdat de 
beslissing der R echtb. nog op andere gron
clen steunt . - A1·t. 6 l id 4 H .n.wet, bepa,. 
l ende, dat binnen één maand na de.n dag 
der besl issing van den kantonrec hte,· hooger 
beroep kan worden ingesteld, dwingt pa;r
tijen niet on,,- ingeval de kantonrechter een 
interlocutoire beschikking hee f t genomen, 
die, zooals de R echtb. vaststelt, 1·eeds een 
uitspraak over sommige geschilpunten in-



houdt, van die interlocutoire beschikking 
reeds binnen één maand in hooger beroep 
t e gaan. - D e voo,·schriften betrelfende 
motiveering neergelegd in artt . 162 Grond
wet, 20 R. 0. en 59 Rv. gelden alleen voor 
vonnissen en niet voor beschikkingen op 
verzoekschrift. 24 Augustus. 

Merken'lvet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (M erkenwe t 

art . 10.) - 's Hofs besl issing, dat de woor
den Salade en Saladine voldoende onder
scheidend ve,-mogen hebben ovi als m erken 
te lcunnen dienen voor de soorten van eet
bare oliën en vetten, waa,·voor zij zijn inge
schreven, is van feite/ijken aard. Daarop 
moet het viiddel afstuit en. - [Nietigve,·kla
ring door het H of van het vie,·k "Saladine" 
wegens overeenstemviing in hoofdr,aak ,net 
het me,·k "Salade", ook voor slaolie, voor 
welke naar de R echtb., wegens gemis aan 
onderscheidend vermogen, de nietigverkla
ring had geweigerd.] 24 Augustus. 

Onteigenin g. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.w•et 

art. 40.) - D e R echtb., de t e vergoeden 
waarde der boo,nen vaststell ende overeen
komstig de p1·ijzen, welke gel et op de om
standigheden (zie arrest, R ed.) naar de ge
heel voor 1-ekening der R echtb. blijvende 
feitelijke vaststelling een gegadigde, bij aan
koop der perceel en voor d e daarop wassen
de, nog niet kaprijpe boo,nen thans wel zal 
will en besteden, neemt voor die boo,nen niet 
aan een andere waarde dan die, welke zij in 
hun tegenwoo,·digen to estand hebb en op het 
oogenblik der onteigening. (De R echtb. 
kwam tot nagenoeg hetzelfde bedrag als bij 
haar vernieti gd vonnis, R ed.) 

28 Augustus. 
- Ar,·est van den Hoog en Raad. ( Onteig .wet 

artt. S, 40, 52.) - D e bedoeling van art. 3, 
derde lid, Onteig . wet is niet om den derde 
te beletten in het geding tot onteigening te 
blijven waken tegen ki-enkin g van de doo,· 
hem beweerde rechten op het go ed, doch 
alleen om, ter voo1·ko1ning van vertraging 
daarin elk onderzoe k naar het bestaan di e,· 
betwiste r echten uit te sluiten - Eischer tot 
cassatie, die overeenkomstig a,·tt. 35 volgg . 
der wet, zekere bevoegdheden hee ft l.,-unnen 
uitoef enen en die ter te,·echtzitting heeft 
geconcludeerd en zijne conclusiën bij plei
dooi heeft ontwikkeld, heeft dJu.s deel ge
nomen aan het geding hetwelk gel eid heeft 
tot een vonnis, waarbij, in strijd ,net zijne 
conc/,i,siën, de onteigening is uitgesproken 
van perceel en, waarvan hij beweert eigenaar 
te zijn en waa,·bij de schadevergoeding is 
vastgesteld op een naar zijne stellingen te 
laag bedrag, zoo.dat ook voo,· hem het be-
1·oep in cassatie openstaat tegen bedoeld von
nis, dat beslis t 0 1.11e1· rechten, die alsnog kun
nen blijken de zijne te zijn. - Niet juist is 
de stelling, dat een partij slechts dan de 
onteigening kan verkrijgen van goed, waar
van zij zelve beweert eigenaa,· te zijn, in
dien de onteigening moet str,ekken om het 
go ed vrij te 1naken van lasten, die daarop 
rusten. D e Rechtb. heeft op juiste gronden 
- zie het eerste cassatiemiddel - deze stel
ling verworpen. - D e grief, dat de Rechtb. 

niet. aangeeft, welke feiten aan hare beslis
sing omtrent de waarde van het goed ten 
g1·ondslag l i ggen, is ongegrond, daar de 
R echtb ., overnem end e het oordeel der des
kundigen, dat de waarde, welke de pere,ee
len voo,· eischer tot cassatie (bedo elden 
"derde belanghebbende") hebb en, f 2.50. per 
vierkanten meter bedraagt, den grond hee ft 
opgegeven, waarop hare beslissing 1'U8t, ter
wijl zij niet verplicht was om nader re ke11r 
schap te geven, waarom zij eischers beden
kingen op dit punt niet deelde. - Adv .-Gen. 
van Lier : il et cassatieb eroep is niet-ontv. 
E en afgewezen intervenient is noch "partij" , 
noch "derde belanghebbende" . 28 A ugus tus. 

- Arrest van den H oo gen Raad. ( Onteig .wet 
artt. S, 40.) - A,·t. 3 Onteig.wet hee ft de 
strekking om de aanspraken van de bij de 
onteigening betrokkenen onve,·let t e laten. 
D e R echtb. hee ft aan dit artikel een on
juiste toepassing gegeven do01· het antwoord 
op de vraag, of eischer dan wel de gem eente 
Amsterdam eigenaar was van het aan gre11r 
zend perceel - welk antwoor·d ten, deze 
voor de bepaling van de waarde van het te 
onteigenen goed van overwegend belang was 
- t e laten afhangen, niet van haar inzicht 
omtrent de werkelijke 1·echtsv e1·houdingen 
ten aanzien van bedoeld perceel, do ch van 
het voorschrift van art . 8, eerste lid, Onteig.
wet ( A nde,·s Adv.-Gen. van Lier) . 

2 Augustus. 
Wonin gwet. 
- Koninklijk besluit. ( W oningwet art. 3"/.)

T erecht /,,,bbcn Ged. Staten go edg ekeurd 
een u itb1Tidingsplan, · nu, anders dan door 
appellanten is bewee,·d, het bouwen te,· 
plaatse n iet is verboden en een verdere wij
ziging ltr tegemoetkoming aan financieele 
bezwaren van appellant en dan 1·eeds doo,· de 
gern eente is geschied uit ,een oogpunt van 
alge,neen belang niet to elaatbaar kan wor
d en geach.t, te,·wijl voorts het boiiwen binnen 
de ,·ooilijn, als door appellanten gew enscht, 
door het plan niet wordt uitgesloten. 

28 Augustus. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 20.) -

T erecht h.ebben Ged. Staten gaedkeuring ont
houden aaJi een ,·aadsbesluit tot wijziging 
van het regl ement voor het burgerlijk arm
bestuu,·, daartoe strekkend, dat een aantal 
l eden van dat bestuur nioeten worden ge
kozen uit den gemeenteraad. - Een juiste 
toepassing van art. 20 Se lid brengt mede, 
dat Ged. Staten een 1·egl e1nent of een wijzi
ging daarvan in zijn geheel goedkeuren of 
daaraan goedkeuring onthouden. 

28 Augustus. 
Woningwet. 
- Koninklijk besluit. (. Wonin gw et a1·t. 36.) -

G,een w ettelijke ·b epaling ve1·zet zich tegen 
het niet-opnemen van een bepaalde strook 
grond in een uitbreidingsplan. Met name 
houdt art. 36 Se lid niet in een gebod om 
all e gronden, waa,·op in de eerstvolgende 
ja,·en de bebouwing zich zal uitbreiden, in 
het plan op t e nevien, doch schrijft d eze be
paling slechts voo,·, hoe in een plan van 
uitbreiding de bestemming van de gronden, 
voorzoover deze wo,·dt aangewezen, behoort 



te worden bepaald. - H et opne1nen van een 
p,·oject van een hoofdverkeersweg kan niet 
worden verlangd, zoolang het tracé daarvan 
niet is vastgesteld. 28 Augustus. 

Oenbare middelen van vervoer. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sv. artt. 

103 en 354; W et Openb. vervoermiddel en 
art. 12.) - M.et de overweging, dat blijkens 
de verklaring van den Ambtenaar 0. M. de 
inbeslagne11iing op diens last is geschied 
door den Rijksveldwachter, onrerwijld nadat 
deze had geconstateerd, dat 1·eq. opnieuw 
had overtreden het bepaalde bij art. 12, 1 
der W et Openb. Vervo ermiddel en, is de be
schikking tot weigering van de opheffing 
van het beslag op het motorrijtuig, zoowel 
t. a . v . de vraag of req. als verdacht van het 
plegen van de overtreding van art. 12, al. 1 
ko~ worden" aangem erkt als m. b. t . req.'s 
grief, dat ziJn auto niet de bestemming had 
om geregeld langs een bepaalden weg per
sonen, die zich daartoe aanmelden, te ver
voeren. in dezen stand der zaak voldoende 
met redenen 011,kleed. - 'sR echters overwe
ging, dat de onbruikbaar1naking van het 
motorrijtuig zou kunnen worden bevol en om 
de in de beschikking genoemde reden, houdt 
tevens de beslissing in, dat de inbeslagne
ming steunde op art . 95 S v., niet in strijd 
was 11,~t de wet en door het belang der straf
vordering werd gevorderd. - T e,·echt be
sliste de Kantonr., dat onbruikbaarmaking 
van het motorrijtuig op gronden, aan het 
algemeen belang ontleend, zou kunnen wor
den gelast, op grond dat het een alge'l'lljeen 
bela_ng moet worden geacht, dat een gecon
~esswneerde autobusonderneming finant ieel 
in staat is om den dienst uit te oefenen zon
der in dit opzicht de concurrentie te 1noeten 
ondergaan van den houder van een z .g. taxi, 
die 11,ede geregeld en langs denzelfden weg 
een dienst uitoefent. 10 Septe1nber. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijsw.et 

1920 art . 51.) - Wanneer een betrekláng, 
welke, naar het zich laat aanzien, ten hoog
ste 14 dagen zal duren, wèl wordt aanvaard, 
doch onder mededeeling, dat om gezond
heidsredenen geen dienst kan worden ge
daan, moet de a(J,nvaarding van de betrek
king geacht worden te zijn geweigerd. Nu 
appellante blijkens ingesteld medisch onde,·
zoek noch lichamelijk noch g.eestelijk onge
schikt is bevonden tot het vervullen der on
derhavige betrekking, hee ft de Minister te-

Gemeentebestuur. 
- B esluit t.ot vern ietiging van het beslu it van 

den raad der gemeente Barneveld, d .d. 17 
J anua ri 1934, n° . 9449, waarbij met ingang 
van 1 J uli 1934 011gevraagd eervol ontslag 
verleend is aan B. Plaizier a ls tijdelijk boek
houder de r gasfabriek en met ingang van 
dien da tum C. van Amerongen is belast met 
de boekhouding der gasfabriek. 

S. 529. 5 Oct.ober. 
Indië. (Necl.) 
- Beslui t tot bekrachtig ing van de door den 

Gouverneur-Generaal van eclerlandsch-

recht kracht ens het 6e lid het wachtgeld ver
minderd. Daaraan do et niet af , dat zij voor 
5 kinderen van ½ tot 1 jaar te zo,·gen hee f t, 
daa,· vervanging voo,·zooveel noodig wa,·e 
mogelijk geweest, tem eer nu het een betrek
king gold van zeer korten duu1· en in de 
gemeente zelve, waar het gezin gevestigd is. 

13 Septemb.e1·. 
Woningwet. 
- K oninklijk besluit . (Woningw et art. /1 6.) -

H et is de bedoeling van den wetgever ge
weest dat voor iedere uitbreiding van de 
bebouwing, hoe klein ook, vaststelling van 
een uitbreidingsplan wordt v.e,·eischt. - De 
011istandigheid, dat aan den eigenaar van 
een deel der in het plan begrepen gronden 
de door hern verzochte niedewerking tot het 
exploiteeren van een natuu,·bad is verleend, 
rechtvaardigt niet de bewering, dat hier 
eenzijdige bevoordeeling van een enkel en 
grondeigenaa,· zou plaats hebben. - Al is 
de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het 
natuurbad toeneming van het verkeer ten
gevolge zal hebben, zoo zal toch daardoor 
00,n de omgeving niet haar landelijk karak
ter worden ontnomen. 13 Septembe,·. 

Armenwet. 
- K oninklijk besluit. (Armenwet art. 15.) -

T en onrechte heb ben B. en W . vergunning 
geweigerd tot het houden van een openba,·e 
inzameling (speldjescollecte) van een ver
eeniging die niet een speciaal plaatselijk, 
doch een landelijk belang behartig t en niet 
behoort tot de instellingen met bepe,·kte 
taak en van be.~cheiden opzet, welke als re
gel voor het houden van collec ten doo,· mid
del van aanbieding van bloempjes of speld
jes niet in aanmerking behooren te komen. 
Daaman do et niet af, dat het in hoo fdzaak 
leden van een bepaalde organisatie zijn, aan 
wie de werkzaamheden van de vereeniging 
ten go ede kom en. 13 S eptemb e,·. 

Weg·enwet. 
- Koninklij k besluit. (Weg enwet art. 20.) -

M et de to evall i ge o,nstandigheid, dat het 
onderhoud van den door de gemeente in on
derhoud overgenomen weg voor den onder
houdsplichtige geen kosten placht mee te 
brengen, aangezien hij het daarvoor noodige 
puin kosteloos ontving, behoort geen reke
ning te worden gehouden bij het bepalen 
van de uitkeering, waartoe de van het on
derhoud bevrijde wo,·dt verplicht . 

13 S eptemb er. 

Indië op 31 M ei j l. vastgestelde ordonnan
t ies (Ind isch Staatsblad 1934, nos. 342, 343, 
344, 345 en 346) , strekkende t.ot ui tvoering 
van de op 7 Mei 1934 te Londen gesloten 
internationale overeenkomst inzake rubber
rnstrictie. S. 530. 5 Oct.ober. 

Ziektewet. 
- Besluit k>t wijzi g ing van het K oninklijk be

sluit van 16 Oct.ober 1930, S . 406, tot vast
stelling van den termij n van aangifte, be
doeld in a rtikel 31, ee rste lid , der Ziekte
wet. S. 531. 5 Oct.obe r. 



Plan tenzlekten. 
- Beslui t, houdende bepalingen tot bestrijding 

van den Colorado-kever. 
S. 532. 5 October. 

Rijksbelastin gen. 
- Besluit, betreffende uitvoering van art. 1, 

derde I id , letter d, en van art. 4, laatste lid , 
der Wet op de belasting van de Doode 
Hand 1934. S. 533. 5 October. 

Verkeersfoml s. , 
- Wet tot instell ing van een Verkeersfonds. 

S. 534. 6 October. 
Mllltalre Zaken. 
- Besluit tot heffing van eene korting van 

1½ procent op de jaarwedden en toelagen 
van het reserve-personeel der Koninkl ij ke 
landmacht. S . 535. 6 October. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Besluit tot heffing van eene korting van 

1½ procent op de jaarwedden en toelagen 
van het reserve-personeel der Koninkl ijke 
landmacht. S. 535. 6 October. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Besluit, waarbij met toepassing van art. 24 

der Comptabil iteitswet 1927, S. 259, restan
ten op enkele artikelen van het Vlde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 
1933 worden toegevoegd aan overeenkom
stige artikelen van het Vlde Hoofdstuk der 
Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1934. 

S. 536. 8 October. 
On derwij s. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig arti ke l 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Bonifaciuslyceum te Utrecht. 

S. 537. 9 October. 
- Besluit tot hern ieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van " Het Ne
derlandsch Lyceum" te 's-Gravenhage van 
de Vereeniging " Het N ederlandsch Ly
ceum", gevestigd te 's-Gravenhage. 

S. 538. 9 October. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komsti g artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdeeling gymnasium van het St. 
Theresia lyceum voor meisjes te Tilburg 
van de Vereeniging der Zusters van Liefde, 
gevestigd te Ti lburg. S. 539. 9 October. 

I1n,oerrechten en accijnzen. 
- Besluit, houdende nadere bepal ingen om

trent afloopend kred iet voor accijns en in
voerrecht van su iker, bestemd voor fabrikan
ten van su ikerhoudende goederen die in 
hoofdzaak voor export werken, 

S. 540. 9 October. 
Loodswezen. 
- Bes] uit, houdende wijzigingen van: a. het 

Algemeen R eglement op den Loodsdienst; 
b. de Districts-Reglementen op den Loods
dienst in het 3e, in het 4e en 5e en in het 
6e district, vastgesteld bij Koninklijk beslu it 
van 10 Augustus 1932 (Stbl. n°. 433). 

S. 541. 9 October. 
Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schors ing van het besluit van 

den raad der gemeente Laren (N.-H.) van 
7 September 1934, houdende bepaling, dat 

1 °. als steunregeling v,oor de werklooze ar
beiders te Laren ( .-H.) zal gelden de re
geling, welke krachtens besluit van den ge
meenteraad van 11 Februari 1932 door het 
co l lege van Burgemeester en Wethouders 
onder goedkeur ing van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken, respectievel ij k van 
Sociale Zaken is vastgesteld, en wel zooals 
deze regeling hridde op 30 Ju ni 1934; 
2°. aan de tewerkgestelden bij de werkver
schaffing een l0011 wordt uitgekeerd van 
f •0.35 per uur en dat voor deze werkver
schaffing overigens zull en gelden de a lge
meene voorwaarden, waaronder tot dusverre 
subsidie van het Rijk in de kosten van die 
werkverschaffing werd ontvangen. 

S. 542. 10 October. 
Laudbouwcrlslswet. 
- Besluit tot wijziging van het Cris is-Rund-

veebesl uit 1933 I. S. 543. 11 October. 

ln•llë. (Neil,) 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijziging 

van het reglement op het verleenen van 
pensioenen aan Europeesche locale ambte
naren in Nederlandsch-I ndië en van pen

.s ioenen en onderstanden aan de weduwen 
en weezen die,· ambtenaren. 

S. 544. 11 October. 
Land bouwcrls lswet. 
- Besluit tot wijziging van het Crisis-Rund-

veebesl uit 1934 I. S. 545. 12 October. 

Sociale Verzekering. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van 18 April 1921, S. 678, laatste
l ijk gewijzigd bij Koninklij k beslu it van 20 
Mei 1930, S . 208, en tot vaststelling van 
de regel en nopens de verdeel i ng der in ar
t ikel 18 der Wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbei d (S. 1933, n°. 
598) bedoelde kosten. S. 547. 13 October. 

- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 
bes] uit van 22 October 1928, S. 403, en tot 
vaststelling van de regelen nopens de ver
deel ing der in artikel 62 der Wet op de 
R ijksverzekeringsbank en de Raden van Ar
be id, S. 1933, n°. 598. bedoelde kosten. 

S. 548. 13 October. 
Bel,?"rootlngeu en rekeulng·en. 
-- Beslu it, waarbij met toepa sing van artikel 

24 der Comptabiliteitswet 1927, S. 259, res
tanten op enkele artikelen van het IXde 
Hoofdstuk der R ijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1933 worden toegevoegd aan over
eenkomstige arti kelen van het IXde Hoofd
stuk der Rijksbegrooting voor het dienstjaa r 
1934. S. 549. 16 October. 

Rijksambtenaren eu -werklieden. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Bezoldigingsbesluit Burge rlij ke Rijksambte
naren 1934 (S. 1933, n°. 783), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 19 Juli 1934 (Stbl. 
n°. 411) . S.550 . 19 October. 

LuchtYaart. 
- Besluit, houdende bouwverbod in den zin 

der Luchtvaartwet ten aanzien van terrein
strooken , gelegen om en g renzende aan het 
1 uchtvaartterre in E indhoven . 

S. 551. 22 October. 



Bevolkl111,;-sreglsters. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

Koninklijk besl uit van 27 September 1930, 
S. 392, tot t ijdel ijke a fwijking van het Ko
ninklijk beslu it van den 12den December 
1922, S . 670, tot vaststelling van voorschr if
ten omtrent het houden van bevolkingsregis
ters en van het ·Koninklijk besluit van 27 
Juli 1887, S. 141 , sedert gewijzigd, regelen
de de verpl ichting der ingezetenen tot het 
doen van aangifte voor de bevol kingsregis
ters. S . 552. 22 October. 

Henrnentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het beslu it van 

den raad der gemeente Amsterdam van 4 
October 1934, strekkende tot verhooging van 
sa la rissen en loonen van ambtenaren en 
werklieden der gemeente Amsterdam, met 
1½ %, in verband met de wijziging der Pen
sioenwet 1922. S. 553. 25 October. 

Onderwîj~. (Lag·er) 
- Beslui t tot vern ietig ing van het besluit van 

den raad der gemeente Breda van 9 Maart 
1934, houdende medewerki ng overeenkom
stig artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 
voor de stichting van een R .K. bijzondere 
lagere school a ldaar. S. 554. 27 October. 



INHOUD 

H et cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITE gedrukt op geel papier. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk b-esluit. (Lager ' Onderwijswet 

1920 art. 51.J - Appellant, aan wien bij 
K. B. van 21 Kov. 1919 tot 23 Oct. 1933 
wachtgeld wa.s /oege kend kan niet op grond 
van art. 51, 5e lid, zooals dit luidde vóór 1 
Jan. 192-3 in verband met art. LXIV par. 3 
slot de,· wet van 16 Febr. 1928, S. 88, ver
l enging , van wachtgeld vragen, ornilat bij 
deze wetsbepaling de Kroon zich de be
voegdheid o,n opnieuw een wachtgeld toe te 
kennen had voorbehouden en een beschik
king krachtens dit art. door de Kroon niet 
is genomen . 17 Septe1nber. 

Hin 1lerwet. 
- Koninklijk besluit. , (H inderwet art. 17.) -

De aan concessionarisse opgelegde nieuwe 
voorwaa,•den betuffen een onderdeel van de 
inrichting, waa,·voor geen vergunning is ve,·
leend en hetwelk dus in strijd ,net de wet 
zonder vergunning in werking is. D erhalv e 
hebben ,·eeds hiero,n ·B. en W. die voorwaar
den ten on1·echte opgelegd. 19 Septe1nber . 

G emeeu te belas tlugen. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Aanlegbe

lasting in de gemeente Eind,hoven.) - Geen 
wetsartikel verbiedt den R. v. B. bewijs te 
putten uit de ve,·klaring van den a1nbte
n,ia1·, die de gemeente ve,·tegenwoordigt, ter
wijl de bewijskmcht van zoodanige ve1·kla
ring uitslttitind staat te,· beoordeeling van 
dien Raad. 19 Septe,nber. 

Oll{lerwijs. (Lager) 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken N°. 20121 Afd. B . B. 
aan H eeren Gedeputeerde Staten de-r onder
scheidene p,·ovinciën, betreffende : 1l anstel
ling van kweekelingen ,net acte aan de 
openbare lagere scholen . e5 Septe1n•ber. 

Gemeentebelastingen. 
- A,•resl van den Hoogen Raad. (Verorde

ning tot vervanging van bela.stingbewragen, 
voo1·ko,nende in de wet op de pe,·s. bel. 
1896, door andere belastingbedragen, vo01· 
de gemeente WolphaartsdJijk .) - Nu de eer
ste in art . 31 duodecies, § 2, genoemde be
voegdheid zonder eenige beperking wordt 
verleend en den gemeentelijken wetgeve1· 
dus practisch vrijheid wordt gelaten het wet
telijk bela.stingta,-ief tot minimale b~dragen 
terug te b1·engen, kan het niet worden ge
acht in strijd te' zijn ,net genoemde wetsbe
paling, orn, zooals · art. 8 der vero1·dening 
do el, voo1· een de,· catego?'ielin, waa,·naar in 

de bij art . 31 duodecies opgesomde wetsarti
kel en het vo01·werp der bela.sting naa,· een 
bepaalden grond.slag telkens wordt onder
scheiden het bedrag op nul te bepalen. -
Bij deze opvatting is de bij rnee,·ge,nelde 
wetsbepaling in de tweede plaats verleende 
bevoegdheid geenszins overbodig en het is 
evenmin met die opvat_ting in strijd, dat 
cleze tweede bevoegdheuZ, anders dan de 
eerste, niet geldt voo,· de belastin(J naa,· den 
grondslag 1notor1-ijtuigen. - Dit een en 
ander zou wel het geval zijn, indien het den 
gemeenten v rijstond, k1·achtens de in de eer
ste plaats gegeven bevoegdheid, alle in een 
bepaald artikel genoemde bedragen door nul 
te vervangen, hetgeen practisch op het niet 
heffen 1,an de bet,·effende bela.sting neer
komt. - Deze v,-ijheid moet echter aan de 
gemeenten wo1·den ontzegd, aangezien het 
niet heff en van belasting van verdere st,·ek
king is dan het wijzigen van het bela•ting
ta,·ie f en niitsdien kan in de bevoegdheid tot 
dit laatste die tot het eerste niet liggen op
gesloten. 26 Septen,ber. 

Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art . 228c.) 

-~ Bij de beoordeel ing van den p1-ijs van den 
aan te koopen grond hebb en Geel. Staten 
ten onrechte rekening gehouden niet de om
standigheid, dat de grond ligt vóór de rooi
lijn en dus niet als bouwterrein kan wo,·den 
aangemerkt. Bij die beoordeeling behoort er 
van te wo1·den uitgegaan, dat de werkelijke 
waarde zich in een geval als dit richt naa,· 
het bedrag de,· schadeloosstelling, dat bij 
onteigening doo1· den rechter zal worden 
toegewezen. In ve,·band ,net a1·t . 92 der Ont
eigeningswet zal de onderhavige gi·ond voor 
de beoo'f'deeling van den koopprijs nioeten 
worden beschouwd als bouwgrond. 

21 Septe,nber. 
O)l(lerwljs . (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

1920 a,·t. BS.) - Al wa.s in de opgave bij de 
aanvmge tot stichting' de,· school,· het •getal 
leerlingen op 100 gesteld, zoo is ·e,· toch aan
leiding niet tot toepa.ssing van het 5e lid 
over· te gaan, nu de schoollokaliteiten, doo1· 
het gem eentebestuur als gevolg der aan
vrage, na ,net het schoolbestuur gepleegd 
o·verleg, te1· beschikking de,· vereeniging ge
steld,• sl.echts plaats boden voo1· ten hoogste 
96 l eérlingcn, voó?· welk getal de school dus 
in feite bestemd wa.s. 21 September. 



- Houinklijk besluit. (Lage,· Ondei·wijswet 
1920 art. 18.) - Nu B. en W. , van het 
raa.d.sbesluit tot ve,·mindering der tege1noet
ko11iing aan den belanghebbende 1nededee
ling doende, geen ,nelding hebben gemaakt 
van den datu1n van ingang der verminde
ring en zij dus het madsbesluit onvolledig 
hebben weergegeven, is het niet naar behoo
ren aan den belanghebb ende toegezonden, 
zoodat, n,i niet is gebl eken, dat het ·is open
baa,· ge,naakt, Ged. Staten den belangheb
bende ten onrechte niet-ontvankelijk heb ben 
verklaard in zijn beroep wegens overschrij
ding van den termijn. - Verlaging der te
gemo etko,ning kan sl echts geschieden op 
grond van vermindering van de werkelijk te 
,naken kosten of in verband met de fi nan
rieele o,nstandigheden van den belangheb
bende, doch niet op grond van den finan
cieelen toestand der ge,neente . 

21 September. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - Ged. Staten hebben ten 
onrechte tot opheffing der onderhavige school 
besloten, nu de kans geenszins denkbeeldig 
is, dat bij opheffing tot stichting van een 
bijzondere school ter plaatse zal worden over
gegaan, waardoor de door de opheffing van 
de openbare school te verkrijgen bezuiniging 
v rijwel geheel zou worden te niet gedaan. 

2 Septe1nber. 
Arm enwet. 
- Koninklijk besluit. (Arnienwet art. 40.) -

- Volgens de bewoo'l'dingen van art. 40 kan 
uitsluitend het uitoefenen van invloed op 
de ko,nst van den arnie zelf, wiens onder
steuning in het geding is, tot toepas3ing van 
deze wetsbepaling leiden, en nièt, als in 
casu, het uitoefenen van invloed op de ko1nst 
van den vade1·, om daardoor te geraken tot 
afschuiving van verpl egingskosten van de 
,ninde·rjarige dochter. 28 September. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 34.) -
H et is niet raadzaani, in de instructie voor 
den geneeskundige, ,niet de armenpraktijk 
belast, op te • nemen een bepaling, volgens 
uelke deze vrijheid heeft, de behandeling 
van een z. i. kwaadwilligen patient te wei
geren. - E en kurte duur der ziekenbriefjes 
kon,t aan de billijkheid van de verdeeling 
der op het aantal daarvan gegronde bezol 
diging tusschen de gemeenteartsen ten go ede 
en l evert voor de arnien geen bezwaar van 
beteekenis op . H et bezwaa,·, dat de ar,ne 
als gevolg van dien korten geldigheidswuu1· 
steeds van dokt er kan veranderen, wanneer 
hij zulks belieft, kan worden ondervangen 
door een bepaling, dat in de keuze geduren
de zeke1·en termijn geen verandering kan 
,c01·den gebracht. 28 September. 

Motor• en rljwlelwet. 
- Koninklijk besluit . (Mot.- en Rijwielwet 

art. 3.) - Nu de wegen, waarop het be,·oep 
betrekking heeft, zij het ook bij gedoogen, 
voor het openbaar verkeer openstaan, ?.Oodat 
de Motor- en rijwielwet daarop van 'toepas
sing is, zijn B. en W . in verband met art. 
209 h der Gemeentewet als " belanghebben
de" in den zin van ai·t. 8, 2e lid te be
sehouwen. :!!9 September. 

Armenwet. 
- Koninklijk besfoit. (Armenwet Art. 34 j 0

• 

a,·t . 85.) - H et feit dat aan de gemeente
vroedvrouw in haai· instructie de verplich
ting is opgelegd, d,es11<erlangd hulp te ver
leenen aan alle ,,rouwen, die zich in de ge
meente bevinden, stempelt haai· niet tot een 
v1·oedv1·ouw, belast met de armenpraktijk. 
Daa,·voo,· ware noodig, dat haar bij instruc
tie bijzonde,·e verpl ichtingen ten aanzien van 
de armenpraktijk wa,·en opgelegd, ,net name, 
dat zij aan de armlastige vrouwen kosteloos 
of tegen verminderd tarief hulp ,noest ve,·
leenen . De inspecteur is dan ook niet-ontvan
kelijk in zijn beroep tegen een door den ge-
1neente1·aad bij instructie vastgestelde jaar
wedderegeling voor deze vroedvrouw . 

2 Octob er. 
Ond erwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 

1920 art. 38.) - I ngeval van opheffing der 
betrekking van een der onderwijzers behoort 
de laatstaangestelde onderwijzer voor af
vloeiing in aanrne,·king te komen, tenzij spe
ciale redenen, aan het onderwijsbelang ont
leend, of andere gewichtige omstandigheden 
afwijking van dezen ,·egel zouden rechtvaar
digen. 2 Octobe,·. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen Raad van 

B eroep. ( A ,nbtenarenwet 1929 art. 58 1e lid, 
W et R eservepersoneel landmacht 1905 art. 
36.) - Ontslag uit den. dienst overeenkom
stig art. 36 2° W et Reservepersoneel land
macht 1905 behoeft niet oniniddellijk na het 
eindigen van den tijd, waarvoo1· de officier 
ter beschikking der Koningin was, te worden 
verleend, doch kan ook, ingeval van stil
z-wijgende verlenging van het dienstv,erband, 
na dat eindigen worden gevraagd of ver
l eend. - Van "détournement de po,woir" is, 
,net betrekking tot het ontslag van een offi
cier, die niet meer ter beschikking is van de 
Koningin, all een dàn sprake, indien aan het 
ontslag geen enkel redelijk of oirbaar rno
tief ten grondslag zou l iggen. - Aan het 
onderhavig ontslag, gegeven op grond van 
het feit , dat betrokkene als officier zich niet 
onvoorwaardelijk wenschte te onderwerpen 
aan het voor all e militairen uitgevaardigd 
verbod van den Minister van Defensie, om 
zich aan te sluiten bij, of op eenigerlei wijze 
steun te verleenen aan, vereenigingen op 
fas cistischen grondslag, ligt geen onredelijk 
of onoirbaar motief ten grondslag. 

4 Octob er. 
Onderwijs. (Lager) 
- KoninkJ,ijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 a,·t . 99.) - H et voorschrift, dat de 
aanvrage in Januai·i moet wo}~-n ingezon
den, kan niet in die mate dwinl/01 •\ 01vlen 
geacht, dat 1net buitengewone omstandig
heden, waaraan in een bijzonde,· geval de te 
late inzending van de aanvrage te wijten is, 
in het geheel geen rekening zou 1nogen wor
den ge houden. Nu de aanvrage aanvanke
lijk bij vergissing in J anuari was gezonden 
aan den inspecteur en door dezen aan het 
bestuttr was teruggezonden doch daar nooit 
is aangekomen, kan de aanvmge, daa1·na in 
M aart ingezonden, alsnog in behandeling 
worden genomen. 6 October. 



Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Centralen R aad van 

B eroep. ( A 11,btenarenwet 1929 art. 5 Je 
lid.) - Ontslag van een (vas te) ambtenaar 
(klerk) bij het Gem eentelijk gas-, elect,·ici
teits- en trambedrijf te Ut1,echt in verband 
met een bij den gerncent . ,·einigingsdienst 
plaats gehad hebbende reo,·ganisatie. - Uit 
a1·t. 50 , l id 2, sub b van het "A 11ibtenaren-
1·eglP111 ent 1919" dier ge,neente, welk arti
kel uitsluitená sp1·eekt van ontslag van een 
vasten ambtenaar "wegens 1nindere behoeft e 
aan u•erkkrachten bij den betrokken tak van 
dienst" volgt, dat de doo1· B. en W. vastge
stelde "Afvloeiingsre(Jeling" niet een zoo
danige toepassing mag vinden, dat ontslag 
aan een vasten ambtenaa1· bij den eenen tak 
van dienst wordt verleend uit hoofde van 
mindere behoefte aan werkh·achten bij een 
anderen tak van diens t. - B esluit van B. & 
W. vernietigd. 11 Octob e1·. 

Onderwlj . (Lager) 
- K oninklijk besluit. ( Lage,· Onderwijswet 

1920 Art. 80 j 0
• art . 17. )- E en q_eschikking 

van Ged. Staten tot uitstel der beslissing, 
bedoeld in het 4e lid, is een, zij het voor
loopi(! e, beslissing op het doo,· het school
bestuur ingevolge art. 80 4e lid gedaan ver
zoek en is dus aan te m e1·ken als een besluit, 
waarte(!en ingevolge art. 1"1 beroep open
staat . - De omstandi(!heid, dat tussrhen 
de gemeente en het schoolb estuur een (! e
ding aanhangig ÛI, waa,·in cle rechtspersoon
lijkheid van de instelling, die de school ex
ploiteert , wo,·dt betwist, mocht voo,· Gerl. 
Stat en geen aanleiding zijn de beslissing in 
het bij hen aanhangig geschil op te schorten . 
- Nu in hoo g.~te administ1"atief resso1·t is 
uitgemaakt, dat de aanvrage steun vond in 
art. "12, kan aan dè wet niet de bevoegdheid 
worden ontleend aan een sclwolbestum· als 
eisch te stell en het ve1·schaff en van een 
bankgarantie tot nako1nin(! van eventueel e 
geldelijke verplichtin(Jen. 11 Octobe1· 

Openbare middelen van vervoer. 
- An·est van den H oo(Jen Raad. (Wet Openb. 

l'e1'Voe1·middelen art. 12.) - De t .l.l . : ,,dat 
hij op 1 Juli 1933 des namiádags o,nstreeks 
1.15 ••u1· in de gemeente Leeuwarden als on
derne,ner van een autobusdienst ·L eeuwar
den-Amsterdam en vice-versa via den Af
slititdijk, in welken dienst toen aldaa,· doo1· 
S. v. E. als best,m,·der m et een autobus werd 
r1ereden over den openbaren weg den H -ar
linge1·st1·aatweg, genoemden dienst zonder 
vergunning in werking heeft gehouden" , be
vat met •·oldoende duidelijkheid het telaste
gel egde · it, dat req. op tijd en plaats voor
"'· · ,d er vergunning een autobusdienst 
in werking heeft gehouden . De dagvaarding 
voldoet aan het bepaalde in a,·t. 261 S v. 
Blijkens d e doo1· req .' s gemachtigde voor het 
H of gedane opgaven en gevoerde verdedi
ging, was tro1t1vens het telastgelegde voor 
dien gemachtigde, d·us ook voor verd., vol 
komen d!uidelijk . - N iets verbiedt den rech
ter voo,· het bewijs gebruik te make,i van 
een op het bedrijf van verd. betrekking heb
bende gedrukte dienstregeling betreff ende 
dergelijke autotochten, ook al loopt de t.l.l. 
ove,· een vóó1· het tijdvak, waai·op die dienst-

regeling betrekking hee ft , in werkinrt hou
den van ,een autobusdienst tusschen de be
trokken plaatsen. - H et feit, dat op 1 J uli 
1933 niet een autobus in de gemeente 
L eeuwarden- is gereden, ve1·hinde1·t niet, dat 
dit rijden geschiedde in de u ito ef enin(J van 
d en autobusclienst L eeuwa.1·derv-A ,nsterdam. 
- Uit de gebezigde bewijsmiddel en hee ft 
h.et H of de conclusie kunnen trekken, dat, 
hetgeen req . onden,a,n, het in werking hou
den van een autobusdienst was, waarvoo1· 
geenszins noodig is, dat dagelijks we,·d ye-
1·edcn noch oo k dat langs den weg zich aan
m eldende pe1·sonen wordni vervoe,·d. 

15 October. 
Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit . (Lager Ondenv,jswet 

1920 art. 51 .) - Bij de herbe,·eken"În{f van 
de laatstgenoten jaarwedde ingevolge het 
JBe lid kom en sl echts in aanm e1·king de fac
toren, welke het bed1·ag dr1· jaarwedde be
paalden op het tijdstip van het ontslag. Bij 
deze berekening moeten de,·halvc kinderen , 
geb01-ni nà de opwachtgeldstelling, buiten 
beschouwing blijven. 16 October. 

Gemeentebestuur. 
- I(oninklijk besluit. (Gemeentewet a1·t. 248.) 

- 1'erecht hebben Ged . Staten in ve, band 
niet den zo1·gwekkenden financieelen to estand 
der ge111 eente goedkeuring onthouden aan 
een wijzigi11g der gemeentebegroot ing, strek
kend tot het toekennen van presentiegelden 
en het verst,·ekken van ve1·verschingen aan 
de l eden eener ro,n,nissie van advies inzake 
de uitvoering van d e steunve,·lecning aan 
werkloozen . 16 October. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van het A,nbtenarcnge,·echt R ot

terdam. ( ,1111 btenarenwet 1929 art. 58 Je 
lid.) - Bij een bepaling van mate,·ieel 1·erht 
luidend: ,,De dii-ecteur kan ten allen tijde 
worden geschorst en ontslagen" komt als 
(!rond voor beroep alleen in aanmerkin(! het 
geval, dat het administratief 01·gaan van zijn 
bevoe gdheid een ander geb,·uik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoo,· die 
bevoegdheid is gegeven. Nu het reglement 
schorsing niet opsomt onder de straff en doch 
bepaalt , dat een an,btenaar in afwachting 
van een onhe,-roepelijke besl issing omtrent 
eventueel op te leggen st1·af kan worden 
geschorst, kan de directeur ook alleen w01·
den (! escho1·st indien het orgaan inderdaad 
ernstig ove1'1veegt he,n te straffen. Waai· het 
ontslag niet is gevolgd als straf, doch wegens 
on(feschiktheid, moet het .,chorsingsbesluit 
worden vernietigd. 1"I October. 

Gemeentebelastingen. 
- An·est i·an den H oogen Raad. (Straatbelas

ting in de gemeente Haa1·le1n.) - Voor de 
toepassing van a1·t. 280 Ge111.wet en de dC!.ar
op steunende belastingverordening der ge
meente Haarlem gelden de in een fabri eks
gebouw aanwezi ge machines, to estellen en 
ge1·eedschappen niet als ondenleel van het 
betreffende (! ebouwde eigend<nn. 

· l"I October. 
Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. ( H inde,·wet Art. 8 j 0 • 

art. 15.) - Nu de afkondi(fing ingevolge het 
Se lid iii de aangrenzende gemeente, waai· 



appellante is gevestigd, late,· hee ft plaats 
gehad rlan in de gemeente, waar de inrich
ting zou worden opgericht, moet de termijn 
van 14 ,lagen, in art. 15 bedoeld, gerekend 
wo,·den te lQ(',1en vanaf den dag der af kon
diging in eerstbedoelde gemeente . 

18 October. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspmak van ~n Cenlfral en Raad van 

B eroep. ( A ,nbtenarçnwet 1929 art. 58 Je 
lid. ) - E ervol on(slag als teekenaar in 
dien.~t clc1· P.T.T. wegens ongeschiktheid. -
Op g,·ond van te zij ner kennis gekomen ge
ge,;ens neemt de Centrale Raad ,;an B eroep 
aan, rlat aannemelijk is te achten, dat ge
daagde in het jaar 198/J in strijd 1net zijn 
plicht als ambtenaar aan een aannem er in
l ichtingen lweft ve,·schaft ove,· bepaalde 
punten ,net bet,·ekking tot aanbestedingen 
van wege den dienst der P.T.T. en beslist, 
dat de dfrectew·-generaal de,· P .T .T. be
voegd was gedaagde wegens ongeschiktheid 
eervol ontslag als teekenaar te verl eenen. 

18 Octobe,·. 
- Uitspraak van den Centra/en Raad van 

B e,·oep . ( A ,nbt,narenwet 1929 art . 58 4e 
lid, W et R eser vepersoneel landmacht 1905 
art. 36.) - Eervol ontslag van een ,·eserve
tweed e-luitenant der infant erie ter zake van 
ongeschiktheid om in den verk1·egen rang bij 
het reserve-personeel der landmacht te die
nen. - B e,·oep tegen de Ministerieel e B e
schikking van 10 Maart 1933, Zl e Afd. N ° . 
42 ( ve,·bod van aanûuiting of eenigerlei 
steunverleening aan groepen of ve1·eenigin
gen van pe,·sonen op fa scistischen grondslag) 
is, als zijnde gericht tegen een algemeen ver
bindend voo1'8chrift , niet-ontvankelijk. - On
geschiktheid, bedoeld in art. 36 sub 6° van de 
wet voor het ,·eser.,,epersoneel der landmacht 
1905, is ook dan aanwezig, indien een offi
cie,·, hij moge overigens bekwaam zijn, blijk 
geeft eigenschappen van karakter, geest of 
gemoed te bezi tt en, welke het omnogelijk 
,naken h,e,n als officie·r te handhaven. -
B et,·o kkene heeft een zoodanig gemis aan 
begrip nopens d e plichten van en aan ver
antwoordel-ijkheidsgevoel als officier, ,lat hij 
als ongeschikt moet worrlen aangenierkt o,n 
in den verkregen rang bij het rese,·ve
persortcef ,Je,· landmacht te dienen . 

18 Octob e,·. 
Motor• en rijwielwet. 
- Ar,·est van den H oogen Raad. ( Motor- en 

Rijw.wet a,·t . 25.) - De onde,·scheiding door 
eischer tot tassatie, oorspr. ged., gemaakt 
tusschcn (h(J,>Wijding en botsing ( het toeloo
pcn van den voe tganger op de auto) kan 
hem niet baten. Vaststaat immers, dat ver
we;erder ondc1· de rijdende auto van eischer 
is geraakt en het do et, voor de aansprake
lijkheid volgens art. 25 M otor- en Rijwielwet 
niet ter zake, of dit ongei·al een botsing of 
een aanr;jding m oet worden genoemd. 
(Eenigszins ande1'S, echter met gelijk resul
taat, Proc .-Gcn. B esie,·) . 19 October. 

,Jachtwet. 
- .4.rrest van den Hoog en Raad. (Sr . a,·t. 

180 ; J achtwet 1923 art . 16 .) - M et "vela: ' 
is in de Jachtwet 1928 bedoeld: aan een na
tuurlijk of ,·echtspersoon behno1·end terrein, 

rlat tot het jachtb Jrijf bestemd of geschikt 
is. H et zeestrand,· dat ingevolge art. 577 
B . W. aan den Staat behoort, bezit, gelijk 
ttit de J achtwet zelve blijkt, die beste,nming 
en geschiktheicl. - H et zeestrand als zoorla
nig valt niet onder het begrip "openbare 
wegen en voetpaden" in den zin der· Jacht
wet. - H et H of kon derhal ve zond er nadere 
bewij svoe,'ing beslissen, dat het onderhavige 
zeest,•and valt onder het begTip " veld buiten 
ovenbare wegen of voetpaden" in den zin 
van art. 16 der Jachtwet 1923. - [Adv.
Gen. B erger: a. het is twijfelachtirt of het 
strand niet onde,· wegen of voetpaden moet 
worden gerekend; b. het had aanbeveling 
ve,·dient orn in de t.l.l . (misdrijf van art. 
1 0 Sr.) te omschrijven, van wel ke jacht
overt,·eding de politiebeambten req. verdach
ten; c. het Hof heeft ten om·echte aange
nomen, dat de genoemde politiebeambten, 
toen zij de lantaarn van ,·eq. in beslag wil 
den nemen, verkeerden in d e rechtmc,tige 
uitoef ening hunner bediening. Vast staat, 
dat de pol itiedienaren een overt,·eding der 
Jachtwet' meenden te zien uitsluitend in het 
feit, dat ,·eq. zich op het strand bevond ,net 
een lantaa,·n, met carbid en water· gevuld. 
doch niet ontsto ken. Aan het vereischte, dat 
zij een redelijk geg,·ond vernioeden konden 
ko este,·en , rlat 1·eq. zich aan een overl1'eding 
schuldig maakte, was dus niet voldaan. 

22 Orto ber. 
Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 14 j 0

• 

a,·t. 17. ) - H oewel door de vervanging van 
een snelpers, ged,·even dooi· een el ec tromoto,· 
van 1 pk, door een snelpe,·s, gedreven do01· 
een elect,·omoto,· van 8 pk op zichzelf geen 
im·ichting is ontstaan, welke afwijkt van die, 
waarvoor ,·ceds vroeger ve1·gunning werd 
,,erleend, kan toch de aanvrage betreff end 
de plaatsing van een el ectr01noto1· van 3 pk, 
welke voor de aand1-ijving van ec ,i snelpe1'S 
moet dienen, voldoenden grond opl everen 
tot het stell en van nade,·e voorwaard n ten 
aanzien van deze snelpers, daar d e hinde·r 
van een pers kan worden beïnvlo ed, doo1·rlat 
voo,· het aandrijven beschikt wordt over een 
krachtwe1·kt,tir1 van groote,· vermogen. 

27 Oc!ober. 
Wegenwet. 
- An·est van den H oo gen Raad. (Si·. art. 427, 

6°; Sv. a,·t. 342.) - Van to egan kelijkheid 
voo,· een iede1· in den zin van a1·t. 4 der 
W egenwet is niet reeds sprake, indien ge
dm·ende den aangegeven tijd een ieder in de 
/ eit el-ijke mogel-ijkheid is geweest den we g 
te betreden : dit bet1·eden mo et tevens niet 
weder-rechtelijk zijn gewees t en mag met 
na,ne dus ook n·iet tegen den kenbaa,· ge
maakten wil van den ,·echthebbende zijn ge
schied. - De plaatsing van een bo,·d "ve1·
boden to egang" •voor hoe korten tijd ook 
geschied, onde,·buekt derhalv e het tijdvak 
van dertig jaren van het eerste lid onder l 
van art . 4 van genoemde wet. - [Adv.-Gen. 
van Lier voo,·ts t. a. v. de andere middelen : 
a. de vei·klaring van den getuige: ,,Namens 
verd. is mij in Januari 1934 verzocht een 
landwe gje 01n te ploege,i," heeft de T(an
tom·cchter aldus k"nnen opvatten, dat de 
get . de wetenschap had, dat dcgun die de 



opdracht overb,·acht, dil ' na,nem verd. deed 
en de verklaring behoejt alzoo geen m.eening 
of gissing in te houden. - b. Ofschoon de 
Kantonr. zich beter had kunnen uitdrukken, 
heeft hij kennelijk aangeno,nen, dat bij den 
ploeger het schuldbestanddeel van het straf
bare feit ontbrak en dat daa,·om niet hij, 
maar verd. als ,niddellijke ik,.der aanspra
kelijk is.] 29 Octobe,·. 

Gemeentebestuur. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Sr. a,·t. 

225; G,·ondwet art. 150; Gemeentewet a,·t . 
121.) - De vraag, of een wethouder, die 
een bevelschrift teekent, dat naar den vor,n 
geheel aan de eischen van de Gemeentewet 
voldoet maar zooals he1n bekend is, van on
,ca,·en inhoud is, aldus zoodanig gesclwift 
"valschelijk opnia,akt", ,noet op grond van 
de alge,neenheid dezer woonlen en van de 
geschiedenis van art. 225 S,·. in bevestigen
den zin worden beantwoord. - Het beginsel, 
dat in naa,n des Konings wordt rechtgespro
k,n stelt a,·t. 150 G,·ondwet voor de recht
.spraak in het geheele Rijk voorop: Nergens 
i.s voorgesch,·even, dat uit den inhoud van 
vonnissen of ar/·esten in strafzaken zou ,noe
ten blijken, mat in naam des Konings is 
recht gesproken. 29 October. 

Gel!l~cbleterswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Geldschie

te,·swet a,·t . 25.) - Uit h.et geheel de,· be
palingen ·van de Geldschiete,·swet , in onde,·
ling verband beschouwd, blijkt onmisken
baar, dat de wet zoozeer ttitgaat van de 
gedachte, dat de akte, welke van een geld
uitleening moet wo,·den opgemaakt, door 
gfldschieter en geldleener ,noet onderteekend 
worden, dat moet wo,·den aangeno,nen, dat 
de onde,·Mekening door de u•et tot het op
maken van de cikte wo,·dt gerekend. -
[Anders Adv.-Gen . van Lie,·.] 29 October. 

Ambtenarenwet. 
- Uitspraak Voorzitter A ,nbtenarengerecht 

A mste,·dam. ( A ,nbtenai·enwet 1929 art. 102.) 
- Voor een voo,·ziening als bedoeld in art. 
102 is geen pl,aats, indien en voorzoover die 
voorziening betrekking hee ft op een twist
geding, hetwelk op het oogenblik, waa,·op 
,J c voorziening wordt gev1·aagd, reeds aan
hangig is. - Evenmin kan zoodan·ige voor
ziening worden gevraagd tegen een beslis
sing van B. en W ., ho,ul,end vei·bod aan een 
door hen gesclw,·sten a1nbtenaa,• om tijdens 
de schoi·sing we,·kzaanvheden voor derden te 
-verrichten, nu vaststaat, dat het alsnog tegen 
dcit ve,·bod in te stell en beroep den verzoe
ke,· niet zal kunnen baten, daar krachtens 
de voo1· hem geldende instnu·tie niet B. en 
W., doch de Raad gernepen is te beslissen 
0111 trent een vergunning tot het ve,-richten 
van 1ce1·kz.aamhedcn voo1· derden. 

2 Nove111ber. 
Spoor- 8 11 '1.' ramweg·en. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Spoor

u·cgen beperkte snelheid art. 7; Ge1neente-
1cet art. 168; Winkelsluitingswet art. 3 en 
S,· . a1·tt. 1- 91.) - Aangenom en al dat voor
schriften betreffende het gebi-uik van sta
tionswachtkame,·s betrekking kunnen lw bbrn 
op "den dienst en het geb,·uik van loccial
.spoo,·wegen of van tramwegen" op welk 

stuk art. 7 lid 2 de,· Locaalspoor- en Tram
wegwet den gemeenteraden slechts een be
perkte regelingsbevoegdheid heeft gegeven, 
moet toch worden aangeno"'•~n, dat voor
schriften betreffende het bei " •ikbaar stellen 
van dranken in die wachtkamers daar in 
elk Geval buiten vallen. E en tegenargument 
kan uit art. 8 § 1 aanl.ef en onder e Alg. 
Regl . Vervoe,· niet worden geput. Genoemd 
a,·t. 7 leve,·de derhal •· e voor den gemeente-
1·aad van Huizen gee ,, bel etsel op een tap
ve,·bod (voor den Zondag) voor wachtlokalen 
van loooalspoor- of tramwegen bij verorde
ning vast te stellen. - Het gebruiken, vèr
koopen, te koop aanbieden, ten geschenke 
geven, toedienen of op eenigerlei andere 
wijze verst,·ekken van d,·anken op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waartoe 
wachtlokalen van locaalspoor- of t,·amwegen 
1noeten worden gerekend - kan de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid be
t,·eff en. - Het niet-van-to epassing zijn van 
de bepalingen de,· Winkelsfoitingswet op 
openbare middelen van vervoe,· en restau-
1'ants in stations voorzoover leveringen aan 
,·eizigers betreft, brengt geenszins mede, dat 
het v,erstrekken van dranken op Zondag in 
die im·ichtingen als een onaantastbaar recht 
buiten de regel ingsbevoegdheid de,· gemeen
teraden zoude vcillen, en dat niet andere 
dan bepalingen van winkelsluiting betref
fende die inrichtingen zouden mogen wo,·
den gemaakt. - H et strafbaar stellen van 
het toelaten van bepaalde handelingen, niet 
bij wege van eene alge,neene bepaling van 
deelne,ning van strafbare feiten, maar als 
een zelfstandige strafbaarstelling, betreft 
geenszins bepalingen de,· acht eerste titels 
vcin het Eei-ste Bo ek W . v. Strafr. 

5 N o,,ember. 
Gemeentebestuur. 
- A,·rest van den Hoogen Raad. (Wet Spoor

wegen bepei·kte snelheid a,·t. 7: Gemeente
wet art. 168 ; Winkelsluitingswet art. 3 en 
S,·. a,·tt. 1-91.) - Acingenomen al dat voor
schriften betreffende het gebi·uik van sta
tiomwcichtkamers betrekking kunnln hebben 
op "den dienst en het geb,-uik van locaal
spoorwegen of van ti·cin,wegen" op welk 
stuk art. 7 lid 2 de,· Locaalspoor- en Tra11,
wegwet den ge,neente,·aden slechts een be
perkte ,·egelingsbevoegdheül heeft gegeven, 
moet toch worden aangenomen, dat voor
sch,•if ten betreff ende het be.schikbaa,· stellen 
van dr•anken in die wachtkamers daar in 
elk geval buiten vcillen. Een tegenargument 
kan itit art. 8 § 1 aanhef en onder e Alg. 
R egl. Vervoer niet worden geput. Genoemd 
art. 7 leverde derhalve voor den gemrente-
1·aad van Huizen geen beletsel op een tap
ve,·b od (voor dln Zondag) voor wachtlokalen 
van locaalspoo1·- of traniu:egen bij 1,·ero1·de
ning vast te stellen. - Het gebruiken, ver
koopen, te koop aanbiede1", ten geschenke 
geven, toedienen of op eenige,·l ei andere 
wijze vei·strekken van dranken op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waartoe 
wachtlokalen van locaalspoor- of tramwegen 
11ioeten wo,-den gerekend - kan de open
bare orde, zedelijkheid of gezondheid be
treffen. - H et niet-van-toepassing zijn van 
de bepcilingen de,· Winkelslititingswet op 



openbare 1niddelen van vervoer en ,·estau
rants in stations voorzoover leveringen aan 
reizigers betreft, brengt geenszins ,nede, dat 
het v,erstrekken van dranken op Zondag in 
die im·ichtingen als een onaantastbaa,· ,·echt 
buiten de regel ingsbevoegdheid der ge,neen
teraden zoude vallen, en dat niet ande,·e 
dan bepalingen van winkelsluiting betref
fende die inrichtingen zouden rnogen wor
den ge,naakt. - H et straf baar stellen van 
het toelaten van bepaalde handelingen, niet 
bij wege van eene alge,neene bepaling van 
deelne,ning van strafbare feiten, ,naar als 
éen zelfstandige strafbaa,·stelling, betreft 
geenszins bepalingen der acht eerste titels 
van het Eerste Boek W. v. Stra/r. 

5 N ove,nber. 
,v111kelslultlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet Spoor

wegen bepe,·kte snelheid art . 7; Ge,neente
wet a,·t. 168 ; Winkelsluitingswet art. 3 en 
Sr. artt. 1-91.) - Aangeno,nen al dat voor
schriften betreffende het gebruik van sta
tionswachtka,ners betrekking kunnen hebben 
op "den dienst en het gebruik van locaal
spoorwegen of van tra,nwegen" op welk 
stuk art. 7 lid 2 der Locaalspoor- en Tram
wegwet den ge,neenteraden slechts een be
perkte regelingsbevoegdheid heeft gege·ven, 
,noet toch worden aangeno,nen, dat voor
schriften betreffende het beschikbaar stellen 
van clranken in die wachtka,ners daar in 
elk geval buiten vallen. Een tegenargu,nent 

Arbeidswet. 
- Besluit tot nadere w1J z1gmg van het Werk

tijdenbesluit voor winkels 1932 (Koninklijk 
besluit van 11 Maart 1932, Stbl. n°. 84). 

S. 605. 28 November. 
Onderwijs. (Hooger) 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig a rtikel 157 der hooger-onderwijswet 
van de afdee ling gymnasium van het Onze 
Lieve Vrouwe lyceum te Breda. 

S. 606. 28 November. 
Ambtenarenwet. 
- Besluit tot vernietiging van het beslu it van 

den raad der gemeente Simpelveld d.d. 31 
Augustus 1934, n°. 26, waarbij werd beslo
ten de verordening tot regeling van de 
rechtspositie der ambtenaren in dienst dier 
gemeente te wijzigen en aan te vullen. 

S. 607. 28 November. 
Loterijen. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Zal tbommel dd . 15 November 1934, N°. 
1811 , waarbij aan de tijdelijke winkeliers
vereeniging ter gelegenheid van St. Nico
laas 1934 a ldaar toestemming is verleend 
tot het aan leggen en houden van een loterij. 

S. 608 . 29 November. 
Rijksam btenareu en -werklieden. 
- Besluit tot nadere aanvulling en wijziging 

van het Ambtenarenreglement Rijks hoogere 
burgerscholen . S. 609. 30 November. 

- Beslui t tot wijziging en aanvulling van het 

kan uit art. S § 1 aanhef en onder e Alg. 
R egl. Vervoer niet worden geput. Genoe,nd 
a,·t. 7 l everde derhalve voor den ge1neente
raad van H uizen geen belets-el op een tap
verbod (-,;oor den Zondag) voo,· wachtlokalen 
van locaalspoor- of t,·a,nwegen bij verorde
ning vast te stellen. - H et gebruiken, ver
koopen, te koop aanbieden, ten geschenke 
geven, toedienen of op eenigerlei andere 
wijze verstrekken van d1·anken op voor het 
publiek toegankelijke plaatsen - waartoe 
wachtlokalen van locaalspoo1·- of t,·amwegen 
,noeten worden gerekend - kan de open
ba,·e orde, zedelijkheid of gezondheid be
treffen. - Het niet-van-toepassing zijn van 
de bepalingen de1· Winkelslui tin gswet op 
openbare ,niddelen van ve,·voer en restau
rants in stations voorzoover leveringen aan 
1·eizigers betreft, brengt geenszins 1nede, dat 
het verstrekken van dranken op Z ondag in 
die inrichtingen als een onaantastbaar recht 
buiten de regelingsbevoegdheid der ge,neen
teraden zoude vallen, en dat niet andere 
dan bepalingen van winkelslui ting betref
fende die inrichtingen zouden rnogen wor
den gernaakt. - H et strafbaar stell en van 
het toelaten van bepaalde handelingen, niet 
bij wege van eene algemeene bepaling van 
rl,eelne,ning van strafba,·e f eiten, ,naar als 
een zelfstandige strafbaa1·stellin g, betre ft 
geen.szins bepalingen de,· acht eerste titels 
van het Eerste Boek W . v . Strafr. 

5 Nove,nber. 

Ambtenarenreglement Rijkskweekscholen en 
Rijksnormaallessen. S. 610. 30 November. 

- Besluit tot wijziging en aanvull ing van het 
Ambtenarenreglement Rijksleerscho len en 
Rijks lagere scholen . 

S. 611. 30 November. 
'fractatcu. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 1 Juni 1934 te San
tiago de Chile tusschen ederland en Chili 
gesloten verdrag tot regeling door m iddel 
van clearing van de cred ieten voortvloeien
de uit het handelsverkeer tusschen beide 
landen, a lsmede van de daarbij behoorende 
op 6 Juli 1934 tusschen den Tijdelijk Zaak
gelastigde der Nederlanden te Santiago de 
Chile en den Chileenschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gew isselde nota's. 

S. 612. 30 N ovember. 
In- , uit- en doorvoer. 
- VVet tot regeling van den invoer van draad

nagels, draadkrammen, getrokken ijzerdraad 
en van prikkeldraad. 

S. 613. 30 November. 
- Wet tot regeling van den invoer van aal 

of pal ing. S . 614. 30 November. 
- "\Vet tot regeling van den invoer van zak-

doeken en overhemden. • 
S. 615 . 30 November. 

- Wet tot regeling van den invoer van gort. 
S. 616. 30 ovember. 

- Wet tot regeling van den invoer van haar
den, kachels en haardkachels. 

S. 617. 30 November. 



INHOUD 

H et cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel pa pier . 

Onderwijs. (Lag·er) 
- H oninldijk besluit . (Lage,· Onde,·wijswet 

1920 art. 88.) - Al rnoge bij de opheff ing 
van de betrekking van onderwijzer in het 
al17e,neen als regel wo"den aangenornen, d,at 
de l'aatstaangestelde lee1·kracht het eerst voor 
afvloeiing in aan,nerking ko,nt, zoo kunnen 
toch in een bepaald geval zich o,nstandig
heden voo1·docn, die afwijking van dezen 
regel rechtvaardigen. A ls zoodanig wordt in 
casu aangernerkt de uitgesp"oken voor keur 
de,· ouders voo,· een jongeren onderwijzer. 

6 N overnber. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den Central en R aad van 

B eroep . (A 1nbtrna1·enwet 1929 m·t. 8, 2e lid 
sub a.) - Een doo,· den divisie-cornrnandant 
de,· K on. Ma,·echaussee in beroep genornen 
bc•luit bet,·effend beoo,·deeling van de ge
srhiktheid van een wachtrneester voor bc
kl eeding van den naast-hoogeren rang ,noet 
worden aange,nerkt als een besluit geno1nen 
in adrninistratief beroep, bedoeld in a,·t. 3, 
Ze lid sub a. H et A 1nbtenarenge11eeht te 
's-G,·avenhage had, als zij nde onbevoegd van 
het beroep kennis te ne,nen, art. 70 behoo
ren toe te passen. - De Cent,·al e R aad, be
sl issende of i . c. van feiten of onistandig
heden is geb leken, wel ke rechtvaardigen het 
uitb1·engen van een beoordeeling als is ge
schied, beoordeelt niet de doel,natig heid, 
doch uitsluitend de rechtm,a.tigheid van den 
getro ff en ,naatregel . 8 N o-i·em be,· . 

Drankwet. 
- K oninklijk beslitit. ( D rankwet S . 1981 n°. 

476 Art. 21 j 0
• a1·t. 3.) - Afgezien van het 

feit, dat een voorstel als in a.rt . 21 bedoeld 
dooi· Ged. Staten niet is gedaan, is voor 
toepassing van di t wrt. geen plaats in het ge. 
val van een uit twee bebo,iwde kornmen 
be.staande ge,neente, waar de eene ko,n ± 
3800 en de andere ± 5000 inwoners telt. 

8 Noveniber. 
Ra1lloreglement. 
- An·est van den ll.oogen R aad. ( R adio

R egl ement art. 2.) - Uit de in het vonnis 
opgeno,nen bewijsmiddel en heeft de R echt b. 
al• bewezen kunnen aflliden, dat verd. op 
tijd en plaats in de t.l .l. a.angegeven een 
radio-elec trische inrichting heeft gebntikt als 
in de t. l.l. omschreven. - [Ald,~s ook Adv.
Gen. van L ie,·; deze echter ambtshalve: ,:n 
de t.l. l . wordt als el e,nent van de overtre
ding gemist, dat ook niet is verleend een 

voorloopige rnachtiging van den Directeur
Generaal de,· P. T . T . ( 4° sub b K. B. van 
9 M ei 1930 S . 159). H. R. bepaalt zich tot 
behandeling van het niiddel naar zij n strek
king.] 12 November . 

Landbonwcrislswet. 
- A n·es t van den H oo gen Raad. (Landb .

Crisiswet 1938 art. 81. ) - Waar de bijko
rnende straf van verbeurdve,·kla,·ing van 
vrachtauto en rogge, krach tens art. 81, 8 
der L andbouwcrisiswet 1933 S . 12 61 all een 
mag worden opgelegd t. a. v . voorwerpen, 
den veroordeelde toebehoo,·ende, waa,·,nede 
of ten aanzien waarvan de overtreding is ge
pl eegd, is het vonnis , nu daa,'i.n niet ·is be
sl is t , dat de 1Jerbeurdve1·klaarde voonverpen 
den veroo1vleelde toebe hooi·en, terwijl in de 
bewijs·rniddelen niets voorkornt, waaruit zulks 
kan wo,·den a fg eleid, wat de opgel egde straf 
betref t niet naa,• den eisch der wet rnet 
,·edenen onikleed. 12 N ove,nber. 

Gemeentebestuur. 
- A ,·,·est van den H oogen Raad. (Ge,neente

wet art . 168; S,· . art . 240 bis) . - De vraag 
is sl ech ts t e,· zake van wel k bewezenverklaa;rd 
f eit aan req . st,·af is opgel egd en niet -
zooals het eerst e middel veronderst el t - wat 
is telastegel egd. - D e bepaling van a,·t . 120a 
der A . f>. V. van H eerlen },e.eft bet,•ekking 
op het in verkeer brengen van ,niddelen ter 
vo01·kwning of ve1·sto,·ing van zwangerschap. 
De aard en ornvang van de gevolgen van 
dit in-ve,·keer-brengcn kunnen - ,nede i.v .m" 
plaatselijke ornstandigheden - zoodanige 
zijn, dat bepalingen deswege geacht moeten 
worden niet enkel bijzondere belangen der 
ingezetenen, dor h met narne ook de open
ba,·e zedelijkheid en gezondheid te kunnen 
betr·e/f en. - Daartegenover kan etn beroep 
op de a,·tt. 240bis, 451ter en 451quater Sr. 
niet worden gedaan, daa,· uit deze artikel en 
zeker niet volgt, dat h.et door de onderhavige 
verordening ve,·boden i11rverke.er-b"engen 
onde,· all e omstandigheden zou vallen buiten 
de openbare sf eer, doch slechts, dat de we/
geve,· een voorziening als door de geml ente 
ge t,·o ff en al thans niet voor het geheel e R ijk 
ve,·eischt heef t geac ht. - [Anders Adv.-Gen. 
v . L ie,· .] - D e Recht b. het standpunt in
neniende, dat om van ,niddelen tot voor
koming van zwan ge,·schap t, kunnen spre
ken voorwe1·pen naar hun aard daartoe be
stemd rnoeten zijn, heeft dit laatst e op gro11d 
van des kundigen-ver klaringen aangenomen, 



ondank,; de bij de middel en gevoegde 
"speciale waa,·schuwing", dat de bewmte 
artikelen waren ter voorkoming van onge
wenschte ziekten. 12 N ove,nber. 

.Armenwet. 
- K oninklijk besluit . ( Armenwet Art. 30 j 0

• 

art. 39.) - Al is het bu,·gerlijk a1'1nb estuur 
te B . blijven d,oorgaan den ar,nlastige ,net 
een bedJrag per week te ondersteunen na zijn 
opne1ning in een gesticht te P ., zoo is er 
toch, nu de ar1nlastige niet d,oo1· dit bestuur 
in het gesticht te P. is geplaatst in den zin 
van a,·t. 80, geen sprake van uitbesteding 
<i,oo,· of vanwege de ge,neente B., tengevolge 
waa1'Van dez e gemeente geacht zou ,noeten 
word n de woonplaats van den ar,nlastige te 
zijn gebleven. - Waa,· ,noet worden aange
nomen dat de patiënt bij zijn konist in het 
gesticht te P . geestelijk niet in staat was tot 
het vestigen van een hoofdverblijf , kan geen 
gemeente als woonplaats in den zin van art . 
39 worden aangewezen. 13 Nove1nber. 

- Koninklijk besluit. (A.rme111wet art. 80) . -
W anneer het bestuur eener ge11,eente een 
ingezetene, die in eigen onderhoud voorzag, 
in een ande1·c ge,neente onderbrengt, tenge
volge waarvan hij buiten verdiensten geraakt 
en op onde1'8teuning is aangewezen, ko,nen 
de kosten daarvan overeenko,nstig de tweed e 
zinsnede van art. 30 voor rekening van eerst
bedoelde ge11ieente. 13 Nove1nber. 

Gemeentebelastln g·en. 
- A1'1·es t van den Hoog en Raad. (Hondenbe

lasting in de gemeente Bloe1nendaal) . - De 
Gemeentewet houdt, buiten het voorschrift 
van art. 286, geen enkel e beperking in van 
de bij a,·t. 277, l etter h, aan de ge,neenten 
gegeven bevoegdheid, een belasting op hon
den te heffen, en verzet ,nitsdien zich er niet 
tegen, dat, ,net inachtne,ning ove,·igens van 
bedorld voorschrift, de heffing wordt ge-
1·egeld in die,· voege, dat belastingplichtige 
is hij, -die als ve1·zo1·ger een hond houdt, ook 
al is hij geen eigenaar. -- H et eerste lid van 
a1·t. 3 cler verordening stelt geheel alge,neen 
den belastingplicht voor iede1·, die in de 
gemeente, hetzij als eigenaar, hetzij, gelijk 
belanghebbende, als ve1·zorger, een hond 
houdt . - H et tweede lid beperkt den be
lastingplicht geenszins tot leden van het ge
zin, die ,een hond in eigendom hebben; 
ini,ners laatstgenoemd lid bepaalt niet anders, 
dan dat, indien een hond aan een lid van 
het gezin toebehoort, het hoofd van het 
gezin ook voo,· dien hond belastingplichtig 
is, zoodat de grondslag van den belasting
plicht volgens het enste lid onaangetast 
wordt gelaten. 14 Novembc1·. 

Ambtenarenwet. 
- Vi tsp1·aak van den Centralen Raad van 

B eroep. · ( A 1nbtenarenwet 1929 Art. 3 lid 8 
j 0

• lid 2 sub a.) - Nit het scheidsgerecht 
onbevoegd was ·van het ititgestelde be1'0ep 
kennis te ne1nen, hee f t het te,·echt klager 
niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep. 
H et had ,leze beslissing echter nioeten gron
den 07> deze onbevoegdheid en niet op de 
overweging, dat de voorgeschreven beroevs
termijn niet was in acht geno,nen . - Waar 
het geven van zulk een beslissing bij uit
sluiting mede behoort tot de aan het scheids-

ge1•echt opgedragen taak, is de Gen e 
Raad van B eroep ingevolge het bepaald bij 
a,·t. 3, lid 3 j 0 lid 2, sitb a de,· A . W. 9 
bevoegd van het tegen de uitspraak van et 
scheidsge,·echt ingestelde beroep kennis e 
nem,en. 15 Nove,nb . 

- Uitspraak van den Centralen R aad v1i 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 Art. 58 Je l"i 
R egl . ,nilitaire landmacht Art. 21 sub e.) 1 
l ngevolge de bepaling van art. 21, s,ib \ 
van het "Regle,nent militaire land,nacht' 
staat voor een ontslag k1·achtens dit artikel 
ititsluitend te,· beoo,·deeling van den Minis
te1· van Defensie of een betrokken militai1· 
zich aan onzedelijkheid heei t schitldig ge
maakt. - De Minister, die zoodanig oordeel 
was toegedaan, ,noest op dien grond ontslag 
geven. - Van détournement de pouvofr zou 
slechts sprake kunnen zijn, indien een on
redelijk of onoirbaar ,notie/ tot 's Ministe,·s 
oordeel had geleid, hetgeen i. c. is uitge
sloten. 15 N ove1nber. 

Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (H indm·wet art. 6). -

Aan het voorschrif t van het 1 e lid (,,t en 
spoedi gste") is niet voldaan, nu de kennis
geving, bed,oeld in het 2e lid, plaats vond 
op 6 Octob e,·, de zitting, bedoeld in a,·t. 7, 
op 20 Octobe,· werd gehouden, en de kennis
geving, bedoeld in het Je l id, eerst geschied
de op 16 October. 16 Noveniber. 

0111lerwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 51). - A,·t. 51 bevat geen bepa
ling voo1· het geval, dat gelijktijdig inko11i
sten, al.s in het 5e lid onder a en b ge
noe,nd, Mor den belanghebbende genoten 
worden. H et is dan ook niet geoorloofd de 
regeling van art . 51 aan te vull en ,net een 
, ·e geling , zooals het W achtgeldbesluit voo,· 
bu1·gerlijke Rijksanib tenaren (K. B. 3 Aug. 
1922 S . 479) in art . 6 s·ub c bevat . 

16 November. 
,v onlng·wet. 
- J(oninklijk besluit . (W oningwet Art. 38 j 0

• 

a,·t. 40). - De in art. 40 aan Ged. Staten 
gegeven opdracht is van dwingenden aard. 
H eeft de Raad binnen den in art. 38 2e lid 
beMelden termti.jn van een jaar niet een 
nieuw plan aan de goedkeu1·ing van Ged. 
Staten onderworpen, dan is hij d·,is to t vast
stelling daarvan niet ,neer bevoegd en gaat 
zijn taak in dezen over op Ged. Staten. 

19 Nov em ber. 
Openbare mid<lelen van vervoer. 
- Arrest van den H oogen Raad. (K. B. 13 

J uli 1880, S . 121 art. 5 L; Sr. art. 2.) -
H et is i. c. niet twij felachtig, dat gereq ., die 
dienstdoende als besti,urder van een auto bus 
van Wijk bij Duurstede naar Amersfoort en 
omgekeerd, niet heeft voldaan aan de hern 
bij art. 5 L ., lid 3 van het K. B . van 31 
J uli 1880 opgelegde verplichting, het straf
baar fei t in Nederland hPef t begaan. - Dr 
toepasselijkheid van de Nederlandsche Straf
wet wo,·dt. in de artt. 2 vlg . Sr. ge,·egeld. 
De strafbepal.ing zelve, i. c. art. 5 L i. v. rn. 
a,·t. 12 l id 5 W et Openbare V ervoermidde
len, behoeft niet den eisch te bevatten, àat 
de ove,·t,·eding in Nederland is gepleegd. 

19 Nove,nber. 



Gemeentebelastingen. 
- Ar,·est van d,en Hoogen Raad. (Wegbelas

ting in de ge11ieente Z wijndrecht. ) - Op 
grond van de feiten, dat het 105 ,neter lange 
terrein van belanghebbende ,n,et een stuk 
te,· lengte van ong~ee,· 141/2 meter, welk 
stuk bijbehoorend erf is van belanghebben
de's gebouwd,en eigendo,n, ,·aakt aan den 
hierbedoelden openbaren weg der gemeente, 
heeft de R. v . B. op juiste gronden uitge
maakt, dat belanghebbende's terrein aan den 
bedoelden weg bel endt en hieraan doet niet 
af, dat het stuk, waarmede het terrein aan 
den weg grenst, tevens uitgang op den weg 
geeft en niet tot andere doeleinden strekt . 

21 Nove,nber . 
Openbare middelen van vervoer. 
- Ar,,est van den H oogen R aad. (,,Autobus" 

,,openbare ,niddelen tot vervoer van pe,·so
nen" in de W et Openbare Vei·voermiddel en 
- ,,R echts beslissingen" in ko,·t geding.) -
Uit het bestr,eden a,.,.est blijkt niet, dat het 
H of bij zijne beslissin g is uitgegaan van een 
ande1·e beteekenis van den te1"1n ,,autobus" 
dan waarin de W et Openbare Vervoermidde
len dien term bezigt . - H et H of heeft nie t 
voorbijgezien dat onde,· ,,openbare ,niddel en 
tot vervoer van personen" in die wet slechts 
worden verstaan voertuigen, die bestemd zijn 
o,n geregeld langs een bepaalden weg de 
personen, die zich daarto e aamnelden, te 
vervoe1·en, daar· het besl ist dat voo1·shands 
genoegzaam is gebleken, dat v . d. Laan al
thans aan een deel van de door hem ge
exploiteerde auto's die bestemming wèl heeft 
gegeven . - 's Hofs uitlating dat voor de 
toepassing van art. 15 de,· wet niet noodig 
is, dat het vervoer op vaste tijdstippen ge
schiedt, is sl echts een beschouwing ten over
vloede, daar het Hof t evens vaststelt dat 
i. c. het vervoer op vas te tijds tippen ge
schiedt, zoodat de tegen deze 1·echtsbeschou
wing gerichte grief geen onde,·zoek ve,·eischt . 
- ( Adv.-Gen. W ijnveldt bovendien: D e mee
ning namens verweerster in cassatie b# plei
dooi aangevoerd, dat i.c. doo,· het H of geen 
rechtsbeslissing gegeven is, waar het een 
uitspraak in kort geding betreft, zoodat reeds 
daa1'0m het be,·oep in cassatie zou moeten 
worden verwo,·pcn, is niet juist. Al betreft 
het i. c. slechts een voorziening in voor,·aad, 
niettemin zijn doo,• het H of zeer zeker 
rechtbeslissingen gegeven door zijn uitleg
ging van verschillende bepalingen der W et 
Openbare V e,·vo r,·m iddel en.) 

22 November. 
,ivarenwet. 
- Ar,·est van den H oogen Raad. ( W a,·enwet 

artt. 1, 14 en 24) . - Van de bewezenver
klaring is uitgezonderd, dat het hier (/Old 
een eet- en drinkwaa,·. Dit voorbehoud kan 
gereedelijk aldus ,vorden opgevat, dat de 
bewezen,·erklaring sl echts in zooverre va.n de 
t.l.l. afwijkt, dat daarin in plaats van "een 
hoeveelhe-id van een eet- of drinkwaar" is te 
lezen "een hoeveel heid 'Van een waar." 
[Anders Adv.-Gen . van Lier.] - De grief, 
dat niet blijkt, dat ,net betrekking tot de 
monsterne,ning art. 24 der W arenwet is in 
acht genomen gaat niet op, omdat de ,non
sterneming, die hee ft plaats gehad sl echts 
heeft gestrekt om na te gaan, of de waar 

was van zoodanige samenstelling, dat zij ge
schikt rnoest wo,·den geacht vaste mel kpro
ducten te vervangen, hoedanige monste,·
neming nie t valt onder a,·t . 24 voornoemd. 
[A nders Adv.-Gen. van Lier.] - A1·t. 2 van 
het Besluit op vaste m elkproducten (S . 1932 
n°. 57 ), zooals dit ingevolge de laatste wij
ziging (K . B. 1933, S. 275) luidt , kan geen 
steun vinden in de Warenwet, met name niet 
in art. 14 die1· wet . In het eerste lid van c/Jit 
artikel niet , omdat - anders dan daar van 
den al ge,neenen ,naatregel wordt ve,·wacht 
- niet een aanduiding wordt vastgesteld, 
doch slechts svrake is van een naa111. waar
voor door Ons toestemming wordt verleend 
en voorts niet wordt aangegeven aard of 
samenstelling van de waar, maar sl echts 
sprake is van waren, die in aa,·d of samen
stelling gelij ken op zekere ande1·e waren of 
ten doel zouden kunnen hebb en deze te ver
vangen. H et steunt ook niet op l id 3 van 
a1·t . 14, omdat dit lid sl echts de mogelijk
heid opent, dat voo,• de aanduiding ,net een 
naa,n, waaruit de aard en de samenstelling 
van een waar niet of niet voldoende blijken, 
de koninklijke toestemming wordt vereischt , 
dus slechts mogelijk maakt het voeren van 
dien bepaalden naam, met vrijlating dan 
echter van den handel onder een anderen 
naam, van de koninklijke toest emming af
hankelijk te stellen. 26 November. 

Gemeentebestu ur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Gemeente 

wet art . 195; Wet R. 0. art. 44.) - Op 
overtreding o. a . van a,·t . 195 A . P . V. van 
illkmaar wo,·dt bij a1·t. 208 van die ver
ordening als straf bed,·eigd een geldboete 
van ten hoogste twintig gulden, terwijl vol
gens a,·t . 201 de voorwerpen waarmede een 
overtreding is gepleegd kunnen wo1·d,en ver
be·urd verklaard. - B edoeld art. 201 mist 
rechtskracht, daar het - door de mogelijk
heid van verbeurdverklaring nie t te bepe,·
ken tot voo,·werpen, welke den veroordeeld,e 
to ebehoo,•en - de doo,· art. 195 Ge11ieente
wet getrokken grenzen overschrijdt. - Mits
dien stond i. c. - waa1· het een straf1·echter
lijk meerderjarig persoon geldt en derhalve 
nimmer een andere straf dan geldboete van 
ten hoogste twintig gulden kon worden op
gelegd - ingevolge art. 44, l id 2 Wet R. 0. 
hooger be,·oep niet open en heeft de R echtb. 
1·eq. terecht in zijn be1·oep niet-ontvankelijk 
verklaard. - [Adv.-Gen. van Lier boven
dien: D e Ambtenaar 0. M., die ook in h . b. 
was gekomen, had mede daarin niet-ontvan
kelijk moeten worden verklaard. Concludeert , 
dal de H . R . zulks alsnog zal doen.] 

26 November. 
Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lage,· Onderwijswet 

.1920 art. 19 .) - Nu tegen het beslnit van 
Ged. Staten, waa,·bij wordt bevolen het tref
fen van een regeling omtrent de to elating, 
geen beroep is ingesteld en het kracht van 
eindbesl issing heeft verkregen, kan tegen de 
goedkeuring door Ged. Staten van de ove,·
eenkomstig dit bevel vastgestelde regelin g, 
tegen welker inhoud geen bezwaar wo,·dt ge
maakt, niet met vrucht wo,·den opgekomen 
op grond van het niet wenschelij ke van zoo
danige regeling. 27 Novem ber. 



Armenwet. 
- Koninklijk besluit . ( Annenwet art . 40.) -

Van afschuiving kan niet worden gesproken, 
nu het burge,·lijk armbestuur tot terugzen
ding van de armlastige naar het gezin waar
in zij thuis behoorde, ger echtigd was als ge
volg van een ,net haar vader indertijd ge0 

,naakte afspmak. 27 Nov embe1·. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit . (Lage,· Onderwijswet 

1920 art. 22 .) - 1'en om·echte hebben Ged. 
Staten bevolen de opheffing van een 68 
l eerlingen tellende school, nu een bezuini
ging 1>an werkelijke beteekenis daarvan niet 
het gevol g zal zijn, i11i1ners voor de gemeente 
de uitgaven ee,·der zullen vermee,·deren dan 
verminde,·en en de bezuiniging voor het 
R ijk sl echts gering zal zijn. 27 Novemb er. 

Wonin g·wet. 
- Koninklijk besluit . (Woningwet art. 1.) -

T erecht hebben Ged. Stat en goedkeuring 
onthouden aan een raadsb esluit tot intrek
king van bepalingen der bouwverordening, 
die de st?-ekking hebben te voo,·komen, dat 
aan wegen buiten het uitbreidingsplan eene 
intensieve bebouwing ontstaat, temeer daar 
niet te verwachten is dat, zooals de Raad 
had betoogd, de handhaving van bedoelde 
bepalingen tengevolge zal hebben, dat de 
bouw van woningen voor het minst draag
krachtige deel der bevolking in noemens
waa,·dige mate zal worden bemoeilijkt. 

27 November. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Vergun

ningsrecht in de gemeente Eygelshoven). -
D e bepaling, dat bij het verleenen van een 
vergunning voor een nieuw bedrijf voor de 
ee?"Ste maal een vergunningsrecht van hon
derd gulden verschuldigd is, vindt hierin 
zijn grond, dat voor een nieuw bedrijf een 
maatstaf voor de be1·ekening van het ver
gunningsrecht naar de huurwaa,·de in ver
band ,net den omvang van het bedrijf, zooals 
geschiedt bij vergunningen voor niet nieuwe 
bedrijven, vooralsnog ontbreekt. - I ndien 
de vergunning voor een nieuw bedrij f tus
schentijds wordt väleend, behoort de bere
kening van het recht bij kwartalen te geschie
den, immers het rekening houden met den 
tijdsduur, waarove,· de vergunning loopt, 
heeft evenzeer zijn reden bij het naar een 
vast bedmg be,·ekende recht, verschuldig.d 
wegens de voor een nieuw bedrijf verleende 
vergunning, als bij het naar de gewone ,·e
gelen be,·ekend recht voor de vergunningen 
voo,· niet nieuwe bedrijven. - W et en ver
ordening schrijven voor een tusschentijds ver
leende vergunning ook in het algemeen voo1· , 
dat het recht bij kwartal en wordt berekend, 
zonder een uitzond ering t e maken ten aan
zien van een vergunning voor een nieuw be
drijf. 28 November. 

Hind erwet. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 2 I bis 

j 0
• art. 11 .) - Bij het beoordeelen van een 

aanvrage om vergunning voor een onder a'rl . 
2 I bis vallende pompinstallatie ten behoeve 
van een duinwaterleiding ,nogen niet buiten 
aanmerking blijven bezwaren, ontl eend aan 

vrees voo,· uitdroging van het omliggend 
te,-rein, wel ke van het in werking zijn dier 
installatie zou zijn te verwachten . 

30 No vember. 
Gemeentebestuur. 
- Koninklijk besluit. (Gerneentewe t a1·t. 248) . 

- I n het f eit dat de uitgaven van een ver-
eeniging voo,· wijkverpl eging als gevolg der 
t egenwoordi ge tijdsomstandigheden zijn ge
stegen en de inkomsten daarm ede geen ge
lij ken tred houden is voor de gemeente geen 
voldoende grond gelegen tot verhooging van 
het gemeentelijk subsidie, nu andere midde
len tot vermeerdering van inkomsten aan 
de ve,·eeniging ten dienste staan, en vermee,·
dering van uitgaven doo,· verhoogin g van 
subsidies door de gemeente in de huidige 
omstandigheden moet worden venneden. 

1 Dece1nbe1·. 
Motor- eu rljwielwet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( M ot.- en 

R ijw. R eg/. art. 8.) - Indien in verband 
met bijzondere omstandigheden t. a. v . een 
bepaalden weg [i. c. doo1· de aanwezigheid 
van een ziekenhuis ] aan het geven van ver
kee,·ssignalen op dien weg zoodanige bezwa
ren zijn verbonden, dat daa1·van invloed op 
het geven van die signalen is te verwachten, 
dan is aldus voor de vrijheid, en veil igheid 
van het verkeer een gevaa,· aanwezig, het
welk een gesloten-verklaring [door B . en W. 
hrachtens besluit van den Gemeenteraad] 
in het belang van die vrijheid en veil igheid 
kan doen achten. 3 December. 

Wonin g·wet. 
- A,·,·est van den Hoogen Raad. ( W oningwet 

a,·t . 4.) - Bij de opmerking, i/;at ten tijde 
van de totstandkoming van de ve1'0rdening 
betreffende de beschikbaarheid van drink
water in woningen der gemeente Vinkeveen 
en Waverveen de daarbij bedreigde straffen 
van hechtenis van ten hoogste twee maan
den of geldboete van ten hoogste d1'ie hon
derd gulden nie t in overeenste,n,ning waren 
,net de Gemeentewet, zie t req. voorbij, dat 
de toegepU,Ste ve1·ordening uitvloeisel is van 
art. 1 juncto art. 4 der W oningwet, zooals 
deze luidden toen de verordening tot stand 
kwam, terwijl art. 41 dier wet op overtre
ding der verordeningen het stellen van be
doelde straffen to eliet . - Naar luid van de 
verordening is het wel degelijk de gemeente
raad, die langs den aangewezen weg van het 
,noeten treffen van eene overeenkomst met 
de in de vero,·dening genoemde D rinkwater
l eiding, de eigenaren dwingt tot aansluiting 
en het aangesloten blijven aan die Drink
waterleiding en die aldus zorgt, dat drink
water beschikbaa,· is. Door te bepal en, dat 
de aansluiting en waterl evering ,noet ge
schieden op de door Gedep. Staten krachtens 
de provinciale Drinkwaterverordening go ed
gekeurde en vastgestelde voorwaarden, hee ft 
de Raad niet een deel van de regeling aan 
Ged . Staten, of eenigen onbekenden wetg e
ve-r, overgedragen. 3 D ecember. 

Gemeentebelast.lugeu. 
- Arrest van den Hoog en R aad. (Ven nake

lijkheidsbelasting in de gemeente M aast1'icht). 
- H et maken van 11iuziek op een tentoon
stelling kan niet op één lijn worden gesteld 



met een muziekuitvoering. - H et f eit, dat 
de muziek in het tentoonstellingsgebouw 
we1·d ten gehoore gebracht door de z.g.n. 
standhouders of door personen in hun dienst, 
buiten medezeggenschap van belangheb ben
den, heeft den R. v. B. kunnen leiden tot 
de besliss·ing, dat de rnuziek van bijk01nsti
gen aa1·d was en ,net de tentoonstelling een 
geheel uitmaakte. - Op grond van deze 
omstandigheid heeft de R. v . B. kunnen 
aannemen, dat hiet· geen sprake was van een 
muziekuitvoering in den zin van art. 1 of 
van een andere aan de tentoonstelling ve1·
bonden vermakelijkheid in den zin van a,·t. 
3, l ette1· c, der ve1'0rdening . - D e R . v . B. 
is van oordeel, dat ten deze de opzet van de 
tentoo11stelling was het propageeren van in 
Mcwstricht gevestigde industrieën, waar,nede 
hij tevens uitmaakt, dat met het houden de1· 
tentoonst elling een ideëel doel werd nage
streefd en zulks niet middel was tot winst
bejag, zoodat de R. v. B. , op g1·ond van 
voormeld oordeel en wel degelijk acht slaan
de op de bepaling omtrent de bestemming 
van een e·ventueel ove1·schot, zonde1· nadere 
motivee,·ing kon beslissen, dat de tentoon
stelling niet gewinshalve gehouden werd. -
Dat oordeel is van feitelijken aard en mits
dien wordt de ju·isthcid daarvan in cassatie 
te ve"g eefs betwist. - Aan het bij a,·t. 16 
W et R. v. B . gestelde vereischte is voldaan, 
indien het oorspronkelijke van 's Raads uit
spraak den dag de1· uitspraak inhoudt. -
H et feit dat aan de ge1neente een afschrift 
van de uitspraak is toegezonden, in wel k 
afschrift de datum ontbreekt, kan niet nf
doen, omdat belanghebbenden een doo1· den 
S ecretaris van den R. v . B. voo,· confo1'1n 
geteekcnd afschi'ift hebben overgelegd, dra
gende den datum '2 7 Jan. 1934, waaruit 
moet worden afgeleid, dat ook het 001·sp1·on
kelij ke van dien datun, is voorzien . 

5 D ecembe1·. 
Onteigen ing. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteig.wet 

a,·t. 40). - R echtb.: Nu de gronden één 
complex vo1·1nen en als één geheel zijn te 
beschouwen en als zoodanig toekomstig 
bouwterrein zijn, komt die hoedanigheid ook 
aan elk gedeelte van het complex toe, dus 
ook aan den te onteigenen grond, al ,nag die 
te onteigenen st1'0ok niet bebouwd worden. 
Doorsneewaarde. - Hooge Raad : Volgens 
de f eit elijke vaststelling der R echtbank is 
afzonderlijke verkoop van eenig deel van 
het complex en d,u; ook van de te onteigenen 
strook zooal niet geheel uitgesloten, dan toch 
zoo onwaarschijnlijk te achten, dat daarinede 
voor de waardebepaling geen rekening be
hoeft te worden gehouden. On.de,· deze om
standigheden moet grondslag van de be,·e
kening van de waarde van het onteigende 
z ijn de koopsoni van het yeheele co1nplex. 
D oor op de basis van laatst genoemde koop
som de waarde van het onteigende naar een 
doorsneep1'ijs per M 2 te berekenen, hee ft de 
R echtb. de wet niet geschonden. 

5 D ecember. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van den l'entralen Raad van 

B eroep . (Ambtenarenwet 1929 art. 58, Je 
lid). - H et besluit van Ged. Staten van 

Utrecht van 20 Maart 1934 tot nieuwe rege
ling van de jaa,·wedden van burgemeeste1·s, 
sec,·etarisscn en ontvangers der gemeenten 
in die provincie is tot stand gekomen in 
strijd met het bepaalde bij art. 111 en 114 
der gemeentewet, ingevolge welke artikelen 
de raad der gemeente voo1•af had moeten 
worden gehoord, en m-ist derhal ·ve rechts
kracht, waaman nie t afdoet, dat dit besluit 
bij Koninklijk besluit is go edgekeu,·d. - De 
besluiten van B. en W. van Utrecht dd. 8 
M ei 1934 en 8 Augustus 1934, inhoudende, 
dat zij geen vrijheid kunnen vinden, de jaar
wedde van den secretaris op een ande,·e 
wijze, dan volgens· de regel en van genoemd 
besluit van 20 Maart 1934, te doen bereke
·nen, moeten derhalve word.en nietig ver
klaard als zijnde in strijd ,net de ten deze 
toepasselijke alge,neen ve1·bindende voo1·
schriften, nl. de mede op i/Jen secretaris toe
passelijke "oude" salarisregeling . 

6 D ecem ber. 
Milltalre Zaken. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet art. 

12.) - D e aanwezigheid van een "bijzonder 
geval" als bedoeld in a1·t. 12 sub f wordt 
aangenomen ten aa.nzien van iemand die in 
Engeland is genaturalisee,·d nadat zijne 
ouders en ve1·d.ere fa1nili el eden al reeds eer
der de Engelsche nationaliteit hadden ver
kregen, terwijl hij voorts in Engeland is ge
vestigd en aldaar zijn we,·klm·ing heeft, zoo
dat de band van den betrokkene met Neder
land geacht ,noet worden geheel verbroken 
te zijn. 7 D ecember. 

ijemeentebestunr. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ma,·kt

verord. van Utrecht a,·t. 6.) - R eq. hee ft 
op de groenten,narkt te Utrecht zijn koop
waar bij afslag te koop aangeboden ondanks 
bevel van den bevoegden an,btenaar van het 
Marktwezen om de koopwaar niet op die 
wijze aan te bieden. - A1·t. 6 der Markt 
verordening van Utrecht stelt eenerz·ijds be
velen, welke bet1·ekking hebben op het in
ne1nen van een standplaats anderzijds beve
len omtrent de wijze van plaatsing, uitstal
ling en aan bieding. - Dat de wijze van aan
bieding betrekking rnoet hebben op hetgeen 
req. noemt "opslag" van wa,·en is niet juist. 
Onder "wijze van aanbieding" wordt naar 
het gewone taaleigen verstaan de wijze, 
waarop men het koopend publiek waren te 
koop aanbiedt, hetgeen wel is waar kan ge
schieden doo1· zonder ,neer de waar uit te 
stall en, ,naar o.a. 66k doo,· verkoop bij af
slag, een wijze van aanbieding, waarvan de 
kantonr. terecht zegt, dat zij "de goede orde 
kan verstoren, bijv. door opeenhooping van 
koopers en belangstell enden", hetgeen i. c. 
zelfs het geval was . - H et oordeel, dat onder 
w1Jze van aanbieding ook zou worden ver
staan de wijze, waa1·op prijsvo1'1ning ter 
markt tot stand kornt, wordt in het vonnis 
niet gevonden, al zullen als gevolg van het 
verbod van art . 6 i. v. m. de 01ntrent "aan
bieding" gehuldigde opvatting, zekere wijzen 
van prijsvorming, welkê storend op de goede 
01·de werken, verhinderd worden. Dit staat 
echter de juistheid der opvatting niet in den 
weg. 10 D ece,nber. 



On te lr,;-e nl ng·. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Onteig.wet 

artt . 40, 41.) - R echtb.: Indien van de te 
onteir1enen pe,·ceelen een strook van 4 1n 
u:aardeloos zou worden, behoeft dit niet van 
invloed te zijn op de waardeering van den 
grond, daar dan evenzee,· na de onteigening 
een strook van die b1·eedte aan de nieuwe 
grens gelegen daarom waardeloos wordt, zoo
dat uit dien hoo fde aan gedaagde te dier 
zake schadevc1·goeding wegens waardever
rninde,·ing van het niet-onteigende zouden 
toekomen. - Ti ooge Raad : D e vermindering 
van de waarde van het niet-onteigende is 
t erecht als het onmiddellijk en noodzakelijk 
gevolg de,· onteigening beschouwd. O1nt1·ent 
de doo,· eischer geopperde nwgelijkheid, hl . 
dat tengevolge van voormelde waardeve1·-
1ni1ulering een ander deel van het niet-ont
eigende in waarde zou vermeerderen, staat 
niets vast, zoodat de R echtb . de wet niet 
heeft geschonden door ,net deze mogelijkheid 
geen rekening te houden. D e grief, dat de 
Rechtb . slechts heeft gelet op waardever-
1ninde1-ing van een gedeelte van het niet
onteigende en niet op waardevermindering 
van het niet-onteigende in zijn geheel mist 
f eitelijken g1·ondslag. 12 D ecem ber. 

Hinderwet. 
- Koninklijk besluit. (H inderwet Art. 13 j 0

• 

art. 20; art. 12.) - Van ve1·vallen der ver
gunning kan slechts sp,·ake zijn, indien de 
inrichting zelve binnen den gestelden t e,..,nijn 
niet zou zijn voltooid en in werking gebracht, 
het niet-opvolgen der gestelde voorwaarden 
kan slechts aanleiding geven tot intrekking 
de,· verg1,nning. - Voor de toepassing van 
a,·t. 12 2e lid is niet veuischt, dat zich 
nieuwe omstandigheden hebben voorgedaan: 
slechts nwet blij ken, dat de naleving der ge
stelde voorwaa,·den niet noodig is. 

13 D ecem ber. 
- K oninklijk besluit. (Hinderwet Art. 15 j 0

• 

art . 11. A rt. 5.) - Bezwaren van een ge
meenteb estuur, die slechts verband houden 
11.et het belang de,· gemeente b-ij de b1· uik
baarheid van een wate,·weg en van haven
ten·einen, zijn geen bezwaren, welke de Hin
derwet beoogt te weren. Ook het bezwaa1·. 
dat schade aan den waterweg zou worden 
toegebracht stempelt rle gemeente niet tot 
belanghebbende in den zin van a,·t. 15, daa1· 
de eigendom van den vaarweg noch deszelfs 
behee,· bij de gemeente berust. D e bez,caren 
der gemeente bet,·efjen niet de op t e richt,:n 
inrichting zelve, doch slechts de aanwezi g
heid van de vóór deze inrichting bestemcü 
schepen op het daarvoor gelegen deel van 
den watrrweg. - Nu in de beschrijving der 
op te ,·ichten im·ichting niets is ·vermeld om
trent de wij ze waarop de vloeistoffen, voo1· 
welker opslag de inrichting dient, zullen 
wo1'(len aan- en afgevoe,·d, is de beschrijving 
niet voll edig en voldoet het verzoek dus niet 
aan de eischen der wet. 15 Decem ber. 

Schee1nraart. 
- Arrest van den H oogen R aad. (Wet 5 M ei 

193/J . 251 art. 1.) - De belem1nerinr;en, 
welke de wet van 5 M ei 1933 S. 251, bij toe
passing op den R ijn zou opwerpen m et be
trekking tot het inladen of in lading nemen 

zijn in st ,·ijd met de ,·echten, welke de H er
ziene R ijnvaartacte toekent. h nn,e,·s, onder 
"navigation" in a1·t. 1 dier A cte moet niet 
alleen het " va,·en" der schepen worden be
g1·epen, maar ook - behouilens de in de 
Acte zelve voorkom.ende beperkingen - het 
vo01· bedoelde vaa1·t inladen en in lading 
nem.en. - D e wet van 5 M ei 1933 S. 251 
heeft de rechten, uit de H erziene Rijnvaart
acte voo1·tvl oeiende niet will en aantasten en 
hèèft ze ook niet aangetast. 17 D ecember. 

- Arrest van den H oogen Raad. ( W et 5 M ei 
1933 S. 251 artt . 1 en 7.) - Afet "inladen" 
wordt in a,·t. 7 van de wet van 5 M ei 1933 
S. 251 niet alleen bedoeld het geval, dat 
men pe,·soonlij k de lading in het schip 
brengt . Overeenkomstig het taalgebruik is 
onder "inladen" in dit art. mede begrepen 
het geval dat een schipper in zijn schip de 
lading laat b1·engen door een elevator, waar
onder hij daartoe zij,i schip heeft gelegd. -
Ontslag van rechtsvervolging. H erziene R ij n
·v-aartacte ( zelfde besl issing als die gegeven 
bij het voorafgaande arrest) . 17 D ecembe1·. 

Grontlwet. 
- A1·rest van den H oor,en Raad. ( Grondwet 

a,·t. 195) . - Art. 195 lid 2 der Grondwet 
ve1·klaart het aeven van onderw/is - waa1·
onde1· het voorbe,·eidend onde1·wijs is begre
pen - vrii en stelt slechts uit tweeë?'lei 
hoofile een beperking van die vrijheid 1no
gelij k, waarvan de r er1 eling vo01·ts aan de 
wet w01·dt overgelaten. - Reeds op grond 
van dit laatste - waa,· dus het r,even van 
onderwijs het onderwerp van een op eigen 
bevoegdheid steunende gemeenteUjke r ege
ling niet mar, uitmaken - moet aan art. 
341 der A. P. V. van A11,ste1·dam. verbie
dende een voo1·bereidenil.e school o f bewaar
school ov te richten of te hebben, bindende 
kracht ;;orden ontze.id. - Derhalve kan 
buiten beschouwina blijven, dat de in de ge-
1neentelijke regel ing gestelde beperkingen 
treden buiten de arenzen van het!}een in art. 
195, lid 2 Grondwet als be11erkin.r, is moge
lijk gelaten. D e wetgever heeft op grond 
van a,·t. 195. lid 5 de,· G,·ondwet preven
tieve maatregelen slechts 11oor geheel of ge
deeltelijk uit de ovenbare kas te bekostigen 
scholen toelaatbaa1· neacht. 17 December . 

Gemeentebestuur. 
- A1·rest van den H oogen Raad. (Grondwet 

a1·t. 195). - Art. 195 lid 2 der Grondwet 
ve1·klaart het aeven van onderwiis - waar
onder het voorbereidend ondC1'wiis is begre
pen - vrii en stel t slechts uit tweeiirlei 
hoofde een beperking van (lie vrijheid 1no
gelij k, waa1·van de 1·er1eling voorts aan de 
wet wo,·dt overgelaten. - R eeds op grond 
van di t laatste - waa1· dus het rreven van 
onderwijs het onderwerp van een O:!J eigen 
bevoegdheid steunende gemeentelijke ,·ege
ling niet ,nar, 1titmaken - moet aan art . 
341 de1· A. P. V. van Amste1·dam. verbie
clende een voorbereidende school o f bewaar
school ov te richten of te hebben, bindende 
kracht ;;o,·den ontzec1d. - D erhalve kan 
buiten beschouwina blijven, dat de in de ge
meentelijke ,·egel ing aestelde bepe1·kingen 
t1·eden bui ten de grenzen van het[i een in a1·t . 
195, l id 2 Grondwet als beperking is moge-



lijk gelaten. D e wetgever heeft op grond 
i·an art. 195. lid 5 der Grondwet p,·even
tieve maatregelen slechts voor geheel of ge
deeltelijk uit de ovenbare kas te bekostigen 
scholen toelaatbaar o eacht . 17 Decem ber. 

Motor- en rijwlelwet. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (Motor- en 

lNju·.wet art. 22.) - D e doo1· de R echtb . 
gegeven uitlegging van de telastel egging is 
11iet in st,'ijd ,net hare bewoordingen. -
Tl oewel niet ·is bewezenverklaard, dat het 
in de dagv . bedoelde ve,·eenigingspunt van 
wegen een zeer dri•k verkeerspunt was, heeft 
de rechter, nu eenerzijds bewezen is ver
klaard, dat req. een vereenigingspunt van 
drie ·voor het ovenbaar verkee,· openstaande 
wegen van zeer nabij ge11ade1·d was en dat 
zich op een dier wegen ve,·keer bevond, het
welk dit punt van nabij naderde, en ander
zijds , dat req .'s snelheid, gezien deze 01n
., tandigheden, te snel was, op dit bewezen
urklaarde terecht art. 22a der M. en R .wet 
toepa.,selijk geacht, daar toch daaruit volgt , 
dat req . zij n snelheid had behooren te ver-
111 inderen. 17 D ecr1n ber. 

Gemeentebelastln1;-en. 
- Arrest van den H oogen Raad. (R iol cering

bcla., ting in de gem eente D elft.) - D e R. 
1•. l:J. heeft t e,·echt beslist, dat bij een feite
lijkui to es tand als in de uitspmak is be
.,clireven, bclangheb bende's eir1endo11t niet 
aansluit op de ,·iol eerin g der gemeente D elft, 
ook niet "middellijk", waaronder de vero1·
dening blijkbaa1· verstaat, dat het ei gendom 
,•an den bela.,tingplichtige over het eigen
dom van een ander verbinding heeft met het 
qemeente,·iool . 19 D ecember. 

Waterstaatswrt. 
- T,oninklijk besluit. (Wet houdend alge

mecne r egelen Waterstaatsbes tuur art. 19.) 
- D e enkele omstandigheid, dat eenige ge
meentebesturen cwnleiding hebben gevonden 
om op eigen hand de binnen het gebild 
hunne,· gemeente, doch bij een waterschap in 
011de1·J,oud zijnde wegen te brengen in de n 
toestand, ve,·eischt in het wegenplan der 
p1·ovincie, l eve1't voor het wale1·sc hapsbe.tuu1· 
{/1 en voldoenden grond op 01n aan die ge
m ei nten een deel de,· door haar gemaakte 
kosten onverplicht te r es titueeren. Ii et be
sluit van dat bestuur tot het aangaan t·an 
een geldleening te dezer zake is mitsdien 
ten onrechte door Ged. Staten go edg ekeu,·d. 

19 D ecem be,·. 
,vonlngwet. 
- H.oninklij k besluit. ( W oningwet art. 36.) -

D e bewe,·ing va11 appellante, dat zij door 
het he,·zicne uitb,·eidingsplan oogcnblikke
l ij ke schade lijdt daar onder het oorspron
kelijk plan een veel y1·oote1· deel van haar 
terrein voo,· bebouwing was bestemd, gaat 
niet op, aanurzicn. aan een. u itb1·eid ingsplan, 
dat pc, iodiek pl eegt te wo1·den herzien, ge en 
blijvende ,·echten kunnen wo1·den ontleend. 
- Evenmin is juist d e bewering van appel
lante, dat de " schadevergo edingsverorde
ning" geen waarborgen biedt. cl.at de eige
naa,· voll edig zal worden schadeloo., ge.,teld, 
nu de verordening beroep van de beslissing 
van den Raad op Ged. Staten to ekent, en 
11·ijziging de,· ver01·dening sl echts ,nogelijk 

is door herziening van het plan zelf, die aan 
de goedkeuring ·van Ged. laten is onder• 
worpen. 19 Decem ber . 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwij swet 

1920 art . 101 , e l id.) - D e werkelijk gc-
1naakte ad1ninist1·atie kosten behooren aan het 
schoolbestuur geheel te worden vergo ed . 

19 D ecem ber. 
Ne1lerlanderscha1>. 
- Arrest van den Hoog en R aad. ( W et N e

derl. schap, enz. artt . 5, 6. ) - P ositie dei· 
vóórhuwelij ksche kinderen bij het huwelijk 
van de moeder van vreemde nationaliteit ,net 
een Nederlander . - De bepaling van art. 5 
W et l'i ederl. s,·hcip, enz., dat de vrouw staan
de ht•welijk den staat van haren rnan volgt, 
b1·engt geenszins ,nede, dat ook de kinderen, 
welke die vrouw vóór haar huwelijk had, 
den staat van de,i man hunner moeder vol 
grn. - T en onrechte derhal ve besliste de 
R echtbank, dat het natuurlijk, door een 
Duilsche 11wede1· erkend, lrind de N eder
landsche nationaliteit verk>·ee g door het 
huw el ijk van de "'oeder met een Neder
lander. 20 D ece,nber. 

Waterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. ( W et houdend alge

m eene ,·egelen Wat erstaatsbestm•r art. 19) . 
- T en onrechte heb ben Ged. talen goed
keuring onthoud<n aan een besluit van een 
polderbestuur tot het voe1·rn van een 1·eehts
{l eding tegen een ande,· polderb estuur, nu 
de vordering van het eerste best,•m· niet was 
weersproken en van het bedra{I in der minne 
geen betaling was te verkrijgen. Daaraan 
doet niet af, dat het tweede 71olderbestuu1· 
aansp1·aak maakt op een ,,ergoeding van 
be-paalde kosten Nm het eerste polderbe
stuu,·, waa1·0111trcnt in dezen stand der zaak 
niet kan worden beslist, daa,·r,elaten vooi·ts 
de vraag of langs civiefrechtelijken weg 
dienaangaande een besl issing kan worden 
verkregen. 27 D ecember. 

Armenwet. 
- T(oninklijk bcsl'llit. (Armenwet art. 40. ) -

Aan een a·Nnlastigen zw ,-1·ve1· ove,·kmnt in 
de gemeente H . een ongel,.k. D oor een ge
neesheer t e ll' . wordt hij voorl oopig verbon
den en daarna in overl eg ,net den bu1·ge
m ees ter van H. overgebracht naar U., t er
wijl hij zelf ge enszins het verlangen daarto e 
had geuit. B eslist wordt dat de kosten van 
verpleging in het ziekenhuis te U. moeten 
worden geb,·acht ten la.~te der gemeente H. 
Dadraan doet niet af, dat R. en W. van H. 
tot de verpl eging te U . geen last hadden 
gegei•en . 27 Deeember. 

On derwijs. (Lag·er) 
- Koninklijk besluit . (Wet van 4 Aug. 1933, 

S. 414 A ,·t . 5 j 0
• art. S.) - T erecht hee ft 

de ~Minister de {levraagde machti{ling tot 
splitsing van ein gem engde school in een 
voll edige jonyens- en meisjesschool gewei 
gerd, nu ih de on gesplitste school de n,ei., jcs 
en jongens reeds in voor hen afzonderlijke 
klassen zijn onde1·gebracht en het hoofddoel 
der splitsing, n .l. de vrreenigin g ,·an de 
m eisjesleerlinr1en onder uitsluitend vrouwe
lijke l eer krachten, met ecne reli{l·ieuse als 



hoofd, toch niet zou worden bereikt, daar 
ook mannelijke l eerkrachten, die door ont
trekking van l eerlingen aan de bestaande 
school op wachtgeld zouden komen, naa,· de 
nieuwe ,neisjesschool zouden worden over
geplaatst. 21 December. 

- I(oninklijk besluit. (Lage,· Onderwij swet 
1920 Art. 36 j 0

• art. 38). - Al hee ft de 
gemeenteraad forme el besloten tot overplaat
sing van een onderwijzer naar een andere 
school, zoo is toch van een overplaatsing in 
den zin van a,·t. 36, 9e lid geen sprake, nu 
aan belanghebbende, k1·achtens in dezelfde 
,·aadsvergadering genomen besluit, onmiddel
lijk na den dag, waarop zijn overplaatsing 
zou ingaan, uit zijne functie ontslag is ver
leend. Aan de school , waaraan de ontslagene 
werkzaa,n was, is zijn bet,·ekking niet op
geheven, en aan die, waarheen hij werd over
geplaatst, is hij nooit we,·kzaam geweest . H et 
ontslag is dus ten onrechte verleend. 

21 Dece,nber. 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 A1·t. 51 j 0
• art . 88). - I n verband ,net 

het bepaalde in art. 51, 2e lid ,noet worden 
aangenomen, dat de wet het beginsel hul
digt, dat afvloeiing van het onderwijzersper
soneel schoolsgewijze moet geschieden. Naar 
dit beginsel beoordeeld is appellante, die 
bovendien kostwinster is van ha,·en vader, 
ten onrechte voor ontslag in aanmerking ge
bracht vóó1· haa,· jonger aangestelde, aan de 
school verbonden, vrouwelijke collega. 

28 December. 
Motor- en rijwlelwet. 
- A rrest van den H oogen Raad. ( 'l'oepassing 

van art. 25 Motor- en R ijwielwet bij botsing 
met den aanhangwagen van een tractor.) -
H et micldel, betoogende dat een aanhang
wagen van een 1notorrijtuig niet is een 
'rnotorrijtuig in den zin van art. 25 M otor
en Rijwielwet, kan niet tot cassatie leiden, 
vermits de bestreden uitspraak niet op d,ie 
stelling berust, ,naar op de opvatting dat 
onder de gegeven omstandigheden de aan
hangwagen met de11, tractor één geheel uit
maakte , welk geheel te beschouwen was als 
een motor-rijtuig in den zin van genoemd 
wetsartikel. - ( Adv.-Gen. Wijnveldt: T egen 
de feitelijke besl issing, dat de aanhangwa
gen ,net den tractor één geheel uitmaakte, 
welk geheel als een 1notorrijtuig was te be
schouwen, kan in cassatie niet worden op
geko11,cn.) 28 December. 

Wonln1,rwet. 
- Koninklijk besluit. ( W oningwet art. 37.) -

T en onrechte hebben Ged. Staten goedge
keurd een uitbreidingsplan met bijb ehooren
de bebouwingsvoorschriften, waarin na de 
vaststelling doo,· den Raad op wensch van 
Ged. Staten ecnige "wijzigingen en verdui
delijkingen" waren aangebracht, zonder dat 
het gewijzigd en verduidelijkt plan inge
volge art . 31, 2e lid, vóórdat het door den 
Raad gewijzigd en verduidelijkt werd vast
gesteld, ter inzage had gel egeii. 

29 Dece111ber. 
Grondwet. 
- K oninklijk besluit. (Grondwet art. 191 ). -

Dit art., het oppertoezicht over alles, wat 
den waterstaat betref t, opdragend aan de 

Kroon, heeft niet de strekkin[J om, naast de 
speciale bepalingen der Waterstaatswet 1900, 
een alaemeen beroepsrecht van besluiten en 
beslissingen van Ged. Staten te vestigen. 
E en recht van beroep kan alleen aan de 
genoemde wet worden ontleend. 

29 Dece,nber. 
Waterstaatswet. 
- Koninklijk besluit. (Grondwet art. 191). -

Dit art., het oppertoezicht ove,· alles, wat 
den waterstaat betreft, opdragend aan de 
Kroon, heef t niet de st1·ekking om, naast de 
speciale bepalingen der W ate1·staatswet 1900, 
een algemeen beroepsrecht van besluiten en 
beslissingen van Ged . Staten te vestigen. 
E en recht van beroep kan alleen aan de 
genoe11ide wet worden ontleend. 

29 December. 
Hin derwet. 
-- A1-rest van den H oogen Raad. (Sv . a1·t . 

261 ; H inderwet artt. 2 en 14 .) - Het be
roep van req. op nietigheid der dagv., daar 
niet duidelijk zou zijn of daarbij het zonde,· 
vergunning in werking brengen dan wel het 
in werking houden van een inrichting in den 
zin van art. 2 der Hinderwet wordt te laste 
gelegd, is door de R echtb. terecht ve1·wor
pen met de overweging, dat de dag v . dui
delijk te laste legt, dat ve,·d. de scheepsti1n-
1ne1·werf in we,·king heeft gehouden, zoncle,· 
dat voor een tevoren aangeb,·achte uitbrei
ding de ve,-eischtc vergunning was verleend 
en dat de woorden in de dagv.: ,,welke on
d erneming door verd. was uitgebreid door 
het ingebruiknemen van een pneumatische 
lclinkinstallatie, enz." niet bedoelden een 
zelfstandig strafbaa,· feit te laste te leggen, 
doch als redengevende feiten worden aan
gevoerd voor de omstandigheid, dat de aldus 
uitgebreide inrichting op bedo elden datu11, 
zonder de vereischte vergu11ning in werking 
werd gehouden. - Nu de feitelijke rechter 
heeft vastgesteld, dat de electrornotor door 
,le oncl~rneming was aangeschaft om daar 
ter plaatse van vestiging bij voortduring te 
worden gebezigd, moet een beroep op het 
bepaalde in a,·t. 2 / onder a de,· Hinderwet 
reeds hierop afstuiten, dat die bepaling naar 
woorden en strekking sZ-ec hts het oog hee ft 
op werktuigen, die overeenkomstig hun aard 
en bestemming telkens op eene andere plaats 
dienst doen en niet op werktuigen, die in 
een op een bepaalde plaats geves tigde in-
1·ichting te dier plaatse bij voortduring dienst 
à.oen, al zijn zij dan ook niet aard- en nagel
vast. - Mitsdien behoeft de vi-aag of, indien 
de onderhavige el ec tromoto,· op zichzelf van 
de H inderwet zou zijn vrijgesteld, desondanks 
de ingebruikneming daarvan in de scheeps
tim1nerwer/ als uitbreiding van die we,·/ aan 
een nadere vergunning zou zijn onderwor
pen, geen beslissing. [Anders Adv.-Gen. van 
Lier.] 31 December. 

Landbou wcrlslswet. 
- A rrest van den H oogen Raad. (C,·isis

Suikerbesluit art. 8.) - M en kan gebruiker 
van een opslagplaats zijn zonder dat ,nen 
het volledtig beschikkingsrecht heeft over de 
plaats van opslag. Derhalve is niet in te 
zien, waarom degeen, die zooal,s i. c. suiker, 
waarover hij zeggingsrecht hee ft, in hoeveel-



heden van zekeren omvang in de woning 
(s1nederij) van een ander in bewa,·ing geeft, 
dit gebouw niet als opslag']Jlaats vari die 
suiker zou gebruiken, al kan hij het gebomv 
slechts m et go ed·vinden en medewerking van 
den bewoner betreden en al w01·dt het ge
bouw mede voor andere doeleinden gebezigd. 
- H et Crisis-Suikerbesluit hecht niet eene 
bijzondere van het gewone taalgebruik af
wijkende beteekenis aan het begrip "gebrui
ker van een opslagplaats" , de bovenaange
geven opvatting vindt weerklan k in het B e
s!lui t zelf. 31 Decembe,·. 

Waterschappen. 
- Ar-rest van den H oog en Raad. (Art. 1 

R egl. van bestuu,· hoogheemraadschap .,N.
H ollands Noorderkwartier".) - H et water
.schap " H oogheemraadschap Noord,.Hollands 
N oorde,·kwartier", belast met d e zorg voo,· 
het onderhoud en de instandhouding van den 
Oostzaner zeedijk, waarvan het wate1'Schap 
,,P older Oostzaan·• eigenaar is, had een ge
deelte van den op de kruin van dien dijk 
gelegen weg zonde,· eenig overleg m;et den 
Polder ve,·breed en een afri t van dien dijk 
aangel egd op terrein van den Polder, ten 
gevolge waarvan dit terrein en een gedeelt e 
van het dijklichaam waa,·del oos was gewor
den. De Polder beschouwde dit als om·echt
matige daad en vorderde deswege schade
vergoeding. H et H oog heemraadschap voerde 
als verweer aan. dat he1n was opged,·agen 
bedoelden weg voortdurend aan zij n bestem-
1ning te doen beantwoorden, het geen bij hrt 
toenemende verkeer ve,·breeding van dien 
weg en het ,naken van bedoelden afrit vor
derde, waardoor de Polde,· trouwens geen 
schade hee ft gel eden. R echtbank en Hof wa-
1·en van oordeel dat de wegverbreeding en 
het ·maken van den afrit niet onder de taak 
van het H oogheemraadschap begrepen zijn, 
althans niet zonder schadeloosstelling aan 
den eigenaar van den dijk. - P .-G.: A,·t. 1 
van het R eglement van B estu·ur van het 
Ho ogheemraadschap, dat duidelijk is en 
waa,·van dus doo1· ui tl egging langs histori
schen weg niet mag worden afgeweken, l egt 
op het H oogheemraadschap de zorg voor het 
onderhoud en de ins tand houding overeen
komstig de beste mming van den Oostzaner 
zeedijk en derhalve van den op dien dijk 
loopenden openbaren weg. V oor een verbree
ding echte,· van zul k een weg in den vo1·m 
van een grooter wegdek in ve,·band met de 
g,·oeiende ve,·keerseischen of voo,· het maken 
van een nieuwen oprit laat dit arti kel geen 
plaats. - H. R.: Al moge het 1e l id van 
voormeld art. 1 tot alge1neene taak stell en 
de ve1·dediging van het daaromsclp·even deel 
van het vaste land van Noord-Holland tegen 
de N oo,·dzee en de Zuiderzee, de daaraan in 
de l eden 2 en 4 gegeven ui twerking brengt 
11iee, dat he t Ho ogh eem,raadschap zich 1net 
de wegen, wel ke l iggen op de aan zijn zorg 
toeve,·t,·ouwde dijken of ber1nen van die dij
ken, niet alleen zal hebb en in te lat en niet 
het oog op de viogelijke beteekenis van die 
wegen voor de verdediging van het vaste 
land tegen de zee, maar. ook ,net het oog op 
hun functie voo,· het normale verkeer. De 
aan het Hoogheem,·aadschap opgedragen 
zorg omvat dus mede de zorg, dat de wegen 
bij gewijzi gde verkeersb ehoeften aan hun be
stemming voor het verkee1· blijven voldoen , 

en de tot dat doel ondernomen ,naatregelen 
zal de eigenaar hebben te gedoo gen. Dit zou 
sl echts anders zijn, indien, gelijk het B of 
aanneemt, het R egl ement aan het H oog
heemraadschap voor een geval als het onder
havi ge den plicht oplegt om den eigendom 
van de binnen-waterkeering desnoods door 
onteigening te verwáven, doch het daarvoor 
aangehaalde art. 2 van het R egl ement hee ft 
geenszins die strekking. 

18 Januari. Bl z. 511. 
Gemeentebestuur. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Gern eente

wet artt . 118 (oud) en 222 (oud).) - De 
beslissing van het administratie f gezag be
t,·effende den inhoud van des ontvangers 
,·ekening is bindend en moet door den bu1·
ge1·lijken rechter worden geëerbiedigd. V oor 
het rekening-saldo volgens de vaststelling 
van de inkomsten en uitgaven doo1· Ged. 
Staten is de ontvanger aansp1·akelij k, tenzij 
blijkt - wat eischer tot cassatie zelfs niet 
hee ft beweerd - dat dit saldo op eeniger
l ei wijze aan de gemeente is verantwoord. 
H et H of hee f t voorts eischers verweren, dat 
hij wegens bij zondere omstandigheden voor 
dat saldo niet aansprakelijk zou zijn, onder
zocht en ongegrond bevonden en daarop is 
in cassatie nie t teruggekomen. - H et voor
schri f t van art. 221 heeft niet de strekking 
om aan een vaststelling van rekenin g, na 
den in dat art. gestelden termijn geschied, 
beteekenis te ontzeggen. - De taak van de 
vaststelling van de re kening door Ged. Sta
ten kan niet afhankelijk zijn van de omstan
digheid, of de a11ibtenaar, wiens finantieel 
beheer wordt onderzocht, op het oogenblik, 
dat de rekening door hem zou moeten woi·
den afgelegd, zijn betrekking nog bekleedt . 

1 Februa,·i. Blz . 516. 
Handelsnaamwet. 
- A,-rest van den H oogen Raad. ( B . W. art. 

1401 ; E n.wet S. 1921 n° . 842 art. 5.) -
H of: In de annonces laten oorspr . gedaag
den duidelijk uitkomen, dat zij de vennooten 
zijn van de 's-G,·avenhaagsche Parfumerie 
G,·oothandel C. F . G., terwijl het verschil 
,net den handelsnaam van eische,·es volmaakt 
di,idelijk blijkt, vooral voo,· het beperkte 
publiek, voor hetwelk deze annonces zijn be
stemd, nu immers beide partijen den groot
handel uitoe fenen. Vordering niet-ontv. ver
klaard. - H oo ge Raad : De grief, dat het 
H of niet zou hebb en onderzocht, of bij het 
publiek verwarring te duchten is, mist fei
telijken g,·ondslag, al hee ft het H of nie t de 
bewoordingen van art. 5 H .naamwet geb e
zigd. - Nu eischeres aan verweerders geen 
ander ve,·wijt heeft gemaakt dan de bij het 
publiek ges tichte verwarring, behoefde het 
H of niet te onderzoeken, of de publicaties 
op andere - ook thans doo,· eischeres nog 
niet onthulde - wijze zouden ind,·uischen 
tegen d e zorg vuldigheid, wel ke den ver
weerde,·s in het gebruik van hun familie
naam betaamt tegenover de eischeres. 

22 Februar-i. Blz . 520. 
Gemeentebestuu r. 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( B. W. artt. 

625, 1401 ; Gem.wet a,·t . 77 ; Vl eeschkeu
ringswet S. 1919 n° . 524 art. 8.) - H et op-
1·oepen van een ge,neente als partij in een 
geding in cassatie kan, zonder st,·ijd met 
art. 77 Ge11.eentewet, geschieden door den 
Burgemees te,· dier ge11,eente als haar ver-



tegenwoordiger te dagvaarden. ( l .c. was de 
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
opgeworpen, op g1·ond dat niet de ge1neente , 
doch de burge1neester gedagvaard was, R ed.). 
- Aantasting van eens anders eigendo1ns
recht is niet onrecht1natig, indien deze nood
zakelijk is tot het afweren van een on1nid
d ellij k dreigend ernstig gevaar voor het 
leven of de gezondheid van derden. De 
Rechtb. heeft kennelijk deze noodzakelijk
heid voo1· de gemeente H aa1·le,n ten deze 
aanwezi g geacht, indien inderdaad ko,nt 
vast te staan hetgeen aan de ge,neente te 
bewijzen is opgelegd. 

3 M ei. Blz. 522 . 

Vleeschkenrln s·swet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. (B . W. artt. 

625, 1401 ; Ge,n .wet art. 17 ; Vleeschke•u
ringswet S. 1919 n°. 524 art. 8.) - H et op
roepen van een ge1n eente als partij in een 
geding in cassatie kan, zonder strijd met 
art. 77 Gevieentewet, geschieden doo,· den 
Burge1neester dier ge,neente als haai· ver
tegenwoordiger te dagvaarden. ( l .c. was de 
niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
opgeworpen, op grond dat niet de gemeente, 
doch de burgemeeste1· gedagvaard was, R ed.) . 
- Aantasting van eens· anders eigendo,ns
recht is niet onrecht1natig, indien dez e nood
zakelijk is tot het afweren van een on1nid
dellij k dreigend ernstig gevaar voor het 
l even of de gezondheid van derden. De 
R echtb. heeft kennelijk deze noodzakelijk
heid voor de ge1neente Haarle,n ten deze 
aanwezi g geacht, indien inderdaad ko,nt 
vast te staan hetgeen aan de ge1neente te 
bewijzen is opgelegd. 

3 M ei. Blz . 522 . 
Gemeentebeh1~tlngcn. 
- A,-rest van den Hoogen Raad. (Haven geld 

in de ge1neente Amsterda1n). - De R. v . B . 
is van oordeel, dat, waar in art. 4, lid 5, 
der Verordening op de heffing van het H a
vengeld in de ge,neente A 1nsterda1n voor de 
toepassing van het doorvaarttarief - een 
ta,·ief dat juist ovee1·enko1nstig art. 287 
Ge1n.wet is ingesteld - onder 111,eer als voo,·
waa,·de wordt gesteld, dat de vaartuigen niet 
lange,· dan 24 uur binnen de gemeente ve,·
blijven, bedoelcl is, dat de vaartuigen niet 
lange,· dan 24 uur van het openbaar ge-
1neentewater gebruik ,naken. - Slechts door 
deze uitlegging wordt aan dat artikel een 
zin gegeven, die 111,et den aard van het har 

In- , uit- en 1loorvoer. 
- Wet tot rege li ng van den invoer van sloten. 

S . 618. 30 November. 
Wet tot r geli ng van den invoer van touw. 

S. 619. 30 November. 
W et tot i-egeli ng van den invoe r van r ij 

wie lbu iten- en rijwielbinnenbanden . 
S . 620 . 30 Novembe r. 

- Wet tot regel ing van den invoer van luci
fe rs en luc ifershoutjes. 

S. 621. 30 November. 
- Wet tot regeling van den invoer van woll en 

en hal [wollen dekens. 
S. 622 . 30 ovember. 

- W et tot regeling van den invoer van niet 
houtvonnende siergewassen , a l mede van 
Aza lea lndica en Hortensia. 

S . 623. 30 November . 

vengeld, dat overigens in de ve1·ordening 
ove,·eenkomstig art, 215 en a,·t . 28"/ de,· 
Ge1neentewet geregeld is, in overeenste1n-
1ning is en daaro,n geacht vioet wo1·den met 
de bedoelingen van den ge,neentelijken wet
gever te strooken. - Aangezien de "Ant
gene" inde,·daad niet langer dan 24 uur in 
het openbaar gemeentewater hee ft ve,·bleven 
en ook overigens aan de voorwaa1·den, waar
onde,· volgens a,·t. 4, lid 5, het doo,·vaart
ta,·ie f kan worden toegepast voldaan is, had 
het van belanghebbende ge heven havengeld 
berekend ,noeten wo,·den naa,· f 0.021/2 per 
ton. - De uitlegging, welke de R. v . B. 
gee ft van art. 4, lid 5, der heffingsverorde
ning, is onvereenigbaar ,net de duidelijke 
woo,·den van het voorschrift en ,net het stel
sel der verordening, gelijk dit in de toelich
ting tot het 1niddel op juiste wijze is uiteen
gezet. 21 htni. Blz. 525. 

- Arrest van den Hoog en Raad. (Havengeld 
in de gem,eente Amsterdam.) - De bepalin
gen der verordening, waarop de aanslag 
steunt, zijn in strijd met het voao?"Schrift, 
vervat in het slot van het eerste lid van art. 
281 Gem.wet, dat de helling van rechten, 
loonen en ande1·e gelden ter zake van het 
geb,·uik of genot van werken en in1"ichtingen 
als bedoeld in a,·t . 215, zich moet 1·ichtcn 
naar het gebruik, dat van de werken en in
richtingen wo,,dt gemaakt, m et dien ver
stande, dat betal ing bij wijze van abonne-
1nent kan worden toegestaan . - Ho ezeer de 
bepaling, dat de helling zirh moet richten 
naar het gebruik, niet meebn,igt, dat elk 
verschillend gebruik naar een daarmede re
kening houdend tarief vioet wo1·den belast, 
het is zoowel met de bewoording en als met 
de geschiedenis de,· bepaling in strijd om als 
1·etributie van den gebruiker een vaste sorn 
per jaa,· te heff en, onafhankelijk van de 
1nate, waarin in dat jaar van de werken of 
inrichtingen der ge1neente gebruik wordt 
gemaakt. lVeliswaa,· houdt genoemde 
wetsbepaling tevens in, dat betaling bij u:ijze 
van abonnement kan wonJ,en toegestaan, 
doc h dit beteekent niet, dat aan den ge
"' eentelijken wetgever wo,·dt toegestaan het 
ne,nen van een abonne.nent dwingend voor 
te schrijven, maar alleen dat deze het tarief 
aldus vermag in te richten, dat aan den 
belastingplichtige, die zich wil abonneeren, 
kan worden toegestaan het recht in één som 
pe,· jaar te betalen. 91 J uni. B lz . 526, 

W aterstaatswet. 
- Wet tot overbrenging van een gedeelte van 

den zuidooste lijken dij k van het Zij kanaal C 
van het Noordzeekanaal in beheer en on
derhoud bij de prov incie N oord-Holland . 

S. 624. 30 ovember. 

- Wet, houdende overbrenging va n het R ijks
stoomgemaa] te Nieuwend ij k met bij behoo
rende werken in behee,· en onderhoud bij de 
waterschappen : de Alm en Gantel, de Zeven 
bannen, de \Verken che Polder. de Ver
voornepo!der en het Nieuwland van Altena. 

, . 625. 30 November. 

- Wet, houdende overbrenging van het Zui 
derstoomgemaal , het Zuideraf wateri ngskanaal 
en het Overdiepsche stoomgemaal met bij be
hoorende wer ken , in beheer en onderhoud 



bij het waterschap H et Zu iderafwaterings
kanaal. S. 626. 30 Novem be r. 

Indië. ( ed.). 
- Wet houdende bestendiging voor het jaar 

1935 'van de t ijdel ijke opcenten op de invoer-
rechten in ederlandsch-Indië. 

S. 627. 30 November. 
- Wet, houdende bekrachtiging van twee 

door den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-lndi ë krachtens artikel 93, eerste 
lid en artikel 183 tweede lid, van de In
di s~h e Staats regeli~g vastgestelde ordonnan
t ies. (Wijziging van het tar ief van invoer
rechten.) S. 628. ~O November. 

- Wet houdende goedkeuring van het besluit 
van 'den Gouverneur-Generaal van eder
la ndsch-Indie tot vaststelling van de begroo
t ingsrekening der gezamenlijke Landsbedrij
ven over het di enstjaar 1931. 

S. 629 . 30 November. 
- Wet, houdende goedkeur ing van het be luit 

van den Gouverneur-Generaal van eder
landsch-Indië tot vastste lling van het slot 
der rekening van uitgaven en ontvang~ten 
van Nederlandsch-Indië over het d1 enstJaar 
1929. S . 630. 30 ovember. 

'urlname e n Curaçao. 
- Wet houdende goedkeuring van de toepas

selij k~erklaring op Suriname e~ uraçao 
van h t op 24 Apr il 1926 te PariJs gesloten 
internationaal verdrag betreffende het ver
keer met motorrijtuigen (Stbl. 1930, n•. 
133) . S. 631. 30 November. 
aturallsatle. 

- Wet, houdende naturalisatie van H. I . L. 
Adler en 20 anderen. 

S . 632. 30 ovember. 
In -, ult- en doorvoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van manu

facturen, stoffen en weef els van geverfd , 
bedrukt, bontgeweven, gebleekt en onge
bleekt katoen. S. 633. 30 November. 

Laudbouwcrlslswet. 
- Be luit tot wijzig ing van artikel 9, 4° van 

het Crisis-Organisatiebesluit 1933. 
S . 634. 1 December. 

Surinam e eu Curaçao. 
- B slu it tot wijziging van het Koninklij k 

besluit van 28 December 1933, (S. 750, Gou
,·ernementsblad 1934, n°. 4), houdende vast
steil ing van eene tijdelij ke korting O]) de 
wachtgelden, welke worden gekweten ui t de 
Sur inaamsche geldm1ddel en. 

S. 635. 1 December. 
Yleeschkeurlugswet. 
- Besluit tot ongegrondverk laring van het 

beroep, ingesteld door den raad der gemeen
te Doniawerstal tegen het bes luit van Ge
deputeerde Staten van F,·iesland van l_0 
April 1934, n°. 102, l e afdeeling B , waarb1J 
aan burgemeester en wethouders dier ge
meente is voor ge chreven den keu n ngsvee
a rts hoofd van dienst voor een m aand te 
sch~rson, tenzij hij b; reid mocht __ zijn een 
maand verlof te vragen en daarb1J de ver
pi ichti ng op zich te nemen onder zekere 
voorwaarden gedurende dat verlof werkzaam 
te zij n in een abattoir. 

S. 636. 1 December. 
K rankzinnigen en Idioten. 
- Be lui t tot nadere wijziging van het Ko

nink lij k besluit van 23 J un i 1917 ,_ S. 476. hou
dend reorganisatie van het id1otengest1cht 
.,Lozcnoord" te E1melo. 

S. 637. 5 December. 

- Besluit tot nadere w1Jz1g111g van het Ko
ninklijk besluit van 23 Juni 1917, S. 475, 
houdende reorganisat ie van het Idiotenge
sticht ,,' s-Heerenloo", te Ermelo. 

Bankwet. 
- Besluit, houdende 

uitbreiding van den 
landsche B ank. 

Onderwij s. (Hooger) 

S. 638. 5 December. 

goedkeuring van een 
werkkr ing der Neder

S. 639 . 6 D cember. 

- Wet tot toelating van bezitters van het di
ploma. bedoeld in het Kon inkl ij k besluit 
;,an 21 December 1923, n°. 16, tot de exa
mens in de vereen igde facu l teiten der rechts
ge leerdheid en der letteren en wijsbegeerte. 

S . 640. 7 December . 
Begrootlng·en en rekenin gen. 
- Wet tot wijziging van het achtste hoofd

stuk der Rijk begrooting voor het d1enst1aar 
1934. (Verhooging der uitkeeringen aan 
oud-gepensionneerde militairen van zee- en 
landmacht.) . 641. 7 December. 

Besmettelij ke ziekten. 
- '.Vet tot bescherming van lee rlingen tegen 

de gevol gen van besmettelijke ziekte~. vau 
personeel van inrichtingen van onderwIJS. 

S. 642. 7 De ember. 
llegrootlngen en rekeningen. . 
- Wet tot wijzi g ing van de begroot1ng van 

het Staatsbedrijf der A lgemeene Landsdruk
kerij voor het d ienstjaar 1933. 

S. 643 . 7 December. 
Com1>tablllteltswet. 
- Wet tot toepassing van artikel 83 der Comp

tabiliteitswet 1927, S. 259, ten aanzien van 
de kosten van toetreding van het Rijk tot de 
stichting " Waterbouwkundi g Labor~to1:1um" 
te Delft en de bijdrage in de explo1tat1eko -
ten van deze stichting over 1933 en 1934. 

S. 644. 7 December. 
Begrootlngen en rekeuln gen. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

Rijksrekening en van het slot der rekeni 11gen 
van de afzonder lijke fond en en bedr11ven 
betreffende het dienstjaar 1929. 

S . 645 . 7 December. 
- Wet tot vaststelli ng van het slot van de 

Rij ksreken ing en van het slot der re keni11gen 
van de afzonderlijke fond en en bedr11vcn 
betreffende het d ienstjaa1· 1930. 

S. 646. 7 December. 
- Wet tot vaststelling van het slot van de 

Rij ksrekening en van het slot der re keni11gen 
van de afzonder! ij ke fond en en bednJven 
betreffende het dienstjaar 1931. 

S. 647. 7 December. 
Suriname en Curaçao. 
- Wet houdende nadere verlenging van den 

term ijn der opschorting van de betaling van 
rente en a floss ing ter zake van de Sunnaam
sche Spoorwegleening. 

S. 648 . 7 December. 
- Wet, houdende voorziening in de behoefte 

aan kasgeld voo r den Curnçaoschen dienst 
hier te lande gedurende de Jaren 1935 en 
1936. S. 649. 7 December. 

Begrootln g·en en rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het derde h_oofd~tuk 

der R ijksbegrooting voor het d1 enst1aar 
1933 . S. 650. 7 December. 

0111Ierwljs. (l\Ihldelb.) 
- Besluit tot w ijzig ing en aanvulling van het 

reglement en het programma voor het exa
men, vermeld in a rtike l 55, tweede I id , der 



Middelbaar-onderwijswet, vastgesteld bij het 
Kon inklijk besluit van 19 Maart 1931 (Stbl. 
n°. 116). . 651. 7 December. 

W aterscha1>1>en. 
- Beslu it tot wijziging van het reglement voor 

het waterschap de Sch i pbeek. 
S . 652. 7 December. 

Begrootlngen en rekenin g·eu. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

zevende hoofdstuk A der Rijksbcgrooting 
voor het dienstjaar 1934. 

S. 653. 8 December. 
- Wet tot wij zig ing van het zevende hoofd

stuk B der Rijksbegrooting voor het dienst
jaar 1934. S. 654. 8 December. 

Provinciaal bestuur. 
- Besluit tot onthouding van de goedkeuring 

aan een besluit der Staten van Fries land van 
9 October 1934, n°. 4. S . 655 . 8 December. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot schorsing van het bes lt1i t van 

den raad der gemeente Tull en 't Waal van 
12 ornmber 1934, strekkende tot opheffing 
van de functie van volontair ter gemeente
secretarie met verplichte werkzaamheden en 
instelling van de functie van volontair ter 
gemeente-secretarie met verplichte werk
zaamheden , tevens gemeentebode. 

S. 656. 11 December . 
- Besluit tot schorsing van het bes lui t van 

burgemeester en wethouders der gemeente 
Tull en 't v\'aa] van 12 November 1934, 
strekkrmde tot verleening van eervol ontslag 
met ingang van 1 Jan. 1935 aan Th. G. Wie
man, volontair ter secretarie met verplichte 
werkzaamheden, van de gemeente Tull en 
't Waal. S. 657. 11 December. 

Staatshedrljven. 
- Besluit tot vaststelling van de voorwaarden 

voor het in gebruik geven van ruimte in de 
vischhallen en in de kelders, van terreinen, 
van bermen van wegen en van het staken
vcl d van het Staatsvisschershavenbedrijf te 
IJmuiden . S. 658. 11 December. 

Betalln g·sverkeer. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding der Wet Internationaal 
Betal ingsverkeer 1934, voorzoover de arti 
kelen dier wet niet reeds in werking zijn 
geste ld. S. 659. 12 December. 

'fractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staats bi ad van de op 19 Juni 1934 te Lon
den gesloten ornreenkomst betreffende de 
statistieken van doodsoorzaken, met bij be
hoorend protocol van onderteekening. 

S. 660. 12 December. 
In- , uft" en doorv<>er. 
- Wet tot regeling van den invoer van stik

stofhoudende meststoffen. 
S . 661. 14 December. 

Jachtwet. 
- Wet tot wijziging van de Jachtwet 1923. 

S . 662. 14 December. 
Indië. (Ned.) 
- Wet, houdende machtiging tot het slui ten 

van eene overeenkomst, a ls bedoeld in ar
tike l 5a der Indische Mijnwet met eene door 
de te 's-Gravenhage gevestigde N . V. ,,De 
Bataafsche Petroleum Maatschappij", de 
mede aldaa.- gevestigde N.V. ,,Nederland
sche Koloniale Petroleum Maatschappij" en 
de te Amsterdam gevestigde . V. ,,Neder-
1 andsche P acific Petroleum Maatschappij" 

op te richten naamlooze vennootschap betref
fende de opspo.-ing en ontginn ing van aard
olie, enz., in terreinen, gelegen in het N e
derlandsch gedeelte van Nieuw-Guinee f' n 
oml iggende eilanden . 

S. 663. 14 December. 
Zuiderzee. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

nink lijk beslui t van 28 November 1D 27, S. 
365, tot vasts teil ing van een a l gemeenen maat
regel van bestuur a ls bedoeld in artikel 14 
der Zuiderzeesteunwet 1925, S. 290, zooa ls 
dit laatstel,ijk is gewijzigd bij Konink lijk 
besluit van 13 November 1934, (Stbl. n°. 
580). S. 664 . 14 December. 

Ron. Nat. Steuncomité. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk beslui t van 22 Juli 1930, S. 337, 
tot uitvoering van het bepaalde sub 2 van 
het Eenig artike l d r wet van 26 Juni 19 26, 
S. 210, gewijzigd bij de wet van 14 Jun i 
1930, S. 246, houdende nadere bestemm ing 
van de bezittingen van het Koninklijk Na
tionaal Steuncom ité. S. 665. 15 ·December. 

Arbeidswet. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 4 October 1930, S. 773, 
laatstelijk gewijzi gd bij Koninklij k hesluit 
van 27 Mei 1929, S. 266, tot vaststel I ing 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld bij artikel 82 der Arbei dswe t 
1919. S. 666. 15 Decem ber. 

Rijksam btenaren en -werklle1len. 
- Bes] uit, houdende: a. intrekking van het 

Reg lement voor den Tolkendienst bij ·de Ge
zantschappen en Consulaten in China en 
J"apan, S . 156 van 1910, laatstelijk gewijzigd 
bij Koninklijk be lui t van 11 September 
1934, S. 501; b. vaststelling van een n ieuw 
Reglement voor den Tolkendienst bij de 
Gezantschappen en Consulaten in China en 
J apan. S. 667. 15 December. 

Gemeeutebestu ur. 
-j Besluit tot verlenging van de schorsing 

van het besluit van den Gemeenteraad van 
Doesburg van 24 November 1933 tot egali
seering van een gedeelte der voo.-malige 
vestingwerken dier stad. 

S. 668 . 17 Decembe.-. 
Landbouwcrlslswet. 
- Besluit tot toepass ing van de artikelen 9, 

12, 13 en 14 der Landbouw-Crisiswet 1933, 
het Crisis-Organisatiebesluit 1933, het Crisis
Monopoliebesluit 1933 en het Cr isis-Heffings
beslu it 1933 op pluimvee en eieren. 

S. 669. 19 December. 
Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 20 Maart 1934 op 
het Xde Congres der Algemeene Postver
eeniging te Çaïro geteekend verdrag en de 
a ldaar geteekende overeenkomsten. 

S. 670. 27 December. 
Ln111lbouwcrlslswet. 
- Besluit tot wijziging van al'tikel I van het 

Crisis-Tuinbouwbesluit 1933 I. 
S. 671. 27 Decembe.-. 

- Beslu it tot toepassing van de artike len U 
en 13 der Landbouw-Crisiswet 1933 op boter, 
kaas . melkproducten, marga,·ine en plant.
aardi ge en dierlijke vetten en oliën en van 
a rtikel 12 d ier wet op mei kproducten en 
dierlijke vetten. S. 672 . 27 December. 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

Onteigening. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Onteigening . 

B edrijfsschade bij mede-eigendom. De schade
loosstelling in één so1n uitgedrukt.) - In
dien een mede-eigenaar uit hoofde van zijn 
zakelijk recht van mede-eigend01n door de 
onteigening van àn goed schade lijdt in 
het beiifrijf, dat hij op het onteigende goed 
uitoefent, kan .. hif op vergoeding daarvan 
aanspraak maken. - Nu vaststaat dat ter 
v·ermijding van schade het bedrijf (winkel 
door de weduwe me.'t instemming der kinde
ren voortgezet) dit moet worden voortgezet 
in een ander in eigeniZom bezeten pand, 
hebben ve1·weerders aanspraak in den toe
stand te kom.en, waarin zij te voren verkeer
den. 'l'erecht zijn aan hen toegekend de 
gelden noodig voor grondaankoop en nieuw
bouw zoomede voor kosten· van hypotheek. 
- Uit de artt. 43 e. v. Onteigeningswet 
blijkt dat de wetgever gewild heeft dat de 
geheel e voor de onteigening verschuldigde 
schadeloosstelling in het vonnis in één som 
1noet worden uitg'edrukt . -8 F ebruari. 

Ambtenarenwet, 
- Rondschrijven van den Minister van Staat, 

Minister van Binnenla.ndsche Zaken aan de 
ge1neentebestui·en; betreffende R echtspraak 
in Ambtenarenzaken (beschikbaarstelling 
ambtenarenreglememten). 8 F ebruari. 

Waterstaatswet. 
- Arrest van de'n Hoogën Raad. (Art. 38 

Wat e1'Staatswe() - · verzet, gedaan door het 
B estuur van het wate1'Schap Groot Wilnis
Vinkeveen tegen eên dwangbevel, door Ged. 
Staten van Utrecht tegen -dit waterschap 
uitgevaardigd, op grond dat art. 4il der 
Water.,taatswet 1900 slechts de bevoeg_dheid 
geeft oin bij weigering oi verzuim na bevel 
het bevolene te doen bewerkstelligen op kos
ten van hen, aan wie de uitvoei-îng is be
volen, terwijl aan het Wat erschap zoo'n be
vel niet was g_egeven. Beslissing van het 
Hof, dat het bevel weliswaar was uituereikt 
aan het Colleoe van B estuur der ter Aasche 

· Zuwe, doch dat de gemeenten en waterschap
pen ( waaronder Groot Wilnis-Vinkeveen), 
die verplicht waren de T er Aasche Zuw e te 
onderho1tden, omtrent de wijze waarop zij 
zich van die taak zouden kwijten, onder l ei
ding van Ged. Staten van Ufrecht een ge
m~enschappelijke i·egeling hadden geti·offen, 

krachten.s welke hun besturen bevoegd wer
den de op hen rustende taak van uitvoering 
van dat onderhoud te vervullen door middel 
van door hen aan te wijzen vertegenwoordi
gers, welke te zamen genoemd College van 
B estuur vormden, in verband met welke re
gel ing Ged. Staten hun bevel konden uitréi
ken aan dit College, welk bevel immers moet 
geacht woi·den dooi· bemiddeling van dit 
vertegenwoordigend College aan de besturen 
dei· gemeervten en waterschappen zelv.e te 
zijn gegeven. - Concl . A.-G.: Het e.erste 
middel, stellende dat het bevel aan het wa
terschap zelf had ·moeten woi·den uitgereikt, 
kon~t vergeefs op tegen de f eitelijke uitleg
ging door het H of van de onder l eiding van 
Ged. Staten get1·offen regeling, welke rege
l ing geen wettelijk vooi·schrift is. - H . R.: 
H et Hof, van meening, dat op grond van 
deze regeling voldaan is aan art .. 38 der 
Wat erstaatswet 1900, aangezien daaruit voort
vlo eit dat voor de to epassing van dit artikel 
het bevel aan het College is gelijk te stellen 
met een bevel aan de onderhoudJsplichtigen 
zelf, beantwoordt daarmede een vraag, welke 
aan het oordeel van den cassatie-rechter kan 
woi·den onde1·worpen. D eze vraag nu - of 
art. 38 zoodanige gelijkstelling gedoogt -
nioet ontkennend beantwoord worden, om
dat een gemeenschappelijke i·egeling, zij het 
ook onder leiding van Ged. Staten tot stand 
gekomen, niet bij machte is om hetzij een 
College als het meergenoemde te maken tot 
bestuursorgaan van die gemeenten en wa
terschappen, hetzij voor het door de wet ge
eischte beve( aan den onderhoudsplichtige 
zelf een bevel aan een ander in de plaats te 
stellen. - Nu dus het eerste middel gegrond 
is, behoeft hét tweede niet te woi·den ondei·
zocht. Daaromtrent concl. A.-G. Dit middel, 
stellende dat ten laste der ondtrhowlsplich
tïgen alleen he-t bevol ene kan worden ge
bracht, doch geenszins zonder eenig bevel 
die werkzaamheden, welke door voortgezet 
verzui-m van onderhoud noodzakelijk waren 
geworden, st1tit af op de f eitelijke uitleg
ging, door het Hof gegeven aan de slot
woorden van het bevel "benevens all e an
dei-e werken, noodig om die wegen in go eden 
bruikbaren staa( te brengen" als ook om
vattende de werken, later noodig geworden 
door voortgezet verzuim van onderhoud. 

- 9 Februari 



Onderwijs. (Lag·er) 
- K oninldijk beslui.t. (Lager Onderwijswet 

1920 Art. 72.) - Nu het leerl ingental he t 
getal , dat volgens de schaal, vastgesteld bij 
art . X / Il de,· wet van 30 Dec . 1932 S. 689, 
verplicht tot de aanwezigheid van twee on
derwijzers van bijstand overschrijdt, met ge
vol g, dat de school m et hare twee leslokalen 
niet voo,· elke l eerl,,·racht een eigen l okaal 
beschikbaa,· heeft, en niets er op wijst, da,t 
de toeloop naar deze school zal verminderen, 
overschrijdt de aanvrage tot uitbreiding de,r 
school r,1,et een derde klass elokaal niet de 
,,norm-ale eischen". Daaraan doet nie t af, 
dat een tiental leerlingen van buiten de 
gemeente afkomstig is. 9 Februari . 

Waterstaatswet. 
- K oninklijk b,esluit . (Wet houdend al ge-

111,eene regelen Waterstaatsb es tuur Art. 22 
j 0

• ar t. 24.) - H et terugkomen op de be
noen,ing van een dijkgraaf, welke overeen
komstig de desbetreff ende voorschriften hee ft 
plaats gevonden, is krachtens de beginselen 
van het administratieve recht, welke mede 
aan de inrichting der waterschappen ten 
groruh;lag l i ggen, in het algemeen niet toe
laatbaar en vindt ook geen steun in de be
palingen van het R egle,nent voo,· de water
schappen . 9 Februari. 

Arm enwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwet a1·t . 15.) -

De omstandigheid dat de collec teerende ver
eeniging niet betoogt verpleging van tuber
culoselijders zonder onderscheidt van gods
d-ienstig e gezindte is geen beletsel tegen een 
toestem1ning ex art. 15. Evenmin do et in 
deze af het f eit, dat slechts een gering ge
deelte van de opbl'engst der collecte in de 
plaatselijke kas wordt gestort . 9 Februari. 

Verenwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Verenw,e t 

artt. 7, 10 , 11 .) - H et recht van overzet
veer tusschen twee plaatsen - i. c. A l blas
serdam en H endirik-l do-Ambacht - is niet 
aan bepaalde plaatsen van aanvang en einde 
der vaart gebonden. H et brengt m ede de 
bevoegdheid 01n overal binnen de grenzen 
van het veerrecht het ov,erzetten door ande-
1·en tegen te gaan. Op die bevoegdheid 1naakt 
de Verenwet, die in art. 7 het monopolis
tisch karakter van het veerrecht erkent, geen 
inbreuk. - Z in en strekking van de artt. 
11 en 12 der Ve,·enwet brengen mede, dat 
het f ei telijk ve,·laten der waterverbinding, 
waarvan rechtsverlies het gevolg is , wèl 
plaats vindt, als de rechtheb ber zonder meer 
de vaar t lanas de, van ouds bestaande over
zetgel egenheid prijs gee ft, maar niet, wan
neer hij zulks doet gepaard gaan 1net het 
bedienen van een nieuwe waterverbinding 
binnen de g1·enzen van zijn veeTl'echt en in 
ove,·eenstemming daarmede. - H et aand,oen 
van Alblasserdam en H endrik-l do-A1n bacht 
op de ,·eizen tusschen Rotterdam en -Dor
d recht en het 01>erzetten van personen en 
goede1·en tusschen eerstgenoemde plaatsen 
moet worden beschouwd als het bedienen van 
het veer, .waa,·bij het onv&rschill ig is, dat de 
reederij zeke·re ter overzetting aangeboà;en 
goederen - auto's en rijwielen (R ed.) -

• niet aanneemt. - l n dit geding is alleen het 
oordeel der nechterlijke autoriteiten beslis
send, niet dat de,r provinciale, wel ke krach
tens de wet het vee1"1·echt kunnen vervallen 
ve,·klan n 01n andere redenen dan die, welke 
ten deze den maatstaf moeten vonnen. -
A1·t. 10 der V e,·enwet doet wel de vraag 
rijzen, of de daarin vervatte verpl ichtingen 
moeten worden nagekomen, wannee,- de be
t1·okken halve veren niet langs dezelfde water
verbinding geëxploitee,·d worden, maar in 
het artikel is geen aanwijzing te vinden ten 
aanzien van de vraag, of een veer kan 
worden verl egd. 10 F eb?-uari. 

Drankwet. 
- Rondschrijven van den Minister van S taat , 

Minister van B innenlandsche Zaken aan 
H eeren Commissarissen de,· K oningin in de 
oruierscheidene provinciën, betre ff ende art . 
41 der Drankwet (S. 1931 N°. 476) . 

11 F ebruari . 
WJnkelslultJngswet. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( W inkel

sluitingswet art. 3; Gemeentewet art. 168.) 
- R echtb.: H oewel op grond van art. 9 
W inkelsluitingswet m•oet worden aangeno
m en, dat, voorzoo,,er een ·verkoop zijn reg·e
ling in die wet vindt, de plaats.elij ke wet
gever zijne normale ver01·denende bevoegd
heid niet meer t. a . v. dien verkoop mag 
uito efenen, vloeit juist ui t ar t. 3 die,· wet 
voort, dat zij den verkoop doo ,· middel van 
automaten geheel sielt buiten haar werkings
sfeer, n,. a. w. dit S0(J'rt verkoopen in het 
geheel niet regelt. De redac tie van art . 3 
biedt voorts geen steitn voor de stelling, dat 
door dit a,·tikel tevens aan il.en plaatsel . 
wetge ·ve·r wordt bevolen zich te onthouden 
van regeling der doo,· de wet opzettelij k on
geregeld gelat en ve1·koopen. De in a,·tikel 
168 der Gemeentewet aan den Raad ver
leende verordenende bevoegdheid is dus on
verzwakt van kracht gebleven. - H. R.: De 
strekhi,r,g van art. 3 Winkelsluitingswet, 
voorsch,r;jvend dat d e bepalingen dezer wiet 
nie t van toepassing zijn op de in dit artikel 
opgesomde onderwerpen, is nie t sl echts die 
onderwerpen aan regeling doo1· of krachtens 
de Winkelsluitingswet te ontt,·ekken, maar 
bovendien 01n elke re geling doo ,· den lage
ren wetgever van die onderwerpen in ver
band met winkelsluiting te verbieden. Die 
strekking volg t èn uit den aard der daarin 
opgesornde onderwerpen, èn uit de in di t 
artikel ondub belzinnig tot uiting gekomen 
wil van den wetgever, die voor deze onder
werpen geen bepalingen van W inkelsluiting 
wenscht. A rt. 3 verbiedt derhalve aan den 
plaatselijken wetgever t. a. v. een dier on
derwerpen bepalingen van winkelsluiting te 
maken oo k al zou overigens die regel ing 
naar haren aard vallen binnen de grenzen, 
door art. 168 der Gemeentewet aan de ver
ordeningsbevoegdheid van den R aad gesteld. 
- - Aan art . 2 der A utomatenve.rordening vam 
A ,nsterdam inhoudende een ,·egel ing van den 
verkoop door m·iddel van automaten i. v . m. 
winkelsluiting ,noet, als zijnde in strijd met 
de wet verbindende, kracht worden ontzegd. 
- (Anders P roc.-Gen. T ak .) - Op vormfout, 



gelegen in het niet vermelden in het vonnis 
van art . 23 Sr., i. c. niet ingegaan. 

13 Februari. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Winkelslui

tingswet a1·tt. 2 en 3.) - Taal kundig wordt 
onder "ijs" niet alleen verstaan bevro1·en 
water, doch ook roomijs en dergelijke sterk 
afgekoelde ee twaar. R eieds hierom meet on
der "ijs" in art. 3 Winkelsluitingswet 1nede 
"roomijs" worden gerekend. Dit klemt te 
,neer nu in de M. v. T . op het ontwe1-p der 
Winkel sluitingswet wordt geze gd, dat onil.er 
"ijs" niet alleen val t ruw ijs, maar tevens 
consmnptieijs. T ot ·dit laatste behoort roomijs 
en dergelijk sterk afgekoelde eetwaar. Onze 
wetgeving, n.l . K. B . van 15 J uni 1929 
S. 521, het Consurnptieijsbesluit, kent zelfs 
bepalingen krachtens welke met consmnptie
ijs uitsluitend wordt aangeduid de zoete eet
waar, welke beneden 0° c. is afgekoeld, waar
onder roornijs.- W eliswaar waren in req.'s 
winkel behalve roomijs artikelen te koop, 
waarop de Winkelslttitingswet wèl van toe
passing is, doch de kennelijke bedoeling van 
a:rt. 3 der wet is deze, dat een winkel, waar
in artikelen, in die wetsbepaling genoemd 
ten ve1·koop zijn en afgeleve1·d worden, -
voorzoover de Winkelsluitingswet betreft -
ook op de in a1·t. 2 der wet bedoelde uren 
en dagen, doch alleen voor den verkoop en 
de aflevering van die artikelen geopend mag 
zijn. 13 Februari. 

G-erneentebestuur. 
Koninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 

228 c) . - 'l'erecht h,ebben Ged. Staten goeil> 
kettring onthottden aan een raadsbesluit tot 
ve1·panding van eff ecten ter verl.,-rijging van 
kasg eld uit overweging, dat het crediet der 
genieente gevaar loopt geschaad te worden, 
wanneer een bezit, dat tot zekerheid strekt 
van alle schuldeischers der gemeente ten 
behoeve van een nieuwen, schuldeischer 
wordt verpand, en daarvoor ook geene aan
leiding bestaat, aangezien ter voorziening in 
de beho eft e aan kasgeld ingevolge de wet 
van 11 Febr. 1932 S. 48, zoo noodig de 
hulp van het R ijk kan worden ingeroepen. 

13 Februari. 
- Arrest van den H oouen Raad. (Gemeente

wet artt. 168 en 185; Woningwet artt . 4 en 
23.) - V olgens de op art. 4 (3 oud) der 
Woningw et berustende voorschriften van art. 
42 § 1 der Bouw- en Woningverordening voor 
Rijswijk ( Z. -H .) staat het uitsluitend ter 
beoordeeling van B. en W. - zonder dat 
ai/mies van de gezondheidscom,nissie gevor
derd wordt, - of een woning voorzien is 
van eenc te allen tijde behoorlijk toeganke
lijke gelegenheid tot het in voldo ende niate 
bekomen van bet1·ouwbaar drink- en werk
wate,·, alsov k of voor eene woning het be
trekken van water van de Voorburgsche Wa
terleiding Jlf;j. mogelijk en niet te bezwarend 
is. - D eze voorschriften vallen ueheel bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de vero1·deningsbevoegdheid van 
den gemeenteraad ges teld, welke grenzen 
door de W oninow-et niet worden aangetast. 
- D e eiuenaar van een bestaande woning 
moet volgens art. 42 § 1 tot aansluiting dier 
woniîl,g aan het bttizennet van de Wat er-

leiding Mij . overgaan, zoodra B . en W . hem 
hebben medegedeeld, dat dit in verband met 
hun oordeel (of er behoorlijk toegankelijke ge
l egenheid is tot het in voldoende hoeveelheid 
beko1nen van betrouw baa1· drink- en werkwa
te1·, enz .) behoort te geschieden. - E en derge
lijke 1nededeeling van B. en W. is niet" een aan
schrijving in den zin van art. 23 in verband 
met de artt . 21 en 22 der W oninuwet tot 
het aanbrengen van verbeteringen aan eene 
woning. H et in die artikelen bepaalde om
t,·ent het advies van de gezondheidsco1nmis
sie is de·rhalve i. c. niet van to epassing. -
Geen enkel e wetsbepaling verbiedt, dat in 
het belang der openbare gezondheid eene 
gemeenteverordening voo1·schrijft, dat eene 
woning onder bepaalde omstandigheden aan
gesloten moet worden aan het buizennet van 
een waterleiding-maatschappij, ook al zou 
dit zijn een particulie1·e maatschappij. - H,et 
f eit, dat een vrijwel gelijkluidende bepaling 
in een verordenina van eene andere ge
meente, bij K. B. is vernie tigd, is zonder 
belang, daar de ,,echter verplich t is het ar
tikel toe te passen, zoolang dit niet overeen
komstig art. 185 Gemeentewet is geschorst 
of vernietigd, of onverbindbaar is verklaard 
als in strijd met de wet . 13 Februari. 

Wonin gwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Ge,neente

wet artt. 168 en 185; Woningwet artt. 4 en 
23.) - Volaens de op art. 4 (3 oud) der 
W oningwet berustend e voorschrift en van art. 
42 § 1 iler B ouw- en Woningverordening voor 
R ijswijk (Z .-H.) staat het uitsluitend ter 
beoo1·deel ing van B . en W. - zonder dat 
advies van de gezondheidscommissie gevor
derd wordt, - of een woning voorzien is 
van eene te all en tijde behoorlijk to eganke
lijke gelegenheid tot het in voldo ende mate 
bekomen van betrouwbaar drink- en werk
water, alsonk of voor eene woning het be
trekken van water van de V oorburgsche W a
terl eiding Mij. mogelijk en niet te bezwarend 
is. - D eze voorschriften vall en ueheel bin
nen de grenzen door art. 168 der Gemeente
wet aan de verordeningsbevoegdheid van 
den gemeenteraad gesteld, welke grenzen 
doo,· de W oningwet niet worden aangetast. 
- D e eiaenaa,· van een bestaande woning 
moet volgens art. 42 § 1 tot aansluiting dier 
woning aan het buizennet van de Wat er
l eiding Mij. overgaan, zoodra B. en W . hem 
heb ben 1nedegedeeld, dat dit in v.erband rnet 
hun oordeiel (of er behoo1·lijk toegankelijke ge
l egenheid is tot het in voldoende hoeveelheid 
bekomen van betrouwbaar drink- en werkwa
ter, enz.) behoort te geschieden. - Een derge
lijke mededeeling van B . en W. is niet een aan
schrijving in den zin van art. 23 in verband 
,net de artt. 21 en 22 der W oninuwet fot 
het aanb?·engen van verbeteringen aan eene 
woning. H et in die artikelen bepaalde O'Tn

trent het aclvies van de gezondheidscommis
sie is derhalve i. c. -niet van to epassing. -
Geen enkel e . wetsbepal ing verbiedt, dat in 
het belang der openba1·e gezondheid eene 
gemeenteverordening voorschrijft, dat eene 
woning onder bepaalde 01nstandigheden aan
gesloten ·moet wo,·den aan het bttizennet van 
een wa.terleiding-maatschappij, ook al zou 



dit zijn een particuliere 1naatschappij. - H et 
feit, dat een vrijwel gelijkluidende be'J)llling 
in een verordening van eene andere ge
,neente, bij K. B. is vernietigd, is zonder 
belang, daar de rechter verplicht is het ar
tikel toe te passen, zoolang dit niet overeen
kornstig art . 185 Ge1neentewet is geschorst 
of ve1•1,ietigd, of onverbindbaar is verklaard 
als in .strijd ,net de wet. 13 F eb,·uari. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 80.) - T,~•cht hebben B . en W. 
geweigerd uit te betalen het bedrag der kos
ten van den aanleu van een leerrniddelen
bergplaats , tevens personeelska1ner, nu de 
gerneenteraad noch bij de aanvankelijke be
schikbaarstelling i•an gelden voor verande
ring van de inrichting der school, noch, zoo
als het schoolbestuur beweert, later, tot dien 
aanleg rnedewerking heeft verleend. 

13 Februari . 
Radenwet. 
- K oninklijk besluit. (Radewwet art. 81. ) -

De beslissing inzake de bezoldiging zijner 
a,nbtenaren is overgelaten aan den Raad 
van A1·beid, behoudens bevoegdheid van den 
Verzekeringsraad o,n daarop invl oed uit te 
oefenen door eventueel e onthouding van 
goedkeuring der bcgrooting. Waar dit ,nid,. 
del niet is aangewend, behoort het vrije 
001·deel 11an den Raad van Arbeid terzake 
van de bezoldiging zijner a,nbtenaren te wor. 
den geëerbiedigd en kan daarop geen in
b,·euk •worden gernaakt, ook niet langs den 
weg van art. 81. 16 F ebruari. 

Spoor- en tramwegen. 
- Ar,·est van den H oogen Raad. (A. R. D. 

art. 7; Sv. art. 358.) - H et verweer van 
req,.: dat de convooitrein, volgens het dienst
rooster o,n onueveer half zes had rnoeten 
passeeren; rlat hij na dien tijd in di_enst is 
gekornen, zoodat hij ver1no-edde, dat die trein 
reeds gepasseerd was; dat hij geen klok
signaal heeft gehoord ·en ook niet, zooals 
gebruikelijk is, tel efonisch was gewaar
schuwd dat die trein in aantocht was; d,aJ, 
he,n reeds eerder was opgevallen, dat de 
signaalpost van wach:tpost 51 wel een,s. niet 
functionneerde, houdt - rû was req. inge
volge a,·t. 7 lid 3 A. R. D . verplicht de be
weegbare afsluitingen S ,ninuten voor de 
korn.st aan den convooitrein te sluiten, onge
acht of hij het kloksein heef t ontvangen -
gronden in, welke, indien bewezen, tot de 
beslissing kunnen leiden, dat hij rnet het 
juis te tijdstip van de werkelijke ko,nst van 
den trein niet bekend kon zijn, hetgeen de 
strafbaarheid van req. zou uitsluiten. - De 
R echtb. heeft daar01ntrent niets in haar von,. 
nis 11er1neld en daaro,ntrent ook geen beslis
sing gegeven, weshalve het bestreden vonni_s 
,noet worden ve,·nietigd. 20 Februari. 

Tarwewet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Tarw ebesluit 

1931 S . 65 a,·tt. 3 en 4-J - De t.l.l. bevatte 
,net voldoende d!uidelijkheid het f eit, het
wel k aan req. werd telastegel egd. - De 
telastelegging betreffende het eerste feit had 
kennelijk en terecht - daar i,n,ners het feit 
viel vóór de inwerkingtreding van het K. B. 

van 14 M ei 1932 S . 201! - het oog op de 
bepal ing van art. S van het K . B. van 15 
J uni 1931, S. 254. De R echtb . echter had 
kennelijk het oog op art. 2 van genoe1nd 
Tarwebcsluit, zooals dit luidt na de daarin 
bij eerstgenoemd K. B . aangebrachte wijzi
ging, volgens welke nieuwe 01nsch1-ijving 
o. ,n_ het voorhanden hebb en van Tarwem eel 
B is verboden en het niet voldaan zijn aan 
zekere voorwaarden, thans in a,·t. 3 vermeld, 
niet ,neer behoort tot de el ementen van het 
strafbare f eit. De R echtb. heeft derhalve het 
bewezene ten onrechte strafbawr geacht. -
R eq. ziet in haar betoog, dat, zoolang er 
geen registers zijn voorgeschreven voor het 
enkel voorhanden hebben van Tarwe,neel B, 
van het "bijhouden" geen sprake kan zijn, 
voorbij, dat de t .l.l. en bewezenverkl1111'ing 
niet speekt van registers voor het voorhan
den hebben, doch, overeenkomstig de bepa
ling van art. 4 Tarwebesluit, S. 254, van 
registers betreff ende aankoop, verkoop en 
ve,·werking, terwijl dan het voorhanden he.b
ben de v.erplichting tot het bijhouden schept. 

20 Februari . 
Veewet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Sr. artt. 

37-44; S v . 11/l't. 358; Veewet a1·tt . 82 en 
85.) - Nu te laste is gelegd en bewezen 
verklaard, dat het vervoer op verdxichte's 
last heeft plaats gehad, waaruit volgt, dat 
de koeien, welke niet lijdende waren aan 
,nond- en klauwzee,·, noch ook werden ver
dach gevaar op te leveren voor bes1netting 
rnet die ziekte, inde,rdaad in de st'al , waarin 
zich eenige aan 1non,:J,. en klauwzeer lijdende 
bevonden, zijn gebracht, volgt daaruit, d.at 
telaste gelegd en bewezen verklaard is het 
in verdachten toestand brengen van het vee. 
- I n de wettelijke regeling van de genees
en heel kunrlige zorg voor het vee bij art. 1 
der W et van 8 Jul i 1874, S. 98, ligt een 
aanwijzing voor de juistheid van de stelling, 
dat een veearts, die, naar juist wetenschap
pelijk inzicht, in het welbegrepen belang 
van vee, op dat vee een zekere behandeling 
toepast, zich niet schuldig maakt aan een 
strafbare gedraging. - H oewel nu art. 82 
V eewet het opzettelijk gezonde of niet ver
dachte koeien brengen in een verblijfplaats 
van aan 1nondr e71: klauwzeer lijdend vee 
verbiedt, kan toch niet worden aangenomen, 
dat naar dat artikel strafbaar zou zijn d e 
veearts, die bedoelde handeling verrichtend 
dat doet nie t sl echts volgens hetyeen naar 
eigen inzicht geoorloofd en wetenschappelijk 
aangewezen is, doch ook:_ volgenJJ in zijn we• 
ten.schap algemeen als juist erkende richt
snoeren, en die daarbij, ook alwee,· volgens 
algemeen e,·kend deskundig inziclit, door 
voorkoming van ernstig lijden, het heil van 
het in verdachten toestand gebracht vee be
vordert. - Onjuist is de _stelling, dat ie,nand, 
die een 11;,et straf bed,:eigde handeling ple.e yt, 
in ieder geval strafbaa,· is, wanne>er niet de 
wet zelf ,net zooveel woorden een straf
uitsluitingsgrond -aanwijst. l 1n1ne1·s het geval 
kan zich voorrloen, dat d.e wederrechtelijk
heid in de delictsomschrijving . zelve geen 
uitdrukking heeft gevonden en. niettemin 
geen ve,·oordeeling zal kunnen volgen op 



grond rlat. de onrechtmatigheid der gepleeg
de handeling in het gegeven .geval blijkt te 
ontbreken en derhalve rlan het bet'rokken 
wetsartikel op de letterlijk onder de del icts
omschrijving vallende handeling niet van 
toepassing is . - H et Hof had 1noeten onder
zoeken, of verdachte hier heeft gehandeld 
als een goed veearts; het heeft thans een 
onvold-oende beslüsing gegeven op req.'s ver
weer en den H . R . verhinderd een beslissing 
ten principale te geven . 20 F ebruari . 

Woningwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( B. W. art. 

1356, Sv. art . 359, Woningwet art. 4.) -
De R echtb. l ees t in de doo,• req. bij zijn 
ondert,eekening van het aanvraagformulier 
om aansluiting op de waterleiding en leve
ring van water gestelde toevoeging: ,,onder 
voorbehoud van al mijn r echten?', dat req. 
ll>et contract niet heeft willen aangaan onder 
de voorwaarden door de Wat erleidingmaat
schappij gesteld en dat het derhalve aan 
req.'s gedragingen te wijten is, dat hem 
geen aansluiting op de drinkwaterleiding is 
verstrekt. - Deze lezing is als met de be
woordingen der toevoeging onvereenigbaar, 
onjuist rn rechtvaardigt niet de daaruit ge
maakte gevolgtrekking. Immers, indien de 
waterleidingmij . den req. geen aansluiting 
op de drinkwaterleiding verstrekt alleen op 
grond, dat ·req. de aansluiting niet wenscht 
of de voorwaarden niet aanvaardt voor het 
geval in r,echten zou worden uitgemaakt, 
dat hij niet verplicht was zich aan te slui
ten of zich op bedoelde voorwaarden aan te 
sluiten, is hel aan de Waterleidingmij en 
niet aan eenigen onwil zijnerzijds te wijten, 
dat hem geen· aansluiting is verstrekt. -
De bewezenve1·klaring, met name het be
wezen verklaarde f eit, dat req. niet hee f t 
gezorgd, dat zijn woning voorzien was van 
het genoemde middel tot watervoorziening 
is derhalve niet voldoende met redenen om
kleed. 20 F ebruari. 

Bloscoopwet. 
- Rondschrijven van den M inister van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken aan 
H eeren B urgemeesters betref fende: T oepas
sing van art. 19 der B ioscoopwet. 

20 Februari. 
Motor- en Rljwlelwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( M ot.- en 

Rijw.Regl. art . 5.) - H et H of hee ft terecht 
aangenomen, dat art. 5 M. en R.Regl. den 
bestuurder van een auto, die m•et zijn voer
tuig uit een zijweg op een grooten verkeers
weg uitkomt, geen vrijdo1n verleent zich 
van het op dien weg aan zijn linkerhand 
nade1·end verkeer niets· aan te trekken, doch 
onve1·l et laat zijn plicht om, naar gelang van 
01nstandigheden de ·m"aatregelen te nemen, 
die, ook als door eens anders jout een onge
val dreigt, het intreden daarvan te kunnen 
voo1·kom•n. - H et H of heieft echter daar

aan ten onrechte de gevolgtrekking verbonden, 
dat voor den bestuurder van een auto, die 
den hoofdweg berijdt, de plicht om ten aan
zien van het verkeer, dat aan zijn rechter
hand op dien weg komt, art. 5 na te l even 
is opgeheven en dat die bestuurder niet aan-

sprakelij k kan worden gesteld, als hi} zelf 
doo1· zijn wijze van rijden inachtneming' ;van 
het in dit artikel gegeven voorschrift, {iet
wel k de doo1· het H of aangenomen bepe_rk,ing 
niet kent, on1nogclijk hee ft gemaakt ( groote 
snelheid bij smullen onoverzichtelijken zij
weg. R ed.) 23 Februari. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 51.) - Voor de· berekening der 
laatstgenoten wedde, als bedoeld in het 12e 
lid, komen gewone periodieke verhoogingen 
niet in aan1ne1·king, daar zij niet recht
streeks het gevolg zijn van eene wijziging Ïn 
de regeling van de' bezoldiging der ander
wijze1·s, doc h h,aa~ grond vinden in dienst
tijd, welke door_ ,den r.echthebb ende laatste
lijk, is volbracht. Daaraan doet niet af, dat 
bij de vermindering van het wachtgeld wèl 
rekening 1noet -worden gehouden m et perio
dieke ve1·hoogingen deel uitmakende van .de 
inkomsten, genoten in betrekkingen, welke 
later zijn ter hand genomen. 23 F ebruari. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit . . (Armenwet art. 39.) ,

W el is een verklaring, als bedoeld in het 
derde lid, afgegeven op 29 Augustus, doch 
deze verklaring betref t niet de opname op 
12 December. Daaraan doet niet af , dat ll>et 
ontslag op 1B Septe1nber feitelijk een proef
verlof zou zijn · geweest. Slechts u,it . een 
nieuwe verklaring van een deskundige k,an 
blijken, dat bij gebreke oo.n hernieuwde ver
pleging in eene aangewezen afdeeling op 
12 Decem be,· verpleging in een krankzinni
gengesticht noodig of- wenschelijk zou zijn . 

· 24 Februari . 
Waterschappen. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( Alg. R egl . 

v. d. polders in Z.-Holland art. 94; K eur 
v . d. Oostpolder in Schieland art. 2.) - .H et 
B estuur van den Oostpolder in Schieland, 
gebruik n1Jakend van de in art. 94 van het 
Alg. Regl . voor de P olders in Z uiil-H olland 
gegeven bevoegdheid, heeft in art. 2 van ~de 
Keur of P olitieverordening van dien polder 
bepaald, dat de waterin gen diep moeten zijn 
1.25 meter onder het peil van den polder, , en 
dat de verplichting tot naleving onder an
dere van deze bepaling rust op de eigenaars 
der onmiddellijk çi,an de watering grenzende 
landen, en 1vel op el ken eigenaar voor ,de 
hal·ve breedte en voorzoover ieders eigen,l,om 
strekt: - Noch ·in de voorschrif ten van het 
R eglement, no~h in die van de Keur 1vordt 
als vereischte 'voor de verplichting tot na
leving gesteld, dat de watering voor de ge
heele of de halve breedte behoort aan den 
eigenaar van het on1niddellijk daaraan gren
zende land _: die verplichting geldt ook, wan
neer dit niet het geval is en de watering aan 
den polder behoort. - Degêne, die de ' bij 
K eur opgelegde verplichting heeft na te ko
men, zal er derhalve nooit een beroep O'J! 
kunnen do en, dat hij het ·in het 1niddel be, 
doelde recht ( om een andermans sloot uit 
te baggeren) ·mist tegenover den eigenaar 
van de watering, wanneer die eigenaar, als 
i. c., is de polder, die hem bij Keur de na
leving van de verplichting heeft opgelegd. 

' 27 Februari. 



Wlnkelslultln1;-swet. 
- Arrest van den H ooq en Raad. (Winkel

sluitingswet art. 8.) - Art. 8 det· Winkel
sluitingswet, welke wet regeling der winkel
sluiting door 1·eglementeering van verkoops
gel egenheid beoo gt, houdt wel iswaar o. m . 
een v,erbod in om op bepaalde dagen en 
uren op of aan voor het openbaar verkee1· 
openstaande land- of waterwegen te verkoo
pen oj te koop aan te bieden, doch dit ar
tikel laat onverl et de bevoegdheid van den 
gemeenteraad om in het belang van de open
bare orde het verkoopen en te koop aan
bieden op openbare wegen en op bepaalde 
uren te verbieden. E en verbod als het laatst
bedoelde betreft toch een ander rechtsbelang, 
dan het verbod van art. 8 en voorziet dan 
ook niet in het door dit wetsontwerp ge
regelde onderwerp. - Art. 165 van het 
R egl. van Politie voor de gem eente Gronin
gen houdt inderdaad in het belang der open
bare orde, i•,n1ners ter regeling van het 
marktwezen, eene beperking in van de be
voegdheid om op de openbare straat te ver
koopen en ten verkoop aan te bieden, en 
dit artikel heeft mitsdien ook na het in
werkingtreden van de W inkelsluitingswet 
zijne gelding behouden. - ( A dv .-Gen. W ijn
veldt, naar H. R . 3 Januari 1933, N. J. 
1933, 389 ·v,erwijzend, m.eent, dat ondanks 
het verschil in rechtsbelangen art. 165 van 
het Gmningsche P ol itieregl ement in zóóver 
heeft opgehouden te gelden, dat het niet 
m eer toegepast kan worden bij ve1'1Jolgingen 
voor venten, enz . op Z ondag. Zntusschen 
geldt de verbodsbepaling der wet blijkens 
het tweede l id van art. 8 niet op Z ondag na 
5 uur des ·voormiddags t. a . v . geringe eet
waren, waarover hier de vraag l oopt.) 

27 Februari. 
G·eneeskunst. 
- Arrest van den H ooaen Raad. (S1·. art. 

436 ; W et Uito ef . Geneesk. art. 1.) - Uit 
de gebezigde bewijsmiddelen hee ft de R echt
bank kunnen afleiden, dat req., àie, zooals 
het vonnis nog overweegt, zelf als zijn be
roep opgeeft "magnetiseur", A. L eeuwis 
meer-,nalen hee ft behandeld en het plan had 
daarvoor een bedrag van f 20 per 1naand te 
rekenen, ,,de geneeskunst als bero ep of be
drijf uitoefent", waaruit vol at, dat req. , in 
verband ,net het door he1n erkende feit, dat 
hij niet toe9 elaten is tot d,e uitoef ening der 
gerueeskunst hier te la11de, zich heeft schul
dig gemaakt aan het, zooals hij het bij zijn 
grief 11oemt, onbevoegd uitoefenen van ge
neeskunde. 27 Februari. 

Geldschieters w e t. 
- R ondschrijven van den Minister van Staat, 

llfiniste·r van B innenlandsche Z aken aan 
heeren Gedeputeerde Staten d,er onderschei
dene provinciën, betreff ende de uitvoering 
van de Geldschieterswet. 1 Maart. 

Onderwijs. (Lager) 
- K oninklij k besluit. ( Lager Onderwijswet 

1920 art. 22.) - Nu de openbare lagere 
school welker opheffing Ged. Staten hebben 
bevol;n, de eeniue openbare school in de 
gemeente is en door 8 leerlingen wo1·dt be
zocht, terwijl een re gel ing, als bedo eld in 

art . 19, 4e lid, met een naburige gemeente 
niet is getroff en, verzet het bepaalde in art. 
19, 1e lid, zich tegen de opheffing en is 
deze dus ten onrechte bevolen. 1 Maart. 

Water taatswet. 
- K oninklijk besluit. (Wat'erstaatswet 1900 .) 

- K lassificatie . H et belang, dat gronden, 
waarop plat glas, koude kassen of waren
huizen worden geb ezigd, bij den weg heb
ben, 9aat in het algem een niet uit boven dat 
der perceelen met voll egrondscul tuur, doch 
verwarnide kassen hebben, voornamelijk ,net 
het oo g op de benoodigde brandstof veel aan
zienlijker belang bij den weg. 2 Maart . 

Woningwet. 
- R ondschrij·ven van den M inis ter van Staat, 

M inister van B innenlandsche Zaken aan 
hee1·en Gedem.,,teerde Staten van onderschei
den provinciÏJn, betreff ende opname gem een
telijke bouwvoorschrift en in één verordening. 

4 Maart. 
Merkenwet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (Merk-Kwa

liteitsaanduiding). - H et H of besliste, na 
op f eitelijke gronden te hebben aangenomen, 
dat het woord Y aca in den g1·oothandel van 
Orientaalsche tabak dient· om den oorsprong 
en daarmede tevens de hoedanigheid der 
tabak ook hier te lande aan te duid,en, à.at 
voorzegd woord om die reden onbruikbaar is 
om als merk voor tabak te dienen. Deze be
slissing is juist, daar een handelsmerk moet 
strekken om de waren van den eenen hande
l·aar van die van and,eren te onderscheid,en 
en een kwaliteitsaanduiding van bedoelde 
waren dit onderscheidend ver-,nogen derft . 
T erecht is het H of van oordeel , dat hieraan 
niet afdoet, dat het woord Y aca bij het pu
bliek volko•,nen 011bekend is, zoodat het voor 
dat publiek niet als kwaliteitsaanduiding 
geldt, daar, eenmaal aangenomen, dat ge
noemd woord in den groothandel van Orien
taalsche tabak als kwaliteitsaanduiding diens t 
doet het de hoedanigheid mist om in den 
taba'kshandel als merk te worden gebezigd. 
- De grief , dat het H of ruwe tabak in den 
g1·oothandel en siaaretten als dezelfde wa-
1·en heeft beschouwd, mist f eitelijken grond
slag, waar het H of beslist e, dat, indien het 
woord Yaca als een kwal iteitsaanduiding 
voor tabak is aan te merken, dit woord ook 
niet kan dienen als merk voor als geno t-
1niddel bestemde tabak of tabakproducten, 
waarover het ten d eze all een gaat, ven nits 
het ook dan de kwaliteit van die tabak of 
die tabaks'Drodtucten zou aanilA.tiden. 

- 6 Maa1·t. 
Onderwijs. (Lag·er) 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 73 j 0
• art. 80.) - Onder de waar

borgsom, bedoeld bij art. 73, waarvan in art . 
80 1e lid sp1·ake is, kan slechts worden ver
staan die, tot storting waarvan de instelling 
of vereeniging zich bij de verklaring, ge
noemd in het 1 e lid onder b en het 3 e lid 
laatsten zin va11 art. 73 heef t verbonden. Nu 
in casu geen zoodanig e verklaring is over
gelegd, kan geen waarborgsom worden ge
vorderd en dus ook a een post op de begroo
ti11 g worden geraamd. H ieraan doe t nie t af 



dat Ged. Staten van oordeel zijn, dat bij de 
aanv1•age eene verklaring, als in art. 73 Se 
lid bedoeld, had moeten zijn overgel egd en 
bij gebreke daarvan de medewerking door 
den raad niet had mogen zijn verl eend. 

6 Maart . 
Drankwet. 
- Arrest van den H oouen Raad. ( Drankwet 

S . 1931 n°. 476 a1·tt. 1, 27, 39.) - De R echt
bank heef t ten onrechte de overeenkomst 
tusschen den vergunninghouder en verweer
der nietig geacht op g1·ond dat verweerde1· 
in de vergunningslocaliteit de zwak ale . 
dranken voor eigen 1·ekening zoude verkoo
pen. 10 Maart. 

Arm enwet. 
- Ifoninklijk besluit. ( A rmenw.et a1·t. 40 ). -

Nu de armlastige naar elders is vertrokken 
om te voldoen aan het sterke verlangen van 
zijne vrouw naar hare geboorteplaats en 
vóórdat het gemeentebestuur gunstig had 
beschikt op zijn verzoek 01n betaling de,· 
verhuiskosten, is voor toepassing van art. 40 
A r11ienwet geen aanleiding. 10 M aart. 

Drankwet. 
- An·est van den H oouen Raad. ( Drankwet 

artt. 1, 3 en 27.) - ( R eq., houder van een 
slijtvergunning voor een perceel te Schiedam 
heeft op besielling een kruik oude jenever 
aan iemand te 's-G,·avenhage afgel everd, ter
wijl req. geen v.ergunning had van B . en W . 
van 's-Gravenhage voo,· den verkoop van 
sterken drank in het klein voor het gebruik 
elders. De R echtb. was van oordeel, dat 
verd. den drank heeft verkocht te 's-G,·aven
hage en mitsdien zijn bedrijf tot het verkoopen 
van ste,·ken drank in het kl ein binnen d!eze 
ge1neente heeft uitgeoef end, en wel op 

Gemeentebestu ur. 
- Beslui t tot verlenging van de bij Konink

lijk besluit van 14 September 1932, S. 471, 
bevolen schors ing van een bes! uit van den 
raad van Ridderkerk. S. 94. 14 M aar t. 

Scheepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K o

ninklijk besluit van den 29sten Juni 1878. 
S. 99, houdende vaststelling van het tarief 
van belooning van den ambtenaar, ten wiens 
overstaan de in artike l 396 Wetboek van 
K oophandel bedoelde monstering van scheeps
volk geschiedt. S. 95. 14 M aart. 

Begrootln g·en en rekenln g·eu. 
- Besluit tot nadere overbrenging van cris is

uitgaven van het vij fde hoofdstuk der Rijks
begrooting voor het dienstjaar 1931 naar de 
begrooting van het Leeningfonds 1914 voor 
het dienstjaar 1931. S. 96. 15 Maart. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 16 October 1931 te 
's-Gravenhage tusschen ederland en Belg ië 
gesloten verdrag betreffende de gelijkstelling 
van elkanders onderdanen voor de toepas
sing de r wedenijdsche wetgeving op het 
punt de r inval idite its- en ouderdomsverze
ker ing en de regeling van de gevolgen voor 

grond, dat de uitdrukking ,,V1erkoop'' van 
drank in de Drankwet niet met de, in het 
B. W . geregelde, overeenkomst van koop en 
verkoop is te vereenzelvigen, daar genoemde 
uitdrukking ook de l evering van den drank 
krachtens die overeenkomst omvat, zoodat 
in den zin der Drankwet "de verkoop" ge
schiedt ook ter plaatse waar krac htens de 
ko·opovl!reenkomst de drank gel everd wordt.) 
- T erecht is de R echtb. uit gegaan van de 
stelling, dat het beg1·ip "verkoopen" in de 
Drankwet niet te vereenzelvigen is met dat 
van het B . W . Daaruit volgt echter nog niet, 
dat het begrip "verkoopen", bij de uitoef e
ning van eene z. g. slijtvergunning, zoo ruim 
is op te vatten, dat de aflevering kmchtens 
de koopovereenkomst steeds onder "verkoo
pen" zoude vallen. Waar art . 1 der Drank
wet van "verkoopen" geen definitie bevat, 
hee ft de rechter, bij toepa.çsing van de be
palingen van die wet, waarin de uitdrukking 
"verkoopen" voorkomt, deze uitdrukking op 
te vatten vol gens het gewone spraakgebruik, 
waarniede met een doelmatige werking der 
desbetre ff ende voorschrift en valt rekening te 
houden. De W,et gaat uit van een plaatse
lijke werking der vergunningen. De verd. 
nu, die te Schieda1n een handel drij ft , waar
aan .een slijtvergunning is verbonden, kan 
niet gezegd worden dat bedrijf te 's-Graven
hage uit te oefenen, wanneer hij een hem te 
Schiedam bestelde fl esch jenever te 's-Gra
venhage aflevert. H et ruime begrip als door 
de R echtb. van "verkoopen" gehuldigd, zou 
mede b,·engen, dat verd. ook niet in de ge
meente Schieda1n een fl esch jenever zou 1no
gen afl everen buiten zijn vergunningslocal i
teit. - (Anders Adv.-Gen. W ijnveldt) . 

13 Maart. 

elkaars onderdanen van het naast elkaar 
werken dier wetgevingen (Stbl. 1932, n°. 
661) . S . 97. 15 Maa1·t . 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toepasselij kverklaring op 
N ederl a ndsch-Indi ë en Curaçao van het op 
5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516) . S . 98. 15 Maart. 

Indië. ( ecterlandsch) 
..,.. Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
'ederl andsch-Indië en Curaçao van het op 

5 Ju l i 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering van schepen (Stbl. 
1932, n°. 516) . S. 98. 15 Maart. 

Curaçao. 
- Bes luit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toepasselijkverklaring op 
eder landsch-Indië en Curaçao van het op 

5 Juli 1930 te Londen gesloten Verdrag be
treffende de uitwatering va n schepen (Stbl. 
1932, n°. 516). S . 98. 15 Maart. 

Geldleenln gen. 
- Wet, houdende wijziging van de wet van 

25 Ju li 1932, S. 393, strekkende tot voor
ziening in de behoefte aan geldmiddelen in 



verb1rnd met de a flossing van de eder
la ncjsch-Indisché pond sterling- leeningen 1921 
C en 1923 B . S . 99. 15 Maart. 

:8egrootln gen en rekeningen. 
- Wet tot vastste lling van het zesde hoofd

stuk (D epartement van Onderwijs, K unsten 
en Wetenschappen ) der Rij ksbegrooting voor 

' het di enstjaar 193 3. S. 100. 16 Maart. 

'l'ractaten. 
:- Bes luit, bepalende de bekendmaking in het 

S taatsbl ad van de tpepasse lijkverkla ring op 
· N eder landscli -Indië, Suriname en Çuraçao 
. va n het ve rd rag van Gepève va n 26 Sep

tember 1927, nopens de tenui tvoerlegging 
. van in het buitenl and gewezen scheid rech

'• terlüke ui ts praken (Stbl. •1931, n°. 399). 
$. 101. 16 Maart. 

Indië. ( ederland sch) 
~ · Bes lui t, bepalende de bekendmaki ng in het 

Staatsbl a d van de toepasselij kverkl aring op 
, N ede1·l a ndsch-Indië, Sur iname en Curaçao 
., vaQ het ve rd rag van Genève van 26 Sep

'. tember 1927, nopens de tenui tvoerlegging 
,- va n in het bui tenl and . gewezen cheidsrech-

te. rl ij ke ui tspraken· (Stbl. 1931, n°. 399). 
· S. 101. 16 Maart. 

·$ urlµ ttme. , 
rc •Be~ luit, bepa lende de b,ek endmaki ng in het 
, Sta'apsbla d van de toeP,a~.elijkverkl a ring op 
. · N ederl a ndsch-Indië, Sur iname en Curaçao 
, van het verdrag .• van• G;1;>.nè·ve van 26 Sep

·, tember 1927, nopens · de tenu itvoerlegging 
, va R in het buiten land gewezen · scheidsrech
, te rlijke ui tspraken, (Stbl. · ;19 31 , n°. 399). 
,. ' S. 101. 16 Maart. 
Ouraçao. 
- Besluit, bepalende de. bekendmaki ng in het 
, Staatsblad van de toepassel ij kve rklaring op 

ederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
van het verdrag van Genève van 26 Sep
tember 1927, nopens de tenuitvoerlegging 

. va.9 in het bui ten.l and g~w.ezen scheidsrech
',. te rlijkfl u itspra ken (St~\', 1~31, n°. 399) . 
·,' ' " r 1 

• ··s'.'' 101. 16 Maart . 
Be,itrootlngen en r ek ellln f,:'e1,. 
.L Wet • tot vaststell ing ' 'yá:h ''het ach tste hoofd
,, stuk der R ij ksbegroot'ing .voor het dienstjaar 
•,• 19°33°. · · , ., S .. 102. 17 Maart . 

1 Wet tot ·va tstell ing val). de begrooting van 
J uitgaven_ ten belioève van de _voltoo ii ng van 
· het vestrngstelsel voor het d ien tiaar 193 3. 

· S . 103. 17 Maart. 
;1- !Wet , tot va tstelling 'van de begrooting VllJI 
, ,JH:t Staatsbedrijf der A d ille ri e-I nrichti ngen 
,, voor ' het dienstjaai, 1933,' S . 104. 17 Maar t. 
-'"- ' Wet ' tot wij zig ing va'fl' '-het achtste hoofd-
! stuk der Rij)<sq(/grooting' voor het d ienstjaar 
1932. ' · S. 105. 17 Maar t, 

Krankzlnnlge,n en ~dl?ten. , 
.!.c. ' Bés lüit , hoi/dei'ide · ä~n,yijzing van de in
'• ·r ièh t irlg " Providebtiá" t ';l' Ste rksel , gelegen 
• -'i,n: dei gemeen~ • ·Mam;I-i ee,;e', staande onder 
' het.' bestu\t t· var\ de ·Vêréehigi ng " De B roe

. 1 ders van den Jî. J ozeph'·', •·gêvestigd te H eel, 
•' géméente H eel en P anheel, a ls eene inrich-

ting, die niet a ls een krankz innigengesticht 
word~ beschouwd, 09\< "\v.anneer daar in meer 

1 da11 -b vee kra nkzinnigen worden verpleegd. 
,i : · _., .Jf i 106. 17 Maart. 

- Besluit tot wijzig ing va n het K oni r>.!'.:'. ij k be
sluit van 27 October 1930, S. 412, houdende 
reorganisatie van de " Sint Willibrordus 
Stichting" , te H eil oo. S. 107. 17 Maa rt. 

- Bes.luit, houdende aanwijzing van het St. 
A ntoniusgesticht te Leur, gemeente E tten en 
Leur, staande onder het bestuur van de Ver
eenig ing onder de . zinspreuk " Alles voor 
Allen" te B reda, a ls eene inricht ing, die 
niet a ls krankzinnigengestich wordt be
schouwd, ook wanneer daa r in meer d~n twee 
kra nkzinni gen worden ve rpleegd. 

S. 108. 17 Maart . 
Scheepvaart. 
- Beslui t tot vaststelling van het Surinaamsch 

Zeebrievenbesl ui t 1933. S. 109. 17 Maart. 

Suriname. 
- Beslu it tot vaststelli ng van het Surinaamsch 

Zeebrievenbesluit 1933, S, 109. 17 Maart 

Scheepvaart. 
- Besluit tot vaststelli ng van het Curaçaoscl 

Zeebrievenbesluit 1933. S. 110. 17 Maart. 

Curaçao. 
- Besluit tot vaststell ing van het Curaçaosch 

Zeebrievenbesluit 1933. S . 110. 17 Maart. 

Begrootlngen 'en relienln gen. 
- Wet tot vaststelling van het derde hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voo,· het dienstjaar 
1933. S . 111. 22 M aart . 

- Wet, houdende vaststelling va n het elfde 
hoofdstuk der Rij ksbegrooti ng voor het 
d ienstjaar 1933. S . 112. 22 Maart. 

Auteurswet. 
- B esluit , bepalende het t ijdstip van inwer

kingtred ing van de wet van 11 F ebruari 
1932, S . 45, tot wijziging van de Auteurswet 
1912 met het oog op bemi ddeling inzake 
muz iek-auteursrecht . S. 113. 22 Maart. 

'r clefoon en telegrafen. 
- Beslui t, houdende wij zig ing van het R ijks

te legraafreglement 1926. S. 114. 23 Maart, 
Ond erwijs (MMtlolbaar) 
- Besluit tot wijzig ing van het K oninklijk 

besluit van 11 Jul i 1921, S , 918, zooals di t 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklij k beslui t 
van 27 April 1931, S . 173, houdende voor
sch rifteu, regelende de bevoegdheden tot het 
geven van nijverheidsonderwijs en de daar
mede verband houdende examens. 

S. 115. 23 Maar t . 
Rijksbelastin gen. 
- Besluit, houdende bepal ingen betreffende 

instelling van schattingscomm issiën voor de 
inkomstenbelasting voor meer dan één ge
meente. S. 116. 23 Maart. 

Inkomstenbelasting. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

instelling van schatt ingscommissiën voor de 
inkomstenbelasting voor meer da n één ge
meente. S . 116. 23 Maart. 

Begrootlngen en rekenin gen. 
- Wet tot vaststell ing van het tiende hoofd

stuk der Rij ksbegrooting voor het d ienstjaar 
1933. S. 117. 24 Maart. 

- Wet tot vaststelling van het negende hoofd-
stuk der Rij ksbegrooting voor het di enstjaar 
1933. S. 118. 24 Maart 



INHOUD 

Het cursief gedrukte moet gezocht worden in het deel BESLUITEN gedrukt op geel papier. 

"'l' leeschkeurlngswet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Vleesch

keu1·ingswet 1919, -S. 524 ; K. B. van 5 J uni 
1920, S. 285.) - I . v. m. de inrichting van 
de Vleeschkeuringswet 1919, S. n°. 524, in 
het bijzonde·r de bepaling van art. 18, sub g, 
dier wet j 0

• § 7 van -het K . B. van 5 Juni 
1920, S . n°. 285, mist een gemeenteraad de 
bevoegdheid om bij verordening keurings
·rnerken vast te st ellen of door B. en W. te 
doen vaststellen. - De artt. 8, :es en 33 van 
de verordening op den gemeentelijken keu,
ringsdienst van vee en vleesch voor de ge-
1neente D elft zijn dan ook niet-verbindend 
als ,net de wet in st,-ijd. - Vernietiging van 
het bestreden arrest t. a. v. qualificati,e en 
strafopl egging, ontslag van alle 1·.echtsver
volging wegens niet-strafbaarh eid van het 
f eit. - (Anders implicite Adv.-Gen . Wijn
veldt.) 13 Maart . 

Motor - en Rijwlelwet. 
- Arrest van den Hoog e11, Raad. ( Motor- en 

Rijw.wet art. 9.) - H et betoog van req,., 
waarbij hij blij kbawr een· onderscheid wil 
,naken tusschen een voor hem geldend rij
bewijs en een geldig rijbewijs en schijnt te 
willen bewe1·en, dat, zoo het rijbewijs van 
18 Ap,·il 1924 niet geldig was, het toch een 
voor hem geldend rijbewijs was, gaat niet 
op, waar de R echtb. op go ede gronden hee ft 
beslist, dat het rijbewijs van 18 April 19f4, 
niet ,neer geldig w_as, ook niet ,neer was 
een vo9r req . geldend rijbewijs, daar een 
rijbewijs. oot zijn geldigheid heef t verloren, 
geen 1·ijbewijs is en dus niet voor iemand als 
rijbewijs kan ge,i,den. - D e getuige, die -
naar in het middel wordt beweerd - niet 
is gehoord door den kantonrechter, is wel 
door de Rechtb . gehoord. D e grief, dat de 
R echtb. dezen getuige niet heeft geloofd in 
zijn ve1·klaring, dat req. als lee,·ling onder 
zijn toezicht reed, kan niet opgaan, daar 
een ?'echter V1-ij is aan de verkla1-ing van 
een getuige àl dan niet geloof te hechten. 

18 Maart . 
IIUtalre Zàken. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Art. 22 
Dienstplichtwet.) - Art. 22 Dienstplicht
wet legt aan ieder ingeschrevene de da.ar 
omschreven verplicl,ting (voor den keurings
raad te verscMjnen en zich aan keuring te 
onderwerpen) sl echts op v.z.v. de M inister 
het daarbedoelde onderzoek noodig acht. -
V 001· het bewijs van dit el e1nent is in het 

bestreden arrest gebezigd de getuigenmer
kla1·ing van ,een anibtenaar te,· gemeente
sec,·etarie, afdeeling militaire zaken. Het 
Hof heeft uit die getuigenverklaring kun
nen afleiden, dat de Minister in dien zin 
zich had uitgesproken, t e1·wijl de vraag of 
het Hof terecht dit als bewezen heeft aan
geno11ien in cassatie niet kan worden onder
zocht. - D e telastlegging ge eft niet uitdruk
kelijk aan, dat requirant opzettelijk niet is 
nageko,nen de verplichting hem opgelegd 
bij art. 22, lid 1, D ienstplichtwet, ook nu 
zij niet inhoudt de in dat artikel voorkomen
de zinsnede, dat het onderzoek mede strekt 
"to·t het verk,-ijgen van gegevens voor zijn 
( des ingesckr.evene1i) nadere bestemming". 

· 13 Maart . 
Wacht,relden. 
- Koninklijk besluit. - T oekennino van 

wachtgeld. To epassing van de wet van :es 
M ei 1925, S. 216. - B ij een geschil behoort 
volgens alge,neene beginselen te worden be
oordeeld en bindt de ge,neentelijke wacht
geldregeling niet. - In aanmerking bren,,. 
gen van toelagen. 15 M aart. 

Gemeentebestu nr. 
Koninklijk besluit. (Ge,neentewet art. 

228 c.) - T erecht heeft de Raad aanleiding 
gevonden, reeiu; nu over te gaan tot aan
koop van een perceel grond, dat krachtens 
het bestaande uitbreidingsplan voor straat
aanleg is bestemd, uit overweging dat de 
grond voor den eig enaar als bouwterrein 
waardeloos is geworden, terwijl hij aldaar 
ook geen verderen grond bezit of heeft be
zeten, die door den ontwo,·pen st1·aataanl eg 
in waa,·de is geste gen of nog zou kunnen 
stijgen. Nu echter de gemeente op dit oogen
blik den grond nog niet noodig heeft, be
hoort de koopsom van het in 1919 voo1· f 600 
aan ge kocht perceel thans niet hoo·ge1· dan 
f 600 te worden gesteld. 17 Maa1·t. 

Leerplichtwet. · 
- A1~·est van den H oouen Raad. (Leerplicht

wet art . 1, j 0
• 22). - Rb.: H et te laste ge

legde bewezen ve,·ldaard; het be1·oep op 
ovennacht, gelegen in de omstandigheid, 
dat verdachte wel het kind naar school hee ft 
gezonden, doch het kind aldaar niet is toe
gelaten op urond dat aan dit kind opge
legd strafwerk niet is ingediend, faalt, v,er
mits verdachte de niet-toelating aan eigen 
schuld te wijten heeft. - H. R.: Wanneer 
zich over het lee1·en van lessen of het ma-



ken van strafwerk geschillen voordoen tus
schen het hoofd der school en de ouders, 
l iggen deze niet op het gebied de1· L eer
plichtwet. - I. c. kan niet worden gezegd, 
dat requirant niet heeft gezorgd, dat het 
kind, op de dagen dat het niet werd to ege
laten, de schoot niet heeft bezocht. De be
wezenverklaring is dan ook op dit punt niet 
behoorlijk 1net redenen omkl ed. - Anders 
de P.-G.: Overmacht van de zijde van den 
onderwijzer heeft den va.der v-erhinderd zijn 
rechtsplicht volledig te vervullen. Mitsdien 
zal req·uirant van alle rechtsvervolging moe
ten worden ontslagen. - H. R. en. P.-G.: 
In nietigverklaring der dagvaarding ligt 
niet opgesloten een beslissing over het feit 
in den zin van art. 68 Sr. 20 Mawrt. 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen. Raad. (Gemeente

wet art. 168 ; Alg. Regl. v. Politie voor 
rivieren enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenverordening van Sleen [ voorschrij-
11end het toonen van een 1·oode vlag, wan
ne-er een brug, opengedraaid of afgedraaid, 
niet voo1· het rijv-erkeer openstaatl heeft 
niet, in verband 1net het bepaalde in art. 
16, lid 2 van het Alg. R egl. van Politie 
voo1· rivie-ren, kanalen, enz. het algeheel 
ve1·l ies van gebruik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens moei
lijkhedm, die in de practijk gemakkelijk 
zijn op te lossen maar geen gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - De gemeenteraa.d was 
bevoegd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veiligheid van het verkeer over de be
trokken b1·ug gestelde, bepalingen aanspra
kelijk te stellen hen, die als eigenaren en 
onde1·houdsplichtigen van het gevaar-ve1·oor
zakend voorwerp tot het wegnemen van het 
gevaar in staat worden geacht. 20 Mawrt. 

Scheepvaart. 
- Arrest van den Hoogen Raa.d. (Gemeente

wet art. 168; Alg. R egl. v. Politie voor 
rivieren enz. art. 16.) - Art. 1 van de 
Bruggenverordening van Sleen [ voorschrij
vend het toonen van een roode vlag, wan
neier een brug, opengedraaid of afgeáfraaid, 
niet voo1· het rijverkeer openstaat] hee ft 
niet, in ve1·band met het bepaalde in art'. 
16, lid 2 van het Alg. Regl. van Politie 
voor rivieren, kanalen, enz. het algeheel 
ve1·lies van gebruik van brug of kanaal ten
gevolge. - H et geldt hier hoogstens nioei
lijkheden., die in de practijk gemakkelijk 
zijn op te lossen maar geen gronden, die 
aan de verbindbaarheid van die verordening 
in den weg staan. - De gemeenteraad was 
bevoegd voor het niet-nakomen van de, voor 
de veiligheid van het verktM1· over de be
trokken brug gestelde, bepalingen aanspra
keUjk te stellen hen, die als eigenaren en 
onderhoudsplichtigen van het gevaar-veroo,r
zakend voorwerp tot het wegnemen van het 
gevaa1· in staat worden geacht. 20 Mawrt. ' 

Loterijen. 
- Arrest van den Hoooen Raad. (Loterijwet 

1905 art. 1 .) - H et doet - daargelaten of 
hier van een prijsvraag gesp?·o ken kan wor
den - niet ter zake of de bewezenverklaar-

de feiten naar het spraakgebruik als "lo
terij" plegen te worden aange1nerkt, maar 
enkel of die f eiten voldoen aan de vereisch
ten, in art. 1 der Loterijwet voor het begrip 
,,loterij" in den zin der wet gevorderd. -
I n art. 1 der Loterijwet is tot uitdirukldng 
gebracht, dat de kansbepaling, waardoor de 
winners worden aangewezen, niet eene zoo
danige mag zijn, dat op de kans van iederen 
deelneme1· op een prijs voor een belangrijk 
deel door hem - bijvoorbeeld doo1· het aan
wenden van zijn kennis, vaardigheid of be
rekening, - ten zijnen gunste invloed kan 
worden uitgeoefend. - l . c. is de stemming 
[o ver een voorkeur uit een groep van tien 
landen] wel door de gezamenlijke deelne
nu~rs geschied, doch het heef t niet in de 
1n,acht van iede1· hunner gestaan op den 
uitslag daarvan ten eigen gunste overwe
genden invloed uit te oefenen. - De over
weging der rechtb. dat zij i. c. alle bestand,. 
deelen aanwezig acht van hetgeen de w,e t 
tot een. loterij stempelt, houdt niet in een 
op zichzel f staande meening, doch stelt 
voorop de slotsom, waartoe de Rechtb. op 
grond van de verder vermelde feitelijke 
beschouwingen is gekomen. 20 Maart_ 

Gemeentebestuur. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Art. 25 gg 

A. P. V . Vianen.) - Taalkundig moeten 
winkels in het algemeen onder "gebouwen" 
gerekend wm-den, echter niet in a1·t . 25 gg 
A. P. V. Vianen, houdende ve1·bod van ver
koop van consumptie-ijs o. m. in gebouwen 
gedurende den tijd, dat de winkels krach
tens de Winkelsluitingswet gesloten moeten 
zijn. - B ij ,een ande,·e opvatting zou dit 
artikel trouwens in zoover onverbindend zijn 
i. v. m. art. 8 aanhef en onder f van ge
noe11,de wet, bepalende dat winkels voor den 
verkoop van consumptie-ijs steeds geopend 
mogen zijn. - Proc.-Gen.: Volgens de leer 
van den H . R . is de geheele ve1·bodsbepa
ling ongeldig omdat zij zou treden in een 
onderwerp van Rijksb elang, dat door de 
W inkelsluitingsw.et is geregeld. 20 Maart. 

Win kelslultlngswet. 
- Arrest van den Hoog en Raad. ( A 1·t. 25 gg 

A. P . V. Vianen.) - Taalkundig nioeten 
winkels in het algemeen onder "gebouwen" 
gerekend worden, echter niet in art. 25 gg 
A. P. V . Vianen, houdende ve1·bod van ver
koop van consumptie-ijs o. m. in gebouwen 
gedurende den tijd, dat de winkels krach
tens de Winkelsluitingswet gesloten moeten 
zijn. - Bij een andere opvatting zou dit 
artikel trouwens in zoover onverbindend zijn 
i. v . m. art. 8 aanhef en onder f van ge
noemde wet, bepalende dat winkels voor den 
verkoop van consumptie-ijs steeds geopend 
mogen zijn. - Proc.-Gen.: Volgens de leer 
van den H. R. is de geheele verbodsbepa
ling ongeldig omdat zij zou treden in een 
onderwerp van Rijksb elang, dat door de 
Winkelsluitingsw.et is gere geld. 20 Maart . 

Onderwij s. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 38.) - Daar moet worden aan
genomen, dat het belang van het onderwijs 
handhaving van den mannelijken onde,·wij-



zer van bijstand vordert, heeft de Raad, nu 
in verband ni,et de tlaling van het aantal 
leerlingen de werkzaaniheden van een der 
aan de school verbonden l eerhrachten over
bodiig zijn geworden, te1·ech t aa;, diegene 
der vrouw el ij ke onderwijs k1·achten, die het 
eerst voor afvloeiing in aanmerking komt, 
eervol ontslag uit .hare functi e verl eend. 

25 Maart. 
Openbare middelen van vervoer. 
- Arrest van den Hoo gen Raad. (Wet Openb. 

Vervoerniiddelen artt. 6 en 12.) - Het la
ten · vertrekken van een z .g. vóórbus vóór 
de bus, welke op het vastgestelde uu,· ver
trekt, is niet een handeling als door art. 12, 
lid 4, der Wet Openb. Vervoermiddel en 
gewraakt. - De beslissing van. de R echtb ., 
,lat gerequireierden in strijd hebb en gehan
deld met de aankondiging ingevolge de 
artt. 5, 6 en 7 van genoemde wet gedaan 
is niet met redenen omkleed. Mocht de 
R echtb. de woorden "in strijd 11..et" in de 
beteekenis van "niet precies gelijk aan" 
heb ben verstaan, dan is hare beslissing niet 
op den grondslag der t .l.l. gegeven. -
[Anders Adv.-Gen. W ijnveldt. ] 27 Maart . 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 103 .J - Waar de Raad in zijne 
vergadering op l!W Mei 1932 slechts hee ft 
volstaan met te beslissen, dat voor de be
rekening van de vergoeding en van het vo01·
schot het opgegeven aantal l eerlingen zal 
worden verminde,·d 1net een zeker aantal, 
zonder het bedrag van de ve1·goedJing en 
van het voorschot daarbij vast te stellen, ter
wijl deze bedragen eerst in het besluit zijn 
opgenomen, nadat de vereischte opgaven 
door h.et schoolbestuur waren verst1·ekt, zijn 
besluit en, als bedoeld bij art. 103, Se en 
4e lid door den Raad op 20 M ei 1932 niet 
genomen, zoodat van te die,· zake op dezen 
datum genomen besluiten bij Ged. Staten 
geen be1·oep kan worden inaesteld. 

28 Maa1·t. 
Besmettelijke ziekten. 
- R ondschrij,,en van den M inister van Staat, 

Minister van Binnenlandsche Zaken aan 
H eeren Burgemeesters, betreffende de Ziek
te van Weil . 28 Maart. 

Volksgezondhehl. 
- Rondschrijven van den Minist er van Staat, 

Minister van B innenlandsch.e Zaken aan 
H eeren Burae11ieesters betref f ende: Vacci- , 
natie. 29 Maart. 

Electrlclteltsraad. 
- Koninkl-ijk besluit, houdende instelling van 

een Electriciteifsraad. 3 April. 
Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Handels

naa,nwet artt . 2 en 4-J - Een handelszaa.k 
kan volgens art . 2 der Handelsnaamwet 
all een overgaan in verbinding met de han
delszaak, onder dien naan, ged,·even. -
R eq. kan geen beroep doen op art . 4 lid 8 
van genoemde wet, nu aan req. - die in 
1924 zijn handelszaak ( vennootschap onder 
finna) in een N. V. inb,·acht - in 1931 
wel het te Rotterda,n gevestigde filiaal , 
doch niet de geheele handelszaak werd over-

gedragen, en dus de thans door req. ge
dreven zaak geenszins kan wo,·den gezegd te 
zijn de handelszaak afkomstig van de 001·
spronkelijke vennootschap onder firma. 

3 Ap,·il. 
Gemeentebestuur. 

Koninklijk besluit. (Gem·eentewet a1·t. 
228 e.) - D e omstandigheid, dat de huur 
naw,• de nieeninu van Ged. Stat en voor den 
huurder te hoog is, kan geen reden zijn o,n 
aan het raadsbesluit tot verhuring goedkeu
ring te onthouden. 3 April . 

Ond,erwljs. (Lager) 
- Koninklijk besluit. (Lager Onde1·wijswet 

1920 art. 72.J - Nu het vervangen v,an 
plafonds in een schoolaebouw gepaard gaat 
met vervanging i•an kurkpl,aten door riet 
te,· verbetering van een bij den bouw be
gane constructie fout, kan de aanvrage 01n 
medewerking worden beschouwd als een.e 
aanv1·age tot verandering van inrichting van 
de plafonds en mitsdien als een,e v,erande
ring van inrichting van het schoolgebouw. 

6 April . 
- K oninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 37). - H et verstrekken door een 
onderwijzer aan ouders van l eerlingen van 
waardeeringscijfers en inlichtingen, die niet 
in overeenstemming zijn met de offic ieel e, 
door het hoofd der school vastgestelde cij
f ers, vormt een eigenn,achtig optr,eden en 
,een zich onttrekken aan en reaaeeren t egen 
de l eiding van het hoofd, dat niet kan wor
den geduld. De door B. en W. opgelegde 
straf van schorsing zonder behoud van jaar
wedde ged·urende ééne ,naand is dan ook 
all eszins gerechtv,aardigd te achten. 

6 April . 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk besluit. (Ge11,eentewet a,·t. 248) . 

- D e omstandigheid, dat he,t teren ·van een 
weg is aeschied door we,·kloozen, l evert geen 
g1·ond op tot het verantwoo,·den van de ar
beidsloonen op den post voor ondersteuning 
van werkloozen, tenzij voorzoover het werk 
mem· heeft ge kost doo,·dat het bij wijze van 
werkverschaffing is uitgevoerd. Daaraan 
doet niet af, dat het werk ,net het oog op 
werkverschaffing vroeger door de gemeente 
is ter hand uenom en dan auide,·s het geool 
zou zijn geweest. 7 April. 

- Koninklijk besluit. (Gemeentewet a1·t. 252.) 
- 1'erecht zijn Ged. Staten van oordeel dat 
in eene ve,·ordening op het beheer van het 
grondbedrijf bepalingen ten aanzien van 
den inbreng, de boekwaarde, de periodieke 
taxatie, de rentebijsch,-ijvina enz ., kortom 
de regeling van de interne financieele struc
tutt1· van het bedrijf van dusdanig gewicht 
zijn voor de in het bedrijf geadministree,·de 
bestanddeelen van het gemeentever1nogen, 
dat zij in zoodanige v,erordening niet kunnen 
wo,·den gemist. 7 April. 

- Arrest van den Ho ooen Raad. (Gemeente
wet art. 168 ; Woningwet art . 4,) - Moge
lijk wil req,. doen uitkomen, dat de toestand 
in zijn woning zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de drinkwaterleiding 
kon voorzien, doch deze bewering nioet af
stuiten 021 de bewezenverklarina en op zijn 



te,· terechtzitting afuelegde verklaring: ,,dat 
hij z-ich nooit heeft laten aansluiten aan de 
waterleiding", waarbij hij als reden opgaf: 
.,dat hij goed drinkwater had" . - Ook al 
zou de Waterl eidin{J M ij. bij den aanleg der 
waterleiding req.' s eigendomsrecht heb ben 
geschonden, dan zoude zulks op zijn ver
plichting om voor een aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwaterleiding te zorgen 
toch niet van invloed zijn. - Door het op
leggen van de verplichting om bij de be
trokken waterleidingmaatschappij, welke een 
zuiver particul iere onderneming zoude zijn, 
en wélke v,erplichting door req. ,,gedwong'en 
winkelnering" wordt genoemd, komt de ver
ordening van Raamsdonk niet in strijd met 
eenige bepaling der wet. 10 April . 

1Vonin gwet. 
- Arrest ~·an den Hoogen Raad. (G em eente

wet art. 168; W oningwet art. 4.) - M oge
lijk wil req,. doen uitkomen, dat de to estand 
in zijn woninu zóó was, dat hij zich in zijn 
woning van water uit de dr inkwaterl eiding 
kon voorzien,, doch deze bewering moet af
stuiten op de beweze11/Verklarin{J en op zijn 
ter terechtzitting afgel egde verklaring: ,,il.at 
hij zich nooit heeft laten aansluiten aan de 
waterl eiding" , waarbij hij als reden opgaf, 
" dat hij goed drinkwater had". - Ook al 
zou de Waterleiding M ij. bij den aanleg der 
waterl eiding req.'s eigendomsrecht hebben 
geschonden, dan zoude zulks op zijn ver
pl ichting om voor een aansluiting van zijn 
woning aan de drinkwaterleiding te zorgen 
toch niet van invloed zijn. - Door het op
l eggen van de verpl ichting om bij de be
trokken waterleidingmaatschappij, welke een 
zuiver particuliere onderneming zoude zijn, 
en welke verplichting door req. ,,gedwongen 
winkelnering'? wordt genoe,nd, komt de ver
ordening van Raamsdonk niet in strijd met 
eenige bepaling der wet. 10 April. 

Wlnkelslu lt lu gswet. 
- Arrest van den H oo gen Raad. (W inkelslui

tingswet 1980, S . 460, artt . • 7 .en 10. B e
teekenis vm, ,,Automaat" in art. 3, lid 1, 
sub h dier wet, art. 893 S v.) - Ofschoon 
i. c. het in de oproeping omschreven feit 
onder art. l! W inkelsluitingswet viel , terwijl 
de nadere opgave een omschrijving bevatte 
van het f eit van art. 7, lid 1, dier wet, _is 
toch aan den eisch van art. 393; l id 1, l!den 
zin, S v . voldaan, vermits hier hetzelfde ge
beuren is bedoeld. - De omstandigheid, 
d'at de winkel ten tijde van het plegen van 
het f eit voor het publiek g eslo·t en rn,oet zijn, 
moet in telastl egging en bewezenverklaring 
voorkomen, niet echter behoeven te laste 
gelegd en bewezen verklaard te worden de 
feiten waar·uit blijkt, dat de winkel gesloten 
moest zijn. - Onder het begrip "automaat" 
in art. 3, l id 1, sub h, der W inkelsluitings
wet kan niet vallen een zóó gebrekkig in
ge,-ichte automaat, -dat , wil het voo1·werp 
aan een normaal ve1·koope1'8doel beantwoor
den, de werking daarvan niet zonder toe
zichthoudend personeel mogelijk is. - Ver
nietiging van het best1·eden vonnis, wat de 
strafople-gging betre ft , we gens overschrijding 
van het bedr•igde maxinium zonder dat van 

toepassin g van art. 23bis Sr. gebleken is. 
Oplegging van -een zeer geringe straf, om
dat het er requirant kennelijk om te do en 
geweest is een principieel e beslissing uit te 
l okken. 10 April . 

Motor- en Rijwlelwet. 
- Arrest van den H oógen Raad. (Mot.- en 

R ijw.wet art. l!l!; M otor- · en Rijw.Regl. 
artt. 7 en 19.) - H et is een voetganger niet 
verboden zich op den rijwe g te bevinden; 
daarom brengt de op den bestuurder van 
een motorrijtuig rustende verplichting om 
op een zoodanige wijze te 1·ijden, dat hij de 
vrijheid of de veiligheid van het verkee,· 
niet in gevaar brengt, mede, dat hij een zich 
normaal op den · weg voortbewegenden voet
ganger, niet aanrijdt. D e in art . 7 Mot.- en 
R ijw.R eglement gegeven voorschriften doen 
in geen enkel opzicht ajbreuk aan die ver
plichting. - Onjuist is, dat uit art. 3 Mot .
en Rijw.regl . zou volgen, dat voetgangers 
niet op den rijweg, maar op het voe tpad 
moeten loopen, wijl dit zou l eiden tot de 
niet te aanvaarden gevolgt,·ekking, oot 
wegen, welke geen voetpad hebb en, voor 
voe tgangers niet toegankelijk zouden zijn. -
De omstandigheid, dat de plaats der aan
rijding was binnen de bebouwde kom, wes
halve geen verblindende ve1·lichting mocht 
worden gevoerd, bel ett e req. niet om een 
zoodanige verlichting te voeren, dat een 
vóór het 1notorrijtuig loopende voetganger 
zóó tijdig kan worden opgemerkt, dat hij 
deze kon mijden. In ieder geval had hij met 
zeer geringe snelheid kunnen rijden. 

10 April. 
Wlnkelslnltlngswet. 
- Arres t van den Hoogen Raad. (Winkel

sluitingswet art . 3; Gemeentewet art. 168.) -
Art. 3, lid 1, aanhef en onder h Winkel
sluitingswet heeft de strekking elke rege
l ing door den lageren wetgever van den 
verkoop door middel van automaten in ver
band met winkelsluiting te verbieden. -
Nu echter uit den inhoud der verordening 
van H oorn van eenig ve,·band met winkel
sluiting niet blijkt, kan aan die verordening 
op grond van de W inkelsl.w,et v,erbindende 
kracht niet worden ontzegd. - Uit den in
houd van m eergenoemde verordening hee f t 
de R echtb. voorts kunnen aanne1nen, dat zij 
ge·maakt is in het belang der openbare ge
zondheid door het gebruik van roo kartike
l en door jeugdige personen te bemoeilijken, 
zoodat zij ook niet in strijd is ,net art. 168 
Gemeentewet . H oe het f eit, dat bij verorde
ning van D ec. 1916 door den H oornschen 
raad reeds voo1'Schriften zijn geg·even tot be
teugeling "an het gebruik van tabak door 
kinderen, tot eene andere slotso1n zou voe
ren, is niet in te zien. 10 April . 

Motor- en Rljwlelwet. 
- A rrest van den H oo gen Raad. (Motor- en 

Rijwielwet art. 21.) - Uit de geb ezigde be
v,ijsmiddelen kon worden afgeleid, dat i . c. 
van ee1M. v.ergelijking de,· praestaties van 
de deelnem ers kon worden gesp1·oken, waar
aan niet afdoet dat de bekendmaking van 
die praestaties geschiedde in de volgorde van 
i11sch1·ijving en niet in de volgorde van het 



toegekende aantal strafpunten. - D e Rb. 
hee ft dan ook t er echt een rit. gehouden 
onder de bewezen omstandigheden, als een 
,cedstrijd - d. i . een strijd tusschen de deel
ne,ners onderl ing - in d en zin van art. 21 
M otor- en Rijwiel wet aan gemerkt. - (An
ders Adv.-Gen. w;jnveldt: Aan d eze figuur 
van een praestatierit ontbree kt h,et elem ent 
van wed-ijver t·usschen de deelnem ers .) 

10 April. 
Gemeentebestuur. 
- K oninklijk be.,luit . (Gemeentewet a,·t. 143; 

Vl eeschkeuringswet art. BS a.J - Nu art. 
23 a der Vl eeschkeurinoswet eene special e 
r egeling geeft voo,· gedwongen samenwer
king van gerneenten terzake van den keu
ringsdienst van v.ee en vl eesch, behoo,·t de 
algemeene regeling van de Ge,neentewet te 
dien aanzien geen toepassing t e vinden. -
Van de bij a,·t. 143 der Gem eentewet aan 
de Ifroon gegeven bevoegdheid behoort een 
omzichti g gebruik te worden gemaakt. Nu 
het bouwen van een gemeenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gem eenten, mede 
gel et op de moeilijke economische o,nstan
dig heden, welke tot beperking van kapi
taalsui tg•aven door de gemeenten nopen, niet 
d ermate noodzakelijk is, dat zoodanige rege
ling dwinu end zou moeten worden opgelegd, 
is voor to epassing van a,·t. 143 geen aanl ei
ding. 13 April. 

Vleeschkeurlngs wet. 
- Koninklijk besluit. (Gem eentewet art. 143 ; 

Vl eeschkeu,·ingswet art. 23 a.J - Nu art . 
23 a der Vl eeschkeuringswet eene speciale 
regeling geeft voor gedwongen samenwer
king van gemeenten terzake van den keu
rin gsdienst van v-ee en vleesch, behoort de 
algem.eene r egel ing van de Gem eentewet te 
dien aanzien geen to epassing te vinden. -
Van de bij art. 143 der Gem eentewet aan 
de I(roon gegeven bevoegdheid behoort een 
omzichtig gebruik te worden gemaakt. Nu 
het bouwen van een gem eenschappelijk 
slachthuis voor een aantal gemeenten, mede 
gel et op de moeilijke economische omstan
digheden, welke tot beperking van kapi
taalsuitgaven door de gem eenten nopen, nie t 
dermate noodzakelijk is, dat zoodanige r ege
ling dwingend zou moeten wo,·den opgel egd, 
is voor to epassing van art. 143 geen aanlei
ding. 13 April. 

Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Armenwe-t art. 15.) -

Er is geen reden om de onderhavige coll ecte 
te weigeren op grond van de omstandigheid, 
dat collecten door middel van verkoop van 
bloempjes en .ipeldjes tot dusve,· in de ge-
1neente een ruimer ter1·ein van armenzorg 
ten goede komen, nu d e collecte wordt aan
gevraagd door de plaatselijke afdeel ing van 
eene instelling van de betee kenis van ap
pellant e, en evenmin op grond van de o,n
standigheid, dat zoodanige coll ecte &chade 
zou to ebrengen aan r ~eds sinds jaren 
in de gemeente coll ecteerende--vereenigingen 
- W el kunnen bijzondere ongunstige eco
nomische factoren een bel etsel vormen voor 
het toestaan van eene coll ecte, ,naar de 
aanwezigheid daa1·van is in dit geval niet 
voldoende aanne,nelijk gemaakt . 13 April. 

- K oninklijk besluit. ( A 1"1nenwet art. 15.) -
Wijl in het algem een ,een ruime toelating 
van het aantal bloempjes- en speldjesdagen 
bedenkelijke gevolgen kan hebben voor het 
belang der armenzorg, behoort aan vereeni
gingen, welke niet een eenigszins ruim veld 
van werkzaamheid bestrijken, de toestem-
1ning tot het houden van coll ec ten door 
middel van aanbieding van bloempjes of 
speldjes te worden geweigerd, t enzij be
paaldcl;j k aa11nemel ijk is gemaakt, dat de 
coll ec te geen nadeel van beteekenis aan 
andere instellingen zal toebrengen of bij
zondere omstandigheden de collecte voor 
toelating in aanmerking do en kom en. 

13 April. 
- K oninklijk beslui t . ( A rmenwet art. 15.) -

Nu moet worden aangenomen, dat in ver
band m et den ongunstigen econom ischen 
to estand in de gemeente door inwilli ging 
van het verzoek tot het niogen houden van 
een coll ecte de plaats el ij ke instellingen van 
weldadigheid nadeel zouden hebb en onder
vonden, en niet gebleken is, dat dit nadeel 
zou worden opgewogen door daartegenover 
staande voordeelen, hebben B. en W. het 
verzoek terecht afgewezen. 21 April. 

- K oninklij k besluit . ( Armenwet art. 15.) -
H et afstand doen van een deel van de op
brengst de1· coll ecte voor een geheel ander 
do el dan waarvoo,· de gelden worden inge
zameld, kan in redelijkheid niet worden ge
vergd en dus niet als voorwaarde voor de 
to estemming doo1· B. en W . worden gesteld . 
E en zoodanio e eisch is bovendien in strijd 
met art 15. - E venwel is de to estemming 
ter,echt geweigerd op grond van den on
gunstigen economischen to estand in de ge
nieente en het nadeel , dat de plaatselijke 
ins tellingen van weldadigheid door inwilli
ging van het verzoe k zouden ondervinden. 

21 April . 
Gemeentebestuur. 
- Rondschrij-ven van den Minister van S tan,t, 

Minister van B innenlandsche Zaken, N°. 
7815, A fd. B.B. aan H eeren Gedep. Staten 
van de onderscheidene provinciën, betre'f
f ende overschrijding van de begrootingspos
ten, zonder voorafgaande machtiging, door 
noodlijdende gemeenten. 21 April. 

Volksgezondheid. 
- B eschikking van den M inister van Staat, 

Minister van B innenlandsche Zaken, hou
dende nieuwe Voorschriften voor de to epas
sing van middel en voor ontsmettings- of zui
veringsmiddelen . 22 April. 

Begraaf wet. 
- K oninklijk besluit. ( W et op het begraven 

art. 16.) - Als vaststaande moet worden 
aringcnom en, dat de tot de bebouwde kom 
behoorende werkplaats en houtloods van ap
pellant aan de zijde van de begraafplaats 
wordt beg,·ensd door een hem to ebehooren
clen weg, aan de overzijde waarvan zich op 
zijn t er-rein een open opslagplaats voor hout 
benevens een schuu1·tj e bevinden. Dit in aan-
1nerking genom,en kan niet worden gezegd, 
dat zich aan de zijde van de begraafplaats 
zoodanige aanhoo,·igheden van de werkplaats 
en de houtl oods bevinden, dat die zouden 



moeten worden geacht een geheel daa,·m ee 
uit te maken en uit dien hoofde mede tot de 
bebouwde kom zouden ,noeten worden ge
rekend te behoorcn. E venmin vermag de 
omstandigheid, dat het terrein van appellant 
gel egen is aan een op het uitbreidingsplan 
der ge,neente geprojecteerden weg aan dat 
terrein het karakter van bebouwde kom te 
verleenen. 22 April. 

Arbeid swet. 
- Arrest van den H oogen Raad. (Arbeidswet 

1919 art. 1. ) - ,,Fabrieken" in art. 1, lid 
2, a der A rbeidswet 1919 moet worden ge
nomen in de gewone beteekenis van inrich
tingen, die in het dagelijksch l even worden 
beschouwd als te behooren tot de nijverheid 
in engeren zin, waarbij geen ,·ol speelt of 
daarin alleen eigen producten, dan wel ook 
of uitsluitend producten, van anderen af
komstig worden ve,·werkt. De inrichting in 
kwestie, die uitsluitend voo,· bereiding van 
zuivelproducten wordt gebezigd en waarin 
met behulp van een krachtwe,·ktuig dagelijks 
gemiddeld 600 liters ,nel k tot boter wo,·den 
verwerkt, ,noet derhalve ongetwij feld als 

Ontelg·enJng. 
- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 

der onteigening van perceelen, erfdienstbaar
heden en andere zakelijke rechten in de 
gemeente IJsselmonde, noodig voor het ver
breeden van de rivier de Nieuwe Maas on
der de gemeenten IJsselmonde en Ridder
kerk ter verkrijging van eene ankerplaats 
voor Rijnschepen. S. 150. 6 April. 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut 
der onteigening van perceelen, erfd ienst
baarheden en anpere zake! ijke rechten, noo. 
<li g voor den aanleg van een kanaal van 
Noordhornerga tot de F r iesche grens, met 
bijkomende werken, in de gemeenten Zuid
horn, Grijpskerk, Oldekerk en Grootegast. 

S. 151. 6 Apri l. 
Begrootln gen en Rekeningen. 
- Wet tot wijziging van het negende hoofd

stuk der R ij ksbegrooting voor het dienstjaar 
1932. (Stichting W aterbouwkundig . L abora
torium te Delft. ) S . 152. 6 Apr il. 

On teigening. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

der onte igening van percee1en, erfd ienst
baarheden en andere zakelijke rechten noo
dig voor uitbre id ing van de havenwerken te 
Terneuzen, behoorende tot het kanaal van 
Terneuzen. S. 153. 6 April. 

In -, uit - en cloorYoer. 
- Wet tot regeling van den invoer van me-

taaldraadgloe ilam pen. S. 154. 6 April. 
- Wet tot regeling van den invoer van over-

hemden en zakdoeken. S. 155 . 6 Apri l. 
Begrootlngen en Rekeningen. 
- Wet tot wijzig ing en verhooging van het 

tiende hoofdstuk (oud-hoofdstuk V) der 
Rij ksbegrooting voor het dienst jaar 1932. 
(Steunverl eening ten behoeve van bollen
trekkers in de gemeenten Ter Aar, Alke
made, Nieuwkoop en Woubrugge. ) 

S. 156. 6 April. 

fabriek van zuivelproducten worden be
scho"wd. Daaruit volgt, dat werkzaamheden, 
in deze im-ichting verricht, arb eid zijn in 
den zin de,· Arbeidswet en dat die inrichting 
is een fabri ek of werkplaats in den zin van 
art. 2, lid 1, a dier wet. - De "itzondering, 
welke art. 1, l id 1 a voor een onde1·neming 
van landbouw maakt, kwam dus tç vervallen. 
- De "op1nerking" de,· R echtb. , dat de 
werkplaats was een besloten ruimte in den 
zin van art. 2, lid 1, a, was wel te,· zake 
dienende, daar zij, na ,·eq. beroep op art. 1 
l id 1,,a te hebben afgewezen, had na te gaan 
of aan het in de t.l.l., met het oog op art . 
68 lid 1 ge.;telde vereischte van fub ,·iek of 
werkplaats was voldaan. - De kleine ruimte 
der inrichting, de gebezigde kleine bedrijfs
kracht en het feit, dat slechts twee arbeide1'8 
werkzaam zijn, doet aan de qual·ificatie 
,,fabriek" niet af. - De t.l.l . en bewezen
verklaring, dat de arb eid werd ve,·richt in 
een zuivel fa briekonderneming, is niet in 
strijd ,net de beslissing, dat die zuivelfabriek 
is een werkplaats in d en zin der 1frb eidswet 
1919. - [Proc.-Gen. Tak wenscht wijziging 
in de qualificatie.] 24 April. 

Onclordomsverzekerln g. 
- Wet tot duidelijke afwijking van het be

paalde in artikel 9, ee rste lid , der Ouder
domswet 1919 en in a rtikel VIII, tweede 
lid , de r Wet van 13 Juli 1923, S. 353, tot 
wij ziging der Ouderdomswet 1919. 

S. 157. 6 April. 
Indië. (Neclerl.) 
- Wet, houdende bekrachtiging van een door 

den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië krachtens artikel 93, eerste l id, en 
artikel 183. tweede lid, van de I ndische 
Staatsregeling vastgestelde ordonnantie. 
(Wijziging van ge Indische Tariefwet.) 

S. 158. 6 April. 
Iuvallclltelts • en ouderdomsverzekerin g. 
- Besluit, houdende 1° . intrekking van het 

Koninklijk besluit van de n 3den September 
1928, S. 358, tot aanwijzing van de geval
len, waarin de bewaarde rentekaarten worden 
vernietigd en tot vaststelling van de voor
schriften, welke daarbij moeten worden in 
acht genomen en 2°. houdende opnieuw aan
wijzing van de gevallen, waarin de bewaar
de rentekaarten worden vern ietigd. 

S. 159. 6 April. 
Beclrljfsradenwet. 
- Wet in zake de instelling van bedrijfsraden. 

Crisis pachtwet. 
- Wet tot wijziging van 

1932. 

N atnrallsatle. 

S. 160. 7 April. 

de Crisispachtwet 
S. 161. 7 Apr il. 

- Wet, houdende naturalisatie van P. J . 
Al tschul en 20 ande ren. S . 162. 7 April. 

- Wet, houdende naturalisatie van J. W. 
Beissel en 19 anderen. S. 163. 7 April. 

- Wet, houdende naturalisatie van F . Aerts 
en 19 anderen. S. 164. 7 April. 

- Wet, houdende naturalisatie van V . J . H. 
Cryns en 21 anderen. S. 165. 7 April. 



- Wet, houdende naturalisatie van S. K. T . 
Bill urn en 19 anderen. S. 166. 7 April. 

Wonin gwet. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

den raad van Koudekerke d.d. 28 December 
1932, waarbij deze heeft ingetrokken zijn 
bes! uit van 11 October 1932, tot onbewoon
baarverkl aring van woningen a ldaar. 

On,lerwijs. (Mid delbaar) 
S. 167. 7 April. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
· beslu it van den 19den Augustus 1926, S. 

309, ter vasts teil ing van de examengelden, 
bedoeld in artikel 81 der Midelbaar-onder
wijswet, zooals dit is gewijzigd bij de wet 
van 30 J ui i 1926 (Stbl. n°. 245). 

Onderwijs. (Lager) 
S. 168. 11 April. 

- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 
besluit van 7 Augustus 1916, S. 373, waar
bij worden aangewezen de in de koloniën en 
bezittingen a fgegeven akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs, be
doeld in artikel 89 der wet tot regeling van 
het Jager onderwijs van 1878 (en artikel 
209 Lager-onderwijswet 1920). 

Rechtswezen. 
S. 169. 11 April. 

- Besluit tot wijzig ing van Reglement n°. I , 
ter uitvoering van de wet van 3 December 
1932, S. 575, inzake enkelvoudige kamer 
der rechtbank. S. 170. 11 April. 

Rijksambtenaren en -werklieden. 
- Beslu it tot wijziging en aanvulling van het 

Bezol di g ingsbesluit Burgerlijke Rij ksambte
naren 1928 (Stbl. 1929, n°. 72) , laatste lijk 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 27 
J anuari 1933 (Stbl. n°. 33). 

Crisis pachtwet. 
S. 171. 12 Apr il. 

- Besluit, bepal ende het tijdstip van inwer
kingtreding van de wet van 7 Apri l 1933, 
S. 161, tot wij zig ing van de Crisispachtwet 
1932. S. 172. 12 April. 

W onln g·wet. 
- Besluit tot vernietiging van het be luit van 

Gede>puteerde Staten van Noordholl and d.d. 
23 Maart 1932, n°. 176, waarbij onbewoon
baarve rklaring, door den raad van Amster
dam, is gehandhaafd van de woning der 
buisverdieping en de woningen I , II en 
III-hoog in elk der perceelen Lijnbaans
gracht 136 en 137, a ldaar. 

S. 173. 13 April. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

burgemeester en wethouders van Zandvoort 
d.d. 8 Februari 1933, waarbij aan A . F . 
S ievers a ldaar vergunning is verleend voor 
den bouw van vier woningen op het perceel 
kadastraal bekend gemeente Zandvoort, 
Sectie B , n°. 6548. S. 174. 13 April. 

Vleeschkeurln gswet. 
- Bes lui t tot wijziging van het K oninklijk 

besluit van 5 Juni 1920, S. 285, tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vl ee chkeuringswet (S. 1919, n° . 524) laat
stelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
18 Augustus 1932 (Stbl. n°. 442). 

S. 175. 13 A pri l. 

Gemeentebestuur. 
- Besluit tot verlenging van de schorsing van 

het besluit van den gemeenteraa d van Gro
ningen van 30 J anuari 1933, betreffende de 
demping van het Binnen-Damsterdiep in 
die gemeente en de slooping van het aan 
dat water gelegen voorma li g poortershuisje. 

S. 176. 13 April. 
On gevallenverzekerin g. 
- Besluit, houdende wijzig ing in de vastge

stelde regelrng betreffende voorziening in de 
kosten van huishoudelijken en aclroinistra
tieven aard van den Centralen Raad van 
Beroep en de R aden van Beroep voor de 
Ongevallenverzekering. S. 177. 13 April. 

Gemeentebestu ur. 
- Besluit tot ve rnietiging van de verordening 

van den R aad der gemeente Sint-Maartens
dijk van 16 Maart 1932 tot wijziging van 
de verordening op het gebrui k van de haven 
of kaai en de los- en ladingsplaats in die 
gemeente, voor zoover betreft het laatste 
lid van het nieuwe artikel 8 van laatstge
noemde verordening. S. 178. 18 April. 

Stra frecht en strafvordering. 
- Wet, houdende tijdelijke voorziening met 

betrekking tot het ter beschikking van de 
R egeering stell en van personen, bij wie tij 
dens het begaan van een strafbaar fe it ge
brekkige ontwikkeling of ziekelijke stor ing 
der geestvermogens bestond. 

Bu rgerlijke stan d. 
S. 179. 21 April. 

- Wet, houdende voorz iening in zake registers 
van den burgerlijken stand te Simpelveld. 

S. 180. 21 April. 
Invalldltelts - en oud erdomsverzekering. 
- W et tot verzekering van mijnarbeiders te

gen geldelijke gevolgen van invalidi teit en 
ouderdüm. S. 181. 21 April. 

Begrootlngen en rekeningen. 
- Wet, houdende vaststelling van de Suri

naamsche begrooting voor het dienstjaar 
193 3. S. 182. 21 April. 

- Wet, houdende wijziging van het e lfde 
hoofdstuk der Rijksbegrooting voor het 
dienstjaar 1932 (proefnemingen met een 
mechanisch bedrijf voor rijst en a ndere ge
wassen in Suriname). S. 183. 21 April. 

- Wet, houdende vaststelling van de Cu
raçaosche begrooting voor het dienstjaar 
1933. S. 184. 21 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 
van den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeel ing 
I van . de begrooting van ederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1933. 

S. 185. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van Neder-
1 andsch-Indi ë tot vaststelling van Afdeeling 
II van de begrooting van N ederl a ndsch
Indi ë voor het d ienstjaar 1933. 

S. 186. 21 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van het besluit 

van den Gouverneur-Generaal van N eder
landsch-Indië tot vaststelling van Afdeeling 
III van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaa r 1933. 

S. 187. 21 April. 



Scheel}vaart. 
- Arrest van den H oogen R aad. ( B innenaan

varin gs1·egl ement art. 36.) - D it artikel 
ve,·biedt aan stoomschepen, die een nwuu; 
vaarwater oversteken, oni de koerslijnen van 
andere vaartuigen te snijden, indien deze 
daa,·door verplicht zouden worden van d en 
koers ai te wijken 01n aanvaring te voor ko
m en. - H et H of stelde echter f eitelijk vast, 
dJat, toen de schepen el kaar voor het eerst 
waa1·1iamen en signalen wisselden, de af
stand tusschen hen groot genoeg was om aan 
deze, toen gestrekt in het v-aarwater liggen
de vaartuigen te veroorloven om, mits ·regl e
mentaÎ1' koersende, elkaar te passeere,i. B ij 
deze vaststelling der f eiten zoekt h et 1niddel 
tev,ergeeis k?·acht in de bewering, dat het 
over.stekende schip zijn einddoel , den an
dertn oeve1·, nog niet zoude heb ben bereikt 
en dus nog overstekend schip was . 

28 Apri'l. 
Octrooiwet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( B . W. art. 

1303 ; R v . artt. 46, 337; Octrooiwet art. 32.) 
- [De N . V. P urit is contractueel verbon
den met verweerder ten aanzien van een 
werkwijze tot vervaardiging van ontkl eu
ringskool. Verweerder zou zijn medewe1·king 
ve1'le enen bij het toepassen van d;ie werk
wijze en o. m. een vast salaris ontvangen . 
D e N. V. No,·it beweerde, dat P ·urit doo1· 
voonnel de werkwijze inbreuk maakt op hare 
11ech ten, waarvoor zij octrooi had aange
v,·aagd. P urit bracht tegen die aanvrage 
bezwaren in en vroe g t evens aan een ver
klaring van voorgebruik. N orit voerde twee 
processen tegm P urit. T erwijl deze proce
dures hangende zijn, trekt Pu1'it, zonder 
eenig oi·erleg met verweerder, haar verzoek 
om ,,erklaring van voorgebruik in, waarna 
aan N orit, die intusschen eenige houdster 
van d e aandeelcn van P urit was geworden, 
oct1·ooi is verl eend. Ook t1·ekt P u,·it haar in 
een proced·ure tegen N orit gevoerd ve,·weer 
in, waardoor zij tot betaling van f 700,000 
schadevergoeding aan N o,·it wordt veroor
deeld. - V erweerder stelt wanpmestatie A . 
door het intrekken verzoek verklaring voor
gebruik, B. roor het niet tijdig voldoen van 
salaris . D e R.echtb. wijst bij vonnis van 11 
F ebr. 1929 g1'0 nd A. af , doch laat getui gen
bewij s tn e op grond B. , op welken g1·ond de 
R echtb. bij eindvonnis van 10 J uni 1930 de 
vordering to ewijst. - H ooger beroep, d oo1· 
Pur?t vnn gemeld eindvonnis en door ve1·
weerder , op 9 S eptem ber 1930, van het in
t erlocutoir en bovendien incidenteel ber oep 
van dit vonnis. - H et H of verklaart ver
wee•·der n . o. in zijn incidenteel beroep, we
gens gemis aan belang, doch ontvankelijk 
in zijn principaal beroep, verklaa,·t grond A 
d eugdelijk en bevestigt , met vernietiging 
van h et interlocutoir, het eindvonnis ,net 
verbetering van gronden. Cassatieberoep van 
Purit]. - H et H of hee ft, zonder schending 
van art. 32 Octrooiwet kunnen aannemen, 
dat Puri t tot de verklaring van voorge
brui k gerechti gd was . E venzoo kon het H of, 
,nede i. v. ,n. l id 2 van genoemd art. 32, 
in de intre kking van het verzoek door Purit 
zien een t e kwader trouw handelen in strijd 

,net de ve1·plichtingen uit de oveN,enkomst 
jegens verweerder voo1'tvl oeiende. H et H of 
was all eszins gerechtigd daarbij ,·e kening· 
te houden met den in het geding gebleken 
v.e,•koop van all e aandeel en-P urit en d e 
door P urit in de procedur e voor de R echtb. 
te Groningen aangenomen houding. - D e 
grief, dat de beslissing d er R ech tb . betref
f ende de verwerping van grond A. een eind
beslissing inhield, waartegen het eerst op 
9 Sept. 1930 ingesteld appèl n . o. zouden 
zijn, is ongegrond. H et vonnis van 11 F e
b1·ua1·i 1929 betro f niet twee zel fstandige 
vorderingen tot ontbinding en ,no.e t in zijn 
geheel, voor h et instellen van hooger be
roep, als een, interlocutoir worden be
schouwd. - D e grie f , dat nie tt emin het 
hoor,er beroep n. o. was, o,ndat P urit niet 
t egelijk van het eindvonnis hee ft geappel-· 
l eerd, is almede ong€grond. D eze ook in 
hoog,er beroep voo1·gedragen grief is door 
h et H of op juiste wijze weerlegd. (Zie N. J. 
1932, 1541, R ed.) 28 April. 

Onderwijs. (Lag·er) 
- Honinkl ijk besluit. ( L age,· Onderwijswet 

1920 art. 13 .) - Nu de groot vade1· van het 
kind d e f eitelijke v,erzorger is, en nie t d e 
elders wonende vadervoo gd, is ee1·st genoe1n
de als belanghebbende in zijn beroep ont
vankelijk. - Daar tege11w.etkoming wordt 
gevraagd in de kosten van ve,•vo,er naa1· een 
openbare school voor uitgeb1·eid lager on
de,·wijs, welk onderwij., niet wordt gegeven 
aan eene school, binnen den afstand van 4 
km van de woning van den l eerling ge
l egen, is de derde vol zin van l id 1 niet van 
toepassing. ' 3 M ei . 

Bevolldng·sreg·lsters. 
- B eslissing van den M inister van B innen

landsch e Zaken, betreffende datu,n verhuis
biljet en weigering afgift e op schri ft elijk 
verzoe k . ( K . B . . 12 D ec. 1922, S. 670.) 

3 M.ei. 
Gemeentebes.tnur. 
- An·est van den H oo gen R aad ( B . W . art. 

1401 .) - [Rechtb. Amst. (12 M ei 1930) 
had de ge,neente aansprakelijk gestel d voor 
de door h et losslaan van het schip aan de 
reederij berokkende schade op (J'l'Ond van 
u·anpracstatie ,,it overeenkomst. H et H of 
achtte de gem eente aansprakelijk uit on
r echtmatige daad, artikel 1403 jis . 1401 en 
1402 B . W., w egen:; schending rec htsplicht]. 
D e stelling van het niiddel, dat h et H of 
ten onrechte schending van een ,·echtsplicht 
h ee ft aangenomen, behoef t niet te worden 
011de1·zocht , o,ndat de gemeente in elk geval 
onrecht11oatig hee f t gehandeld. - H et wet
telijk beg,·ip "onh'echtmatige daad" omvat 
ook een handelen of nala.ten, dat indruischt 
t egen de zorgvuldigheid, welke in h et maat
schappelijk verkeer betaa11it ten aanzien va,i 
eens anders persoon of goed. D aaraan kan 
ook de Overheid, wanneer zij aan dat ver
keer deelnee,nt op gelijken voet als bijzonder 
penoon, zich schuldig maken, hetgeen hier 
h et geval is. Nu de geme ente - gelijk h et 
H of vaststelt - schuld treft voor den , on
d eugdelijken slaat , waarin de boei ,,erkeerde, 
is zij ingevolg e a1·t . 1401 B. W. gehouden 



die schade te verga.eden. - Proc.-Gen. 1'ak: 
H et H of heeft terecht de aanwezigheid van 
een ,iechtsplicht aangeno1nen en hee ft uit 
het gebruikte feitenm.ateriaal een schending 
van dien plicht kunnen en 1nogen vaststel
len. Ook het inc. cassatieberoep kan niet 
slagen, daa,· het Hof feitelijk vaststelt, dat 
de tusschen partijen bestaande rechtsbetr k
king wo,·telt in het publieke ,·echt. Dit is 
ee,~ absoluut beletsel voor het aannernen 
van een overeenkmnst, <laar alsdan van een 
m-ije wilsverklaring geen sprake is. (Door 
H. R . niet beslist). 5 M ei. 

Ambtenarenwet. 
- Koninklijk besluit. (Arnbtenarenwet Art. 

126.) - H et stell en in eene gerneentelijke 
regeling voor toelating tot· het gereorgani
seerd ove,-leg van een arnbtenarenvereeni
ging van de eischen, <iat de vereeniging 
geen categoraal karakter rnag dragen en 
bovendien aangesloten rnoet zijn bij een 
landel;jl.:e centrale van overheidspersoneel, 
tast, gegeven de feitelijke ve,·houdingen rnet 
bet,·ekking tot de zich ond,e,· het personeel 
der betrokken gerneente voordoende wijze 
van 01·ganisatie, het rep1·esentatief karakte1· 
van de personeelsvertegenwo01·diging in het 
georganisee,·d overleg in belangrijke 1nate 
aan, en kan dus niet wo,·den toegelaten. 

6 M ei. 
Armenwet. 
- Koninklijk besluit. ( Arrnenwet Art. 89.) 

- Van toepassing van het derde lid kan 
geen sprake zijn ten aanzien van de kos
ten, voortvloeiend uit de overbren,ging of 
ve,·pleg-iiig ~-a.n een arm,e welke aan de af 
legging van de in dit lid bedoelde ver
klaring van den deskundige voorafgaan. 

6 M ei. 
Militaire Zaken. 
- Koninklijk besluit. (Dienstplichtwet A1•t . 

18.) - Onde1· ,,ingeschreven personen" in 
den zin van art. 18 1 e l id zijn te verstaan 
de ingeschreven personen voo,· dezelfde lich
ting als de ;ngescMe.vene, ,oien de uitspraak 
geldt . 6 M ei. 

Wlnkelslultlngswet. 
- Arrest van den H oogen Raad. ( W inkel

sluitingswet art . S.) - Een winkel, waar in 
hoofdzaak chocolade en suikerwerk wordt 
verkocht, (i.c . een kiosk in Artis) kan, noch 
taalkundig noch naar d,e strekking der be
paling, vallen onder de koffiehuizen, ,·estau
rants en ande.-e in,•ichtingen, waa.- uitslui
tend of in hoofdzaak spijzen en dranken 
wo.-den bereid of verkocht voor geb.-uik te.
plaatse als waarvan in Ml. 3, Je der Win
kelsluitingswet wordt gesproken. Dit kan 
te rninde,· worden aangenornen, orndXLt in 
a,·t . 4, l a en 2d uitd.-ukkelijk de winkels 
WO'f'den genoe1nd, waar uitsluitend of in 
hoofrkaak suikerwerk en chocolade wordt 
verkocht , en voor die winkels afzonde'f'lijke 
voorschri ft en worden gegeven orntrent het 
geopend zijn voor het publiek gedurende 
den Z ondag. - H et verb.-uik ter plaatse 
beteekent overigens verbruik in de betrok
ken inrichting of in de on,ni,Jjf,ellij ke nabij
heid daarvan, waarvan geen sprake is t.a.v. 
de door req . in zijn op het terrein van Ar-

tis staande kiosk verkochte go edeo·en, al 
zullen die als regel in dien tuin worden 
verbruikt. - ( Ande,·s Adv.-Gen. W ijnveldt.) 

8 M ei. 
Wegenwet. 
- Arnest van den H oogen R aad. (Wegen-

wet art. 4.) - H. R. arnbtshalve: Een weg 
is openbaar, wanneer hij na het tijdstip van 
30 jaren vóór het in werking t,·eden van de 
wet gedurende 30 achtereen,volgenàe ja,·en 
voor een ieder to,egankelijk is geweest (art . 
4, 1, 1 der W egenwet) . OnvolàJo ende is, 
dat dit tijdvak van 30 achtereenvolgende 
jaren l igt binnen een tijdsverloop van 60 
jaren vóó'f' het in werking treden van de 
W egenw,et. - De beslernrning tot openbaren 
weg door den rechthebbende blijkt eveTl.(min, 
orndat niet is gebleken van den wil der 
overheid dat de weg openbaar zal zijn. 

8 M ei. 
Motor- en Rijwlelwet. 
- Ai-,iest van den H oogen Raad. ( Mot .- en 

Rijw.wet art . 22, Sv. artt. 358 en, 359.) -
Uit de gebezigde bewijs1niddelen heeft de 
r,echter kunnen afleiden, dat ,·eq. dusdanig 
onde.- den invloed van geb.-uikten alcohol 
houdenden drank verkeerde, dat hij niet in 
staat geacht kon wo,·den het ,noto,-,·ijtuig 
naa.- behoo,·en te besturen. Of is ko1nen vast 
te staan, dat het rnotorrijtuig geslipt is, doet 
daa,-bij niet te,· zake. - De R echtb. verkla,. 
rend zich geheel te vereenigen rnet en over 
te nemen alle g.-onden en beslissingen ve1'-
1neld in 's K anton,·echters vonnis, narn tlaar
m ede ook ov,er de bijzondere redenen, welke 
de straf hebb en bepaald. De bijzondere re
den, welke de R echtb., zelve 1n.b.t. de doo'f' 
haai· gewijzigde hechtenis opgeeft n.l. dat 
deze in overeenste1n11iing is rnet de beteeke
nis van het feit, voldoet aan den eisch van 
art. 359 Sv. - Waa,· ,noet worden aange1w-
1rnen, dat de R echtb . de in het vonnis des 
Kantonrechte.-s aangehaalde voorschriften 
overnam, hee ft zij dan ook overgenornen de 
aanhaling van art. 29, lid 2 M ot .- en Rijw.
wet, wel ke rnet de overweging, dat het be
wezen f eit is ve,·boden en strafbaar gesteld 
bij genoernd a'f'tikel i.v.rn . art. 22 aanhef en 
onder b van die wet , in 's Kantoni·echters 
vonnis voorkornt. 8 M ei. 

- Arrest van den H oogcn R aad. (Sv . árt. 
342; M(}t.- en Rijw.wet art . 22.) - E en ge
tuige kan wèl op grond van door hernzelf 
waa1·g-e1101nen of ondervonden f eiten of orn
standigheden verklaren, dat iernand onder 
den invloed verkeert van het geb.-uik van 
alcoholhoudenden drank, doch nièt dat die 
invloed dtu.sdanig is, dat zoo iernand niet in 
staat kan wo,·den geacht een rnotorrijtuig 
naar behooren te besturen. Dit laatst e toch 
is een gevol gt,·ekking ge,naakt uit of een 
waardeering van door den, getuige waarge
no1nm, feiten" het geen t'ot de taak des rech
ters behoort. - (Anders irnplicite P ,·oc.-Gen. 
Tak: deze nopens de rniddelen: a. uit de 
bewijsn,iddelen kon worden afgeleid, dat 
verd. beneveld en buiten staat was de auto 
te besturen; b. er is geen tegenspraak tus
schen de getuigenissen 0. en Sch. (waarvan 
de eerste verklaarde, dat verd. een "onvas-



ten gang" had en de tweede, dat verd. 
"zwaar beschonken was" en "niet op zijn 
beenen kon staan"), terwijl d e R echtb. niet 
behoefde te zeggen, waarom zij de verkla
ring van Dr. J. m eende ter zijde t e moeten 
stell e,~ ; c. d e overweging: ,,dat na te nOP,
m en straf in overeenstemming is met de be
t eekenis van het f eit" is als vwtiveering van 
de straf wel wat schamel doc h vol do er.de; 
d. d e inl eidende da(/'11 . ,nag i. c. niet door 
den H. R . worden ingezien; dat het bestre
den, vonnis h dt t elastegelegde f eit niet weer
geeft 1nist da,ar01n f eitelijken grondslag.) 

8 M ei. 
Onderwij s. (Middelbaar) 
- K oninklijk besluit. (Nijverheidsonderwijswet 

art. 22, K. B . 31 M ei 1926, S. 159 , Art. 15.) 
- Nu te,·zake van h et verl eend ontslag d e 
inspecteur niet is gehoord, en dus art. 22 
2e l id der wet door het schoolbestuur niet 
is in acht genomen, terwijl voorts h et ont
slag is ve1·l eend t en gevolge van d e ver
moedelijke oph effing der sch ool , welke grond 
niet stennt op wettelijke voorschriften , kan 
het ontslagbesluit niet 11/0rden gehandhaafd. 

10 M ei. 
W onlng·wet. 
- K oninklij k besluit. (Woningw et art. 36 j 0

• 

a1·t . 39.) - D e omstandigheid, dat de w eg 
volgens h()t thans aanhangige uitbreidings
plan een grootere breedt e zal verkrijgen dan 
op een vorig plan was geprojecteerd, t'erwijl 
eer. gedeelte van appellants terrein tot voo1·
tuine.n voor te bouwen villa's is bes temd en 
d e krachtens art. 39 vastgestelde bouwvoor
schriften ve·rschillende beperkende bepalin
gen betreffend d e bebouwing behelzen, is 
geen grond aan h et uitbreidingsplan go ed
keu1·ing te onthouden, te minder nu appel 
lant niet voornemens is op h et bedoeld t er
uin te bouuen of daarop we gen aan te l eg
gen, doch hij dit wil blijven gebruiken voor 
h et rloel waarvoor h et thans bestemd is , t e,·
wijl hij, wanneer tot aanl eg van den w eg 
mocht worden besloten, volg ens de bepalin
gen de1· Onteigeningswet van eene voldoende 
scharZeloosstell ing kan zijn ve,·zekerd . - Van 
bebouwings"oor.,chriften als bedoeld in art. 
39 Se l id is ge en sprake, nu de door appel 
lant gev,raakte wijziging der bouwverorde
ning niet anders bevat dan voorschriften be
tre ff end d en af"oer van water en vuil in het 
gedeelte der gemeente, waarop het plan be
trekking h e,e ft. 12 M ei. 

Onderwijs. (Lager) 
- Koninklijk besluit . ( La,ger Onderwijswet 

1920 art. 12. ) - Waar 1noet worden aange
nomen, dat d e bestaande speel plaatsen ter 
groott e van 207 m2 voor eene school v~ei 
ongeveer 18 leerlingen voldoende moet wor
den geacht, zul ks te eerder, daar voor h et 
uitvoeren van spelen en d ergelijke " an h et 
op ongeveer 10 minuten afstand " an de 
school gel egen speel - en oef enterr ein van de 
gem eente kan w01·den gebruik gemaak!t, 
gaat de aanvrage om m edewerking voor uit
breiding d er speelplaats de "normal e eischen" 
te boven. 15 M ei. 

- K oninklijk besluit. ( Lager Onderwijswet 
19'R-O art. 13.) - Onde1· ,,bijzonder onderwijs 

van eene bepaalde richting" 11wet wori!Jen 
verstaan bijzonder onderwijs, dat uitgaat van 
een van d e richtingen, wel ke zich in h et 
Nederlandsch e volk op gees tel ijk t errein 
openbaren. - D e Gerefor,n eerde Gemeev,ten 
in N ed erland vormen, blijkens hare a fz on
derlijke kerkformatie, een van die richtin
gen. E en school, uitgaande van de vereeni
ging tot oprichting en instandh ouding· van 
sch olen met den B ijbel, of een school, uit
gaande van de Gereformeerde schoolve1•een.i
ging, staan geh eel l os van de richting der 
Gereforme.e1·de Ge,neenten en kunnen dan 
look niet worden geacht van dezelfde rich
tin g te zijn. 15 M ei . 

Gemeentebestnur. 
- K oninklijk besluit. (Gemeentewet a1·t. 26 .) 

- V ervall enverklaring van h et l idmaatschap 
van den raad wegens l evering aan het bu r
gerlijk arm bestimr. 18 M ei. 

Hinderwet. 
-- Jï oninklijk besluit. ( H inderwet m·t . 12 .) -

B . en W. zijn bevoegd over de vraag van 
het ontslag van eene voo1·waarde, door d e 
Kro on in beroep aan de vergunning verbon
d.en, eene besl issing te nemen. - D e w et 
l egt aan h et gem eentebe.stuur niet de ver
plichting op, aan een belanghebbende, die 
bezwaa,· hee ft tegen h et ontslag der voor
waarde, inzage van ambtsberichten te geven . 
- D e wet stelt h et ontslag van de naleving 
een er voorwaarde niet afhankelijk van den 
eisch , dat aan die voorwaarde rnoet zijn 
voldaan. 19 M ei. 

Woningwet. 
- R ondschrijven van den Ministe1· van Staat, 

M inister van Binnenlandsche Zaken aan 
H eeren Gommissa,·issen d er K oningin in 
dt: onderscheidene provinciën, betreff erode 
streekplannen. 19 M ei. 

Vogelwet. 
- Rondschrijven van d en M inist er van Staat, 

Cornmissa1·i., d er Koningin in Zuid-Holland 
aan som·mige B urgemeest,ers in Z uid-Hol
land, betreffende vergunningen ex artikel 9 
d er V ogel we t . 19 M ei. 

Provinciale wet. 
- Arrest ·van den H oo gen Raad. ( P ?'Ovinciale 

wet art. 140; B . W. art. 625.) - 'f'erecht is 
aan art. 46 lid 1 Provinc. W egenregl. van 
L imburg voor h et geval als het onde1·havige 
( verd. had binnen een afstand van 3 m van 
d" kailastrale grens van den onafgebaken
d en openb. gemeenteweg een af1·astering ge
maakt) verbindende 1,.,,,.,,.a,.c lt,t ontzegd. P rovin
ciale Staten mogen krachtens d e hun bij art. 
140 P rovinciale wet gegeven bevoegdheid 
wel, ingevolge art . 625 B. W ., vero1·denin
gen vas tst-ell en, waardoor h et gebruik van een 
tot privaat eigendom belworend terrein wordt 
beperkt ; zulk een beperking mag echter voor 
g1·onden, waarvan nie t vaststaat, d,a,t zij deel 
uitmaken van een openb. weg en evenmin, 
dat zij bij gedoogen des eigenaars f eitelij k 
voor h et publiek verkeer zijn opengesteld, 
nie t zoover gaan, dat daardoor de in art. 619 
B. W . aan iederen eigenaar toegekende be
voegdheid orn zijn erf af te sluiten zou wor
den opgeheven. 22 M ei. 




